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Šen. McGovern išrinktas 
varžytis su Nixonu

Išrinktas po ilgesnio tąsymosi demokrtų konvencijoj. , 

Ne visi demokratai jam pritaria. Kandidatu į viceprezi

dentus parinktas šen. Thomas Eagleton.

Demokratų partijos kon- Į 
vencija Miami Beach praei-! 
tą savaitę baigėsi Dakotos 
senatoriaus McGovern išrin
kimu kandidatu į preziden
to kėdę. Nors konvencija 
buvo gana audringa ir grėsė j 
pavojus, kad gali suskilti net 
demokratų partija, bet šis 
politikierių sportas baigėsi,; 
kaip ir futbolo rungtynės.— į 
mandagiu rankų paspaudi i 
mu. vaidinamu priešininkų1 
draugiškumu ir tariama tai-• 
ka. Šen. George McGovem. kuri de

mokratų konvencija nominavoPo ilgo Rymosi, užkuli- “ v — —
Simų derybų ir viešai nezi-._______________________
nomų "nuolaidų“ bei ”paža- •---------------- -
dų“, senatoriams Humphrey Savaime aišku, kad McGo- 
ir Muskie atsisakius j prezi- i vern ir jo šalininkai dabar 
dentus veržtis ir savo bai- • rodo dideli patikėjimą, 
suoto’jus atpalaidavus nuo’ kad ir rudens prezidento 
pažadų, George McGovem j rinkimus laimėsią. Sakoma.: 
gavo net 1864 balsus ir bu-f kad už juos balsuosią apie; 
vo su didele persvara išrink-j 25 milionai 18-mečių jau-j 
tas, nes laimėti tereikėjo tik Į nuolių, tik neseniai gavusių' 
1509 balsų.

Sovietų-kinų 
piktas 

dialogas
Užmegzti JAV-bių ryšiai 

su komunistine Kinija ir iš 
kitos pusės prez. Nixono ap
silankymas Maskvoje ir ten 

, vestos derybos bei pasiekti 
77^7J i kaikurie susitarimai gerokai 

: padidino šių komunistinių 
kaimynų vienas kito įtarinė
jimus ir neapykantą. Abu 

1 budriai daboja, kad tiktai 
kuris jų perdaug nesusiblo
kuotų su JAV-ibėmis kito ne-

Apie 50 Bostono iietuviu tautiniu šokiu šokėjų įžengia i salę daly vauti Laisvojo pasaulio lietuvių IY-joje tautinių šokių šventėje naudai, 
liepos 2 d. (hicagoje. Priešakyje sambūrio jo vedėja Ona Ivaškie nė. sambūriui vadovaujanti jau 35-sius metus, su savo vaikaičiais Į Bjiželio menes’ Kini O e 
_ Dalyte Ivaškaitė ir Ramūnu Ivaška. Plakatą neša Birutė Rač kauskaitė ir Marius Žiaugra. j lankėsi JAV Tongres^dau-

; gumos vadas Hale Boggs ir 
■ respublikonų vadas Gerald 
J Ford. kurie ten praleido de
vynias dienas ir turėjo pro
gos pasikalbėti su Chou En- 
lai ir kitais kiniečių komu- • 
nistų valdžios pareigūnais. 
Grįžę jie papasakojo, kad 
Kinijos premjeras reiškęs

Nuotrauka A. Gulbinsko

Mirė geografas 
dr. F. Viliamas

Sovietai nuteisė
1
5 totorius mirti

1 Airijoje paliaubos 
! nutrauktos

Liepos’12 d. Washingto-Į Sovietų komunistai pasl$u- f _žiaurė_s Airijoje buvo pa- 
ne mirė 68 metų amžiaus dr. j tinio jo karo metu ištrėmė į’
Vladas Viliamas, vienas įžy*[ Sibirą visus Kiymo totorius, 
miųjų mūsų geografų. Ve-j apkaltinę juos bendradar-
lionis geografijos mokslus i biavimu su vokiečiais. 1967 

bendras kaltini-

Jėzuitas siuto 
; perdalinti turtus

ėjo Kauno universitete. vė-, metais tas
i balsavimo teises, nes jie ko-!nau tobulinosi Karaliaučiaus | mas buvo atšauktas, bet su* 
Į ne visi esą liberalai, ka- S jr Berlyno universitetuose,; grįžti totoriams į savo gim- 

Varžybose dalyvavę kan-! ro priešininkai ir artimi to- , , , . , . . T.
didatai Jackson tegavo 486,Į kiom pat McGovem paziu-- 6 -
Wallece 377. o kiti dar 
miai mažiau balsų.

Nuosaikesnieji demokra-j ,
Kadangi McGovernui di-i tai šiuo požiūriu yra didesni ; Augsburgo lietuvių gimfia- 

delių simpatijų nerodo nei i skeptikai. Apklausinėjimai; zijos direktorius. Pabaltijo į 
konservatyviškesnieji demo i rodo, kad šiuo metu ir dar-! universiteto profesorius.

zy-į roms.
i n,uo 1941 m. geografiją dės- 
, tė Kauno universitete, pasi
traukus į, Vokietiją, buvo

britų karių.

Vykstant kovoms, daug; 
tąjį kraštą draudžiama. Tie.! katalikų bėga į nepriklauso-!
kurie ten grįžta slaptai, jei j mą 
tik valdžia sužino, išsiunčia-J 
mi atgal į Sibirą.

Jėzuitų kunigas, JAV-bių 
skelbtos paliaubos, bet jos kongreso narys iš Mass. 
tesitęsė tik 13 dienų. Dabar-valstijos, Robert Drinan pra- didelio susirūpinimo dėl di- 
ten vėl sproginėja bombos.' eitą sekmadienį sakydamas dėjančio Sovietų Sąjungos 
Per paskutiniąją savaitę žu- pamokslą baptistų bažnyčio. ginklavimosi ir Amerikos 
vo 36 asmenys, jų tarps 11 je Beverly miestely, skelbė, tendencijos savo ginklavi- 

kad reikia perdalinti turtus, mąsi mažinti. Kiniečius y- 
, . pač nervino faktas, kad, a- 

nes JA\*se 20 > gyventojų merikiečiams traukiantis 
priklauso 507c viso salies 
turto.Pietinę Airiją.

iš
Azijos. į tuos regijonus ver- 

, žiasi sovietų įtaka. '

kratai, nei darbo unijos, y- 
pač jų federacijos preziden

bo unijos, ir Wallace šąli 
ninkai. ir dalis demokratu JAV-se gyvendamas, jis

tas Meany,, tai šiuo atvejui "senosios gvardijos“ yra ge-, dirbo Arktikos institute.
/Inusv r. r. I 1 IZ O IVOl’nmtl X IV’AMO Ot*.daug reikšmės buvo skiria
ma viceprezidento postui.

Neseniai Simferopoly teis
mas nuteisė mirti 5 totorius, 

Į kurie buvo kaltinami tarna- 
| vę karo metu vokiečių suda- 
i lytame totorių batalione.

riau linkę paremti Nixoną ari
susilaikyti, negu balsuoti užl Velionis uoliai bendra-] Vokietijoje teisiami buvę 

naciai. Sovietų Sąjungoje—
Mat, viceprezidentas turėjol dar neišbandytą reformistą- darbiavo spaudoje. Atskirai* bendradarbiavę su vokie.
būti toks asmuo, kuris būtų į in dar gana slidų liberalą, j yra išleidęs kelias knygas, 
labiau priimtinas ir "senie-į Bet aiškesnė nuotaika išryš-

; čiais. bet ten dar nė vienas

siems demokratams“, ir dar_
bo unijoms, kurios rinki
muose kone visada parem
davo demokratų partiją. 
Labiausia norėta, kad kan*

kės dar vėliau iki rinkimu.c

Dabartiniai McGovem šū
kiai yra :

Demokratu vadė — 
moteris

.JAV demokratų partija 
pirmą kartą savo istorijoje 
pirmininku išsirinko moterį 
—McGoverno kampanijos

Jis smerkė vyriausybę dėl' 
karo Vietname ir kaltino vi
suomenę, kad ji tylinti.

McGovern nori 

sutelkti $36 mil.

Komentuodama tokį JAV 
ir Kinijos atstovų pokalbį, 
sovietų Pravda šiomis die* 

• nomis piktai puolė Kinijos
premjerą Chou En-lai, kad 
jis gundąs Ameriką ginkluo
tis ir savo karinių pajėgų 
neatitraukti iš Azijos.

tė buvusį demokratų
enkavedistas nebuvo nuteis-į ninką O’Brieną. 
tas už milionu nekaltų žmo
nių nužudymą Stalino lai
kais, nors jų vardai ir pavar
dės komunistų valdžiai yra 

Brooklyne. N.Y., ramioje‘ gerai žinomi.
iš

! Nužudė gengsterių
t
'^vadą

grąžinti visus Amerikos;
didatu į viceprezidentus su-; karius iš lndokinijos namo;! gatvėje iš pasalų nušautas, 
tiktų būti šen. Ed. Kennedis, j sumaž;ntį karjnes išlai Tomn*y Ryan, kuris laiko-' .. • ii •
bet šis gnežtai atsisakė uz-; _ aokarnvti Pentagono’* mas viso Atlanto pakraščio’ Nauji rUSU ginklai imti antraeilį postą, grei-j £as,žXarpytl Pentag°n°į Mafijos vadu. * ,
čiausia, numatydamas 1976 i į j Vietname
m. pats kandidatuoti į pre-j apriboti ginklavimąsi; Nuo balandžio
zidento vietą. Pagaliau po; .
ilgesnių svarstymų j vicepreC. Pereyai^vti mokesčių sis-
zidentus kandidatu parink-Į tem« " užkamšyti jstaty- 

• muose skyles, pro kūnas iš
lenda turtingieji. nemokėda-J n ,

F Eagleton t mokesčių; ; * akistane riaušes
pasiekti rasių ir lyčių Iv-; fįzl knlhn^

Sakoma, kad Eagleton y-!gybės gyvenimo praktikoje., 
ra gerai išsimokslinęs, dar-j ' j Jau žuvo apie 50 žmonių
bo unijų rėmėjas ir didelis! Jis skelbia ir daugiau šū* riaušėse Karachi ir kituose 
Vietnamo karo priešininkas, i vaizduojančių busimąją! Sind provincijos miestuose

mėnesio'
savitarpinėje kovoje jau žu-; 
vo devyni gengsteriai.

Rusai apginklavo Vietna- 
komunistu karius nau-

tas 42 m. amžiaus advoka
tas iš St. Louis šen. Thomas

Išrinkimo proga tiek McGo** gerovę, tik kitas klausimas, dėl sindų kalbos įvedimo o- 
vem,_ tiek ir Eagieton pa-: ar jie. kaip parastai, po rin-! ficialiąja kalba. Riaušinin-

Demokratų kandidatas į i
organizatorę iš Utah valsti-i prezidentus McGovem nori' Tai esąs suokalbis prieš

' jos Westwoodienę. Ji pakei-į rinkimų kampanijai sutelk-1 Sovietų Sąjungą ir Kinijos 
pirmi- ,. _ ... . . Į paskatinimas Pentagono ge*

■ ti $36.5 milionu. Tikimasi.) neroju. juk kiniečiai aiškiai 
kad $15 mil. sudės tie, kūnų:

' siekią, kad kad amerikiečių 
karinės pajėgos ko ilgiau-

Ardys respublikonų 
konvenciją

kišenės yra labai didelės.; 
Kita dalis bus sudėta mažes-| 
nėmis sumomis.

Kaip žinome. įvairūs hip- 
piai ir vadinamieji radika
lai buvo pasišovę suardyti 
demokratų konvenciją Mia
mi Beach. jei nebus atsi
žvelgta į jų reikalavimus, 

gink-j konvencija tokio už
puolimo išvengė. Dabar tie

McGovern yra susirūpi
nęs, kad nuo savęs neat* 
stumtų darbininkų unijų ir j 
žvdų. nes iš jų gaunama di-i 
džiausią parama.

šiai
šios
baris

pajėgos 
pasiliktų Azijoje, nors 
pajėgos vedančios bai'* 
ką karą Vietname.

j jais priešlėktuviniais 
' lais. vadinamias SA7 arba!
! Strela. Jie yra panašūs į i patys demonstrantai grasi

na suardyti būsimą respub
likonų konvenciją

prieštankines bazukas, pa
leidžiami nuo peties ir labai 
veiksmingi prieš žemai ir lė-1 
tai skrendančius helikopte
rius.. Jie elektronine akimi 
savo taikinius suranda na-1

Pietų vietnamiečiai 
atsiima Quang Tri

Ta proga kiniečių laikraš
tis Peking Revievv birželio 
30 d. laidoje, cituodamas 
Leniną, rusus vadina "soči
ai - imperialistais“ pačios

į gryniausios rūšies. Tai reiš-
| kia, kad lūpomis jie tamau- 
, ja socializmui, o darbais ve* 
; da imperialistinę politiką — 

Jau kuris laikas vyksta« visom priemonėm plečia sa
ki etos kovos načiame Quang^ vo įtakos sfera, vykdo agre- 
Tr imieste. provincijos sos*; siją ir užgrobimus, 

i tinėje, kurią komunistai bu-|
‘ l

vo užėmę invazijos pradžio-j 
je. Šiuo metu didelę dalį to!

reiškė, kad Vietnamo karą; kimų nebus užmiršti, 
jie baigsią per 30 dienų, iš;
ten atšaukdami visas ame-' Svariausias McGovernui 
rikiečių karo pajėgas. Bet keliamas priekaštas yra jo 
jau po savaitės tuos savo. skelbiamas izoliacijoniz- 
pareiškimus pradėjo kiek mas, kuris, vykdomas prak-
minkštinti, pripažindami, tikoje, ilgesnėje perspekty- oficiali kalba vra urdu. j
kad amerikiečių turėsią dar voje atiduotų pasaulį sovie Riaušių pasėkoje vyriau-Į
likti Tailande ir kitur Pi et- tų ar kiniečių komunizmo sybė buvo priversta suteikti
ryčių Azijoje. ( malonei.

kai reikalauja, kad oficiali 
kalba būtų uro'u, Ruria kal
ba apie pusė Karachi mies
to 4 mil. gyventojų.

Kitose trijose provincijo-j q

suranda pa-' Izraelio sostinės autobu . • . • . ■ . .
sų centrinėje stotyje sprogo Jau Y'a Pietų vietna- Čempionui

' ’ ’ * ' " miečiai atsiėmę, bet visiškai
komunistų išvyti dar vis ne-, kol kas nesiseka

tvs.
bomba, kuri sužeidė 9 

Amerikiečiai jau turi prie- menis. Tai jau antras spro- 
monių ir prieš tokius gink- gimas per dvi savaites.
’us. Be to, ir amerikiečių he
likopteriai apginkluoti bom
bomis, kurios taip pat pa
čio? suranda taikinį.

as-

Šio amžiaus pradžioje iš 
Brazilijos ateidavo 807< ka
vos, o šiandien ten jos išau
ginama tik 35%.

pajėgia nė bombardavimų 
pagalba. Tikimasi, kad dar
jm) kebų dienų miestas bus 
galutinai atsiimtas, nebo
jant atkaklaus komunistų

Rašant šiuos žodžius, Is
landijos sostinėje Amerikos
šachmatų čempionas Bobbv 
Fisheris žaidžia su pasaulio

Atrodo, kad Vietnamo ka
ras tėra skirtas tik naujau- 

abiem Kalbom lygias teises, siems ginklams išbandyti, i

šachmatų čempionu Borisu 
• ’ • priešinimosi. Tas laimėji- Spaskiu trečią partiją. Kol

Išaiškėjo, kad daug gink- mas labai pakeltų P. Viet* kas Fisheriui nesiseka. Dvi 
lų j š. Airi ją vežama iš JAV. namo karių moralę. partijas lau pr



FasIapTs ssfrsS 50. OUOl OrJ Nr. 29, 1972 m. liepus 18 d.

