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Ir vėl iš ugnies sklinda 
naujas laisves šauksmas
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Protestuodama prieš okupaciją ir dvasinę priespau- j

dą, susidegino jau trečias lietuvis. Associated Press patei

kia ir daugiau žinių apie okupantui priešiškas inuotaikas

Lietuvoje.

Associatad Press agentū’ 
ra iš Maskvos pranešė, kad 
jos iš Lietuvos gautomis ži
niomis birželio 3 d. Kauno 
skvere, apsiliejęs gazolinu, 
protestuodamas prieš rusų 
okupaciją ir religijos perse- gatvėse iškabinta trispalvių 
kiojimą, viešai susidegino1 
darbininkas Andrius Kuka- 
vičius (kitos agentūros mini 
pavardę Andriuškevičius),

tai paniekos šūkiais lydėjo 
rusų ir kitus sovietinius žai
dėjus ir atsisakė atsistoti, 
grojant sovietų himną. Be 
to, buvo platinamos antiso- 
vietinės proklamacijos ir

vėliavų. Dėl šių įvykių buvo 
suimta apie 150 studentų.

Jis miręs sekančią die
ną, ir sovietų saugumo poli
cija, bijodama naujų riau
šių, velionį slaptai palaido* 
jo nežinomoje vietoje.

Žuvusis buvo gimęs 1912 
metais.

f

Tai jau trečia gyvybės au
ka, kuria siekiama išreikšti 
negęstantis lietuvių tautos 
laisvės troškimas ir atkreipti 
pasaulio dėmesį į brutaliai 
okupanto vykdomą morali
nę ir politinę priespaudą.

Ta pačia proga minėta ži
nių agentūra primena Romo 
Kalantos gegužės 14 d. su’ 
sideginimą Kauno teatro 
sodelyje, po to dvi dienas 
trukusias jaunimo demonst
racijas prieš okupantą šū
kiu ”Lais(Vės Lietuvai!“ ir 
pateikia dar daugiau žinių 
apie kitus panašius įvykius.

Atskiro numerio kaina 20 centu

konvencijos maskaradas
Nesutaria dėl delegatų. McGovern grasina eiti į rin* 

kimus kaip nepriklausomas. Barzdylos ir negrai stato savo 

reikalavimus ir spaudžia konvencijos duris.

---------------- J----------------- -------------- , -------------- ---

pirmadienį Į joje būtų išrinktas pirmu 
Beach, Floridoje, balsavimu, kuriam reikia

Aišku, ir susideginimus, 
ir demonstracijas, ir nepri
klausomos Lietuvos vėlia|vų. 
iškėlimą okupantai vėl gali 
vadinti "chuliganizmu“ ar 
kokiu kitu šmeižtavardžiu. 
bet visa tai nenuneigiamai 
rodo Lietuvos jaunimo. ir r[aut. Šokių Šventė
darbininkijos ne tik antiso’ 
vietines nuotaikas, bet jau 
tiesiog neužslopinamą lais
vės'reikalavimą, iš liepsnų 
kylantį jos šaukimąsi.

Apie protesto susidegini
mus per pogrindinę spaudą

Šiaulių Kraštotyros d-jos 1930 m. valdyba. Iš kaž rėš į dešinę < sėdi VI. Petrauskas (mirė Sibire), ■ 
vicepirm. kun. Sarapas (mirė Lietuvoje), pirm, P. Bugailiškis (mirė Vilniuje), ižd. Pečkauskas 
(mirė Lietuvoje), .1. Sonda (dabar JAV-se), sto vi Margolinas, sekr. S. Antanaitis (dabar Vokieti 
joje), I. Urbaitis (mirė Sibire), reikalu vedėjas č. Liutikas (dabar N. Zelandijoje). Draugija bu
vo įsteigta 1927 m. daugiausia P. Bugailiškio pastangomis. Jis visą laiką daugiausia ir rūpinosi 
jos veiklą plėsti. 192S m. draugija perėn-.ė iš ap skrities valdybos Aušros muziejų ir jį netrukus 
taip išplėtė, kad jis tapo bene didžiausiu kraštoty los muziejum Lietuvoje. Draugija vykdė platų 
Iraštotyros darbą, leido metraščius (jų išėjo 5) r žurnalą Gimtąjį Kraštą, kur skelbė savo tvri- 
lėjimų medžiagą.
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sužavėjo Nixonienę
Jau kitą dieną po tautinių 

šokių šventės iš Baltųjų rū
mų paskambino V. Adam* 
kui ir pranešė, kad prezi
dentienė Nixonienė yra su-

Demokratų partijos kon- Govern — surinko daugiau- 
, vencija prezidentiniam kan-! šia savo rėmėjų, bet dar ne- 
i didatui išrinkti, kuri prasi-Į pakankamai, kad konvenci* 
, dėjo praeitą
Miami
darbininkų unijų federaci-; bent 1,509 konvencijos at
jos vado Meany žodžiais, stovų balsų iš visų 3.016 ten 
yra kvailiausia, kokia iki ‘ 11
šiol buvusi.

I
teisėtai dalyvaujančių.

Anšku, reikiamą balsų

i)

Kaip žinome, pirminiuose 
rinkimuose į demokratų pre
zidentinius kandidatus ver
žėsi trys seni politikieriai: 
George McGovern, Hubert 
Humphrey ir Edmund Mus- 
kie. Lenkų kilmės Maine

skaičių McGovern gautų, jei 
atiduotų jam savo Kalifor
nijoje laimėtus delegatus H. 
Humphrey ar dar pridėtų ir 
Muskie. Deja, geruoju taip 
susitarti nepavyko. McGo» 
vern visus Kalifornijos dele
gatus, kurių yra 271, norėjo 
pasisavinti, remdamasis tai
sykle, kas gauna daugumą, 
tas ir visus. Dėl to buvo nu
eita net į dvi teismo instan
cijas, kol aukščiausias teis
mas visai atsisakė tą bylą 
spręsti, nes rinkimų proce
dūra esąs grynai partijos 
reikals.

valstijos senatorius Muskie 
platesnei amerikiečių visuo- 

i menei iki šiol buvo mažiau 
i žinomas, šen. Humphrey — 
jau gaisus grožio stokojan
čia savo išvaizda ir pralai
mėjimais ankstyvesnių laikų 
prezidentiniuose rinkimuo
se, o McGovern — išryškė
jo kaip Vietnamo karo kiiti- 

i kas, "besąlyginės taikos ba- 
; landis“ ir neva radikalų

, .. T , ... 1 žmogus krašto vidaus politi-Delegacija Londone isbus kos kiausimuose.
2 dienas, liepos 11-15 d. po-. Vai-žybų eigoje šen, Ed, 
sėdziaus Maskvoje su sovie- jyuskje surinkęs mažiausia 
tų aplinkos apsaugos specia- balsuotoju. gerokai atsiliko 

nuo savo konkurentų ‘jau 
pirminių rinkimų pradžioje 
ir sustojo, H. Humphrey at-

Jaunimo kongresas F. Adamkui surengė f
baigsis sekmadienį išleistuves

II Pasaulin lietuvių Jau- Valdui Adamkui, kuris su 
nimo kongresas savo posė- JAV aplinkos taršos kont’ 
džius pradėjo birželio 30 d. į rolės komisijos delegacija 

šeštadiepį išvyko į Sovietų 
Sąjungą, dr. L. Kriaučeliū- 
no sumanymu buvo sureng
tos gražios išleistuvės.

Chicagoje, liepos 4 d. jo 250 
atstovų išvyko j Kento, O- 
hio, universitetą Studijų die
nų. Nuo praeito sekmadie-

. "v . — t- it i ucnueue yia su-
ir iš užsienio radijo sklinda, žavėta šokiu švente. V. A- 
garsas visoje Sovietų Sąjv.n j 
goję, žadindamas ir kitų ru’ • damkui prezidentas su pre* nio jie dalyvauja Romuvos 
sų okupuotų tautų pasipilė-; zidentienė atsiuntė savo stovykloje, Kanadoje, 150

* ----- __ I nuotrauką su parašais ir ge- mylių nuo Toronto.

garsas visoje Sovietų Sąjun-j
Ir štai, konvencijos pir

mąją dieną prezidentinių 
kandidatų santykiai užsiašt
rinę. laukia išsprendimo 23 
atvejai, kur į tą pačią kėdę 
pretenduoja net po du de
legatus, o 15 valstijų ir 400 
delegatų reprezentacijos ir 
jų vieno ar kito kandidato 
rėmimo reikalas dar kabo 
ore. Be to, McGovern pagra
sino, kad, jei nebūsiąs kon* 
vencijoje išrinktas demo
kratu partijos prezidentiniu 
kandidatu, -— eisiąs į rinki
mus kaip nepriklausomas. 
Tokiu būdu jis suskaldytų 
demokratu partiją ir jau iš 
anksto nulemtų pralaimėji
mą.

šinimą. Apie tai plačiai ra-; 
šo ir Vakarų didžioji spau
da. New York Times tiems 
įvykiams paskyrė net veda* 
mąjį, kuriame, : _ 
Baltijos valstybių padėtį,1 
ypač iškeliamas /aktas, kad | 

' lietuvių rezistencijoje reiš
kiasi jauni žmonės,' užaugę 
jau sovietiniame režime.

Žinoma, tai gali sudaryti 
pretekstą dar kietesnei oku
panto reakcijai ir rusinimo 
sustiprinimui, kaip būdavo :hut-v J1 lalme>° l)reml«' 
caru laikais po sukilimu. Bet ; „ ... T • nu
■kovoje tenka būti pasiruošus\SoVietai perka javų į Church-Gould), i , V . v ' I vak ii/7dnrnTTifl.<pakelti ir skaudžius priešo v 
smūgius. uz $750 milionų

riausiais linkėjimais. į
i Ateinantį penktadienį 7 

UPI agentūra išsiuntinė- vai. vak. Toronte bus krep’ 
šinio įungtynės tarp Austra-apžvelgus J° laikraščiams informaciją

Associated Press surink-' 
tais duomenimis, birželio 10 
d. Kaune, apsiliejęs aceto
nu, bandė susideginti darbi
ninkas Zaiiškauskas, bet jis 
buvo milicijos sugriebtas, 
dar prieš užsidegdamas.

apie šventę ir nuotraukas, lijos lietuvių ir Toronto lie- 
Televizija rodė šventę visa’ 
me krašte.

tuvių rinktinių. 9 Vai. vak.— 
svečiams vaišės.

I
Illinois gubernatoriaus 

duktė šoko Grandies sudėty 
du šokius — šustą ir gyvata- 
rą. Šokių vakare Hilton vieš- rontą. 4 vai.

listais, Leningrade išbus 4 
dienas, Kijeve 3 dienas, o 
vėliau vyks už Uralo į me’ 
džio ir celiuliozės pramonės įak?a7 nusYyrė ikV^Kahfo^ 
nnnfvo Kntlo (lai iDaoinlra ii* . .centrą Kotlą. Gal pasieks ir 
Baikalą. nijos, gaudamas mažiau at’ 

stovų nei McGovern, o Mc-
šeštadienį, liepos 15 d., 

kongreso atstovai ir kiti sto
vyklos dalyviai grįžta į To’ 

bus antros 
krepšinio rungtynės (Ryer- 

1 son politechnikos institute, 
, 7:30 vai.

i vak. uždaromasis susipaži- 
. nimo šokių vakaras Crang 
Į Plaza (Jane-Wilson) prie 

Prezidentas paskelbė, jog 401 kelio.
Sovietų S-ga per 3 metus/

• 1 nupirks kviečių, kukurūzų ' Liepos 16 d. 2 vai. popiet
pi emįei as Į įr kitų ’javų $750 milionų. ■ pamaldos Prisikėlimo baž-'

Prancūzijos prezidentas; Tai didžiausias bet kada' nXčioje’ 3 .J8.1-. iskll’l 
Pompidou patarė premjerui: tarp tu kraštu pasirašytas min8as užbaigiamasis kon-

’ • " ’ ■ ' 'sandėris. Pernai rudenį so- fes0 P0sed18 ,r 5
vietai pirko javų už $150 mi- 
lionų grynais. 1963 m. už $ '-Bloor).

Be to, smulkiau praneša- . n — :• na ir apie jaunuolio susidedi I YūJlCUZlįOSma ir
ginimą Varėnoje, kurio pa
vardė iki šiol buvo nežino
ma. O tai buvęs 23 metų 
amžiaus darbininkas - švei-' 
suotojas Stonis. Jis su trimis 
draugais gegužės 28 d. nu
vyko į Varėną, kur tą dieną 
buvusi ”miesto šventė,, ar 
kitas didelis žmonių susibū
rimas. Jie iškėlę Lietuvos 
trispalvę, ir Stonis turėjęs 
susideginti, bet užklupusi 
milicija suėmė jo tris drau
gus, o Stoniui palvyko pa
bėgti. Jis susidegino sekan
čią dieną, gegužės 29 d., tur
gaus aikštėje.

Į nupirks kviečių, 
I ir Irifn vii ii«ž

į

Chabanui .- Delmasui atsista
tydinti ir jo vieton paskyrė 
krašto apsaugos ministrą 
Pierrą Messnerį, tvirtą go- 
listą.

Pažymėtina, kad nuo ko- —-- --------------- ---- -
munistų pasitraukęs lietuvis' e .. v.
dalyvauja tokioje svarbioje' NlXOnaS kviečia 
delegacijoje.

Valdas Adamkus yra ap
linkos apsaugos įstaigos Vi’ 
durvakarių regiono vicedi
rektorius.

lankyti JAV-bes
Prez. Nixonas pasakė 

radiją ir televiziją kalbą, 
kviesdamas viso pasaulio

I*
1
i _ ........
gyventojus aplankyti JAV 
po ketverių metų, kada jos 
minės savo 200 metų sukak’ 
tį. Amerikiečius jis kvietė 
parodyti savo vaišingumą.

per

JAV ir Rumunija 
pasirašė sutartį

JAV valst. sekretorius Jks tikisi, kad 1976 m. JAV 
knnrprtas'Kodgers Buchareste pasira’ i aplankys apie 28 milionai 

‘ J sutartį su Užsienio svečių. Pernai jų 
j Rumunija. Sekretorius už- buvo 14 milionų.

Brockton auditorijoj (Brock šė konsuliarinę

---- o-^   —■ —Koncerte pasirO’, tikrino Rumuniją, kad JAV, 
140 mil. Pagal dabar pasi- dys visų kraštų suvažiavę tardamasi su Sovietų Sąjun-! 
rašytą sutartį sovietams duo- jaunieji talentai. 5:30 vai.' ga> nedarys nieko, kas būtų'

Manoma, kad buvęs mi
nistras pirmininkas manda* 
giai pašalintas dėl to, kad 
ėmė aiškėti, jog ’>usimaži-lsan^^^ 
nęs“ savo asmeniškus 
kescius.

i damas ilgametis kreditas. ' vak. Prisikėlimo 
salėje kongreso

1 McGovern ir unijų vaišės ir šokiai.
i

• •07 */ 7 4-|

parapijos dalinga mažosioms valsty*! 
užbaigimo j bėms.

I

Prie tos nuotaikos dar pa
žymėkime. kad į Miami 
Beach prie konvencijos pa
talpų jau susirinko tūkstan
čiai barzdylų ir negrų, kurie 
stato savo reikalavimus ir 
pasiryžę net salę nuo pama
tų nustumti. Pavyzdžiui, 
negrų vadas kun. Ralph D. 
Aibernathy čia pat už sienos 
reikalauja, kad į konvenciją 
būtų įsileista net 750 "var
gingųjų žmonių,“ o jeigu jie 
nebūsią pakviesti, tai patys 
užimsią salę ir atsisėsiu į at
stovų kėdes. Čia taip pat jau 
laukia progos riaušių vadai, 
kurie per praeitus rinkimus 
griovė demokratų konvenci
ją Chicagoje. O jų visų lau
kia nepaprastai sustiprinta 
policija ir net atsargoje ka
riuomenės dalinys.

