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68-TIEJI METAI

Arabų partizanai pagrobė | 
Izraelio sportininkus ;

Užpuolimo metu 2 žydų sportininkai nušauti. Arabų Į
I

teroristai reikalavo paleisti 700 politinių kalinių, laikomų Į 

Izraelio kalėjimuose. Olimpiados žaidimai laikinai nu

traukti. J derybas su arabais įsijungė net Willy Brandt.

Ankstyvą praeito pirma- Šauliai, prislinkę prie namo. 
dienio rytą apskrido pasaulį laukė patogaus momento, 
žinia, kad giupė arabų par- Įkaitus jėga išvaduoti, jeigu ■ 
tizanų. ginkluota kulkosvai- būtų duotas toks įsakymas, j 
džiais. užpuolė Vokietijoje
prie Miuncheno vadinamąjį } ėlesnėmis žiniomis, ara- 
„Olimpiados sportininkų ■ bai pagrasino kas dvi valan-: 
kaimelį“ ir užgrobė Izraelio dos po ultimatumo termino

*; ' ”1

7' ' t > -T g-. * ■

Sovietų S-ga nepritaria 
oro piratų tramdymui
Sovietai nenori pasirašyti tarptautinės konvencijos, 

kuri įpareigotų išduoti oro piratus ir taikyti sankcijas tom 

valstybėm, kurios lėktuvų užpuolėjam teikia prieglaudą.
t

I-i Pro/. A. Ariiienio
pasiekimai

sušaudyti po vieną žydą.

Manoma, kad šį užpuoli-:
riausiais patogumais specia-i Įvykdė vadinamoji juo-* 
liai įrengtame Pasaulinės dojo rugsėjo pai tizanų giu- 
olimpiados sportininkams,: Pe

sportininkus.

Tame „kaimely“, su įvai*

Ne tik JAV, bet pasauli
niu mastu pasižymėjęs lietu
vis mokslininkas prof. dr. 
Algirdas Avižienis, Kom-*

Oro piratų veiklai vis di
dėjant, JAV ir Kanada pa
siūlė sudaryti tarptautinę su
tartį. kurią pasirašiusios 
valstybės būtų įpareigotos 
lėktuvų užpuolikams neteik
ti prieglaudos ir juos išduo
ti. Be to, turėtų būti taiko
mos atitinkamos sankcijos 
toms valstybėms, kurios oro

Pranas ir Algirdas Bražinskai turkų teisme.
Į

###**###<#*#*#******************************,

piuterių mokslo departa- piratus globoja 
mento vicepirmininkas Ka
lifornijos universitete Los Sovietų Sąjunga - tokios 

sutarties projektui griežtai
kuri dar palyginamai Sovietai vėi puola Bražinskų byla 

buvo apgyvendinta daugy-, neseniai buvo užpuolusi Iz-
bė varžybose dalyvaujančių 1Jae^Je belgu lektmą n nu- «ZAr -DCS [tttldeta

. i Angeles mieste, jau eilė me- .... KT . .AinenkieilS ; tų dalyvauja aktyviai pasi- pasipriešino Nors uz ban
i reikšdamas įvairiose tarp. į dymus pagrobti sovietų lėk

ICt i medalius ! tautinėse konferencijose. ! tuv5 ir P.3^1 13 komums-
tautų įžymiųjų sportininkų. Ž“1?® didelį skaičių keleivių. Kuri laika sovietu snauda Jau 
Vieno nasSto antraiame buvo ir japonų terons- Km j tooĮ sovie.ų spauda JauVieno pastato antrajame 
aukšte buvo patalpinti ir 
Izraelio sportininkai.

Pirmomis žiniomis, arabų 
partizanai užpuolimo metu 
2 žydų sportininkus nušovė, 
o 9 paėmė įkaitais.

Partizanai reikalavo, kad 
Izraelis mainais už sporti
ninkus paleistų apie 200 
arabų, laikomų Izraelio ne
laisvėje. Jie pareikalavo ir 
trijų lėktuvų, kuriais galėtų 
netrukdomi savo įkaitus iš
sigabenti iš Vokietijos į ara
bų kraštus.

