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68-TIEJI METAI

Patarėjo H. Kissingerio 
žodis Lietuvos reikalais

Jis atsakė į sen. Scott laišką, kuriuo buvo klausiama,( 

ką prez Nixonas nuveikė Maskvoje Lietuvos reikalu.

Sen. Scott, Lietuvių Bend’ Norėjo nUŽlldųti 
ruomenės valdybos papra
šytas. kreipėsi j prezidento Maroko karalių 
Nixono sparbiausiąjį pata
rėją Henrį Kissingerį. pra- Iš Pracūzi'jos grįžtanti 
šydamas painformuoti, ar Maroko karaliaus Hassano 
prezidentui lankantis Mask- II lėktuvą buvo užpuolę trys 
voje buvo keltas ir Lietuvos to paties Maroko sprausmi- 
tklausimas. s niai naikintuvai ir pradėjo

šaudyai, bet lėktuvo nenu-
J tą paklausimą dr. H. mušė, ir karalius paliko svei. 

Kissingeris senatoriui Scott kas. 
šitaip atsakė:

Dėl to įvykio nusišovė 
krašto apsaugos ministras,

! vieni sukilę lakūnai buvo 
į suimti Maroke, kiti pabėgo 
į Gibraltarą, bet britai juos 
išdavė. JI

Prieš 13 mėnesių dalis su-} 
kilusios kariuomenės tnėgi-I 
no karalių nuversti, bet ir j 
tada nepasisekė.
- . !

Prieš Maroko karalių su-: 
-kilimus daugiausia organi-' 
zuoja Libija.

I I
t

Kissinger, prabilęs 
klausimu.

ir Lietuvos

„Dėkoju už Jūsų birželio 
5 d. laišką, liečiantį padėtį 
Lietuvoje. Aš esu dėkingas 
už pakartotiną mano dėme
sio atkreipimą į lietuvių var
gus. Yra natūralu, kad Ame
rikos lietuvių bendruomenė 
yra susirūpinusi esama ne- jant pačiam prezidentui ge
laiminga padėtimi.

> A
SLA 57-jo seimo dalyviu dalis pertraukos metu. 

j Eufrozina Mikižiūtė. sekr. Algirdas Budreckis,
mioj eilėj iš kairės i dešinę: centro iždininkė 
trbės narys poetas N'adas Rastenis, garbės narė 

Jadvy ga Tumavičienė. jos užpakaly seimo kom- tėte ruošos pirmininkė Jadvyga Jankienė. o už 
jos Tėvynės redakcijos narys Jonas Valaitis, to liau i dešinę prezidentas Povilas Dargis ir 11-sios 
kuopos veikėjas Vincas Jankus. I ž jo —Juozas Krasinskas iš Worcesterio.

Iš sovietų laivo pabėgo 
lietuviai jūrininkai

Jie pabėgo drauge tu ukrainiečiais ir kapitonu

UPI žinių agentūra prane- 
| ..... kad rugpiūčio 14 d. iš 
Graikijos sostinės uoste su
stojusio Sovietų Sąjungos 
žvejų laivo pabėgo laivo ka
pitonas. politinis komisaras 

Altos ir LB centio valdy-j jr 5 jūrininkai. Dauguma jų 
bų atstovai (pirmosios dr.!y,.a įie,uviai ir ukrainiečiai.
K. Bobelis, dr. J. Genys ir j
inž. E. Bartkus, ir antrosios . Tie paprašė Graikiją poli’ 
— dr. A. Novasaitis ir a. tinės globos, pareikšdami, 
Zerrienė) dalyvavo respub-'^a^ es^ komunistinės siste- 
likonų partijos platformos mos» J1? kraštuose įvestos,

Lietuviai respubl. 
i konvencijoje

i. sa.

■ apklausinėjimuose ir įteikė 
memorandumus. kuriuose 
kėlė svarbiausius Lietuvos 
laisvės klausimus, organi-

pnesai ir negalį toje sant- 
v arkoje gyventi.

Kaip jau įprasta, Sovietų 
Sąjungos atstovybė tuoj ėmė 
veržtis su pabėgėliais susi-

Izraelio krašto apsaugos minist
ras Moiše Dayan.Pavogei, sugavo...

neteksi ausies \ Dayan iada atiduoti
Centrinės Afrikos nėgių; 

respublikoje (1^ mil. gy- , pusę Sinajaus 
ventojų, nepriklausoma nuo i . ..
1960 m.) pirmą kartą su-į Rusams pasitraukus įs E-. . _
gautam vagiui nuplauna au.į glpt°> Izraelio krašto apsau- jį* Kosyginui 

- gos ministras Moše Dayan
lsį. antrą kai tą sugautam

!

A''**'-- -•

zuotų Amerikos lietuvių pa
j geidasrimus, kurie būtų į-Į t .
Laukti i konvencijos pla ž T?V, J”°,S — ‘V?’81,0 
, - J 1 , atkalbėti, bet jurininkai at-t oriu3 ‘ v• sisakė su sovietų pareigū- 
>> iri • 1 nais susitikti ir kalbėtis, nes: Respublikonai renka ( jje es3 tvirtai ir sąmoningai 

: prezidentą
I jie esą tvirtai ir sąmoningai 
: apsisprendę į Sovietų Sąjun- 
i gą negrįžti.

Pirmadieni Miami BeachJ. ...... . , .
Fla.. prasidėjo respublikonu '.vnausybe po
konvencija, kuri nominuos; sovjetų
prezidentą ir vicepreziden- ^basad^. Pabėgėliams su.
ta. Nėra abejonių, kad tieį elka polltlnę glob,S Ju".3 

j kandidatai bus Nixonas ir1 tU0 tarpu įgyvendino poli 
; Agne\v. ‘ tinių pabėgėlių centre Lav- 

į rion. 40 mylių nuo Atėnų.Sovietu S-gos premjeras Alekse
jus Kosyginas. šiemet vasarojęs ■ r, , ... . - s

. ... , . D JAV prezidento patarėjas kraš- Be respublikonų, ŠIUO me., o A .
okupuotos Lietuvos kurorte Pa- p , , . J „ tu i Miami Beach vra su ' Sovietams žvejų laivasto saugumo reikalais dr. Henry tu 1 Aliumi neacn yia su-j .. . .. . .

i * 1 plaukę ir daug Nixono po-1 grąžintas ir sis reikalas lai-
litikns nricšininkn kurie! komaS Užbaigtu.

Lngoje.

Palanga patinka Thieu pabėgs* 
sako McGovern

! Palangą vasaros metu už-’ Demokratu
antrą ausį, trečią kaitą —’ pasiūlė atiduoti Egiptui pu- pjQS|a vasarotojai iš
ranką, o ketvirtąjį kartą —’ okupuoto Sinajaus pu 
nušauna. Tai vykdoma mies-} siausalio, Kaip pirmą žings- 
to aikštėje, kartais daly vau-j nį taikai su Egiptu įgyven

dinti. bet Egiptas kol kas 
dar nieko neatsakė. Žinovainerolui Bokassai.

Keliaudamas Sovietu Są-1 .
jungon. prezidentas puikiai P lX0na.S VCtttVO

žinojo šio krašto gilų susirū
pinimą mažumų, kurioms y- 
ra paneigtos pagrindinės 
laisvės, likimu. Jūs ir jūsų 
piliečiai galite būt užtikrin
ti, kad mūsų tvirtas įsipa
reigojimas Visuotinių Žmo
gau.' Teisių dek aracijos 
principams buvo sovietams 
išreikštas“.

Nors iš šio Kissingerio at
sakymo ir neišplaukia, kad 
prezidentas buvo kalbėjęsis

į mano. kad toks delsimas
i reiškia, jog Egiptas pasiūlys
i mą rimtai svarsto, 
igerovės įstatymą

Prezidentas Nixonas
tavo kongreso priimtą vad.}' .
gerovės įstatymą, pagal SOVietų karių
rį sveikatos, gerovės ir švie-i ...• Žinių agentūros praneša,
timo reikalams skiriama $ į kad Egipte jau belikę gal tik 
30.5 bilionų, nes ta suma y-t 399 sovietu karo specialistų, 
ra $1.8 bil. didesnė, negu , _
prezidentas siūlė ir tam skir- 0 aI)ie 1^,000 Įvairaus rango

ve-
1
j Iš Egipto jau išvyko

tumui nėra pinigų.

Kongresas bandė veto pa-

ir ginklų rūšių karių jau iš
vyko namo.

visos
prezidentinis 

pakandidatas McGovern

{litikos priešininkų, kurie; 
j ruošia demonstracijas.

i Lenkų vyriausybė

plačiosios Sovietų Sąjungos, j ^^ė. kad. jeigu jis bus is- 
įa ir nremiera< Kn-i muktas piezidentu ii P.
T

~[už Lietuvą
Londone lenkai turi vy-

Apie įvykį yra painfor
muotos atitinkamos JAV ir 
mūsų bei ukrainiečių įstai
gos.

Daugiau šį reikalą liečian
čių žinių tenka dar palaukti.Mėgsta ją ir premjeras Ko-!

sąrą čia vasarojo su savoj licinė vyriausybė, . kurioje į ryšium su paskutiniais įvy-' RuV. kurO belaisviai
ima. Ta proga‘jis lankėsi: įaI.yJaUij lr komunistai, — t kiais Kaune, paskelbė ilgą} . w
•iekulės sovchoze, Nidoje. | .,' lena2?° (la.baitinis. pl.'e_ nutarimą, kuriame tarp kit-' prieš Clark pasakas 

zidentas Thieu ir jo artimie-1 .... Į
ji iš krašto pabėgsią. i ko piotestuoja prieš Lietu-į Buvęs JAV generalinis 

vos ir kitų Vidurio bei Rytų} prokuroras Ramsey Clark,
Amerikiečiai griŽta,\Euv°y^ Hanojuje ir pa-z I ma iv voTiraraiiTO ie Ia 1 etnini» -- . . . *
mūšiai stiprėja

syginas. , taip pat ir šių va'-į Vietname bus sudaryta ko.j nau^Jturi ^Utovauja

se 
Pr
Kaune, Elektrėnuose, Tra
kuose, Vilniuje. Čia susipa
žino su nauju Lazdynų vy- 
venamuoju a jonu, apžiūrė
jo Vilniaus centrą ir sena
miesti.

I m, ir reikalauja iš laisvųjų: raat tik taj ka jam Romu_

specialiai Lietuvos reikalu, I naikinti, bet nepasisekė, nes į „Tai mažiausias sovietų r 
bet jis vis dėlto pakartotinai! nesurinki dviejų trečdalius Specialistų“ skaičius, koks s
patvirtina JAV vyriausybės Į balsų, 
užsiangažavima neišduoti' 
mažųjų tairtų laisvės’ sieki
mų. Toks viešas užsiangaža
vimas gali ypač turėti reikš
mės būsimoje Europos Sau
gumo konferenciioie. kurio
je dalyvaus ir JAV-bės.

Kissingeris buvo
Saigone ir Tokio

Prezidento patarėjas

pasaulio valstybių efektingų
veiksmų okupuotiems kraš-į n*stai rodė, grižęs, be kitų

. , ■n.i.icnfi.icvių uodimams u> tams išlaisvinti ir taikingam! dalykų, ėmė pasakoti, kaip
Po Lietuvą jį lydėjo Vnt-j pįetu Vietnamo traukiantis tautu sugyvenimui užtikrin-J ten puikiai užlaikomi ameri’

Sniečkus premjeras J. Ma-1 komunist spaudimas ; fron; ti. ‘ j kiečių belaisviai ir kaip jie
musis ir kt. Kaune Jis susiti-j . ‘ ! | gerai jaučiasi.
ko su miesto vadovaujan-' to linijas vis didėja. Jų tan-> ■ ■ —.t
čiais pareigūnais, aplankė: kų daliniai jau artėja prie! . ... » . Prieš tokias kvailas poli
Čiurlionio galerija ir kitas Da Nango, kur dar yra lau-5 1P,rm,ni r- • tikieriaus pasakas fpakėlė, . ' K. Valiūnas rugpiucio 15 d. 1kiančiu išvykimo amerikie- .7 “ , .I grįžo is atostogų.clų. i » • •

. ■ į Amerikos Lietuvių Tary-: nas jų priminė jam savo pa-
! bos suvažiavimas bus lapkri-’ ties kančias, kurias jis turė-

____________ Fordas nusileido valdžios! čjo u d. Chicagoje. i jo komunistų nelaisvėje iš-
Į spaudimui ir sutiko 1973 m. ’ • • • } gyventi, sužeistas mušamas,

Respublikonai kaltina de- modelio automobilių vidur-* . • o i i .
mokratų kandidatą McGo-; kio kaina pakelti tik $59. oi Šiomis ienomis is toc ~ malinamas badu ii tiošku® 
vem, kad . s, siūlydamas buvo norėjęs ja kelti $92. ; ho[mo15 pririštas prie benzino 
baigti Vietnamo kar, komu-, . . . I P“!’ d,d.z,?« k"nimali,tų, ^ze, vUai O. kad patys ame-

vietas. Miesto sode, kur su
sidegino komas Kalanta, 
nesilankė, r . buvo ir univer- 

s; sitete.
į Egipte yra buvęs nuo 1955 
1 metų.

Kadangi rusai buvo spėję 
! egitiečiams iki kaulo įsipyk’ 
i ti. tai jų išvarymas iš Egip-

sau-* ------------------ ------- į tistų peršamomis sąlygomis,

balsą kaikurie buvę Š. Viet- 
: namo nelaisvėje kariai. Vie.

Kairieji partizanai Pietų 
Argentinoje užpuolė kalėji
mą išlaisvino grupę partiza- • Tokio, kur susitiko su nau- 
nų. nuvežė juos į netolimą juoju Japonijos premjeru 
aerodromą. ten pagrobė Tanaka. Ką iis kur kalbėjo 
australų lėktuvą ir tuos ka-' ir ka patyrė, kol kas tiktai 
linius nuskraidino Į Čilę. prezidentas težino.

, gurno reikalams dr. H. Kis- 1° labai pazėlė piez. Sadat: norįs to karo pabaigą nutęs" 
singeris po slaptų derybų su prestižą visų arabų akyse. • ti iki rinkimų, kad jo neuž- 
Š. Vi etnamo komunistais! Laikraščio EI om redak- baigtų Nixonas.
buvo nuskridęs į Saigoną pa- tol ius Ahdu] Kuddus. rusus , ,
sikalbėti su prez Thieu ir j išiv(iėdamas. parašė pati ašt. i “ ,avo

, ..., . -I rusus, Egipto prez.nausios kritikos straiosnį,; . ,. .i jau esąs linkęs
koks yra buvęs arabų spau-. santykius su JAV, ir esąs 
doje. Jis apkaltino sovietus.' numatytas jo atstovo susiti- 

, kad sulaužę sutartį. i kimas su dr. Kissingeriu.

1 kurie padirbtais raktais at- 
FEI agentas Seattle as- sirakino savo kameras ir vir- 

rodrome nušovė oro piratą,, vjų kopėčiomis perlipo per 
kuris reikalavo 2 milionu do. , kalėjimo sieną.

1 lerių ir dar nemaža aukso, i » * *
« * » Kongresas 254 balsais

rikiečių lėktuvai 
barduotų ir t. t.

jį subom-

Clarkui parodyti belais
viai ir negalėjo skųstis, nes.
šiam naiviam amerikonui iš-

...----- ... Pietų Korėjos sostinėje a- P™* 131 pasisakė prieš mo-
atnaujinti P’e 300 žmonių žuvo ir apie kinių vežiojimų į tolimesnes ■ .
.tn.u„nt.,Pek buvo tužeiila mokykla,, kaip priemonę ureję utkentet! Be to jam

dėl didelio lietaus nuslinko segregacijai panaikinti. buvo palodyta tik 10 atnnk-
k-lnas. i ” • tv belaisvių.

krašto į 
Sadat



P&sltpls antras iv£.L~£U V 1-3, SO* i Ni 32, 1972 m. rugpiucio 22

Nauja komunistą taktika, 
bet senas tikslas

i

Romo Kalantos ir kitų jaunuolių viešas susidegini- i 
mas. jaunimo demonstracijos šūkiu „Laisvės Lietuvai!“, Į 
17,000 protesto raštas Jungtinėms Tautoms prie religijos { 
persekiojimą Lietuvoje — tai jau tokio masto Įvykiai, ku-1 
rių neįmanoma buvo nuslėpti už sovietinės tvoros nuo 
Vakarų pasaulio ausų. Tos žinios vėl atgaivino pasaulio 
atmintyje Pabaltijo valstybių tebesitęsiančios okupacijos 
klausimą ir gerokai sužalojo rusų propagandos piešiamą 
„angeliškai skaistų“ Sovietų Sąjungos koloso veidą.