Pavergtųjų tautų savaitės 
j proga Connecticut guberna*' 

Rumunija yra komunistų; torius pasirašė proklamaci- 
, . valdoma, bet ji bijo taip pati ją. Liepos 16 d. 8:30 vai. ry-

'■ Japonijos santykiai komunistinės Sovietų Sąjun- j to šv. Trejybės bažnyčioje
' ____ _ . gos. ■ bus pamaldos, o po jų Hart-

’* fordo Lietuvių klube (227 
' Lavvrence St.) bus pusryčiai. 
Čia dalyvaus III-jo televizi
jos kanalo direktorius, ir bus 
filmuojama. Visi kviečiami 

Augalų inspekcija paskel-' dalyvauti.

| ALF-CIO bosas Memy su JAV nepakitęs i
i pareiškė, kad demokratai 'K 1 d n į'ahalna
Į turi teisę savo kandidatu į| Japonijos naujasis prem- f^OlOraaO VaoaULS 
I prezidentus išsirinkti, ką jie jeras Tanaga, pakeitęs Šato, t 
Įnori, bet darbo unijos ne’ pareiškė, kad jis stengsis ^ICIUVOJC 
1 mėgsta McGoverno.

■mija 
; Taigi, ~ „ _____  _______ _____ ______ „

i sias paliaubas ir'vėl pradėjo paremti rinkimuose tik dalis ypa lygiai svarbūs, kaip san- ragina pasėlius purkšti tam 
, . . „ .. .U’ /I ' —r- '"L”.' > 'Pa^i (li-' tykis tarp oro ir vandens, tikru skiediniu, nes kitaip

nos buvo'birželio 11-18 die- Jau pirmąją dieną žuvo 9 džiausią krovėjų unija tųr- nes be jų Japonija negali tie vabalai sunaikins balviu 
j gyventi. i derlių.

Po šių tragiškų įvykių 
riaušių nebuvo.

Airijoje baigėsi 

paliaubos
Airijos pogrindžio ar 

atšaukė 13 dienų besitęsu’
Ta proga AP pateikia dar

žinių apie įvykusius neramu*
mus Vilniuje tarptautinio 
rankinio varžybų metu, ku-, pulti Britanijos kariuomenę, unijų. Sakysim,

nomis. Čia lietuviai studen- asmenys.

užmegzti draugiškus santy^...........................
kius su Kinija ir Sovietų Są- bė, kad bulvių pasėlius už- 

McGoverną gali (jUnga,'bet santykiai su JAV ptiolė Kolorado vabalai, ir

pati di-1 tykis tarp oro ir vandens, tikru skiediniu,

būt palaikys Nixoną.

• ♦ ♦

Los Angeles prasidėjo 
Ellsbergo ir Russo teismas 
Jie kaltinami spaudai per
davę slaptus Pentagono do
kumentus.

Europiečio akimis žiūrint, 
visa tai nedaro rimto peliti
nio įvykio įspūdžio, bet A- 
merikoje tokie maskaradai 
įprasti, nors šitokio, kaip 
pastarasis, esą, nebuvę dau
giau kaip 140 metų.



Puslapis anfras
-r ■HM— liJ1 *•*..

Ar lieltuvis tikrai yra 
pavergtas? j

„Pavergtoji tauta...“ „Pavergtieji broliai ir seserys...“ ,
„Pavergtasis lietuvis...“

Šiuos posakius, rodos, visi gerai atpažįstame, nes ir 
patys juos esame daugelį kartų kartoję.

Taigi, žodis „pavergtas“ jau yra kone kasdieninis 
mūsų spaudos ir prakalbų epitetas, kurį mes visiškai 
sklandžiai ir tasyklingai linksniuojame nuo vardininko 
ligi šauksmininko, tarytum jis ženklintų kokį nors žmo- 

. gaus pagražinimą ar net tautos dorybę. Kartais atrodo, 
jog dar tik vieno žingsnio betrūksta, kad mes įsibėgėję ir 

. įsigraudinę komunistinių rusų okupuotus savo brolius tie
siai imtume vadinti vergais...

Atleiskite, bet mes vis dėlto niekad nebuvome ir ne
same 'vergų tauta ir tokia nenorime vadintis net ir perkel
tine prasme!

Vergas yra moraliniai ir fiziniai savo pono užplaktas. 
Vergas yra prieš savo pavergėją dėl lazdos baimės 

nusižeminęs ir pasiruošęs bučiuoto jo batą.
Vergas dėl stambesnio duonos kąsnio yra savo paver

gėją net pamilęs.
Vergas — be šviesesnės ateities vilties ir laisvės 

ilgesio.
Lietuvių tauta, nors laikinai ir pralaimėdama, visada 

ir be paliovos dėl savo laisvės kovojo ir dabar tebekovoja.
Ji niekad prieš jokį okupantą nenusižemino ir žvelgia 

į jį su panieka.
Ji išliko išdidi ir kūrybinga net ir nepalankiausiose 

sąlygose.
Jos laisvo žmogaus dvasios per ilgus amžius nepalau

žė nei Sibirai, nei baudžiavos, nei okupacijos, ir jūs ne
rasite nė vienos tikros, okupanto nesufalsifikuotos, lietu
vių liaudies dainos, kurioje.būtų ganbinamas pono bizū’ 
nas, tėlvynės užgrobėjo šnipai ir policija.

laukti mirties bausmės, būtų teisme reikalavęs salvo tautai 
nepriklausomybės, kaip tai padarė Simas Kudirka, kad ■ 
po 15 metų žiauraus kalėjimo būtų išlikęs toks priešo neį
veiktas kaip Liudvikas Simutis, kad būtų dėl savo tautos 
laisvės viešai susideginęs, kaip Romas Kalanta Kaune. 
Stonis Varėnoje, Andrius Kukalvičius ar Andriuškevičius laiškanešis atitaraibanijo du 
Kaune? . laiškus. Vieną anglišką, ki-

Ne, Lietuva yra priešo laikinai okupuota, ■ h^vl'ską^ ^ks.ten bie- 
lietuvių tauta yra laikinoje okupanto nelaisvėje, 
bet lietuvis nėra vergas!

Lietuvių tauta yra kovojanti tauta. Ji nėra dvasiškai 
suklupusi, nors joje būtų ir vienas kitas okupanto tarnas 
įsiveisęs. Tik tokią tikrą Lietulvą turi pažinti ir mūsiškis 
išeivijos jaunimas, jeigu norime, kad jis savo tautos nesi’ 
gėdintų, kad nuo jos nenuspurtų, kad ja didžiuotųsi.

„Gaubė svetimomis kalbo
mis kalbėti, bet didžiausia 
gėda gimtosios nemokė
ti.“Vladas Sirutavičius (kairėje) Lietuvos nepriklausomybės atsta

tymo paskelbimo sukakties minėjime 1959 m. Bostone. Greta jo 
Nepriklausomybės akto signataras Steponas Kairys ir Jackus 
Sonda. ' ,

bHBb. R" !
K: ' K • -S;

“V y -:. ■ / L . i:
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Užtat jiems į jų man at
siųstą laišką atsakymą duo? 
du viešai per lietuvišką Ke- : 

; leivį, sakydamas: godotini; 
kaimynėliai, jeigu ką nors! 
siūlote man, arba norite iš 
manęs kokios nors paslaugė
lės, tarkime. —pinigėlių, — 
prašau jus kreiptis į manei 
lietuviškai. Kitaip — nė su
rūdijusio „penio“ nesulauk
site iš manęs. Man tai drau
džia senas lietuviškas dės
nis:

* ♦ ♦

Antrojo laiško turinys la
bai aiškus:

£

Vienas iš paskutinių V. Sirutavičiaus susitikimu 
su senu draugu Kipru Bieliniu, kuris mirė 1965 
metų gruodžio 7 d. Nevv Yorke.

Kur jūs girdėjote, kad vergas, rizikuodamas susi- Kaimo Jurgio užrašai
GĖDA IR GARBĖ

KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT.

SLA kuopos gegužinė arti

Tradicinė SLA 72 kuopos 
gegužinė bus liepos 23 d. 
Podolskio sodyboje. Pradžia 
12 vai.

paruoštais valgiais ir gėri' 
mais.

J. Š^arapnickas

ESTŲ ŠV ENTĖ

„Mano vedamoji klausy
tojų - rėmėjų kartoteka ro
do, kad dar negautas Jūsų į- 
našas už šiuos kalendorinius 
metus. Jei nepakeitėte sa
vo nuomonės dėl programos 
rėmimo, labai prašyčiau tą 
įnašą galimai greičiau pri
siųsti...

Liepos 8-16 dienomis To
ronte bus didžiulė laisvojo 
pasaulio estų šveirlė. Tiki
masi. kad joje dalyvaus apie 
12,000 estų. Ištisą savaitę , 
vyks sporto rungtynės, kori- 
ferencijos, parodos, vaidini
mai, banketai, šokiai, šeši 
vaidinimai ir koncertas bus 
St. Lawrence teatre.

I 
i

Jaunimas, atvykęs į ge
gužinę, galės maudytis ba* 
seine, suaugę, jei norės, ga
lės virti ir kepti atsivežtus 
produktus, o kurie nenorės 
patys gamintis, galės gauti 
jau pagamintų vaigių. i

SLA 72-ji kuopa kasmet 
jau šešti metai ruošia gegu
žinę savanorio - kūrėjo A. 
Podolskio sodyboje. J jas 
suvažiuoja gausus lietuvių 
būiys. Vieta gegužinei yra 
labai graži ir patogi tiek 
jaunimui, tiek ir senimui.

i Svarbiausios iškilmės bus 
liepos 15 d. Tą dieną bus 
dainų šventė, koncertas, tau
tiniai šokiai ir ritminė gim
nastika.

Programa prasidės žygiu 
nuo Queens Patk'9 vai. ryto. 

! Apie 6,000 estų žygiuos pa’ 
grindine Toronto Yonge 
gatve į Nathan Phillips aikš
tę, kur juos pasitiks įvairūs 
Kanados pareigūnai, o bu
vęs premjeras Diefenbaker 
pasakys kalbą. 2 vai. popiet 

; prasidės dainų šventė, ku-

Į rengtas gegužines atvyk
davo svečių ir iš tolimesnių 
vietovių. Mat, atostogų me- 

! tas. Daug kas jas praleidžia
! Kanadoje, todėl paskuti’
niais metais turėjome svečių 

-------- į* New T orko, , Chicagos, rjos pragrarną atliks 1,000 
kingumu priimami didesni y etroito, net iš Kalifornijos dainin!kų ir muzikų. 9 vai.

Kaip jums žinomą, mūsų 
programos klausytojų įnašas 
yra $10.00 kalendoriniams 
metams, bet su dideliu dė-

I ir Vancouverio. I 
I

šitaip aiškiai kalba Lietu
viu Radijo Valandos „Lais
vės Varpo“ vedėjas Petras 
Viščinis.

ir mažesni įnašai...“

pavienių asmenų nuotraukų. 
•Bet ką tie nuotraukose esan-

Suprasdamas lietuviško 
žodžio svarbą ir reikalingu^ 
mą radijo bangomis ir žino
damas, kokiomis pasišven
tėlio pastangomis ir pasiau-

I vak. parodų aikštėj prasidės 
Į specialus spektaklis, skirtas 
muzikai, judesiui ir šviesai, 

į rytus antruoju keliu, pri-. Dalyvaus 1,000 gimnastų ir 
važiavus 5-jį kelią, prie šviė-1 500 šokėjų, 
sų sukti į kairę ir už pusant’ Į 
ros mylios privažiuosite A' 
Podolskio sodybą, kur bus 
iškelta Lietuvos trispalvė vė
liava.

Kelias j gegužinę
Važiuojantiems iš vakarų

Tarytum Visagalio piršto tieji šaunūs vyrai yra nuveL kojimu tos valandos vedėjui 
mostelėjimu, tą pačią dieną | kę ar ruošiasi nuveikti, ne- tenka clirbti paruošiant tas

laiškus. Vieną anglišką, ki-

sas dabar gali žinoti: ar abu 
siuntėjai susitarę, ar atokiai 
būdami tuos laiškus man už- 
adresavo? Ant vokų kairio^ 
sios pusės yra abiejų adresai 
atsakymui:

Įdomu pažymėti, kad O m 
tari o ^vyriausybė sutiko su- 

, rengti net atskirą banketą 
, 800 šventės svečių. Toronto 
miesto taryba nupirkę (500

Važiuojantiems iš rytų į bilietų, kuriuos išdalins įvai- 
vakarus penktuoju keliu, riems veikėjams. Aišku, tai 
privažiavus antrąjį kelią, šventės rengėjų sumanumo 
reikia sukti į dešinę. Posū-, ir veržlumo pavyzdys, 
kio vieto je bus rodyklės, ro-. 
dančios kryptį į gegužinę. Į

> kad lietuviškas žodis nenu- Kviečiame visus SLA na= 
tiltų. Tats žodis, dėl

1. „South Boston Lithua- 
nian Citizens’ Association. 

e e • 368 West Broadway, So.

laVdui Sirutavičiui prisiminti I 2 „Lietuvių Radio Valan-
* i da“, Whil.. 99 Revere Beach

Liepos 12 d. sukanka pem pats V. Siinitavičius^ ^olg^^

Abiejuose vokuose po du 
lapus teksto. Antrojo — 
„Lietuvių Raidijo Valandos“ 
— įkertu ir suprantu, kaip 
griežtį grauždamas, nes lie= 
tuviškai parašyta; o pirma
sis — „So. Boston Lithua- 
nian Citizens’ Association“ 
vardu — įklampino mane 
bėdon: ko šitie mielaširdin- 
gieji lietuvivai ('pasirašius 
šiųjų pavardės lietuviškos!) 
nori iš manęs, ką jie siūlo ir 
kokias gėrybes perša?

keri metai, kai So. Bostone Lietuvą apleisti, nes nenorė
jo baigti gyvenimą Sibire.

Čia svarbu pažymėti, kad 
V. Sirutavičiaus žemės ūkio 
ir fabrikų darbininkų atlygi
nimai ir kitos gyvenimo są* 
lygos buvo pavyzdingiau- 

! sios. Jų atlyginimai buvo di
džiausi, jie buvo aprūpinti 
geriausiais butais, medici
nos pagalba, jų vaikams pa’ 
statyta mokykla su sale ir 
skaitykla, daugeliui gabes
nių darbininkų vaikų V.S. 
daivė stipendijas, todėl ir ko
munistams užėjus, darbinin- 
ninkai V. Sirutavičių ir jo 
šeimą visaip gelbėjo.

staiga mirė inž. Vladas Siru- 
tavičius. Tai buvo nepapras
tų gabumų ir energijos žmo
gus, 1905 m. vadovavęs Lie’ 
tuvos relvoliuciniam sąjū
džiui, dar prieš nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą pra
dėjęs kurti Lietuvos pramo-> ■ 
nę, Lietuvos steigiamojo sei
mo narys, pavyzdingiausias 
paveldėto žemės ūkio tvar- 

’kytojas. Jo' ūkį nusavinę, 
komunistai Maskvoje su
ruoštoje žemės ūkio parodo
je rodė to ūkio gyvulių ir 
trobesių nuotraukas, girda
miesi, kad tai susovietintos 
Lietuvos pasiekti vaisiai. Jo 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą įsteigtas kartono fabri
kas buvo žymiai išplėstas, 
jo eksportuojami gaminiai 
davė kraštui nemaža sveti
mos valiutos. V. S. paštam 
gomis buvo pastatytas dide
lis plytų fabrikas, ruoštasi 
pastatyti stogams dengti e- 
ternito plytelių fabriką, nes 
buvo gylvas reikalas „sumū- 
rinti“ Lietuvą. Jo ir K. Venc- 
lauskio sumanymu buvo į- 
steigta Pastogės bendrovė, 
kuri Šiauliuose numatė iš
vystyti namu kultūros reika
lams statybą. Ir daug kito* 
kių sumanymų buvo V.S. 
galvoje, bet krašto okupa
cija tą darbą nutraukė, ir

i

Trumpame straipsny visų 
jo nuopelnų nesuminėsi, bet, 
aplamai, tai buvo ateities 
žmogus, kuris tik į ateitį te* 
žiūrėjo ir apie ją tekalbėjo 
net ir gilioje senatvėje.