Partijų konvencijos
turėjo gauti mažiausia l,5t>y balsus. McGovem pirmame dalykų priedams, specialiems kurortams, ligoninėms, sa- 

< balsavime gavo 1.864 balsus. natorijoms.
KIEK JŲ APGAILI 

LIETUVOS LIKIMĄ? \

-f ' !860 metais demokratų konvencija pasidalino į 3 Kremliaus valdovai ir jų bičiuliai gyvena geriau ir' žymus amerikietis žurną-
Kiekvienas kraštas savaip renka savo prezidentus, dalis, ir kiekviena jų išrinko savo kandidatą. Aišku, nė turtingiau, negu iki reviliucijos gyveno caro laikų diduo- listas dr. Russell Kirk yra 

Lietuvoje pradžioje prezidentą linko seimas, bet po 1926 J vienas jų nelaimėjo: laimėjo respublikonas Lincolnas. menė, nors sau e vadina "liaudies avangardu“, jos tar- Baltijos kraštų laisvėsrėmė- 
metų perversmo seimas tos teisės nebeturėjo, nes prezi’j Galima buvo laukti, kad šiemet Waliace, jei nebus nais. , r j0 straipsniai kasdien
dentą rinko specialūs tautos atstovai.

JAV-se kandidatus i prezidentus išrenka partijų spe-

nominuotas, galįs pasiskelbti kaip atskiros savo partijos
prezidentinis kandidatas, bet jis to nepadarė. Atsimintina.! Geri tarnai ’ Lupa nuo savo "šeimininko“ — darbo

spausdinami apie 150 JAV 
dienraščių. Jis yra ir narys

cialios konvencijos. Praeitą trečiadieni demokratų kon- j bėra paralyžuotas ir dar nežinia, ar kada galės vaikščioti, 
vencija Miami Beach. Fla., tokiu kandidatu išrinko šen.; Toks būdamas, vargu būtų galėjęs ir rinkimų vajų tinka’

kad jis dar nepasveiko po pasikėsinimo į jo gyvybę, te- žmogaus tris odas! O "krašto šeimininkai“ — darbo žmo- j organizacijos "Americans

George McGoverną. o į viceprezidentus 
torių iš Missouri Thomas Eagletoną.

kandidatu sena’ mai vykdyti..
* ♦ *

Bet ir šiame krašte tas reikalas ne visada buvo taip 
atliekamas. . r - I

Pirmąjį prezidentą Washingtoną išrinko nedidelis 
žymių asmenų būrys iš įvairių valstijų. Bet jau 1800 me’ 
tais kilo dėl to ginčų. Tuo metu jau reiškėsi demokratiš-! 
ka-re9publikoniška (dabartinė demokratų) ir nacionali’* 
nė-federaiinė (dabartinė respublikonų) partijos. Pirmoji 
grupavosi apie Jeffersoną, antroji apie Hamiltoną. Tų 
vyrų pažiūros į kiašto ateitį buvo labai skirtingos. Jeffer- 
sonas buvo idealistas, Hamiltonas — praktiško proto. 
Jeffersonas norėjo, kad Amerika paliktų žemės ūkio kraš’ i 
tas. o Hamiltonas buvo už pramonės ir prekybos plėtimą, j 
Jeffersonas buvo linkęs suteikti atskirom valstijom didės- ’ 
nį savarankumą. Priešingai, Hamiltonas buvo federalis- 
tas. stiprios federalinės valdžios šalininkas

Jeffersono demokratų partiją palaikė pietinės dau
giausia žemės ūkio valstijos, o federalinę Hamiltono par’! 
riją — šiaurinės valstijos, kur buvo jau daugiau išsivysčiu- ! 
si pramonė.

I
Taigi, jau pirmąjį dešimtmetį nepriklausomybę pa-! 

skelbus, prasidėjo nesutikimai tarp Pietų ir šiaurės vals
tijų. Tie nesutikimai vėliau privedė prie pilietinio karo.

Šios demokratų konvencijos sudėtis buvo visai kito
kia, negu seniau. Beveik 90' "< atstovų konvencijoje daly
vavo pirmą kaitą. Už konvencijos durų pasiliko daug se
nų partijos "vilkų“. Net toks galingas demokratų veikėjas 
Chicagos majoras Daley nepateko atstovu. Seniau senato’ 
riai visada būdavo konvencijų nariai, o šiemet tik apie 15 
iš 54 tebuvo. Iš 225 kongresmanų tik mažas būrelis teda
lyvavo konvencijoje, žodžiu, konvencijoj buvo daug ma
žiau profesionalų politikų, partijos aparačikų. Joje vyravo 
nauji, jauni žmonės ir buvo daugiau, negu iki. šiol, mo
terų. negrų.

Vienas už visus, visi už vieną
Čia spausdiname porą raštų, kurie dabar 
Sovietų Sąjungoje yra slaptai ir plačiais 
skleidžiami gyventojų tarpe.

Kel. red.
I

Gerbiamieji piliečiai!

1972 m. liepos 1 d. sukanka 10 metų. kai buvo pakel
tos kainos visų pirmo reikalingumo dalykų. Prieš 10 metų

nės vos galus su galais suveda.

Antras upelis, kuriuo nuteka liaudies uždirbtos gė
rybės — užsienis. Kremliaus valdovai prekiauja, turėda
mi galvoje ne liaudies reikalus, bet savo avantiūristinius, 
siekdami užvaldyti pasaulį. Už savo "nesa vanaudišką pa-- 
galbą“ jie iš į kuprą sulinkusios liaudies sąskaitos sten
giasi įvesti ir kituose kraštuose tokią pat baudžiavą, kaip 
savame krašte.

for Congressional Action to 
free the Baltic States“, š. 
m. gegužės 9 d. paskelbtas 
jo straipsnis "Simas Kųdįr* 
ka ir Baltijos valstybių, tra
gedija“.

t. 1
Pasak dr. Kirk. prez. Nix- 

onas, apsilankęs Maskvoje, 
negalėjęs reikalauti, kad.so=» 
vietai atitrauktų savo kari
nius dalinius iš Baltijos vals
tybių. Vis dėlto negalima 
spauda Baltijos kraštuose 
nesvarstyti minties, jog prie- 
galėtų būti sušvelninta.

Apiplėšdami savo žmones, Kremliaus valdovai išve
ža į užsienį didelius kiekius pačių vertingiausių prekių, 
mėsos, sviesto, žuvies, ikrų, javų. vilnonių medžiagų, odos, 
vertingų žaliavų ir kitų deficitinių (trūkstamų. Kel. ved.) 
prekių. O mums tuo pačiu metu reikia įsivežti iš užsienio 
javų (iš Kanados), naudojant ir taip jau skurdžią aukso 
atsargą. Daug lėšų Kremliaus valdolvai išleidžia ginklams, 
kuriuos duoda vadinamiesiems "kovotojams dėl laisvės“, 
diktatoriams palaikyti, kurie sutinka leisti įrengti SSSR 
karines bazes — Egiptui. Sirijai ir kt., — milžiniškam šni
pų tinklui išlaikyti, mūsų valdovams "naudingiems“ užsie’ . 
niečiams papirkti.'Daug išleidžiama užsienio komunistų i košimą apie žmogaus 
partijų pašalpai. Dešimtys bilionų buvo išleista Mao Tse- ! t.elslV PazeJc im^ okupuoto- 
tungui paremti, o dabar jis "mūsu baisiausias priešas“.'^ . ^etuxoJe- js ypa ingai 
Parama šiauru Vietnamu., kuris stengiasi užimt. Pietų tm Simo Kudirkos tra edi. 

| Vietnamą, kasdien atsieina 3 mil. rublių.. Kubai — milo-' ja ^ej j0 ^.ja Vilniuje 
I nas rublių dienai, arabams — milionas su puse dienai. j

Kremliaus valdovai nieko nesigaili. i Atpasakojęs Simo pareiš
kimus teisme, dr. Kirk klau

Geitbiamieji piliečio r,4- van.i nei d.

Autorius stebisi baltų 
veikla JAV’se. Jis paminė
jo Toronte įvykusią moksli
nę konferenciją ir neseniai 
JAV LB Centro valdybos iš-

socializmo. sja. kiek Amerikos piliečių,
* * * i Komunistų partijos centro komiteto ir Ministrų tarybos j Tai ne socializmas, jei krašte visokių veltėdžių ir viršinin’ reiškiančių simpatijų šiau*

Netrukus buvo atsisakyta tokios tvarkos, kad spe= ! nUtarime buvo Pasakyta: "Mėsos ir jos gaminių, o taip pat į kų 20 kartų daugiau, negu buvo caro Rusijoje. Tai ne so- rės Vietnamo nacionalizmui.
eialūs rinkikai rinktu prezidentinius kandidatus. Tai jau . , ,in£.o x m „

g • -j • • i • tz- i i miteto (1962 m.) numatytu sumanymų iv
ai e o-ngreso a sovai uz aniose susinn rmuose^ ie ( netrukug sumažįnti žemės ūkio gaminių kainas. Nėra abe’ Tai ne socializmas, jei liaudžiai faktiškai vra atimtos pa- Kiek daug is jų, protestuo- 

vel.au ta. atliko valstijų seimeliai, o dar vel.au - l«kv,e- artimiausioje ateityje bus galima sumažinti čios pagrindines tįsės: žodžio, spaudos, streikų ir kitos, jaučių prieš amerikiečių
įvairias kainas“. ! Kaip tik tų teisių nebuvimas leidžia Kremliaus valdovams teikiamą paiainą Saigonui,

slaptai ir viešai be pasigailėjimo plėšti mūsų liaudį. sugebėjo pareikšti protestą 
Dabar visiems aišku, kad tai buvo eilinis "pažadas“, pnes rusų brutalų elgesį su

f sviesto kjainų pakėlimas — laikine priemonė. Centro ko- i cializmas, jei darbo žmogaus mėnesinio uždarbio vidur- pasistengė nors kiek apgai-
KIS 1UO ruoiių, o SUiiiiVio; iuitco vedėjo keli tūkstančiai, lėti pavergtos tautos likimą?

nos valstijos partiniai suvažiavimai.

1808 m. federalistai kongrese teturėjo tik kelis atsto->' 
vus, todėl negalėjo sukviesti visų valstijų kongresmanų
susirinkimo. Jiems reikėjo sušaukti partijos suvažiavimą. “i1™! neužmingąs Kremliaus valdovų melas. Laikraščiai k ne ; komunlzI
kuris išrinko prezidento ir viceprezidento kandidatus, i ske>bia’ % sėkminga, Įvykdė dešimt, plenumų M valdymo foma

- du penkmečių planus. Bet kainos ne tik nesumazejo, prasčįaUsia ir gobšiausia valstybinėToks suvažiavimas buvo ir 1812 m. Bet tie suvažiavimai i 
dar nebuvo tokios konvencijos, kokios yra dabar.

Simu- Kudirka? Dr. Kirk
. x , ., ,. .. teigė, kad jei prez Nixonas

valstybinis kapi alizmas, pa i būtų nors kiek pasiekęs (jo 
ilstybme foima. leidžianti \ a - kelionės ; Mookva matiū

Ir ne į komunizmą mes einame — visa tai melas!

i bet dar nuolat kyla. Vyksta užslėptas valgomųjų dalykų ir Rytojams be kontrolės naudotis visomis krašto gėrybėmis suštetointi ^ų^kupadiį
Į pramonės prekių kainų kėlimas, gaminius perusiuojant/ ir pajamOinis, vykdyti sauvalės ir smurto-veiksmus. Pana- Baltijos valstybėse, tai, esą.

Iki -praeito amžiaus dvidešimtųjų metų 'jaunos res-' mažinant jų kokybę ii t.t. šiai be pasigailėjimo, grobuoniškai ir be kontrolės buvo Kudirkos kančios nebūtų
* * *

valdoma Vokietija Hitlerio "socializmo“ metais. buvusios veltui. 

Dr. Kirk
publikos gyventojų skaičius padidėjo, o teritorija Padyi- į Prisiminkime sukeltą triukšmą, ryšium su 22-jo šuva- (
gubejo. Padidėjo ir piliečių sk*lc!uĮ’ ^rie norejo 1 a į žiavimo 1961 m. priimtąja "Komunizmo kūrybos progra- Gerbiamieji piliečiai! Mūsu valdovai naikina kraštą.: Dr. Kirk dėl jo dažną 
vauti prezidentinių kandidatų pann m . J ma« §ita stebuklingai apgaulinga programa mums žadė’ Jie jo ekonomiką, visą gyvenimą, sudaro pavo- Baltijos tautų likimo prisi-

_ ' jo "per pirmuosius 10 metų, tai yra 1970 metais, visi so- jjįgą tarptautinę įtampą? " j minimo vertas lietuvių pa
vietiniai žmonės bus materiališkai aprūpinti“. Tai buvo " ‘ : dėkos. Jo adresas: Dr. Rus-

Brangūs piliečiai! Vakarų kraštų darbo žmonės savo sel Kilk, Mecosta, Mich.
(E)

Prieš 1824 m. rinkimus kaikurios valstijos, norėda 
mos tuos piliečius patenkinti, sušaukė valstijų konvenci

politines teises pasiekė kovodami.1
riu kolegijoje Jau tada Vir-inija ir Pennsvlvania pasiūlė: uzu-°l apgaunngai pazuueius geroves pragyvenus (išmėgintas kovos ginklas — streikas ir demoBstracijos. 
kaukti viso kiašto konvencijas, bet jų pasiūlymas nėra- Į b«angsta Per praėjusius 10 metų vvisų prekių kainos pa-. Kada 1970 m. gruodžio mėn. Lenkijoje buvo pakeltos, 
do ritarimo I ki 0 . ^yv’venamųjų namų statyba sumažėjo 2Q7ę.. kain©s, Gransko, Gdynės, scetmo ir kitų miestų darbimn-;

i . ' . , . ... * kai,'sudarę streiko komitetus, paskelbė streiką ir išėjo de’i
, ! Gerbiamieji pifiėrtai! Mūsų kratąs tūri pačius <^>t)nstnioti. Gomulka buvo pašalintas, pakeistas beveik-'

Viso krašto partines konvencijas šaukti paskubino' džiausius išteklius visame pasauly, jis yra antroji pramo- yisas centrQ komitetas ir vyriausybė. Naujasis centro ko-Į
štai kokia aplinkybė. i ninė galybė. O SSSR dirbančiųjų gyvenimo lygis 26-je

. ■ vietoje, paskutinėje tarp pažangiųjų kraštų. Mūsų darbo 
1826 m. buvo sukurta nauja prieš masonus kovojan.ti į žmogus tegali pirkti 742 kartų mažiau, negu amerikietis, 

partija. Ta partija kongrese neturėjo savo atstovų, todėl ang]as ar vokietis. Mūsų darbo žmogaus buto ploto vidur- 
ji 1832 m. sušaukė savo narių viso krašto atstovų konven- kis 2-5 kartus mažesnis, negu minėtų kraštų darbininkų.
ciją, kuri išrinko prezidento ir viceprezidento kandidatus. 
Demokratai ir respublikonai pasekė tą pavyzdį.

