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Bombarduoja be paliovos, 
derasi be rezultatų

Didieji B52 bombonešiai beria 2 tonas bombų per mi

nutę. Buvęs JAV generalinis prokuroras kritikuoja savo 

vyriausybę per Hanojaus radiją. ,

Kaip visi regime. Vietna- jinti slapti pasitarimai Parv- 
mo karas vyksta ne tik Indo- žiuje, nei sustiprinti bom- 
kinijoje. bet taip pat inten- bardavimai nepriartina tai- 
syviai Paryžiuje ir pačiose kos. nes komunistams, tu- 
JAV-se. nors čia kariauja- rint pačioje Amerikoje tiek 
ma tik liežuviais ir laisto- sąjungininkų, belieka tiktai 
masi tulžimi. Atrodo, kad palaukti, kol jie suminkštins 
visoje šioje painiavoje bet prezidentą Nixoną. žinoma, 
kokio sensacingo sprendi- kita kalba bus, jei Nixonas 
mo dar nėra pagrindo tikę- išliks besąlyginės taikos ša- 
tis bent ligi JAV prezidento lininkų neįveiktas ir jei bus 
rinkimų. Į perrinktas kitam terminui.Į»

Neabejotina, kad prezi- Sovietai labai 
dentas Nixonas vienaip ar 
kitaip tą karą norėtų bjiigti išsigando 
dar prieš rinkimus ir tuo su
mažinti salvo politinių priešų Žinome, kad sovietai la- 
propagandinę medžiagą, ku- bai trukdo laisvojo pasaulio Į 
ria jie dabar naudojasi radijo stočių transliacijas,1 
priešrinkiminėje agitacijoje, kad tiktai jų žinios nepa-
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Taip šimtai šoke j y šoko Linelį laisvojo pasaulio lietui iu lY-je tau tinių šokių šventėje 1972 m. liepos mėn. 1 
Nuotrauka

dieną Chicagoje 
A. Gulbinsko

1. E.‘!a. p,rane“ ka<! p;ai>° Protestuota prieš
i ir Algirdo Bražinskų bylą ,

prof.dr. A. Salys Turkijos teismas pradės ėekoslouakų teismus gynėjas
r i nagrinėti rugpiūčio 23 d. 1

Lieoos 31 d. mirė įžymus

Mirė kalbininkas

Planavo
nužudyti

Nixoną
Aukštus politinius postus 

į užimančių asmenų grobimas 
ar kėsinimasis juos nužudy- 

i ti šiandien jau nėra reta 
j naujiena. Tokių įvykių jau 

j j apsčiai buvo Pietų Amerikos 
valstybės,1, o, kaip žinome,

Į JAV-se dar palyginamai ne
seniai buvo nušauti du Ken- 
nedžiai ir prieš šiuos rinki
mus pašautas prezidentinis 
kandidatas Wallace.

Mirė mažųjų tautų

To siekiant, iš Vietnamo 
pastaruoju metu išvestas 
paskutinis prie Da Nango 
fronto zonoje buvęs ameri
kiečių žemyno kariuomenės 
dalinys. Taigi beliko tik va
dinamieji "patarėjai“ pietų 
vietnamiečių daliniuose, pa
galbinės kariuomenės tam 
tikras skaičius užnugaryje ir 
amerikiečių aviacija.

Toks amerikiečių žemyno 
kariuomenės visiškas suma
žinimas turėtų rodyti prie
šui, kad amerikiečiai yra 
rimtai pasiryžę iš Vietnamo 
trauktis, jeigu taikos dery
bose Paiyžiuje bus rastas 
priimtinas kompromisas. O 
kad komunistai pasidarytų 
sukalbamesni, tuo pačiu me
tu nepaprastai sustiprintas 
Vietnamo bombardavimas. 
Pranešama, xad praeitą sa
vaitę tik per vieną dieną 
didieji B52 bombonešiai net 
43 kartus puolę š. Vietna
mą ir Pietų Vietname komu. 
nistų pozicijas. Puolime da
lyvavo 120 bombonešių, ku
rių kiekvienas gali pakelti 
30 tonų bombų. Kaikur esą 
kritę dvi toros bombų per 
minutę.

kalbininkas Antanas Salys,;

ginamąją kalbotyrą studlJa" • J/cCorcrn-įSArirer
s**;

Niekas neabejoja, kad

Ir štai. praeitą penktadie- 
! nį New Yorke buvo suimtas, 
į kaip policija sako. "kraštu- 
• tinis dešinysis“ Andrew B. 
Topping. kuris organizavęs 
prezidento Nixono nužudy
mą. Kaltinimui, matyt, yra 
rimto pagrindo, nes iš suim-

siektų Sovietų S-gos piliečių 
ausų. Bet dabar per sateliti
nes stotis iau bus galima į!
sovietinio piliečio namus at.- ™ Lietuvos. Leipcigo ir; 'Xinia
npšti ir laisvoin na^aiilin fp-i Hamburgo universitetuose,; ne , . J J ’; ... v. . J° pą-aun ote J n..nfp^rjavo Kauno vėliaurespublikonai kita savaitę
levizijos žinias bei vaizdus.J p.!; Miami Beach savo kandida-

Čekoslovakijoje jau nu- Briusely mirė Belgijos so. 
teista kelios dešimtys komu- cialistų vadas Paul Henri • 
nistų partijos veikėjų, kurie Spaak. 73 m. amžiaus, bu-J tojo reikalaujama net pusės 
rėmė Dubčeką, pasukusį de- vęs. premjeras ir užsienio J miliono dolerių užstato, jei 
mokratijos keliu ir dėl to reikalų ministras. Velionis, nori būti paleistas iki 
Maskvos tankais nuverstą.; buvo didelis Europos vieny-į telsm°‘
Tie teismai dar tebetęsiami. tojas> NATO rėmėjas ir vie-? Andrew B.

nas jo organizatorių,Prieš tuos persekiojimus,
universitete. Pasi-į . . ,SI

Maskva dėl to labai išsi-| traukės iš Lietuvos, dėstė: Įj. I Prezidentus pasinnks R. Dabar nne iu oiNixoną, o šis viceprezidentu “OKiaui Lianai pi įe jų pi 
dabartini vi-' sldėJ° ir Italijos bei Prancūgando, ir . sovietų užsienio j ęreiswaido ir Tuebingeno u-; jau pasirinko d 

reikalų ministras Gromiko • -t t 6 1947 Jau pasinnKc a,
kreipėsi j Jungtinių Tautų' nne™tetuos€>_ 0 nu0 1H4'. cepreziuema Ag 
generalinį sekretorių
siūlė, kad J. Tautos nutartų 
uždrausti televizijos 
siųsti į kuri nors kraštą be į 
to krašto vyriausybės sutiki-j prof a. Salys i 
mo. Priešingu atveju, tai tu J vįsą eįfę žurnalų, kalbos 
ri būti laikoma "kišimusi Į į kalais rašė enciklopedijose,, p -. . 
vidaus reikalus“, ir tokios tarptautiniuose moksliniuo-j c ' , e'

se žurnaluose bei žodynuo-; 
se. Jis buvo vienas geriau-1 
jųjų lietuvių kalbos moks-;

Topping. 27

mažųjų tautų laisvės
uolus i metų amžiaus, jau anksčiau 
gynė-Į buvo suimtas po jo žmonosprotestuoja visi tikrieji de- . o*;* i,. ~ . * -- -- ---------• < J«is, pu masis Jungtinių Tau-j hepos 6 d. nusižudymo, nes 

.-,'1 tų pirmininkas, išrinktas: tada nas ji rasta be leidimo 
u' 1945 metais ’ 'zijos komunistai. Italijos ko-> } laikomi keturi revolveriai irnpw

transliacijos bus trukdomos.

Vadinasi, Maskvos impe
rijos valdovai rūpinasi, kad 
laisvojo pasaulio tiesa sovie
tinių piliečių nei akių, nei 
ausų nepasiektų...

Prezidento Nixono 
paslauga žydams

i >1
lininku.v

į
Prof. A. Salys buvo tarp-! 

! tautinio masto filologas in 
į didžiai vertinamas ir gerbia J 
‘ mas toli už lietuviškosios vi-
. suomenės ribų. Jo mirtis vra i • c ». labai didelis nuostolis litua-Į 
nistikos mokslui.

Aišku, dėl tokio bombar
davimo šaukia ne tik šiau
rės Vietnamo komunistai, 
bet ir JAV-se karo priešinin
kai. aiškindami, kiek nuo tų 
veiksmų žūsta civilinių žmo
nių, kad esančios suardytos 
užtvankos, sugriautos baž
nyčios ir t.t.

Kai prez. Nixonas šį pa-Į 
vasarį važiavo į Maskvą, žy-į Prof A. Salio didžiausias' 
dai prašė jį tartis su Brežne-j darbas vra kartu su prof.! 
vu. kad šis nevaržytų žydam; Sennu išleistas 5 tomu žody-i 
išvykti į Izraeli. Ką prez.; nas ’AVoerterbuch der litau-! 
Nixonas tuo reikalu laimė
jo. iki šiol nieko nežinota

kius, rašo, kad tokie teismai jungti, 
aplamai kenkia komunizmo
statybai. Kai Jungtinėse Tautose

sovietų atstovas Višinskis
Serga dr. A. Petriką pasipriešino Europos vals- 

i tybių apsaugos planui, soci-
!r prof. J. Žiugžda alistas Spaak išdrįso jam 

tiesiai į akis pasakyti mažų- 
Lietuvoje viešintį dr. An-Į jų tautų politikos pagrindus: f

taną Petriką Druskininkuos; „ i Aiškinamos ir jo žmonos
ištiko širdies smūgis. Jis nu-1 Mes bijome jūsų. mes Į keistos nusižudymo aplinky- 
vežtas į Vilnių ir paguldy- bijome jūsų valdžios, mesJbės.

>

ping tariamam "žudikui“ 
sumokėjo 1.000 dolerių už 
būsimą "patarnavimą“.

Topoiner buvo suimtas 
New Yorke Centraliniame 
parke tuoj pat. kai tik su
mokėjo agentui $1,000.

tas ligoninėn.

Ten pat guli ir prof. Juo-į 
zas Žiugžda ir labai sunkiai; 
sergąs
rionas.

bijome jūsų politikos“, pa’ ‘ 
reiškė Spaak.

muzikas Balys Dva-

Smulkesni daviniai dar 
neskelbiami, nes dar nepasi
baigęs tardymas.

Romas Kalanta, siu metu segu
ichen Schriftsprache“. Likoįžės 14 d. Kaune susideginęs,1

Tik 5inmi« Hipnnmi- \’pw rankraštyje Lietuvoje sure-i Protestu<’dama> Pr,eš Lietuvos Pasaulio šachmatų čempi-
miBninotnvinc Pn daguotas lietuviu pavardžių okupantą. Dėl to Kaune buvo Onas Spaskis beviltiškoj pa- Yoiko gubeinatOHUS Ro- J | kilusios didžiulės demonstraci-

ckefellens, lankydamasis Iz-j od-' • i jos. kuri, dah viai reikalavo Lie-
raely, pasakė, kad į^^^firuvai ,aisvfe

Sovietų Sąjunga iš JAVj
perka ūkio produktų už bi-j r . AdamkUS grįZO 
lioną dolerių. Spėjama, kad j v .
vien šiais metais pirks už J IS SoVietU ^(ĮJUngOS 
$200 milionų. Ji paims ir

vas, Nixono prašomas, 
kęs kasmet išleisti 35,000 i 
žydų. , dar 7 mėnesius

Vėliau susidegino 
dar du lietuviai. .Vienas dau- 

; giausia skaitomu amerikiečiu 
! žurnalu Time šitą Kalantos nuo-

ketvirtadalį viso JAV kvie 
dėty: jis turi 5, gi Fišeris 8; čių derliaus', 
taškus. Fišeriui bereikia tik!
4>/2 taškų čempiono vardui
laimėti.

Netoli Maskvos užsidegė
» * *

Baltieji rūmai apie Ro-! ta

Inž. Valdas Adamkus, su 
kitais JAV delegacijos na
riais dalyvavęs specialiose

Sacramento, Cal., gyven-’JAVir Sov. Sąjungos dery- 
toją vagys net tris kartus iš į bose tarsos sumažinimo rei- 
eilės taip apvogė, kad na-1 kalais, grižo į C hicagą. So- 
muose nieko nebeliko. Tada! vietų Sąjungoje ši delegaci-

Pietų Vietnamo preziden-| trauką išspausdino liepos pasku- dideli durpynų plotai. Ten jis pakabino J>rie durų iška-į ja pabuvojo ne tik Maskvoj. 
S Thieu viešoje kalboje i tinęs savaitės blidoje su straips- durpių sluoksnis siekia ke- bą, kurioje pranešama ki*į bet ir kituose miestuose.

tiems vagims, kad neverta į
ckefellerio pareiškimą nie-i ... . , , _ < v- * • - j . L v « b • .• j..................ko nekalba, bet pi ipažista,! P“elske' kad JAV-bes tun 1 ..u ’ Ordeal by Hre kuriame h, de,.mc.ų pėdų ,tor.o.
kad Nixonas žydų reikalu j negailestinga: bombarduoti! pacIai apraM,ml' aan °s *u*i Degair miškai. Daug gyven- 
su Brežnevu kalbėjo. i Siaurės Vietnamą dar 6.7, «■<<«'",m». dr to kilusi, de-, tojų .ė tu gaisro sričių eva-

mėnesius, jei nori'išgelbėti' m,,ns‘ra<:,J’n’a''‘"’"na! ku?ta- Bet svietų spauda
. , . , • . , O apie Simo Kudirkos iš-1 Pietų Vietnamą. Bet jis abe-; '■vk,al- 'j000 ki>- »P>ę tuos Įvykius daug nera-

r-vt?.z^ !!' per komunlstUl laisvinimą nieko negirdėti, joja? ar Washingtonas bus'lal,k" sknndas s,nw Kud"-kos šo ir stengiasi ir aukų skai- 
radiją kntlkavo savo vyriau-1 . ° teismas ir kt. Straipsnio auto- čių nutylėti,
sybę. Tokio "bendradarbia-i’^T****^***^***^***^** pasiiyžęs tai daiyti. Taika: rius rašo. kad neseniai pašalio- ‘ • * *

Norima visą JAV kariuo
mene ateity paversti

Nuostabiausia, kad net 
buvęs JAV generalinis pro. 
kuroras Ramsey Clark, nu
vykęs į Hanojų, tikrino ame
rikiečių bombonešių pada-

pasiryžęs
vimo“ su priešu iki šiol dar Yra išrasti nauji skiepai priklauso nuo sąjungininkų tas Agitacijos ir propagandos 
jokiuose karuose nebūta. ! prieš influenzą, kurie paga- Jeigu 'jie norės, tai Indoki- viršininkas Prnas Mišutis, kurio »ava-

minti iš gyvų virusų. Kol kas ni joje taika bus, kalbėjo į pareiga buvusi laikyti ant lie- norių kariuomene. Jau da-i
Tad aišku, kad nei atnau’ tie skiepai dar tik bandomi. Thieu.

namus laužtis, nes jau
kas švariai išvogta.* * *

VI*-

Patirta, kad sovietai sta-
Prancšama, kad kelionės ! to,i Pirm* ^Ltuvnešį. Tai 

lėktuvais, nors jaui r šiaip žymia> padidins komunistų 
brangios, dar pabrangs 2.7 kar,ni Pajėgumą .JAV lek- 
%. Kelionė New York—Los' 16* lr dar po
Angeles paprangs $5.00. du ar po vieną šešios kitos 

Vakaru valstybės. Sovietai
Pietų Vietname beliko tik iki šie! neturėjo nė vieno

tuviu neramumu uždėtą dangtį“ bar verbuojami jaunuoliai. 39,000 amerikiečių karių. lėktuvnešio.
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Ką nutarė Socialistą 
Internacionalas?

Socialistų Internacionalo XII kongresas, Įvykęs 1972 j 
m. birželio 26-29 dienomis Vienoje, priėmė rezoliucijas j 
tarptautinės padėties, pramonės plitimo ir aplinkos ap-! 
saugog, pagalbos atsilikusiems kraštams reikalais, ir taip $ 
pat tris rezoliucijas organizaciniais klausimais, kurių vie- » 
na lietė moterų politinę veiklą.