Laiško ir lyraščio tekstas, 
nors ir labai aiškiai, parašy
tas an g 1 ų kalba. O 
aš, kaip ir visi kaimo Jurgiai, 
tame angliškame nesusigrai
bau, nors ir kelinteriopus 
metus angliškoje „kontrėje“ 
prakaituoju. Tokia jau kaL 
mietiška sunki galva: neį
kerta svetimos kalbos.

Vladas Sirutavičius —tai 
šviesaus senosios kartos lie
tuvio ir žmogaus pavyzdys, 
sekusio iki mirties tarptau
tinės politikos ir kultūros 
raidą, visada besidomėjusio 
savo tautos gyvybiniais rei
kalais ir jiems skyrusio.visą 1 
savo talentą, todėl ir jo at^nian Citizens' 
minimas ilgai pasiliks gyvas Snackbar Project 
tarpe visų, su kuriais jam te- Rama by Ed. Ketvirtis 
ko dirbti ir kovoti ir kuriem ra dar kažin kokių patalpų 

i jis yra tiek gera padaręs.

I

Užtad dabar nebeturiu nė 
padorių sapnų miegodamas: 
vis rūpi, ką gi man tie So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos valdovai tame sa
vo laiške porina? Jų laiško 
priede: „So. Boston Lithua-' 

‘ Assaciation 
Photo-

y-

planas ir net 12 grupinių ir

aišku. Gal jie man, kaip se
nam to So. Bostono Lietuvių Į
Piliečiu klubo nariui siūlo! , . , .
kokį pelningą darbą, o gal I s,ten.«slu sukrapštyti n- nu- 
jie patvs prašo iš manęs ko- Tam,
kios aukos? Kas zmo?

To „So. Bostono Lietuvių ^vybės lietuviai.
Piliečiu Klubo“ įstatuose y’ika1'?10 v.^ur^iai V . - . ‘ .. .
ra aiškiai parašyta lietuvis-1slmtmecius kovoJ° ir dabar dziąją SLA tradicinę gegu- 
kai, kad tas klubas turi įsi- tėbekovoja pavergtoje Lie’.' žįnę liepos 23 d. A. Podols’ 
pareigojimą remti ir globo- (tuvoje.
ti visokius lietuviškus reika=> "
lūs, visų pirmiausia — lie
tuvių kalbą. O čia dabar,

„Laisvės Varpo“ programas, 
savo „našlės skatikėlį“ pasL

kurio rius ir nenarius iš Londono,, 
ypačiai Toronto. St. Catharines, Ha’ 
Onutės, miltono ir kitų vietovių į di-

j . Argi būtų padoru kio sodyboje. Atvykusiems 
leisti tam žodžiui nutilti lais- troškulio ir alkio neteks ken- 
vame krašte, kur jokių varž-' tėti, nes svečiai bus vaišina- 
tų ir persekiojimų jam mi daibščiųjų kuopos narių 

'kaip iš medžio iškritę, kalba \skąmbėti nėra?

Žinau, kad laiškų, kaip j 
mano gautasis, išsiuntinėta!

man angliškai, kažin ką no' 
rėdami pasakyti! '

RETO 
ĮDOMUMO 

KNYGA

„Tikiu, kad jūs, broliai 
lietuviai, žinote, kaip sunku 
gyventi, neturint spausdinto 
lietuviško žodžio“, rašo lie
tuvis iš Lenkijai priskirtos 
Seinų srities. O ten, kur turi
me savą spaudą, ar visi ją 

branginame? Ar visi skaito
me lietuviškus laikraščius ir 
knygas?

, 600. Vfeiems geriems ir tik-; N AUDOKIT ĖS

GANA TO J U N G O

riems lietuviams. O, koks 
džiaugsmas ir paskatinimas 
dirbti būtų to lietuviškojo 
žodžio skelbėjui ir puoselė
tojui, jeigu visi tie 600 susi= 
bėgtų savo skatikėliais-cen- 
teliais ten, kur jie laukiami 
ir reikalingi, kaip brangiau
si sveteliai su savo dovanėlė’ 
mis!

!

t

Tai svaigus vasarvydžio 
vidurnakčio sapnas. Kaip 
jis nors dalinai galėtų pa
tapti realybe, , pašnekėsiu, 
jeigu bus leista, kitą kartą.

Kaimo Jurgis

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Atsiminimai, parašė My=> 
kolas Krupavičius, aplankas 
Vytauto Virkau, 364 psl., 
kaina nepažymėta, išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 
4545 W 63rd St., 
III. 60629.

7 i

Chicago,
Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimu tomas. Jis liečia mūsą 
nepriklausomybes 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus, j liaus Jurkaus, 232 psl., kai- 
Iinyga gaunama Keleivy, Dar-į na $4.00, išleido Darbinim 
bininke, Drauge ir pas kitus kas, 910 Willoughby Avė., 
knygą platintojus. Kaina $5.00. Brooklyn, N.Y. 11221.

rūtą, ro-
Pranas

Pasisėjau žalią

tąmanas, parašė 
Naujokaitis, aplankas Pau-

PROGA 

SKRISKITE PAPIGINTA KAINA

1 LIETUVĄ

RUDENI IR ŽIEMĄ!

W a 1 t e r R a s k - R a š č i a u s k o vadovaujamas AMERI- 
CAN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza
vęs daug grupiniu kelionių j LIETUVĄ.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir, visuomet 
vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:

CHICAGO—NEW YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONE.
Iš Nevv Yorko $660.00 plūs taksai, iš f'hicagos $760.00 plūs taksai

11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE!

CHICAGO-NEW YORK GRUODŽIO 21 d—14 DIENŲ KELIONĖ 
Iš Nevv Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai

11 dienų Lietuvoje.

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

Informacijų kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU -

9727 South Western Avenue I
Chicago, Illinois 60643 j

Telefonas (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės į mus. Mes paruošiam 
kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Teikiame informacijas 
kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvų bi
lietus ir reikalingas vizas.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas|KAI SKAITO BAKL 

TAS DUONOS nPKAMK

HARTFORD, CONN.

Bostone
Dvi geužinės, 

Rėkaus pagerbimas

Jiems priimti seimo išvakarėse Miami Lietuvių klube 
buvo suruoštas susipažinti ir senoms pažintims atnaujinti 
gražus vakaras ir, žinoma, nesausas.

Suvažiavimas Miamčj parode, kad narių mažėja, 

' bet turtas auga

I
I 

I 
/ 
1
I

Birželio 30 d. Floridoj — Miami vasarvietėj — pasi
baigė jau 57-sis SLA seimas, išposėdžiavęs tenai di-Lido 
viešbutyje penkias dienas. Sekantį seimą nutarta šaukti 
po dviejų metų Bostone.

Šį kartą delegatų buvo 118, beveik trečdalis moterų. I 
Suvažiavo jie iš tokių tolimų vietų, kaip Californija, Chi- j 
caga, Toronto, Montrealis, Bostonas, Worcesteris, Brook- 
lynas, Pittsburghas, Baltimorė ir kt.

Geri žodynai
Sekmadienį, birželio 111 

! d., Lietuvių klubo išĮvyka-ge-i 
Į gužinė Lietuvių parke prie 
! Conneeticua upės kranto su
telkė nemažą būrį tautiečių. 
Diena buvo ūkanota, todėl' 
ir mažai alučio išgerta, o 

i kiek daugiau stiklelių iš- 
; lenkta, norint sušilti. Žo- 
i džiu, gegužinė nepavyko! 
: taip, kaip buvo pageidauta. 
Mažai tebuvo jaunimo, ma
žai ir šokėjų. Sekantį sek-j 
madieni. birželio 18 d., įvy-i 
kęs Šv. Trejybės vyrų klubo 
pobūvis buvo labai sėkmin
gas ir linksmas.

KAS NIEKO NEVEIKIA, J 

TG NIEKAS NEPEIKIA.
♦ s

VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI

Neseniai iš spaudos išėjoAnglų - lietuvių kalbų žo-j .... .
d,n«., V. Baravyko, 590 psl.!vlad?.1 ’oaslos atanummM, 
apie 30.000 žodžių kaina ?6 Pradurti Jaunystes atsinu-

Seimą, kaip paprastai, atidarė prezidentas Povilas 
Dangis, ir himnus giedant suneštos vėliavos. Tada patik
rinti delegatų mandatai, ir seimas pradėjo veikti nustaty
ta tvarka. Išklausyta vadovybės pranešimai, ir pradėta 
svarstyti kuopų įnešimai bei veikėjų skundai. Apie tai 
kalba Skundų ir apeliacijų komisijos raportas. Rimtų skun
dų nebuvo, tačiau būta nereikalingų priekabių. Kanadie
tis P. Lėlys skundėsi, kad SLA nesirūpinąs lietuvybės rei- į 
kalais. Lietuva esanti pavergta ir kenčianti okupacijos kelti duokles. Nepraėjo, 
jungą, reikia telkti kapitalą jai išlaisvinti, o „ar SLA daro ; 
ką nors?“ „Ar remia vargo mokyklas?“ Tokius priekaiš- : 
tus jis skelbė ir pašalinėj spaudoj: „Tėviškės Žiburiuose“ 
ir „Vienybėje“.

Trys žemaičiai .iš žemaičiu Kalvarijos 1912 m. grodžio mėnesį. 
Sėdi Adomas Miką (188'8-1931), uolus ir gabus jaunimo organi
zatorius, laikraščių bendradarbis nuo 1905 m. Stovi kairėje Kos
tas Augustas, tada baigęs 4 klases ir sparnus pakėlęs kelionei į 
JAV, kur atvyko 1913 m. pradžioje. Dešinėje Jackus Sonda, tada 
Vilniaus privatinės gimnazijos mokinys, dabar gyvenantis Bos
tone.

l

I

į mas rimtas, bet perdaug organizacijai kainuotų, reikėtų

Yra tokių, kurie mėgsta paleisti į mūsų organizaciją 
ir gniūžtę pupvo. SLA 278 kuopa įneša, kad tokiems šmei
žikams SLA valdyba kiekvienu atveju duotų tinkamą at
kirtį. Šį įnešimą seimas priėmė kaip pageidavimą.

| nimai“. Apie juos Naujieno- 
I ietuvių-anglų kalbų žo. se adv. Jonas Našliūnas si

etynai, redagavo Karsavi ta*P ra^0’ 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai liūs rašytojo gabumus, jo at- 

— $5.00. j siminimai — vieni iš geriau-
j šiai parašytų atsiminimų, to- 

Lietuviškai angliškas žo-! dėl kiekvienam lietuviui re- 
<vna>', Viliaus Peteraičio, 11 komenduotina šią 
aida, daugiau Kaip 30,000i perskaityti“, 
ndžių, 586 psl.. kaina $7.00 | ....I Dirvoj rašytojas 
'^oūūrn-.-DCjjL juLujjjnLjru.; ‘ kliauda „Jaunystės

■ nimus“ taip vertina:
„Vlado Požėlos Jaunystės 

atsiminimai yra stambus į=* 
našas į lietuvių 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-

Poezijos knygos:
POEZIJOS PILNATIS,

I

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

i Broliai balti aitvarai', 
j Henriko Naglo elrėraščiai. 
; Prano Gailiaus iliustruoti
1 72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Tau, sesute, Prano Lem-

„VI. Požėla turėjo dide-

knygą

Jurgis 
atsimi-

Sekmadienį, birželio 18 j 
d., Tėvo dienos proga teko 
ir man dalyvauti iškilminga
me Andriaus Rėkaus pager-į 
bime. Buvo laikas, kada A. 
Rėkus labai aktyviai reiškė
si New Britaine Varpo drau- 
piios vaidyboje, o taip pat 
ir Varpo chore. Dabar jis gy
vena Hartforde. Jo garbei 
M. Gurskienė ir Rėkaus 
dukra suruošė banketą M. 
Gurskienės gražiame sode 
po didingais medžiais ir 
tarp žydinčių gėlynų.

Andrius Rėkus ne taip jau
senas, tik gerokai pagyve-i 
nęs, nes dar tik 76 metu am- i berto gyvenimas, kūryba, 
žiaus. Jis labai apgailestavo,' prisiminimai, 269 psl., iljust- 
netekęs savo buvusio scenos ruota, kaina kietais virše- 
bendradarbio Juozo Luko,' bais $4.00. 
kuris, susilaukęs 78 metų i .. ................ .... ,
amžiaus, iškeliavo į amžiny1 J pasaulines poezijos posmuo-

i se, sudarė Alfonsas Tiruo’us. 
176 psl., kaina $5.00. 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.'

Steponas Strazdas, 1591 ję iš po beletristo plunks- 
psl., kaina $2.50. nos“.

,■ SLA sekretorius dr. A. Budreckis buvo jau atrėmęs 
juos „Tėvynėje“. Jis nurodė, jog Kanados delegatas ne- Galų gale seimas nutarė pakelti SLA centro perso- 
žino, ką kalba, nes SLA šelpia lietuvius studentus, šelpė nalui po 5% atlyginimo ir tiek pat kuopų sekretoriams, 
lietuvius tremtinius, skyrė pinigų knygoms leisti, radijo kurie surenka ir persiunčia centrui narių duokles, 
valandėlėms palaikyti ir laikraščiams remti. Šitiems rei-. 
kalams nuo 1938 iki 1970 metų Susivienijimas yra davęs i' 
$41,232.54. , (

Nebodamas šitų faktų, minėtas kanadietis bandė ir 
seime kabinėtis. Pavydas neduoda kaikam ramybės, kad 
SLA iždas skaičiuoja savo turtą milionais ir niekam jų 
neatiduoda, — kad ir aukojama, bet ne milionais. Jeigu 
duotų daugiau, gal mūsiškiai „diplomatai“ galėtų dažniniu 
padaryti ekskursijų Afrikon ar Turkijon. Bet SLA iždas 
yra griežtoje valdžios priežiūroje ir negali milionų aukoti. Liūdna, kad giltinės dalgis neaplenkia ir mūsų Susi- Ęgr lf 1New nnia]ne Clir. 
Būdamas fratemali, nepolitinė organizacija, jis negali vienijimo. Va, sekretoriaus raportas parodo. 1961 metų^ Varpo draugijos dramos' viouMivir.1 jauini, kyziiinui ik mu-

aukoti fraternalinių pinigų politiniams tikslams. ], pabaigoje turėjome 11,362 narius, o šių metų pradžioje Į ratelvje kaip mokytojas ir TAI TIKI, K-AD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
, _ buvo jau tik 8,001. Vadinasi, per vieną dešimtmetį 3,361 j režisierius ir su dideliu pa-' cTt'pnNAc kairv<;

SLA turtas yra padalytas į kelioliką fondų, būtent- naryS iškeliavo amžinybėn. Ir tai nežiūrint to, kad kasmet ‘ sisekimu pats vaidindavo. ] 
1 Pomirtinis fondas ----1'.™- r.-." v.mTiia.wi'c naviamė vovhilftfi Gana dunn' aannaina iaai-

1 * 2. Ligoniams šelpti fondas.
3. Vaikų gyvybei fondas.
4. Labdarybės fondas (našlėms ir našliams šelpti).
5. Tautiškų centų fondas.
6. Tautinė fondacija.
7. Moksleiviams šelpti fondas.
8. Emigrantų reikalams fondas.
9. Bedarbiams šelpti fondas.
10. Dr. Viniko stipendijų fondas.

„Tėvynės“ redaktorių samdys Pildomoji Taryba.