Šiem reikalavimam įvyk
dyti buvo duotas trumpas 
terminas, kuris vėliau pra
tęstas dar keliomis valando
mis. Buvo grasinama, kad. 
arabu partizanų reikalavi- 
mų nejvykdzius. visi uzgrob-į Brandtas .

esame rašę, kad Pra-
tų. kuriu vienas nuteistas iki ir >'adijas buvo sumažinę no ir Algirdo Bražinskų by- 
gyvos galvos kalėti, o kiti JAV-bių politikos puolimą, lą Turkuos teismas pradėjo 
žuvo susirėmime su Izraelio Paskutiniuoju metu jų takti- nagrineu įugpiūčio 23 d. 
p0Hcija ka žymiai pasikeitė. JAV- v eliau gauta žinia, kad jos
* 3 ’ ; vėl smarkiai puolamos dėl nagrinėjimas nutrauktas iki

Dėl šio užpuolimo prez. karo \ ietname. į rugsėjo 12 d.
Nixonas viešai pareiškė sa- . . „.
vo didelį susirūpinimą, ir Labai smerkiamas ir A- •
JAV kreipėsi į arabų vals- menkos Baldas , kuris, esą. BinkimU l'ajUS 
tybės, prašydamos tokių te- stengiasi so\ietų jaunimo 
roristinių žygių neremti. Te- g^i'ose įskiepyti buižuazinę , m prasidėjo 
roristus pasmerkė ir J. Tau- galvoseną, naudodamasis 
tų gen. sekr. Waldheimas ir svaiginančia muzikos 
kitos paskiros valstybės. Net linksminimų įtaka“.
Egiptas, grąžindamas savo
sportininkus namo, pareis- Vėl smarkiai trukdomos ir 
kė, kad Olimpiada nėra vie- lietuvių programos, siunčia- 
ta politinio pobūdžio kivir- mos iš Vatikano radijo, 
čams, ir pareiškė apgailesta
vimą dėl žuvusiųjų žydų. i Nixonas susitarė

Spausdinant šį laikraščio $u Tanukū 
numerį, kai Vokietijoje jau 
buvo naktis, arabų partiza
nai ikaitus dar tebelaikė. W.

Įžvmus amerikietis plau
kikas Markas Spitzas Olim
piados žaidynėse už Įvairių

tinio „rojaus“ ten vra labai
š. m. gegužės 16-18 d. jis sunkiai baudžiama, bet so- 

dalyvavo Atlantic City kom. vietai, matyt, nesirūpina, 
piuterių konferencijoje. Į kad grobiami Vakarų vals- 

rūšių plaukimą laimėjo net i 'tvbių lėktuvai, nes tuos
7 aukso medalius. Tų žaidy-, Rugsėjo 12-14 d. Avižie-š veiksmus dažniausia atlieka 
nių istorijoje tiek aukso me- nis dalyvaus „Compcon 72‘“į vadinamieji „revoliuciniai 
dalių dar nebuvo laimėjęs —šeštoje metinėje kompiu-j partizanai.
nė vienas sportininkas. terių sąjungos tarptautinėje

Sovietams tokiai sutarčiai 
nepritariant, suabejojo ir 
kaikurios kitos valstybės, jų 
tarpe net Prancūzija ir Ang.

Rinkimu vajus jau prasi- 7"* " lija, keldamos kaikurių prie-
dėjo. Iki lapkričio 7 d. gir- kokie arabu teroristai. , -Computer“ š. P®'81? neva dėl sutarties

• desime visokių kalbų, kūno- _ . , ,, , m. liepos-iugpiucio men. lai-i
. se vienos partijos atstovai; TAV°Je u impl^( .°Je 01 Kas doje Įdėjo biografines ži-j rėdamos ją įterpti į Jungti- 
, kaltins kitą partiją. Bus pa- ’ . in.‘.n 'aIi?,la ( jU~į niasapie dr. Avižienį ir apie ’ niu Tautų rėmus. O kaip ži-

sakyta daug teisybės, betgi’^.iausla lalme-:ę auKso j0 pasiekimus. Mokslo kar-įnome. Jungtinių Tautų nu
skartu paskleista ir daug me- UU- ■
' lo. Dažnai bus sunku ir at- 
i skirti pelus nuo grūdų.