Tad nenuostabu, kad Lietuvoje pradėta ieškoti, kas 
dėl to yra kaltas? Na. ir surasta, kad visų tų neramumų 
priežastis yra ne pati ortodoksinio komunizmo ideologija, 
ne pavergimo politika, bet tiktai savo uolumu persistengę 
jos vykdytojai... Aišku, toks „komunistinio persistengi
mo“ prisipažinimas yra irgi savotiška naujiena.

”New York Times“ rugpiūcio 15 d. pranešimu, Vil
niuje išeinanti „Sovietskaja Litva“ tuo reikalu išspaus
dintame ilgesniame straipsnyje pabrėžia, kad dėl perkieto 
administracijos spaudimo galinti būti padaryta "nepatai
soma žala“, o šiuo atveju kovojant prieš religiją netinka
mais metodais buvę Įžeisti tikintieji ir tik sustiprintas 
„religinis fanatizmas“.

„Klaidingi metodai“, rašo straipsnio autorius, „ne 
tik nepakelta religijos plitimo pagrindo, bet, priešingai, 
dar stiprina religini fanatizmą, jo slapto patarnavimo ir 
apeig-ų formas, ir yra priežastis tikinčiųjų nepasitenkini
mo ir nepasitikėjimo“.

t Rašytojai Stasys Santvaras u \ntanas Gustaitis bičiuliško pokal-I *
bio metu, grįžę iš atostogų.

vas Turla, Justinas Valiukas. Juozas Vareikis. Junas Vii- ponai McGovverną laiko ra-* 
činskas. Pranas Viliūnas, Tomas Vizgirdas, Stasys žeb- dikalu ir mano, kad tai ne- 
iauskas, Vincas Griganavičius. Vincas Ambrasas, Jonas Ka^ patraukti Amerikos rin- 
Kasparaitis, be to, dar Lietuvos komunistai K. Podgurs- kėjų. Iš antros pusės jų ne- 
kiS’Cichovskis, S. Dimenrteinas. S. Koganas (Jalas) ir kt.. *r ^c^ovel.*no
neskaitant lietuviu kanu. j mėjimas. nes J° vyrinusy bė

j nepakeis sutarties su Japo-
Stalinui tas tempas rtar buvo permažas. 1938 m. lie- ' "'^d^bfenVeriai'numal 

pos menesį jis paskma Jezo»o pavaduotoju L. P. Berią, (įo McGoverno laimėjimo ge
kuris gruodžio mėn. užėmė Ježo.o vietą. Ježovas tuoj po 
to buvo likviduotas, tesulaukęs 43 m. amžiaus.

Stalino siautėjimas padrąsinančiai paveikė ir Hitlerį, 
kuris 1938 m. lapkričio 8-9 naktį suruošė K’istallnacht — 
žydų masinius gogromus. kaip Įžangą masiniam žydų nai
kinimui. Tolimesni Stalino masini terorą sulėtino tarptau
tiniai Įvykiai.

tuosius ir bloguosius vaisius. 
Kaikam jis reikš karinių už
sakymų sumažėjimą (kurių 
oer metus buvo iki pustrečio 
biliono dolerių).

»
Kairo (Egipte) laikraštis 

rašo, kad nėra skirtumo tarp 
Į Nixono ir McGoverno, nes

tų tėvų vaikai slapstėsi, jeigu suspėjo, kar-jabu yra sionizmo ir Izraelio 
r pažįstamų padedami, kartais tiesiog papil-į politikos skelbėjai.

Pagal „Sovietskaja Litva“, nereikią užmiršti, kad 
pagrindinė tikinčiųjų masė esą nuoširdūs sovietų darbi
ninkai. ir ne jų kaltė, bet jų nelaimė, kad esą pavergti re
liginių prietarų. Iš religijos išsivaduoti turinti padėti tik 
sisteminga ir apdairi ateistinė propaganda.

Komunistus ypač gąsdina faktas, kad Lietuvoje reli
gija prisitaikanti prie šių dienų sąlygų. „Sov. Litva“ at
kreipia dėmesį i katalikų bažnyčios reformas ir kitus žy
gius, kuriais siekiama liturgiją sujungti su lietuvių tauti
niais papročiais. Sumode: 'uitoje bažnyčioje esą net nu
braukiami mokslo ir religijos priešingumai ir stengiamasi 
religijos reikalavimus suderinti su komunizmo normomis.

Čia Įžiūrimas „baisus pavojus“ komunizmui, bet ko
voje su iuo reikią atsargumo, nes grubumo pei teklius ga
lis sukelti reakciją.

Sprendžiant iš šių rusų kalba Lietuvoje leidžiamo 
laikraščio pasisakymų, matyti, kad visą krašte vykstanti 
laisvės sąjūdį stengiamasi apšauki tik „religiniu fanatiz
mu“. kaip ir Kauno demonstracijas tik „chuliganų“ dar
bu. Stengiamasi visiškai nutylėti, kad su religinės laisvės 
reikalavimu okupuotoji tauta tuo pačiu balsu šaukia ir 
aplamai Laisvės Lietuvai ’. O tai reiškia: Išsivadavimo iš 
rusų okupacijos, kuri yra visų blogybių pagrindinė prie
žastis.

Visos čia minėtos kalbos apie administracijos persi
stengimą nėra joks okupanto nuolaidumas, čia ieškoma 
tiktai naujų ir suktesnių metodų lietuvių tautos laisvės 
ilgesiui užgesinti, o rusiškojo komunizmo tikslas pasilieka 
tas pat: rusiško raudonojo imperializmo Įgyvendinimas.

tarnavo kaip čekistas užsienio atstovybėse. Jis buvo įtar
tas, kad padėjęs Trockiui palaikyti ryši su savo sąmoksli
ninkais Rusijoje.

1937 m. liepos 7 d. buvo paskelbtos Tass, Doleckio ir 
kitos bylos, liepos 8 d. — Kaminskio. Jano Rudzutako. 
Mežlauko, Osinskio, Unšlichto, Šteino ir kt. bylos. Rudzu- 
takas ilgą laiką, nuo 1923 iki 1931 m., buvo Politbiuro 
narys, taip pat ėjo kitas aukštas pareigas. 1937 m. lapkri
čio 16 d. pravesti masiniai partiečių areštai, ne mažiau 
kaip 10.000 buvo suimta. 1937 m. gruodžio 17 d. nuteisti 
Jenukidze. Karachanas, Zukermanas, baronas Šteigeris 
ir kiti. kurių aštuoni buvo sušaudyti, jų tarpe Abel Jenu
kidze, kuris kadaise gyrėsi, kad jis nebijąs Stalino ir, rei
kalui esant, sugebėsiąs ji suvaldyti, bet vėliau nusiminęs 
skundėsi Serebriakovui: „Ko jis dar nori iš manęs? Aš 
darau viską, ko jis iš manęs reikalauja, bet to jam neuž
tenka. Jis nori, kad aš pripažinčiau, 'jog jis yra genijus.“

Aišku, tokio nusikaltimo „padorus žmogus“ negalė’ 
jo padaryti, bet tas pats Jenukidze. pagal Stalino nurody
mus. 1936 m. išsiuntinėjo NKVD instrukcijas, kad būtų 
paskubinti ir pagriežtinti tardymai...

1938 m. kovo 2<L3 d. įvyksta „Antisovietinio deši
niųjų ir trockistų bloko“ 21 byla, kurioje buvo teisiami: 
Bucharinas, Rykovas. Christianas Rakovskis, Nikalojus 
Krestinskis, Arkadijus Rozenholcas. Grinka. Jagoda, Čer. 
novas, Ivanovas. Lervas Levinas ir kt. Aštuoniolika iš jų 
buvo sušaudyti, trys gavo kalėjimo bausmes, jų tarpe bu
vęs SSSS pasiuntinys Anglijai ir Prancūzijai Rakovskis. 
Krestinskis nustebino visus neprisipažindamas. Buvęs 
NKVD viršininkas Henrikas Jagoda sėdėjo viename suo
le su keturiais gydytojais ir nebuvo perdaug susirūpinęs, 
nors buvo apkaltintas žinomų asmenų nuodijimu, nes Sta
linas jam asmeniškai pažadėjo visas kaltes dovanoti. Sta
linui buvo svarbu, kad Jagoda viešai prisiimtų tas kaltes, 
kuriomis žmonės pašnibždomis kaltino patį Staliną. Jis 
gavo malonės šūvį į pakaušį.

Likviduotų 
tais giminių ar
dydami gatvės vaikų skaičių, bezurizorninkų gaujas. Jų 
mirtingumas yra neaprašomas. Jeigu kam nors iš jų ir pa
sisekė laikinai gauti darbą, tai jie buvo nuolatiniame pa
vojuje. Bet koks mokslas ar valdžios parama jiems buvo
neprieinami. Jų didžiausia kaltė buvo ta, kad jie gimė , McGoverną giria, bet reiškia 
blogu laiku ir gimė Stalino rojuje... Bet be visų tų liūdnų : baime, kad jo pažadas ke- 
faktų buvo ir didžiausio pasiaukojimo pavyzdžių, kurių , liauti pas šiaurės Vietnamo 
didžioji dalis niekad neiškils dienos švieson. į komunistus maldauti paleis-

Į ti belaisvius baigsis visiška
Toje Stalino karalystėje Įsiviešpatavo amžina baimė ! komunistų pergale, 

ir melas. „Moteris bijo. kad bus konfiskuota jos karvutė, 
valstietis bijo prievartos kolchozų, valdininkas nepabai’ 
giamų valymų, partietis bijo apkaltinimų nukrypimu,

I mokslininkas-— apkaltinimų idealizmu, technikas — ap- 
’ kaltinimų sabotažu“. — rašo sovietų rašytojas Aleksand- 
‘ ras Afinogenovas. Baimė vertė prakeikti savo tėvus, drau- 
! gus. gimines, juos pasmerkti, net reikalauti jų mirties, tikoje.
' kalbėti prieš savo Įsitikinimus. Atrodė, kad visi Rusijos 
gyventojai, ypač komunistai, buvo suskirstyti Į tris klases: 
tuos. kurie sėdi kalėjimuose, tuos, kurie sėdėjo, ir tuos, 
kurie dar sėdės...

Saigone (P. Vietname), 
aišku, vyriausybė ir ją pa’ 
laikantieji griežtai smerkia 
McGovemą. Thieu priešai

Taigi, visiems rūpi, kas 
bus naujas JAV preziden
tas. Tai liudija, kokį svarbų 
vaidmenį JAV prezidentas 
vaidina ne tik savame kraš
te, bet ir tarptautinėje poli-

IŠĖJO NAUJAS VARPO 

NUMERIS

Suimtieji galėjo arba pakelti visus kankinimus ir ne-' šis 163 puslapių numeris 
prisipažinti, nors tuo atveju jie rizikavo, kad jiems mirties skirtas jaunimo reikalams 
bausmė bus Įvykdyta juos sudraskant gabaliukais, jie ga- svarstyti. Jame rašo J. Au- 
lėjo prisipažinti, bet nieko nei-'duoti, arba jie galėjo su- dėnas, St. Barzdukas, G. 
kurti nebūtas organizacijas, pasikėsinimus, šnipinėjimus. Breichmanienė, J. Daugėla, 
sabotažus, kad būtų patogiai sušaudyti. Vienas tokių is- Dmnga^ dr.^J^ Kazickas, 
vardino 40 nebūtų as
jo surasti tokių
to sumetimais,
munistus... Kitas sugebėjo atsiminti 300 pačių aršiausių _ . _
komunistu ir čekistų, kurie buvo likviduoti kaip pasiutę _ m. ^P1 musų ateitis, 
šunys... Bet tokiu inkvizicinių prisipažinimų vertę puikiai' L jaurii?nas’Aa; ta,'ėtų
nusakė Karolis Radekas savo paskutiniame žodyje: „Vis. XaiP° numeH įsigyti, 
kas byloje paremta mano ir Piatakovo parodymais, bet
ko jie verti, jeigu mes esame pripažinti banditai ir šni
pai...“

(Bus daugiau)

Varpo administracijos ad
resas: T. Briškaitis. 1214 N

j 16th Avė., 
Į III. 60160.

Melrose Park,

Varpą galite gauti ir Ke- 
J leivio administracijoje.

1 „

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

(Tęsinys)

Pati didžioji komunistų partijos valymo orgija nepa
siekė viešumos, bet visi žinojo, kad daug žmonių naktimis 
kažkur dingsta.

Apytikriu apskaičiavimu, tuo metu Stalinas likvidavo 
apie milioną komunistų partijos narių, — ne caro aukštų 
valdininkų, ne buržujų, ne buožių ar jiems panašių, bet 
•avo pačių buvusių kovos draugų: senų bolševikų, pilie
tinio karo savanorių, čekistų, užsienio komunistų, kurie j 
ieškojo prieglaudos išgarbintoje ir išsvajotoje viso pasau
lio proletariato tėvynėje...

Seniau ištremti žmonės Sibiro šiaurėje netikėtai pa- 
. matė savo nelaimės draugais virtusius tuos, kurie juos 

įskundė, tardė, teisė ar ištrėmė. Bet tai buvo menkas pa
sitenkinimas baltosios mirties šešėlių karalystėje. Kiti gy
ventojai jautė palengvėjimą, kol Stalinas buvo užimtas
partiečiais.

Anot Trockio, jeigu iš dvylikos apaštalų atsirado vie
nas Judas, tai Stalino požiūriu visi kiti buvo Judai, ir tik 
jis vienas buvo teisingas, tikrasis bolševikinis mesijas. ’ 
Bet buvo neužmiršti ir nepartiečiai, nes jų dingo valymų J 
metu apie 7 milionai. Įdomu, kad tų valymų metu dingo j 
ir Jokūbas BHumkinas. k' is nužudė Vokietijos ambasa- 
uorių Wilhelmą von Mirbuc. ą 1918 m. Maskvoje, o vėliau

Nikalojus Bucharinas, 50 metų amžiaus, buv0 rim
čiausias bolševizmo teoretikas. Jo ABC. bolševikų parti
jos programa, buvo aiškus, neabejotinas ir griežtas pasi’ 
sakymas už žiauriausią terorą. Dabartis gavo jo pats pa
ragauti. Turbūt jausdamas pavojų sau pačiam, jis kiek 
pasikeitė valymų metu ir atsilankiusiai pas jį Nadeždai 
Mandelštamienei, norinčiai gelbėti savo poetą vyrą. pa
reiškė: "Mes, bolševikai, turime paprastą pažiūrą į tuos 
reikalus: mes kiekvienas žinome, kad tai gali atsitikti ir 
pačiam. Nėra pagrindo tvirtinti, kad to negali būti.“

Kaip užsienis galvoja
-i I

Vienodai galvoja tik ka-'ti. \ ienas ministrų kabineto ( 
puošė gulintieji, og^’ųjų nariųpasakęs: 
tarpe apie tą patį dalyką vi-Į . _ . •
sada yra įvairių nuomonių. į Nėra abejonės, kad kai- 
Nevienodai užsienyje galvo-i kurie McGoverno pareiski- 
iama ir apie JAV‘preziden- mai sukelia mumyse nerimo, 

bet gerai žinoma, kad dau
gelis politikų duoda pažadų.’ 
kurių laimėję nevykdo.“

jama ir apie JA v pi 
tinius kandidatus.

Teisme jis prisipažino, kad gyvenimas tokiose sąly
gose neturi prasmės... Išmestas iš partijos. Politbiuro ir 
CK 1929 m., po atgailos dirbo enciklopedijos redakcijoje, 
buvo paskirtas Izvestija redaktorium. 1934-37 m., kurioje 
plūdo Zinovjevo-Kamenęvo-Trockio opoziciją, bet 1937 
m. kovo mėn buvo iš visur pašalintas. Taip teroro mašina 
sutraiškė jos didžiausio garbintojo ir vieno iš vyriausių 
mechanikų smegenis...

Aleksejus Rykovas, 57 metų, buvo Politbiuro narys 
ir Komisarų tarybos ilgametis pirmininkas. Pašalintas iš 
Politbiuro ir partijos 1929 m., po atgailos buvo vėl priim
tas atgal ir iki arešto 1931-37 m. ėjo susisiekimo komisą’ 
ro pareigas.