Aplamai, seimo nuotaika buvo gera. Daugelis dele- 1 
gatų dar nebuvo Floridos matę, todėl jie gėrėjosi egzotiš- i 
kais jos aspektais. Viešbutis buvo taip pat ištaigingas. Iš I 
vienos jo pusės siūbuoja ilgalapės palmės, o iš antros — 
liūliuoja mėlynasis Atlantas. Rodos, čia gyventum žmo
gus ir gyventum. Tačiau pasidaro liūdna, kai pagalvoji, 
kad turėsi žmogus mirti ir visa tai liks nežinia kam.

Velionis Juozas Lukas 
■ keliavo per JAV lietuvių ko- 
i lonijas ir parapijas su prieš 
i pirmąjį pasaulinį karą čia 
j atvykusia Vitkausko grupe, 
todėl buvo plačiai žinomas. 
Jis ištisus dešimtmečius Wa- 

. terbury ir New Britaine dir-1

; buvo jau tik 8,001. Vadinasi, per vieną dešimtmetį 3,361 j režisierius ir su dideliu pa- 
7. ' ' " ' . !

• vedami energingi vajai naujiems nariams verbuota. Ne-! Gana daug senosios išei- 
! žiūrint kiek valininkai atveda per metus liauju jėgų, vis- vijos lietuvių kasmet iške-

Prie SLA turto priklauso ir nekilnojamoji nuosavybė, 
t. y. SLA namas New Yorke, įkainuotas $45,000. Bendrai 
viso SLA turto yra $3,850,431.66.

žiūrint kiek vajininkai atveda per metus naujų jėgų, vis
tiek jie nepajėgia likusių vietų užpildyti.

Liūdna padėtis.

Tik vienas dalykas džiugina — tai tas, kad SLA 
turtas auga. $3,850,431.66 — tai graži suma. Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje dar niekad nebuvo toks turtin
gas. Bet si padėtis kelia kitą klausimą: kas tuos milionus 
paveldės, kai dabartiniai SLA nariai pasitrauks iš gyvųjų 
tarpo? Atsakymą duoda SLA prezidentas Povilas Darg’is. 
Tie milionai atiteks priaugančiai jaunai mūsų kartai. To
dėl valdyba kviečia jaunuolius, kad jau dabar rašytųsi 
į SLA.

Į tai turėtų atkreipti savo dėmesį tėvai, kurie turij tai tmvLvi aLiMvipiL oavu v-

) vaikų. Teprirašo juos prie turtingiausios Amerikos lietu- 
i vių organizacijos.

i S. Michelsonas

i

VILNIS APIE ŠOKIŲ
ŠVENTĘ

Vilnies redaktorius S. J. 
Jokubka birželio 30 d. rašo:

Nemažai laiko seimui teko sugaišti kuopų ir apskričių 
įnešimams svarstyti. Taip būna visuose seimuose. Seimai 
daugumą jų atmeta, nes vieni jų atrodo nepraktiški, kiti 
visai nereikalingi, o kiti neišsprendžiami. Pavyzdžiui, bu
vo kelių kuopų ir vienos apskrities reikalavimas, kad sei
mo prezidiumas būtų renkamas pačių delegatų seime. To
kių reikalavimų būdavo ir pirmesniuose seimuose, bet jie
visada būdavo atmetami. Atmestas ir dabar, nes asmuo, ( 
kuris pirmininkauja seimui, turi žinoti ne tik SLA. kons
tituciją, bet jam turi būti žinomi ir visokie apdraudimo 
departamentų potvarkiai. Reikalavimas atmestas. Kelios 
kuopos ir viena apskritis siūlė rečiau seimuoti — ne kas 
Sveji, bet kas treji metai. Mažiau būtų išlaidų. Bet galėtų 
atrodyti, kad organizacijoj prasideda apatija. Viena kuo- ] tuviški šokiai, brangūs ir šir-l 
pa reikalavo, kad delegatams būtų duota po 5 minutes lai- cli gaivinantys kiekvienam! 
ko seimui pasveikinti. Visai nereikalingas reikalavimas, d°ram lietuviui, 
lies niekas nedraudžia suvažiavimą sveikinti. Kita kuopa u ,
Rlillė knd rlp|picratame bnfn atliro-inomo . . . 13UgO KO-

„Čikagoje nacionalistai 
ruošia ir tautinių šokių šven
tę. Kas ją ruošia ir kas šven- I 

į tėję šoks, nieko negalime sa- 
I kyti prieš, nes bus atlikti lie-

siūlė, kad delegatams būtų atlyginama kelionė. Sumany- mentatorius sako, j

/

X J.

liauja amžinybėn. Kaikurie 
iš tos senosios kartos buvo 
rvškiai pasireiškė kovoje dėl 
Lietuvvos nepriklausomvbės, 
atstatymo, nors ta jų kova' 
buvo ne karinė, bet politinė; 
ir dolerinė. Jie nemažai Lie-j 
tuvos laisvės reikalui sūdė-Į 

i jo savo sunkiai uždirbto pi-j 
į nigo, tam kilniam tikslui jo;
nesigailėdami. Prie šios ko-] 
vos su tūkstančiais kitų se
nosios kartos lietuvių jungė
si ir Andrius Rėkus.

—V.M.K.

IŠĖJO NAUJAS VARPO

NUMERIS

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI JVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

I nash-odvmas „prieš daugelį 
i 'tautiniu grupių ir prieš ame- 
į vokiečius. kad mes esame gv- 
1 vi, organizuoti ir pinigingi“, 

‘ tai jau nepriimtina.
„Tai jau intencija tautinių 

šokių šventę panaudoti poli
tinei „laidvintojų aferai“.

Vadinasi, ko gi Vilnis iš 
tikrųjų norėtu? Negi, kad 
suruoštume tokią šventę, būJ 
darni neorganizuoti, netur-i 
tingi ir negyvi pasirodytume 
amerikiečiams?

Tokį stebuklą padaryti 
mes paliekame Vilnies para-

jog tai bus piečiams.

>■*iii

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis), 
Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Arnai- 
rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil
činskas), Demokratinio socializmo tikslai, Santykiai su 
lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (C. 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.

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

Jau vien antraštės rodo, kiek įvairiausių ir kiekvie
nam įdomių klausimi] paliečiama šiame numery.

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

Šis 163 puslapių numeris 
skirtas jaunimo reikalams 
svarstyti. Jame rašo J. Au
dėnas, St. Barzdukas, G. 
Breichmanienė, J. Daugėla, 
M. Drunga. dr. J. Kazickas. ] 
A. Kučys, dr. J. Pajaujis, J. i 
Reizgv+ė, R. 'Sakadolskis, | 
dr. J. K. Valiūnas, A. Zapa-i 
rackas ir kt.

Kam rūpi mūsų ateitis.; 
mūsų jaunimas, tas turėtų 
tą Varpo numerį įsigyti. '

Varpo administracijos ad
resas: T. Briškaitis, 1214 N MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens, 
16th Avė., Melrose Park, Lonclon W n 2PU, England.
III. 60160. i

Varna ealite rauti ir Ke- Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius,, 
leivio administracijoje. 3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629.
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Iš okupuotos Lietuvos
XVII komunistų partijos kongrese, 1934 m., laimėjo Teisinį suformulavimą atliko Andrejus Višinskis, kuris 

Kirovo vadovaujama Leningrado opozicinė grupė, ir štai- taip pat sekė tardymų metu iškylančias naujas pavardes.
i ga Sergejus Mironovičius Kirovas tapo rimtu konkurentu
i Stalinui. Toks netikėtas kongreso pasielgimas privertei Molotovas su Kaganovičium turėjo apvalyti (valdžios 
' Staliną rimtai susirūpinti, nes jis neteko CK, Politbiuro, aparatą. Andrejus A. Ždanovas su rašytojų draugijos pir= 
Raudonosios armijos ir dabar komunistų partijos para-

ROMANAI
Jurgis Gliaudą, BRĖKš- 

MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 
romanas, 234 psl., kaina $5.

Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU..., 
psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis, 
mijuotas romanas, ] 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

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

Alpis,
Kazys Karpius; 227 psl., kai
na $5.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS- 
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusk, kaina $4.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, — 
Rugsėjo šeštadienis, 

Į premijuotas romanas, 237 
i psl., kaina $5.00.
j Kazys Plačenu. PULKIM 
; ANT KELIŲ.. ., romanas iš 
i kun. Strazdelio gyvenimo,

-- ---------  ------ --------- - ----------------- . v ------, J--- -------------- , X tvmoc po., , 
statyti kapitalizmą, moralinė ir politinė atsakomybė Ki- Uchanovo, Ordžonikidzės, Bucharino ir daugelio kitų Ii- j ii fomas 160 ps., kaina $2.00 

, rovo nužudyme. Atrodė, kad Stalinas labai geras ir švel- kimus. Priešingai, N. A. Voznesenskis buvo likviduotas, t Anatolijus Kairys IŠTI- 
: nus‘"------------------------------------------------ l į Leningrado byloje, nes atsisakė pasirašyti Berios prisius-; KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-
• y ' i__ __ ______ ____ _______ 2 -imi Knvn nu<iir5»«vt.1 miinua Vaina SKft

1935 m. sausio 23 d. mažomis kalėjimo bausmėmis
' buvo nubausta 12 Leningrado NKVD tarnautojų, jų tarpe

m. ■
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos! | mos. Nuo šiol jis nešaukė kito kongreso iki 1939 m., jis

A. Sniečkus pažadėjo

A. Bimbai didesnę paramą

Esame rašę, kad mirusio 
"Vilnies“ redaktoriaus Leo
no Joniko gimtinėje pasta* 
tytas paminklas, kuris ati
dengtas birželio 10 d. Toje 
iškilmėje Lietuvos komunis
tų vadas Antanas Sniečkus 
pasakė ilgą kalbą. Joje jis 
iškėlė L. Joniko nuopelnus 
komunistų partijai, bet ne 
komunistams įdomiausi bu- '.

socialistinei pasaulio vals-! 
tybei, revoliuciniam darbo, 
žmonių judėjimui, Tarybų’ 
valdžiai mūsų krašte.“

Tie A. Sniečkaus žodžiai; 
rodo, kad "pažangieji tau=i 
tiečiai“ pageidavo A. Snieč-j 

į kaus paramos, kad ta para-; 
ma buvo teikiama ir kad at
eity ji nebus mažinama. Tą! 
mes ir be Sniečkaus žinojo
me, bet gerai, kad jis pats 
tai viešai patvirtino.

vo šie A. Sniečkaus žodžiai: j Žaliūkių malūnas paverstas;

"Mes negalime užmiršti 
pageidaujamos (Mūsų pabl’. 
Kel red.) paramos mūsų to= 
limiems bičiuliams, niekados 
negalime jos silpninti ar 
menkinti. Padėdami mūsų 
pažangiems tautiečiams ir 
pagerbdami juos, tarybiniai, 
žmonės atlieka savo klasinę 
pareigą, išreiškia gilų dėkin
gumą už ištikimybę darbo ; 
žmonių socialinės ir dvasi-' .. X • 1 1 V •

muziejumi

Šiauliečiai ir kas yra iš ki* 
tur lankęs Šiaulius, neabejo-1 
tinai yra matę ir netoli Šiau
lių žaliūkuose stovintį vėjo 
malūną. Dabar jis paverstas 
muziejumi. Jame parodoma 
grūdų malimo ir prietaisų 
raida Lietuvoje.

beveik nedalyvavo CK ir Politbiuro posėdžiuose ir dirbo, 
vienas. Pirmąja auka, aišku, 1934 m. gruodžio 1 d. Lenini 
grade krito S. M. Kirovas, 46 m., kurį Stalinas labai iškil
mingai palaidojo. Dabar jis tuoj pasinaudojo proga pra-1 
šmugeliuoti ”Lex Kirov“, kuris davė plačias teises NKVD 
suimti, deportuoti, teisti ir net likviduoti įtartinus asme
nis. o jau nuteistiems paskubinti įvykdyti mirties baus
mes, nes naujasis jo šūkis buvo: "Jokio pasigailėjimo 
liaudies priešams!“

Buvo bandymų nužudyti Kirovą ir anksčiau, bet Sta
lino agentams nepasisekė. Kirovo nužudymas davė Stali
nui progą apstatyti čekistais visus Politbiuro narius, ko
misarus ir žymesnius partijos pareigūnus neva tai apsau
gai, bet faktiškai jų nuolatiniam sekimui, kas pas juos: 
lankosi, su kuo jie kalbasi telefonu, su kuo susirašinėja.' 
Iš tikrųjų jie tapo Stalino garbės kaliniais. Taip pat ne-; 
malonėn ir vėliau likvidaviman pateko lietuvis komunis
tas I. M. Vareikis, kuris vadovavo CK grupei, norėjusiai 
nušalinti Staliną ir jo vieton pastatyti Kirovą.

Primintina, kad Šeduvos 
f vėjo malūnas paverstas res= 

nes pažangos idealams, už' toranu, kuris jau pagarsėjo 
ilgametę paramą pirmajai ir už Lietuvos ribų.

XVII kongreso metu, 1934 m., renkant naują CK, 
270 balsų pasisakė prieš Staliną, ir jis gavo mažiausia 
balsų už visus kandidatus, bet buvo išrinktas, nes kandi
datų buvo tiktai tiek, kiek reikėjo išrinkti. Prieš Kirovą 
balsavo tiktai trys asmenys. Rinkimų komisijos pirminin
kas L. Kaganovieius tuos duomenis nuslėpė ir visas balsa
vimo korteles tuoj pat sunaikino.

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

9.

Teroras
t

mininku A. Fadejevu turėjo išvalyti rašytojus, poetus, žur
nalistus, aktorius, dailininkus, taip pat mo'kslininkus ir, 
svarbiausia, priversti juos savo 'kūryba užgirti Stalino te
rorą. Chruščiovas su Bulganinu turėjo išvalyti kariuome
nę, kuiios įgulos buvo Maskvoje ir Maskvos rajone. Už 
tuos nuopelnus jie buvo pakelti į politrukus, generolus. 
Aišku, visi 'jie turėjo eilę mažesnių pagelbininkų, tad į tą 
kruvinai purviną makalynę ir nepalyginamą nusikaltimą 
buvo įveltas ne vien tik Stalinas, nors 'vėliau tie patys ti’; 
pai bandė save baltinti, niekindami Staliną, kaip po karo 1 
teisinosi ir buvę Hitlerio bendradarbiai. Centro Komite
tas atskiru nutarimu leido tardymo metu naudoti bet ko
kius kankinimus, ai’ba suprastintą priemonę kaltei išgau
ti, o NKVD trejukėms leido slaptai teisti ir nugalabinti1 
suimtuosius.

Kada suimtas gen, Jakiras, kartu ir CK narys, para-/ 
šė Stalinui laišką, kad jis yra nekaltas, tai Stalinas užra
šė ant laiško rezoliuciją: "Niekšas ir prostitutė,“ VorpšU 
lovas pridėjo: "Visiškai tiksli charakteristika“, po tuo pa
sirašė ir Molotovas, o L. Kaganovieius papildė: "Šitam 
išdavikui, svoločiui ir Šū... tėra vienintelė bausmė — su
šaudymas“.