Iki 1840 metų konvencijų sistema galutinai įsitvir’ 
tino. Nuo to laiko minėtos dvi partijos ir lemia krašto po
litiką. Kitos partijos didesnio vaidmens nevaidina. Jos 
stato savo kandidatus ir Į prezidentus, bet tegauna paly
ginti nedideli balsų skaičių.

* * *
Kol nebuvo televizijos, tik konvencijų dalyviai teži

nojo jų eigą. Teisybė, laikraščiai 'jas plačiai aprašydavo. 
Jau iš tų aprašymų susidarydavo ne visiškai rimto įvykio 
vaizdas. Dabar televizija atidengė paslaptį — visi gali 
matyti, kas ten dedasi. Dabar visi. kas nori, žino, kad tos 
konvencijos yra panašios i didelius "kermošius“ ar mas’ 
karadus. Europietis, pirmą kartą pamatęs tokį politinį 
renginį ir nežinodamas jo paskirties, nepatikėtų, kad tai

konvencija prezidento kandidatui išrinkti.
Bet tie cirkiški konvencijų priedai, matyt, įgriso ir 

patiems partijų veikėjams, todėl šiemet demokratų kon
vencija jau buvo kitokia. Joje buvo smarkių ginčų dėl at
stovų teisių, dėl programos, bet jau beveik be to cirkiško 
triukšmo, kuriuo pasižymėdavo anktesnės konvencijos.

Amerikoje 80G šeimų turi automobilį, Anglijoje — 60%, 
Vokietijoje — 55%. o SSSR — mažiau negu l(/c. Menkos 
SSSR pensijos, pašalpos ligoje, nelaimės atsitikimais, 
gimdant, jas palyginus su Vakarų valstybių. SSSR darbi’ 
ninku atostogos ti'umpiausios.

Vakarų bedarbis už savo pašalpą gali nupirkti nuo 
2 iki 4 kartų daugiau prekių, negu mūsų darbininkas ar 
taraautojas už sa’vo uždarbį. Ne veltui Kremliaus valdo
vai taip trukdo užsienio radijus. Net Hitleris to nedarė 
taikos metu.

Gerbiamieji piliečiai! Mažai kas,težino, kad didelė 
dauguma prekių mūsų krašte parduodama 2-4 kartus 
brangiau, negu atsieina jų pagaminimas ir paskirstymas, 
įskaieius ir "įmonių pelną“. Mūsų ūkio žinovų apskaičia’ 
vimu, sovivetinio darbo žmogaus uždarbis tesudaro apie 
vieną trečdalį jo tikrojo uždarbio. Ir be visų šitų atvirų 
atskaitymų, mūsų darbo žmogus dar moka mokesčius.

Kur nueina (šitos nuslėptos milžiniškos mūsų darbo 
pajamos?

miteto sekretorius Gierekas panaikino kainų pakėlimą, Į 
padidino uždarbius ir pensijas ir suminkštino cenzūrą.

Mūsų liaudis jau pradeda kovą. Paskutiniajame de
šimtmety buvo streikų, demonstracijų ir panašių veiksmų 
įvairiuose miestuose — Novočerkase. Temir-Tau, čerčike. Į 
Leningrade. Pasitaikė streikų ir Maskvos fabrikuose. Šio’ j 
mis dienomis buvo didelės demonstracijos Kauno darbo' 
žmonių (Mūsų pabr. Kel red.). Dažniausiai protestus reiš
kia mūsų rašytojai, žinomi mokslininkai, tarnautojai, 
darbininkai. Jie reikalauja žodžio, spaudos, draugijų lais
vės, liaudies gyvenimo sąlygų pagerinimo, reikalauja, kad 
valdžia būtų atsakinga liaudžiais. Juos persekioja, pa
skelbia "atskalūnais“, sodina į kalėjimus. Sodina dėl to, 
kad jie netyli.

Gerbiamieji piliečiai! Kovokite dėl savo teisių, dėl
.jūsų krašto gyvenimo pagerinimo! Ginkite .vienas kitą J
vienas už visus, visi už vieną. Tik kovojant tegalima pa’ j
siekti, kad viskas pakryptų į gerąją pusę. Jei mes nekovo-!
sime, tai vis labiau virsime komunistų partijos viršūnės j
vergais, darbo gyvuliais. Tegyvuoja laisvė ir demokratija! ’ 

ii
Supažindinkite su šiuo atsišaukimu kiek galėdami' 

daugiau žmonių.
Piliečių komitetas

* * *
Demokratų konvencijos iki šiol buvo gausesnės ii 

triukšmingesnės. Praeitą savaitę buvusioje konvencijoje
dalyvavo 3w016 atstovų, todėl nominuojamas kandidatas papildyti, premijoms, jų nuo žmonių slepiamiems maisto

j PS. Antrąjį atsišaukimą išspausdinsime kitame nu
eitas nuslėptas milžiniškas pajamas slaptai ir atvirai j meryje.

pasisavina Kremliaus valdovai iir jų tarnai — stambieji I___________________________________________ __________
ir vidurinieji partijos valdininkai, aparačikai ir panašūs, j BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE- 
Šitos pajamos eina jų ištaigingam gyvenimui, ju vasama-;
miams, viloms, limuzinams ir taip dideliems atlyginimams ™ TIKI- KAD MfjSV KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

GANA TO JUNGO

Paskutinis — trečiasis — doku-

mentuotas Kipro Bielinio atsi-j
' minimu tomas. Jis liečia mūsų 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metus. 

Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke, Drauge ir pas kitus 

knygų platintojus. Kaina $5.00.
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{statę komisijos pirmininkas Martynas Gudelis prisaikdina SLA 
nę: daktaras kvotėjas S. Biežis, sekr. A. Budreckis, vicepirm. A. 
tė, iždo glob. S. Briedis ir iždo glob. J. Miierytė. Pačioje dešinėje 
j publiką seimo sekretoriai O. Indrelienė ir'A. Kalvaitis.

vykdomosios tarybos narius Miami Beach seime. Iš kairės į deši- 
Čaplikas, pirm. P. Dargis, už tribūnos M. Gudelis, ižd. E. Mikužiū- 
piimininkavęs priesaikos metu A. Trečiokas. Priekyje nugaromis

Nuotrauka S. Narkėliūnaitės

AR KONSTITUCIJA 

ĮSAKO KLAUSYTI?

Koustitucija JAV-se 
tarsi koks universalus 
tas, kuriuo vienodai norima 
matuoti ir atstumas, ir bi* 
ra las. ir skystis, ir tempera-į 
tūra. Kai tos konstitucijos, 
nuostatai dar imami taikyti'

JIEMS SEIME GIEDOJO 

"ILGIAUSIŲ METŲ!“
Į LRKSA SEIMAS

Neseniai Miami Beach pa-

LAIŠKAS KELEIVIUI :

Sugrįžau iš Floridos, da-

SOVIETŲ JAUNIMAS 

MIRKSTA ALKOHOLY

i savo veiklos 85 sibaiSė SLA girnas, o liepos, lyvavęs SLA 57-me seime. Patys komunistai 
įaskutiniame sei- 30 d* Pridės h‘ rugpiūčio j Ten ir atgal važiavau kartu kad S4 4,( jvairiu 

2 d. Dasibaitrs Chiemrnie1 su Bronium Bajerčium. Sil- GavIai,,

JUK NETURITE? Į Nėra šviesaus žmogaus be 
' knygos. Nebus ir šviesaus

BALADĖS, šitoj labai i Lietuvio be lietuviškos kny-
gražiai išleistoj, gausiai 1- 

•vm liustruotoj knygoj yra sep-j 
ma’ tymos Alau omo balades. Tai

knyga, labai tinkama dova
noms. kaina.............. $6.00

gos.
Dr. J. Girnius

♦e**************—**********.*****
VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI
VYSKUPO P. BŪČIO 

ATS’MINIMAI, I tomas
paraidžiui, kartais prieina- 320 psl., kaina $3.50, II to į Vlado Požėlos atsiminimai.
ma ligi nesąmonių, ar ji iš’1 mas 282 psl.. kaina $3.50. ‘pavadinti "Jaunystės atsimi-
aiškinama net visokiu kri-i p p MF|| * TRI | nimai“. Apie iuos Naujieno-
minalistu naudai. i’ “J-™ IK1*jse adv. Jonas Našliūnas ši-

* I KAMPY, 219 psl. kaina $3.-1 . -
Pavyzdžiui kadan«ri knn<iJ heliais — $3.75. į P ’ravyzuziui. Kadangi Kons-Į . ,-vl požei« turėio dide-

titueija garantuoja susirin-- . i,. .
Į kimu laisvę, tai gali ruošti Drt O™1 A<> 1 llUS.ri?s>'toJ° gurnus, jo at-
i savo' konvencijas net gengs- I 0 6Z110S KIMOS •' ~ ,>s genau-
i teriai, kišenvagiai ar profe-l ’ parašytu ats,nūn,mų, to-

! dėl kiekvienam lietuviui re-
i sionalai paleistuviai, ten ap-, POEZIJOS PILNATIS,; komenduotina
tarti savo reikalus, ir jie dėl. nerskaitvti“! t,v bzd no.,, i „ i perlaity u .

Neseniai iš spaudos išėjo

šią knygą

Dirvoj rašytojas Jurgis
to nebaudžiami, kol neat- j Bernardo Brazdžionio poe-į r į „ .
lieka kokio nors konkre-*j zijos rinktinė, kurioje šutai- Dirvoj jasytojas Jurgis 
taus savo profesijos darbo, i pinti geriausieji visu jo iš—i Gliaudą Jaunystės atsimi— 

f YrvAtim? b,nimus’* taip vertina:
skelbia.

z< painų nusikal-i heistu knveu kflriniaf Puoš- nimus’* taip
Tz l v . t v,- w timų Sovietų Sąjungoje p Konstitucija garantuoja j ‘J į,., , kai j "Vlado Požėlos Jaunystės

nevienas-tokio amžiaus ar ^eumų nomos Katalikų vestru Rontautu. Musų ne- vykdo jaunuoliai iki 18 me-, žodžio laisvę. Bet joje nėra! n o ? 5J“ P ” “
dar net senesnis atstovai. Susivienijimo Amerikoj sei-1 pavai^rstantis sofens buvo tų amžiaus, kurie pradėjo- pasakyta, kokio žodžio. Ka-į * ' '
Seime jie nebuvo pamiršti., mas- . Aleksandras Cap i as. e- gerti savo namuose, dar ne-j dangi keiksmažodis irgi yra: Broliai balti aitvarai
Jie buvo pasveikinti, ir ten- T~ _____ W:1J J}®“? sulaukę 16 "“‘M- J “dis tai ir jo laisvė turi Henriko Nagio elrtraSčiai,

R.,vn laikas 1™,I, 1 7 IX 1^rantuoto. Jeigu tUO ; prano Gailiaus iliustruoti.;
Buvo laikas, kada 1 i 18, keiksmažodžiu nepadarai 79didelio formato nuslauiai m. amžiaus baigiantieji gim- kam medžiaginio nuostolio.1 L^ni • • • • P • t

nazijas išleistuvėse pasiten- §iornįs dienomis kaip tik to- na
kindavo limonadu, o dabar kįa dėl "keiksmažodžio lais- *
mėgsta stipresni gėralą.

SLA mini
metus. Jo paskutiniame sei- i „ . • -
me Miami Beach dalyvavo 2 d. pasibaigs Chicagoje'su Bronium Bajerčium. 
nftvipnas- tnkin amžiaus ar Lietuvių Komos Katalikų vesti u Kontautu. Musų

jiems sugiedata "Ilgiausių J° centro įstaiga yra \\ il» daug ką pakalbėti ii anek 
m€4aĮ« , kes-Barre, Pa. kaip žinoma, dotų papasakoti.

j ir tą miestą buvo užpuolęs !
Iš tokiu paminėtini advo 1 Piktasis viesulas Agnė’ Bu-j Se?me mąn į akis kflt0 
*s lokiu pamineuni auvo anSpmtas ir I RKSA na trys jaunuoliai: dabartinis 

katas poetas Nadas Rašte-, vo apsemtas “ na-, a j x .
nis iš Baltimorės, Jadvyga mas: Kadangi namas
Tumajvičiene iš Bostono, A- [ J - ’ J | rosas ir Amerikos Lietuvių
leksandras Augūnas iš La- buvo sugriautas, tik vanduo Tarybos

atsiminimai yra stambus j» 
našas į lietuvių memuarinę 
literatūrą“.

Minties žurnale 
rašo:

K. Abi.

keworth, Fla.. Domininkas buvo pasiekęs net lubas. 
Klinga iš Brooklyno.

vra SLA sekretorius dr. Algir-
neJ das Budreckis, Gintaras Ka’| 1

Studentų vakaruškos ir 
valdybos pirminin- sueigos studentų bendrabm

kas dr. Kazys Bobelis. Se-i čiuose neapsieina be degti-

vės b via ir kilo. Na, teisė- Tau, sesute, Piano Lem- 
jas keikūno nenubaudė, nes berto gyvenimas, kūryba, 
išaiškino, kad, draudžiant prisiminimai, 269 psl.. iliust- 
vartoti vienos rūšies žodį, ruota, kaina kietais virše-

i Žinoma, daug kas sugadin- niai begirdėjau tVkį 'puikų ’ nės?" * .......... "" ateity tektų varžyti ir kitus liais $4.00.
. . v. J t3, bet finansinės knygos ir gjažiakalbi lietuvį, kaip dr. į žodžius, juos išrūšiavus, ku-

Bet vyliausias amžiumi, kiti dokumentai, nors ir su- K Bobelis. Ak, kad daugs Jaunuomenės girtavimas n? padorus ir kurie keiks^ 
be abejo buvo Stasys Mi-, drėkinti, supurvinti, bet iš- rokju būtų! pasiekė tokį laipsnį, kad pri- miniai ar jžeidžiantieji. Tas
chelsonas iš Miltono, Mass.,'liko nesunaikinti. 1 ‘ j vertė vyriausvbę imtis griež’ privestų aplamai prie
kuris šių metų gruodžio mė-, į Mums, senesnio amžiaus tu priemonių tai nelaimei
nesį įžengs į 92-sius metus. Į šio Susivienijimo leidžia-; nariams, reikia ieškoti tokių sutrukdyti.
Jis ir dabar yra Švietimo ko- mo "Gai-so“ redaktoriaus! jaunuolių ir leisti jiems mū-

METŲ VINGIAI. Alf. Tv

"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-

l

zuros ir žodžio 
žymo.

cen- 
laisvės var-

misijos narys. į Mato Zujaus namas potvy-
’• ! nio buvo visiškai sugriautas.

Seimas pagerbė ir įžy-l 1
miuosius organizatorius. Iš KĄ ATSAKĖ VALSTYBĖS1
jų žymiausia yra Jadvyga^ DEPARTAMENTAS? 
lUmavicicne, kuri ncbcgiilij
savo kojomis vaikščioti, yra' Valstybės Departamento 
prirakinta prie vežimėlio, i govietu Sąjungos reikalams 
bet ir šiame seime dalyvio direktoriui Jack F. Mailock, 
vo. Ji esanti prirašiusi apie atsakydamas Raitijos Valso 
1.000 lianų. Kitas įžymus: tvbin Laisvžs T ,rvbos 1972. 
narių avejotojas yra Mikas: y 9 į ,.aš,a prezi<Ientui!

sų vietas užimti. Mes jiems,1 Rusijos Sovietinėje res- 
kiek galėtume, padėtume. • publikoje išleistas griežtas 

> įstatymas, kurio tikslas su 
Šia proga nonų padėkoti mažinti girtavimą. garantuoja žodžio laisvę,

miamiečiam lietuviam, muš ^ai šioks ar toks kalbėtojas
taip nuoširdžiai priėmusiemj Tėvai, kurie ragina savo tegul kalba ir laisvai reiškia 
— Jankams, Stasiuliams, A=>| vaikus gerti, bus baudžiami savo nuomonę. Bet konsti- 
leknoms. Misčikams, Jonui pirmą kartą 30 rublių. O jei tucija neįpareigoja jo kal- 
Stevensonui, su kuriuo kar-i pašalinis pasiūlys nepilna-* bos klausyti. Reiškia, koks 
tu augom. 1 mečiui degtinės, jis gali būti prakalbininkas gali šnekėti.

ruolis, 176 psl. kaina $3.1™ Plojimą paremia do- 
r kumentme 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.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruobs, 
176 psl., kaina $5.00.Bet dabar teismui buvo

užduotas dar įdomesnis re- __ _  ____
busas. Esa, jei konstitucija EILeRAŠČIŲ RINKINYS.