Stalinui stachanovietiškai kapojant bolševikų galvas, 
vos keletas beliko iš senų Politbiuro narių, iš 139 CK na
rių buvo papiauti 98, iš 1,966 Vyriausio sovieto atstovų 
dingo be pėdsakų 1.108. o iš senų bolševikų 1947 m. buvo 
likę vos 438. Stalinas išnaikino daugiau bolševikų, negu 
visi fašistiniai diktatoriai kartu paėmus.

Tame mirties šokyje dingo ir apie šimtas lietuvių ko
munistų, jų tarpe buvo Aleksa-Angarietis. Jonas Čepas, 
Rapolas Rasikas, Juozas Raslanas, Jonas Staselis. Pranas 
Svotelis, Antanas Šlekys, Domicėlė Tautkaitė, Stanislo-

Sakysim. Prancūzijoj de’ 
golistai neslepia savo šimpa-; 
tiju Nixonui. Kiti politikos
veikėjai mano. kart 'IcGo-lžinti Amerikcgkaro pajfeas 
vera atneš naują Amerikos r-_____ < - __________

Anglai ypač nerimauja 
dėl McGoverno noro suma’

izoliacionizmą, tik kairieji 
pasisako už McGovern. tikė
dami. kad su juo prasidės' jEC 
reformų laikotarpis.

Vokietijoje susilaikoma 
aiškiai pasisakyti, nes tenai 
McGovernas mažai pažįsta
mas. Kurie pažįsta, tie ne
laiko jo rimtu Nixono varžo
vu. Vienas kriščionių demo
kratų veikėjas pasakė: „Mc
Govern jokiu būdu negali 
laimėti, todėl mums nėra 
reikalo jaudintis“.

Europoje. ’Aš asmeniškai 
nelabai mėgstu Nixoną. bet 
jo Europos politika yra vi
siškai išmintinga. Aš labai 
nerimsta dėl to, ką McGo
vern mano daryti Europoj“, 
pareiškė minėtas ministras.

Anglų spaudos balsai la-į
bai skirtingi. Times mano, j
kad McGovern nesulaužys-
Amerikos pažado Europai.!
Daily Telepraph rašo. kad*
McGovenio vvriausvbė va- «/ •/
dovausis beprasmiškomis 
svajonėm, kurios taps vals- 

1 tybine religija, o jos vyriau-' 
Romoje dauguma laikoj siu kunigu pats prezidentas. ’ 

kad MeGoveraui nėra gali-. Jos vaisiai ūkiui bus labai 
mybės laimėti. Ir čia galvo- i blogi.
jama, kad jis pasuktų Ame
riką į izoliacionizmą? i Japonijos pusiau oficialus 

I Japan Times rašo, kad de-. 
Londone manoma, kad mokratų partijai reikalingas 

Anglijai būtų geriau, jeigu vienas stebuklas , vienybei 
laimėtų Nixonas. bet dėl at- išlaikyti ir antras stebuklas 
sargumo patariama palauk- laimėti lapkričio mėnesį. Ja-

RETO
ĮDOMUMO

KNYGA
GANA TO JUNGO

Paskutinis trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimu tomas. Jis liečia musu 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metus. 

Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke. Drauge ir pas kitus 

knygų platintojus. Kaina $5.00.
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Ar. 32,1972 m. rugpiučiv Lk ke; iiivis, so. 5C5Ton

ni duonos Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

ro NIEKAS NEPB1UA.

KANADOS NAUJIENOS

J HAMILTON, ONT.

Buvo maloni gegužinė
SLA 72 kuopa liepos 23 'darb6-

d. A. Padolskio sodyboje su-J Jungt Tau"» at!ak’,n,a8 

rengė šeštąją gegužinę. Tą 
dieną oras gegužinei nebu> 
vo palankus. Vietomis smar
kiai lijo. kaikur per 15 mi-
nučių iškrito net 29 coliai Lietuvoje ir s
kritulių bet gegužines alks. atsįkvma, kad jurtas |)er.

J duotas Žmogaus teisių ko
misijai, o jo nuorašas pa
siustas vyriausybei, kurią 
liečia rašte išdėstytas reika- 
las.

' J. Š.

studijuoti. Moksl o metams 
pasibaigus, ji gavo gerai at
lyginamą savo specialybės

Lietuvių Bendiuontenės 
pirm. J. Šarapnickas buvo 
pasiuntęs Jungtinėms Tau
toms rezoliuciją apie dabar- 

gavo

Svečiai j gegužinę pradė
jo rinktis jau 11 vai., o kita
taučiai dar anksčiau, nes A. 
Padolskio sodyba turistams 
yra atvira visą vasarą, šiais 
metais jie dalyvavo ir gegu
žinėje, daug jų pirko laimė
jimo bilietus, vienas net lai
mėjo A. Kaušpėdos paaukos
ią rankinį nešiojamą radiją.

WELLAND, ONT.

SLA prezidentas Povilas Dargis pradeda SLA *>7-ji seimą birželio 
24 d. Miami Beach, Floridoje.

HOT SPRINGS, ARK.

LB, SPAUDOS IR RADIJO DIENOS Į vių rašytojų draugijai. Jos
I pagrindinė profesija — mo-

Lietuvių žurnalistu sąjun- Mokestis suvažiavimo da- kytoja. Ji yia dėsčiusi lietu- 
gos valdyba rugsėjo 16-17 lyviams: nuo šeštadienio iki vių kalbą Putnamo bendra- 
dienomis Tabor Faunoje, sekmadienio pietų imtinai- bucio mergaitėm ir kelerius 
Mich., rengia Bendruome- 16 dol.; nuo penktadienio metus lietuvių kalbą irlite- 
nės. spaudos-radijo dienas, vakarienės iki sekmadienio ratūrą Annhuisto kolegijoje.

Jose numatyta nagrinėti pietų imtinai - 26 dol. j Aukštesniojoje mokyk oje 
IW atertovvn, Conn., dėsto 

Norintieji dalyvauti re- an^y kalb°s ir literatūros 
LŽS centro kurs3-

šios temos:

1. Lietuvių radijo valan- gistmojasi pas
.... ,, valdybos iždininką Jurgį

dėlių problemos. ; Janu4ai,; iki j d. Jo

Šia tema paskaitą skaitys 
kun. K. Pugevičius šeštadie
nį apie 10 vai. ryto. Po pa
skaitos radijo darbuotojai 
posėdžiaus atskirai.

i
2. Matydami dabartį, žvel

kime į ateitį.
|

Tai yra šio suvažiavimo 
šūkis ir pagrindinė tema

Janušaitį
adresas:

2534 W. 69th Street, 

Chicago, III. 60629

Telefonas: 737-3332

MARIJA SAULA1TYTĖ 
ANGLIŠKAI

metų rudenį M. Sau- 
, laitytė ruošiasi kuriam lai- 
: kui vykti į V. Vokietiją ir 
. ten Vasario 16 gimnazijoje 
• dėstyti anglų ir lietuvių kal- 
i bas.

šių

1
KA LAUMES LEME

valandį „Laisvės Varpai“.
Kasmet užuomaršon lėks 

! žvangėdami pavasariai, ant 
Liepos 30 d. V. Bieliūno! , u ’ kapo ^dėsgėlės ir velioniui

t, . T r,............... ūkvie buvo Lietuviu Bend-- 19 i2 m. vasario-4 d. Hot ]enks savo galvutes, tujoje
E. ir J. Bajoraičių ir M. -J . -• - * c .. Springs, Arkansas, vasarvie- »-etkarčiais nutūps uilkoiinactakiynmic ruomenes gegužine. Svečiu! j r • 1 lethaiciais nulups pilnoji

buvo raišiu.vakfabK-J buvo ir iš-kitu vietovių. Tarp | Presui nis dt. kapinių giesmininkė ir svei- . .......
Už JI 25 bmo raūi' » kitur atvykusiu minėtini i Konstantinas Račkauskas. kins j; savaja giesmele, pri-l užmerksime akių dabarčiai,

..$1-25 buvo galima gauti .. . . Ona ir ’ lonis Pa^ai(^otas vlelOb mindama taip toli paliktas; kaj suprasime k is
sočius pietus. Kitataučiai Vasi<v^J?, °« ! Kalvariios kapinėse. i xai suprasime. Ras
stebėjosi valgių pigumu irj~ol??s Staskevičiai iš Port ,
žadėjo gegužinėn atvažiuoti! Colborne. veislininkas n ge- j m. liepos 8 d
ir kitais metais. ! .visuomeniškų darbų rė-;

j mėjas A. Viskontas su zmo- 
Silpnų gėrimų bufetą tvarJ na Steuensville, Br. Esels. 

kė P. Dauginas, o laimėjimų
traukimą St. Ročienė ir Ani-

LB gegužine Paskutinis patarnavimas

1
ant Į 
ati-

Nemuno
tęs...

pakrančių lakštu-1

ta Pakalniškytė, 
solistė.

kis iš Tillsonburg.
Nuotaika buvo gera, visur 

garsė'ianti skambėjo lietuv iskos dainos. 
' , J.Š.

Gabus akordeonistas K. t 
Deksnys linksmino svečius į 
savo muzika. K. Deksnys 19! 
metų jaunuolis, yra iš geros! 
lietuviškos šeimos. Jis groja; 
įvairiuose renginiuose ir tuo Į 
būdu užsidirba studijoms. Ir 
šioje gegužinėje, St. Ročie-Į 
nei paraginus, svečiai jau-
nam akordionistui už gražų miteto Uutybių skyriaus vie- 
grojimą sudėjo aukų, , nu jg dviej’ų pirmininkų, ši-

T , i tas svarbias pareigas iis ei-
. Į gegužinę buvo atvykę na kartu su uk rainiečiu adv.
Belmont Hotel savininkai 
Vembrės ir J. Renkauskas iš 
Port Colborne, Monavvk Mo-1 
tel savininkas St. Matulionis' 
iš Brantfordo. Buvo

veiionies kapo buvo 
dengtas paminklas, 

i Iškilmėse dalyvavo abudu 
profesoriaus sūnūs Raimon
das ir Rolandas, artimieji 
giminės St. ir S. Laniauskai 
ir Viktoras Degutis su žmo
na, sunkiose ligos valando

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvis pirmininkas

JAV LB Centro valdybos 
vicepim. adv. Antanas W. 
Novasitis liepos 14 d. buvo 
paskirtas Pennsylvanijos 
valstijos respublikonų ko-

W. Dermopray.

HARTFORD, CONN.

ir iš kitur..
svečiuj

SLA kuopa didelės para
mos susilaukė iš VI. Bagdo
no, gyv. Tilbury, kuris vi
suomet atvyksta į gegužinę, 
ir iš A. Kaušpėdos, kuris pa

Lietuvis Ali American 

taryboje

Vytautas Raškevičius, L. 
B. Hartfordo apylinkės sek
retorius, atstovauja lietu
viam Mayor’s Ali American

K. Ūkana

SAN FRANCISCO, CAL.

Lietuvių respublikonų 

klubo veiklos

Liepos 14 d.

!. Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini*

AND YOU, Marijos Sau- mai aPie žymiąją poetę Sa-
------- .. ........... „ .......... , - - -• i i. n ’ lomėją Nėrį, tiek daug kal-
Nenorima. kad būtų vis ke- poezijos anglų kalba ^ų sukėlusią ir šiame žemy-
li’timi vicnbi/v it-vr, įinkinys. Rinkinio Įvadu pa- _ miei v-,,',-,..kinys Kinkinio ivada pa- , kajna J;!

rasė JA v poetų sąjungos- 
Siūloma žvelgti tiktai P>™ininkas Fairleigh Di- 

į ateiti, bet tas žvilgsnis bus ck,nson universiteto litera- 
naudingesnis tada. kai ne- Jūros profesor.us Dr. Char- 

les Angoff.

kai

liami visokie praeities įvy 
kiai ar kieno nors „nuode
mės“

Poezijos knygos
suprasime, kas mūsų Aplankas dail. Prano La-! POEZIJOS PILNATIS,

, veikloje girtina, kas peikti- pės. j Bernardo Brazdžionio poe-
na, kas taisytina, šia tema j zijos rinktinė, kurioje sutal-
kalbės Vytautas Alantas.' Knygą išleido ManvlandĮ pinti geriausieji visų jo iš- 
Prie šios pagrindinės temos Books leidykla Nevv Yorke! leistų knygų kūriniai. Puoš- 
manoma jungti ir kitus nu- 1972 m. Įdėta apie 80 eilė-
matytus svarstyti klausimus: raščių. Knyga kietais virše- 
informacijos centro reikalą liais. Leidyklos kaina $2.95.
ir spaudos etiką, moralę, ab-; Broliai balti aitvarai,

Tai trečioji M. Saulaitv-J Henriko Nagio elrėraščiai, 
tės poezijos knyga. Pirmo-*į Prano Gailiaus iliustruoti, 
sios dvi — „Kai mes nuty-j 72 didelio formato puslapiai. 
Iam“ (1967) ir „Viena sau- puošniai išleista knyga, kai

Į jektyvumą. Ši paskaita bus 
dr. Algio’ šešta(,ieni P° Pieta-

; se velionį globojusi Liucija i Monstavičiaus_ namuose bu-į 3. Jaunesnio,io, žurnali„
Gudelienė ir beveik visi Hot 
Springs bendruomenės lie
tuviai.

Po mišių visi dalyviai nu
vyko į Kalvarijos kapines, 
ir čia kun. J. Sakevičius, 
svečias iš Anglijos, pašven
tino paminklą ir pasakė mo
mentui pritaikytą pamoks
lą. Prie kapo savo kalboje 
profesorių prisiminė ir pa-

vo San Francisco ir apylin-’ 
kės lietuvių respublikoną! karto* paruošimas, 
klubo susirinkimas. Jame1
svečias kalbėtojas buvo uni-i LŽS centro valdybos na-
versiteto lektorius Gene Ko-’ riai Pran<®’ kas šiao reikalu 
tzian, respublikonų rinki- Jau padaryta ir kas dar nu- 
minio vajaus Kalifornijos matQn}a daryti; . painfor-* 
šiaurėje atsakingas parei- muos a’ne neseniai įsteig- 
o-nnac » tą Petro Daužvardžio fondą

| ugdyti jaunesniems zurnalis-
Vytautas Šliūpas, Kali-' ta™.s_^ie jio,.Praniešimo 

fomijos tautinių grupių or- 1,11 
ganizacijos vicepirmininkas, ko jaunimas

kita tema: dėl 
neskaito

nus leidinys, 592 psl., 
na $10.00.

kai-

I lė danguje4 
jos kūrybos 
rinkiniai.

(1971)
lietuviu

na $5.
— yra 
kalba

Abiem kalbom poeziją 
kurti pradėjo dar būdarfta' Rais 
aukštesniojoje mokykloje. I 
M. Saulaitytės eilėraščių; 
spausdino lietuvių laikraš
čiai bei žurnalai.

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

$4.00.

Autorė priklauso Lietuvių

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

gerbė Petras Balčiūnas. Pau-:° .........j- t -k snauaOe? D "7
lė ir Petrai Balčiūnai PaPasakoJ° savo įspūdžius spauoos cia sa Bendruomenei, skautų orga-'

ti nrnfp-nrin nimiirfBiai1 Lietuvos. Itur jis su žmona vo nuoIpone-" pareikš jvai- nizacijai. profesinėms mo-! 
ganti piofesonų nuosndziai T;„ ___ as raus amžiaus įaunuoliai. šis Rytoju draugijoms ir Lietu-

i- ”Marfja, Marija!“' ^aid, esc.
1

4. Spaudos konferencija.

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS. 
Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

vi ai
ni himną 
Tai buvo paskutinis patarna 
vimas žmogui, baigusiam 
šios žemės kelionę.

Iš kapinių visi paminklo 
šventinimo iškilmių dalyviai Į 
buvo pakviesti į „Royale 
Vista44 viešbutį pietų, ku
liuose dalvvavo 62 asmensi

aukojo laimėjimams vertinai taryboje, i kurią Įeina dau- 
gų dovanų. į gjau nej 99 tautų atstovai.

. ! Šiuo metu toji tarvba ruo-
Is gauto pelno kuopa ęa-!šiasi tautu feJstiva,fuii kuris 

les paremti Vasario 16 gim.!
naziją ir Batuno organizaci- įvyks spalio 16-24 dienomis. Šie pietūs buvo suruošti, dar 
ją. Didžiausia Hartfordo par* gyvam profesoriui pageidau-

J.Š. duotuvė Fox & Co. festiva- iant. Tai buvo jo paskutinė 
liui užleidžia didžiulę salę.(valia.
kurioje vyks-programa, tau.:
todailės parodos, transliaci- Paminklas iškaltas iš vie- 

gabalo Vermonto mėlv-

ST. CATHARINES, ONT. 