Kadangi Spitzas yra žydų 
, kilmės, tai jam duotas spe- 
I čia lūs asmens sargas, nes 
bijoma, kad ji nepagrobtų 
kokie arabu teroristai.

konferencijoje San Francis
co mieste. Joje jam teks 
svarbios technikinės progra
mos vedėjo pareigos.

tieji žydai sportininkai bū* 
l šią sušaudyti.

Šis įvykis sujaudino visas 
Olimpiadoj dalyvaujančias 
valstybes, o ypač Vokietiją. 
Olimpiados globėją ir šeimi
ninkę. Į derybas su partiza
nais įsijungė pats Vokieti
jos kancleris W. Brandtas.

pareiškė, kad de
rybos nedavė jokių vaisių.

Prez. Nixonas Havajuo
se tarėsi su Japonijos prem
jeru Tanaka įvairiais abi ša
lis liečiančiais reikalais.

; jerą jis pradėjo Illinois, Ur-I tarimus kiekviena valstybė
.. , ... ! vvkdo tiek, kiek jai vra nau-, banos universitete, vėliau i,. J -

persikėlė į Kaliforniją. Ša-'
Iia kitų atžymėjimų, dr. A-l Kol kas derybos dar nėra 

į vižienis 1969 m. buvo apdo.| baigtos, ir tenka palaukti 
Amerikietis Bobas Fišeris i vanotas NASA Apollo pasi-i jų paskutiniu daviniu 

nugalėjo Borisą Spaskį irižvrngjim0 ženkIu. 1971 m,| ~
Naktiniame klube "Iilue' la,meJ° Pasaull» šachmatųpirmininkavo tarpteud-į 

Bird Cage" sprogo Įmesta čempiono vardą. Jie turėjo! niam simpoziumui kompiu-l

Baisus sprogimas 
Montrealio klube

Fišeris — pasaulio 
šachmatu čempionas

Kanadoje laimėjo 
socialistai

Viena
! simų buvo prekyba. Kol
Japonija į JAV-bes įveža 
prekių už S3.8 biliono dau- 

Britų Kolumbiją (vieną i giau, negu jų perka JAV-se.
iš Kanados provincijų) 201 Hawajuose susitarta, kad 
metų valdė Visuomenės pa- dahal. japonįJa pįl k5 jAV-

svarbiausių kiau- į>a'’egam,,ji bomba. Žuvo 42 
ka< žmones, sužeista apie 60.

Spėjama, kad tai padarė 
asmenvs. kurie buvo iš

mesti iš klubo.
3

naiiciens vv. ^<*«^^*|sitikėjimopartija.Vvi-iausv- 
Jiems buvusi pasiūlyta di-j bės priešaky stovėjo 71 m.

stambus prekybi-

turėjo! niam 
žaisti 24 partijas, bet Fiše-! terių srityje, 
riui pakako 21 partijos lai-! 
mėti 121-. taško. (Spaskis

dėlė suma įkaitams išpirkti, 
bet partizanai laikėsi savų 
politinio pobūdžio reikala
vimu.

se prekių daugiau už Sl.l
biliono, bet ir tai Amerikos

, neigiamo prekybos balanso
.d,la-!nJilygins. 

rinki- i

Izraelyje buvo sušauktas 
parlamentas, kuriame Goldą 
Meir nušvietė susidariusią 
padėti. Izraelis kreipėsi į O- 
limpiados komitetą, prašy
damas nutraukti visas spor
to varžybas, kol bus paleisti 
žydai įkaitai. Po ilgo svars
tymo Olimpiados komitetas 
nutarė Olimpiados veiklą 
sustabdyti, kol šis užgrobi
mo įvykis vienaip ar kitaip 
bus likviduotas.

Olimpinis kaimelis buvo
apsuptas kariuomenės ir po-’ Palme 
licijos, kuri griežtai kontro-j 
liuoja visus išvykstančius ir; Visoje Kanadoje 
atvykstančius ir seka judė- mento linkimai bus 
jima arabu užimtame name. j 30 diena.

prie 
amžiaus
ninkas Bannett. Šiomis 
nomis įvykusiuose 
muose jo partija labai pra- j T r . T. . . T _ r . 
laimėjo: parlamente vieto- Į

i je 36 atstovų teturės tik 10. • šiaurės Vietnamo komu* 
. . I nistai paskelbė, kad palei-