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius, 221 psl. kaina 75 c.

, -j a. • > Dėkingas esu SLA vice-(Į cl Ol'OZl (l OT"* Lili * °Klimas, dabar gyvenantis Nixonui rvšium su jo kelio-fA?eksandrui; tinai tai daro, gali tekti net [rtbūnos neveja^kalbėjimo 
. AT , v ,. : Čaplikui uz nuvežimą ir par- tt mnfoi .ne i Maskva, savo birželio f. - v,- -įvežimą savo automobiliu ir 

globą kelionėje.

Brocktone. i *

Ryšium su sėkmingu na- 26 d. rašte taiybos pirmi- 
jįa ye«bavimn seime bųvų ninkui V. Sidzikauskui, pa- 
jmninėti V. Paulauskas,t S? minėjęs JAV nepripažinimo
Molis, A. Baika, E. Čiža«s;

"Europos Lietuvis“ rašo:
"Gražūs atsiminimai. Ir 

Poilsis ant laiptų, Vytauto Į parašyti jie ypač lengvai, 
Karoso eilėraščiai, 50 dide-' tarpais atrodo, lyg būtų išė

ji kištas į kalėjimą net iki 1 kjek tjk jjs nori, niekas jam lio formato puslapių, kaina'ję iš po beletristo plunks- 
I metų. O tam, kuris pakarto- gerklės neužspaudžia, nuo $4.00. nos“

o metai kalėjimo. proceso nenutr aukia, bet sa- -
. v. Įėję esą žmonės irgi tuo pati

Uždrausta nepilnamečiam metu H kaIb«i ir savo1 
degtinę pardavivneti. Pirmą nuomonę reikšti; nes ir jiem-
kaitą dėl to nusikaltęs bau- konstitucijos garantuo- 
dziamas pinigine bauda, o ž(xĮžio ,aisvė... jei dėl to. 
pakartotinai kalėjimu. į kilęs triukšmas prakalbinin-:

~ ; ka nustelbia, tai čia joks
Sustiprinta n piopaganda; nusj,kaltimas. nes konstitu- 

pries girta urną. cijoje nėra pasakyta, kadi
cDnDTiwiwcn ! vienam kalbant, kiti tuo me-
5POR I ĮNINKU , tu tur. tylėU f 

UŽDARBIS I ,pajp sav0 elgesį įvai-
..Gar»u*is ledo rutulio (icel rių susirinkimu triukšmada- 
hockey) žaidėjas Bobby! [iaL *aiP’ kJ^S3mjt:Sf_1S-
HulI iš Chicagos Juodųjų
vanagų komandos perėjo j 
Tarptautinę ledo rutulio a- 
sociacijos komandą ir žais 
Winnipego Jeto komandoj.
Išeidamas, pagal sutarti, jis 
gavo milioną dolerių ”dova’ 
nų .

MINTISAčiū visiems!
J. Krasinskas

VOKIETIJA

Lietuviai socialdemokratai 

informavo Brandta

V. Vokietijos lietuvių so^ 
cialdemokratų valdyba ge-i 
gūžės 22 d. raštu painforma
vo kanclerį Brandtą apie 
]>askutinių laikų įvykius Lie
tuvoje. Ji priminė Brandtui 
Simo Kudirkos mėginimą

rioms paneigtos pagrindinės; pabėgti iš sovietų laivo, ku- 
‘ laisvės. Ir jūs galite būti Į nigų teismus, 17.000 katali-

politiką Sovietų Sąjungos
kienė, E. Biežienė. E. Bal-; aneksuotų Baltijos valstybių

atžvilgiu. toliau pažymi:

"Per prezidento lankymą
si Sovietų Sąjungoje nebu- 

mui auksiniais ženkleliais vo jokio veiksmo mūsu ne
apdovanoti šie asmenys: pripažinimui prievartinės 
Justinas Mickevičius (17 j Baltijos valstybių aneksijos 
kuopa), Iz. Simokienė, Pet-į pakeisti. Vykdamas i Sovie- 
ras Žilinskas ir Gedminas, tų Sąjunga, prezidentas bu- 
(75 kuopa), Antanas And-. v0 geraj įsisąmoninęs šio 

! krašto gilų susirūpinimą ne
laiminga padėtimi tautu, ku-

dauskas, A. Marchuska, A. 
Sukauskas. P. Šukys.

Už nuopelnus Susivieniji’

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR JDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

riulionis (308 kuopa)

AUSTRALIJA 

Lietuvių dienos
| tikri, kad mūsų (JAV) tvir-

Australijos lietuviai kas* tas užsiangažavimas Visuo
met ruošia "Lietuvių die-Į tinės žmogaus teisių dekla- 
nas“. Šiemet ta šventė bus j racijos principams sovietam
Sydnejuje gruodžio 26-31 buvo aiškiai pareikštas“.

ku peticiją religijos perse
kiojimo reikalu, R. Kalan
tos susideginimą ir ryšium 
su tuo kilusias riaušes, kurių 
šūkis buvo "Laisvės Lietu’

kins teismas, dar paaiškės.

IŠĖJO NAUJAS 

NUMERIS

dienomis.

J tą šventę suvažiuoja iš 
visos Australijos lietuvių 
chorai, tautinių šokių šoke- Į 
Jai, Sportininkai, vaidinto
jai. Menininkai ruošia savo 
kūrinių parodą.

LLK

STRATFORD, CONN.

Mirė S. Vei veri*

Bridgeporto ligoninėj mi» 
; rė senas Keleivio skaitytojas 
i Simonas Veiveris (VVeaver) 

Tos šventės metu būna ir gj m amžiaus, gyvenęs 
įvairūs suvažiavimai. | Stratforde. 280 Weber St.
KMMMMMfeMNttMMMMNM*', J^ palaidota^ Lakev ie\\ ka- 

5 pinėse. Paliko liūdintys sū-
Tik išmintingas prašo pa- nus Albertas ir duktė Ona 

tarimo, kvailas viską žino. i Woesserienė.

vai“ ir kt.
Naujoj vietoj Hull per 

metus gaus po $200,000. Jei 
po'5 metų jis nebenorės žais
ti, tai visviena per 5 metusRaštą pasirašiusieji pirm.

V. Bylaitis ir sekr. M. Kiu- . . . . {
zauskas prašo kanclerį ne-j tal ?aus P,,n4 metinę J rackas jr k|

į pamiršti šitų faktų savo po« 
i litiniuose žygiuose.

Pasikeitė komunistų tak
tika, bet ne jų tikslai. Jie su
prato, kad daugiau petelis

Šis 163 puslapių numeris 
skirtas jaunimo reikalams 
svarstyti. Jame rašo J. Au
dėnas, St. Barzdukas. G. 
Breichmanienė, J. Daugėla. 
M. Dranga, dr. J. Kazickas, 
A. Kučys, d r. J. Pajaujis, J.

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis), 
Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amai- 
rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil- 

( činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su 
VARPO Į lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti

kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra
ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi
ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir 
Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku
mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil
činskas), Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt.

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

dar gaus po $100,000, o jeijdr j/K. Valiūnas. A. Zapa
7»it f ai oran* mlriA mAiinn1 <. • , .

Reizgvtė, R. Sakadolskis,! atsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak-

algą — $200,000.
I Kam rūpi mūsų

tys ik kt.
Jau vien antraštės rodo, kiek įvairiausių ir kiekvie- 

ateitis. nam įdomių klausimų paliečiama šiame numery.
To numerio kaina $2.00. Jį galite gauti Keleivio ad-

Žemaičiai neužleis prie
kių galima pagauti su medų-į »ams nė vienos pėdos tėvų 

mi, negu su actu.
mą.

Mat, iki šiol dar niekas! mūsų jaunimas, tas turėtų 
nėra įvaręs tiek golų, kiek i tą Varpo numerį įsigyti. , . ...
Hull. i Varpo administracijos ad-, minisfraciJ°Je-

resas: T. Briškaitis, 1214 N ,fTVrrTro . . •• j 16th Avė., Meirose MINTIES redakcijos adresas:
III. 60160.

žemes.

Park,

Varpą galite gauti ir Ke-
Kunigaikštis Kęstutis leivio administracijoje.

I Ladbroke Gardens.
London W II 2PU, England.

Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius, 
3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629.

IR! '11
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Iš okupuotos Lietuvos
1 -

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

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

Prancūzai ir vokiečiai apie 
Romą Kalantą

Paryžiaus žinių žurnalas, jungos katalikai neturi ofi- 
„L’E.xpress“ (savo išvaizda,; cialaus atstovo Vatikane, 
turiniu atitinkąs amerikiečių
„Time“ ar vokiečių „Der J 

•• Spiegei“) š. m. gegužės 29--i
birželio 4 laidoje (nr. 1090) 
Įvykiams Lietuvoje paskyrė 
platų straipsnį, pavadintų

(E)

VOKIEČIAI APIE 
SIMĄ KUDIRKĄ

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 

I psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.

ROMANAI

MYKOLO KRpPAVI ATSIMINIMAI IR MIN-
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
psl., kaina $10.09.

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl., kaina $5.00.

TYS, Kazio Griniaus, 1 to
mas, 300 psl., kaina......$2.

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

Molotovas dar 1935 m. balandžio 8 d. išleido po
tvarki, kad 12 metų vaikai yra pilnai atsakingi ir turi 
būti teisiami kaip suaugę. Stalinas turėjo patyrimo su ci
vilinio karo paliktais vaikais našlaičiais ’ bezprizorni- 
kais, kurių dalis buvo perauklėta komunistų prieglaudo
se i visiškai aklus režimo Įrankius, kurie puikiai tiko če
kistų profesijai. Tai vadinamieji Stalino vaikai...

Kolektyvizacijos sukurtas chaosas davė naują naš
laičių vaikų bangą, ir, pagal užplanuotus valymus, turė’ 
jo palikti nauja rūšis našlaičių, buvusių aukštų komunis
tų pareigūnu, kuriems Molotovas numatė sunaikinimą 
kalėjimuose ir darbo stovyklose, arba, kurie dar perjau- 
ni tėvams atsiminti, turėjo būti išauklėti komunistinėse 
priegluadosc su naujais vardais ir pavardėmis, kad būtų 
visiškai ištikimi diktatūrai, nors jų tėvai būtų buvę ir 
priešingų pažiūrų. Tai pats pikčiausias Stalino-Molotovo 
pasijuokimas iš tėvų ir vaikų teisės.

Paprastai suimtųjų žmonos gaudavo 8 metus, o vai’ 
kai 5 metus, bet buvo atsitikimų, kad vaikai buvo nužu
dyti tėvų akivaizdoje, kaip Nestoro Lakobo sūnus, o žmo
nos nukankintos. Vyrai btivo kankinami žmonų akivaiz
doje, arba žmonos, vyrams matant. Bucharinui grasino.

Ryšium su R. Kalantos žy-
Kai beprotis šaukia apie gju jr riaušėmis Kaune, vak.

laisvę“, žurnale nurodyta, vokiečių spauda prisiminė
kad riaušių malšinti buvo i Simą Kudirką ir jo pareiški- 
iškviesti parašiutininkai bei:mus teisme Vilniuje. 
Kaukazo ir vidurinės Azijos j ”Der Spiegei“, vokiečių 
kariai. Autorius atkreipė y-1 žinių magazinas, plačiai 
patingą dėmesĮ Į gegužės 25 1 skaitomas ne tik Vovietijo- 
d. Maskvoje buvusią spau- j je. bet ir užsieny, gegužės 
dos konferenciją, kurioje į 29 d. laidoje Įdėjo viso pus’ 
sovietų pareigūnai nusižu-1 lapi° informaciją, kurios 
džiusį Kalantą laikė psichb į antraštė: „Suteikite Lietu’ 
niai nesveiku, o riaušininkai vai nepriklausomybę“. Žur

nalas, nurodęs i pastaruo-
neturėję jokių politinių tiks- sius Įvykius Kaune, nuotai-
lų. Taigi, anot žur nalo, ne i , ^ag Įjetuvoje pavaizdavo
vų klinikų atvejai, kai ^n;sim0 Kudirkos bvlos teisme 
gabenami nepaklusnieji, jau .traukomis _ -
v.rto sovietine kasdienybe Kudirkos pal.eiškimai teis, 
— jau nustatyta, kad kiek- 1
vienas valdžiai pasipriešini’ 
mo veiksmas laikomas be
protišku veiksmu“. Dėl to 
žurnalas kitoj vietoj svars
tė „beprotybės atvejus“.

Pagaliau autorius klausia

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, Vlado Požėlos, 335i .. .,
psl.. kieti viršeliai, kaina —Į SAKAIS, Juozo rtrohos jdo- 
k4 00 į mūs 1940-1945 m. atsimini-

| mai, 176 psl. kaina $2.00.

c??nSi VAI7DXS1n PnA ' NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
SAULJ, Paraše L. Dovyde- ruVĄ ATSTATANT, Ra- 
nas I tomas 268 psl., II to- |o Skį ičio 440 t apių 
mas248 psl. Kiekvieno tomo’
kaina $4.00. .............................

NEPRIKLAUSOMA LIE 
TUVA, R. Skipičio atsimi- 

J nimų II tomas, 476 psl., kai 
na $7.00.

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

LIETUVOS VYČIO PED

RASTAI — STRAIPSNIAI
LIETUVA BUDO, Stepo- Arrc.T»TTM1Ą, A T --t 

no Kairio atsiminimai. 416,AT&I4.INJMAI. pamse Juo
psl., kaina....................$2.00 P“'.’21“8' 2 ,6

piai, kaina......... $3.00
TAU, LIETUVA, Stepo-!

no Kairio, 480 ?sL, kai-! M 
na ............ $2.00rapie Salomėją Nerj), Pet

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RUT^,
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gl’.auda, BRĖKŠ- 
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 

• romanas, 234 psl.. kaina $5.
Birutė Kemėžaitė, SU

DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

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

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

Alpis, romanas, autorius 
Kazvs Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 

• psl., kaina $3.00.
ILĖMĖ ! Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, II tomas, 
j 'Onelės Orintaitės, 234 psl. 428 psl , kaina $4.00.