įvairios naujienos

šiais metais Lietuvą lan
kė Br. Jakubonienė. S. Gal
dikienė, P. Skeivelienė. Iš 
ten grįždamos, jos atsivežė 
gintaro išdirbinių ir tautiškų 
juostų. Rugpiūcio 10 d. į 
Lietuvą išvyko O. Vilbikai- 
tienė.

no
noio granito. Abi pusės pa
minklo šlifuotos, ir priešą-i 

i kvje įmontuota veiionies fo.į 
Stambiai parėmė leidinį ' tografija. Apačioje vienoje 

' nusėje įgraviruotas kryžiu
kas. o antroje — Gedimino

jos.

SHENANDOAH. PA.

Prelatas Juozas Karalius,

Klubo piim. B. Kellog pa 
pasakojo apie Šokių šventę 
Chicagoje. kurią atidarė 
prezidentienė Nixonienė.

Klubo pirmininkė yra 
Bernice Kellog, vicepirmi
ninkas dr. Algis Monstavi-* 
čius, sekr. Vytautas Salia
monas. ižd. Vanda Šliūpie
nė.

Šeštadienį tuoj po vaka
rienės bus spaudos konfe-' 
rencfja su mūsų veiksnių at- j 
stovais. Čia kviečiami daly
vauti mūsų Diplomatinės 
Tarnybos. Lietuvių Bend’Į 
ruomenės, Vliko ir Altos at-' 

'stovai. Visi dalyviai galės 
: kelti įvairius mūsų veiklą 
} liečiančius aktualius klausi-1 
! mus, ypač turint prieš akis'

MIN T I S
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Klubas priklauso Kalifor-Į musU ateities veiklą
nijos respublikonų tautinių į 
grupių tarybai. Jis uoliai1 
ruošiasi šio rudens preziden-; 
tiniams rinkimams.

KAIP SAUGOMAS 

PENTAGONAS

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis), 
Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amal» 

.. ' rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil-
komeitncujos činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su 

lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti- 
1 kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra- 

! 5. Mūsų spaudos įtaka ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi-
i Lietuvai. I k4 prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir

Į Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku> 
I Spaudos galia tikrai yra' mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil- 
didelė. Reikia rūpintis, kad • gjnskas) žmonės (Ed. Cinzo novelė) irkt.
mūsų išeivijos spauda visus

Spaudos 
moderatorium pakviestas 
Liudas Dovydėnas.

Pentagonas buvo labai su*
j jaudintas, ..ai paaiškėjo, kad ven(Jra* Jaruu: Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero-

jas JAV-sg finansavo LB džiai: ’Tr šviesa ir tiesa mūs' pro jo saugumo žmones su- • S* : ap-i niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos
Z 7 Talffra- f: <lokI±„S-usPrnct ont dTriX kad spLdPa' atsimini,aus, paminėtos S. Michelsono. J. G.emžos sukak-
jghts in 8oviet Oc- ziausias Hot Springs kapi- tus dokumentus 11 net ope- » \

antrosios nėse paminklas, kuris at-'^^j slaptais ikompiuteriais nepa^f-n tUme y
bą banke. Dirbdamas ban-j laidos 2,000 egzempliorių kreips i save ne vieno praeb ^ašalinS asmuo Gerai kld venantiems sav0 tautiečiam, 

išleidimą. : vio aki.

gyvenąs Shenandoah, Pa..; stulpai. Tarp siu amblemų 
žymus lietuvybės puoselėto-; jrašvti Lietuvos himno žo-

• •
Vytautas Palujanskas. pa

baigęs 13-ją klasę, gavo dar-
Human Righ’ 
eupied Lithuania4

ke. jis ir studijuos. Linkiu 
Vytautui pasiekti banko di-

Į A . VT j . 4 —
rektoriaus vietą. Vytauto tė- j Leidinys tiek 
vėliai yra seni Keleivio skai-1 tiek amerikiečių palankiai 
tytojai. j vertinamas. Pastaruoju me- Jučas.

* * * i tu susilaukta laiško net iš
Danguolė Vilbikaitytė, National Library of Austrą- Profesoriaus mirtis ir pa- 

praeitais metais baigusi 12 lia, kuriame prašoma ir at- minklo pašventinimas liepos 
klasių, buvo priimta į Brock eityje suteikti panašaus tu’ 16 d. paminėta per Hot 
universitetą kalbosterapijos rinio leidinių. Springs lietuvių radijo pus-

pašalinis asmuo, crerai. nau rpurirne žinoti, ką salima ..
( _ tai buvo ne koks sovietų ko negaiima rašyti. Ši opų

lietuviu Arti įo kapo ilsisi irto pa ! Tn,pas’ be' aiT11’J?s klausimą panagrinės Vincaslietuuų, nr, ] jo Kapo hmm ir to pa-1 50S agen:as> kūno uzdavi- ;r k;t;
alankiai ties likimo draugas Aleksas :Ka«ten» ir Kiti sios

buvo patikrinti ir aki

ir jau vien antraštės rodo, kiek įvairiausių ir kiekvie-

nys
vaizdžiai Įrodyti, kaip žiop-' 
lai yra saugojama tokia 
svarbi Įstaiga — JAV kraš
to apsaugos ministerija —, 
Pentagonas. Į

nam Įdomių klausimų paliečiama šiame numery.
To numerio kaina $2.00. JĮ galite gauti Keleivio ad- 

rūšies; ministracijoje.

I Ladbroke Gardens.

Rastenis
žinovai.

MINTIES redakcijos adresas:
LŽS nariai yra kviečiami London W II 2PU, England.

suvažiuoti penktadienį po, . .
savais reika- Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius,pietų pasitarti 

lais. 3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kova su girtavimu

„Girtavimas darosi vis la-! 
biau nepakenčiamas“ — pir
miausia pabrėžiama Lietu
voje paskelbtame liepos 8 j
d. „Įsake dėl priemonių ko-, 
vai su girtavimu ir alkoho-)

Vargas dėl benzino

J. Bartkevičius rugpiūčio 
10 d. Tiesoje šitaip skun
džiasi :

Š. m. birželio 24 dieną iš 
Šiaulių i Kretingą per Kryž- 

automašina
______ Kadangi

benzinas baigėsi, sustojau
, . . . , \^tal pi-ie Krvžkalnio degalinės.

Maskvai neseniai paskelbusį Tačiau fia ,.a(lau „2,.^. 
jos priemones, režimo paiei-į „Nedirba“. Kreipiausi i ap- 
gūnams Lietuvoje, vadina- į tarnaujanti darbuotoją. Jis

lizmu sustiprinti“. Griežtų kalnį grįžau 
,. i „Moskfvič-412“.

priemonių tai kovai 
reikėjo anksčiau, ir

majai Aukščiausiajai Tary
bai, beliko skelbti savo Įsa
kų. «

Jis turi septynias dalis. 
Jose nurodoma atsakomybė 
už alkoholiniu gėrimų gėri

paaiškino, kad jau visa sa
vaitė jiems AY-93 markės 
benzino neatveža. Jo nėra ir 
Raseiniuose.

Iki Klaipėdos daugiau 
kaip šimtas kilometrų. Pa-

mą, girto pasirodymą viešo- keliui kitos degalinės nėra.
Tad, pažeisdamas mašinos

se vietose, už traukimą ne- ek loatacl-os taisykies. pri, 
pilnamečių j girtavimą, uz si ildžiau kitos markės ben. 
transporto priemonių vaira-1

esant neblaiviam, ir j

TAUTOS FONDUI 

, AUKOJO LIEPOS MĖN.
i
I Lietuvos Ūkininkų sąjun- 
| ga per prof. B. Vitkų $100.

Vanda Bieliūnienė. Vene- 
cueloje, —$45.

Po$25: dr. A. Laucis, Mt. 
Olive, Ilk. A. Tumas. Rese- 
da, Cal., dr. J. Bakšys, Chi
cago. Ilk, B. Kučinskas. N. 
York, N.Y., E. Jankauskie
nė. Woodhaven, N.Y., J. Ža- 
liaduonis, New York. N.Y., 
V. Čekanauskas, Inglewood, 
Cal., A. J. Vaisiūnas, Cara- 
cas, Venecuela. V. A. Šen- 
belgai, Cleveland, Ohio, Pr. 
Karalius, Sleveland Hts.. O- 
hio, Anna Lenortas. Chica
go. Ilk, Mrs. Amelia Sinus, 
Brookiyn. N.Y., dr. P. šepe
tys, Dearborn Hts, Mich., J. 
Valantiejus, Harbert, Mich., 
M. R. Jauniškis, E. North- 
port, N.Y.

J. Suvis. „Šaltinis“, Not- 
tingham, D. Britanija, $6.00.

Tautos Fondas visiems 
aukotojams nuoširdžiai dė
koja.

, pant ir stačiom, po 20 šūvių 
Į iš padėties. Moterys šaudo 
’ tik gulom.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Dalyviai, kurie dar nepri
klauso Š.A.L.F.A.S.S., gali;
susimokėti nario mokestį | atcimimimaivietoje arba pasiųsti $2.50 ir CI*U,S ArS’“,"*MAI’ 364 
registracijos mokesti šiuo kaina $10.00. 
adresu:

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

MYKOLO KRUPAVI-i ATSIMINIMAI IR MIN 

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

vimą
kt. Numatytos piniginės 
baudos, patalpinimas išblai
vinimo Įstaigon ir kt. Pvz., 
girto pasirodymas viešose
vietose baudžiamas bauda 
nuo 3 iki 10 rublių, nepilna, 
mečio nugirdymas — iki 30 
rubliu, neblaivūs vairuoto-

Apie 18 vai
Klaipėda ir pasukau prie de
galinės Šilutės plente. Čia 
reikalingos markės benzino 
buvo. Tačiau jo negavau, 
nes neturėjau talonų. Teko 
važiuoti i miestą nusipirkti 
talonų. Sugrįžęs vėl laukiau,; 
kol pasikeis pamaina. Kol 

jai baudžiami nuo 10 iki 30 Į gavau pageidaujamo kuro,'

Pageidaujantieji per vie’ 
( nerius metus gauna Eltos 

pasiekiau j Informacijų biuleteni.

Joseph Uavaltas, 75 Eve- 
Ivn Avė., Toronto 161, Ont..
Canada. Telefc$ias: 416—
762-5019.

Tuo adresu kreiptis ir vi
sais kitais reikalais.

KAIP BLOGA GYVENTI 

‘ ŠVEDIJOJE...

„Vilnis“ persispausdino iš 
„Selskaja Žizn“ paimtą V.
Kornejevo straipsni apie 
Švediją ir jos problemas.

Paminėjęs, kad „Švedija 
dėl sumanios ir darbščios 
savo liaudies pažengė toli i 
prieki“, kad 4-5 švedų kar
tos „dirbo kuriamąjį darbą, nsj kaįna 
todėl Švedija pagal naciona
linės produkcijos gamybą į’ 
eina į labiausiai išsivysčiu-

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

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

IR MIN 
Griniaus
kaina $5

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, Vlado Požėlos, 335.. 
psl.. kieti viršeliai, kaina -ĮSAKAIS Juozo Strolios Ida 
S4 00 I <4/11»_ I U/Im arei mini-

LIETUVOS VYČIO PĖD

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

MES VALDYSIM PA-!
ŠAULĮ, parašė L. Dovyde-1 
nas, I tomas 268 psl., II to-'

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

o.o i v i • ą polo Skipičio, 440 puslapių mas 248 psl. Kiekvieno tomo T •| • /-T* j z-x »««• • • •••••••••••• • • • • • •kaina $4.00.

WE WILL 
THE W0RLD
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

CONOUFR nepriklausoma lie
k T - 7 JTUVA’ K- Skipičio atsimi- 

,y. \ nimų II tomas, 476 psl., kai-

LIETUVA BUDO, Stepo

ną $7.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI
no Kairio atsiminimai, 416 ATSIMINIMAI, parašė Juo

? . I įnriviiK v J Iv miela
.... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo-
no Kairio, 480 ^sl., kai-

ROMANAI
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, pr emijuotas 
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. Spal’s, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

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

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukilizas Liūdžius, 246 pusią

Piai- kaina..........J3 0° ! psl?, kaina $3.00.
KĄ LAUMES LEME! Andrius Valuckas. NE-

mo 1935 m., I tomas, 280

MUNO SŪNŪS. II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 

- . z.o , , - An ,-zv 304 pusi., kaina $4.00.Tam Kornejevui kažkoks ro Bielinio, 592 puslapiai, ne>» 360 psl., kaina ..$3.50. į __
^edąJnžiTŪerius pastojęs, j kaina ...................... $2.00 j DANGUS DEBESYSE,- i RugsėJO “šESTADlENIS,
kad jis uzdirnąs 40,000 kio- 11918-1919 m. išgyvenimai, > nremiiuot is romanas 237nų per metus, bet. girdi, -! PASKUTINIS POSĖDIS, parašė Juozą. Švtirta., 325: P,?m.’Ju.otasJomanas> 237 
"mėsą valgom mėnesio pra- Juozo Audėno atsiminimai,: psl., kaina minkštais vii’še

šių šalių dešimtuką.“ vėliau na ............................. $2.00į^apįe_ Salomėją _ Nėrį), Pet-
straipsnio autorius vistiek 
juodomis spalvomis piešia, 
koks ten esąs sunkus gyve- 

Au'kos Tautos Fondui yra« n^mas-

j onėlės Orintaitės, 234 psl
DIENOJANT, Kipro Bie- • Kaina $3-00- 

rinio, 464 psi., kaina....$2.00l VEN|MG V,NGIA,S
PENKTIEJI METAI, Kip- dr- F* Kalvaitytės-Karvelie-siunčiamos šiuo adresu: 9

Lithuanian National Fund, 

64-14 56th Road, 

Maspeth, N.Y.

A. A. JONO MATYCKO 

AUKA — $150

psl., kaina $5 ūQ.

rubliu ir iš jų atimama tei
sė vaimoti iki dviejų metų 
ir t.t. Piktybiniai girtuokliai
(alkoholikai) gydomi pri-' 
verstinai. Kova su girtavi
mu sudarytos komisijos.

Apdovanoti „lietuviai“

Nusipelniusio žemės ūkio 
darbuotojo garbės vardas 
suteiktas „Bolševiko“ kol-j . v. . 1 . i
chozo pirmininkui Davidui Daugėja maanų, daugiau, Vehonies Matycko auka 

! turėtų būti ir degalinių, ir tai gražus ir jsidėmėtmas 
Koriskiui, o garbės rastais jose niekad neturėtų stigti pavyzdys. »
apdovanoti Grigorijus Kle-’ visų markių benzino. | !
pikovas „už dalyvavimą reri j ,
voliuciniame ir partizani- į Degalinėse kurą bei tepa- j ŠAUDYMO PIRMENYBĖS 
niame judėjime ir aktyvią’bis pilasi patys klientai, ii 
gamybinę ir visuomeninę rapkas išsipurvina taip. kad 
veikią“ ir Sergejus Savčen-į neįmanoma sėsti pne vau o. 
ka „už aktyvią visuomeninę Be to, ir įubai ne visada įs- 
ir politinę veiklą“. ’

sugaišau daugiau kaip va
landa.

į džioje, o paskui ant stalo — 227 psl., kaina..........  $4.00 liais $2 50 kietais $3 75 i Kazys Plačenio. PULKIM
' ! * ’ ' ’ * 1 ANT KELIŲ .... romanas iš

KONTRŽVALGYBA LIE S ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, kun Strazdelio gyvenimo, 
TUVOJE, Jono Budrio at- K' Žuko, 476 ps!., kai-ji tom
siminimai. 224 psl., kaina ........................ ................ $5
$2.50.

tik pudingai ir košės“.