Socialistų Internacionalas kreipėsi i visas socialistų 
partijas, ragindamas jas remti Jungtinių Tautų Organi
zaciją, idant ji taptų efektyviu instrumentu pasaulio tai
kai apsaugoti.

Socialistų Internacionalas aprobavo „viršūnių“ kon- į 
ferencfjas Pekinge ir Maskvoje ir pažymėjo, jog paskuti- j 
nioji iš jų parodžiusi, kad didžiosios valstybės yra pasi. ; 
ryžusios vengti kariškų susidūrimų ir nori plėsti tarptau
tini bendradarbiavimą tarptautinės taikos ir saugumo la
bui. Tačiau, kaip sako toliau rezoliucija, ligšioliniai susi
tarimai nėra pakankami ginklavimosi varžyboms sustab-' 
dyti, todėl Soc. Internacionalas pakartotinai ragina vals
tybes eiti prie visuotinio nusiginklavimo su veiksminga 
tarptautine priežiūra.

Karui Indokinijoje baigti Soc. Internacionalas ragi
na sustabdyti bombardavimus ir atitraukti visus veli mos 
kariuomenės junginius. Amerikos vyriausybė prašoma 
nustatyti savo kariuomenės atitraukimo terminą, o šiau
rės Vietnamo vyriausybė raginama išleisti visus karo be: 
laisvius. Pietų Vietnamui siūloma sudaryti koalicine vv. j 
riausybę ir pravesti laisvus rinkimus.

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

, CHICAGO, ILL.
tI
į Liepos 25 d. mirė Lebnas 
i Prapuolenis, gimęs 1913 m. 
i Kybartų valse. Velionis yra 
baigęs Klaipėdos Prekybos 
institutą. Jis buvo žymus po-' 
grindžio veikėjas, vokiečių 
kalintas Dachau koncentra-

(Tęsi nys)

mėn. tyuvo suimtas Henrikas Ja-(cijos stovykloje..Po karo at
sikaltintas buvo tas, kad iis buvo vykęs Į Chicagą, buvo veik-

1937 m. balandžio 
goda. Didžiausias jo nu 
laikomas artimu Bucharinui. Jis buvo geras Leninui-ZD 
no-vjevui-Trockiui-Kamenevui sunaikinti, bet netiko nau
jų valymų užplanavimams, todėl turėjo būti pašalintas. 
Prieš jį piktą akciją pradėjo Andrejus Višinskis, nes, esą,
jis koncntracijos stoevykias pavertė poilsio namais, bet 
ne bausmės ir sunaikinimo Įstaigomis. Taip pat jis ne
parodė pakankamo susidomėjimo suimtųjų tardymu. Tik
ra tiesa, kad jam daug laiko užėmė milionų žmonių darbo 
stovyklose patalpinimas, aprūpinimas, paskirstymas dar
ban ir bandymas vergų stovyklas paversti pelną duodan
čiomis kabyklomis, miškų darbais, kanalų tiesime, trobe
sių statyboje ir kitur tuos vergus panaudoti. Jis žiūrėjo 
i savo darbą „gaspadoriškai“ ir užmiršo svarbiausią tų 
stovyklų tikslą — sunaikinti Stalino priešus.

lūs lietuvių visuomenės na
rys. v .

ROCHESTER, N.Y. f '

Visi i BALFo pikniką y 

rugpiūčio 27 dieną!

Vietos veikėjai kasmet 
vasaros laiku rengia Lietu
vių Dieną ir tos dienos pel
ną skiria Baltui, šiemet to* 
ji diena rengiama rugpiūčio 
27 d. parapijos sodyboje. 
Pradžia 2 vai. popiet. Joje 

; laukiama ir valdžios žmo- 
nių. Jie užkviesti 4 vai. po

Soc. Internacionalas nurodo, kad, neatsižvelgiant Į! X irsuJe dešinėje Naujieną dnenrascio pirmojo puslapio redakto. 
tarptautinę sutarti, kaikurios valstybės vis dar sprogdinai rius -Mgirdas Pužauskas ir Kelei\io redaktorius Jackus Sonda, 
atmosferoje atominius Įtaisus ir tuo teršia orą. Sutartis susitikę Tautiniu šokiu s\ent€s metu (hieagoje. Apačioje du 
turėtų būti praplėsta, uždraudžiant taip pat ir požeminius,
atominius bandymus.

Jagodos vietą užėmė Nikalojus Ježovas, kuris labai il)le^- 
grožėjosi nauja puošia uniforma, o Ježovo turėtą CK kad
rų skyriaus viršininko vieta užėmė Malenkovas. Abu buvo < 
labai patenkinti, ir Malenkovas savo laikraštyje Partijos ! t;k vieną rensjnį per metUs, 
Statyba“ („Partinoje Stroitelstvo“) taip pasiskubino iš-į tad visi'maloniai prašomi
girti naują NKVD Viešpati: į .... . , .* i jame dalyvauti ir savo atsi-

„Vadovaujant draugui Ježovui Sovietų saugumas su-' aUAa paremti
Įdavė negailestingus ir lemtingus smūgiu? fašistiniams Į kūno paga.oos iann.a
Į banditams. Sovietų liaudis myli są/o saugumą... tai jos k_e'ia Pa>au >
, mėsa ir kaulai... Tegu šnipai ir išdavikai drebaL. Mūsų 
! budins bolševikinis sveikinimas stalinistiniam vidaus rei- 
' kalų komisarui Nikalojui Ivanovičiui Ježovui'“

Kadangi Rochesterio

lietuvius.

lie-

vargstančius

Petrauskas

Britų Darbo partijai ir Suomijos Socialdemokratų 
partijai susilaikius nuo balsavimo, kongresas priėmė re
zoliuciją Europos ekonominio apsi jungimo reikalu. Soc.

Stebėkite tą charakteringą Stalino laikų kruviną ka^ 
nibalistinj stilių, reikalaujanti vakar dienos brangių drau- 

' gų kraujo... Ar Malenkovas parašė ir nekrologą Ježovui. 
žinių nėra.

IŠĖJO NAUJAS VARPO 

NUMERIS

Internacionalas pareiškė pasitenkinimą, kad Europos' greso priimtoji rezoliucija tuo klausimu siūlo kraštų v 
Ekonominė Bendruomenė (EEB) sėkmingai plečiasi, ir j riausybėms ir socialistų partijoms: 
sveikina socialistus, kurie planuoja Įkurti socialistinę Eu- Į
lopą. Kongresas pritarė EEB-nės socialistų partijų pa- Į — paruošti tarptautines normas ir griežtus potvar= 
reiškimui, kad EEB turi likti išimtinai demokratinių vais- į aplinkos užteršimui mažinti ir Įgyvendinti ekonomi- 
tybių apsi jungimu. Todėl Į ją neturėtų būti priimtos Grai- * nes priemones, kurios užtikrintų tam tikslui lėšas; 
kijos, Portugalijos ir Ispanijos diktatūros.

Naujienų redakcijos nariai: kairėje Juozas Pronskus. dešinėje — 
j Algirdas Pužauskas.

Šis 163 puslapių numeris 
skirtas jaunimo reikalams

, .. . . . t ...... . L. . i svarstyti. Jame rašo J. Au-
Kaikunų esminių gamtos įesursų i^sibaigimo n tuo pa. lai- Raudonoji armija seniai prašėsi Stalino plieninės dėnas, St. Barzdukas, G. 
ku vandens, dnvožemio n oio didėjančio užteksimo. Kon- yucdos> jos kadrais nebuvo galima pasitikėti, nes vado- Breichmanienė, J. Daugėla.

y vaujančiose vietose buvo Trockio iškelti asmenys, kurių M- Drunga, dr. J. Kazickas, 
didelė dalis buvo buvę caro armijos karininkai. 1932 m., A. Kučys, dr. J. Pajaujis, J. 
kaip matėme, kritišku Stalinui momentu kariuomenė pa
laikė opoziciją, Palaikė, bet neveikė. Be to, maršalas Mi
chailas N. Tuchačevskis, kaip ir seniau maršalas Michai
las Frunze, priešinosi politrukų kontrolei, nes jis norėjo.

dr. J.
Reizgvfė, R. ’SąkacIoIskis, 
dr. J. K. Valiūnas. A. Zapa=> 
rackas ir kt.

, - išplėsti reikalingą infomiaciją, kuri prisidėtų prie kad kariuomenė būtų pagrįsta g!.ynai profesiniais pagrin, £*
Soc. Internacionalas su pasitenkinimu pažymėjo, kad Pasau 10 gyventojų s> aiciaus stabilizavimo, ■ dajg kad paaukštinimai būtų užtarnauti išsimokslinimu,

paskutiniaisiais metais sudarius sutartis tarp Vak. Vokie-; — siekti, kad demokratinė kontrolė apimtų visas darbštumu ir gabumais, bet ne partinėmis intrigomis ir
tijos ir Sov. Sąjungos bei Vak. Vokietijos ir Lenkijos, o! mokslo bei technologijos organizacijas; skundais. Taip pat nereikia užmiršti, kad Stalinas nega-
taip pat susitarus dėl Berlyno, dabar yra sutarta pradėti > _ igyvendinti demokratinę kontrole stambesnei pra- lėi° atIeisti Tuchačevskiui. kad jis, kaip ir Jegorovas, kai-
pasitarimus Europos saugumo ir bendradarbiavimo kon- ' monej plėsti- " tino Staliną dėl nepavykusio žygio Lenkijon 1920 merais,
ferencijai sušaukti. Kongresas ragina, kad paruošiamoji j . ’
ir tikroji konferencija būtų sušauktos kuo greičiau. Kon.į — imtis priemonių, kad būtų pasiektas kiek galintį 1937 mi gegužės 11 d. marš. M. Tuchačevskis buvo 
ferencijos darbotvarkėje turėtų būti sekantieji klausimai:! lygesnis turto ir pajamų paskirstymas bendruo menėje. : atleistas iš krašto apsaugos vicekomisaro pareigų. Gegu- 

x • t • ■ žės 17 d. CK nutarimu partija kontroliuoja armiją per po
rs o ti mi o c. icL’mtnvif c co L-i-mn cmnvfn iv L'1_ t _ • 1

Kam rūpi mūsų ateitis, 
jaunimas, tas turėtų 

numeri Įsigyti.

Varpo administracijos ad
resas: T. Briškaitis. 1214 N 
16th Avė., Melrose 

; III. 60160.I '.
Varpą galite gauti ir Ke

leivio administracijoje.

Park,

— saugumas, Įskaitant atsisakymą nuo smurto, ir ki eštuotas, o sekan-. 
šešių kitų-aukštų

Organizaciniu, klausimu priimtoje rezoliucijoje siū-j litrukus. Birželio 11 d. Tuchačevskis are:
. Soc. Internacionale biurui sudalyti komisiją.'kuri čią dieną paskelbtas Tuchačevskio ir š 
vienerius metus paruoštų S.I. statuto pakeitimo pro. ( karininkų likvidavimas, bet ar jie iš tikro buvo taip gren 
ą. tai likviduoti, yra klausimas, nes juos galėjo slaptai tar-'._ - .. . * - . -.5 j t-a ta

boms dėl ginkluotų pajėgų sumažinimo procedūra ir gai- p ‘ . dytj Rad pavardes Likviduotųjų tarpe buv0:,
res; į Kongresas taip pat priėmė pranešėjo paruoštą rezo- M. Tuchačevskis, A. Jegorovas^ Jakiras, Jeronimas Ubo-'

— ekonominis, technikinis ir mokslinis bendradar- liuciją moterų dalyvavimo politinėje veikloje reikalu. Ją
biavimas; bendradarbiavimas žmogaus aplinkai pagerin- balsuojant, Vokietijos Socialdemokratų partija susilaikė, 
ti, o taip pat laisvam žmonių judėjimui; Į

Socialistų Internacionalo pirmininku buvo perrinktasbendradarbiavimas kultūros srityje.

Kongresas pabrėžia, kad Europos saugumo konfe- 
renncijoje turi dalyvauti valstybės, priklausančios Atlan. 
to paktui. Varšuvos paktui ir taip pat neutralios bei neuž
angažuotos Europos valstybės.

Minėtiems tikslams atsiekti galėtu būti Įsteigtos stu
dijų giupės Įvairiems klausimams nagrinėti. Saugumui ir 
bendradarbiavimui puoselėti turėtų būti Įsteigta Europoje 
nuolatinė institucija, kuri veiktų JTO rėmuose.

: Bruno Pitterman — austras. Vicepirmininkais išrinkti:
I Willy Brandt (Vokietija), Trygve Bratteli (Norvegija), 
Sicco Manshold (Olandija), Goldą Meir (Izraelis), Fran- 
cois Mitterrand (Prancūzija), Pietro Nenni ir Giuseppe 
Saragat (Italija) ir Harold Wilson (D. Britanija).

revičius, Dybenko. Fedko. Korkas, Vytautas Putna, Feld- 
manas. Alksnis, Eidemanas. Primakovas ir kt. Vosilius i 
Bliucheris, kuris teisė TuchačevskĮ, buvo 1938 m. lapkri- < 
čio 9 d. pats likviduotas. Adm. F. F. Raskolnikovas, buvęs
laivynų vadas, vėliau ambasadorius Bulgarijai, 1938 m. 
atšauktas atsisakė grįžti ir buvo nunuodytas. Net politru- 
kas gen. I. B. Gamarnikas vos spėjo pats nusišauti, kai į 
čekistai veržėsi Į jo butą. Stalino sūnus Vasilius vėliau 
Įskundė du aviacijos generolus. A. I. šachuriną ir maršalą į 
A. A. Novikovą, savo viršininkus.

i
Apskaičiuota, kad valymo metu Raudonoji armijai

Socialistų Internacionalo biuras padidintas nuo 12 
iki 18 narių. Jame dalyvaus sekančių valstybių socialistų 
partijos: Australijos, Austrijos, Belgijos. Kanados. Čilės,
Danijos, Suomijos, Prancūzijos. \ okietijos, D. Britanijos, neteko trijų maršalų, vyr. karo tarybos daugumos, 90
Izraelio. Italijos (dyi partijos —socialistų ir socialdemo- 

Ilgalaikis derybų Europoje tikslas turėtų būti: su- j l<iašųb Maltos, Olandijos. Norvegijos. Singapūro ir Šve- 
darymas galimybių visos Europos bendradarbiavimui, ku- dijos.
ris būtų pagristas visų Europos valstybių lygybės ir ir su-> 
vereninių teisių gerbimu.

Kongresas pasmerkė tetorizmą, kurio priemonėmis 
pastaruoju metu naudojasi dešiniojo ir kairiojo sparno 
teroristinės giupės visame pasaulyje.

Viena iš didžiausių problemų, svarstomu beveik kiek
viename S.I. kongrese, yra pagalba atsilikusiems kraš
tams. Kad ji yra viena iš sunkiųjų problemų, rodo kong
reso rezoliucija, kuri yra ilgiausia.

Rytų ir Vidurinės Europos egzilinės socialistų parti
jos. jų tarpe ir Lietuvos, kongrese dalyvavo ligšiolinėmis 
teisėmis, ir jų vardu kongrese kalbėjo Bruno Kalnini (Lat
vija), Vilem Bernard (Čekoslovakija) ir Anna Kethly 
(Vengrija).

RETO
ĮDOMUMO

KNYGA
GANA TO JUNGO

J.V.

P.S. Plačiau kongresas bus aprašytas 
nalo Nr. 3, kuris išeis ateinanti rudeni.