DIENOJANT, Kipro Bie- ; Kaina $3'00'
<inio, 464 psi., kaina....$2.00;

pulia sušaudytas, o broliai Konstantinas ir Vano suimti.1 , ? ~ . ___ ___
Tuchačevskio žmona ir brolis mirė kalėjime, o duktė ir 4 ' l*‘ ovle ai- pei gyven pareiškimai Nixo- 227 psl., kaina
seseiys buvo kalinamos. Tas pats atsitiko kitų kariškių riaušių pirmąjį įspūdį, pa’ no viešnagei Maskvoje pasi-
šeimoms. G. I. Petrovskio du sūnūs ir žentas S. A. Zegeris naudojo policines piiemo- baigus, tiek įvairios sutar’ 
buvo suimti, N. A. Emeljanovo žmona ir 3 sūnūs kalina- ne$’ Sekdami, kad Lietuvos tySbei pareiškimai skambiai 
mi. Jenukidzės šeimos aštuoni nariai dingo. N. V. Kry- ba sas nepasie tų pi ezif en . skelbė apie žmogaus teises, 
lenkos, Dybenkos, Chitarovo. Pilniako, Kudriavcevo. Su’ 0 - — Kudiikos žo-
limovo ir kt. žmonos buvo kalėjime. Ikramo ir Jakiro su- rūmuose. Tuo tarpu JAV’į lanto charta pažadėjusi 
nūs kalėjime, Antonovo-Ovsejenkos — duktė, Bubnovo ir bės esančios vieninteliu j laisvę pavergtoms tautoms, 

buvo tušti pažadai, mano

me. Puslapis iliustruotas S.
Kudirkos nuotrauka ir. šo
kančio lietuvių jaunimo
vaizdu. DIENOJANT, Kipro Bie-; ^-^v. Jurgis Gliaudą, L1EPS-

Hamburge leidžiamas vo- įinio, 464 psi., kaina....$2.00; vmpmc NOS IR APMAUDO ASO
kiečių dienraštis „Die Welt“’ L GT VEN MO VINGIAIS e,AI premijuotas romanas,
(vienas pagrindinių Federa- PENKTIEJI METAI, Kip- "• P. K.h»rtjr^.Kar»W 3Ū4 pus, kaina ,J(| 
linėje Vokietijoje) gegužės ro Bielinio, 592 puslapiai, nes» ^60 psl., kaina ..$3.o0 į , —

....................... ' kaina ............................................... $2.00 1 DĄNGUS DEBESYSE,-^
PA^ICI ĮTINI*; pn<5£-nię m* js^weniina1’’ premijuotas romanas, 237nybp junmn«.L4i oiinui PASKUTINIS POSĖDIS, paraše Juozą* Švaistas, 325: nsi kajna $5 00

Kudirkai“. Autorius nuro- Juozo Audėno atsiminimai, ps.io kaįna minkštais viršei’ ‘ 
as- 227 »sL. kaina .... $4.00_ najs $2.50. kietais $3.75.

Lominadzės — kalėjime vaikai, todėl nenuostabu, kad kraštu, priglaudusiu Lietu-
kaikurie aukšti pareigūnai, kaip A. P. Liubčenko, žudėsi Vos diplomatinę misiją, ku’
kartu su visa šeima... • - , .. . -r- „i nos įskelta tautine vėliava

_ ... . , . . . „ , tebeplevėsuoja Washingto’
Buvo kalinamos ir dar nesuimtųjų žmonos: Molo-! ne ”L’Express“ dar priminė 

tovo, Kalinino (kuri išbuvo kalėjime 7 metus prieš vyro ; va]st sekretoriaus W. Ro’ 
mirtį, buvo paleista laidotuvėms ir po to vėl uždaryta), i gers sveikinimus Lietuvos 
Mikojano du sūnūs. Otto Kuusineno (Suomijos kvislim; šventės proga 1970 m. ir dar 
go) žmona ir sūnus, A. V. Chrulevo žmona. A. Poskre- nurodė Į Lietuvių katalikų 
byševo žmona ir t.t. ’ padėtį bei 17.000 tikinčiųjų

skundus.
Norėdamas apmulkinti užsienio akis, Stalinas tuo 

metu apsimetė esąs demokratijos draugas, o sovietų pro- . Darbininko Talantos mir’ 
paganda agitavo už bendrą antifašistinį frontą. Prakti- ., ~.J>er Pen^^as s 
koje tas bendras frontas reiškėsi tuo, kad komunistų a’ 5 Z^n°^-S IS
gemai bandė apeiti, izoliuoti, suniekinti ar fiziniai su-‘ agentūros SAD
naikinti demokratinių partijų antikomunistinius vadus 1 aĮsį-ovas Londone pateikė 
ir jų vieton pastatyti sau ištikimus asmenis. Užsienio ko- būdingą smulkmeną, kaip
munistinės partijos buvo griežtai apvalomos nuo tų ele
mentų. kurie nuoširdžiai siekė bendro fronto prieš fašiz’ 
mą ir naiviai tam tikėjo. Stalinas tuo metu kalbėjo apie 
taiką, nusiginklavimą ir palaikė Tautų Sąjungą, nes tu
rėjo omenyje „sukurti socializmą vienoje šalyje“, kitaip 
sakant, buvo užplanavęs asmeninių konkurentų mirties 
puotą. , . , ! i !

i Kazys Plačenio. PULKIM 
. „ ANT KELIU.... romanas iš

KONTRŽVALGYBA LIE ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,! kun strazdelio gyvenimo, 
TUVOJE, Jono Budrio at- 476 ps!., kai-į j įOmas 200 ps., kaina $2.00
siminimai, 224 psl., kaina .......................................... $5 ! II tomas 160 ps., kaina $2.00
$2.50. i ATSIMINIMAI APIE; .... K.

UUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- Anato,1JUS KaJrys, ISTI- 
SIAUBINGOS DIENOS, įlės Liūdžiuvienės, 88 psl..

1944--1S50 metų atsimini-įkaina .............................$1.
mai, parašė Juozas Kapa-,1 ANTANAS SMETONA! kztr. Tarulis, VILNIAUS

tautai kaštavę 50.000 žuvu- žin,ka‘’ 273 pu*1- kaina » ’,R J0, YRIKkA; Pa,rašt 1' R?BAS.’ 495 
• • žino non i Augustaitis, 154 psl., kai-: mmKstais viršeliais $3.15.Sių_n- 400 000 išvežtųjų . _ I p£R g1eįj|?ą ,r aud. na $1.50. ! kietais vil^eIiais $3 75,

Toliau laikraštyje pazy- RĄ Mykolo Vaitkaus atsi- j SIAURUOJU TAKELIU ! - , . ,
meta: jei Kudirka darbo mini (1909-1918) IV to-ĮK. B. Kriaučiūno. 178 psl.. '• laN^”-pj^ove" 
stovykloje galėtų skaityti mas 272 psl, kaina kietaiS | kaina .............................$2 f?’ -5
Pravdą , tai jis ten patir-, viršeliaig ................... $3>75J NEPRIKLAUSOMYBĖS ^.^eliai V OU ^

apie pranešimą, pa-; i SAULĖJ, Mykolo Vaitkau,: vir*eIlah5'S>.00, kietas $o.o0
prez. Nixono vieš-į To paties autoriaus tomas! atsiminimu (1918-1940) V* A§oniX romanas, antra 

nagei pasibaigus. Jie jam su ‘

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

Vakaru atstovai

tų ir 
skelbta
nagei paM >aigus. Jie jam su-j yj kietais viršeliais $3.75,1 tomas, 295 psl., kietais vir- būda, parašė J. Gliaudą, 406 
keltų kartų įspūdi. Nes juk j minkštais $2.50. šeliais kaina $3.75. ; psl., kaina $5.00.

teisės, pažymėtos!Žmogaus
pranešime, labai skiriasi nuo Į 
teisių sovietų baudžiamojo-! 
je stovykloje, i kurią jis pa-j 
teko siekdamas tomis žmo-j N A U D O 
gaus teisėmis ,‘pasinaudoti. 'SKRISKIT 
Ne vienas Simas Kudirka y’ 
ra šiame pasaulyje ir ne vie 
nas toks pranešimas skel

K

E

Vidaus politikoje Stalinas užmigdė draugu-priešų 
budrumą milžiniška propaganda už naują konstituciją, 
ir Bucharinas su kitais rimtai tikėjo, jog ta konstitucija 
juos apsaugos nuo naujų persekiojimų, tarsi jie galėjo 
užsibarikaduoti už tos konstitucijos straipsnių ir mizer-
nų teisių. Ramiai ir tyliai kalėjimuose buvo kankinami 
Zinovjevas, Kamenevas, Rad^kas ir kt.. be jokio pašali
nio trukdymo ir garso, giloje slaptybėje jie perėjo visas 
moderniško kankinimo stacijas,’ fizines ir moralines. .Jie 
prakaitavo aukštos temperatūros dėžėse ‘jų užsispyrimui 
palaužti, nemigos išvarginti be pertraukos tardomi, gra
sinama areštuoti artimuosius, o jų tardymo, kaip malo
nios operos, slaptai klausosi pats Stalinas, nes tardymo 
kameros buvo sujungtos su mikrofonu-telefonu, kad jis 
galėtų duoti naujus nurodymus, net paruošti tardomie
siems apsikaltinus bei kitų kaltinimus būsimam vie
šam teismo išjuokimui: nugalabinimo cirkui.

spaudos
Maskvoje buvę painformuo
ti. Esą. vieną dieną savo 
pašto dėžutėse jie radę pio- 
vincijos laikrašti su Kauno
antspaudu voke. Laikraš,is pabaigoj pažymėjo:
buvęs senas, tac.au j.e. ko-| «eJs tu‘rėjomg

daug priešų, dabar — tiktai 
vieną“. Aišku, tas priešas y-

I

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida- 

ą , ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
J kaina $2.50.

PAPIGINTA KAINA! v v r_
! Vacys Kavaliūnas. K.ĄL’

LIETUVĄ I Nū GIESME, premijuotas
Į romanas, 201 os!., kaina
'$2.50.

I T Ė S PRO G

! biamas“. RUDENI IR ŽIEMĄ!
„rp, ... , . . T) .“Į Aloyzas Barėnas; Vi£NI-

The v\ ashington Post | W a 1 t e r Ra s k - R a š r i a u s ko vadovaujamas AMERI- MEDŽIAI 117 osl kai-
liepos 2 d. Įdėjo „Laišką iš t AN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra svorganiza-į $ L,50
Estijos . Autorius R. G. {jad}r grupiniu kelionių i LIETUVĄ. { ». ... . .
T:r " , . • . .. . . ‘ \ , .. . .j Vytautas Volertas, UPĖ

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai 
tęsia j.iu 11 metu. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:ra Sovietų Sąjunga.

Valys partiją
(E)

respondentai, supratę, kad
kažin kas svarbaus įvyko
Kaune. Todėl jie telefonu
paskambinę savo patikėti’
niams Kaune ir patyrę tai,
ką spauda buvo nutylėjusi.,
Žinioms apie įvykius papli-j Sovietų Sąjungas komu-
tus, „Kauno Tiesa“ buvusi j nistų partijos XXIV suvažia-
priversta skelbti jau žinomą! vimas nutarė 1973-1974 mc-
pranešimą, esą, Kalanta bu- tais pakeisti narių partinius

. , . . . dokumentus. Pravda birže-vęs psichiniai nesveikas. j ]jo 24 (| ra.() ka(J tje doku
Pasak dieniascio. J^1': mentai keičiami ne tik dė! 

nasis savaitgą is Kaune bu-, (0 ka(, ju a|io.jimo ,aikas
yus. dramatiškiausia pasibaigė, kad tai nėra vien
ka jau kelis menesius vyku-. ,^ technikinis darbas 
šių Lietuvos gyventojų pro-j ..Būsimąjį ,)artinįŲ doku. 
testų. . mentų keltinių partija laiko

Toliau rašoma apie kata’( didelės politinės svarbos 
likų protestus bei pasinau- reikalu“, rašo Pravda. Taij 
dojus sovietų pogrindžio bus partijos apvalymas nuo:

kurie ,

CHICAGO—NEW YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONĖ. 
Iš Nc\\ Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai 

11 dienu Lietuvoje 

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE!

( HI( AGO-NEVV YORK GRUODŽIO 21 d.
Iš Nevv Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai 

11 dienu Lietuvoje.

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

Informacijų kreipkitės j

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Westem Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

TEKA VINGIAIS, romanai
332 psl., kaina $3.50. '

Alė Rūta. KFLIAS f 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
.ietuvių gyvenimo, 248 psl., 
,<aįna $3.00-

Vytautas Volertas, GY-
.....................Į VENIMAS YRA DAILUS,

14 DIENŲ KELIONĖ ,.omanas ]jetuvių emigran-

oa i • , iz. i spauda (Kronika) pateikia- narių, kurie nėra ištikimi1936 m. rugpiučio 19-24 d. įvvKsta 16-kos teismas1 1 .. 4 . r,,, Vozi„,. • „L i-r,. • . . . ^ mos žinios apie kun. Zdebs- vartų nustatytai linijai.
— vadinamojo Trockio-Zinovjevo Teroristinio Centro“? kio by, bej .j(, pa,.eiškimus. Tas valymas bus vykdo-
ir visi teisiamieji buvo sušaudyti, jų tarpe Zinovjevas ir Priduriama: nepaisant pa- mas ir Lietuvoje, ir reikia .... , . ...,
Kamenevas. gerėjusių Kremliaus ir Va- manyti, kad nevienas naiys kelionių reikalais į v.sus pasaelio kraslu, Paruo.name kkluv, l„-

f Bus daugiau) tikano santykiu, Sovietu Sa bus išsijotas

Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės i mus. Mes paruošiam 
kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Teikiame informacijas

Jio| u< ir reikalingas vizas.

tų gyvenimo, 242 psi., kai
na $2.50

D, Nendre, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIU, romanas, 
365 psl., kaina $5.

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

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 26) psL, 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Vėjas lekia lyguma, rpma_ 
nas parašė Aloyzas Baro- 
r.as kaina $4 O0.

t 5^
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Pasikalbamas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

rūpinausi, kas darosi Sau- žaizdos tarptautinėj arenoj - e e e
bostone. Rūpėjo, ar saulė nesiduoda užgydomos: tai IjlCtllVlHl 
vis dar iš tos pačios pusės Vietnamas ir Viduržemis,;
teka. Rodos, durnas klausi- kur žydai pagrobė ai abu že-i no S&lllIO 

i mės plotą ir atsisako iš joj* 
trauktis. Bet jeigu didžio-1dpmPCV 
sios valstybės apsaugos tai-j'*'**”'*® j 
ką Europoje, tai bus galimai 
sutvarkyti ir mažuosius ne ’ 
nuoramas.

mas. ale rūpėjo.

— Saulė teka, kaip tekė’ 
jo. tėve, bet politinė padan
gė pasidarė lyg ir šviesesnė.

— Tai ką tas reiškia: 
bus blogiau, ar geriau?

ar

— Man rodos, kad turėtų 
būt geriau

—Ir man taip rodosi. Mai
ki. Turėtų nors alus atpigti.

— Vargiai jis atpigs.

— Ale prezidentas žadėjo
kainas numušti, ar ne?

— Bet tėvas žinai, kad šį
met vra rinkimu metai. To’ r * ..*•••••kiais metais politikieriai vi
sada žada žmonėms visokių 
pagerinimų, tačiau po rin
kimų niekas nepagerėja. 
Taip buvo visada, ir ne ki
taip bus dabar. Bet tai vie
tinė politika, tėve.

— Ar yra dar kitokia po
litika?

— Yra, tėve. Yra tarptau
tinė politika. Nuo jos pri-

— O kaip tada bus su Lie
tuva. Maiki?

— Jeigu karo pavojus 
Europoje t>us paša Hutas, tė
ve, tai ir Lietuvoje galės bū
ti daugiau laisvės. Europos 
karas Lietuvai būtų tikra 
nelaimė.

— Nu, aš nieko ant to ne
pasakysiu. Maiki, ale turė
siu gerai pamislyt.