Stockholme didžiulės de
monstracijos dalyviai nešę 
plakatus su užrašais: „Duo
kite mums pavalgyti“, „Pen-

Jeigu tai būtų vienintelis JAV miręs inž. Jonas Ma- 
kartas, tiek jau to. Deja. mi- tyckas pagal testamentą pa- 
nėtos markės benzino daž- geidavo, kad $150 suma bū
na! trūksta daugelyje dega- tų paskirta Vilkui Lietuvos sininkai irgi norėtų bent rea
liniu. Pernai jo nuolatos laisvinimo reikalams. Ši su- karčiais pavalgyti mėsos“, 

.vpač šeštadieniais ir sekma- ma per V. Vebeliūną (Nevv Krautuvės pilnos prekių, bet 
dieniais, stigdavo Palangos Yorke) persiųsta Tautos Parėjai laukią dienų, kada 
je. Šiemet — taip pat : Fondui.. į jos bus pardavinėjamos ke-

j • liais procentais pigiau,
jos išeis iš mados.

tomas 200 ps., kaina $2.00 
IJ tomas 160 ps., kaina $2.00

UUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
SIAUBINGOS DIENOS, į lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,, KIMOJI,Z.OLE’psL rO_

1944 -1950 metų atsimini- kaina .............. ....... į manas, kaina $5.00.
mai, parašė Juozas Kapa- į ANTANAS SMETONA • i <tr. Tarulis, VILNIAUS 

IR JO VEIKLA. Parašė J. RŪEAS, 495 psl., kaina
Augustaitis, 154 psl., kai- minkštais viršeliais $3.15. 

kai PER GIEDRĄ IR AUD- '• na $1.50. kietais viršeliais $3.75,
Į RĄ, Mykolo Vaitkau, atsi- į SIAURUOJU TAKELIU. | NemuIias teka per Atlan-

- 0^70 1 1 * Į • x • 1 1 * ta, Vytauto Alanto 5 nove-gyveną mas, 272 psl., kaina kietais kaina ..............................$2 ipS nd k-iinp minkštais
16.000 Viršeliais...................$3.75. S NEPRIKLAUSOMYBĖS virįeiiai3?3.00) kįetais $3.50

, SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus^
patogumų. Bedarbių sausio ’ To paties autoriaus tomas1 atsiminimų (1918-1940) V' Agonija, romanas, antra 
mėnesi buvę 170.000. i VI kietais viršeliais $3.75,1 tomas, 295 psl., kietais vir-3a^3u, parašė J. Gliaudą, 406

200,000 švedų 
ankštuose butuose, 

į žmonių turį butus be jokių

činskas, 273 pusi. kaina $3 

PER GIEDRĄ IR AUD-

i

. lieka švarūs. Degalus išduo- 
' ti turėtų degalinių dar'buoto- 
• jai. Tačiau, kol šitaip bus. 
■ reikėtų bent įrengti prau- 

Keturi mokytojai rugpiū-' syklas.“
čio 10 d. Tiesoje rašo, kad. 
pagal planą pernai rudenį,
turėjo būti baigtas Maišio-j sOVIETijOj DAR DAUG

galos vidurinės mokyklos į TARŠOS
mokytojams skirtas namas.!
•bet jis dar nebaigtas ir šian-1 Taip sako irž. Valdas 
dien — nepradėta tvarkyti į A(iamkuSj o,-Įžęs iš Sovietų 
kanalizacija, nepaųungta ir Sąjungos, kur dalyvavo su 
nesutvarkyta šiluminė trasa, į jAV delegacija, kuriai rū- 
nekalbant apie daugybę ap-i pęjo patirti, kaip ten kovo- 
dailos darbų viduje. Artina- jama su aplinkos tarša, 
si nauji mokslo metai. Kaip i
dirbs mokytojai, kurie netu.' V. Adamkus Chicago Tri- 
ri kur gyventiSenieji bu- hune laikraščiui pareiškęs, 
tai neremontuoti dalies jų kad Sovietų Sąjungoje ap- 
jau ir remontuoti nebegali-; linkos užteršimai beveik ma- • i nepradėti šalinti. Leningra-

i de tik 20 procentų siutų te 
filtruojama, o

’Sparti statyba

* * *

minkštais $2.50. šeliais kaina $3.75.Šiaurės Amerikos Lietu-, _
vių fizinio auklėjimo ir spor-| Minėtas korespondentas; 
to sąjungos centro valdyba? ^ai SU^P^° 11 toki vaizdeli: |
praneša, kad rugsėjo 2 ir 3, 4. i •S- • n „i u. Teko matvti tokiu zmo-idienomis 9 vai. rvto bus' . . • c-7 i v i ‘ i (M1972 metu šaudvmo‘ pirme^ n.m uenoje Stocklioimo ka- N
nvbės. Kartu vyks ir šauliu nneJe>.. iSĮkurustoje . greU s K 
sąjungos šaudymo pirmeny-, vakai.Qp . kav-n? atėjo

i se. Jie buvo apskurę, nesi-i
-n,. r- i r,- skutę. alkani. Priėjo prie iš-1Pirmenybes vyks Giedrai-1, !čio klubo šaudykloje prie I k,ab,.nt,0 valgiaraščio,

Hamiltono, Ontario Kana- 'l«3i skatetavo paskui ats,.
traukę ‘ ■ ------ —doje. Šaudyklos vieta yra 

tarp Hamiltono ir Brandfor-
do. 54 ir 6 kelių sankryžoje. 
Važiuoti 6 keliu į pietus per 
riltą, tuoj už tilto 2-ra gatve, 
Wigton Street, į kairę 21-_,i 
mylios iki York Rd.. sukri į 
kairę York Rd.. l’/> mylios 
iki šaudyklos.

Programa susideda iš šių 
4 rūšių:

1. Šratiniais šautuvais 100

nuo vitrinos ir vėl 
grįžo. Pagaliau vienas iš jų 
pasakė draugui:

— Gerai, eik vienas. 0 
ryt bus mano eilė vakarie
niauti“

Šitokiais pavyzdžiais so
vietinio laikraščio korespon
dentas stengiasi paguosti 
savo skaitytojus, kad štai 
net tokioje pažengusioje į 
priekį Švedijoje esąs sunkus 
gyvenimas. Vadinasi, ir jūs. 
sovietiniai piliečiai, nesi-

-1 skųskite nepritekliais 
Iš tiesu tai vra tik

Vilniuj Filharmonijos sa-;s4 HJtruojama, o visa kita • • įpivs+pe Dalvvauia 5
Įėję Įvyko Juozo Karoso vo-! nutekąh B.-dnjos ĮŪrą. llask- rinktjnfe pa_į lš tlesy tal yra tlk sarao
kalinės kūrybos vakaras. į x oje esą įck gei iau, nes ne . . . Ree’istraciios mo-? ningtis savų skaitytojų kvai-
Dalyvavo operos ir kiti so-į J™ kestis $3 ir $4 už 100 lėkš^jlinimas. Apgaudinėjimas so
listai. televizijos ir radijo- P11' 11 xai?ti. čia Kana j- . vietinių žmonių, kuriems ne-
choras, vadovaujamas L. A- nacijos nes\ ai urnai sumaži- • įleidžiama’ užsienin laisvai
bariaus. ■ narni 90\ . į 2. Šaudymas 22 kalibro! kvykti, po pasaulį savo akbj

* * * ’ Delegacija aplankiusi 22» sportiniais 7% svaro šautu- mis pasidairyti ir net užsie-j
Lietuvos foto menininkų! \letas’ ^ęiia\usi 6.000 my-1 vais. 4 žmonių rinktinė arba i ni° spaudos pasiskaityti, 

paroda buvo surengta Le- Blogiausia, kad ten di-[ pavieniai. Registracijos mo-' ^e to. dar nė vienas so-; 
ningrade, vėliau — Riaza-: deIė biuiokratfjii ir nplinkosi kestis $3. j vietų korespondentas nėra;
nėje ir Novosibirske Dar švaros reikalus tvarkančios; ; savo spaudoje aiškiai pana
šiais metais lietuvių meni- žinj.bų, kai Amerikoje 3. šaudymas 22 kalibro kad kui noi’s Vakainose 
ninku parodos numatomos, užtenka vienos. Aplamai si- šautuvais j ir svaro ir virš, žmogus gvvena geriau ii 
Tbilisi, Odesos ir Voronežo ta.me ’eikale dar daug pri- tarptautinė klasė. Šaudoma laisviau, negu Sovietų Sa 
miestuose ; mityvumo iš trijų padėčių: gulom klū- jungoje

I T Ė S PRO 

PAPIGINTA KA 

Į LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ!

psl., kaina $5.00.
Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio Kun. M. Sida- 

A; ravičiaus gyvenimo, 233 pst, 
‘ kaina $2.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 

j romanas, 201 psl., kaina
! $2.50.

Aloyzas Baronas; ViENI-
IV a 11 e r Rask-Rasčiausko vadovaujamas AMERI-1 MEDŽIAI, 117 psi. Kai- 
CAN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza-1 na $ 1,50. 
vęs daug grupiniu kelionių j LIETUVĄ.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:

CHICAGO_NEW YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONĖ. 
Iš New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai 

11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE!

CHI( AGO-NEVV YORK GRUODŽIO 21 d.—14 DIENŲ KELIONĖ i 
Iš New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai 

11 dienų Lietuvoje.

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

Informacijų kreipkitės i

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South We$tern Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787

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

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

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

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

Aitvarai ir giria, Jurgio
Gliaudos romanas iš partiz3-

’ nu veiklos. 254 psl., kaina 
' $4.50.
! Aloyzas Baronas, PAVA- 
; SARIO LIETUS, 263. psl.,
, kaina minkštais viršeliais

Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės j mus. Mes paruošiam 59 kietais $3 75. 
kvietimus giminėms atvykti i Ameriką. Teikiame informacijas Vejas lekia lyguma, ?Oina_ 
kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvų bi- parašė Aloyzas Baro-
liotris ir rpjlialinflTT® vizas. nas. kaina $4.00.

v
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TEVIJ PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Bet tokių reikalavimų 
Maskva nepaiso. Maiki. 
Menkas balsas, kai būrelis i 
žmonių protestuoja. Būtų{ 
visai kitoks biznis, Maiki. | 

į jei Amerikoj susirinktų viso 
j pasaulio lietuvių Kongresas 
1 ir griausmingu balsu sušuk
tų Maskvai: geriaut iš Lie
tuvos! Matytum, ir pradėtų 
trauktis, kad ir povaliai. 
kaip Niksonas iš Vietnamo.

— O kaip toli jie turėti, 
trauktis?

— Nu, iki tos vietos, kui 
eina tikra Lietuvos gronyčia

— Sakyk 
’gronyčia“.

”siena“. o m

į — Olrait, tegu traukias 
iki sienos. O kas už sienos 
tai jau jų, ir mes to neno 
rim.

— Čia tėvas gerai paša 
kei: kas jų. mes to nenorim

— Aš. Maiki, visada gera 
Brokuoju — istoriškai!

— Bet kalbant istoriškai 
tėve. reikia aiškiai žinoti is- 
‘oriją. Pavyzdžiui, ar Gar
dinas priklauso jiems, ai 
mums?

— Tas
viskąc
nos.

aišku, Maiki, b;
parodo Lietuvos šie-

— Alou. Maik!

Opozicijoj nėra vienybės
UŽ ŽYDO GALVĄ IMA 

$25,000

Sovietų Sąjungos valdžia 
buvo pašalintas iš tų parei- visaip trukdo žydams išva
dų dėl to, kad pasirašė pro- žiuoti i užsienį. Iki šiol ji, be 
testą dėl su valdžios politi- kitų kliūčių, reikalaudavo iš 
ka nesutinkančių žmonių su. kiekvieno norinčio išvažiuo- 
jjmimų. i ti $1,600. o dabar tą mokės’

j tį pakėlė iki 85.000-$25,000. 
Jis papasakojo, kad So- Dydis pareina nuo norinčio 

;ietų Sąjungoje via didelė išvažiuoti išsimokslinimo, 
įpozicija, labai daug galvo- .Juo emigruojantis labiau iš- 
iančių kitai}), negu partijos, simokslinęs, tuo didesnį mo- 
r vyriausybės viršūnės. Jieikestį turi sumokėti. Tuo bū- 
kovoja, nors slaptosios poli-! du žydai mokslininkai, ku
li jos yra smarkiai persekio’i rie neturės reikalaujamos 
iami. Tu kitaip galvojančiu,’ ^umos, negalės išvažiuoti ir
negu administracija ‘liepia, > taPs anizlaus, ve,Jals’ 
ris daugiau pasirodo teehni- ^galinčiais išpirkti is šo
kinės inteligentijos tarpe. ,uetinc> ' ei gijos.

Blogas reiškinys, kad taj Toki pranešimą paskaitė 
tpozieija nei a v.įemnga. j yjaskvoje užsienio korės’

Iš Sovietų Sąjungos pavy
ko išvažiuoti Maskvos uni’ 
versiteto rytų kalbų profeso
riui Grazovui, kuris 1968 m.1

Prof. Glazovas ją skirsto net 
’ 8 grupes.

Pirmoji — neokomunistų. 
Jie veikia pačioje partijoje 

‘nrieš politbiuro kliką. Jie a- 
’ituoja už "žmoniškąjį ko
munizmą“, koki Dubčekas 
mėgino įvesti Čekoslovaki
joje. Šios grupes ryškus at
stovas yra gen. Grigorenka.

pondentams 55 metų am
žiaus pasaulinio vardo žydas 
mokslininkas Benjaminas 
I.evičas, pareiškęs norą iš
vykti. Tokio aukšto laipsnio 
mokslininkas iki šiol dar ne
buvo prašęs leidimo emig
ruoti.

Pastaruoju laiku vis dau
giau žydų intelektualų pra- 

Antroji grupė — konstitu- šosi išleidžiami į Izraelį.

VALKATŲ KARALIUS
s

Kasmet rugpiūčio vidury
je JAV’bių valkatos susi
renka lovvos valstijos Britt 
mieste "valkatų konvenci
jos“, kurioje išsirenka savo 
'-karalių“.

Rinkimai trunka pusva
landį. Kiekvienas gali siūly
ti savo kandidatą, kiekvie
nas kandida’as turi teisę 
kalbėti 2 minutes. Linkimai 
vyksta rankos pakėlimu.

Šiemet Britte susirinkę 
valkatos buvo labai spalvin
gi. Jie dėvėjo taip. kaip yra

įpratę dėvėti tie, kurie nak
voja parkuose ant suolų. 
Daugelis turėjo prisikabinę 
kažkokius metalinius ženk
lelius, gėles, antkaklius. Vi- 
si kandidatai kažkodėl vo3 
laikėsi ant kojų.

Karalium buvo išrinktas 
68 metų John Misslema. ku- 
lis pasakė šitokią kalbą:

"Aš senas valkata, ir se
niai reikėjo mane išrinkti 
karalium. Praeitais metais 
mane nugalėjo draugas iš 
Pennsylvanijos tik dėl to, 
kad aš buvau perdaug girtas 
ir nuvirtau nuo platformos“.

Jaunystės atsiminimai

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi’ 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

v;-' ?
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KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
. * - »

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲv # -

••ionalistai. Jie šaukia kovo
ji dėl piliečių teisių, kurias 
garantuoja sovietinė konsti’ 
fucija, bet kurias sutrypė' 
barti ja. šitai grupei simpati 
Kuoja pagarsėjęs 
pharovas.

SENATAS PRIEŠ "BE 

KALTĖS“ DRAUDIMĄi kad ruskiai iš Lietuvos pasi
trauktu.

— Bet sienos ne amžinos 
tėve. Istorija jas kilnoja ii 
keičia: kartais visai jas pa 
naikina. Taigi, kalbant api( 
Lietuvos sienas, turim žino 
ti, kokių sienų Lietuvai m 
norim dabar, — ar tų, kurios 
buvo Gedimino laikais, ar
kurios buvo po 1863 metu 
sukilimo? Nuo 13-tojo am
žiaus Lietuva jau pradėjo 
savintis gudų, rusų ir ukrai
niečių gyvenamas žemes. 
Vytauto laikais lietuvos sie- 

; nos šiaurėje siekė Didžiojo 
Novgorodo, rytuose — Smo
lensko, o pietuose ėjo ik: 
Juodosios jūros.