Laimėjo Naujoji Hemo- j trjs amerikiečių lakūnus 
kratų partija, kuriai vado-ijj ne|aisvil. Bei jie į JAV 
vauja 41 m. amžiaus D. Bar-; dar negriže.
rett. Ji turės 38 atstovus. Li-į ‘ \ *
beralai gavo 5 ir pažangiųjų ■ JAV-bių lėktuvai smarkiai
partija 2 atstovus. i bombardavo taikinius arti

... _ „ ! Šiaurės Vietnamo sostinės irBarrett pareiškė: mes 
esame demokratiniai socia
listai. Mes turime daug ką! 
bendra su Vokietijos Willy' Tailande suimtas policijos 
Brandtu ir Švedijos Olofu leitenantas, kuris, apdrau-

’ i netoli Kinijos sienos.

dęs savo sužadėtinę ir jos 
8 metų dukter. po $55,000, 

parla- įkišo į jų lėktuvą bombą. Ta 
soalio bomba sprogo virš Vietna

mo. ir žuvo 80 žmonių.

Dabartinis f ekoslovakijos ko
munistų vadas Gustavas Husą 
kas. kuri Maskva 1968 m. paso
dino jos pašalinto Dubčeko vie-’ 
ton. Mat. Dubčekas buvo pasu-!

kę s demokratijos keliu. Kaip jau 
buvo rašvta. dabar Dubčeko ša-:

1 2 taško. (Si 
teturėjo 8'ž taško).

Pirmą kartą šachmatų 
čempionu tapo amerikietis. 
Nuo 1948 metų tą vardą tu

Prezidento Nixono pata
rėjas dr. H. Kissingeris rug
sėjo 10-13 dienomis lankysis 
Maskvoje, kur turės pasita- 

T. rimus su Brežnevu ir kitais
menų IEEF - Kompiutenų, lovielų ya<lais Vietnamo ka- 
Sąjungos taiyboje. Biogia-- ro prekybOs bei kt. reika- 
finėse žiniose nurodyta, kadi' lais. Pakely į Maskvą jis su. 
jis yra lietuvių kilmės (na-1 stos Vokietijoje, kur numa- 

(E) i tyti pasitarimai su kancleriu 
t W. Brandtu.

Avižienis iki šiol tebėra 
| vienas iš vadovaujančių as-

rėjo sovietų šachmatininkai; tive Lithuanian). 
Botvimkas. Smislovas. Ta
lis, Petrosianas ir Spaskis.

Budelis parašė
, A . . a atsiminimusLos Angeles mieste rug-i

piūčio 27 d. 20 sekundžių; Auschvvitzo koncentraci- 
buvo jaučiamas žemės dre-' jos stovyklos gydytojas J
Sėjimas, bet nuostolių nepa.! Mengele esą.- 
daryta. ' minimus.

parašęs atsi- Nixono.

AFL-CIO unijų preziden
tas Meany kandidatą į pre
zidentus McGovemą vadina 
komunistų gynėju. Jis ir jo 
vadovaujama AFL-CIO neg
rėmis nei McGoverno, nei

< *
McGovernas pareiškė, kad

Prez Nixonas sako, kad' .Ji? Yra kaltinamas daręs’ jis, jei busiąs išrinktas pre- 
nuo kitų metų liepos 1 d. ne-’ mainus bandymus su tos zidentu. tuoj uždarysiąs 
bebus privalomos karo prie- rtovyklos kaliniais, daugiau- JAV karines bazes Azijoje, 
volės, nes kariuomenė bus' žydais ir lenkais. Tuo Kiek ilgiau paliksiąs bazes
sudaroma tik iš savanorių.

* * ♦

į būdu jis nužudęs 
į čius kalinių.

tūkstan- tik Tailande.
I

lininkai tei-iami ir sodinami i Į Vietnamo karo galo gal dar 
kalėjimą. Pats Dubčekas dar te-, prieš prezidento rinkimus 
bėra laisvas. . JAV-se ar tuoj po rinkimų.

Kainų kontrolės įstaiga 
Iš Hanojaus grįžę komu- Žydai visą laiką jo ieško.; neleido pakelti automobilių 

nistinių kraštų diplomatai bet nesugauna. Jis gyvenąs kainų. Tokio leidimo prašė
sako. kad esą galima laukti Paragvajuje. Nekartą buvus Fordo ir kitos kompanijos.

susekta ir jo gyvenamoji - - .
vieta, bet jis vis sugebėjęs Sunkiai serga Taivano 
pasprukti. . prezidentasčiang Kai-šekas.