Molotovvas, Kaganovieius,-Malenkoįvas, Škiriatovas, 
Mcchlis, Chruščiovas, Poškrebyševas ir kiti buvo sto
ru sluogsniu aptaškyti nekaltų žmonių krauju, o kaikurie 
iš jų ir patys nepraleido progos kankinti suimtuosius. 
Chruščiovas už sėkmingą liaudies priešų sunaikinimą bu
vo atskirai pagirtas XVIII partijos kongrese 1939 m. at- 

i skira rezoliucija, kuri kalba pati už save. Lazaris Kaga- 
' novičius pasižymėjo kolektyvizacijos metu Kaukaze, iš- 

, i Lemdamas ištisus kaimus, taip pat čeliabinske, Ivanovo, 
•}. I Jaroslavskio rajonuose ir savo kvailu siautėjimu susisie= 

kimo ministerijoje. Molotovas taip pat pasižymėjo kolek-

S.U-
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> pre- 
parašė

Provokaciniai apkaltintas dėl Kirovo nužudymo ir už 
trockizmą, iš partijos buvo išmestas buvęs čekistas Leoni- j 
das V. Nikolajevas, kuris su trylika kitų buvo sušaudyti, 
1934 m. gruodžio 29 d., o jau 1935 m. sausio 15-16 d. buvo į 
teismo nubausti 19 opozicionierių, jų tarpe Zinovjevas ir 

j Kamenevas, mažomis kalėjimo bausmėmįs, nors buvo; • nūn. ouazue.no gyveniniu,
‘ kaltinami labai žiauriai: kontrrevoliucija, bandymas at= tyvizacijos metu, jis nulėmė Lompvo, Kabakovo, Kimtovo,į tomas o(K) ps., kaina $2.00

tus areštuotinų asmenų sąrašus, kurie jau buvo pasirašyti. manas, kaina $5.00. 
Berios, Škiriatovo ir Malenkovo. Į i <tr. Tarutis, VILNIAUS

' j RŪEAS, 495 psl., kaina
| minKŠtais viršeliais $3.15. 
! kietais viršeliais $3.75,

1 j Nemunas teka per Atlan-
> tą, Vytauto Alanto 5 nove- 

į tyręs, kaip jie sušaudyti, ne- lės, 263 psl., kaina minkštais 
j abejoja, jog tai atliko sovie= viršeliais $3.00, kietais $3.50 
j tiniai budeliai, o ne vokie- Rene Rasa, MEILĖ TRI> 
čiai. | KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

' sėliais — $3.75.
Juozas Švaistas: ŽIOB* 

suumva, .u. tiek R1Ą1 PLAUKIA, romanas
Katyno žudynėmis, tiek ir, is knygnešio kun. M. Sida- 
neparemdami Varšuvos su*,račiaus gyvenimo, 233 psl., 
kilimo, siekė, kad tik kuo kaina $2.50.
daugiausia būtų išžudyta Į Vacys Kavaliūnas. KAL* 
, , i.... .  į GIESME, preiųijuotas

romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas; V1ENI- 
sl MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 psl,, kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS | 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi., kai
na $2.50

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl.,

I kaina minkštais viršeliais 
_ "Europai tenka pasirinkti1 $2.50, kietais $3.75.

Vėjas lekia lyguma, roma_ 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

Agonija, romanas, antra

F. D. Medvedevas, kurie perdaug žinojo apie Kirovo nu-. 
žudymo tikruosius kaltinikus, kurių tarpe buvo ir Stalino 1 
patikėtinis Malenkoįvas. Po kelių mėnesių įvyksta antras, 
jau slaptas, 30-ties seismas, su Kamenevu ir Zinovjevu, 
pridedant jiems kar kitus penkerius metus prie senos’ RUSAI NUŽUDĖ 11,000 kur jie buvo gabenami ir iš*

- LENKŲ KARIŲ

Anksčiau teroras lietė kitas partijas, kaip 1922 
socialistų revoliucionierių byla, arba buvusius žmones 
inžinierius, ekonomistus, agronomus, kooperatininkus, ku* 
rie turėjo atsakyti sufabrikuotose bylose už Stalino poli
tikos nepasisekimus. Iš jų prisimintina 1928 m. Donbaso 
kasyklų byla, 1929 m. ukrainiečių byla (SVU), 1930 m. ( bausmes, žinant'Stalino šalėjimų sąlygas, tai buvo lygu ! 
valstiečių byla,, maisto paskirstymo byla, prompartija by-, mįrtjes sprendimui, bet užsieniečiams ‘komunistams tai į 
Ja, 1931 m. unijų biuro byla, apkaltinant socialdemokra-; - - -• -
tus, 1932=34 m. kolchozų pirmininkų bylos.

Po atgailų, kaip matėme, visi opozicionieriai —Zi- 
novjevas, Kamenevas, Bucharinas, Rykovas, Tomskis ir 
kiti — gavo tarnybas: buvo paskirti pasiuntiniais, redak- į 
toriais, įmonių direktoriais ir t.t., tarsi viskas būtų buvę 
atleista ir užmiršta. Bucharinui net buvo pavesta padėti 
suredaguoti Sovietų Sąjungos naujos konstitucijos pro= 
jektą. Bet visa tai buvo tik paviršiuje, tik akims apdumti, 
nes Stalinas savo priešams neatleido ir ruošėsi tigro šuo
liui sayo numatytoms aukoms galutinai sunaikinti.

įvairiais pretekstais Stalinas pradėjo plėsti saugumo 
policiją, keleriopai didinti jos kadrus, pavedant jai sau
goti geležinkelius, pasienį ir plečiant jos įtaką kariuome
nėje, nors tam priešinosi kaikurie maršalai. 1934 m. sau
gumo policija pavadinama NKVD ir jos viršininku paski
riamas senas Stalino bendradarbis vaistininkas - nuodyto
jas Henrikas Jagoda, turįs 16 metų čekisto stažą. 1933 
m. Stalinas jam davė to paties Jagodos nunuodinto Leni
no ordiną, o 1935 m. už naujus nuopelnus jį pakėlė į sau
gumo policijos komisarus, arba politinės policijos mar
šalus. Stalinas nesigailėjo lėšų, ir greitu laiku, anot Jago
dos sekretoriaus Pavelio Petrovičiaus Bulanovo parody
mų, Jagoda turėjo keturias gerai įrengtas laboratorijas, 
kur darbavosi chemijos ir bakteriologijos bei toksikologi
jos profesoriai, gamindami nuodus ir "teisybės“ serumus 
prisipažinimui išgauti.

(Bus daugiau)

...................... . >»>»■

atrodė neperdaug griežta, beveik žmoniška. Gi tikrasis’ Vargu kas nežino, kad 
Stalino tikslas buvo turėti tuos draugus už niūrių kalėjimo 1 Prie Katyno, netoli Smolens- 
sienų, kalėjimų rūsiuose, kad niekas nesužinotų, kaip jie , 'k°, 1943 m. balandžio mėne- 
toliau bus žiauriai tardomi,
Stalinas suplanavo likviduoti.

Iliurvclo HCOU'idllUlU, Jiv Į ’ • , . . . .

kad išduotų kitus, kuriuos '4 buvo rasti masiniai kapai.
l Juose buvo palaidoti tuks=|

Tai toks jo tariamasis humaniškumas...

Buvo įsakyta visiems komunistams, ypač turintiems 
atsakingas pareigas, sekti ir įskųsti NKVD betkuriuos nu
krypimus komunistų tarpe, o partijos vadovybė neturinti 
trukdyti slaptosios policijos veiklai, nors areštuojant, for
malumo dėlei, partija turėjo duoti sutikimą tiek dėl areš
to, tiek dėl trėmimų ar kitų NKVD trejukių slaptų teismų 
sprendimų, mirties bausmę įskaitant. Archangelsko Rov- 
dino rajono komunistų 'partijos sekretorius Gladkich įsa
kė kiekvvienam komunistui surasti bent po vieną liaudies 
priešą. Lyginant Sovietų Rusijos kalinių ir likviduotų as
menų skaičių su jos komunistų partijos narių skaičiumi,, 
išaiškėja, kad komunistų įskųstųjų skaičius buvo septynis 
kartus didesnis negu partiečių. Taigi tavorščiaus Glad
kich planas buvo "maloniai perviršytas“..-. Tuo būdu ir 
Chruščiovas, kaip Maskvos rajono ir miesto partijos pir
mininkas, turėjo pasirašyti visų partiečių ir kitų areštus 
ir nubaudimus, kuriuos jam pristatydavo Maskvos NKVD 
viršininkas Stanislavas Redensas, Stalino švogeris. Chruš
čiovas ir Redensas buvo visiškai klusnūs giltinės asisten
tai, Stalinas neapsiriko juos pasirinkdamas. Tik Chruščio
vas teisinosi, kad jis pasirašydavo sprendimus neskaitęs, 
— žiūrėkite, koks naujas pasiteisinimo būdas, kurio ne
susiprato panaudoti net Hitlerio SS budeliai.

tančiai lenkų karių. Vokie
čiai paskelbė, kad tai komu
nistu darbas, bet komunis- 

rtai tai neigė, įrodinėdami, 
•kad tai padaryta vokiečių.

Šiandien kone visų beša
liškų tyrinėtojų nuomonės 
sutinka, kad sovietai. 1*

lenkų inteligentijos, kovo- 
i'jančios dėl demokratinės ir 

Vokiečiai pakvietė neut-Į nepriklausomos Lenkijos at- 
ralių ir net kariaujančių ša= statymo.
lių atstovus tuos masinius j

{kapus apžiūrėti ir įsitikinti, MARKSAS APIE RUSIJĄ
kieno tai nusikalstamas dar-. 
bas.

I

Iš pasalūniško nuodijimo pereiti į platesnio masto 
"legalias“ žudynes Staliną bus paskatinę ir padrąsinę įvy
kiai Austrijoje ir Vokietijoje. 1934 m. vasario 12 d. Aust
rijos diktatorius Engelbertas Dollfussas Vienoje iš arti’ 
lerijos apšaudė socialdemokratų butų kolonijas, socialistų 
savisaugos Schutzbund tvirtovę. Buvo nužudyta apie 1000 
asmenų ir paliko 3,400 sužeistų. Kas jam dėl to atsitiko? 
Nieko. Pasaulis tylėjo. Vokietijoje 1934 m. birželio 30 d. 
Hitleris vienu smūgiu išpioiv ė opozicionierius SA tarpe — 
Ernst Roehm, Kari Ernst, Edmund Heines, Gregor Stras- 
ser, A 
Kuri von Bredow, Papeno sekretorę baronesą Stotzinger valandžius, kad įvykdytų Stalino nurodymus. Jiems pa-

Kiti, kurie padėjo Stalinui sudalyti juodus pasmerk- 
tinųjų.sąrašus, buvo: Viačeslavas M.'Molotovas (Skria- 
bin), Andrejus ždanovas, Lazaris Kaganovieius, G. Ma- 
lėnkovas, Nikolajus Ježovas, Nikolajus Bulganinas, And= 
rejus Višinskis ir Nikita Chruščiovas. Ježovas tuo metu 
buvo komunistų partijos CK kadrų skyriaus viršininkas,

politikuojančius generolus Kurt Schleicher su žmona, i 0 j° padėjėju buvo G. Malenkovas, ii jie dii oo ilgus viiš-

Socialistų Internacionalo 
pirmajam kongresui, kuris 

Jau tada visiems paaiškė- susirinko 1866 m. balandžio 
jo, kad tuos lenkų karius bu= g d. Ženevoje, Karolis Mark- 
vo paėmę nelaisvėn vokiečių sas parašė Laikinosios cent= 
ir lenkų karo dienomis rusai1 ro taiybos instrukciją, ku- 
ir juos išžudė. Bet, žinoma, rioje buvo iš pagrindu iš- 
tada daug kas buvo nutylė- ( nagrinėta anų metų tarptau- 
ta, nes sovietai buvo Vaka-;tinė padėtis, iškeliant visų 
rų sąjungininkai ir kariavo pirma pavojų, kurį sudaro 
prieš nacius. Tik šiandien darbininku sąjūdžiui Rusi- 
niekas neabejoja net ir ko.;ja Tpn Marksas rašė. 
mumstmeje Lenkijoje, kad į 
lenkų belaisvius sušaudė ru-į ”Ši rūsti, atsilikusi aziati- 
sai. O tai dar labiau išaiškė-j nė imperija, ši imperija ga- 
jo šiomis dienomis, kai Bri=pėtų būti sudrausta tiktai 
tanija atskleidė tą įvykį lie-j atstatant Lenkijos = Lietu- 
čiančių dalį dokumentų, ku-1"^0 -..n.
rie 30 metų buvo laikomi 
paslėpti seifuose.

Tarp tų dokumentų yra ir, 
tuometinio Britanijos amba=! 
sadoriaus Lenkijoje Sir O-l 
wen raštas Britanijos užsie
nio reikalų ministrui, liečiąs 

i tas Katyno skerdynes.
i K

Ambasadorius, išskaičiau i 
vęs, kiek rusai buvo paėmę! 

ir kt.. iš viso 1,186 asmenis, ir juos išdergė spaudoje. Kas dėjo Michailas A. Suslovas. kuris tuo metu buvo CK kont- lenkų karo beleisvių, kiekį 
jam atsitiko? Nieko. Pasaulis tylėjo. rolės komisijos narys, kitaip sakant, — partijos čekistas, kurioje stovykloje jų buvo

vos valstybę demokratiniais 
pagrindais“.

Marksas nekartą naudojo 
progas pabrėžti Lenkijos- 
Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo bū
tinumui.

vieną iš dviejų: arba aziatL 
nė barbarija, maskolių va
dovaujama, kris ant jos gal
vos, arba turi būti atstatyta 
Lenkijos - Lietuvos v aisty* laida, parašė J. Gliaudą, 406 
bė,“ rašė K. Marksas, ' psl,, kaina $5.00.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

tėvui

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapiai penktai

Iš kuklios lietuvio krautuvės
į multirnilionierius

[ Masinės ledų - šaltkošės
i gįamybos sumanytojas H.
I Jbhnsonas gimė prieš 75 me
tus netolimame nuo Bostono 
p|ajūrio miestelyje WollaS’ 
tbne, Mass. Jo tėvas buvo

■ smulkus biznierius, turėjęs
Į iįostone skolose paskendu-
Į šią cigarų krautuvėlę, kurią
i mirdamas paliko savo sūnui j Dorchesterio Castle Island 
Howardui Johnsonui, po I 

užkan-1 Pasaubnio karo grįžusiam iš

I

' 2. Vienas žinomiausiųjų 

Amerikoje vardų

nieriui Howardui Johnsonui daryta ir apleista, o kadaise 
šaltakošės gaminimo „pa- joje dai'bavęsi ir prekiavę 
slaptį.

Turtuolio Howardo John’ žinomybėn: vienas, iškilęs į 
šono biografija dar nėra pa
rašyta ir išleista. Netenka a- rasis 
bejoti, kad tai bus kada nors j prekybininkas. Jie abu toli-

abu vyrai jau iškeliavę Ne-

turtuolio aukštumas, o ant’ 
ir palikęs kuklus

sąžiningai ir stropiai dar’ 
buodamasis, išaugino ir iš
mokslino sūnų ir dukterį E- 
milę’Emą, kurie abu šian
dien yra nuosavų pavyzdin
gų šeimų tėvas ir motina.

Vyras, padėjęs Howardui 
D. Johnsonui pradėti didįjį 
kelią į šaltakošės karalius, 
buvo lietuvis Benius (Bene
diktas?) Ruplys.

Jurgis Jašinskas
I

Namo, esančio So. Bosto- IAW . - . o. ,, . n . , - i JAV-bese 1971 metais 8ne prie Manne Road gatves, •- m - • . ..1 ’ iš 10 seimų turėjo vieną au-
ir kuklios krautuvėlės savi- tomobilį, o trečdalis turėjo 
ninkas, kaip ir visi lietuviai, daugiau kaip po vieną.

mesnėje savo gyvenimo ei- 
goję pasiliko artimi pažįsta’ 
mi ir didžiųjų švenčių ar N. 
Metų proga pasikeisdavo 
atvirukiniais sveikinimais.

atlikta. Ir toje biografijoje 
turėtų būti skyrius „Kelio 
pradžia“, kuriame pravers 
ir šie mano iš aukščiau minė
tų asmenų gauti duomenys.

Eidami pasivaikščioti pa’ 
plūdimio Carison Beach pa
kraščiu ar važiuodami iš

j

i Vienas iš žinomiausių 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse vardų šiandien yra 
Howardo Johnsono 
vardas.