Senatas 49 balsais prieš 
prof. Sa-! 46 nutarė vadinamojo "No 

i Fault“ automobilių draudi- 
1 mo įstatymo sumanymą per- 

Trečioji grupė — neošia-1, duoti teisių komisijai toliau 
yistai. Jų pažiūros artimos | svarstyti. Spėjama, kad jis 
praeito šimtmečio slavenofi. ten bus kurį laiką palaido
siu. Jie už tai, kad Rusija va- tas.
Idovautų visiems slavams. I
įJis yra antisemitai. j Kaip žinoma, pagal ”No-

’ Fault“ draudimo įstatymą,
■ Ketvirtoji grupė — libe-Į kuris jau veikia Mass. ir dar 
palai. Jie šaukia kovoti dėl j keliose valstijose, nelaimei 
paisvės, kolchozų panaikini- įvykus, nebereikia ieškoti

- Sveikas, tėve! Ką da-; 
veikia tavo parapija? • Aš žinau, tėve. Ir aš 

1 sakau, kad tai geras noras. 
— Žinai, ką parapija vei-! Bet žmogus, kuris ieškojo 

kia: poteriauja, kad Dievas kopėčių, kad galėtų pasiek- 
padėtų mūsų diplomatams tj vaivorykštę, taip pat turė-

bar

išlaisvinti Lietuvą. Gal 
rėtun: ir tu prisidėti?

no jo gerą norą. Bet ar jis tą
. daugiaspalvę juostą pasie-

XT ~ . ! kė? —r Jis tos juostos ne-
-Ne, teve, as netikiu,- .

kad Dievas galėtu musų■• . 1. . o u
diplomatams pagelbėt!. ; y? ££ Jtik reikia ją

— Žinai, Maiki. kad ir aš v*n7'* 
pradedu jau netikėti. Pirma! 
vis maniau, kad prezidentas!
Niksonas, nuvažiavęs Mask.į 
von, pareikalaus Lietuvą 
išlaisvinti; ale kai pama
čiau, kad jis tenai tik šam
paną su komunistais gėrė.; 
o apie mūsų Lietuvą ir užsi-

išlais-

— Ar tėvas žinai kaip?

— Šiur. kad žinau.
— Jes. Maiki. ir aš girdė

jau, kad toj juodoj baloj 
Jau sakiau, kad rūkant j Vytautas girdė savo žiigi}.

pypkę atėjo galvon gerai _ Ga, „galime
minti neužsiminė, tai nuta-, mintis. Va. Čikagoje bu™ bet tai nelabai svarbu. Daug 
nau. kad mes patys turime į lietuvių šokių švente. Kad 
tuo reikalu rūpintis. į tu matytum, lietuvių priva-

Į žiavo kaip į Šiluvos atlaidus.
— Ar žinai, kas reikėtų'Net iš Australijos atskrido 

daryti? i lyg gervių pulkas. Buvau ir
, aš tenai. Tokio gražaus lie- 

-Jes, Maiki, kai prade-. f]ar

— Kokiu būdu?

•mo.
I
i Penktoji grupė ragina ko’ 

ti už krikščioniškąjį socia
lizmą, kurio pagrindus pa-| 
dėjo dar pi'ieš revoliuciją re- 
liginiai-filosofiniai būręliai. I

jau mislyt pypkię rukyda-, ne
buvau matęs. O jau kad už- į

svarbiau yra tai, kad Lietu
voje nebuvo tvarkos, nes 
perdaug buvo visokių kuni
gaikščių ir jie dažnai tarp 
savęs pešėsi. Kunigaikštis 
Jogaila įtraukė Lietuvą i ba
jorišką uniją su Lenkija, ir 
Lietuvoje įsigalėjo bajorai.

kaltininko, nes nukentėju
siam turi atlyginti jo auto-

-3. • .mobili apdraudusi bendro-voti uz krikščioniškąjį sočia- - >< i . • •
, . . , . ve. Mass. valstijos, kuri pir’

moji tokį įstatymą išleido, 
praktika parodė, kad ieški
niai bendrovėms sumažėjo

’ šeštoji grupė-kviečia!i,r buY.0 ^lin!a “ut,,n,obi!iV 
nuversti esamąjį režimą ir ji' mokesti sumazin-

.pakeisti krikščionių demo-1 L
įkratų režimu su visomis po prfeš ,okio d,.audimo iw. 
.ht.nem.s ir religinėmis lais. di visosc va|sti ose |abai 
įyem.s, visiškai kitokios vals- ies;n(lsi advokatlJ 
Itybines formos. . Ma[, advrtkatai ’ ž ne,ai

mingų atsitikimų bylų vedi-

y -ŽVp

• l-r-. 1 ‘7UVUU illUtVzO. v/ I CA VI Ikaci v v » vz l i vz
mas. tai atėjo gavon gei a• traukė uždainavo, tai šaky-! Buvo įvesta baudžiava.

Septintoji gimpė — skel
bia kovą už "Žmogiškąsias

mislis.

— Iš tikrųjų gera?
■ tum. kad iš dangaus melodi-
■ jos plaukia. Besigėrint man 
1 tuo didingu sambūriu, ir at-

įr
Lietuvoje prasidėjo ūkinin
kų sukilimai. Tuo pasinau
dodami, kaimynai Lenkiją 
ir Lietuvą pasidalijo. Lietu
vos valstybė išnyko, ir jof 
sienos buvo panaikintos.

net ir jos var.

teises ir savo 
laiko rašytoją

vėliavnešiu
Solženiciną.

mą per metus uždirba apie 
biliona dolerių. Naujasis į- 
statvmas būtu labai žvmiai 
sumažinęs tokių bylų skaičių

— Geresnės dar niekas, ėjo galvon mislis, kad rei- 
nesugalvojo, Maiki. Mūsų: ketų dažniau tokias iškil- 
diplomatai moka tik pini-, mingas šventes rengti. Va- 
gauti. Vieni pinigus renka, j kar ir užmigti negalėjau, vis Buvo ištrintas n 
kiti važiuoja Turkijon talkos skambėjo ausyse tos čiūdnof ' das,iš valstybių tarpo. Rusi- 
ieškoti, arba, nuskridę Afri-į melodijos.
kon, dairosi tarp nigeriu. i
Nu, pasakyk, Maiki. koks iš Į — Bet tai nepasako, tėve 
to pažitkas mūsų Lietuvai? i kaip būtų galima Lietuvą iš-

— Politika yra spekulia’Halsv^nt^-
cija. tėve. Žmonės dirba, au-į _v. t x ,— Džiūsta minut, Maik’

Ar negali patylėt, kai aš kal
bu? Šarap!

A x ’,r- žinoma, advokatų uždarAštuntosios grupes svar-jr- 
blausias tikslas kovoti, kad ‘‘

jos geografijoje Lenkija bu 
vo pavadinta Pavislio kraš 
tu. o Lietuva — Vakarę 
kraštu; rusiškai — Privis- 
lianskij Kraj ir Zapadny; 
Kraj.

žydams būtų leista legaliai 
išvažiuoti į Izraelį.

I
Šitoks opozicijos nevieno

dumas, aišku, trukdo sėk
mingai kovai su esamu reži
mu ir palengvina slaptajai 

;policijai tą opoziciją ardyti. 

ŽUVO 156 ŽMONĖS

AK, TU, KARVE!

Mes taip nepalankiai ii 
net įžeidžiančiai atsiliepia
me apie netvarkingą ir ne
rangią moterį. Bet kitur kar
vės žodis vartojamas daug 
garbingesne prasme.

kojasi. nes turi vilties, kad 
tos pastangos atneš naudos. 
Bet viltis dažnai apgauna. 
Pavyzdžiu gali būti kad ir 
dabartiniai Amerikos rinki-, 
mai. Dvi didžiosios partijos' 
varžosi dėl prezidento vie--

Pasinaudokite paskutin e., gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias paraše Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus K i.p r a s B i ėlįi nis:

. ”• V--"? . . .
Dieno jant, 464'psL k
Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.
/■ -k . ■ ’

Teroro ir vergijoj imperija 

Sovietų Rusija, 309 psl.

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

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

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

Pavyzdžiui. Indijoje vy
rai. norėdami prisigerinti 
savo mylimajai, vadina ją... 
karve. Mat, ten karvė yra 
šventas sutvėrimas. Jos ne- 

iušin-62 lėktuvas užsidegė,' ^a^irna užmušti, draudžiama 
■sprogo, ir žuvo visi juo skris ir l°> mėsa. Tos

I
i Rugpiūčio 14 d. kelios' 
mylios nuo Rytų Berlyno ae
rodromo įvyko lėktuvo ne
laimė: vos pakilęs rusų II-

— Jes. Maiki, dabar jau 
ir aš matau, kad Lietuva tu
rėjo daug sienų ir jau ne-

Gerai, tėve, gerai. Kal- lengva pasakyti, kaip tol7' 
reikėtų ruskius iš Lietuvos 

_ . . , v varvti. Žinai, kad be snapso
. . .Taigi, negalėdamas uz-1 sunku tokl- pajnu klausima

tos. Kiekviena kloja tūks-j migti, priKimsau savo korni- '
tančius dolerių, nes tikisi ’ nę šviežios makorkos ir už-
laimėti. Bet laimėti galės tik -sii ūkiau. Beiūkant kilo klau- KIEK ATSIĖJO ANGELOS 
viena. Kita bus vilties ap-1 simas, kodėl nešaukti tokį 

suvažiavimą ir nepareika-i
Komunistės Angelus Da- 

» . -- . , , vi> teismas Kalifornijos mo’
r .r -K -.-Y1!™ neZ!nal “kesčių mokėtojam., aL<Ujo 

toli, toli ne-: beveik kiekvienas AmenKo.- - , M, „ huv„ ls,eyr- 
• lietuvių suvažiavimas to rei-1 ’

Maiki I kalauja?

bėk.

gauta, ir pinigai bus veltui 
išeikvoti. Panašiai vra irmū-j Jauti Lietuvai laisves? 
sų lietuviškoj politikoj. Sa-:
kau tik panašiai, nes mūsu'
.sansai laimėti 
lygūs.

- Bet mes norim
t

TEISMAS

šventosios“ kaivės šiam pi 
} nėja net Indijos sostinės gat 

Pagal auku skaičių, Ui y-j vėse. kartais sulaikydamos 
ra antroji tokio didumo lėk-! net tramvajų judėjimą, kol

dę 156 vokiečių turistai.

tuvo katastrofa. Pernai lie
pos 30 d. Japonijos kalnuo
se sudužo lėktuvas ir žuvo

teikiasi laisvu noru pasi 
traukti iš kelio. Giliai tikin
tysis indas jaučiasi labai lai-

162 žmones. JAV-se di-1 mingas, jeigu, rytą eidamas 
tižiausia nelaimė ore buvo’i tamvbą ai daibą, gauna 
1960 m susidūrus dviem; Pr°gą tokios karvės šviežiu 
lėktuvams. 1 ada žuvo 134 tapimu susivilgyti rankas ar

žmones 1 kakta.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

1
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MOTERŲ SKYRIUS
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VYTAUTAS ALANTAS

Kad gėlių 

pokštės ilgiau

PRAKTIŠKI PATARIMAI GERA PROGA UŽDIRBTI 

Sūdymas Vienintelė proga profesiona
lui pirkti išimtiną privilegiją 
(franehise) iš progresuojančios 
nuomavimo bendrovės Mass. 
valstijoje, Uždarbis gali siekti 
iki $30.000 per metus, pirma 

pa-

Gal ten būsi matęs mūsų Ievutę?
Strazdelis tuojau sumetė, apie kokią Ievutę jis kal- 

i ba, ir atsakė ją matęs.'
j — Kaip gerai, kaip gerai! — kažkodėl apsidžiaugė 

senas vyras, tarsi tas pamatymas būtų ją apsaugojęs nuo v 1 - ■ 
didelės nelaimės. — Ji mano duktė. Aš esu Vaškys. mano ZyUvlli

I virti, tada jose
ktas. Nuėję nuo laukų, ketinome kelti ves- Kiekvienoj šeimoj dažnai; giau mineralinių druskų, 
i vyskupiškiai iš Liuberklių kaimo. Vakar keičiamos gėlių puokštės. Žirnius ir pupeles pa

’ Patiekalus sūdykite taip:
Mėsos sultinį — 30 minu- 

i čių prieš baigiant virti; žuvį
: — pradedant virti. Nuskus-
J tas bulves pasūdyti pradėjus prityrusiems specialistams

išliks dau-' mokius, kaip tų darbų dirbti.
Privilegijos penkeriems me- 

pupeles pasū’ ^ams kaina — nuo $5,000 iki

pravardė Aneiasnapis, o čia va mano du sūnūs ir Ievutės 
bernelis Benediktas
tuves. Mat. mes vyskupiškiai iš Liuberklių kaimo. Vakar keičiamos gėlių puokštės 
atsibastė į mūsų kaimą vyskupo urėdas ir liepė Ievutei Puokščių gyvenimą dvigu- 
ateiti į dvarą: sako, dabar būsi didelė ponia! Motiną pa- bai pailginsime, jeigu prisi- 
likome namie: kraustosi moterėlė iš galvos, o mes atsivi- minsime kelias paprastas gė- 
jome Ievutę. Kas daiyti? Kaip ją vaduoti, kunigėli, iš lių priežiūros taisykles. 
Liucipierio nagų? — ištaręs tą žodį, žmogelis pats išsiv
gando ir sumetė dideli kryžių ant krūtinės. Gėles plaukite anksti rytą,

arba vakare, saulei nusilei- 
Strazdelis tylėjo nuleidęs galvą. Ką jis galėjo tiems dus> pjaukite jas aštriu pei-

vargšams patarti? Teisybė, jis galėjo pasakyti: tokia Die- liu, o ne žirklėmis, kurios 
tarnų užveizdas spiegiančiai švilptelėjo.j‘vo vaba! Viešpačiams reikia nusileisti! Melskitės ir ke. traiško stiebus. Išimtis yra 
sos išniro skalindama šunų įuja, ir tarnaiJ liaukite namo! Bet jis žinojo, kad tokiam nusprendžiui tik chrizantemos, kurias re- 

paskelbti jo lūpos nepakrutės, nors, žinoma, tai būtų bu- komenduojama ne piauti, o 
vusi vienintelė dvasiškiui derama kalba tokiose aplinky- lakyti. Juiginus ir ciklame»
bėse. Ir vėlgi jis negalėjo jiems pasakyti: nedovanokite ?.us P?aUK1 e.J a. 
kruvinos skriaudos, keiskite! Jei jis juos taip pakurstytų, dę Riį rūši leg Hma
tai įstumtų dar į didesnį vargą, o gal ir į prapultu viešpa- piauti ir su pumpurais> Gė.

Kun. Antano Strazdelio

-1 F

regėjimas
(Tęsinys)

Tarnai Strazdelį apspito ir išstūmė į paremtą kolono
mis prierūmį. 1 
Bežiūrint iš tamsos 
stūmė „mužikų kunigą“4, kaip jie jį «vadino, tiesiai jiems 
į nasrus. Jie manė. kad jie ji sudraskys į gabalėlius, o ir 
jam pačiam dingtelėjo galvon, kad bus išmušusi paskutinė 
valanda, ir savo mintyse jis paskubomis ėmė suvedinėti 
sąskaitas su Dievu, maldaudamas nuodėmių atleidimo, 
tačiau čia vėl įvyko kažkas netikėto: užuot draskę bejėgį 
parblokštą žmogų, šunys ėmė jį laižyti. Tarnai sustiro 
vietoje šnabždėdami:

— Stebuklas! Stebuklas!

čiai juos sunaikintų be pasigailėjimo. Jų valdžia, jų valia! jįs stiebą geriausia piauti į-
— Matau, kad kunigėlis nenori mums padėti, — prie- strižai. Chrizantemų ir aly- 

kaištingai pasakė vyresnysis Vaškys. I ^apus pašalinkite iš kar-
— Nežinau, kaip aš galėčiau jums padėti, — pažiū- to.

rėjo jis pavargusiomis akimis į vargo ir nuoskaudų gilio-

dyti tada. kai pakankamai *15.000, priklausomai nuo teri- 
SUminkŠtėja. Mėsą, žuvį jr tori jos dydžio. Kreiptis: 
daržoves pasūdyti prieš ap- J
kepant, o bulves— baigiant 
kepti. I

Ar skaitytos?
Melagingas Mikasės laiš’'

kas, parašė Jurgis Jašinskas, ; 
69 psl.. kaina $1.50.

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

The Leasing Corporation 
5 Broadwav 

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

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir-

v - ... ' šeliais $2.50.
Vaišvilkas, romanas, pa

rašė Juozas Kralikauskas,, ooooooooooo©eoo©oeooe®a«»oc 
234 psl., kaina $4.50.

Ką tik gavomePrieš formuojant puokštę,' Atsitiktinio kareivio už
gėlęs verta nors porą valan-1 rašai, Jono Januškio atsimi-1mis raukšlėmis išvagotą kaimiečio /veidą.