Puslapis anTras OMOiVvJ

Seni reikalai po Jaunimo 
kongreso

aybos prašomos priimti kraštų LJS valdybų pirmininkus 
pilna‘.eisiais kraštų LB valdybų nariais; .

d. PLJS valdybos pirmininkas Įgaliojamas sudaryti 
valdybą, pasirūpinti PLJS statuto paruošimu ir pristatymu; 
Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovams

į tvirtinti iki 1972 Jaunimo metų pabaigos.
i

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, kaip ji rengė- Į 
jai reklamavo, turėjo būti didelis istorinis Įvykis. Tiesiog 
tarpkontinentiniu mastu sukrečiantis mūsų jaunąją kartą 
ir maloniai paguodžiantis senąją. Kaikas laukė net „kul
tūrinės revoliucijos“ ar prisibijojo suvažiavusių jaunų 
"intelektualų maišto“ ‘prieš isiveikusius veikėjus. Ypač 
baimintasi galimų „politinių erezijų“, atseit, — nukrypi
mo nuo vadovaujančių veiksnių linijos...

Na, ir šiandien, kai jau šaukštai po pietų ir neišgram- 
dyta košė atšalusi, gal ir neverta svarstyti, kiek ta proga 
buvo išgeria ir užkąsta, kokia proporcija buvo pramogos 
ir rimto darbo, bei kiek kiekvieno dalyvio Įsisavinta lie
tuviškos kultūros vertybių ar patriotinės dvasios ir kiek 
jos parsivežta namo. Tuo tarpu daug Įdomiau yra bent 
viena akimi dirstelti Į čia spausdinamus to kongreso nuta
rimus, kurie ir yra svarbiausioji jo darbų apyskaitos dalis.

Neabejojame, kad mūsų entuziastingoji spauda tuos 
nutarimus gali pavadinti netgi „Jaunatvės manifestu“. 
Juk tiek tenai gražių ir naudingų dalykų prirašyta, ir be
veik nė vieno jų negalėtume, net blogą valią turėdami, 
visiškai suniekinti.

Nr. 34, iy?2 m. rugsėjo 5 d.

Sialinas, susitaręs su Hitleriu, . u , ruopsčiai- paruošė planą Pabaltijo valstybėms okupuoti ir 
aneksuoti. 1940 m, liepos 21 o. ::.sis Lietu vos Liaudies seimas nutarė prašyti Įjungti Lietu
vą j Sovietą Sąjungą (seimo ... .nu kandidatu buvo tik tiek, kiek reikėjo išrinkti, ir jie visi bu
vo komunistu partijos parinkti). a rugpiūčio 3 d. tas ”prašymas‘‘ buvo patenkintas. Nuotraukoje 
matome Liaudies “seimo“ dele/ cija. kuri buvo pasiusta i Maskvą “Stalino saulės“ atvežti — 
prašyti priimti Lietuvą Į Sovietu Sąjungą. Iš kai rėš i dešinę sėdi: Liudas Gira. Antanas Venc
lova, Mečys Gedvilas, Justas Pak is, Liudas Ado mauskas, Stasė Vaineikienė, Matas Mickis ir Ka
rolis Didžiulis. Antroje eilėje st o\ i: Petras ('vir ka, Marija Kutraitė. Birutė Abdulskytė. Motiejus 
šumauskas, Adomas Meskupas. Pi- nas Zibertas. Trečioje eilėje stovi: Kazys Petrauskas, Pranas 
iPetrauskas. Juozas Dembskis. Viktoras Ditkevi čius. Trūksta poetės Salomėjos Neries ir generolo 
Vinco Vitkausko.