I
' Tą vardą turinčiuose nuo 

Atlanto iki Pacifico, dam 
giausia tarp greitkelių esan
čiuose restoranuose -1---- —

inėse (tokių esama 871) 
i :’ 438 moteliuose kasdien 
i žkandžiauja, vaišinasi ir 
poilsiauja milionai įvairaus 
amžiaus ir užsiėmimų ame’ 
ikiečių. Tartum kokiuose 

karališkuose rūmuose, kur 
patiekalai pirmarūšiai, gert- 1 
inai tikrai gaivinantys, pa- 
arnautojai paslaugūs, šva
rai ir tvarkingai apsirengę;

•patalpos išblizgintds ir po
ilsio („motelių) kambariai 
ištaigingi, patogūs, Į tas 
Vienaukštes patalpas pake-1 
jleivių žvilgsnį patraukia jų 
jauki, šviesiai melsva spal
va dažytomis sienomis ir o- 
Įranžinės spalvos stogais, su 
neaukštais smailiais bokšte
liais vidury, išorinė išvaiz
da.. Ant kiekvienos tokios 
patalpos aiškiai matomas 
užrašas: H0W,ARD JOHN-.
SON. Tai tikri tos milžiniš
kos įmonės sumanytojo ir į- 
kūrėjo vardas ir pavardė, y

:Šiandien tų po visą kraš
tą paplitusių užkandinių ir 
gėriminių patalpų savinin
kui, viso to įkūrėjo sūnui 
Havvardui B. Johnsonui, tas 
biznis duoda kasmet apie 
200,000,000 pajamų.

c

i

Sveikas, Tėvai! , vo Floridoj pats buvęs, tai
i turėjo apie ją pasiskaityti 

Ačiū už laišką, kurį iš- kur kitur, žinoma, jo laiškas 
spausdino „Keleivis“. Ra- visko dar nepasako. Florida 
šai man iš Floridos ir prašai yra įdomi ne tik dabarties 
atsakymo. Bet tiesiai tau at’ ( savo kurortais, bet ir savo 
sakyti negaliu, mes nepaduo- praeities istorija. Kai Ponče 
di savo adreso. Atrodo, kad^ de Leon 1513 metais ją atra- 
pabėgai iš South Bostono,. tenai gyveno tik indėnai 
lyg Padaręs kokią šelmystę,1 — nebuvo nei kelių, nei 
ir bijai kad kas nesužinotų, mjestų_ Pomce de Leon išli- 
kur dabar esi. , p0 į0.j vjetoj( kur dabar sto-

’ vi miestas St. Augustine. Jį 
pastatė tenai 1565 metais 
ispanai naujakuriai. Britai 
pagrobė jį 1763 metais, bet 
1783 metais ispanai atsiė-

Žinai, tėve, kad žmonės 
pradeda visaip apie tave 
kalbėti. Vieni spėja, kad tu 
būsi Zacirkos saliūnui per
daug įsiskolinęs, o kiti spe-
kuluioja, ar tik nebūsi savo mė. Ramybės Floridoj ilgai 
gaspadinės apmovęs ir nuo dar nebuvo. Dėl jos žemių 
jos slaipstaisi. Sako, ji skum vis pešėsi ispanai, prancūzai 

i ir anglai. Du kartus Šv. Au
gustiną puolė amerikiečiai 
bet buvo areni ti. Gyventojai 
simpatizavo anglams. Pary- 

■' žiaus sutartimi 1763 Florida
.... i,, ; buvo pripažinta Anglijai.

Aišku, kad kas nois. rpacja ĮSpanija paskelbė

džiasi, kad jos pinigai pra
puolę. Buvę įsiūti į šienin- 
ką, bet per šventą Jurgį su
grįžusi iš bažnyčios radusi i 
šieninką praplėštą, o pinigų j 
nėra.
jos šieninką gerai apėiuph ^gnjai kalbėt Paryžiau 
nėjo. Žinoma as nenomi ti- gutartimi 1783 metais Flori. 
keti, kad tai butų tėvo dar-, (ja [,uv0 grąžinta Ispanijai 
bas, bet aplinkybes meta se-iTa( ,Angiijos ir Amerikos 
selj ant tavęs, teve. Nes visi j kilo ginčas (|ėl sienų šialirė. 
žino, kad iš South Bostono: je. Florida buvo padalyta j 
dingai, nei sudieu niekam Rytus ir Vakarus. Vakarinė? 
nepasakęs; ir tas faktas, kad ■, pUSės gyventojai ėmė pra 
tavo, gaspadinės pinigai is-šyti> kad jj leistų prigii 
lupti is sienmko , pagaliau jungįj pne jungtinių Valsti 
paskelbtas tavo laiškas liu-j kurįų jau buvo užimti 
dija. kad esi atsidūięs B lon- Į ryįjnė Florida; bet ispani 
doj. Ir giriesi, esą, kažin į 
kokia našliuke nuvežusi te- i gubernatorius neleido. Ta
nai savo „kalamaškoj“, kud da amenkiečiai pietinę Flo 
ri tik pakalnėn gerai ritasi, 
o prieš kalną reikėję stumti.

Kaip sau nori, tėve, čia 
susidaro nelabai gražus 
vaizdas. Atrodo, kad susidė
jai su kažkokia moteriške, 
pasinaudojai savo šeiminin
kės pinigais, ir abudu išdū- 
mėt Floridon. Atrodo, kad

j ridą okupuote okupavo, ii 
i dabar visa Florida priklausc 
Jungtinėms Valstijoms.

vaišinasi

kryptimi, nepasiekę L gat
vės, pasukę veidą kairėn, ga’ 
lite matyti dviejų aukštų su 
salkomis ir didoku bokšte
liu, turinčiu kelis langus, na
mą. Jis stovi prie Marine 
Road (nr. 33), o į paplūdi’ 
mio pusę atsiremia į: neilgą 
akligatvį. „privatet Way“, 
vardu „Deady’s Lane“. Na
mas savo bokšteliu ryškiai 
išsiskiria iš kitų aplink jį 
esančių namų, kurte jokių 
boikštelių neturi. Net pats to 
namo savininkas nemokėjo 

j paaiškinti, kuriam tikslui 
Į tas bokštelis ant stogo buvo 
‘ pastatytas. Gal pasižvalgyti 
I po apylinkę ir Atlanto plo
tus, kai Bostono priemiestis 
So. Bostonas pradėjo augti 
ir plėstis? O gal to namo 

į statytojai nujautė, kad to

Prancūzijos, kur jis kovojo 
prieš vokiečius. Jaunam ka
ro veteranui paliktas tėvo ei’ 
barinis ir praskolintas biz- 
nelis negalėjo duoti pelno, 
todėl jis jį pardavė ir ėmėsi 

Į kitokios rūšies ir pelninges
nės prekybos. 1924 m., bū’ 

[ damas 27 metų amžiaus, 
pardavęs tėvo jam paliktą 
krautuvėlę Bostone, netoli 
geležinkelio stoties gimtaja
me Wollastone, Mass., įsi
taisė „drugstorę“, kurioje 
pardavinėjo sodos gėrimus, 
saldainius ir tabako gami
nius bei laikraščius. Čia jam; 
pusėtinai sekėsi, ir po kurio 
lhiko jis turėjo 30,000 meti’ 
nių pajamų, kurias jam pa
dėjo sukaupti jo paties su- ....... 
organizuoti ir atlyginami 75 bokštelio idėja kada nors j 
laikraščių išnešiotojai. Bet pasinaudos beturtis jaunuo- 
to neužteko, nes Hovvardo bs, kuris prasigyvenęs pra- 
Johnsono dėmesį patraukė dėjo statydinti savo.užkan- 
šaltakošė, iš kurios jis nu-, 
jautė galėsiąs turėti gero’, 
pelno. <

■

i

iš kurios jis nu- c^nes rtižaivais stogais ir ant
1 jų smailiais bokšteliais?

Prie namo su bokšteliu, į 
artimo pajūrio pusę, yra ma
žutis darželis su keliais ne-

Pats to multimilioninio 
biznio pradininkas ir plėtė- 
jas iš aktyvios veiklos pasi
traukė 1959 m., visa perduo
damas savo sūnui, nors iki 
pat mirties nesiliovė sekęs 
ir retkarčiais kontroliavęs 
to milžiniško biznio eigos.

Howardas D. Johnsonas 
mirė šių metų birželio 20 d. 
New Yorke ir birželio 23 d. 
palaidotas arti Bostono e- 
sančiame Miltone. Ta proga 
apie jį ir jo į multimilionie- 
rius nueitą kelią rašė visi 
mažieji ir didieji. Atlanto 
pakraščių ir kitų vietovių 
laikraščiai. Bet kaikurie jų 
duomenys vieni kitiems 
irieštarauja. Pavyzdžiui, 
vienas laikraštis rašo, kad 
I. Johnsonas receptą ledam 

raminti gavęs iš savo moti
nos, o kitas — iš vokiečio, 
vežimėliu ledus vežiojusio 
ir pard avi nėjusio. Kur tie- 
>a? Greičiausiai abu tvirti- 
įimai neteisingi. Ir štai ko
dėl.

Bet tėvui tokios smulkme
■ nos gal neįdomios, todėl a 
į pie tai daugiau ir nerašysiu 
Iš laiško matau, kad tėvas 

i jau pasiekei Key Westą. Ži-
I nai, kad toliau ir aš negalė-

’ ir tas laiškas iš Floridos bu’i jau nuvažiuoti. Nuo tenai 
vo jos parašytas, nes visi ži-pjau nebetoli ir Kuba — tik 
no, kad tėvas esi „negramot- 90 mylių. Jeigu tėvas butum ' 
nas generolas“.

, geras plaukikas, tai galėtum ' 
Jeigu ne jos ranka tas plaukte nuplaukti ir su Kast’. 

laiškas rašytas, tai tas rašy-lru pasisveikinti. Sugrįžęs į ; 
tojas turėjo būt ne žioplas; South Bostoną turėtum apie,J 
asmuo, nes Floridą aprašė, ką papasakoti. Bet neban- ’ 
gana tiksliai. Jeigu jis nėbū’i dyk; nes jura tarp Key West

ir Kubos labai gili ir pilna 
pavojingų ryklių. Tai jūros 
vilkai, tėve. Jie nevieną ge
nerolą surijo. Bet neužsi
gauk, tėve, kad aš sakau: 
’jei būtum geras plaukikas“. 
Aš mačiau, kaip tėvas plaii’ 
kioji South Bostone juroj— 
vis viena koja pasiremda
ma s»

O dabar priimk geriau
sius mano linkėjimus ir su-j 
grįžk namo sausas ir 
kas,

N

Atlanto pakraščiuose ledai-; aukštaįs medžiais, O jų taix 
šaltako'šė vasaros metu bū-1 , , , . -
davo pardavinėjama kuklio-i pe — ketuikampis muio pa- 

! statėlis, kurio j pajuno pu
se krautuvėlėse arba ranka Sę einanti siena turi didelį 
stumdomuose vežimėliuose. ]angą. Tas langas uždengia- 
To, kaip galvota, riebaus , .
skanėsto būdavo gaminama ™as ™le>dziamu mediniu 

i dangalu, kun pakėlus, ma- 
viena rūšis, irta pati „narni’, tyti p]atoka palangė. Tai 
niu būdu“, pagal pačių par-, prekylangis, pro kurį būda- 
davinėtoįu išrastą receptą.1 ........................v 1 į vo pardavinėjami pirkėjams. 
Užsidirbdavo tokie parda- produktai iš pastatėly jtai-l 
vinėtojai šiek tiek, bet tur
tų nesusikroVė.

Ką tik išleisti 1905 inetų revohucio- ! 
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokatu, 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.

■įvo pardavinėjami pirkėjams 
produktai iš pastatėly įtai
sytos krautuvėlės.

Hovvandas Johnsonas nu’ 
jautė, kad „ice-cream’e“ glū
di paslėpti milionai, tiktai 
reikia juos mokėti atkasti. 
Viena to užkandinio patie
kalo rūšis neiškeis tų paslėp’ 
tųjų milionų. O kodėl nepa
tiekti vartotojams to patie
kalo kelių ar keliolikos rū
šių? Sakysime, 28 rūšių?

Kukli, nedidutė krautuvė
lė, todėl ir produktų įvairu
mas joje nėbuvo didelis: rū- 
kalai, saldainiai, dešrelės. Ii- 
monadiniai gėrimai ir ”ice 
cream“ — ledai arba šalta- 
košė. Pastarųjų čia galėda
vai gauti tik vienos rūšies, 
kaip ir kitose panašiose 
krautuvėlėse, kurių savinin
kai patys tuos ledus ir gami
no savo receptu. ■

I

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ i

Tą idėją turėdamas, pats 
H. Johnsonas dar nežinojo 
to skanėsto gaminimo pa
slapties. Jis ryžosi ją suras
ti ir pasinaudoti. Ir receptą 
surado, tačiau ne motinos 
ar vežimėly šaltkošę vežio
jusio vokiečio pagalba, bet 
So. Bostone tuo laiku gyve
nusio ir turėjusio mažą pa- 
jūrio krautuvėlę, kurioje ir 
ledai buvo pardavinėjami, 
lietuvio nuopelnu.

3. Lietuvis, atidengęs 

H. Johnsonui milionus

Žemiau pateikiami duo-

Tai šitoje krautuvėlėje 
Howardas D. Johnsonas ka
žin kuriais 192... metais pra’ 
dėjo savo didįjį ir platųjį 
kelią į multirnilionierius. Jis 
šitoje krautuvėlėje buvo lie
tuvio savininko padėjėjas. 
Abu dirbo prie prekystalio, 
ir, neabejotina, abu gamin
davo vienarūšį (greičiausia 
—vanill) ice’cream’ą ir par
davinėdavo jį artimame pa- 
jūiyje besiilsintiems.

Čia tos gamybos pramo
kęs, H. Johnsonas pats pra’ 
dėjo šaltakošę gaminti savo'

imenys nėra iš piršto išlaužti. Į gimtųjų namų, buvusių Wol- 
Jie viešumai pateikiami, re- iaston, Mass., rūsyje. Jis ne-

• viena rūšimi, 
bet vis plėtė ir plėtė jų skai’

- . . . - ■ - - i
l<
imiantis čia rašančiojo brolio pasitenkino 

i Petro pasakojimu ir jo turė-
Itoje So. Bostone 2=sios ir F'čįų- Šiandien H. Johnsono 

„ „ _  igatjvių kampe krautuvėlėje žinomu ledų Amerikoje yra
ir svei’ įdirbusio pasisakymais, kad 28 rūšių.

Tavo Maikis
įjis buvo tas-vyras, kuris „iš
davė“ būsimam multimilio- Dabar toji krautuvėlė.už- 

i • ;
i ■ ■ .' »

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

Dicnojant, 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.

1
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i PRANAS NAUJOKAITIS
/

Pasisėjau žalią rūtą
Tai ištrauka iš Prano Naujokaičio naujausioje) romano.
Veikale vaizduojami laikai, kai po Antrojo pasaulinio 

. karo naujieji lietuviai ateiviai kūrėsi Amerikoje — 
sprendė savo ateities problemas, čia ypač iškyla ir dabar 
aktualus lietuviškos ar mišrios šeimos ir nutautėjimo 
klausimas. Autorius tas problemas mums ,vėl atgaivina 
ir išryškina. Dėl ju ir 'šiomis dienomis mūsų jaunajai 
dažnai tenka rimtai apsispręsti.

.. Romanas gražiai išleistas, spausdintas "Darbininko“
spaustuvėje, papuoštas Pauliaus Jurkaus darbo aplanku.

d
šią knygą už $4.00' galima gautftiir Keleivio įstaigoje.

Kel. red.

KELEIVIS, SO. BOSTON

šiame namelyje žemaičių Kalvarijoje gyveno Petronėlė ir Barbo
ra Riepšaitčs. Spaudos draudimo laikais čia buvo didelis lietuviškų 
maldaknygių ir kitokių raštų paskirstymo punktas.

i AUKOTI DAR REIKIA!
Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas dar 

| nepasibaigė. Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga 
■ pinigų. Žemiau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir 
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.

Vardas ir pavardė......................................................... Auka...........

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

čekius rašyti: Lithuanian World Youth Congress.
šią atkarpą drauge su savo auka jnalonėkite pasiųsti adresu: 
Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10036.

kai turi šeimą. Ypač tau, Vytai, reikia... .
— Lyg tik vieni lietuviai — žmonės, o kiti — tai nie-' 

kas? — aštrėja Vyto balsas ragelyje.