. ............................. ... . v - j • • —Mes galėtume grafo dvarą padegti ir Ievutę išvay dų, geriausia per naktį, pa-1 karo laikų Europoje, 127 j Mvkolo Krunavičiaus atsi.
glostė sunis, ir jie jį išlydėjo pro vartus, laižydami jam^ duotj, — niūriai atsakė augus, petingas bernas, kun An- į laikyti vėsioje vietoje, iki‘nimai iš Antrojo pasaulinio.1 minimai, 364 psl., kaina 

į čiasnapis pavadino Ievutės berneliu. i trečdalio stiebo įmerkus į1 psl., kaina $2.00. i $10.00.
. x J. —Jei jūs padegtumėte, tai dar nežinia, ar jums pa. Į vandenį. į

Buvo arti vidurnakčio. Tą ankstyvo rudens naktįI sjsektų Ievutę išvaduoti, — ramiai atsakė Strazdelis.—O į į Chicagos istorija, parašė. Amžinas lietuvis, romanas,
krapnojo smulkus lietus ii blankiojo pažemiais .ū pasisektų, tai jie vistiek iššniukštinėtų, kas padegė. Jeigu gėles nupirkote par.' Aleksas Ambiozė, 664 psl. • parašė Vytautas Alantas,

1 ir jus mirtinai užplaktu. Įstatymai, valdžia, Dievas ju pu- j ‘luotuvėje arba atsivežėte iš; gausiai . iliustruota, kai- i 412 psl., kaina minkštais vir- 
mo nesigirdėjo. Strazdelis dumblojo siauru keleliu, slep-' gė- ‘ “ užmiesčio, būtinai atnaujm-Į na kietais viršeliais $10 Į šeliais $4.50, kietais—$5.00.
sėdamas sunkiais, kiaurais, purvo permirkusiais batais.: J* - . . .. į kitę piūvį. Stiebus panardin. i minkštais — $8. !

Strazdelis vargais negalais pakilo nuo žemės, pa
te šunis, ir ji 

rankas ir sutaną.

Jo senos, apspurusios ir išpurvintos sutanos padalkos vib' . mes padalytume, kunigėli, — vėl pi a- kitę į vandenį ir po vandenį
kosi per talakną ir plaukte plaukė per liūgus. Jis maknojo, bil° vyresnysis \ aškys. — Tave, kunigėli, žmonės myli ii į niu nuplaukite įstrižai kelis t
pasiramsčiuodamas ilgu 
sunkiais kuokštais krito 
lenkė ant kiūtinės jo giliomis

Milžinų rungtynės, Mvko> 
Numizmatika, parašė Jo-1 ]0 Vaitkaus atsiminimų VIII

sižvelgti. formuojant puokš-' Ps^'» kaina $10.00. 
tę. Pavyzdžiui, alyvos ge-i

limo atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.

— Kaipgi, tarnai stalą sutvarkys, išvalys grindis, ir Jau ta (Bena, kada jų nebeliks ne vieno! Jei ta diena ne-
lyg niekur nieko puotaus toliau, — mąstėm jis. — O betoli. kaip kunigėlis sakai, tai ji gali būti ir rytdiena. j u • vi

paskui prisigėrę ir prisiriję eis gulti į minkštus, iškkėpin-' — Tu manai, kad tie beginkliai girtuoklėliai gali iki, riau laikysis, jeigu jau prieš,_7,į®{J.2 
tus patalus. Grafas, aišku, lieps atvesti į savo miegamąjį dantų apsiginklavusius

jie

viešpačius iškapoti? — apmetė | tai trumpam pamerksime į; n,ai» P^raš^ A,nt?nąsę^e1' Jaunystėsatsiminimai.'pa- 
tą vargšę merginą... Vyskupas padarė gerą gešeftą. labai akimis smuklę Strazdelis, liūdnai šypsodamasis. — Tu ; karštoką vandenį. Aguonų,! P§ ” ? ' [Son'335
gerą, — Strazdelis šyptelėjo. — Pakišęs grafui tą var. nespėsi ir rankos pakelti, o jau būsi paverstas kruvina hortenzijų ir bijūnų stiebed Elegiški Stepono Kolupai- Į1 '
guolę. jis laimėjo ne tik kurtus, bet ir grafienės palanku- tešla. Dar per mažai nukalta plieno, o ir ta diena dar ne- liūs rekomenduojama neil-> los niekintojai, parašė Ksa-
mą. Ryt rytą labai nusižeminusi dvaro koplyčioje ji eis atėjo, — jis bejėgiškai mostelėjo ranka atsistodamas ir gai palaikyti virš žvakės veras Kaunas, 52 psl., kai 
išpažinties pas tą patį vyskupą, jis jai atleis nuodėmes už neatsigręždamas išėjo iš smuklės.
praleistą su juo naktį ir bausmei lieps triskart sukalbėti. 
sveikąmariją. O ta mergina... Kai ji nusibos grafui, jis 
ištekins ją už kokio šunakario ir. kad daugiau ji nesipai- , 
niotų jam po kojom, nugriozdins į kokį purviną užkampį. ; 
Vyras 'jos nekęs, ims gerti ir mušti. Vargšė kentės, kolei! 
įmanys, o kai nebeištvers niekinama ir mušama, gal pa' 
-bėgs į girią ir taps ragana, gal išeis iš proto, o gal pasi
dalys sau galą...

Už pusvalandžio kelio nuo dvaro karksojo didelėj 
grafui priklausanti smuklė. Strazdelis stalbtelėjo. įsižiūrė
damas į nedidelius pravirus langelius, pro kuriuos kartu 
su šviesos spindulėliais virto laukan baltų garų tumulėliai 
ir protarpiais prasiverždavo juoko, dainos ir muzikos gar
sų proti-ūkiai. Valandėlę pasvyravęs, jis prisiartino prie 
smuklės ir žengė vidun pro žemas, siauras duris. Pamatę 
jį įsilinksminę baudžiauninkai staiga nutilo, o paskum vi= 
si kaip vienas pašoko nuo stalų šaukdami:

— Mūsų kunigėlis atėjo! Mūsų užtarėjas! Prašom! 
Prašom! — ii- keletas vyrų. kurie dar tvirčiau stovėjo ant 
kojų, pakėlė jį ant rankų ir nešte prinėšę pasodino už di
delio skobnio.

Tuojau prieš jį atsirado butelis degtinės ir užkan. 
džio: silkė su puskepaliu juodos duonos.

— Ragauk, kunigėli, stiprinkis: pavargai ir suša
lai ! — ragino jį moterys, siekdamos bučiuoti jam ranką.

Jis išgėrė molinį puoduką degtinės ir, užkandžiauda
mas silke, dairėsi i šypsančius, bičiuliškus veidus, ir ’jo 
krūtinė ėmė šilti ne tiek nuo svaigalo, kiek nuo tų vargšų 
jam rodomos meilės.

Laikinai nutrukusios gėrynės vėl grįžo į savo vėžes: 
vieni gėrė, kiti dainavo, jaunimas šoko aslos viduryje, o 
jau buvo ir tokių, kurie knarkė užsikniaubę ant skobnių.

Prie Stazdelio prisėdo keturi vyrai: vienas vyresnio 
amžiaus, kiti dar jauni, augaloti bernai.

— Tamsta, kunigėli, ateini iš dvaro? — paklausė 
vyresnysis.

A •

(Čia vaizduojamų įvykių tęsinį galite skaityti įsigiję 
Vvtauto Alanto romaną „Amžinasis Lietuvis44, kuri 
išleido Nidos Knygų Klubas Londone. Jį galima gau
ti ir Keleivio administracijoje. Kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais — $5.00.

Jonas Strielkūnas

LIETUVA

Lietuva — akmuo prie slenksčio seno 
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva — ugnis, kurią kūrenam,
Ir kurioj sudegsime visi.

Lietuva su pagonybės mitais,
Lietuva su šimtmečiu lažu.
Lietuva — grėsmingas dinamitas 
Tūkstančiuos sukilėlių laužų.

Visos pievos, upės apraudotos 
Graudžiose lietuvės raudose.

■r .

Švietė revoliucijos raudonos —
Požemiuos įkalinta dvasia.

Mes visi tenai — gelmėj — užgimę 
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino 
Tarsi lauką želiančių rugių.

Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją,
Ir keliai, nubėgantys kalvom...
Kažkada iš Lietuvos atėję,
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.

Ir tenai, kur po visų klajonių 
Žemėn atsiguls mana galva,
Nerašykit mano vardo, žmonės.
Parašykit, žmonės: Lietuva.

(Jonas Strielkūnas, gimęs 1939 m. Panevėžio apskr., 
yra vienas talentingųjų dabartinės Lietuvos jaunes- 
niosnis kartos poetų. Jis yra išleidęs du eilėraščių rin
kinius: „Raudoni šermukšniai44 ir „Vėjas rugiuose“. 
Čia spausdinamas eilėraštis paimtas iš jo rinkinio.)

j liepsnos — tada iš piuvio
i vietos pasišalins pieniškos 
i ’
sultys. To nepadarius, sultys
užklijuoja stiebelio indus, ir »«

na $1,00.

Radvila Perkūnas, istori- J

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

gėlės nebegauna vandens, 
Sumedėjusių augalų stiebų 
galus geriausia suskaldyti. 
Tai padidina vandens įsiur
bimo paiviršių.

ga, 130 psl., kaina $4.00.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.Ou.

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.Kad vanduo vazoje neges

tų. ji reikia keisti kasdien. Į
vandenį galima įdėti antj-į!Sąjungą (parašė J. Januš- 
septinių medžiagų — šiek f™?.1 . j11. dI “ienų aK_ | kaina 50 centutiek kalio permanganato tir-’ ‘ual,a‘s ,Pau£™als- Pa,,'as.e i 1 ’ ''

I «ynn ’ 351 PSl” i Kuniw celibatas, parašė 
n * j kun. Fox, 58 psl., kaina 25

Septintoji pradalgė, lite- Į cen^a^’ 
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš-l
tais $4.50. ! Žemaitės raštai karės me-

______ tu, 126 psl., kaina 50 centų.
LIETUVIŲ LITERATU-! Stalinas> 32

RA SVETUR, 697 psl. Joje i kaina 25 centai, 
rašo A. Vaičiulaitis apie po-Į . .
eziją. K. Keblys apie romą-! Žalgirio mūšis, patašė dr. 
ną. R.Šilbajoris apie novelę, j Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
S. Santvaras apie dramatur-! Ps - karna 50 centų.

palo arba medžio anglies ga 
baliuką. Yra daug cheminių

būdų pratęsti puokštės gy
venimui. štai, pavyzdžiui 
tulpė dvigubai ilgiau žydės, 
jeigu ją pamerksime ne į 
vandenį, bet į 8% gliukozės 
tirpalą. Alyvos išsilaikys sa
vaitę ilgiau, pridėjus į van
denį 0.05'< boro tūgšties ir 
8 G sacharozės. Ypač švel
nioms gėlėms reikia į van- 

į denį įberti šiek tiek cukraus.
t Gėlininkai taip pat reko
menduoja pridėti į cukraus 
tirpalą U i sulfato arba šiek 
tiek amoniako. Nupjautas

Versmės ir verpetai, aki- 
- straipsnių rinkinys i Tikra teisybė apie Sovietų

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

giją,. V. Kulbokas apie kriti 
ką, J- Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikoiar- 

kardelis ilgiau išsilaiko, kai J pio problemas, Č. Gricevi-
vandenyje būna ištirpinto sąrašą. Kaina $10.
aspirino (1 litini vandens i-

mama 0.25 gramo aspirino). 
Nupjauti jurginai vandeny
je išsilaiko neilgai. Piauti 
reikia tik išsiskleidusius žie-

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

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

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

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

Socir'izmo teorija, (M.
2.5 et.

ko-
džia. Geriausia jurginus lai’1 rinkinys. Kaina minkštais "»««»»»*• Kauskio), 47 
kyti plokščioje vazoje visai Į viršeliais $2.55, kietais vir- psI-’ kaina 2o centai 
be kotų. Tokiu būdu galima J AtsKirai sudėjus, ju kaina
sudaryti labai gražių puokš- Aišvydo pasakos, parašė $5.60, bet visos kartu par- 
čių. Antanas Giedrius, 140 psl., duodamos už $2.

kaina $3.00,

Milfordo gatvės elegijos,!
dus. nes jurginų žiedpumpu-Į didelį susidomėjimą sukėlęs; F3įer,?\’/ 1 psJ” ^?.ina.2’ 
riai vandenyje neišsisklei- į poeto Jono Aisčio straipsnių' Socialdemokratija ir
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ietines žinios
**•****♦****"**************•*••* J jos atidarymo dienos valdy- 

J ba dar nepaskyrė. Tai bus 
netrukus pranešta per radi
ją ir spaudą.

Nauja N. Anglijos gražuolė

>2030000004^

HIGHLIGHTS OF 
SCAND1NAV1A

##*##**’♦*

I

DAR VIENO SAVANORIO BOSTONO U-TO RADIJAS 
NETEKUS APIE LIETUVĄi

Rugpiūčio 11 d. mirė Pra- Praeitą sekmadienį 11 vai. 
nas Martinkus, Lietuvos sa- ryto Bostono Universiteto 
■vanoris-kūrėjas. Rugpiūčio radijas. WBUR FM. 90.1 
15 d. Lubino laidojimo įstai.į MHZ. visą valandą buvo pa
goję buvo iškilmingas su ve-. skyręs savo klausytojams 
lioniu atsisveikinimas, ku-! supažindinti su lietuvių kub 
riam vadovavo Vladas Ba- turas istorija ir jos vertybė- 
jerčius. Į mis bei šių dienų lietuvių kū-

Pirmasis kalbėjo Adomas ■ r-vbos sąlygomis. Transiiaci- 
Tumas. kuris atsisveikino ra=>:v - an^ 'alba.
movėnų vardu ir velionį pla-Į Valandos programoje ra-— J* • » i • /->, O

Seniausių N. Anglijos lie
tuvių radijo programų gegu
žinėje rugpiūčio 13 d. ”Miss 

' Lithuania of N. E.“ išrinkta' 
Patricija Tamošiūnaitė, Flori 
rencijos ir Jono Tamošiūnų 
iš Brocktono duktė. j!

čiau apibūdino.
Pranas Martinkus gimęs 

1902 m. balandžio 16 d. So.
Bostone. 1905 m. jis buvo'
tėvų parvežtas į Lietuvą, į| ....... . .
Gintalų kaimą, netoli Tel-1 !alk“ ^Šakojusios žodines 
šių. Čia jis užaugo, mokėsi.; xūl.'-vbos Lietuvoje ir uzsie- 
padėjo tėvams ūkyje, o ne-' n^Je- suminėdamas ir įvai- 
priklausomai Lietuvai Įsi--rioms literatūros srovėms 
kūrus, jis, vos 16 metų jau-i bei žanr ams atstovaujančius 
nuolis, įsijungė į savanorių ’ įžymesnius rašytojus. Lietu- 
eiles. mūšyje buvo sužeistas vių kalbos dailiajam žodžiui 
ir tą žaizdą kojoje jautė iki pailiustruoti jis paskaitė sa-

ytojas Stasys Santvaras su
glaustai ir sklandžiai nupa
sakojo lietuvių literatūros 
raidą nuo Martyno Mažvy= 
do „Katekizmo“ ligi mūsų

mirties.
1923 m. Pranas išvyksta į

, vo Lopšinę, o satyros pavyz- 
• i džiu buvo pertransliuotas

Šokių varžybas laimėjo:! 
pensininkų polkos — Ievai 
Mačiulaitis-Mullane iš So, 
Bostono su B. Maskevicium į 
iš Lynno; mamės ir papės; 
polkos — Stasė Vaičienė iš! 
Dorchesterio su Valteriu’ 
Rupšiu iš Brocktono; jauni
mo polkos — Irena Baubly
tė iš Lawrence su Fredu Ni- 
Torškiu iš Chelsea : valso— 
Kristina Hoepfner su Osca- 
ru Hoepfneriu (duktė su tė
vu) iš Hyde Parko: tango—j 
Janina Slušienė iš Southbo- 
ro su Edvardu Martišium iš 
Wrenthamo ir tvisto — Jen- 
ny ir Chesteris Sveikai iš j 
Brocktono. ij

Dovanas laimėjo: Bjądo-’ 
vaną (automobilį) Konstan-' 
cfja Vasiliauskienė iš So.

15 & 22 days escorted tours

plūs air fa re

D ene mark,

F i n 1 a n d,

S w e. d e n,

N o r w a y plūs 

H o 11 a n d.

Independent and group tours to Lithuania and uther 

Baltic States.

, For Information contact:

FINNAIR, 20 Providence Street, Boston. Mass. 02116. 
Tel. (617) 482-4952.