MAIKIO IR TĖVO

KRAITIS
Aukojo:

"Russification“ — tokios 
antraštės vedamąjį liepos 6 
d. išspausdino New York 
Times dienraštis. Jis prade
damas žodžiais: "Kaip pra
nešama iš Maskvos, ir dar 
vienas lietuvis susidegino, 
protestuodamas prieš sovie
tų įvykdytą okupaciją“.

Laikraštis pabrėžė, kad 
tas įvykis — tai vėl ryškus 
priminimas apie tai. kad 
mažame Baltijos krašte šiais 
metais yra prasiveržusi ne
pasitenkinimo banga. Pasak 
laikraščio, "katalikų religi
ja ir lietuvių nacionalizmas 
tiek vienas su kitu susipla
kę, kad nėra lengva išskirti, 
ar tas nepasitenkinimas tu-

Skaitykite
? • , . I
šias knygas! ,

r •
Vincas Krėvė savo laiš

kuose, parašė Vincas Ma-j 
čiūnas, 49 psl., kaina $1.00.’
i I

. Amerikos lietuvių politika.
parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Lietuvos konstitucinės tei- i 
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 1787 J
psl., kaina $2.

Puslapis penktai

Nužemintųjų generacija,
egzilio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

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

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.

Lemtingos dienos, Jono
Jaškausko aj ysaka, kaina 
$2.50.

Jaunystės atsiminimai

Ekelevich, Nevvark, N. 
- $6.50. ri religinės ar tautinės prie’ 

spaudos šaknis“. (Eltos pa
staba : Lietuvoje įvykusios 
trijų lietuvių savižudybės, 
buvusios Kaune demonstra-

Po $5.00: V. Klemka. Ar-j cij°s bei satvėse a1' * S?‘
lington, Mass., B. Params-j deginusių lūpų skardė ję šū’ 
kas. Washington, D.C.. I. kiai "laisvės, laisvės Lietu

T. Martin, 
— $6.00.

Cicero, III.

— Avaje, Maik! Malonu 
vėl tave pamatyti!

i

— Malonu ir man. tėve. 
0 kaip patiko Florida?

>
— Nesiektai. Maiki. Ale 

būtų buvę daug geriau, jei 
ir tu pats būtum buvęs su 
manim. Žinai, vienam visur 
markatna. Nors tu savo kab 
bomis dažnai mane supyk- 
dai, ale kai užsirūkau pypkę 
ir pradedu mislyt, tai zlas- 
tis ir vėl praeina. Kai aš ra
kau ir mislinu, tai pradedu
pats su savim kalbėti. Sakau,' 
ką čia durnas žmogus gali 
žinoti, netrvnęs universitete 
suolų. Va. Mikas Petraus’ 
kas, amžiną jam atilsi, ir u- 
niversitete buvo, ir tai ne 
viską žinojo. Atvažiavęs A- 
merikon, nežinojo dar. kaip 
kiaušini iš verdančio puodo 
išimti. Jessa!

— Aš to negirdėjau, tėve.

— Nu, matai, ir tu ne vis
ką žinai. O buvo taip. Kai 
penktais metais Lietuvos 
žmonės sukilo prieš caro vab 
džią, tai Petrauskas rašė 
jiems revoliucines dainas:' 
Atsirneskim nuo murzinojo 
caro ir taip toliau. Tos dai
nos buvo jau gataivos, ale 
žmonės nežinojo, kaip jas 
dainuoti, tai Mikas Petraus
kas parašė gaidas. Ale kai 
revoliucija pasibaigė, tai 
žandarai pradėjo Petrausko 
ieškoti. Būtų ištarabaniję į 
Sibirą. Sužinojęs, kad jo ieš
ko. Petrauskas drožė Ame
rikon. Kartu su juo atsiba- 
Jadojo ir Skirgaila, pianis
tas. Petrauskas tuojau pra
dėjo Saubostone dainuoti, į 
o tas pianistas jam pianinu 
pritardavo.

— Bet ką tai turi bendra 
su Petrausko kiaušiniais, tė
ve?

ii
—r Džiūsta minut. Maik., 

bus ir kiaušiniai. Matai, as 
dar nepasakiau, kad tiedu 
muzikantai buvo apsigyvenę 
Žvingilo namuose. Žvingi- 
las turėjo trijų aukštų mu
rini namą, ir vienas floras 
buvo tuščias, tai tenai tie 
mokų ti muzikantai ir apsi
buvo. Kaip rodos, Ž'HngiJas,

nei rendos iš jų nereikalavo, 
o Žvingilienė ir valgyt pa
gamindavo. Ale jai nusibo
do. M.at. ji dirbdavo apačio
je. Žvivingilo drukąrnėje. 
Septintą valandą ryto ji bū
davo jau tenai, o tie pone
liai muzikantai miegodavo 
iki 1 Ltos valandos ir atsi
kėlę klausdavo, ar pusryčiai 
jau gatavi? Dirbti drakarnėj 
ir rūpintis apie jų pusryčius 
Žvingilienei nusibodo, todėl 
vieną dieną ji jiems ir pasa
kė: poneliai, rytoj aš jums 
pusryčių nedarysiu, nes man 
reikia dirbti, o jūs ilgai mie
gat. Pasidarykit patys. Va. 
čia aisbaksy yra kiaušinių, 
yra puodas, išvirinkit patys. 
Ačiū, ačiū, saka Petrauskas.
— patai kyšint. Nu. ir prasi’ 
dėjo komedija. Sekantį rytą 
Petrauskas užkaitė du kiau
šinius ir sako: sąvąjį aš iš
imsiu pirma, nes aš mėgstu 
minkštą. Vos tik užvirė, Pet
rauskas tuoj vieną ir išėmė, 
Įdėjo šaukštu i saują ir ne
ša prie stalo: bet kiaušinis 
karštas, Petrauskas bėga. 
mėtydamas ii iš rankos i</ Ji *
ranką, ir. nespėjus pasiek
ti stalą,, kiaušinis lept že
mėn — ir ištižo. O Skirgai
la: cha-cha’cha! Juokiasi 
šonus susiėmęs ir sako: Nu 
aš nežinojau, kad tu toks 
durnas: ir uni/ersitete bu
vęs. ir vistiek durnas! Kas 
gi verdantį kiaušinį deda i 
pliką ranką? Va. žiūrėk, 
kaip reikia imti kiaušinį iš 
verančio vandens: paėmė 
rankon mazgotę ir supylė 
jon kiaušini su verdančiu 
vandeniu. Suriko ir metė že 
mėn viską — kiaušinį ir 
puodą. Dabar Petrauskas 
pradėjo juoktis: tu durnes- 
nis ir uz mane. Po šito atsi
tikimo Saubostonas dar il
gai juokėsi, kaip muzikantai 
kiaušinius virino. O aš pada
riau iš to pamokinančią pa
moką : nesijuok, kad kitas 
durnas, kad kiti nesijuoktų 
iš tavęs.

— Aš nežinojau, kad tė
vas turi tokią gera atmintį. 
Juk tai seniai atsitiko.

— Jes. Maiki, jau šmotas 
čėso, ale mano atmintis ne
siekta. As noriu viską žinot. 
Net m Floridoj būdamas, aš

kluaso, kokia galės būti at> Baškienė. Dorchester. Mass.,: vai“ pakankamai aiškiai
eitis — ne vien tik Amen-į j Adomonis, So. Boston,i liudijo, kad pastarojo meto.
koje. bet visame žemes pa-: Mass | protestai buvo aiškiai tauti-j
'b'siuje. ; Į nio pobūdžio, siekę išryškin-i

_ . ? 'Po $3.00: A. Kondrat. E-’.. , t «— O kaip galės būti dan-! j;7abeth N I 4 Stankus itautos nor^ atsikratyti o- ,llzabeth’ A Stankus, kupant0 ir sulauktį laisvėsguje;

— Apie tai tėvas turėtum 
pasiteirauti pas kleboną, nes 
aš to nežinau.

Stoughton, Mass.. J. Sutkus, . .e. ,, ,< i c. - bei nepriklausomybes, laijiStoughton, Mass., L. Stasiu- , .k , , •, ; *t - n r, T , pat aišku, kad Lietuvos gylis, Miami, hla.. Z. Jankaus’ 1 , . . . .i mm H i v n t ventojai \isa eile buvusių kas, Philadelphia Pa.. J.' J
Marcus, Thundei Bay, Ont.,'protestų bei skundų pusi
A. Kersanske,' Brockton. sakė ir prieš religijos, tikin-
Mass., A. Gilbert. Chicago. čiųjų. dvasininkų persekio-

; III.. M.Bagdon, Miami, Fla.,1 jimą. —Red.).! *
— Turėtų žinoti, tėve. O D. Miller, Rhinelender, i hje\v York Times pažymė’ 

jeigu nežino, tai gali būti.’Wis., V. Seiivončikas, $o. jo, kad, daugelio, lietuvių 
kad dangaus visai nėra. j Boston. Mass.. A. Kupčins- nuomone. trys šusideginę

kas, Brooklvn. N. Y., V. Au- . .
— Ale tu sakei, kad pa’; sevičius, Chicago. Ilk, J. Ri? gegužės - birželio menesiais 

dangė švinta, ar nesakei? į mavičius, Baltimore. Md., < siekę savo žygiais atkreipti
‘A. Swekosky, Livonia, Mi’ pasaulio dėmesį.

— Bet padangė nėra dan-į chigan, S. Egounis, Rowley?
I _ iyĮaSS>5 A. Masalsky. Bavone, • Jaunimo vaidmuo ypač

N.J., J. Januška. Paterson, svarbus.
N. J. ’ j Pasak dienraščio, labiau-

S. Skopus, An glijoje, - sia dėm<isi kreiPi? katl 
§2 50 ! pastarųjų mėnesių Lietuvos

i pasipriešinimo bangoje bu-
Po $2.00: P. Vvsna, North’v£s svarbus vaidmuo jauni- 

Bav, Ont., C. J.* Paul. Cen- mo. gimusio bei išaugusio 
terville. N.Y’.

— Ai 
žino?

tu rokuoji, kad jis

gus, tėve. Kai žmonės sako 
"padangė“, jie turi galvoje 
žemės aplinką, erdvę po 
dangumi.

Į
— Nu. tai pasakyk aiš

kiau, kas toj aplinkoj daro 
si.

— Iki šiol valstybių san’ 
sykiai buuo labai įtempti, 
tėve. ir juos drumstė šalta
sis karas. Atrodė, kad gali 
vilti jau ti ečiasis pasaulinis 
karas, kuris, be abejo, butų 
vykdomas atominėmis prie
monėmis. Per vieną naktį, 
galėtų būt sunaikinta bet 
kuri valst} bė. Dėl to pradė
jo būkštauti visi. Štai kodėl 
aš sakau, kad padangė rus’

Po $1.00: E. Tumėnas, 
Hinsdale, Ilk. \. Leikus, 
Chicago, Ilk. Ch. Urban, So. 
Boston, Mass., J. šeštokas, 
Australija. E. Euisa, Hamil- 
ton, Ontario. \\. Tarvvyd, 
Montreal, Que.. ll. Siracki, 
Lovvell, Mass.. J. Astraus
kas. Toronto, Ont. B. Šukys, 
Pittsburgh. Pa.. L Trucen, 
Barbeiton. Ohio, A. Jašiūnai niaukėsi. Bet rasai pa

siūlė Amerikai apriboti ato- nas’ Sudbury. Orrt. 
minius ginklus, daugiau jų i O. G. Papnas, Cetskill, N. 
negaminti; ir po ilgų dery-Į Y., — 50 centų, 
bų Amerika sutiko juos apj
iboti. Prezidentas NixonaSį Visiems aukotojams ta- 
įuskrido Maskvon, ir tenai 
buvo pat irašyta sutartis.
Prieš tai jis buvo nuskridęs 
i Kinijos s >stinę Pekiną, kur 
taip pat užmezgė švelnes- 
lius santykius. Taigi tarp 
rijų didžiųjų valstybių, ku- 
ios pirma nenorėjo tarp sa

vęs kalbėt.s, dabar prasidė
jo kaimyniški santykiai, ši
as sušvelnintas politinis kli

matas ir įnešė šviesesnių
pragiedrukų į grėsmingai į jetuviu.angiu kalbų žo- 
emstančią padangę. Prade-Į dyna#) redagav(> Karsavi- 

ta jau ruoštis Euiopo.> tai- najįg ;r gjapobei skis, apie

name nuoširdų ačiū.
Keleivio administracija

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl 
apie 3u,000 žodžių kaina $6

kos konfei encijai. kuri taip 
pat Rusijos buvo sugalvo
ta ir kui i būsianti sušaukta... 
ateinančiais metais. Tai vis Lietuviškai angliškas io- 
žingsniai, kurie veda ne i dvnaa,Viliaus Peteraičio, 11 
kara, bet tolvn nuo karo i j laida, daugiau Kaip 30,000 

Tik dv. pavojingoj, Žodžių,586 ps! '

27.000 žodžių. oli psl., kai 
na — $5.00.

taika k?.ina $7.0n.

sovietams valdant, jaunimo, 
kuris negalėjęs prisiminti 
nepriklausomos Lietuvos 
laikų. Laikraščio nuomone,
jei lietuviai patys vieni reikš 
protestus, Maskva turėsianti 
pakankamai jiriemonių ne
ramumams numalšinti. Ta
čiau juk žinoma, kad tauti
nės nuotaikos atgyja ir ki
tur, kaip Ukrainoj, Gruzi
joj, Azarbeidžane, Uzbekis
tane, Kazachstane ir kitose
ne rasų respublikose, jau 
nekalbant apie Latviją ir 
Estiją. Esą. jei ne rusų ma
žumos sugebėtų apsijungti 
ir vieningai pasipriešinti rU’ 
<inimo pastangoms, tai su
darytų Maskvai iš tikrųjų 
didelį rūpestį.

Tas pats Nevv York Times 
vedamąjį apie "kylančią į- 
tampą sovietuose“ buvo į’ 
dėjęs ir bii-želio 25 d. politi
nių žinių priede. Dienraštis 
minėjo, kad "demonstraci
jos dėl Lietuvos laisvės ka
rinių dalinių buvo numal
šintos Lietuvos mieste Kau
ne. Slaptosios policijos vyk
domos kratos įtariamų pasi-!
priešinimo veikėjų butuose 
dabar virtusios įprastu reiš
kiniu b

i ELTAi

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi- 

<• nistlro’ -Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuųj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.•

U”

C , "i5?.
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS 4 i

' š" š ' '
TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

> ■ •
Pasinaudokite paskutine gerą proga įsigyti visas 4 

knygas, kuria: i parašė Lietuyo^kūjgnėšių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras B i e I i n i s :

Dienojant, 464

Penktieji metai, 592 psl.

: Gana to junga, 492
' - . J- • • *

Teroro ir vergi jos. imperija
' ■ /; - • —

Sovietų Rusija, 309 psL
- - *’■' / ‘š?- ' i -

Pirmosiom trys knygos yrą- afsimįnimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių iF ippka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas bū(lan>»3,"Jsu4įi.v©; tęvu vežiojo drau. 
džiamas lietu /iškas knygas, uoliai dįdyvąvo 1905 m. revo
liucijoje, sėd ujo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atk įkliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime toki i atsiminimų knygų kurios tiek praturtintų 
skaitytojo musų tautos praeities j«ažinimą.

Ketvirto, oje knygoje K. Bie li iis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir bai ią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
Ii' IKI

j PRANAS NAUJOKAITIS

Pasisėjau žalią rūtą
įi , (Tęsinys)

— Dar nevėlu būtų ir dabar pakeisti, jei tik tikrai 
norėtum. Jei galvotum, kų darai, tikrai turėtum šių vedy
bų atsisakyti... — ramiu balsu dar mėgina įtikinėti Pet 
ras.