'Minties“ žur-

karininkų ,virš pulkininko. 80' < pulkininkų ir apie 30.000 Į 
žemesnio laipsnio karininkų. Tretjekovo galerijoj kabany 
tis Gerasimovo paveikslas "Raudonųjų generolų pasitari-J 
mas“ turėjo būti perpaišytas. nes didesnė dalis tų gene-’;
rolų buvo likviduoti. Jų pavardes reikėjo išimti iš vadovė-' 
lių, enciklopedijų, liaudies dainų, paminklų ir kitų gar
bingų paminėjimų. Jų šeimos tapo išmestos gatvėn. Tuo! p . . . _ lrt-ia - _ doku.
tarpu Stalinas ramino save CK posėdyje 1937 m. tokiu: K .. . '
samprotavimu: ”Mūsų partijojeyra...apie 3,000-4,000 pir- mentuolas Kipro Bielinio atsi
mos eilės vadų, kuriuos aš galiu vadinti partijos genero- minimu tomas. Jis liečia mūšy

; lais... apie 30,000-40,000 —partijos karininkais... apie nepriklausomybės 1917-1929 m. 
j 100,000-150.000 — partijos puskarininkiais“. Tuos tipus 
■ karo su vokiečiais metu Stalinas iš tikrųjų skyrė aukštoms

kovas ir nepriklausomos Lietu-

Pramonės augimas ir nlinkos apsauga yra naujau-! 
gia problema. Ją Soc. Internacionalas ėmėsi svarstyti pir
mąjį kartą. Ji kilo pasaulyje dėl gyventojų daugėjimo,

---------------------------- --------------------------------- pareigoms kariuomenėje. Tolimesnis kariuomenės valy- '<» gyvenimo pirmuosius metus.
BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE- mas nutrūko, nes Mandžiūrijoje staiga padidėjo Įtempi- Knyga gaunama Keleivy. Dar-

TA1 TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
STEPONAS KAIRYS

mas su Japonija, o vakaruose su Suomija.
(Bus daugiau)

bininke. Drauge ir pas kitus 

knygų platintojus. Kaina $5.00.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS N1PHK1A.niBDOROi Amerikos Lietuviu Gyvenimas
j VIEŠAS SLA VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS

"Pasaulio Lietuvio“ 1972 — Jaunimo Metų birželio 
mėnesio laidos apžvalginiame skyriuje, pavadintame 
"Veiksniuose - Visuomenėje“, nebuvo užmirštas ir Susi. 
vienijimas Lietuvių Amerikoje (žr. 387 psl.).

SKAUTŲ STOVYKLA “AITVARAS4 1 tis nuo nuobodulio. Jiems y- suomeninę ar politinę veik- 
i ra rengiamos bendros gy* lą ir kovoti dėl savo būvio 
venvietės. klubai, organizuo-i pagerinimo.

ekskursijos, kultūri- 
kitokios pramogos. |

P. Bizinkauskas. jr.. abu? 
jaunimo atstovai. Progra-'
moję buvo išryškintas Lie- Tamprų tarpusavio ryšį taro“ mokyklos, kurioms va 
tuvos pavergimas ir jos iš- palaikančios Atlanto rajono dovaus v.s. Č. Kiliulis ir s. jamos
vadavimo pastangos R. Ka- skautu ir skaučių vietovės ir L Kiliulienė (51 Torrev St.,Į nės ar ,lanar naswnVe
lantos susideginimo švieso- šiais metais tęsia seną tradi- Dorchester. Mass. 02124).' R visa ta akcija iki šiol davė, , J ,.įmtai ir ar<ru.

- - šioje kaden-, neblogų rezultatų, nors būta; U^ gan=i n a gu

Seneliai, apklausinėjami, 
kodėl jie dabar pasišovė

je, o taip pat duota lietuvis- ciją. susirinkdamos vienon Tai yra trečioji
Čia yra paminimi šios organizacijos šiais metais vyk

dyti rinkimai: atstovų i Seimą ir naujos Pildomosios Ta
rybos— ir duodamos apie SLA atsitiktinai parinktos ži 
nios, kurias kiek anksčiau yra teikęs lietuvių visuomenei 
Juozas Audėnas Kanados savaitiniame laikraštyje "Ne
priklausoma Lietuva“.

kos muzikos. bendron stovyklom Vieta— cijoje proga norintiems pa-' atsitikimų, kad visokie suk-
... : Storer Reservation, Barn- siruosti rimtesniam

Toks minėjimas pinigais Hammhiro f 4.į kam vadovavimui.
^1 beveik nieko nekainuoja, o. dam3’Pond :

e • atlieka dideli daibą, pnmin- Stovyklavietė erdvi, prie 
damas Lietuvos reikalus ne gražaus ežero ir visiškai į-
tik saviems, bet taip pat a- 
merikiečiu visuomenei.

SLA Pildomoji Taryba mano, kad kiekviena žinia,' 
dedama "Pasaulio Lietuvin“, turi būti teisinga. Ji tokia j 
bus, jei ji bus duodama iš deramo šaltinio, jei bus parem* j 
ta atsakingumu tų žmonių, kurie tam atsakingumui yra * Jau antri metai. kai 
įsakmiai įsipareigoję. į Brockton Fair’ų metu laiko-

! ma uždaryta lietuvių baku-
Nenormalu jau tai, kad "Pasaulio Lietuvis“ naudo-į žė, kurioje anksčiau buvo 

jasi "Nepriklausomos Lietuvos“ duodama žinia, tai yra, į Įrengiamos lietuvių tauto- 
naudojasi šaltiniu Kanadoje, kai apie SLA gali būti ge- ’ dailės parodos. Tai liūdnas 
riau informuotas iš paties SLA organo "Tėvynės“, išei-1 reiškinys. Daug darbo ir lė- 
nančio dabar kas antrą savaitę. Juk "Tėvynės“ keliose j šų pareikalavo tos bakūžės 
laidose buvo išsamūs duomenys apie rinkimus. Taip patj pastatymas ir įrengimas, o 
anksčiau tame pat organe pati kontrolės komisija patei- i dabar ji stovi užkaltais lan
kė savo pranešimą už minimą 1969-1970 m. kadenciją. ’ gaiš su užrašu "Lithuania“. 
Tuo būdu "Pasaulio Lietuvis“ paskleidė dvi neteisingas
žinias, ir iš tokių žinių padalyta perdėm klaidinga išvada.

Uždaryta bakūžė

Nejaugi tokiu budu norima 
pavaizduoti Lietuvos paver
gimą?

Netiesa, kad SLA kontrolės komisija neatlikus! pa
reigos, uždėtos jai pagal SLiA konstituciją, ir taip pat ne
tiesa, kad rinkimuose tebalsavo 10-25'SLA narių. Iš tik’ 
rųjų balsavo 25-30% turinčių teisę balsuoti, ir kontrolės 1 įTiu paminklas Dariui ir Gii • •• i 1__• * _ __*1.__ 1 - Į * * - -komisija laikėsi visą jos 
konstitucijos nuostatais.

kadenciją neprasilenkdama su 1

Gaila "Pasaulio Lietuvio“ dėl jo naudojimosi Juozo ,
žiniomis ir gąsdinančiomisAudėno netikromis 

mis. kalbančiomis net apie SLA agoniją.
išvado-

neseniai buvu
siame seime Miami Beach, Floridoje, vien iš Tautiškųjų 
Centų fondo paaukojo: Pittsburgho universiteto lietuvių 
kambariui išlaikyti — 200 dol., IV-jai Tautinių Šokių 
Šventei — 500 dol.. stipendijai studijuoti lituanistiką — 
500 dol. ir jaunimo informaciniam biuleteniui — 500 dol. 
Ar IV Tautinių Šokių Šventė nebuvo suorganizuota Lie
tuvių Bendruomenės vardu?

Vien tik šių faktų šviesoje, argi SLA užsitarnauja, 
kad betkas turėtų teisę skleisti apie jį neteisingas žinias, o 
ypač ar užsitarnauja, kad tai darytų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės oficiozas "Pasaulio Lietuvis“?

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Pildomoji Taryba

Tas "agonijoje“ esantis SLA savo tik

Brocktono naujiems

Iki malonaus pasimatymo
AJG

mentuotai atakinėjo. Vieni 
jų nori pabaigti jaunystėje 
pradėtus ir pamestus moks
lus ir nuraminti savo sąžinę, 
kiti — nustebinti savo vai
kaičius intelektualiniu pajė* 
gurnu, treti — būti dar nau
dingi (visuomenei ar parašy
ti literatūros veikalą ir ja
me pratęsti savo gyvenimą

skautiš- čiai menkiau gyvenime besi
orientuojančius senelius ir 
gerokai nuskriaudė, už nie
kus išviliodami paskutinius 
pinigus.gražaus ežero ir visiškai į 

rengta taip. kad nereikės nei 
palapinių, nei lovelių (atsi
vežami miegamieji maišai).

Stovyklavimas prasidės 
rugpiūčio 26 d., šeštadienį, 
ir baigsis rugsėjo 4 d. 10 vai. 
ryto. Tik šiuo laiku stovyk
lautojus ir bus galima atsi*
imti. , _.Antrasis Pasaulio Lietu- 

Stovyklos vadija yra su- viW Jaunimo Kongresas, pa.
daryta* pilna, ir ji yra pasi- rengiamuosius darbus pra- 
ruošusi gausiam stovyklau-, dėjęs atskiruose kraštuose ir 
tojų skaičiui. j kolektyviai vykdęs Chicago

je, Kento universitete, Ro
muvos stovykloje bei Toron
te. į pasaulio lietuvius krei* 
piasi šiuo pareiškimu:

Nuoširdžiai dėkoja vi-j 
siems. įgalinusiems 

visų

IŠRINKTA JAUNIMO 

VALDYBA

Antrojo Pasąulio Lietuvių 

Jaunimo Kongreso

pareis imas

Paskutiniuoju metu šiems 
vyresniesiems piliečiams“ 

vra pasiūlytas naujas daly-
kas — mokytis. Pradžioje šioje žemėje bent skaitytojų 
tai pabandė Minneapolio tarpe. Vienas pareiškė, kad 
valstybinė North Hennepin mokshndamasis noris geriau 
mlzitriio liiiirr* noeiiTlvti Ko PSlCholoiil lllai pUSll UOStl 

80 metu

Bendrą stovyklos vadiją 

sudaro:

s. Mikas Subą t b

kolegija. Buvo pasiūlyti be 
jokio atlyginimo specialūs 
kursai vyresnio amžiaus 
žmonėms. Pasisekimas buvo 
nepaprastas. Buvo tikėtasi 
susilaukti daugiausia 100 to
kių studentu, o jų sugūžėjo 
net 400. Kaikurie jų į kole
giją atėjo pasilaikydami ra- 
mentais ar net atvažiavo 
judamose kėdėse.

'psichologiniai 
mirčiai“, o 
studentas, — "per mokslą 
norįs atgaivinti savo mirusį 
seksualinį "gyvenimą“...

Taigi, vienokiais ar kito
kiais sumetimais, mokytis 
visada verta.

. __ -virsinin-
Lietuvių bakūžė pastaty-, ps ą Valančiūnas — 

ta dar 1937 m. senųjųm. senųjų atei 
vių ir jų atžalyno rūpesčiu,

l enui. Per eilę metų‘joje bu. į jas, p Gvildys — sporto va-i

, są įvykti: visų pirma savo 
komendantas, s. I. Jankaus- institucijų darbuotojams, vi- 
kienė — sekretorė, ps. V.!
Dilba — finansų sk. vedė-

siems
jams.

sią vasarą minėta kolegi-j 
kongre-i ja jau turi apie 800 tokių 

studentų nuo 55 iki 81 metų 
amžiaus, ir jie eina mokslus 

rėmėjams ir aukoto-1 nuo poezijos rašymo iki ast
ronomijos

Poezijos knygos

i vo rengiamos įvairios rank
darbių parodos, prie jos bu

Toks pasisekimas paskati-dovas, A. Bačiulis—ūkio; Kongreso nutarimam vyk-
sk. vedėjas. R. Kulbienė — dyti įr jaunimo veiklai rys- no ir kitas kolegijas susirū- 

vo parodų metu organizuo-j laikraštėlio redaktorė, Ho-’ kinti bei planuoti kongresas! pinti senų žmonių akademi-
jamos Lietuvių dienos su ati-' Ward Beaudette. — stovyk-' įsteigė Pasaulio Lietuvių niu mokslinimu, o Stanfor-i 
tinkamomis programomis—'los virėjas, kvalifikuotas Jaunimo Sąjungą, kuri: : de netgi planuojama įsteig-

i kalbomis, tautiniais šokiais ■ personalas prie pirmosios . . . ! ti "emeritų universitetą“,
ir lietuviška muzika. Bene, pagalbos ir vandens apsau* 1) veiks Pasaulio Lietuvių j
per dvejus metus į ją su sa-? gOs. Dvasios vadovu sutiko Bendruomenės ribose, giau- Į ^Paskutinėm savaitėm pra- 
vo darbais buvo atkviesti, pasirūpinti v.s. kun, J. Pa 1 J--J—1

kalniškis, Į
ko-dail. A, ir A, Tamošaičiai iš 

Kanados. Tada bakūžė bu
vo visų susidomėjimo cent* 
ras. Joje buvo išstatyti dail. 
A. Tamošaitienės sukurti

Atskirų stovyklų vadi jos:

džiai su ja bendradarbiauda-i dėti registruoti aukštiesiems 
ma ir bendraudama; ! mokslams pensininkai Penn-J 

j 2) atskiruose kraštuose ’ sylvanijoje Mercyhurst ko-! 
1 bus savarankiška ir autono*! i-joje. ir ten jau suplaukė

Seserijos stovyklai vado- bei galimybes

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

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl.. iliust-

! mišką pagal vietos sąlygas i žilų ar plikų studentų. Į ruota, kaina kietais virše-
|Jie čia galės studijuoti ne į nais $4.00.
tik svetimas kalbas, filosofi-musų tautiniai drabužiai, ki-i vauJa s-G. Matonienė. talki- g, jungs lietuviu jaunimo'.....  Poilsis ant laiotu Vvtautov - j- ♦ • j 1 a % i ninkaniant ik A Rartvte? ' J. 8r. . “ J.. 1 ja ar meną. bet ir praktiškus roiisis am laiptų, vytauto

hrnai. audimai, dail. A. Ta-J nmkaujant ps. A. Banytei, organizacijas „• organizaci-1 L,vkus * kain šventi i« Karoso eilėraščiai, 50 dide-I aaIy.KUS, ~ Ka*p gyventi is _____ ’
mošaičio baldai, pati dail.;

ps. D. Domantienei. ps. A.

A. Tamošaitienė demonstra-’ 
vo audimą specialiai atsi-! 
vežtomis staklėmis. Dabar 
visa tai tik malonūs prisimi- 

! nimai.

Bakūžė via tiesioginėje! 
žinioje Brocktono Lietuvių i 
Tarybos, i kurią Įeina bene 
keturiolika vietos lietuviu

Saimininkienei, v. sk. 
Budreckienei ir kt.

A. joms nepriklausantį jaunimą 
ir derins bendrą lietuviškąją 
jų veiklą.

lio formato puslapiu, kaina 
$4.00.menkų finansinių išteklių,

, kaip apsisaugoti senatvėje1 
į nuo ligų. kaip išvengti dva-i EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
{ sinio sustabarėjimo, kaip ir1, Steponas Strazdas, 159 
I kiek galima įsijungti į vi- psl.. kaina $2.50.

Brolijos stovyklai vado-; Parulio Lietuvių Jauni- 
vau ja ps. K. Matonis, talki- Sąjunga savo pirmininku ? 
nmkaujant s. J. Raškiuį, ps. jjrinko Antaną Saulaitį. S.J.,! 
G. Čepui. jis. G. Dragūnui, ir valdybos nariais — Nėlidą 
s.v.v.sl. K. Nemickui ir kt. Navickaitę iš Argentinos.)

... ’ Edmundą Andriuškevičių iš į
Registracija: pirmam - Urugvajaus, Emantę Mikuc-j 

kytę ir Vilių Ambrazevičių 
Jaunimo Ko-

, i ■*iui.in<«.ijv. Centras sudaro-mazeja po ^.o0 dol. , . ..
I mas Jungtinėse Amerikos 

Sąjungos nariai galės Valstybėse ir jam vadovaus j 
1 stovyklauti ir vien savaitga- Komas Sakad.olskis. 
lyje, jei registracija bus abi
siustą laiku ir kartu su viene-

MINTIS

želio įvykių Lietuvoje liud- ateina i pamaldas, kurios ^ėl bakūžė laikoma uždary-;
. , m -v, • , . Lietuvos išvadavimo, jei neAnksčiau Tragiškųjų bir-, , . .

’l laikomos už Lietuvą, bet ei* ta?