KIEK KAŠTUOJA 

ŽMONA? I

Petras buvo dėdei žadėjęs paskambinti Vytui, bet 
neprisirengė. Jautė ir žinojo, kad tai būtų tuščias beldi
masis į duris: užsisklendė 'jos, ir niekas neįstengs atida
ryti. Įsimylėjo 'vyrukas Gloriją, kitatautę merginą, o toji 
žino, kaip vadeles laikyti savo rankose — valinga, apsuk 
ri, su jaunystės grožio burtais.

Bet štai Vytui pačiam prireikėjo Petro. Kelis sykius 
jau buvo skambinęs telefonu, kol rado Petrą namie. Ką 
tik buvo grįžęs ir savo kambaryje peržiūrėjo šiandien paš
tu gautus lietuviškus laikraščius.

Telefonas įtaisytas virtuvėje — šeimininkės patogu
mui. Jei turėtum svarbesnių paslapčių, sunku būtų paslėp
ti jas nuo svetimų ausų. O šį vakarą mato Peras pro atvi 
ras duris Joaną, kartu su šeimininkais geriančią arbatą.

— Čia kalba Vito! — girdi Petras angliškai tariamu 
žodžius telefono ragelyje.

— Kas kalba? — klausia Petras lietuviškai.

— Vito Petkūnas, pusbrolis, dar vis angliškai atsako.

— Pažįstu Vytautą arba Vytą Petkūną, mokantį lie
tuviškai, bet kažkokio Vito nepažįstu, — jau juokdama 
sis įsismagina Petras.

— Jau vis tiek žinai ir supranti, — ir anas prakalbi, 
lietuviškai.

— Žinai, kad aš užsispyręs ir neatlaidus, Vytai: ne
pakenčiu beždžionių, svetimybėmis užsikrėtusių, o dai 
labiau nenoriu, kad tokiu būtų pusbrolis... Atsimink, ka 
kitąkart kalbėsi. Gerai? — juokiasi į ragelį Petras.

— Sunku pažadėti — aš toks užuomarša ir vėjo pa 
pučiamas, kaip pats nekartą esi sakęs.

— Tai kas naujo?

— Labai daug: rugsėjo mėnesį mano vestuvės. Kvie 
čiu į pabrolius.

— Su Glorija?

— O su kuo daugiau? Buvai juk sužieduotuvėse 
Matei, kad mes neatskiriami...

— Mačiau, Vytautai, bet žinai, kad aš priešingas to 
kioms vedyboms.

— Dabar jau pervėlu, Petrai, nebepakeisi...

— Reikėjo keisti, kol buvo; nekėlų..; Bet atsimini 
gal norėsi keisti, kai praregėsi. Tada tai tikrai bus pervė 
lu. Lyg nebūtum radęs lietuvaitės?

— Lietuvaitės?.. Visos lyg kuolai, be gyvybės, b 
meilumo... ; , f , į , ..

— O iš kur žinai, kad tokios?

— Atsimenu iš tų dienų, kai tu mane į lietuviškus šo 
kius nusitempdavai.

— Ne lietuvaitės kaltos, bet tavo, Vytai, užsispyrima 
ir įsivaizduotas išdidumas. Buvai dar tik geras paauglys 
o jau norėjai karalium rodytis, kūnam mergaitės turi ik 
žemės lenktis ir taivo pėdas bučiuoti. O jos laukė tik tav( 
nuoširdumo, atvirumo, lankstumo. Nenorėjai, tai ir nėra 
dai.

— Neradau ir nereikia!
— Klysti, Vytai! Reikėjo, o dabar labiausiai reikia

, Airijos aukščiausias teis-
— Lyg aš sakau, kad kiti ne žmonės- Kartais labai; mas nusprendė, kad žmona 

geri, net geresni už mūsų lietuvius, kurių tarpe vis daugiau j yra, laikoma kilnojamąja 
ir daugiau atsiranda savanaudžių, ištižėlių, oportunistų, nuosavybe, lygiai kaip ir 
Bet tu žinai, kad esu nepalenkiamas, kur nusileidžiama; 
svetimybėms... Mūsų permaža, kad galėtume taip lengvai 
išsibarstyti ir prarasti save. Mišrioj šeimoj tu būsi silpnoji 
pusė. Ne visi lygiai greitai nutausta, kaikas net laimi nau
ją žmogų savo tautai. Bet tai tik išimtys, prie kurių tu, Vy
tai, nepriklausai. Reikia, kad būsimo'i'i, žmona tavo lietu
viškumą sustiprintų. Tik tada tu būsi gyvas. Esi miręs jau 
dabar, o Glorijos rankose tu visai numirsi.

veislinė Ikujnelė ar karvė. 
Šio teismo jury priteisė iš 
Roche $31,000 atlyginimo 

i Brovvnui, kuris iš jo pavilio
jo 50 metų amžiaus žmoną.

— Pamokslai liks pamokslai, Petrai, o gyvenimas tu
ri savo reikalavimus. Jau pei/vėlu dabar ką nors keisti. 
Atsakyk į mano prašymą: pabūsi pirmuoju pabroliu? Gar-, 
bės pabroliu?

z (Bus daugiau)

Katalikiškoje Airijoj sky- 
j rybos neleidžiamos, tai tik 
i civilinis teismas yra vienin- 
j telė priemonė "nubausti“ 
’ nusikaltusį vyrą ar žmoną.

GERIAUSIA DOVANA
LIETUVOJE

BRUKNĖ

Išeina gandrai, upeliai ir šalavijai. 
Tu neišeik.
Mūsų nerimo valandą, 
kai reikia stipresnio už save.
Mūsų laukimo valandą — 
per ją reikia išlaukti šimtmetį — 
tu pasilik.

Raudona ir vėsi, 
džiugindama sausą gomurį, 
išsipylus šviečiančiais uogienojais — 
pamiršdama nuoskaudas, 
atleisdama mūsų išdavystes, 
nepalik mūsų, nepalik.

(Švyturys, 1970 m. nr. 19)
t

ĮVAIRENYBESSICILIJOJE KOJYČIŲ 

NEPARODYSI

Vokietaitė iš Magdeburgo 
mvažiavo į Siciliją (Itali- 
ai priklausanti sala), nuė- 
o į kavinę, atsisėdo prie ar- 
i šaligatvio stovinčio stale- 
io. užsisakė ledų ir laukė jų 
ojas sukryžiavusi. Tuo me- 
u pro šalį ėjo teisėjas Šeri
amo. Jis, pastebėjęs šitaip 
'nepadoriai“ sėdinčią mo- 
erį, paliepė policininkui j? 
mvesti į policijos būstinę, c 
iats nuskubėjo į savo įstai- 
ą ir parašė nutarimą nu 
'austi tą moterį 10,000 lyrv 
$17) už tai, kad ji viešoje 
ietoje sėdėjo sukryžiavus’ 
:ojas taip, kad būtų mato- 
na nuoga kairioji šlaunis.

Danė ekskursantė buve 
mbausta už tai, kad dėvėję ; 
abai trumpas kelnaites.

Taigi, Sicilijoje mergai-, 
ės ne viską, ką turi, gal: 
iešai demonstruoti.

Labiausiai prisimeni tas 
noteris, kurios tave nusiau
bia kaip potvynis, nes juk 
smagu išlikti gyvam.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl., kaina minkštais vir-
Atsitiktinio kareivio už

rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127 į v 
nimai iš Antrojo pasaulinio sėliais $2.50. 
•-» r-, i i t (p o n n j *

I
Ką tik gavome

psl., kaina $2.00. i
Chicagos Istorija, parašė !

Aleksas Ambrozė. 664 psl. j 
gausiai iliustruota, 
na kietaia viršeliais $10 
minkštais — $8.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

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

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

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo-

, ga. 130 psl., kaina $4.00.
! Dialogas su kraštu, Aki

i

Intertrade Express Corp., 125 
E. 23rd St., New York, N. Y. 
10010 jau 23 metus siunčia siun
tinius j visus kraštus ir yra pa
tyrusi, kad geriausia dovana 
Lietuvoje yra specialūs rublių 
certifikatai.

Dialogas su Kraštu, aki
I Už kiekvieną tokį rublio certi-!mil.kgniu kronikos antr? 
! fikatą gulima gauti mažiausia knve;a para§ė Bronyg Raih

4 paprastus rublius. Tais specia- 560 psL iHšta kaina 
liais rublio certifikatais Vnešpo- Versmės ir verpetai, aki- 
syltorgo užsienio vaHutoskram; mh.kų _ straipsnių rinkinys 

i 
i !
Į
i
I

liais rublio certifikatais Vnešpo-

tuvėse galima pirkti viską už' 
mažą dalį kainos — už ketvir
tadalį ar net dar pigiau. Tai 
reiškia, kad jei. pav., kurios nors 
prekės kaina yra 10 rublių, tai 
tą prekę galima nupikti už du 
su puse rublio ar dar pigiau.

Specialūs rublio certifikatai 
gali būti iškeičiami j paprastus 
rublius labai gei’d klirsu.

Tie certifikatai pristatomi 
namus per 3-4 savaites.

Į

Ugandos, Afrikos valsty-’i 
belės, prezidentas Amin tri-; 
jų savaičių laikotarpyje du! 
kartu tapo tėvas. Mat, tenai, 
galima turėti kelias žmonas, 
tad ir vaikų dažniau susilau
kiama.

* ♦ »

Ispanijoje Bilbao mieste 
urėjo būti me'škeriotojų 
varžybos. Daugiausia žuvų 
ragavusiems buvo skirtą 15 
dovanų. Deja, iš 90 varžybo
se dalyvavusių meškeriotojų 
nė vienas per duotą laiką 
nepagavo nė vienos žuvies.

* * *
Melbourne keleivinio lėk

tuvo pilotui Tony Lane vai
ruojant lėktuvą, šiemet jau 
dvi keleivės jo kabinoje pa* 
gimdė po kūdikį.

♦ •

Čekoslovakijoje Pavlovo 
mieste kasant sporto stadio
nui statyti pamatus, buvo at- 
.asta mamutų medžiotojų 
stovyklavietėj kurioje tie 
medžiotojai buvo įsikūrę' 
prieš 20,000 metų.

Šiuo metu JAV-bėse apie 
6 su puse miliono žmonių 
nuolat gyvena ant ratų (trai- draugai. Knygos kaina — 
,er#>’ .. —- 75 centai.

Už vieno rublio certifikatą 
mokama $2.35. Gulite jų pasiųs-, 
ti, kiek tik norite.

Paprašykite naujo iliustruoto! 
katalogo veltui. Jį peržiūrėję' 
įsitikinsite, kad specialūs rublio 

i certifikatai yra geriausia dova- 
■J na jūsų giminėms Lietuvoje.

(Skelb.)

i

Imkit ir skaitvkir

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGU

. IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Versmės ir verpetai, aki-

praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronvs Raila, 351 psl., kai
na $5.90.

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai, 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

LIETUVIU LITERATO- 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
ezija. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs
nį i visą ta literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas. Č. Gricevi- 
sąrašą. Kaina $10.

Kvartetas, 4 dramos, au. 
torius Kostas Ostrauskas, 
170 psl., kaina $5.00.

Milfordo gatvės elegiios 
didelį susidomėjimą sukėlęs 
nooto Jono Aisčio strainsnir 
'•inkinys. Kaina minkštais 
viršeliais. $2.55. kietais vir

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

Amžinas lietuvis, romanas, 
parašė Vytautas Alantas, 
412 psl., kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

Milžinų rungtynės, Myko» 
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

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

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

We will conųuer the 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.

Imkit ir skaitykit
Joje smulkiai aprašyt I 

bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kurios/; 

f kentėjo ir žuvo mūši 
į broliai, seserys, giminės h

12 knygų už $2
4 h >' t

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

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

Socialdemokratija ir ko- 
■ munizmas (K. Kauskio), 47

I

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

LIETUVOS .ISTORIJA
Vl-ji laida, parašė dr. Van-! , , .
da Daugirdaitė-Sruogienė,' P8 •’ ^aina 25 centai
414 psl., daug paveikslų, ke-! Atskirai sudėjus, jų kaina 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta. $5.60, bet visos kartu par- 
Kaina ................  $6. duodamos už $2.

I
X
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Dviejų savaičiųHIGHLIGHTS OF 
SCANDINAVIA

ATSIMINIMA)
b 

GANA TO JUNGO, Kip. S
8

psl., kaina $5.00. j8
JAUNYSTES ATSIMINI-'8

MAI, Vlado Požėlos, 335 § 
psl., kieti viršeliai, kaina — 

an v

•«##♦***♦****♦*♦**♦*#*##****♦•<>**•"**#***•*######♦##**•**#)*#*♦**»*#•£ ro Bielinio atsiminimai, 492 S

Eikinai važinėjas Vakaruos
15 & 22 days escorted tours <.

J. Beišys* pensininkas

I

Jonas Beišys, 11 metų iš
dirbęs patarnautoju So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
bare, išėjo į pensiją. Per tą 
laiką pasikeitė net 5 draugi
jos reikalų vedėjai ir ne vie
nas kitas tarnautojas, o Jo
nas Beišys vis tvirtai stovėjo 
savo vietoje.

Reikia pažymėti, kad J. 
Beišys, kur tik jis čia bedir
bo. nuo ?pat pirmųjų dieni; 
pasižymėjo didejiu draugiš 
kurnu, paslaugumu ir giliu 
lietuviškų reikalų suprati
mu. Dėl to jo labai pasigesi- 
me ir Piliečių draugijos 
patalpose.

Jis pastaruoju metu gyve 
no Brocktone. Ten ir toliau 
gyvens nuosavame name.

Nuoširdžiai linkime jam 
ilgų ir ramių metų.

Trys lietuviai

Liepos 1-2 d. Brocktone 
įvyko Naujosios Anglijos 
šachmatų mėgėjų turnyras 
kuris sutraukė 56 dalyvius 
jų tarpe buvo Petras Kon- 
tautas. Kazys Merkis ir Wi 
lliam Shakalis. Turnyrą lai
mėjo Joe Richards ir I. Daw 
son, abu surinkę po V/2 taš
ko iš 5: galimų. Kazys Mer
kis baigė tašku žemiau, jis 
pelhė 3’/2 tš, William Sha
kalis 21/2 ir Petras' Kontau 
tas VA tš.

W. Shakalis, 22 metų, bai
gęs Pennsylvanija universi
tetą, grižo į Bostoną pašto 
viai apsigyventi ir žada vė’ 
įsijungti į lietuviu šachma 
tininkų eiles. Prieš šešeriu' 
metus jis drauge su Saulium 
Girnium ir kitais jaunuoliai?- 
žaidė So. Bostono lietuviu 
šachmatų komandoje.

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Dana ir Vytautas Eikinai 
su savo dukrelėmis Vilija ir 
Aušra buvo nuvykę j Šokių 
šventę Chicagoje, o. po jos 
pasileido į Vakarus, pasiry
žę pasiekti Ramųjį vandeny
ną. Į Bostoną žadėjo grįžti 
po 3 savaičių.

294$ plūs air fare I
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$4.00.

MES VALDYSIM PA- 
šaulį, parašė L. Dovyde- Į 
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 

1 kaina $4.00.
WE WILL CONQUER 

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

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio., 480 psl., kai 
na ............................... $2.01

DIENOJANT, Kipro Bie 
.inio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2 00

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

TUVOJE,- Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2 50

SIAUBINGOS DIENOS i
i atsimini ' ( 

parašė Juozas Kapa i Z

PER GIEDRĄ IR AUD- ’s 
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-! | 
minimų (1909-1918) IV to-J 
mas, 272 psl., kaina kietais j ’ 
viršeliais .................. $3.75.;

To paties autoriaus tomas1 > 
VI kietais viršeliais $3.75. s 
minkštais $2.50. j s

Viktoras Biržiška, DĖL < 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- 

! nimai (1920-1922 nt.), 312 j 
psl., kaina minkštais virše- 5 
liais $2.50, kietais—$3.75.