— Esi pusbrolis, bet į mano asmeniškus reikalus 
nesikišk. Net'tėvai neturi teisės Įsakinėti, paliepti! Pa
sakiau, o dabar lauksiu atsakymo..,

— Nesikišu i tavo asmeninius reikalus. Atsimink 
kad lietuviškos šeimos klausimas nėra tik tavo vieno rei
kalas. Negalim tavęs priveisti, bet tavo veiksmus vertinti 
ir net teisti privalome. Jei šiandien tau kalbu, tąi kalbu 
iš gilaus Įsitikinimo...

KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš kairės Į dešinę SLA centro sekretorius dr. Algirdas Budreckis, 
pirmininkas Povilas Dargis ir Miami Beach seimą surengusio ko
miteto pirmininkė Jadvyga Jankienė. > ■

Nuotrauka $. N'arkėliūnaitės

tuvų ir lietuvius. Tokia in- Kovoje »u priešlaikiniu 
formacija labai reikalinga senėjimu didelės reikšmės 
ir Į minėtą federaciją susi’ turi šakota veikla, linksma, 

i Birželio pradžioje Denve. sI>ietUsloras :’loteriras- i dii«u«.ming.. nuotaika. .

! 1-io mieste buvo su/ažiavu- KATALIKŲ KUNIGAS į JAV-Mm 74% Jeimų tu-
sios JAV Moterų K.u u e- ppieug ŽYDU TIKĖJIMĄ r* malinu, 47%

jdeiacijos apie 2,000 atsto-, PRIĖMĖ ŽYDŲ 1IKEJIMĄ _t|{a,bin. diiovinhlv^ 
{viu. Suvažiavime dalyvavo' ■ «•«
|ir Lietuvių Moterų 'das. kuris jau ilgus metus gy> , Neigiami ,au.ma. - nuo-
j Federacijos atstoves Aldo.. vena tjomjnjnį[on įenuoj laimu liūdesys, . nusimini* 
j na Cekiene ir lederacijos ne jeruzalėje> rtjo j ju. mas, ilgesys, baime, pavy-

-įrmimnke Vince tikėjimą.- das, neapykanta ir pan. —
Izralelio rabinai ortodok- P*^*1*0* žmogaus senėji- 

sai visaip trukdo asmenims, J __ .....
norintiems pereiti į judėjui 
tikėjimą. Bet Dorlandui jie 
netrukdė, nes jo motina žy» 
dė, o pagal rabinų aiškini-j 
mą, kūdikis, gimęs iš žydės, 
yra žydas. j

LIETUVĖ* GFWC 
SUVAŽIAVIME

j garbės pu 
Jonuškaitė Leskaitienė.

A. Čekienė savo praneši
me nepamiršo pavaizduoti 
dabartinės Lietuvos padė
ties, priminti Romo Kalan
tos susideginimą ir ryšium 
su tuo Kaune kilusias riau
šes, kurių šūkis buvo „Lais
vės Lietuvai“.

PATARIAMA ĮSIGYTI
K. Barėno

1 O C © 0 9 O O © O © O ©

roooi

tas.
Atsirado pamokslininkas! — piktai užkerta Vy-

— Kalbu i tavo sąžinę...

— Kalbėk sau!.. Klausiu, ar sutinki būti pabroliu?

— Turiu pagalvoti...

— Galvok ! Apsieisiu ir be tavęs! — smarkiai trink
telėja Vyto namuose padedamas telefono ragelis.

tų didikų kultūrini palikimą. Nei šeimininkai, nei Petras 
tose vietose nebuvę, tai Joana pasakoja laisvai, kalba 
su Įkvėpimu, kalbon dažnai Įterpdama prancūzižkų žo 
džių, poetiškų posakių. Savo kilme Joana pabrėžtina' 
didžiuojasi... Tas giminės bajoriškumas patinka ir šei
mininkams: žiūrėkit, kokią giminę mes išsirasėm iš Eu 
rofpos, ne iš k rajaus, o iš paties Paryžiaus, grafaitę, ly
gią princesėms...

Vakaro šviesoje Joana atrodo žaviai: tokie skaistūs 
veideliai, dar be raukšlių, o tų akių gilumas, paslaptin
gumas, tas mokėjimas pažvelgti. Ir plaukų šukuosena 
priderinta... Pet atsimena Petras Geniaus pastabas ir su
simąsto: argi šitas gražus veidas būtų kaukė gyvenime 
siautuliui pridengti? Negalėtų būti... Kam jis savo liežu 
viu sudrumstė tą tyrą šaltinio sruvenimą, tą poezijos švie
są, kuria apsupo Joaną pirmasis jų susitikimas?..

A Lekienė kartu su uk
rainiečių atstove paruošė 
memorandumą, kuriame iš
dėstoma, kaip rusinama Lie
tuva, Ukraina ir kiti Mask
vos okupuoti kraštai. Memo
randumas Įteiktas JAV am 
basadoriui Jungtinėse Tau
tose Bush.. kuris dalyvavo 
šiame suvažiavime, ir spau
dos atstovams.

Lietuvių dalyvavimas to
kiame suvažiavime yra la-

Atsitiktiniai susitikimai,
216 psl., kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Dega Petro veidai, irasojusi kakta, pila prakaitas, 
lyg iš pirties išėjus. Žinojo, kad Vyto neįtiktas. Ęet Pet
ras kitaip negali. Dar iš gimnazijos suolo jis atsinešė to
kią patriotinę sąmonę. Tai jo pasaulėžiūra, jo asmenybės j _ ^0^ taigi... Vytas jau vestuvėmis rūpinasi... 
esminė dalis, nuo kurios ir norėdamas negalėtų pasi-ĮKad jas kur perkūnėlis trenktų — tokias vestuves! — 

pyksta žmogus: — apsieis ir be manęs, nedalyvausiu, 
Petreli... žinoma, tau kas kita... Kaip nori...

Prieš guldamas Petras, pakėlęs rageli, surenka Pet 
kūnų telefono numeri. Atsiliepė dėdė...

traukti.

— Išgerk arbatos, Petrai, kartu su mumis, 
čia Į valgomąjį šeimininkė.

kvie-=

— Ačiū, jau po vakarienės grįžau.

— Tai bent pasėdėk valandėlę kartu.

— Pasėdėti galiu.

Petras nė nemėgina dėdės guosti, raminti... Jis ii 
į pats mielai pasirinktų tokį pat protesto būdą — tai leng- 
• viausia. Pasyvumas nereikalauja didelių pastangų.

Bet apsigalvojo ir renkasi kitą kelią. Dėl to ir dabai 
suskambo telefonas Petkūnų namuose. Jei atstumia tėvas, 

j atstumia pusbrolis, kai paniekins ir kaikurie lietuviai 
į draugai, tai Vytas priims ŠĮ smūgį užsispyrimo sutvirti- 

— Kietų principų esat. Petrai, — pastebi Joana iš, nimui: kaip jūs man, taip aš jums — nereikia jūsų drau- 
anapus stalo, ir gilios juodos akys suspindi žiburėliais, j gystės. O tautinė gyvybė remiasi ne tiek kraujo giminys- 

I te, kiek kultūros savybėmis, jos individualumu. Lietuviš-
— Toki pasikalbėjimai tik sunervina, o naudos jo

kios... Neįtikinsi... Bet nereagavęs neiškenčiu.

Seimininkė atneša stiklą arbatos, o Joana pripila 
stikliukus konjako. |

— Nuplaukim rūpesčius, palikim ‘problemas kitai 
dienai, — grakščiu rankos judesiu Joana, pakelia stiklelį 
ir maloniai šypsosi.

Nuotaika pamažu atsileidžia. Savo pareigą, tą pasi
žadėjimą dėdei, Petras jaučiasi atlikęs — tais žodžiait 
Į telefono ragelį. Taigi, tik žodžiais, bet ką daugiau jis 
galėtų padaryti? šiuo metu — nieko. Betį ar galėjo anks 
čiau? Gal? Juk kviesdavo Vytą Į lietuvių pasišokimus 
Kol kviečiamas klausė ir atvykdavo. Paskui įgriso tie Vy 
to išsisukinėjimai, ir Petras savo pareigą pamiršo. Bet 
ar tai tik jo ta pareiga? O kur buvo tėvai? Ypač dėdienė 
kuri, atrodo, Vyto nelenkė i lietuvybę, o tik jam pataika
vo? ,

kas kultūros kelias nebus Vytui užtvertas ir po jo nelem
tų vestuvių. Dėl to tiesia Petras pusbroliui ranką ir pasi
žada būti vyriausiu pabroliu.

fį.'"" Dabar tavo. Petrai, m'išiya tik priasileda: budJk ties 
Naujais Vytauto namais. Gal tavo budėjimas kada nors 
feūgrąžins mūsų tautai sūnų palaidūną... Nelengva tą: 
pareiga, Petrai... * '

1
— Palik svajones, kai vienas būsi. Petrąi, — lyg už 

simii-šusį kur esąs, žadina šypsodamosi !Jt>ana: — tai} 
užimtas, vis ne namie, o viešnia laukia ir nuobodžiauja.. 
Petras: — kai bu\au namie ir norėjau pasisiūlyti paly 
dovu ar gidu, tai mūsų viešnelė buvo susiradusi vadovą, 
labiau prityrusi už mane... *'*•

— Čia Įvyko. Petrai, tik mažas apsirikimas. Prižadi 
ateityje pasitaisyti... žinoma, jei mano pasiūlymai būt 
priimtini... i :

Dar gerą valandėlę visi sėdi prie stalo, bet kalbi 
nesiriša. Ketvertukas dar nesusigiedojęs. Reikia daugiai 
laiko, šeimininkas klausinėja Joaną apie gimines Lietu 
voje, bet viešnia nedaug apie juos žino. visai nepri
simena, lyg būtų atitrūkusi, kitoje vietoje augusi. Save 
bajorišką kilmę veda iš Oginskių guminės, bet kaikurio: 
siūlės ir čia atrodo iširusios. Viena yra tikra, kad Joaną 
yra buvusi Plungėje ir Rietave ir sugeba pasakoti gar 
įdomias smulkmenas apie parkus ir rūmite, apie didel

-r. P'’

Bale Vaiyorytė

LIETUVA — GRAŽI TĖVYNĖ
i

Apdainuokime lietuvišką padangę — 
ji mielesnė už šimtus dailių šalių: 
sesių diemedžiai ten kvėpina palangę, 
ir bitelė medų čiulpia nuo gėlių.

Dirvonuoja vagos, protėvių vagotos — 
atsišaukia mums atodūsiais šventais!
Už tą dirvą, už tą dulkę tiek kovota — 
liūdi genčių vėlės ties piliakalniais baltais.

r . **’*•..Tavo šaknys, tavo kraujas ten daigintas — 
Sentėvių velėnos sultim tu gajus!
Tavo lūkesčiai, tavo tyriausios mintys 
savo žemės šauksmą tepa jus!

»
Ir teskamba tau visur lietuvio vardas — 
amžiais jo garbė kaip krištolas skaidri!
Karžygių taurios aukos tu būsi vertas —
saule moja mum tėvynės meilė nemari!

• r» * ♦
Taip prasideda ką tik Italijoje išspausdinta Balės 

Vaiįvorytės eilėmis parašyta jaunimui knyga “Lietuva — 
paži tėvynė“. Ją išleido saleziečiai. Adresas: Lituani 
Don Bosco, Via Colonna 2, 00044 Frąscati - Roma, Italia.-

Knyga gražiai iliustruota dail. JenrfTričio. Kaina $4.; 
Gal netrukus ją bus galima gauti ir Keleivyje.

/

t ..

Ar skaitytos?
Atsitiktinio kareivio už

rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl., kaina $2.00. ____ _

Chicagos istorija, parašė! $10.00.
Aleksas Ambrozė, 664 psl. i Amžinas lietuvis , romanas, 

*ai* j parašė Vytautas Alantas, 
510 į4J2 psl., kaina minkštais vir

šeliais $4.50, kietais—$5.00.

Ką tik gavome
Mykolo Krupavičiaus atsi

minimai, 364 psl., kaina —

gausiai iliustruota, 
na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

, . .. -. , Numizmatika, parašė Jo-
oai naudingas, nes tai gera nas KaryS) 340 pSp kaina — 
nroga informuoti apie Lie- $45 qq

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.

Intertrade Express Corp.. 125 J Elegiški Stepono Kolupai-

GERIAUSIA DOVANA 
LIETUVOJE

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- 
E. 2Jrd St., New York, N. Y. įlos niekintojai, paraše Ksa- rašė Vladas Požėla 335 psl 
tooio jau 23 metus siunčia siun-* veras Kaunas, 52 psl., kai- įrišta, kaina $4.00. 
inius į visus kraštus ir yra pa-j na $1.00.

tyrusi, kad geriausia dovanai Radvila Perkūnas, istori- We will conąuer the world 
Lietuvoje yra specialūs rublių I nė pjesė, parašė Balys Sruo- ky Liudas Dovydėnas, 219 
sertifikatai. j ga. 130 psl., kaina $4.00. kaina $5-00.

Dialogas su kraštu, Aki 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.

Už kiekviena tok} rublio certi- mirksnių kronikos, antį*
fikatą gulima gauti mažiausia 
1 paprastus rublius. Tais specia
liais rublio certifikatais Vnešpo-

knyga, parašė Bronys Raila 
560 psl.. įrišta, kaina $7.0o.

Versmės ir verpetai, aki-
syltorgo užsienio valiutos krau-įmirkų - straipsnių rinkinys 
tuvėee galima pirkti viską už 1 praeities ir artimų dienų ak-
mažą tiuli kainos — už ketvir
tadali ur net dar pigiau. Tai 
reiškia, kad jei. pav., kurios nors 
prekės kaina yra 10 rublių, bai 
tą prekę galima nupikti už du 
su puse rublio ar dar pigiau.

Specialūs rublio certifikatai 
gali būti iškeičiami į puprastus 
rublius labai genų lųirsų.^

I " ’ ? f
Tie certifikatai pristatomi i 

namus per 3-4 savaites.
5 Į

rublio ' certifikatą

tuaiiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

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

LIETUVIŲ UTERATŪ- 
SVETURpąl^Jęje 

rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie romą* 
rią. R.£ilbajons apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti-

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

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš-Už vieno

mokama $2.35. Gulite jų pasiųs- jy" ' GiroiiB žvilgs.i kis), 96 psl., kaina 50 centų
t i, kiek ;tik norite. - »

■ Paprašykite naujo iliustruoto 
katalogo veltui. Jį peržiūrėję 
:sitikinsite, kad specialūs rublio 
•ertifikatai yra geriausia dova
na jūsų giminėms Lietuvoje.

(Skelb.)

imkit ir skaitykit* \
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJ< 
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

nį i visą tą 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 elegijos 
dideli susidomėjimą sukėlęs 
ooeto Jono Aisčio straipsnir 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55. kietais vir 

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

Imkit ir skaitykit
ANTANO ŠKĖMOS RAS

TŲ 1 tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, šventoji Inga, 

bolševikinio teroro sistema : čelesta, Balta drobulė). įriš-
Joje smulkiai aprašyti

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.

Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko- 
mūsų , vi-ji laida, parašė dr. Van-j (K- Kauskio), 47

seserys, giminės ir-da Daugirdaitė-Sruogienė, I P8’’ aina ° ceriLai
’ 414 psl., daug paveikslų, ke-t Atskirai sudėjus, ju kaina 
li žemėlapiai, tvirtai įrišta..Į$5.60, bet visos kartu par-

tos vergų stovyklos, kuriose 

kentėjo ir žuvo 

broliai,

draugai. Knygos kaina

75 centai.

ta, 500 psl. Kaina $6.00.
LIETUVOS ISTORIJA

Kaina .................................. $6. duodamos už $2.
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1 GANA SVETIMO JUNGO!