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

noji sukaktis čia buvo mini*u • -’i -i * 1 na i kitas pamaldas?ma pamaldomis, iškilmingu,
susirinkimu ir specialiomis į Antra, specialiu radijo 
radfjo programomis anglų . . .
kalba
dijo stotis, 
reikalui
mokamai. Šiemet nuo iškil- grama? paruoštų anglų kai-į mėnesi turėtų įvykti nanų 
mingo susirinkimo atsisakv- ba visi atsisako, aiškinda-i susirinkimai, bet i juos ma* 
ta, pasitenkinant tik pamal- .mjesį kad esa ]abai užsie-ižai kas teateina. Tik Sanda- 
domis ir programomis per, mę kitais svarbiais reikalais.ros 24-ji kuopa atsisakė mė-’ bai šiuo adresu: 
E-j tOj-ė ok’u pasiaiškinimu niekas! nesiniu susirinkimų, pasi- bor St.. So. B(

tenkindama keturiais susi-

Nelanko susirinkimų to reg. Registracija po rug-į Toronto, 
1 m a 3 O0 nadi.'0 dol padi-( 1972 m. liepos 16 d.

MOKYTIS NIEKADA 

NĖRA PERVĖLU...

kad karštomis vasaros die-j netikb nes kas <raij būti svar 
nomis į tuos iškilmingus su- besnio, kaip Lietuvos skriau- 
sirinkimus nedaug kas teat- rinkimais per metus (meti 

nis — sausio mėn., pusmeti-. du iškėlimas ir pagalbos __ _ _
eidavo. Is tikrųjų visuomet į šauksmas amerikiečiu visuo-į nis — liepos mėn.. valdybos 
svariiiaiisioįi ir pagrindinėj menėje radijo bangomis, ku-. kandidatų išstatymo 
minėjimų dalis buvo radijof rias svetimieji duoda mums
programos per vietos radijo 
stotis.

Šiemetinis susiaurinta^ 
minėjimas buvo gerai orga
nizuotas. bet kelia eilę min-

tam tikslui veltui? Toks at
sisakymas — tai visiško 
tinerimo ir nenoro Lietuvos 

1 reikalui dirbti įrodymas.

II PLJK Prezidiumas

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

nomi-
i naci jos — laokričio mėn. ir

Registracijos lapai ir mo
kestis siunčiami ps. V. Dil- 

89 Old Har- 
Boston, Mass. 

02127. (Skubiam reikale te- 
lefonuokit: 617-268-0487).

Transportacija pasirūpina

pačios vietovės, o stovyklos 
vadija stengsis pagal galiai- u ... . vadija stengsis pagal gali-.i pensiją, kartais esančios ausHHimi.iu

ap-Į v,a.dybOS 7“. ^Tuo’i mvbes tolimųjų keliones pi-! net baisesnės negu sunkus tys ik kt.
vos' dzi.°.n2®n-)- Bet net į siuosj ni -niai paremtL darbas. Atseit, neturėdamas; T .

į susirinkimus nevisuomet su- i 6 ką veikti, sėdi žmogus per J.^U v?
' GlvunifO tlolz lzorl h’a I __ _ _ TinTYl KinTYlU

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

Ilėjant amžiaus viduikiui kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra- 
ir didėjant vadinamųjų "se- ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi- 
nior citizen“ skaičiui, JAV ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir 
vis labiau aktualėja senų Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku» 
žmonių darbo, kokio nors mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus- (J. Vil-
užsiėmimo ar net ir pi amo- činskas), Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt. 
gu problema. Juk sakoma,’ »
kad tos "tuščios dienos“, ku- Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero
nos sutinka daugelį išėjusių niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos 

kartais esančios atsiminimus, paminėtos S. Michelsono, J. Glemžos sukak*

susirinkimus nevisuomet su-
i sirenka tiek nariu, kad jie • j^a(j gįo^^ja Hkty pavyz- dienas ant parko suolelio ar 

Kaip visuomet, taip ly- £a^tų įvykti. Pavyzdžiui, Į dinga blaivumu ir tvarka, Į savo namų laiptų ir dairosi'

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

To numerio kaina $2.00, Jį galite gauti Keleivio ad-
’giai ir šiemet minėjimu rū- liepos 13 d. turėjo įvykti, bus griežtai laikomasi vadi-! mieguistom akim, ardargil-’ ministracijoje.

Runos buvo is anksto skeib.I pinosi LB vietos apylinkė, pusmetinis susirinkimas, bet jos nustatytų drausmės nuo- tinė neateina. O kai jos tik 
tos, susirinko labai nedaug Jos pirmininkas P. Jančaus- jis neįvyko, nes nesusirinko statų. I ir telauki, tai ji. žinoma, MINTIES redakcijos adresas: I ladbroke Gardens.
žmonių. Jose nebuvo net tų.; kas su Laisvės Varpo vedė- nariai. Tokiomis aplinkybė-1 i daug greičiau ir apsilanko. London W II 2PU England.
kurie uoliai pamaldas sek-,ju P. Viščiniu paruošė radi- mis visų reikalų tvarkymas Ten pat ir tuo pačiu laiku ' , p. ,

i bus pravedamos vadovų ir Dėl to dabar seneliai tie- Administracijos adresas: Mr. Mykolas Prane5 tcius, 
J.K. vadovių "Ąžuolo“ ir "Gin- siog organizuotai ėmė gin- 3719 W. 68th Place, Chicago, 111.60629.

madieniais lanko. Todėl kv- j0 programas, kuriose pra* 
la toks klausimas: ar gerie-i nešėjais buvo D. Ei vaite ir

tenka valdybai.
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Iš okupuotos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

PATYS LIPKIT ANT STOGO*

Čia perspausdinam Tiesoj 
liepos 11 d. tilpusi feljeto
ną. kuriame vaizduojami į- 
vykiai ne kokioje pasakų 
karalystėje, o Maskvos už*

Kombinato direktorius už 
ją parašė paraišką remontui, 
jos vardu sukūrė pareiški
mą, kad ji norinti dirbti dai
lide. žodžiu, naująją daili-

Mirė kapinių, paverčiant jas par-
! :ku- i
į Balys Žygelis, gimęs 1886 Prie krautuvių visuomet 
• m., mokytojas, kooperati- 
! ninkas. ilgametis Mokytojų 
J prof. sąjungos ir jos įsteigto 
| Spaudos fondo, kuris ne tik 

knygas pardavinėjo, bet jas 
ir leido, buvo pradėjęs leis
ti ir Liet. Enciklopediją, pir
mininkas, Lietuvos seimų 
1920-26 m. narys, žymus 
valst. liaudininku veikėjas,
1922 m. lankęs JAV lietu
vių kolonijas, 1941-44 m.
Sibiro kankinys.

grobtoje Lietuvoje. Žinoma, dę senelę Veroniką i darbą
jeigu lietuviai patys galėtų _> - 1 - & \ nnėmė davė reikiamas me-nevaržomi savo gyvenimą {P . IUC’ Ud 
tvarkyti, tokiu „istorijų“ tik- dziagas
riausiai nebūtu. )mn ...

' • nuolikos rublių perlaidą -—
: atlyginimą už darbą buities 

Suprantama, ant stogo ji j tarnyboje?
užsiropštė ne iš gero gyveni-’
mo. Bet Molėtų rajono bui- į Kombinato popieriuose 
tinio gyventojų aptarnavi-i Rinkūnienės namo stogas 
mo kombinate man sakė,! jau naujai švytėjo, grindys 
kad senelė Veronika Rinku-! blizgėjo, o tikrovėje tebebu. 
nienė ant stogo užlipo aukš-i Vo tos pačios skylės. Ir susi- 
to ir gilaus sąmoningumo j rūpinusi senelė Veronika, 
paskatinta.. , Susirūpinusi, kad tų meistrų

vis nematyti.

Kombinato direktorius ir

. Po mėnesio laiški- 
s senutei atnešė vie-

— Manot, kad visi pana
šūs i jus, — pasakė man 
kombinate,— kad visi bijo' , , . z .
penkių metrų aukščio. Mo-j biihalten> (apie mano susj- 
lėtiškiai, jei panorėsim, už.j tikimą^su Vei omka Rinku- 
lips ir penkiasdešimt metrų1 niene Jle(įu dar nežinojo) I 
arčiau saulės. pakiliu balsu aiškino:

Balys Buračas, gimęs 1897 
m., mokytojas, vienas Įžy
miųjų praeities lobių rinkė
jų, aistringas liaudies dailės, 
buities, papročių tyrinėto
jas, paskelbęs tais klausi
mai apie 600 straipsnių, su
rinkęs muziejam apie 2.400 
eksponatu, 18.200 fotonega- 
tyvų, 30,000 nuotraukų. 
1937 m. Paryžiuje jo liau
dies meno nuotraukos buvo 
atžymėtos aukso medaliu. 
Jo sutelkti kultūriniai lobiai 
atiteko Čiurlionio dailės ga
lerijai ir Istorijos muziejui.

Napalys Grigas, gimęs 
1896 m., kalbininkas, žody
nininkas, Lietuvių kalbos 
žodyno redakcijos sekreto-

stovi eilės. Ypač didelės ei
lės ten, kur gatvėje pardavi
nėjami pietų kraštų vaisiai.
Taip pat reikia stovėti eilė
se, jeigu nori nusipirkti koki 
indą, adatą, siūlų, nosinaitę 
ar kojines.

Rygos Skarnių ii' Kalkių 
gatvių kampe, kur pirmiau 
dirbo čeką, dabar Įrengta 
krautuvė aukštiems komu
nistų pareigūnams. Toje 
krautuvėje galima nusipirk
ti visko, bet Įėjimą Į krautu
vę kontroliuoja sargyba, ir 
gali Įeiti parodęs specialų 
leidimą su fotografija.

Kadaise labai populiari 
Marijos gatvė dabar vadina
si Suvorovo gatve. Elzbietos 
gatvė — Kirovo gatye., Lais
vės alėja — Lenino alėja. 
Žymių latvių komunistų var
dais pavadintos tik mažos 
skersgatvėlės ir tai dažnai 
miesto pakraštyje.

Prieš teismo rūmus oku
pantai yra pastatę paminklą.
Leninui. Ištiesta Lenino de- psl 
šinioji ranka rodo kryptį iš 
rytu i vakarus. 1971 m. lap
kričio 7 d. naktį ant tos iš
tiestos rankos kažkas paka
bino elgetos terbą su priera> 
šu: „Tą mums. latviams, sa-

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

MYKOLO KRUPAVI
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
psl., kaina $10.00.

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

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

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

ATSIMINIMAI 
TYS, dr. Kazio
II tomas, 336 psl.

IR MIN 
Griniaus
kaina $5

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, Vlado Požėlos, 335.. .,
psl.. kieti viršeliai, kaina _ I SAKAIS Jucrze Strohos fdo- 
£4 j mus 1940-194o m. atsimini

mai, 176 psl. kaina $2.00.

LIETUVOS VYČIO PĖD

MES VALDYSIM PA-j NEPRIKLAUSOMĄ LIE
SAULJ, parašė L. Dovyde- ruVĄ ATSTATANT, Ra
ilas I tomas 268 psl., II to-! |o Ski iči 440 pUtfiapių 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo
kaina $4.00.

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

NEPRIKLAUSOMA LIE 
į TUVA, R. Skipičio atsimi

ROMANAI

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

LIETUVA BUDO, Stepo.
no Kairio atsiminimai. 416-ATSIMINIMAI. paraše Juo 

<|.9nn zas Laidžius, 246 pusią 
piai, kaina........... $3.00 j

iTAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sJ., kai-, .

$2 00paple Salomėją
K4

Ir vis dėlto manau, kad 
senelė kirvio ėmėsi ne iš ge
ro gyvenimo, o todėl, kad 
per namo stogą žvaigždės 
pasimatė. Jinai ilgai galvoj 
jo. ką čia padarius. Paga-j 
liau. gero žmogaus patarta, 
nuvažiavo i Molėtus, Į buiti

nus, surinkęs kelias dešim- vo žemėje Kremliaus rusai
tis tūkstančių žodžių. Žuvo 
automobilio katastrofoje.

nio gyventojų aptarnavimo' mi P^an?- 
kombinatą

Priėmė ją pats kombina

— Kaip sekasi, klausiate?
Gerai sekasi. O butus re-, 
montuojant ypatingai gerai, i .
Pernai planą Įvykdėme 1101 v Jonas Greimas, 80 su vii- 
procentų. Suremontavome sym ^.eT.U' ^^umetis Paeze- 

,r už 54.4 tūkstančio rublių. Ir »'ių (Alvito valse.) piadzios 
\ šiemet žengiame, pralenkda- mokyklos mokytojas.

— Remontas — pelnin-
to direktorius Luką Korot-i gla,u?ia mū^ veiklos šaka. 
kovas. Pasodino i minkštą' Petomffausias _ straipsnis, 
krėslą, pasiteiravo, kaip Trečdali visų musų pajamų 

-vS.. i siais metais davė. Jeigu neS V J j - 1 X. j •i tie butų remontai, vargu ar 
. patys atlyginimus gautume.— Dėkui, nesiskundžiu,— 

pasakė 'Veronika Rinkūnie' 
nė, — bet štai namelio sto
gas — kaip rėtis. — Domitės, kas dirba? O!

LAUMĖS LĖMĖ 
Neri), Pet- 

Onelės Orintaites, 234 psl.
DIENOJ ANT, Kipro Bie-; Kaina $300* 

iinio, 464 psi., kaina....$2.00!

na

jo vardu padovanojo.“
Ryga dabar yra taip pri-'

grūsta nišų, kad apie Lais-: 
vės paminklą ir Opera žalu- ■ 
mynuose, ypač saulėtomis, 
dienomis, girdi beveik vien 
tik rusiškai kalbant. Fabri
kuose. kur dirba latviai, nuo 
1972 m. kovo mėnesio visi 
skelbimai rašomi rusu kalba.

GYVENIMO VINGIAIS 
PENKTIEJI METAI, Kip- . Kalvaitytės-Karvelie- j

ro Bielinio, 592 puslapiai, 360 psl., kaina . . $3.o0 į
kaina ...................... $2 00 j DANGUS DEBESYSE,— :

I 1918-1919 m. išgyvenimai,!
PASKUTINIS POSĖDIS,

Juozo Audėno atsiminimai, įsi., kaina minkštais virše 
227 psl., kaina........... $4.00, ijais $2.50. kietais $3.75. i

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

Jurgis Gliaudą, 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. Spab’s, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

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

Andrius Vaiuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psL. .kaina $3.00.

Andrius Vaiuckas, NE
MUNO SŪNŪS. Ii tomas, 
428 psl , kaina $ 4.00.

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

Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 

paraše Juozą* Švaistas, 325. psL> kaina $5.00.
1. 1 r\cl l/oinn »Yn*nL’obno snucn '

Kazys PlačenL. PULKIM
: . i ant keliu.... romanas iš

KONTRŽVALGYBA LIE ’ ŽVILGSNIS I PRAEITĮ, i kun. Strazdelio gyvenimo,
TUVOJE, Jono Budrio at- K* Žuko, 476 psl., kai- į i tomas 200 ps., kaina $2.00
siminimai, 224 psl., kaina ............................ II lomas 160 ps., kaina $2.00
$2.50. ! ATSIMINIMAI APIE i A \ v ■ 1ČTIIIUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- n \ T’‘

į SIAUBINGOS DIENOS, j lės Liūdžiuvienė., 88 psl.,: KIMOJIlZ.OLE’psL r0" 
1970 m. vasarą mūsų že- 1944-1950 metų atsimini-.kaina ..............................$1.; manas, Kama

mai, parašė Juozas Kapa ' ANTANAS SMETONA' i - tr. Tarulis, VILNIAUS 
činskas, 273 pusi. kaina $3 j IR JO VEIKLA. Parašė J. RŪBAS, 495 psl., kaina 

1 Augustaitis, 154 psl., kai- minKŠtais viršeliais $3.15. 
PER GIEDRĄ IR AUD- na $1.50. kietais viršeliais $3.75,

• CI A I ini T/"\ II t *T* A iznf IT t
Nemunas teka per Atlan

tą, Vytauto Alanto 5 nove-
i ...... , c „„„-i ____ lės. 263 psl., kaina minkštaisĮ™>- Aklojei (isskyrus Sov.Į virsehais ...................... $3.75.į NEPRIKLAUSOMYBES.viršeliai‘ ?3.00; kietais $3.50
tS-gą) 2 bil. 06 mil. Vadinas.j ; SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus'

Kostas Cerpinskis, gimęs 
1887 m., uolus spaudos ko
lekcionierius. nuolatinis mu
ziejų ir biblioteKų bendra-. 
darbis, nepriklausomos Lie-į 
tuvos laikais kurį laiką dir-j 
bęs Šiauliuose veikusioj že-j
mės ūkio kooperacijos „Ga-, mėjc buvo 3 bil. 632 mil. 
minto jas“ sąjungoje, 19241 žmonių. Iš jų Europoje gy- 
metais Tarptautinėje koope-Įveno 462 mil. Afrikoje—

NE VISUR JAV-BĖS 

PIRMAUJA

Geriausi meistrai. Samdome rabyvų parodoj (tente (Bel-Į344 mik, P. Amerikoje —

Geriausiu meistru laiko-, bes vertėju.

mino 
kit pai
ar penkiolika metų uždeng
sim naują stogą. j

— Taigi per tiek laiko 
namas visai supus, ir aš pa=> 
ti kažin... 1

— Greičiau nežadu. Re-

ma ir dailidė Veronika Rin-

. tu. Tada ji padėj'o tėvui ža-
montminkų brigada galuti- į)US kirsti. Gerųjų meistiu 
nai iširo. Privačiai vyrai dii- Sąrage pensininkė Elžbieta

— Tai gal man tų priva-’ Gobiei^ė, Ona Vidžiūnienė 
tininkų ir prašyti? Gal. atsi- “ daugelis kitų moteiiškių,

kūnienė, pirmą kartą kirvi Dar galima čia prisiminti Azijoje, 
i rankas paėmusi dar rusų-1 ir skirtingų „nuopelnų“ mi- dalies, g 
japonų 1904 metų karo me-i rusi Juozą Bartašiūną, gi-

net be sovietines; To paties autoriaus tomas: atsiminimų (1918-1940) V
weno net 56.6'; vi-! VI kietais viršeliais

kurios vinį vargu ar Įkaltų. 
Tik per penkis šių metų mė
nesius tokių meistrų buvo 
priimta ir po mėnesio atleis
ta — 77 žmonės.

prašau. ne čia kreipiausi?
— Ne. — šyptelėjo Į ūsus 

direktorius. — Gerai, kad 
pas mus atėjote. Ir naują 
stogą galėsite turėti grei
čiau. Eikit pas mus dirbti 
dailide.