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra-i 
polo Skipičio, 440 puslapiu 
kaina ...............................$5. j1

i NEPRIKLAUSOMA LIE-
I
i

i

J. Škudzinskienei padaryta 
operacija

Jadvygai Škudzinskienei 
Deaconess ligoninėje pada
ryta operacija. Linkime 
gonei greičiau pasveikti 
grįžti namo.

Susirgo M. Vadelienė

Ii* 
ir

Sunkiai susirgo Marcelė 
Vadelienė, gyv. Dorcheste- 
ryje, ir praeitą ketvirtadie* 
įį paguldyta Caimey ligoni* 
.įėję, kambary 512.

Linkime jai greičiau 
(veikti.

Linksma išvyka

pa-

i

Lietuvių Darbininkų d-jos 1944-1950 metų 
21 kuopos narių ir jų bičių-( mai, į 
ių išvyka buvo liepos 2 d.; činskas; 273 pusi, kaina $3 ; 

K. Marcilionio sodyboje 
Protone. Vaišes paruošė V. 
Jackūnas ir pats šeiminin
kas, žmonoms padedant. 
Dalyvių tarpe buvo visokio 
imžiaus. Visų nuotaika bu* 
zo pakili. Dainuota, šokta, 
mekučiuotasi iki .vakaro 
Daugumas dainuodami ir 

>-rįžo autobusu į Bostoną.
Ten buvęs

Apie Bostono jaunimo 
vaidinimą Chicagoje

D e n e m a r k,
F i n 1 a n d, k

e 
S w e d e n,
N o r w a y plūs
Holland. S|

8 
Independent and group tours to L i t h u a n 1 a and other 0O
B a 1 t i c S t a t e s. L

i
FINNA1R, 20 Providence Street, Boston, Mass. 02116. b 

Tel. (617) 482-4952.
I 

pride of seandinavia RJ

Kaina nuo $619. 00

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO (NEW YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d. ::
k

( For information contact:.

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street

\Vollaston, Mass. 02170

Tel. 472-2086

Pilnas namų šildymo aptarnavimas 

Alyva pristatoma be priminimo 

Šildymo įrengimas 

Licenzuotas šildymo ekspertas

25 metus aptarnauja

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitėsTrans-Atlantic Travel Service
393 West Broadvvay
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

j

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

h
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:: 

::

::
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PRAŠYMAS
i
i

| “Keleivio” udministraci-
i
į ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — -ip codci

TINKA DOVANOTI

EWAKENING LITHUA-

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

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

oAVAITRAšT IS

Nepriklausoma
LIETUVA

Liepos 22 d. 2 vai. popie" 
Boston Statė College sporte 
salėje So. Bostono L. Pil 
d-jos ir Australijos lietuviu 
krepšinio rinktinės žaidynės

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

So. Bostono Lietuvių Piliečiu 
d-jos salėje banketas Aust
ralijos lietuvių krepšinin

* * *
Rugpjūčio 13 d. Romuvoj 

parke Montelloj - Brocktone 
Minkų radijo gegužinė.

* * *
Rugsėjo 10 d. Maironic! 

parke Worcesteryje Bosto
no apygardos Lietuvių die: 
na.

Apie Bostono jaunimo 
zaidinimą Jaunimo kongre
so metu Chicagoj „Draugo“ 
edaktorius J. Daugailis lie
pos 5 d. šitaip rašo:

„Tą patį vakarą Jaunimo 
entre publika turėjo laimės 
jasigėrėti ir kitu pastatymu: 
uozo Grušo „Barboros Rad- 
zilaitės“ ištrauka. Statė Bos* 
ono žvaigždikio II sambū- 
•is.

„Algirdo Antanavičiaus TUVA, R. Skipičio atsimi- 
■ežisūra scenon išvedė pa- nimų II tomas, 476 psl., kai- 
uostus aktorius: B. Vaičjur- ' na $7.00. 
ryte (Barb. Radvilaitė). A. .RAŠTAI ■ 
^aipšys (Žygimantas Augus* t ’ 
as), L. Antanavičiūtė (Bo
ta Sforza), A. Makaitis 
'Radvila Juodasis), N. Lin- 
jertaitis (Radvila Rudasis 
r juokdarys), A. Antanavi
čius (gydytojas). Vaidini* 
nas ėjo sklandžiai, sufleris 
žuvo nereikalingas. Akto- 
■iai stipriai jautėsi scenoje, 
kaip profesionalai. Jiems 
parengti talkino ir techniki- 
ūs režisierius R. Šležas. 
Sambūris turėjo ir savo de
koracijas, paruoštas dail. 
P. Martinkaus. Pastatymo 
echnikinis koordinatorius 

T. Lintakas.“

Paragink savo pažįstamus! 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina1 

metams $7.00.
i

Baigėsi streikai

i — STRAIPSNIAI. 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina.........  $3.00
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Nėrj), Pet 
•onėlės Orintaitės, 234 psl 
Kaina $3.00.

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

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

ŽVILGSNIS J PRAEIT} 
K- Žuko, 476 psl., kai
na • • ... ■ • • ■ ■ .... • • r . .... • $5

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl. 
kaina ...........-.................. $1

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J 
Auemstaitis, 154 psl., kai-} 
na $1.50.

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

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mvkolo Vaitkau* 
atsiminimu (1918-1940) V

I 
t

i

UŽSAKYKITE TUOJ!
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ!
SPECIALUS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI

I TESTAMENTA1 
kėdami tik mažą dalį tik- Jv I 
tikrosios kainos arba iš- Sa i Įsigykite teisininko P. Šulo 
keisti juos į paprastus S parengtą leidinį „Kaip su- 
rublius aukščiausiu kur- v 1 daromi testamentai“. Tai la
su. V: bai naudinga informacijų

Pilnai garantuota ir ■! knygelė norintiems sudary- 
„ ... apdrausta. B ti testamentą. Ten yra ir tes-
sum'ą6 siųs 1 e 0<ią i1 tamentų pavyzdžių. Jos kai- 

Prašykite mūsų naujo ■ i na — $3.00, 
iliustruoto katalogo įS |

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER ff

INTERTRADE
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

LABAI SVARBU!
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką K | 
Greitai pristatoma. Ę i

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina ------------- $3,214
MOSKV1CH 412 IZH 
Kaina ------------- $3,155
MOSKVITCH 408 IE
Kaina--------------$3,033
ZAPOROZHETS ZAS968 
Kaina-------------- $2,026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
Prašykite specialaus 
biuletenio !

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

I

Baigėsi Mass., Rhode 
rsland ir N. Hampshire vals* 
.ijų 5,000 dažytojų streikas. 
Laimėta 75 centai valandai. 
Dabar dažytojai įgaus su vi
sais priedais $7.96 valandai.

Susitarė ir geležinių kon
strukcijų darbininkai, kurie 
streikavo 5 dienas. Be kitų 
darbo sąlygų pagerinimo, 
jie laimėjo priedą 40 centų
valandai. Dabar gaus $8.29[tomas, 295 psl., kietais vir- 
valandai. sėliais kaina $3.75.

i
I

Esu našlė, turiu 5 kambarių 
gražų namą. Ieškau žmogaus,' 
kuris norėtų kartu gyventi ir 

j padėtų namą prižiūrėti. Daugiau 
parašysiu, gavusi laišką.

Mrs. Mary Sarpalus,
611 No Parkhill,
W. Frankfort, III. 62896

Tel. (816) — 832-3329

g RADIJO PROGRAMA
■ Seniausia Lietuvių Radijo 
B Programa Naujoj Anglijo; 
|!iš stoties WLYN, 1360 ki 
v - lociklų ir iš stoties FM

101.7 mc.> veikia sekmadie
■ i niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
B ną. Perduodama: Vėliausio 
B pasaulinių žinių santrauka 
n' r komentarai, muzika, dai 
JI los ir Magdutės pasaka.

B i Biznio reikalais kreiptis | 
B j Raltic Florists gėlių ir dova- 

nų krautuvę, 502 E. Broad-
& way, So. Bostone. Telefo- 
K nas A N 8-0489. Ten gauna- 
r mas ir Keleivi!.

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausinius. 
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 $8.00
Adresas:

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

C T A SUSIVIENIJIMAS
O LA LIETUVIU

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

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS 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 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.00. ,

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

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

SLA—AKCIDENTALff APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
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, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alllance of America
807 West 30th Street, New York. N. Y. 10001
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Vietines žinios
i

Kviečiame visus atsilankyti

RUOŠKIMĖS DEMONSTRACIJAI!
I
Nuo liepos 15 iki 22 d. įvyksta Pavergtųjų tautų sa

vaitė. Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Bendruome
nės Bostono skyriai, susitarę su atitinkamais ukrainiečių, 
latvių bei estų organizacijų atstovais, liepos 15 d. 12 vai. 
dienos rengia viešą demonstraciją prieš tautų pavergėją— 
komunistinę Rusiją.

gegužinė, kurioje bus ren- ; Demonstracija prasidės Prudential centre ir iš ten 
karna ir N Anglijos gražuo-i automobiliais su atitinkamais plakatais, tautinėm vėlia- 
lė. ■ j

I 
Išrinktoji bus apdovano

ta So. Boston Savings ban-1 
ko statula, raudonų rožių;
puokšte," Ketvirčio brango-’ 
nybių krautuvės gražiais' 
perlais.

i Netrukus rinksime

N. Anglijos gražuolę

I 
f 
Į 
i

Rugpjūčio 13 d. Romuvos 
parke, 71 Claremont Avė., ( 
Montello - Brocktone bus^ 
tradicinė seniausių N. Ang-Į 
lijoje lietuviškų programų j

1972 m. liepos 22 d., šeštadienį, 2 vai. popiet 

į Bostono Statė !College, 625 Huntington Avė., Bo3ton, 

sporto salėje įvyksiančias 

krepšinio žaidynes
tarp

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ RINKTINĖS
ir

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PIL. D-JOS KOMANDOS 

ir 7:30 vai. vakare į 

banketą

vom bei garsintuvais, skelbiančiais komunistinių barbarų 
terorą, pagrindinėmis miesto gatvėmis vyks į miesto cent
re esantį parką, prie pirmojo JAV prezidento G. Wa- 
shingtono paminklo.

Australijos lietuviams sportininkams pagerbti 
So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos svetainėje 

368 W. Broa'dway, So. Bostone
Šokiams gros geras orkestras—Maistas (veltui)—Gėrimai 
Žaidynėms auka $2, jaunimui iki 16 metų — $1. 
Banketui auka $5, jaunimui iki 16 metų — $1.
Bilietus į rungtynes galima įsigyti pas Bostono krepšinin
kus ir "Grandies“ vyrus.

Rengėjai —

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

i kraštuose, dalyvaujant amerikiečių spaudos bei televizi- 
' jos atstovams.

Netekėjusios lietuvaitės
nuo 16 metų amžiaus iš N.! 
Anglijos miestų ir miestelių' 
kviečiamos dalyvauti varžy-( 
bose. Tarkitės su savo drau-' 
gėmis ir giminėmis dalyvaus 
ti rugpjūčio 13 d. gegužinėj 
ir ”Miss Lithuania. of N.E“ ■, 
rinkimuose. Registruokitės 
tuojau, pasiųsdamos savo! 
vardą, pavardę, adresą ir 
amžių Valentinai Minkie- visi! Parodykime, kad esame gyvi, vieningi ir kovingi!

' i

nei šiuo adresu: 502 Broad-i Smulkesnių informacijų apie demonstraciją galima 
way, So. Boston, Mass. 021 gauti pas Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Bend-

Paskutiniųjų metų ir net dienų įvykiai Lietuvoje mus 
įpareigoja suglaudinti gretas ir su nauja energija jungtis 
Lietuvos išlaisvinimo darban. Lietuvos jaunimo kraujo 
ir gyvybių aukos, kalėjimo pančiai bei komunistinių bu
delių kankinimai neatbaidė tautos laisvės siekimo. Argi 
saulėtas paplūdimys ar popiečio pogulis sulaikys bent 
vieną laisvą lietuvį nuo protesto prieš tironiją, ar sulaikys 
nuo pagalbos rankos ištiesimo pavergtam ir kraujuojan
čiam broliui bei sesei?

Dalyvaukime demonstracijoje gausiai, dalyvaukime

CITGOJ £
TGO CLIMAT1C ’ ’

f

Complete forced hol water 

baseboard Bystems ateatn 
and hot water cast iton wet 

base boilers.

up to 
1/2 

Fuel Co»t

24 HR.

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. DUINCY

(jum beyond the Hollow)

MIGHTY-MINI OIL BURNER
1/3 Regular

Space

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

* ■

4.
■

*** t <jf v

OUR CUSTOMERS GET 
BURNER SERVICE

Golden Platter 
Paris Protection 
Plan

Over 40 years experience...Easy budget payment plona

CALl 773-4949 or 436-1204

Ir J. Tumavičienė buvo

SLA seime

visada rūpi tos organizaci
jos reikalai.

. 27. arba telefonuokite: 268- ruomenės valdybų narius.
L.S.S. "GRANDIS“ ir SO. BOSTONO L.P.D-JA 1 0489. ' ALT ir LB Valdybo. 1

Be jau skelbtųjų bostonie
čių, SLA seime Floridoj da-> 
lyvavo ir Jadvyga Tumavi
čienė, kuri savo kojomis jau 
senokai nebegali vaikščioti. 
Ji į SLA yra bene daugiau-, 
šia prirašiusi narių, ir jai bui.

J. Tumavičienė nėra pra
leidusi nė vieno seimo, todėl 
ir dabar negalėjo iškęsti ja
me nedalydavusi.

Iš Floridos ji atsiuntė 
: sveikinimų ir Keleivio šta-

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Miibury St. 

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

. Telefonas: AN 8-2806
br. Jos. J. bonovan 
jbr. J. Pašakarnio

tr

yra yienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius čissiog iš VVorces- 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Ii į P R D I N I S
OPTGMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama 1 
447 BROADVVAY 

’ South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta'-imo darbui i* lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal J ilsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

i*********####*######### *##**#####* 
| A. .1. NAMAKSY 
;! Reai Estate & Insurance. 
;> 321 Country CIub Rd. 
;;Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

T
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Ketvirtis & C o.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpostingai taisomo laikrodžiu* 

žiedui, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

'i

P/ 
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:: Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
i'1

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

I

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Laisves Varpas
t
<.

3 TEL. AN 8-2124

br.Amelia E.Rodd 
(RTJDOKIUTft) 

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

' >

<
::’» ' • 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 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs 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 gimines 
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 Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus 
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

Trans-Atlantic Travel ServiceSouth Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytoją ra 
Iceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard. B. S., Reg. Pharm.
882 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6620
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius ir seksi.

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

už visus kitus indėlius moka

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

f
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DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

* mrxi
□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis 4pi]imas
□ Patogios mokejimo^sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
n

. 11!. ii >•

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo pri.sk aitonii nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

: bažau ir Taisau
•

■ Namus iš lauko ir viduje.
! Lipdau popierius ir taisau 
; viską, ką pataisyti reikia.

!
 Naudo j u tik geriausią 

medžiagą.

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

. rHararaunmMB
DRAUDIMO AGENTŪRA

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay

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

§ Flood Sąuare k
H ar dvare C o.
Sivininhas N. J. ALEKNA

•< 1 628 EAST BROADWAY
i SOUTH BOSTON, MASS.
»' TELEFONAS AN 8-4148
• Binjamin Moore Dožai

Popieros Simonu
• Stiklai kandami
:i i Viiokii reikmenys namini

Reikmenys plumberiam*JI Vfiokie tjiležiei daiktai

j I

1 ►

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

Globė Parcel|Service,'Inc.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien
šeštadieniais

Birželio, liepos ir rugpjūčio 
bus šeštadieniais

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

mėnesiais įstaiga 
uždaryta
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