294$

priOe of scandmavu

Ameriką," vėl apsigyvena Bostono., H-ją - L. Trepi
’Gera būti dideliam 

Kompozitorius Jeronimas
kus, III-ją — D. Ruoff. IV- 
ją — V. Kamaitis. V-ją

Bostone, bet neilgam: gau
na žinią, kad tėvas sunkiai ___ x____  .
susirgo, ir išškuba į Lietuvą. Kačinskas lygiai taip pat j A. Druzdis, VI-ją — Micke- 

Čia jis susipažįsta su Biru- apmąstytai nubrėžė lietuvių - VILją — M. Virkus.
te Svilaite, kurią vedė 1931 muzikos vystymosi kelią, ap-, 
m. vasario 16 dieną, ir ne- žvelgdamas mūsų vyresnio-

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street 

VVollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

Įžangos dovanas laimėjo:
trukus jie abu jau vėl buvo sios kartos ir pastarųjų lai’K^34 480ol2 480287 ;
Bostone. Čia jie išaugino kų kompozitorius, iškilusius J ;[B0Z5t), 48-92, 480-80 ir
dukterį Mildą, mokytoją. da= Lietuvoje ir užsieny. Iliust- • 480259. .
bar Leimonienę, sūnus Ro- racijai buvo patelktavokai;-, p alves lairaė o j Baub_‘ 
landą, dabar inžinierių, ir nes ir mstrumentalines muzi_ ,
Paulių, dabar dailininką. 1 kos atrinktų pavyzdžių, tarp •

Iki išeidamas į pensiją, kurių ir M. K. Čiurlionio. Gegužinės rengėjai Va-
velionis duoną užsidirbdavo simfoninis etiudas „Bėkit,' ]entina ir Steponas Minkai 
laivų statybos įmonėje, kur bareliai“, diriguojamas Sau-. dėkoja visiems atsilankiu- 
pasižymėjo sąžiningumu ir liaus Sondeckio. J. Kaeins-1 sjems. pagalbininkams, lai- 
buvo vadovybės atžymėtas kas paskambino ir savo kū- mėjimų platintojams irpir- 
ypatingu raštu. rini. kėjams, laikraščiams, radi-

Velionis Pranas priklausė Jonas Mekas plačiau kal-j Jams *r visiems, kurie šiuo 
Lietuvių veteranų sąjungos bėjo apie filmo meną, dar. ai tuo prisidėjo prie geguži- 
Ramovės skyriui ir kelerius paliesdamas poeziją ir kitus n®s pasisekimo.
metus ėjo jos iždininko pa- klausimus. 1 .

Jis buvo ilgametis Aplamai) tai buv0 itin Auko, L,etaną Fondui
savanorių-kūrėjų gVarbj mūsų kultūrinės in- 

sąjungos skyriaus pirminin- formacijos valanda, skirta Į atminimui Lietuviu Fondui i 
kas. Paslaugus buvo ir įvai- amerikiečiams. Būtų nepa- aukojo šie asmeny; 
noms kitoms organizacijom. prasta nauda. jei tokių radi-
žodžiu, su Prano Martin- j0 valandų galima būtų su- 

rengti daugiau ir dažniau.

oil h»of
Pilnas namų šildymo aptarnavimas 

Alyva pristatoma be priminimo

Šildymo įrengimas 

Licenzuotas šildymo ekspertas

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

reigas 
Lietuvos

yi

j Dviejų savaičių 
i rudens-žiemos

ekskursijos j Lietuvą
Kaina nuo $619.00

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO (NEW YORKO) /

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d. <

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

Trans-Atlantic Travel Service

t Darbo valand 
S * šeštadieniais
3

393 West Broadway 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

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

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — -ip cod«b

TINKA DOVANOTI 

EWAKENING LITHUA

NIA, 187 ps!., kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J,

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kuHūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NFVR1KLAUSOMA LIETUVA“ yra dinainišksr, mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir diroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metine prenumerata JAV-se $8.00 

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

Iš viso Lietuvių Fondui Mirė Ona Gudatienė
šia proga suaukota $3«>0. j

: Rugpiūčio 12 d. Miltono ' 
i J. Jurėnas aukojo dar $5 ligoninėje mirė 73 metų am- 
! Ralfui. žiaus Ona Gudatienė, pas* į

kirtimuosius 10 metų gyve-, 
nusi Bostone. Ji palaidota 
Gethsemane kapinėse W. 
Roxbury.

Ji paliko liūdinčius 3 sū-

M irusio Prano Martinkaus
LF Bostono Vajaus komi 

i tetas velionies žmonai Biru.
• tei. dukrai, sūnums ir vi- 

A. ir J. Lapšiai — $25. siems jo artimiesiems reiš’
1 kia nuoširdžią užuojautą, o nūs ir 2 dukteris. 7 vaikai- 

Už visą šį renginį turime . P? — A. ir G. Stapu- aukotojams už aukas Lietu- čius. seserį Australijoje ir 
būti dėkingi ne tik Bostono; Joniai, L. ir D. Izbickai. i vių Fondui taria nuoširdų brolį Pennsylvanijoje. 
Univesiteto radijo vadovy-į A • xr m .-ačiū. Velionės vaikai dėkoja dr.

• • - Am bei, bet ir lietuvių kilmės' .P^—.-.lr_;-/ulJlai\ Vaiaus Komitetas
ir giminėms A. Tumas pa- bifiuIiui w. Kn,ko.| K- ir A Šimėnai, O. Ivaškie-: V,)au* Kom'‘'‘as
reiškė nzuoiauta. Pn in at= • • , • ____ a_ 'ne. E. Manomaitis, V Kaza-

kaitis, A. ir O. Nevieros. A. i Atvaž,avo E- ,r A- Aleknos 
Svilas, V. ir F. Izbickai, K.1

:Ba’^šiūnai, mūgų kaimynai Emilija Lietuvių evangeliku parapi-
f; F a vT J- ir Antanas Aleknos, bet po jos), dalyvavusiems šerme
ir E, Valmkoma, A. Vakau-; Darbo dienof y<J žada ‘ ; nyse ir iaidolilVėse

kaus mirtimi ne tik ramovė- 
nai neteko gero draugo, bet 
ir visa Bostono visuomenė 
bustojo veiklaus nario. 

Velionio našlei, vaikams

reiškė užuojautą. Po jo at-- niui kurio žiomis pastan. 
sisveikinimą ir užuojautą. gomis tos radijo valandos 
pareiškė: įasytojas Stasys; programa buvo suorgani- 
Santvaras savanonų-kūrėjų; įuota
vardu, inž. J. Stašaitis šaulių . Tenka pažymėti, kad W. 
vardu. Trepianskis Dailaus, Krukonio senelis kadaise y- 
egiomenų posto vardu, An-: ra dij.5 Keleivyje, 

tanas Matjoska LB apylin-

Iš Floridos atvažiavo bu-

Alfredui Krisiukėnui už la
bai rūpestingą paslaugą jų 
motinai sergant, visiems at- 
siuntusiems gėlių (gražiu 
gėlių puokščių tarpe buvo ir

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

kės vardu ir Kazys Šimėnas' 
Balfo vardu. ;

Rugpiūčio 16 d. velionis 
buvo palaidotas N. Kalvari
jos kapuose. Čia žodį tarė 
K. Šimėnas. A. Tumas ve-'

Eiliniame susirinkime 
nieko ypatinga

Rugpiūčio 17 d. buvo mė- 
į nesinis So. Bostono Lietuvių

. -i • -i - x x- i Piliečių dr-jos susirinkimas, lionio našlei jteike tautinę, Jame pagerbti 5 miręnariai 
vėliavą kuria buvo pndeng-l (Bronius Pečiulis. Konstan
tas Karstas. į cija Kontrimienė, Jonas Va-

šennenyse ir laidotuvėse, ,€rausk Antanas čekonis 
dalyvavo gausus bostoniečių: ir Kazys Markelionis). pri-
būrys.

Mirė J. Mešlis

Rugpiūčio 14 d. Jordan 
ligoninėje Plymouthe mirė

imti du nauji nariai, fin. sek. 
Adomas Druzdis davė liepos 
mėnesio apyskaitą, kuri ro
do, kad mėnuo baigtas su

ziene. , A. . ...ti j Miami
Po $5 — O. Vilėniškienė,,

A. Kropas. A. Andriušienė, i 
J. Vembrė, T. Stankūnaitėj 
J. Jurėnas. A. Keturakis, J. i
Vizbaras. J. Liutkonis, P.
Vaičaitis, J. Stašaitis. A.
Matjoška, A. Monkevičius,;
S. Griganavičius, A. Januš^

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Spalio 8 d. So. Bostono 
J Lietuvių Piliečių d-jos tre- ' 
■ čiojo aukšto salėje lietuvių 

į Rugsėjo 10 d. Maironio' radijo valandos Laisvės Var- 
, parke Worcesteryje Bosto- po rudens vakaras.
, no apygardos Lietuvių die
na.

ka, J. ir V. Vaičjurgiai, P. ir. Rugsėjo 24 d. 3 vai. po 
E. Račkauskai, kun. Juozas pietų So. Bostono Lietuvių 
Venckus S.J.. L. LendraJtis/Pil. d-jos auditorijoje Tau- 
P. Juozapaitienė, A. šku- tos šventės minėjimas, kuri 
dzinskas. ruošia LB Bostono apylinkė.; lociklų ir

101.7 mc.>

RADIJO PROGRAMA

n 7 — — — —c?— — «.
pi $89 nuostolių, iš perskaity-J|

John Mešlis. 74 m. amžiaus, t0:va1^ protokolo suži- 
buvęs Hvde Park vidurinės i kad draugijos narys 
mokvklos ir Bovs Latin mo-1 A?dnus Keturakis garbes
kvklos mokytojas, seniau1 te,'T'an trai*? S^'
gyvenęs Bostone o prieš 10! 5i Gnganav.cių bet sis atsi
metu išsikėlęs į Duiburj. “į* > stot'- ,

Jis paliko budinčius žmo-Ketvirtis pranese, kad
na, brolius Juozą Naticke ir, UZįa,ndl"eS1/QOndI?n, jau,. s?4 
Edmundą Duxbury ir seserį aukota S2’469' Užkandines,
Floridoje. I

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki 

iš stoties FM 
veikia sekmadie

ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka

jffg-ffffffffffffp-——*—***y*——-***—>**a>***——-* njaig nuo 1 iki J :30 vai. die 
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS 

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
titulo garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-I’; r komentarai, muzika, dai
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-3; iog įj- Magdutės pasaka, 
sų užsakvraus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO-;!
RATORY. 1437 So. 49th Avė. Cicero. III. 60650. JIB 
Atstovybė. 2498 Daugai! Rd., Windsor, 12. Ont., Canada.
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7-10, W.:
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago;
5000 W. 16th St., Cicero; 4754 S. Wood St., Chicago;
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago Į! 
ir kitur.

įrengimas baigias. Tiksliosl******#**************#*************^****************************#**^*

j Biznio reikalais kreiptis f 
į Baltic Florists gėlių ir dova 
inų krautuvę. 502 E. Broad 
i way, So. Bostone. Telefo 
nas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

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

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

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

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

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

SIJA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuaniau AIHance of America
807 West 30th Street, Nck York, N.Y. 10001

I
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Vietines žinios

11
Bostono lituanistinės m-los

i
Tėvų komiteto pranešimas I

Bostono lituanistinės mo-» 
kyklos nauji mokslo metai 
prasidės rugsėjo 9 dieną.!

9 vai. ryto bus pamaldos! 
Šv. Petro lietuvių parapijos! 
bažnyčioje, o po jų — moki-! 
nių registracija ir pirmosios j 
pamokos. i

Prie mokyklos ir šiemet 
veiks ir vaikų darželis, tad; 
prašome minėtą dieną iri 
darželinio amžiaus vaikus; 
užregistruoti.

Tėvų komitetas nuošir
džiai prašo visus tėvus, ku
rie turi mokyklinio amžiaus 
vaikų, leisti juos i lituanis
tinę mokyklą. Tai yra ne tik 
kiekvieno tėvo ir motinos
tautinė pareiga, bet ir ge
riausias būdas savo vaikuo
se lietuvybės gyvybę pratęs-
t>- • .a«r

Mes nuoširdžiai dėkojame

ilgamečiui mūsų lituaniste 
nės mokyklos direktoriui 
Antanui Gustaičiui, kad jis 
sutiko ir šiais metais mokyk
lai vadovauti. Didžiai dėko
jame ir visiems mokytojams, 
su pavyzdingu pasišventi
mu ir ištverme dirbantiems 
milžiniškos reikšmės tautinį 
ir kultūrini darbą.

Šia proga nepaprastai dė

kojam buvusiam mokytojui 
Gintui Simonaičiui, kuris vi
są praeitais metais mokyk
loje gautą atlyginimą paau
kojo mokyklos iždui.

Šio tauraus jaunesniosios 
kartos tautiečio pavyzdys 
turėtų ypač pažadinti gau
sias ir turtingas organizaci
jas lituanistinę mokyklą pa
remti, kai šiuo metu visos 
jos išlaikymo išlaidos di
džiausiu svoriu gula tik ant 

' tėvų pečių.
Tėvų Komitetas

KELEIVIS, SO. BOSTON

i
Kairėje Patricija Tamošiūnaitė iš Brocktono, išrinkta ”MLss Li-' 
thuania of N.E.“ seniausiu Minkų vedamu lietuvišku radijo pro- i 
gramų metinėje gegužinėje rugpiūčio 13 d., dešinėje — praeitų ; 
metų gražuolė Kristina Tautkutė. taip pat iš Brocktono.

---------—i1 _ __

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

Žuvo P. Stukienė

Rugpiūčio 12 d. netoli 
Malone, N.Y., apvirto auto
busas. Pet 20 keleivių buvo

sužeista ir 3 žuvo. Žuvusių* 
jų tarpe buvo ir Petronėlė

Stukienė iš So. Bostono, 79 
metų amžiaus.

Pakeitė policijos vadus !

Bostono majoras White i 
padarė didelius policijos va
dų pakeitimus. Kiek tai pa-i 
gerins policijos veiklą, sun-‘ 
ku pasakyti, nes iki šiol tik' 
vagių ir plėšikų veikla ”ge-; 
rėjo“. nors majoras ir daug 
pažadų piliečiams buvo da
vęs.

I

Gana i
nereikalingai eikvoti karui alyvą

1972
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

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

10 metų garantija. Jk
CITGO

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena CLIMAT1C

FORTŪNA FUEL Co. HEAT“S
Alyva šildvmo specialistai . .

470 Adsma Street, Quincy, Mass. *'
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną *

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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8 2868

yra yieuuii.de oficiali pta.- 
ga VVorcestery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog iš VVortes
terio į Lietu vą ir kita* Kusi- 
jo* valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai u 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

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.

ivaios « a «a s*i
Telefonas: AN 8-2805

br. Jos, J. bonovan
Dr. J. Pašakarnio

Į P e DI N I s
J OPTOMKTRISIAS 

Valandos:
k<nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama i
447 BROADWAY 

si South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA T IKK A VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit 1 lietuvišką vaistine.
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 vai. ryto iki 8 vaL v* išskyrus šventadienius tr sekas.

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

irę i'
□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass. .
Atlieku visus pataisymo, rtmm 
to tr projekta> imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

'e*#*#*##*#**#**##*##*#*#######**#.'
TEL. AN 8-2124 i!

Dr. Amelia E. Rodd -
(RUDOKIUTS)

OPTOMETRI ST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS-

e#*#**** *******#*♦****#***#*#*»*♦***«#**************♦ »**************#**###******#**###**#**»#***********

* A. J. NAMAKSY
;> Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. ;> 
Newton Centre, Mass. 02159j 

Tel. 332-2645
»*»*>»■***>*>**>*#»*»>*#»#»*»«

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

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

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vak 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 J '

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 51£a
4%

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

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

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

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Flood Sąuare. 
Hardivare C o.

Savininkas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADVVAT 
8OUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Banjarr.in Mocre Dažai 
Popiero. Sienoms

Stiklas Langams
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
Viankie e-aiežiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresą:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

YVorcester, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
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 nuoiaiiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOSPARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
15 BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitu* 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 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 
Tel. 263-0068

>»«##♦#»♦#****#**♦**•<*♦**«♦♦•**♦******•****♦*♦***♦♦**********♦***•**

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service,Įlnc.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9— 5

8—12

Birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesiais įstaiga 
bu* šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

’ i::
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