Senelė pašoko. . . ..... ...
— Nebijokit. - -,1urami-!Jono.ak.lvalz<.IoJe.al,1faIu,!'"r 

no direktorius. - Mat. ki-'į3™. .zmones lr 'aK'be. 
taip mes negalim jums įj.'Buitm.o gyventojų aptarna- 
duoti statybinių medžiagų.' vlmt° komb1,na‘as
Jūs mums sumokėsite už mė<įa ‘ok.lus darbus? 
džiagas ii- už darba. o mes d." b° n.esI™osla d"'t>"- 
jums už darba atlyginsime.' v!?1 tl.e. Pn’^vmai vadinam, 
štai ir stogą tu,ėsite, da,- ir ™P<**'«. aP* S^nę zmo- 
pinigų uždirbsite. , nl« bu,t’’

— Bet kas uždengs? j —Blogai tik. — pagaliau 
- žmonių nedėkingu- direktorius Korotkovas nuo

mas. dneKtoiius pasi pik- pasigyrimų perėjo prie prob- 
tmo. y aik dėl jų, stenkis,. jemų — blogai, kad darbo

pat|.: kas?| knygučių trūksta. Ir apla-
ka.- . I a.l. močiute, pati.. maI- popieriaus mažoka. <

.. ?,el. n^no*de Pat,» suiaskit- 4aj f)aug ka pei-vestume i sa
issiiaksciusius mūsu meist-... , . vilai na.
ius. jie kur nors kaimuose Ktie« 
darbuojasi.

— Aš gi sakiau, mes
už dai bą sumoke-dm desimti įau neg^ nej ej]ės lauk- 
rublių, pne tos sumos pndė-;ti. Kombinatas dar labiau 
šit šimtinę, meistrams ir už- V’ii«Vtu planus
teks. Visi būsite patenkinti.

Senelė Veronika norėjo Tik kažin, ar Molėtų rajo- 
sakyti, kad bus patenkinti no gyventojus vilioja tokios 
visi, isskyrus ją pačią,bet, buitininkų perspektyvos, 

ira stoffa r.ri-
Aleksandras Prokapas

O dabai- rimtai. Jau kele- 
ri metai Molėtuose viso ra-

o

muši 1895 m. Jis buvo rau
donosios armijos atsargos 
generolas, rusams antrą kar
ta okupavus Lietuvą, 1944^ 
1953 m. buvęs vidaus reika
lų ministras, žiauriai kovojo 
prieš Lietuvos partizanus. 

Lietuviai gerai šoka

sų mūsų žemes gyventojų, j minkštais $2.50.
Kadangi kasmet priaugai 

apie 2'",, todėl spėjama, jog!
2000 metais žemėje bus 6.5- 

Į bil. žmonių. Į N
Pagal gyventojų amžiaus’ - 

vidurki pirmoj vietoj stovi 
S Švedija. Ten vyro amžiaus 
’ vidurkis yra 72, o moters—j- - j
! 76 metai. JAV buvo šiuo po-} 

Pramoginiu šokių konkur-f žiūriu antroje vietoje. Čia 
se Maskvoje dalvvavo dau-. vyro amžiaus vidurkis yra 
giau nei 90 poiu šokėju. Pir
mąją vietą laimėjo kaunie
čiai gydytojai Jūratė ir čes 
lovas Norvaišos, o antrąją— 
vilniečiai statybos instituto 
darbuotojai Laima ir Algis 
Kaminskai.

Antrąją premija atžymė
tas naujas pramoejnis lietu^ 
viu šokis „Rilio“, kuri pa
teikė komp. G. Paucra ir pra
moginių šokių atlikėjas A 
Gineitis.

TURISTO ĮSPŪDŽIAI 
LATVIJOJE

66.6, o moters 74 metai. O 
pav.. vienoj iš Afrikos vals
tybių — Gvinėjoj vyro am
žiaus vidurkis tesiekia 26, o 
moteli 28 metus.

Švedijoje iš 1,000 kūdikių 
miršta 11.7, Japonijoje — 
13.1, JAV-se — 24.4, o Ga= 
bono valstybėlėje (Afriko
je) net 229, todėl ten vyrų 
amžiaus vidurkis buvo 25. o 
moterų 45 metai.

Bet JAV-se 94'3 namų 
turėjo vandentieki, o, pav., 
Vengrijoje tik 36.4 G .

Vonią ar dušą JAV-se tu
rėjo 88.1'< butų, o Graiki
joje tik 10.5rJ , Italijoje — 
28.9G. V. Vokietijoje—64

$3.75, tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
psl., kaina $5.00.

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

A Įravičiaus gyvenimo, 233 psi., 
‘kaina $2.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESME, premijuotas 

201 psl., kaina

I T Ė S PROC
PAPIGINTA KAINA 

Į LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ!
j romanas, 
$2.50.

W a 1 t c r Rask-Raščiausko vadovaujamas AMERI- 
( AN TR V VĖL SERVICE BL REAU šiais metais yra suorganiza
vęs daug grupiniu kelionių į LIETUVĄ.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:

CHICAGO—NEVV YORK SPALIO 2 d. —13 DIENŲ KELIONĖ. 
Iš New Yorko §660.00 plūs taksai, iš Chicagos §760.00 plūs taksai 

11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE*

Aloyzas Baronas: ViENI- 
•jI MEDŽIAI, 117 psi. Kul
ia $ 1,50.

Vytautas Volertas, UPE 

TEKA VINGIAIS, romanas

i32 psl., kaina $3.50.
Alė Rūta. KELIAS Į 

KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
.ietuvių gyvenimo, 248 psl., 
taina $3.00-

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

D. Nendrė, 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- 
i SARIO LIETUS, 265 psl.,
' kaina minkštais viršeliais 
; $2.50. kietais S3.75. 
j Vejas tekia lyguma, roma_ 
nas. parašė Aloyzas Baro- 
ggs kaina $ • 00.

CHI( AGO-NEVV YORK GRUODŽIO 21 d.—U DIENŲ KELIONĖ 
!š New Yorko §660.00 plūs taksai, iš Chicagos §760.00 plūs taksai 

11 dienų Lietuvoje.

(Totai tour prices are subject to airlines agrcement and govern- 
nient nproval)

Informacijų kreipkitės i v
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

Štai ką tarp kitko pasako 
ją latvių laikraščiui Latviją!

dieną suval- 
maistas tu-j

Okupantų priespauda jau-pėjo 3.450 kalorijų. N. Ze-j 
čiama -visame krašte. Senie-' Indijoje — 3,320, JAV-se, 

|ji Latvijos paminklai išnie-' — 3,290. Y. Vokietijoje —j 
kinti. Taip Dauguvos kairia^ 2,940. Indonezijoje —1,750.' 
jame krante i Lucavsalą pa- Lengvųjų automobilių tais 
statytojo tvenkiniu niūrą su_ metais musų žemeje 
dėti visi paminkliniai kapų buvo 192.6 mil, is jų JAV 
akmenys, paimti iš Didižuiu — 9 mil

viliojanti perspek-
•inmJcVVa: kiekvienas siuvasi rū-į aplankęs A. Veselauskas: j Airijoje per ' 
J <U.H1 j bus. remor.tuojasi batus. Nei į ‘ į gontas žmogaus

prisiminus kiaurą stogą, pri 
kando lupa

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9737

Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės i mus. Mes paruošiau, 
kvietimus giminėms atvykti i Ameriką. Teikiame informacijas 
kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvu hi-

ir reika6n<ra<: vizas.
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l'Pjįsikalbiėjimas1
1Vlaikic su Tėvui

i Išsivadavimas iš jungo

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

—Ura.
nios!

Maiki, geros ži-

' dis jau 19184919 m. bttvo ”SLA Pildomoji Taryba per- ta pastudijuoti. Pirmiausia 
įsteigusi taip vadinamą Ta- rinkta!“ Galima džiaugtis tai turėtų rūpėti Pildomajai 

į rybų Lietuvą, tai Kipras Bie- dėl tų rinkimų, bet pavar- Tarybai, o jai pagelbėti tu- 
linis. anų įvykių liudininkas čius kitus to pat laikraščio rėtų būti pajėgivietinio ko- 

— nei linksmy- misfja.
gsmo nėra. 

kaitoje surašytos 29 na
rių pavardės, kurie draudi- 
mąsi atšaukė. Toks skaičius 
sudarytų jau gerą kuopą.
Tegu vienas kitas iš jų dai 
pasiliko SLA nariu 
kategorijoje, bet yra 
kad nariu skaičių ne vien

>cial- tautos kultūrai. Sustatykit ir asmeniškai gerai pažinęs puslapius — ne 
itera-šias devynias knygas 'ant Ęusllos bolseytkams nueju- bių nei džiaugs 
j;,,,.,? oVuhvVit sius tarnauti kaikunuos lie- Ataskaitoje suras'

Neseniai Amerikos Sočiai 
demokratų sąjungos Liter
tūros fondas išleido Kipro lentynos, skaitykit jų auto- 
Bielinio atsiminimų III-jį to-: liūs bei pavadinimus, perbė- 
mą, pavadintą "Gana to | kit mintimis per jų turinį — 
jungo". Tą įdomią knygą; ir kaip lietuvis pajusite, kad
už $5.00 galite gauti Kelei
vio administracijoje. Ją la
bai teigiamai įvertino nevie
nas laikraštis. Čia norime

esate dėkingas tiems tyliems 
socialdemokratų išeivijoje 
veikėjams, mirusiems ir gy
viems. kurių tarpe gal ryš-

tuvius, jų tarpe ir vyriausią 
iš jų — Kapsuką, taip atsa
ko į bolševikinę propagan
dą:

duoti ką tik išėjusio Varpi-' klausias ir dar vis besidar-j 
ninku filisterių draugijos' 
leidžiamo "Varpo“ žurnalo 
pasisakymą apie tą K. Bie
linio knygą.

Kel. red.

"Tad kas gi buvo pirma
sis. vadinamasai Lietuvos 
tarybų suvažiavimasjr Kap-

via Jonas Pakai-j su*0 laikinoji Lietuvos re- 
Į voliucine darbininkų, var- 
į gingųjų valstiečių ir raudon-

Dabar paklauski,,!, ar bū-'i a™ieėių vyriausybė? Atsa- 
‘ kymas aiskus; ji buvo ap-

K. Januta

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlės

kitoje Orintaites parašyti atsimini-
taktas. _,v .. , c-_mai apie žymiąją poetę Sa-

giltine mažina.
buojantis 
ka

tu kas išleidęs šitas Stepono, , ... A .
Kairio, Kipro Bielinio ar ^aiciuotas ir suplanuotas

I Vlado Požėlos knvgas, jeihLl^uvos »Ung.,m°
kam vis užkliūva, išeivijoje neturėtume Sočiai- j ^an,dy mas .(33°2^!ant 

lietuvių .politinės partijos.! demokratu sąjungą ir ju| tenka pnmmti, kad 1919 m. 
Jos tai vienybę ardančios,; Literatūros fondo? Grei- Plole.t,ine* > evoliucijos Lie
tai trukdančios visiems lie-Į čiausiai, kad ne. Tokio dar- tl!v?Je nebuvo’. J1 visuome- 
tuviams susiburti į Lietuvių; ioo nebūtų atlikusi jokia ki- :n.muo*e krast() ,santy- 
Bendruomenę. tai atbaidan- ta organizacija, o juo labiau KluOb.e nePahko kad ir ma- 
čios jaunimą nuo lietuviško; Lietuvių Bendruomenė ar Ped^kM- Minėtais
darbo ir tuomi kenkiančios, . , .metais Lietuva buvo atvira-

Lietuviu r ondas

* * ♦

Daug

pačiai lietuvybei išeivijoje.
tume

as. Ir taip bū-1 me kare su įsibrovusiu gink- 
levynių knygų luotu priešu, kad apgintu

mažiai išleistą knygą, gal-1 Akinome pėdsaku apie vie-, 
! ną kovomis, ryžtingumu ir'

lomėją Nėrį, tiek daug kal

bų sukėlusią ir šiame žemy-Kodėl nariai taip ėmė iš 
SLA išstoti? Problema ver- ne, 224 pusi., kaina $3.

Jaunystės atsiminimai

tis. O vis dėlto jos kyla, 
nors ir netokiu mastu, kaip 
Amerikoje.