1959 m. JAV kongresas 
priėmė rezoliuciją, kuri ra
gino prezidentą liepos mė’

Jau netoli vienintelė 

j gegužinė

Seniausių lietuviškų radi
jo programų N. Anglijoje j aesio * trečiąją savaitę skirti
rugpiucio 13 d. Romuvos 
parke rengiama gegužinė 
bus vienintelė šią vasarą.

Joje bus renkama ”Miss 
Lithuania of N.E.“ Į komi’ 
tetą jai, o taip pat ir geriau- 
siems šokėjams išrinkti suti
ko įeiti Ona Ivaškienė. Lai
ma Kontautienė, Juozas i 7 1
Casperas, Povilas Jančaus’ 
kas ir Henrikas Čepas.

komunistų užgrobtoms tau
toms. To meto prezidentas 
Eisenho\veris pirmą kartą ir 
paskelbė ”Captive Nations 
Week“. Savaitės tikslas — 
priminti dar laisvajam pa
sauliui. kad milionai žmonių 
po karo pateko i komunistų 
priespaudą, ir svevtimą jun
gą nešančias tautas padrą
sinti. sustiprinti jų pasiryži
mą siekti laisvės.

Per klaidą žinioje praleista*

Povilas Manomaitis
Praeitame numeryje per

spausdintoje iš Draugo ži
nioje apie Bostono jaunimo 
”Barboros Radvilaitės“ vai- 
dinimą Chicagoje per klai
dą buvo praleista Povilo 
Manomaičio pavardė, kuris 
tame veikale gerai suvaidi
no Papagodos vaidmenį.

tI
Prano Baltuonio paroda į

Įdomi Prano Baltuonio: 
medžio šaknų skulptūrų pa
roda bus Prudential centre 
Bostone liepos 20-23 dieno-’; 
mis.

Bostone lankėsi 

Henrikas Kačinskas

Praeitą savaitę į Bostoną 
buvo atvykęs akt. Henrikas 
Kačinskas. Jis šiuo metu va
saroja Cape Code.Lietuvaitės! Tarkitės su, šiemet ta savaitė vra lie’ 

savo draugėmis dalyvauti' [)os ,6.22 d jį buv0 pami. 
grazuo ės varžybose. Užsire-'nėta visur> kul. tik w,vena 
gistruokite tuoj pat pas Va-, kfek didesnis komunistu už- dirba VVashingtone.
Ientiną Minkienę (502 E-į grobtų valstybių žmonių bū- 
Broaduay, S. Boston. Mass. rys. jj minėta ir Bostone A. Andriulionis ligoninėje i 
02127), atsiųsdamos savo' ‘ į į
vardą, pavardę, amžių ir: Mass. gubernatorius tos Judrus Bostono lietuviui 
adresą.

H. Kačinskas pastoviai i

15 X 22 davs escorted tours

plūs air fare

Independent and group tours (u l.it 

Baltic States.

For Information contact:

FIN N AIR, 20 Providence Street, Boston, Mass 
Tel. (617) 482-4952.

nndtt of ^candmauiopnde of scandinuvia

tLDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

HIGHLIGHTS OF 
SCANDINAVIA

294$

C>oooosisooooQooeooeoooocoooeoo

Mass. gubernatorius tos uolumu,
savaitės proga išleido speci- kolonijos narys ir veikėjas k 

• alią proklamaciją; specia- Antanas Andriulionis pagul-.. 
, . „ , - . lūs komitetas liepos 15 d. (lytas Carney ligoninėje, kuri;
kių varžybose, grojant ge’’ suorganizavo automobiliu Jam bus padaryta operacija, 
ram R & M orkestrui iš vilioti™ bu..; nuo pn,Hpn

Linkime Antanui greičiau ‘:

Ruškitės dalyvauti ir

kuriw . ls vilkstinę. ___ __
y. oreesteno. Kongresmanės, tial rūmų važiavo per mies- 
-ouise Hicks skirtos dova- t0 centrą nrie Washinirfn„n
nos geriausiai

„ e centrą prie Washingtono Pa>Xel^t]-
šokantiems paminklo.

pensininku polką, mamės ir
papės polką, valsą tango, i čia iškilmes pradėjo ko- 

- j miteto pirm. Orest Szczud-
J luk (ukrainietis), maldą su-'

snigs, bet susitiksi
me sekmadienį, rugpiūčio .____ t ___ _____ _______
13 d. radijo gegužinėje Ro-j Čaplikas perskaitė guberna’ d-jos ir Australijos lietuvių 
muvas parke. j torįaus proklamaciją. Po to krepšinio rinktinės žaidynės.

Valentina ir Steponas į kalbėjo vietos latvių sąjun-; « « «
į gos pirm. Juras Raudseps. Liepos 22 d. 7:30 vai. vak.

Minkai ( Pagrindinis kalbėtojas buvo So. Bostono Lietuvių Piliečių
. . j- ; Bostono miesto taiybos na- d-jos salėje banketas Aust-

N. ir A. Griauzdės jau grįžo ry^ kandidatas į JAV kong- ralijos lietuvių krepšinin-
_ .x .v .. resą iš 9-tos apylinkės John i * * *
Praeitą savaitę is ilgos| Moakl I Rugpiūčio 13 d. Romuvos

keliones po JAV-bes grizo ..... ’ parke Montelloj - Brocktone
Iškilmes baigė pirminin-, Minkų radijo gegužinė. 

Szezudluk pareikšdamas: j "
težino pasaulis, kad komu
nistų užgrobtos tautos dar

PARENGIMŲ 

KALEND ORIUS

T »C r» v»
Liepos 22 d. 2 vai. popiet;

kalbėjo ukrainiečių kuni- Boston State College sporto 
gas. Altos skyriaus pirm. A. salėje So. Bostono L. Pil.'

mūsų kaimynai Nora ir A- 
leksandras Griauzdės. Jie 
jau ne pirmą vasarą savo a-
tostcgas praleidžia važinė
dami automobiliu po Arne’; tebėra gyvos ir pasiryžusios

šininkai žais su svečiais 
Rugsė’jo 10 d. Maironio Australijos. Mūsiškiai yra 

parke Worcesteryje Bosto- labai susirūpinę. Jie nenori

Pilnas namų šildymo aptarnavimas 

Alyva pristatoma be priminimo

Šildymo įrengimas 

Licenzuotas šildymo ekspertas

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

Krepšininkai susirūpinę I Paragink savo pažįstamus 

Šį šeštadienį mūsų krep- išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
iš metams $7.00.

riką. Ir šioje kelionėje i v a-
karus jie apkeliavo 6.000 
mylių. A. Griauzdė buvo už
sukęs į mūsų įstaigą ir pasi
dalino ^kelionės Įspūdžiais.

atgauti laisvę! • no apygardos Lietuvių die’

Sugiedoję JAV himną, i 
gana gausiai susirinkę iškil-f 
mių dalyviai išsiskirstė.

Kartu .keliavo 
Petras Ausiejai.

Dviejų savaičių 
rudens-žiemos 

ekskursijos j Lietuvą
Kaio* nuo $619.0 0

Ekskursijos išvyksta 

BOSTONO (NEW YORKO)

1 s

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

Trans -Atlantic Travel Service
393 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Ihrho valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų, 
šeštadieniais uždaryta: birželio, liepos ir rugpiūčio mėn.

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRASYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresų, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — codn

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING 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.

aAVAITRAšT IS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite {domių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinainišksr, mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėja, rr- 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir uiroa nj 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

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

3 prieš svečius pasirodyti sHp- 
ni, o ‘jų vienas žaidėjas Eu=
ropoję, gi kitas susižeidęs. T E ST AM EN T A I 

Bet jie vistiek tikisi žiūro-
Paragink savo pažįstamus vų neapvilti. • įsigykite teisininko P. Šulo

išsirašyti Keleivį. Jo kaina baugiau sužinosite iš skel- parengtą leidinį ’ Kaip.su- 
metams $7.00. bimo 8-jame puslapyje. , darom> testamentai“. Tai la-

; bai naudinga informacijų

na

Iškilmės rado atgarsį ir, 
ir Ada ir amerikiečių spaudoje.

Vilkstinėje buvo apie 50:': 
ukrainiečių, latvių, estų ir;;Į 

. (lietuvių automobilių, iš jų::!
Autobusas į Putnamo ge’ apje lietuvių. Nėra abejo- ;> 

gužinę išeis liepos 23 d. 8; n^s rugpiūčio 12 d.1*
vai. 30 min. lyto nuo So. Minkn radiio gegužinės!^

Važiuojantiems į Putnamą
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

Bostono Lietuvių P^iec1^, aikštėje mūsiškių automobi- 
d-jos namų. Bilietus įsigyti lių matysim daug daugiau... 
iš anksto iš Onos Ulevičie-j —
nės. tel. 268-1920. Bilieto Už 
kaina $4.50.

ne tik jaučius

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentu Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY. 1137 So. 49th Avė. Cicero. III. 60650. JIB 
Atstovybė. 2198 Daugall Rd.. Windsor. 12. Ont., Ganada.;! 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 69th St. Chicago; 
5000 W. lGth St., Cicero; 4754 S. VVood St.. Chicago; 
2923 N. Milwaukee Avė.. 1147 N. Ashland Avė.. Chicago 
ir kitur.
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knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžiu. Jos kai
na — $3.00. SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU
AMERIKOJE

nosies 
vedžioja.

Graikų tautinių šokių grupė. vad. Cynthia Mitaras. šoks rugpiūčio 12 
Lietuvių radijo gegužinėje Romuvos parke, Brocktone-Montviloje.

Valentinos ir Stepono Minkų

Esu našlė, turiu 5 kambarių 
! gražų namą. Ieškau žmogaus, 
kuris norėtų kartu gyventi ir 
padėtų namą prižiūrėti. Daugiau
parašysiu, gavusi laišką.

li
; Mrs. Mary Sarpalus,

611 No Parkhill.
; VV. Frankfort, III. 62896

Tel. (816) — 832-3329

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijc 
Programa Naujoj Anglijo' 

stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM, 

i 101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-

’ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 

; r komentarai, muzika, dai 
j ios ir Magdutės pasaka.

{ Biznio reikalais kreiptis J 
I Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuve, 602 E. Broad- 

i way, So. Bostone. Telefo- 
'nas A N 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

SLA—jau 86 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugiją 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 darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuaalaa AIHance of America
807 West 30th Street, New York, N-Y. 10001
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Kviečiame visu* atsilankyti

1972 m. liepos 22 d., šeštadienį, 2 vai. popiet 
j Bostono State College, 625 Huntington Avė., Boston,

sporto salėje įvyksiančias

krepšinio žaidynes
tarp

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ RINKTINĖS
ir

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PIL. D-JOS KOMANDOS 

ir 7:30 vai. vakare į

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

368 W. Broadway, So. Bosto?ie

L. ir A. Griauzdės sveikina 
iš Hot SpringsI

Mūsų kaimynai Leonorai 
ir Aleksandras Griauzdės 
atsiuntė liepos 10 d. Hot| 
Springse, Ark., rašytą šito
kį laiškelį:

”Vėl keliaujame. Kansas Į 
valstijoje laimingai išvengė- 
me tornado, kuris užmušė] 
4 žmones. Oklahomon vėli 
laimingai atvykome tik ką] 
po tornado.

Dabar esame Hot Springs, 
Arkansas. žavinga vietovė! 
Jau sukame į • panamę. Iki 
pasimatymo!“

Išvyko latvių ekskursija

Liepos 13 d. į Latviją iš
vyko Aldonos Adomonienės 
vadovaujamos Trans-Atlan
tic Travel Service įstaigos]

................. organizuota ekskursija.
Tai Prano Baltuonio kūrinys
— Siluetas. Jo kūrinių paroda Minėtos įstaigos ekskursi-
bus šį savaitgalį, nuo liepos 20 ja j Lietuvą išvyksta liepos 
ibi 9‘i a Prudential 94 AJ.

dona Adomonienė.
iki 23 d. Bostone, Prudential

Šokiams gros geras orkestras—Maistas (veltui)—Gėrimai j p jr šią Prano Baltuonio nauju 
Žaidynėms auka $2. jaunimui iki 16 metų — $1. , džio šaknų skulptūrų pradiniu.

Banketui auka $5, jaunimui iki 16 metų — $1. ! kas. Jis tokių skulptūrų yra su- Auka Vasario 16 gimnazijai
Bilietus į rungtynes galima įsigyti pas Bostono krepšinin- į kūręs per 700. dauguma jų puo- ■
kus ir "Grandies“ vyrus. į šia lietuvių ir kitataučių butus. : Vasario 16 gimnazijos

Rengėjai __ ' 1>atarlina kuo gausiau aplanky- mokinių bendrabučio staty-
i ti ir šių P. Baltaduonio nauju bai Stasys Griežė-Jurgelevi-

L.S.S. ’ GRANDIS“ ir SO. BOSTONO L.P.D-JAj kūrinių parodą. - • čius paaukojo dar $10.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury St

VYORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8 2868

yra yienuilele oficiali įstai
ga YVorceatery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą 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 kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 

lDr. J. Pašakarnio
I P t D I N I S 

OPTOMETRIS1AS
[Valandos:
jnuo 9 v»» rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
ROpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuoialus

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Gana tž
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Alyva kūrenamos

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys

A F TE R
I

Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, Įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

V Jik
CITGO

J. •>» -

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena riTrrt r. luivir

FORTŪNA FUEL Co. HEAT~S
Alvva šildvmo specialistai

470 Adams Street, Quincy, Mass.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną

Skambinti —- Boston: 436-1204, So. Shore: 773-4940

-v
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A ■
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Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
40 Church Street

fi. Milton, Mass.
Atlieku visos pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus H lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Šaukita visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Centre, Mass. 02159?

Tel. 332-2645

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.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTI 
Valandos:

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

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS-

ee#***#e*#**#e##*##*e*###**#*#**e*

Laisves Varpas
Lietuvių R a d ijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Maaa. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greita* ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže-

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

momis kainomis. Be to, siunčia- j mintomis kainomis, 
me maistą, pinigus ir galite už- j Galima užsisakyti rublių 

certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

I
B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6020

Nno 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyras Šventadienius Ir sekai. 

0000000000000000009000000000:
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M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Maaa. 02127

J Krosniesaptarnavimas
’-5K»

[3 Automatinis įpilimas 
□ Patogios mokejimo' sąlygos 
Q Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
/mt

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Weat Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 \
Skambinkite 268-2500p> i? r

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51

51SLs 
4%

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

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

kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
^o##eeeee#e*e**»*###****e*^*e*e*****************4********************

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė ParceljService,lnc.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Dažau ir Taisaut
k Namus iš lauko ir viduje, 
i Lipdau popierius ir taisau i 
! viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą. \

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854
►

Fiood Square k
Hardivare Co.

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

Banjamin Moore Dažai 
Popieroa Sianoma 

Stiklai I^angams 
Vtaokta reikmenys namie 

Reikmenys plumberiama 
vl»okie eileiiea daiktai

—». iv 'semssBSMra
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:
BRONIS KONTRIM 

598 Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

TeL AN 8-1761

Darbo valandos: Kasdien 9— 5

šeštadieniais 8—12

Birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesinis įstaiga 
bus šeštadieniais uždaryta 

393 West Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis 
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