— Pasakyk ir man. jeigu
geros. — D kas būtų, Maiki, jei

! kapitalistai nusiginkluotų?
— Jes, Maiki. geros. Ru- -Juk komunistai rait avei už- 

sijoje prasidėjo revoliucija, imtų visą pasaulį.
Sovietų valdžiai bus kaput.!
ir visi galėsim grįžti laisvon — Tai niekuo neparemtas 
Lietuvon. Nu, ar galėtų būti tvirtinimas, tėve. Revoliuci- 
dar geresnės žinios? ! jos pradžioje tik vienas

1 Trockis norėjo tokios politi-
— Bet aš tokių žinių dar kos. bet dėl to susipyko su 

negirdėjau, tėve! Matyt, kad Stalinu, buvo išvytasis Rusi. 
tėvas tik sapnavai, jog Ru- jos ir galų gale buvo nužu- 
sijojep rasidėjo revoliucija.1 dytas.
Jei tai būtų tikra žinia, tai;
gatvinė Amerikos spauda — Ale pasakyk man. ko 
užkimdama rėktų iš džiaugs- dėl žmonės taip bėga iš So- 
mo. O dabar ji tyli. ' vietų Rusijos?

j von ateina kitokios mintys. 1
Toji knyga yra Kipro Bieli
nio "Gana to jungo“. Ją iš
leido Amerikos lietuvių so
cialdemokratų sąjungos Li
teratūros fondas. Leidėjų
žody yra sąrašas knygų, ku
rias šis socialdemokratų 
fondas išleido. Net devynios 
knygos! šešios iš jų yra 
stambūs atsiminimų tomai, 
aprašantieji įvairius mūsų 
tautos budimo, jos tautinio, 
socialinio bei kultūrinio ki
limo ir valstybinio gyveni
mo laikotarpius. Visa tai 
yra ne tik įdomu ir naudin
ga kiekvienam lietuviui pa
siskaityti. bet sudaro ir neį
kainuojamą medžiagą mūsų 
tautos istorijai. Atliktas iš 
tikrųjų didelis darbas mūsų

Šiuose atsiminimuose taip 
pasiaukojimu turtingą laiko- pat įdomios vietos, kaip kū- 
tarpi, kurio, ypač socialinėj rėsi Lietuvos pirmosios savi- 
srityje, didelį darbą atliko valdybės bei valstybinės į- 
visi tie, kurie vedė Lietuvos staigos, kaip joms reikėjo į 
liaudį į geresnį gyvenimą ir dirbti trijų besikeičiančių o-, 
lietuvių tauta į laisvą ir de- kupacijų — vokiečiu, ber- 
mokratinę respubliką. montininku ir bolševikų —

sąlvgose. kaip organizavosi į 
Ši trečioji ir paskutinė partizanai ir gynė kaimus 

Kipro Bielinio (mirė 1965 nuo svetimųjų plėšikavimo.j 
m. gruodžio 5 d.), garsaus kaip pagaliau dešinieji lie- 
Lietuvos knygnešio spaudos tuviai ekstremistai su gen. 
draudimo laikais Jurgio Bie- Glovackiu priešakyje ieško- 
linio sūnaus, knyga praside- io priešų savųjų tarpe ir ke- 
da 1917 metų aprašymu, kai lis iš jų, niekuo savo tautai 
po 10 metų ištrėmimo už re- ir Lietuvai nenusikaltusius, 
voliucinę veiklą autorius nužudė.
grįžta iš Sibiro į Petrapilį,

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos! Lietuvos 
įžymaus advokato, Seimo nario, mi
nistro V 1 a d o P o ž e I o s labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juosę įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą Ją galima
gauti Keleivio administracijoje.

u

— Ne, Maiki, 
Juk ir "Keleivis“

ji netyli? — Tėve, žmonės bėga iš

vo išvyta“, bet apie 16.000 
sovietinių mechanikų sugrį
žo namo. užbaigę karinius į- 
rengimus Egipte.

rasė. , visur, kur gyventi sunku.
; Pirma lietuviai bėgo Ameri-

— Ne, tėve, apie revoliu- kon iš caro Rusijos; pasku:
ciją mūsų "Keleivis“ nieko bėgo iš nepriklausomos Lie- 
nerašė. ’ tuvos. Bėgo žmonės ir iš ki-

< . . ' tur. Bėgimas prasidėjo tuo-
— Vot. tai tu neskaitei. jau. kai tik Kolumbas sura-

Buvo juodu ant balto para- do kelią per Atlantą. Žinai 
šyta. kad po visą Rusiją esą tėve, kad nėra pasauly tokie 
platinami raštai ir kritikuo- kl asto, kur visi būtų paten- 
jama valdžia, kad pakilo kinti. Jeigu duonos yra. ta1’ 
mėsos ir sviesto kainos.: laisvės nėra. valdžia negera 
Prieš dešimt metų Maskva štai, kad ir Airija. Sala ne
žadėjusi žmones viskuo ap-'didelė, ir gyventojų nedaug 
rūpinti, o iki šiol dar niekas1 rodos, galėtu gražiai gvven 
nepagerėjo. ti ir vieni kitiems galėtų pa-

: dėti. Bet ne. dieną ir nakr
— Bet ar tai revoliucija, SprogSta bombos, deginanr 

tėve? Ne, tai tik teisybė. In-. narna]- Įr kasdien po keletą 
fliacija yra jaučiama visa- įmonių būna užmušta. Žmo 
me pasaulyje. Gyvenimas ( npS nesuvaldo savo aistru 
pabrango net ir Amerikoje. , j<pa neapykantos pritvinku- 
Prezidentas Nixonas nese- si vieta yra tarp žydų ir ara 
niai dar paskelbė kovą in-įbu.
fliacijai. bet maistas kasdien i
darosi vis brangesnis. Prieš; —Jes, jes, girdėjau iras 
savaitę aš nusipirkau butelį ■ Gazietos rašo. kad araba-’ 
gingaralės; mokėjau 25 cen-į ^viį0 j; Eginto 26.06f 
tus; o nuėjau nusipirkti to-! Maskvos 'bolševikų. Turėtu 
kį pat butelį šią savaitę — taip padarvti ir lietuviai — 
jau 32 centai! Pirmesnė kai- išpašalvonvt iš Lietuvos vi- 
na nutrinta. Panašiais šuo- sus maskolius.
liais kyla vaisių, daržovių.
mėsos ir kitų produktų kai-' — Tai kas būtų? 
nos. Kapitalistinėj Amerikoj !
kainų kilimas yra natūralus' —Mano dūsiai būtų links, 
reiškinys, tėve. nes čia visa miau. Maiki. Arabams mu- 
krašto santvarka paremta du turėtume nusiųsti pasvei- 
privatiniu pelnu. Sonetu Są- kinimą.
junga privatiniam pelnui y-t
ra priešinga: jos pramones — Bet tegul tėvo dusia1 
tikslas — aprūpinti žmones dar nesidžiaugia, nes atrodo, 
reikalaingais gyvenimui da- kad toji žinia buvo išpusta 
lykais. Todėl kainu kilimas tik iš blogu norų. Visų pu
teliais, rodos, neturėtų teiks-j ma ne maskidjų bu

— Tai kas 
pūtė?

tob;kią žinią įs-

Maskvą, o po to ir į Lietuvą,1 
kuri tuo metu buvo vokiečių1 
okupuota. Autorius plačiau 
apsistoja ties lietuvių sočiai- _
demokratų veikla Rusijoje. S. Michelsonas, liepos 11 
kai buvo pašalintas caras ir d- Keleivyje apkasydamas 
vyko demokratinių jėgų iš ^-usiAienijimo Lietuvių A ne
vienos pusės ir bolševiku iš rĮkoJe seimą, dėl nanų s Ni
kitos kova dėl santvarkos ?,aus; mazėJimo daro tokl3 
Rusijoje. .išvadą:

TZ. p,. ..... i "Liūdna, kad giltinės dal. Ki-pras Bielinis, kaip so- . . . . : _ ,,• i J , . ’ . L. į gis neaplenkia ir musų Su-cialdemokratas. gerai zino-5 . ,r , . - „

jo apie rusu socialdemokra-; / ,
J 1 _! raportas parodo, 1961 m.

pabaigoje turėjome 11,362
, . . T1 •• narius, šių metu pradžiojetos paskirta Rusijos revoliu- . o A,,,

.. 1 . . ; - . - iau tik 8,001. Vadinasi, pel
enai ir jos vystymuisi. iki J. ’. t .. „ t}a,, V j , - viena dešimtmeti 3.361 na-bolsevikai, pasinaudodami

tus ir jų atskalą — bolševi
kus. Šioje knygoje daug vie-

NE VIEN MIRTIS 

MAŽINA SLA

. •• “Ą- -
•> :

. <■; y . ;
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

' -v yi TV i ■' i ■ '
TIK UŽ

i . ■ ■' •?: - .v /■ ./V-
Pasinaudokite paskutine geča proga įsigyti visas 4 

knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus K i p r a sT Bi ė Jhi it i s

Dicnojant, 464
- ?

iys iškeliavo amžinybėn“.

Reikia sutikti su S.M.. jog 
yra liūdna padėtis, kad taip 
SLA narių skaičius mažėja, 
bet negalima sutikti, jog dėl 
to yra kaltas vien tik mir- 

. ties dalgis. Kaltininkų yra 
tui ėjusių jr cjaugiau> Let jie neieško- 

su Leninu. m]-
kitais bolševizmo j
veikla, liesa, jų į Yra tikra, kad paskuti- 

tada būta nedaug —vos į niais metais gan nemažas 
mažas būreli', ir jais pasi- J skaičius nariu iš SLA išsto-

demokratiniu jėgų pasyvu
mu, liaudies tamsumu ir 
chaotiška padėtimi, ginklu

— Atrodo, kad tai buvo 
U PI žinių agentūros darbas, 
tėve, nes ji išsiuntinėjo iš 
Kairo tokį pranešimą: ”E- 
gipto prezidentas Anwar 
Šadat įsakė, kad 20,000 ru
siškųjų patarėjų važiuotų 
namo, nutraukdamas tuo
būdu saitus su Sovietų Są-: pagrobė valdžią, 
junga, kurie buvo tęsiami 
nuo 1956 metų“. Bet visai; Mums tačiau įdomesnės' 
kitokios spalvos žinią apie tos vietos, kur aprašoma lie
tuos rtisus padavė Londono; tuvių bolševisų. 
laikraštis. Anot jo. Egip-! tiesioginių ryšių 
to ministras pirmininkas 
Sadky buvo nuvykęs Mask
von ir prašė daugiau puola
mųjų ginklų priež žydus.

Penktieji metai, 59J2 psl.
i

Gana to junga, 492 psl. 
Teroro ir vergijos imperija
Sovietų Rusija, 309 psL -> -1

' Stalinu ii 
kūrėjais.

Maskva atsisakiusi tą prašy-i naudodami Rusijos bolše-j ja Vieni atšaukia draudi
jau tada

prijungti IJc.uvą, 1918 m. 
vasario 16 d. aktu pasiskel
busią nepriklausoma valsty- 

Kitos žinios sako, kad tie be. pi-ie raudonosios Rusi- 
m ech an i kai ir jų darbas kas-! jos. K. Bielinio atsimini? 
dien kainavę Egiptui po $5 muose skaitome, kad Rusi- 
milionus ir iš viso susidariu. jos liaudies komisarų tary
ti S7 bilionų skola. Maskva bos 1917 m. gruodžio 21 d. 
‘ačiau pasakiusi, kad para- nutarimu, pagrasytu Lenino 
ma Egiptui Sovietų valdžia m Stalino buvo įsteigtas 
keiksianti ir toliau. Taigi. Lietuvos reikalams komisa- 
tarp Egipto ir Maskvos san- rialas, kurio viršininku pa-i 
tykiu nematyti jokio pablo- skiltas Vincą.- Mickevičius- 
gėjimo, tik žinių meistrai Kapsukas ir jo pavaduotoju 
taip jas nudažė, kad geriau
derintųsi prie šaltojo karo. — Z. Aleksa-Angai ietis.

— Jeigu taip, Maiki, tai ir Kai pavergtoje Lietuvoje
mano dūšiai nebus ko dabar visokiais būdais, ži- 
džiaugtis. Atrodo, kad re- noma. meluojant ir iskrai- 
. idi'cijo.- Rusijoj doi ne- pant faktus, -'.engiamam į- 

rodinėti, kod IJetinos liau-

mą patenkinti, tada Egipto vizmo vadai siekė 
premjeras paprašęs Maskvą 
atsiimti savo mechanikus, 
kurių darbas jau pabaigtas.

mą. kiti atsiima taupomąją 
apdraudą ir su Susivieniji
mu atsisveikina, o yra ir to
kių, kurie tik ranka numo
ja pasišalindami ir net ne
reikalauja tu pinigų, kurie 
priklausytų už kelių metų 
mokėtus mokesčius.

Keletą metų esu buvęs 
vienos kuopos finansų sek- 
įelorius ir žinau, jei naiys 
nutarė vienu ar kitu būdu iš 
SLA išstoti, retam bepa- 
vyksta .prikalbinti pasilikti 
SLA nariu.

Balandžio mėnesį Tėvy
nės numeris išėjo papuoštas 
Pildomosios Tarybos pa
veikslu ir linksma antrašte;

Pirmosios Trys knygos yrįt atajinibijenai. Autorius jų 
turi labai daugį labai įdomių irrrnoka‘Rkliindžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos jnaeities pažinimą.

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

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
VYTAUTAS ALANTAS

Stefa G r i i k a i tė

MANO TĖVIŠKĖ

Tenai alksnynai su beržų vainikais, 
mama jais puošdavo visus namus. 
Kvepėdavo svaigiai Sekminių rytas, 
kai saulė didelė pažadindavo

, GERA PROGA UŽDIRBTI.mokslo kandidačių — 714, 1 1 •- . O
I profesorių- 12, docenčių- Ar SK<lltytOS' i vienintelė prosu profesiona-

. _ , lui pirkti išimtiną privilegiją
Melagingas Mikasės ais< . (franchfae) iš progresuojančios 

kas, parašė Jurgis Jašinskas,' nu„maviBO Mass.
69 psl.. kaina $1.50. I va|gtįjoje> Uždarbis gali siekti

, ,T. , . o „ i iki $30.000 per metus, pirmaI Viena karta iaunas muzi- Breksme* našta, romanas, ... . .YICIKJ jaunas mūza , , pr,tvruslems specialistams pa-
: kas paklausė garsųjį kompo- paraše Jurgis GIiauda, 384'
'zitorių Mozartą, ką reikia Į psl., kaina $6.00.

175.

KAIP PARAŠYTI 

SIMFONIJĄ?
I

Kun. Antano Strazdelio 
regėjimas

Ištrauka iš Vytauto Alanto romano ”Amžinasis lietuvi*“

Kun. Antanas Stazdelis sėdėjo pačiame stalo gale su 
smulkiais bajorėliais, grafo dvaro tarnautojais bei šiaip
jau neaiškios kilmės ir veršio svečiais. Tas stalo galas 
buvo beveik kaip ir tarnų galas, nes čia visą laiką zujo 
frakuoti lekajai, padavėjai, vyno pilstytojai ir indų tvar- 
kovai. Pačiame stalo viduryje sėdėjo pasipūtusi, pilna 
kaip išsirpusi slyva grafienė, jos kairėje — grafas, deši
nėje — vyskupas. Nuo jų dešinėn ir kairėn sėdėjo svečiai, 
griežtai suskirstyti pagal titulus, rangus ir turtą.

Grafas Andriejus ir vyskupas, jau kaistelėję nuo tau
riųjų gėralų, kalbėjosi garsiai, bemaž ginčydamiesi: vys
kupas norėjo Įsigyti iš grafo porą medžioklinių kurtų veis- 
lės šunų. Grafas prisiekdinėjo, kad kurtus jis išsirašęs iš 
pat Anglijos. Vyskupas dėl to nesiginčijo: būdamas aist
ringas medžioklis, apie šunų veisles jis gerai nusimanė, 
bet jis nenorėjo brangiai mokėti, — jis grafui siūlė tik 
vieną baudžiauninkę.

— Už puikų, grynakraūji anglišką kurtų porą tik 
vieną bobapalaikę! — šaukė pasipiktinęs grafas. — Do
vanok ekscelencija, jūsų pasiūlymas atsiduoda žydišku 
gešeftu! ,

— Bet kokia bobapalaikė! — vyskupas lyžtelėjo 
savo Stonis, bukus pirštų galus. — Pats pamatysi! — ir 
sulig tais žodžiais jis pliaukštelėjo delnais.

Jo tarnai tuojau i menę Įvedė ilga drobule apmutu-į 
riuotą ir virvagaliu sujuostą moteriškę, kurios net ir gal
va slypėjo po drobine nuoplėša. Visi svečiai staiga nuti
lo ir smalsiai sužiuro Į baltą, panašų i vaiduoklį pavidalą.

— Jūsų iškilybe. už angliškus, taurios veislės kurtus 
siūlai man tą lietuvišką mergą! — vėl sušuko grafas, at- 
srverstinai perdėtai garsiai nusikvatodamas ir tuo aiškiai 
duodamas suprasti, jog už nosies vadžiojamas nesileisiąs.

Vyskupas tik nusišypsojo ir vėl pliaukštelėjo delnais. 
Jo tai nai bematant nuplėšė nuo jos galvos apdangalą ir, 
atmezgę virvagalį, nusmaukė ant grindų drobulę. Visi 
svečiai aiktelėjo iš nustebimo ir pasigėrėjimo. Prieš juos 
žvakių šviesos apšviesta stovėjo nuogut nuoga jauna mer
gina. Jos ilgi. švlnūs, švisiai gltoni plaukai spinduliavc 
mainavai ir kaip šilko pluoštai driekėsi ant pečių ir kiū
tinės. visiškai paslėpdami jos nusvilusį veidą. Iš jos dar 
niai sudėstyto kūno trykšte tryško laukų dukters sveikatė 
ir vitalinė jėga. Jos kūno akinąs baltumas spangino išle 
pusią didžiūnų akį, tarsi prieš juos netikėtai būtų išnirus 
iš jūros putų pati meilės ir grožio deivė Afroditė. Jie ne
galėjo atsistebėti, kaip tokia gražuolė, kuri turėtų aipintis 
šilkuose ir pūkuose, galėjo gimti surūkusios lūšnos skudu 
įūose. Vyrai ją varstė gašliais žvilgsniais, o moterys tyri- 
nėjo ją šaltai, pavydžiai ir smulkmeniškai. Grafas, ne 
kantriai trenkdamas batu į grindis, suriko:

— Snukį! Tegu ta merga parodo savo snukį!
Vyskupo tarnai vėl pripuolė prie merginos, prasklei 

dė jos plaukus ir, giubiai pagriebę už smakro, atmetė gal 
vą. Gražus, taisyklingų lietuviškų bruožų veidas buvo b 
galo išblyškęs ir lyg suakmenėjęs nuo neišpasakyto siel 
varto, gėdos ir baimės. Savo didelių akių ji atmerkti ne 
drįso.

— Sutinku! — vėl riktelėjo grafas, lyžtelėdamas iš 
džiūvusias lūpas. — Porą veislinių kurtų už tą' veislinę lie 
tuvišką mergą! — Ir jis sumušė rankomis su vyskupu.

Tuo tarpu Įvyko kažkas negirdėta ir neregėta. Stra? 
delis pašoko nuo kėdės, timptelėjo iš visų jėgų staltiesę u 
kampo ir papurtęs užmetė merginai ant pečių. Ant grind 
dzingtelėjo brangių indų šukės, apvirto žvakidės, pasi 
pylė vynas. Kilo sąmyšis ir pasipiktinimo audra. Motery 
klykė, drabstydamos nuo kelių sukritusius valgius ir pa 
dažus, ir gaudė orą. uostydamos iš kristalinių flakonėlii 
kvepalus, kad neapalptų. Vyrai maurojo, grūmodam 
Strazdeliui, kuris lyg niekur nieko ramino konvulsinga 
kūkčiojančių merginą ir glostė jam ant krūtinės nusviro 
šią jos galvą. ,

— Lauk tą chamą! Jam vieta kiaulidėje! Išmeskit j 
ir išpiudykit šunimis! — maurojo grafas. -— Lauk lietu 
višką pagonį! ‘

— Silencium! — trenkė kumščiu į stalą ekscelenci 
ja. — 40 dienų pasninkausi, ėsi duoną su druska ir geis' 
tik vandenį! Parašysiu Romai, kad tave ekskomunikuotų! 
Aš, tavo vyskupas, tau sakau!

(Bus daugiau)

Malūno tiltas su medinėm Žukam 
Šukavo vandenis skaisčiais čiurliais, 
arba į akmenis, kurie giliai suklupę, 
vis leido krist dainuojančias sroves.

Tai pasaka pavasariui atėjus — 
pražydo ievos taip baltai baltai, 
svaigus jų kvapas apkerėjo pievas, 
ir supasi visi, visi žiedai.

Viliodavo vaivorykščių karoliais, 
ramunių, smilgų ir beržų rasa, 
jie visą žemės džiaugsmą man atstojo, 
jie mano laimės pasaka visa.

Nuskynusi gėles kaip tikrą laimę, 
aš pindavau ten margus vainikus, 
ir laimė buvo mūsų žemėj ir šilainėj, 
prabėgdavo jos šlamesys jaukus.

(Iš „Varpo“ nr. 11. S. Griškaitė mirė 1969 m. Lietuvoje).

daryti, norint parašyti sim- 
i foniją.
I
Į

— Bet jūs dar toks jaud
rias, — atsakė kompozito
rius, — pradėkite nuo trum. 

! pesnių kūrinių.
i

! — Bet jūs, dar būdamas
tik dvylikos metų, jau rašėte 

i simfonijas.

•; — Taip, bet aš nieko ir
' neklausinėjau, kaip jas ra- 
; syti.

mokius, kaip tą darbą dirbti. 
Privilegijos penkeriems me-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-

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

1 tams kaina — nuo $5.000 iki 
: $15,000, priklausomai nuo teri
torijos dydžio. Kreiptis:

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi-j 
karo laikų Europoje, 127, 
nimai iš Antrojo pasaulinio i 
psl., kaina $2.00.

I
Chicagos Istorija, parašė 

Aleksas Ambrozė, 664 psl. Į 
gausiai iliustruota, kai- • 
na kietais viršeliais $10 J 
minkštais — $8.

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

The Leasing Corporation 
5 Broadvvay 

Saugus, Mass. 01906 
Tel. (617 ) 599-0650.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl., kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Ak, tie vyrai!
ONA: žiūrėk, tas šykštuo- kartą, bet girdėjau, kad vėl 

lis padovanojo man kojines, skiriasi.

Amerikos lietuvių istorija,' oooocooooceccooooooooooooe
pir — už 50 centų, už $2.50 redagavo dr. A. Kučas, 639 — _psl., kaina $10 00. j Įfo (jį MyGing

Didieji dabarties klausi-*!
mai, patašė Antanas^Macei-• Mykolo Krupavičiaus atsi- 

; minimai, 364 psl., kaina — 
į $10.00.

(sulankstomas) ir už $3.50 

sieninis).
i na, 325 psl., kaina- $6.00.

Elegiški Stepono Kolupai-

INA: Tikra pajuoka! Ko- INA: Aš verčiau pasirink-
jinės dabar tokios pigios, ir. čiau vaikiną, negu vedusį, 
tai jokia dovana merginai, j

ONA: Nes tu kvailutė- 
ONA: O tu tą Algio pado. i Vaikinas perdaug žino apie 

vanotą žiedą ar atidavei i moteris, dėlto ir nesiveda, 
o išsiskyrėlis — aiškus kvai
lys. Jį gali nuvilkti į civilinę 
metrikaciją, kaip aviną į 
skerdyklą.

jam f

INA: Kad tas begėdis nu
traukė mūsų sužieduotuves.
Taip trenkiau jam į žandą, 
kad net ranka sutino, ir žie
do visai negalėjau nuimti.

ONA: Žinai, tie vyrai be
viltiški. Nieko neduoda, bet 
tik patys nori gauti.

ONA: Bet jis toks negra-
INA: Įsivaizduok, tas mi-i žus! 

zernas Jurgis į kiną mane 
pakvietė. Aišku, tik “News“ 
laikui, ir už tuos 30 penų 
norėjo prie manęs prisi
glausti.

INA: Gali būti. Turiu ir 
aš vargo. Taip sunku su tuo 
Petro, nes ‘jokiu būdu nega
liu jo įtikinti, kad jis mane 
myli.

ONA: Arogantas! Aš, vy
li būdama, niekuomet taip 
tesielgčiau.

INA: O. Dieve mano, o tas 
□tas toks mužikas! Pasakė, 
:ad myli mane platoniškai.

ONA: Nėra ko užsigauti, 
ai nieko bloga.

INA: Iš patyrimo žinau, 
eigų jaunuolis vartoja man 
esuprantamus žodžius, tai 
au reiškia ką nors nepado
rus.

ONA: Plato — tai senas 
šminčius.

INA: Tie seniai tai jau 
logiausi; jiems tik ir rūp’ 
isokios kiaulystės. Įsivaiz 
uoju, koks akiplėša tas Mr. 
riato turėtų būti.

ONA: Teisingai, jis pata 
ė vyrams tik mylėtis, bet 
įesivesti. Tai skandalinga

INA: O kaip tas Jonas? 
Ir vis tikisi, kad už jo tekė.

įsi?

ONA: Aišku, geriau už jo. 
tegu iš viso neištekėti. Be- 
uo tarpu dar pašturmuosit 
Vincą.

INA: Bet jis juk vedęs.

ONA: Taip, jau trečią

GERIAUSIA DOVANA 
LIETUVOJE

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

los niekintojai, parašė Ksa-
• veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo

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

specialūs rubliu:

Milžinų rungtynės, Myko=* 
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas, 203 psl., kaina — 

Dialogas su kraštu, Aki j minkštais viršeliais $3.00, 
jmirksnių kronikos, antr? kietais $3.50.

ga, 130 psl., kaina $4.00.

i knyga, parašė Bronys Raila 
i 560 psl., įrišta, kaina $7.00.

Už kiekvieną tokį rublio certi- į 
fikatą gulima gauti mažiausia! 
4 paprastus rublius. Tais specia-

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys

,. . ,x . ,T > ’ praeities ir artimų dienų ak-ials rublio certifikatais V nespo- k|ausimais> parašė
Bronys Raila, 351 psl., kai-syltorgo užsienio valiutos krau. 

tuvėse galima pirkti viską už ’na $5.00. 
mažą dūlį kainos — už ketvir-į 
tadalį ar net dar pigiau. Tai Septintoji pradalgė, lite-

INA: Tai kas, sėdės visą 
dieną įstaigoje, be to. aš ne
siruošiu jį perdažnai matyti.

ONA: Kokios baisios tų 
vyrų manieros! Įsivaizduok, 
Rimas atėjo į balių visas iš
sikvėpinęs. Pasakiau jam: 
kvepalai moterims, o vyram 
muilas! Ak, kaip sunku mo
teriai. Jie bendrauja su mu
mis vien dėl malonumo, o 
mes esame priverstos.

INA: žiauru! Ypač kai 
dar neturi pinigų. Padėtis 
.iesiog beviltiška. Bijau, kad 
liksime senomis panomis.

ONA: Gal būt. bet be mū
šio aš nepasiduosiu!

INA: Vyrai — tai šmėk
los!

ONA: Tikrai, jų vengčiau 
kaip ugnies, jeigu nenorė
čiau ištekėti.

„Europos Lietuvis“

LIETUVOS MOTERYS

1971 m. Lietuvoje moterų 
skaičius siekė 1,678,900, ar
ba 53,% visų gyventojų. Iš 
jų miestuose gyveno 858300 
(52.7% ). kaimo vietovėse— 

• 320,600.

Moterų Lietuvos „parla
mente“ (Aukščiausiojoj Ta- 
•yboj) 1971 m. birželio mė- 

I nesį buvo 97, arba 32.3% vi’ 
sų atstov ų.

Moterų mokslo darbuoto
jų 1971 m. buvo 3350. Iš jų 
aukštojo mokslo laipsni turi 

i 739, mokslo daktarių—25

reiškia, kad jei. pav., kurios nors 
prekės kaina yra 10 rublių, tei 
tą prekę galima nupikti už du 
su puse rublio ar dar pigiau.

Specialūs rublio certifikatai 
gali būti iškeičiami į paprastus 
rublius labai geru kursu.

Tie certifikatai pristatomi 
namus per 3-4 savaites.

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

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

We will conąuer the world
by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

12 knygų už $2

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

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti-

• Už vieno rublio certifikatą j ką, J- Girnius meta žvilgs- 
mokama $2.35. Gulite jų pasiųs-1 uį į visą tą literatūrą apla- 
ti, kiek tik norite. . mai ir šio kūrybos laikotar-

pio problemas, Č. Gricevi
Paprašykite naujo iliustruoto 

katalogo veltui. Jį peržiūrėję 
įsitikinsite, kad specialūs rublio

certifikatai yra geriausia dova
na jūsų giminėms Lietuvoje.

(Skelb.)

sąrašą. Kaina $10.

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

Milfordo gatvės elegijos
lidelį susidomėjimą sukėlęs 
ooeto Jono Aisčio straipsniv 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir

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

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Imkit ir skaitykit 

K'pro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGlJt r 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 

oolševikinio teroro sistema 

los vergų stovyklos, kuriose 

kentėjo ir žuvo 

broliai, seserys,

draugai. Knygos kaina — 

75 centai.

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

«ooooeoacotMacieoococeecoQe

Imkit ir skaitykit

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

Socializmas ir religija, E.
Vanderveide, 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.

ANTANO ŠKĖMOS RAŠ
TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, Šventoji Inga, . ..
Čelesta, Balta drobulė). įriš-i T_.v5oS’’ .te.or!3a’ ,,* 

J ta, 500 psl. Kaina $6.00. į F,scerlo)I’J'4 P8'- kal"a.2«<-t
LIETUVOS ISTORIJA Socialdemokratija ir ko-

mūsų VI-ji laida, parašė dr. Van-' <K_- Kauskio), 47
giminės ir <!• Daugirdaitė-Sruogienė, i Psl- kama 2o CCTta’

j 414 psl., daug paveikslų, ke-' AtsKirai sudėjus, ju kaina 
į li žemėlapiai, tvirtai įrišta.' $5.60. bet visos kartu par- 
Kaina ........................... $6.! duodamos už $2.



Vietines žinios
M*

Mirė Pranas Martinkus Išrinko N. Anglijos gražuolę

Rugpiūčio 11 d. mirė Lie- Minkų radijo labai gau- 
tuvos savanorių kūrėjų s-gos šioje gegužinėje rugpiūčio 
Bostono skyriaus ilgametis 13 d. ’Miss Lithuania ot N. 
pirmininkas Pranas Martin- E.“ išrinkta brocktonietė 
kus. Jis. pašarvotas Lubino J Patricija Tamošiūnaitė, 
laidojimo Įstaigoje ir laido-Į
jamas rugpiūčio 16 d.

Velionis paliko liūdinčius,
žmoną Birutę, dukterį MildąįMoakley dalyvavo gegužinėj 
Leimonienę Vokietijoje, du!*r l)ats Įteikė savo dovaną, 
sūnus — Rolandą Medfieb
de ir Povilą Verginijo’j,— 
brolį ir seserį Lietuvoje.

Ji buvo apdovanota ivai 
riomis dovanomis. Kandida
tas į JAV kongresą John

Jiems reiškiame gilią už
uojautą.

Australijos lietuviai 

Bostone

Retas svečias

Pirmadieni mūsų įstaigą 
aplankė žinomas žurnalistas 
Vytautas Sirvydas, gvvenan- 

; tis Nashua, N.H., ir Stasys 
Baltis.

Primena savo ir mūsų 

nelaimes

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis sęptlnbfl

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši- S^MooeooaaooooeoeeeooeoeoeoeoeooeooeGooooooGoseeeee^
toje 238 psl. knygoje yra 3

HIGHLIGHTS OFdramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė.

Lemtingos dienos, Jono 
Jaškausko apysaka, kaina 
$2.50.

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

VIETŲ VINGIAI. Alf. Ty-: 
ruolis, 176 psl. kaina $3.,

Nemarioji žemė, Lietuva j 
pasaulinės poezijos posmuo- • 
ie, sudarė Alfonsas Tiruohs, i 
176 psl., kaina $5.00.

Nuo krivūlės iki raketes,
Lietuvos paštininkų atsimi- 
įimai, redagavo Antanas ’

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
iustruotoj knygoj yra sep 
ynios Maironio baladės. Tai 
vnyga. labai tinkama dova- 
įoms. Kaina...............$6.00

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas.1 
120 psl., kaina $3.50, II to Į 
mas 282 psl., kaina $3.50. |

SCANDINAVIA
15 & 22 davs esvorted tours

plūs air fare ’

1) e n e m a r k,
F i n 1 a n d,.
S w e d e n,
N o r w a y plūs 
11 o 11 a n d.

Independent and group tuurs to L i t h u a n i a and other 

Baltic States.

Fur inforniation cuntact:

FINNAIR, 20 Providence Street, Boston, Mass. 0211 G. 
Tel. (617) 482-4952.

294$

Liepos 22 d. Bostonan bu-,
TO atvykę Australijos lietu- Utvj žurna)istas Osvalds 
viai krepšininkai ir čia zą.’| Akmen?inš ra beveik vie. 
de su So. Bostono ketuyių|ninte]is įakieti kuris 
Pil. dr-jos krepšininkų ko-i jiauj/brautis į ameri. 
manda. Jos baigėsi 108:90 ki^u stenįamasis
Bostono naudai, žaidynes pHmj-nti ne tlk sav0 t&vy?& 

bet ir Lietuvos bei Estijos 
Pasak sporto žinovą K. dabartinę padėtį. Daugiau-:

Cerkeliūną. Bostono pe'rga-'?13 £ ra^« ^ausdina Bos-
lė buvo pelnyta. "Bostono °" H.el.'ald ,.Trave'V''« 
vyrai aukšti, stambūs ir pa- !alk\’astls ir liepos 21, 26 ir
rodė technišku plonybių (iš- 29 laI?.os.e fPausdl‘

v : no 3 Akmentimo laiškus.
siskyrė Galinis ir Analaus-f
kas). Australijos lietuviai. Atidarys užkandinę
ūgiu nepasižymi, bet visi , . . .
žaidikai greiti, vikrūs, stro-' So. Bostono Lietuvių pii.p7.000 žodžių, oil p»l„ kai-, 
piai dengia. Kiekvienas ko= dr-jos užkandinės įrengimo 13

Žaidynes
sekė apie 300 žiūrovų.

mandos dalyvis atiduoda bekeik baigti. Jau
viską, ką gali, ir sudaro itin 
drausmingą, gero lygio vie
netą“, — rašo K. čerkeliū- 
nas. :

l
Vakare svečiams pagerb

ti skautų Grandis ir So. Bos
tono Liet. Pil. dr-ja surengė 
banketą. Jame dalyvavo ir 
Jaunimo kongreso P. Ameri
kos ir Vokietijos atstovai.

Neaiškios profesijos

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

1 ietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 

ir Šlapoberskis. apie;naitė

Lietuviškai angliškas žo- 
gauta ir gera šeimininkė. A- Jvna*. Vidaus Peteraičio, 11 
tidarymas bus rugsėjo 9 d. j aida, daugiau Kaip 30,000 
8 vai. vakare. į odžių, 586 psl.. <7 imi

(ELTA)
PAKENGIM Ų 

KALENDORIUS

e#***##***#**#**######**#****###**#*********#####***#**#**************J

Dviejų savaičių 
rudens-žiemos

ekskursijos j Lietuvą
Kaina nuo $619.00

Ekskursijos išvyksta iš 

BOSTONO (NEVV YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

Trans-Atlantic TraveI Service
393 West Broadvvay 
South Boston. Mass. 62127 
Telefonas: 268-8764

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

t Savininkė: Aldona Adomonienė**

»/=z/v/v/7/>7
prade of scandinavu

ALDRKU OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

Oal
.vimssPilnas namų šildymo aptarna'

Alyva pristatoma be priminimo 

šildymo įrengimas 

Licenzuotas šildymo ekspertas 

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresų, prane

šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti
pašto numerio — —«p cod«^ ‘ mi ir dabartimi.

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-

o AVAITRAšTIS

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 įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
<vrbia problema.
”NF?R1KLAUSOMA LIETUVA“ yra dina mišk ir. mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir <u:oa uz 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?8.60 
Adresas:

7722 George Street, LaSalIe-Montreal, 696, Quebec, CANADA

paprastą naujų ZHIGULI 
automobilių pdpuliarumą. 
kurių dabar gaminama vis 

į daugiau ir kurių gali visur 
matyti. Iš asmeninių pasi- 

, kalbėjimų su Zhiguli auto- 
• mobilių savininkais bei vai- 
' ruotojais ir iš savo paties

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Dorchestery, Mass.. arti Ash- 
mont stoties išnuomojamas la
bai gražus ir erdvus laitas. Gra- 
susisiekimas.

Skambinti tel. 2.55-1256.

Rugsėjo 10 d. Maironio 
parke Worcesteryje Bosto
no apygardos Lietuvių die 
na. * * *

Rugsėjo 24 d. 3 vai. po j 
pietų So. Bostono Lietuvių1 
Pil. d-jos auditorijoje Tau
tos

PODAROGIFTS, INC.

240 Fifth Avenue, 

New York, N.Y. 10001 

Telefonas: 685-4537

P. Maurice Rifkin, Poda . . . , .....
šventės minėjimas, kuri' rogifts, Ine., steigėjas ir pre- į1.i?1.0 Ja^

n - „• „-„a,™ kalbant ruošia LB Bostono apylinkė ridento, k, tik grižo iš So- P- R'fkin isttik.no, kad tas 
Dažnai girdime ..kalbant j . y f.1 , tvirtas automobilis esąs pui- 7 „ 5 Z- n

anie lobistus bet ne visi ge- vietl2 S^ungos. Jls praleido k k b- sklandžiai ICSkOP- ™ sPalio 8 d. So. Bostono dvi savaites pasitarimuose kl°® *okybe*> sklandžiai
pat žinome, kas jie tokie. Liet9vi Pniečiu d.jos tre? su Vneš it^ kuriam važiuojamas, gražus paau-;
; Jie trinksi posėdžių prieš- mojo aukšto salėje lietuvių, Podarogifts. Ine., firma at- reti ir prabangiai įrengtas. ti Norėčiau susi žinti su rini. 
kambariuose, zuja apie įsta- radijo valandos Laisvės Var-. stovauja Jungtinėse Valsty- todėl tikrai vertas tų nedau- .m?;.,,,

J ‘ J i bėse. Į gelio ekstra dolerių, kuriuos tu v>ru nuo •>;> am/MUS-
amerikiečiui tenka sumokėti Rašyti keleivio adresu, pažy- 

Pasitarimų tikslas buvo perkant Zhiguli kaip dova- "įėjus "Viena Prapuolusi“, 
patobulinti Podarogifts, Ine. nąsavo giminei Lietuvoje ar,
ir Vnešposyltorgo teikiamus Sovietų Sąjungoje, 
patarnavimus, pagreitinti
Lietuvoje ir SSSR gyvenan- Kadangi pristatymas į tam 
tiems giminėms dovanoti nu* tikras sritis trunka tik iki 
pirktų dalykų pristatymą ir mėnesio nuo užsakymo ga- 
savo akimis pamatyti, kaip vimo dienos, tai asmuo, nu-

žmones

tymų leidėjus, stengdamiesi po rudens vakaras, 
juos palankiai nuteikti tam * * *
ar kitam istatvmo projektui, i Gruodžio 10 d. 3 vai. po
Kaip jiems pavyksta kjjri' ?<«‘ono Įfetnuų
senatorių, kongrešmana ar d-jos II aukšto sale.
koki kitą atstovą pakreipti; £ lst0,?k£.dr- Zenon° Ivins-
norima kryptimi tai jau jd ___
biznis. To jie gali pasiekti Į
reikalą atitinkamai išdėstyk
dami, atstovą palenkdami)C](Qįtvkit6
stipriomis vaišėmis, ar net irį ’
kyšiais i šias knygas!

Apie Mass. valstijos įsta-’ 
tymų leidėjus trinasi net 178,'

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

I e š k o

tokie lobistai, kuriems jų 
atstovaujamos 378 organi- 

■ ^ii —^iji |zacijos per 19/1 m. sesiją; 
(nuo 1971 m. lapkričio iki 
1972 m. liepos 9 d.) sumo
kėjo $664,000.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

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

Paieškau Gustavo Shultzo, 
tokie užsakymai vykdomi, pirkęs automobilį dabar,; gyvenančio clevelande. Ohio. ži- 

P. Rifkin įsitikino, kad gali sudaryti galimybę savo nantieji ką apie ji malonėkite 
Vnešjposyltorgo krautuvės draugam ar giminėm SSSR pranešti Elenai Vyšniauskas,— 
patobulino savo pristatymo ar Lietuvoje pasi džiaugti Jo 1837 South Myers. Apt. i
sistemą ir žymiai išplėtė ga- patogumais ir patikimumu; Oceanside. Caiifornia 92051 
limybes pasirinkti specialio- dar gerokai prieš šalčiams

0 biznieriai niekam vei 
tui savo pinigų nemėto. Lietuvos konstitucinės tei

sės klausimais, parašė Kos-
Mažiausias atlyginimas bus;^3^1^13? Račkauskas, 178 

: psl., kaina $2.
$1.85 ,

Į Nužemintųjų generacija,
Gub. Sargent pasirase sei- egzjii0 pasaulėjautos eski- 

melio priimta įstatymą, ku- ZSL[ parašė Vytautas Kavo
lis mažiausią valandini at- 77 pg] ) kaina $2.
lyginimą pakelia iki $1.85 . . . . _
(buvo $1.65). įstatymas pa- Rimai ir Nerimai, Vaiz- 
lies apie 600.000 samdinių. £ani0» Ps^ kaina $2.00.

mis užsienio valiutos kaino- užeisiant, 
mis gaunamųjų prekių iš 
vietinių ir importuotų rink- Nėra geresnė: 
tinės kokybės dalvkų. draugui ar giminei, kaip į Seniausia Lietuvių Radijt 

; ZHIGULI automobilis, sako Programa Naujoj Anglijo. 
Per savo viešėjimą Mask- p. Rifkin. iš stoties WLYN, 1360 ki

voje p. Rifkin pastebėjo ne- M.P. lociklų ir iš stoties FM,
. * ; 101.7 mc.. veikia sekmadie

’*•*♦*♦♦****♦*♦**♦****♦♦♦♦*♦♦♦**♦♦*♦**♦*♦**♦♦♦*♦♦***♦♦***************** niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
GERIAUSIA dovana — TAI JIB VAISTAI GALVOS!; ną. Perduodama:-Vėliausit,
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų žįniO santrauks
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-i;i r komentarai, muzika, dai- 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-*; -jos ir Magdutės pasaka, 
su užsakvmus siusti su $6.00 apmokėjimu —HB LABO-J;;
RATORY, 1137 So. 49th Avė. Cicero, III. 66650. JIB; Į J R- . reikalai„ krel'DtIS , 
Atstovybė. 2198 Daugall Rd.. Windsor, 12. Ont., Canada.;; • Y1.2™? r®^3!a_’f. Kreipus
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W.!; Baltic Flonsts gebu ir dovs 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago;;I nų krautuvę, 502 E. Broad 
5600 W. Ifith St., Cicero; 4754 S. Wood St.. Chicago;;;į vvay, So. Bostone. Telefo- 
2923 N. Miluaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago;I ;nag‘8-0489. Ten gauna 
ir kitur. • m t

dovanos RADIJO PROGRAMA

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

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

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

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea. 
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 metama.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite;
Lithuanian AIHanee of America
807 West30th Street, Nck York, N.Y. 16601

f

isttik.no
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Vietines žinios
MeeeMMVeeMMMeMMM*******************************

Dėmesio — Lietuva radijo j P. Viščiniui 60 metų

programoje t

Ateinantį sekmadieni, 
rugpiūčio 20 d. 11 vai. ryto 
radijo stotis WBUR 90.9FM 
transliuos pasikalbėjimus su 
filmininku Jonu Meku, kom
pozitorium Jeronimu Ka
činsku ir rašytoju Stasiu 
Santvarų.

Praeitą sekmadieni buvo 
pasikalbėjimas su gen. kon
sulu Anicetu Simučiu.

Verta stočiai padėkoti už 
sumanymą supažindinti 
merikiečius su Lietuva.

G. Karosas respublikonų 

konvencijoje
iI

Gintaras Karosas daly- I
vaus JAV respublikonų par
tijos konvencijoje Miami 
Beach, Fla, kaip antrinin
kas.
Br'MnoKynotosoooMOHObooei!; ,

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

a-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Miibury St.

VVORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8 2868

yr* vienintele oliciah įstai
ga W orcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog is VVorces
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
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo vedėjui Pet
rui Viščiniui liepos 27 d. su
kako 60 metų amžiaus. Svei
kiname ir linkime dar daug 
darbingu metų.

Darbininkų draugijos 
susirinkimas

Rugpiūčio 6 d. buvo Lie
tuvių darbininkų dr-jos 21 

; kuopos narių susirinkimas, 
j Jį pradėjus, buvo pagerbtas
i miręs narys Jonas Valeraus-
•
Į kas. Pirmininkas V. Jackū

nas pranešė liepos 26 d. iš-,
, vykos apyskaitą. Išvyka da- 
; vusi $25 pelno, kuris paskir- 
i tas Vliko Tautos fondui.

Kazys Merkis vedė

įžymusis šachmatininkas 
Kazys Merkis vedė Oną 
Margaitienę. Jungtuvės bu
vo rugpiūčio 6 d.

Adv. Marija Šveikauskienė 
painformavo, kad miręs na’ 
rys Kristupas Treinavičius 
testamentu paskyrė dalį sa
vo turto Lietuvių Darbinin-^ 
kų draugijai lietuvių darbi-' 
ninku klasei tinkamam vei
kalui išleisti. Dabar testa-

laimingOĮ mento vykdytojai ieško au-;
i toriaus, kuris tokį veikalą' 
įgalėtų parašyti ar jau yra,' 

Lietuviai šoko Marine Parke į parašęs.

Mirė, serga, sveiksta «

Liepos 29 d. mirė Lietu
vių Darbininkų dr-jos narys 
Jonas. Valerauskas (Wal- 
ler), o liepos 30 d. Kazys 
Markelionis. dar tik 49 m. 
amžiaus.

» Į

Po operacijų ir susirgimų 
ligonines apleido Jadvyga 
Škudzinskienč. Ant. And
riulionis, Juozas Kapočius ir 
Juozas Markelionis. .

It
Ligoninėje dar tebėra 

Elena Juciūtė, kuriai Milton 
na Juciūtė, Kuriai Miltono 
ligoninėje padaryta opera
cija. . į

Linkime visiems 
pasveikti.

greičiau

Linkime 
gyvenimo.'

ilgo ir

Jau kelinti metai Bostone 
Summerthing įvairiose mies
to dalyse organizuoja dai’ 
nų, muzikos, šokių ir kt. 
koncertus. Rugpiūčio 5 d. 
tos organizacijos renginys 
buvo So. Bostone esančiame 
Marine parke. Jo pusantros 
valandos programą atliko 
Onos Ivaškienės vadovauja
mi š

' Kitas susirinkimas bebusi 
i spalio 1 d. 1

Dr. J. Girniaus paskaitos 
šauliams ir mokytojams

Dr. Juozas Girnius skaitė ( 
paskaitas šaulių kultūrinėje j 
savaitėje Kenneibunk porte 
ir mokytojų savaitėje Daina- 
'vos stovykloje rugpiūčio 6 d.

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį ”Kaip su

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

TeiefO'ias: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan
br. J. Pašakarnio

1 p e u i n i s 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nenriimama ( 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
MOGOOGOSOSOOOOOSinSiCOCeeOOOJ

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir seksi. 

^Asooooaooesooooeeoeooooocosososcosososeoosoososaeoe?

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

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

Skambinkite

268-4662

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, rsmon 
Lo ir projektavimo darbus Įsu
ko ir viduje, gyvenamų narni ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd i
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST! 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
I SOUTH BOSTON, MASS.

,♦♦####*♦»****#»»******#***####*##

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Alyva kūrenamos

Savybės:
Produk tingumas 

Grožis
Ekonomija

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

Algis Mockus grįžo 

į Bostoną
t

. . Žinomo pedagogo ir žur-’ 
nalisto a.a. Kazio ir Marijos 
Mockų sūnus Algis Mockus,1 
dirbęs Amerikos greitkelių 
administracijoje Albany, N. 
Y., gavo paaukštinimą ir 
nuo rugpiūčio 20 d. perkel- ' 
tas į Bostoną.

i
Algis Mockus yra baigęs 

verslo administracijos ir 
greitkelių mokslus .

Pilnas įrengimas, įskaitant aly

vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metą garantija.

'V Jik
CITGO

Paskutine modernaus alvva šildymo naujiena r)Trn r. iuatiz*

FORTŪNA FUEL Co. “C0,LS
Alvva šildvmo specialistai , „

470 Adams Street, Quincy, Mass. ’ A
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną į.-

Skambinti — Boston: 4364204, So. Shore: 773-4940

»♦*************♦***#♦♦♦♦*##♦#♦**#** 

h A. J. NAMAKSY H
; j Real Estate & Insurance ; ’ 

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

Tel. 332-2645

Laisves Varpas |
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE 

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

Pastų neSlUnciame.

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

’ > A

ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 k 

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimu indėlius moka .

už visus kitus indėlius moka

South Boston Savings Bank

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Trans-Atlantie TraveI 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-Atlantie TraveI 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 paturnauja

Nuo įdėjimo dienos — Kas 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 susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje. 3 
Lipdau popierius ir taisai 4

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Masa

TeL CO 5-5854

Flood Square %
Hardware C o.

Savininku N- J. ALEKNA
S2S EAST BROADWAT 
SOl'TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banja-nin McK're r>ažsl 
Popirror Sitncms

Stiklą* Lantanu 
Vijoki* reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiam* 
dalkeat

eukuuumtnuuHB 
^DRAUDIMO AGENTŪRA

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptu senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

Globė Parcel ,1nc.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

Šeštadieniais

9— 5

8—12

Birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesinis įstaiga 
bus šeštadieniais uždaryta

393 VVest Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

Į ---......———“t“rr r rrnf\n^
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