2. Jaunimo ryžių reikalu

Jaunimo Kongresas pageidauja PLJS rėmuose suda
ryti pagrindinį ryšių centrą, kuris rūpintųsi: į

I
a. informacijos apie lietuvių padėtį surinkimu ir sklei* 

dimu gy /enamų kraštų spaudoje, radijuje ir televizijoje;
b. informacijos skleidimu lietuvių jaunimo tarpe kny. 

gomis, plokštelėmis ir aplinkraščiais;
c. prieinamiausių sąlygų sudarymu enciklopedijoms 

ir kitoms knygoms platinti;
d. naujo informacinio leidinio ruošimu ir platinimu 

rietuvių jaunimo taipe; leidinys leidžiamas lietuvių kal
ba.. tačiau leidinio paskirtis — ne tik informuoti apie 
lietuvių jaunimo veiklą, bet taip pat ryškinti ir jaunimo 
nuomones bei nuotaikas;

e. atskirose vietovėse organizavimu ryšių vienetų, ku
rie informuoja pagrindinį centrą;

f. paskirų kraštų lietuvių aprūpinimu tikybinių apei
gų reikmenimis (pvz., giesmėmis, maldomis ir kt.);

g. duomenų rinkimu apie atskirų kraštų lietuvius, jų

h. okupuotas Lietuvos informavimu apie išeivijos 
lietuvių pastangas per laisvojo pasaulio informacinius šal-

, , ... . . darbus bei atsiekimus;
Bet, deja. visa tai didele dalinu tėra tik jau seniai 

Lietuvių Bendruomenės, jos padalinių bei kitų organiza* 
cijų deklaiuotų tikslų bei siekimų patvirtinimas. NaujaĮ 
čia tėra gal tik gana smulkiai detalizuotos taisyklės ar! tinius.
priemonės Į tuos tikslus artintis. i

į 3. Talkos atskiriems kraštams organizavimo reikalu

Juk mes jau ir prieš Jaunimo kongresą buvome tokios Į . r . __ . . mas „Švietimo Gaires“ ne tik šiaurė
pat nuomonės ir lietuviškos šeimos, ir švietimo, ir kulturi- i Jaunimo Kongiesas, atsižvelgiant į Vasano 16 gim*

—išleisti lietuviu kalbos kišeninius žodynėlius; iv
—lūpintis siųsti JAV LB švietimo tarybos leidžia- 

Ameriko ie. bet ir
r----------------- --------------------- , .. , .. tr tt • * . t, .... .kitur gyvenantiems mokytojams bei veikiančioms mo-
hės veiklos, ir vienybės reikalingumo, ir lietuvių tautos, f na21J°5 Vokietijoje Urugvajaus, Argentinos ir Brazilijos j k klo’ms. 
i . • i • -i , - • i__  i__ r.. ____________ -- ' b'plnvin kplin mptn kviptima siusti iš Šiaurės Amprikns 1 * ’

6. Kultūrinės veiklos reikalu
lietuviškų maldaknygių, kad politinei
farmacinių leidinių ir t.t. ir t.t. Vadinasi. viskas jau yra < a ištirtų, kuriose pasaulio vietose yra trūkumų ir pa 
mūsų Korane, o ko dar trūko, galėjo per savaitgali sugal- geidajvimų tokius asmenis siųsti;
voti pora įgudusiu raštininku. 1 , _ . . . ,x .. . , . I Jaunimo Kongresas, vertindamas lietuviu kultūros. r » * » b paruostu asmenis, kurie sutiktų ilgesniam laikui .' . , x., , , „ . • , > reikšmę tautiniam jaunimo brendimui,

Bet mes visada stokojome ir po kom r. so stokojame apsigyventi tokiose vietose su tikslu talkininkauti ten gy-

tik to paties jaunimo, kuris tas mūsų knygas skaitytų, \enanbems,
plokštelių klausytų, mokyklas lankytų, visuomeninėje c. sektų šio darbo pasekmes iki tol. kol vietovės jaus- 
veikloje dalyvautų, — naujom idėjom, naujais kūrybi- lųsi pakankamai tvirtos savo jėgomis darbą tęsti toliau;
niais polėkiais, naujais konkietaus daibo Įsi pai eigoj i- d. rūpintųsi reikalingomis lėšomis šiam projektui Įgy-
mais tą blėstančią lietuvybę gaivintų. 1 vendinti

a. pageidauja sudaryti sąlygas informacijos pasida- . 
linimui apie lietuvių.ypačiai jaunimo, kultūrinį gyvenimą, i

x b. skatina veikiančius lietu.ių fondus remti lietuvių; 
; jaunimo kultūrinę veiklą ypačiai neturtinguose kraštuose.1

LAIŠKU TARIFO 
NEPAKELS

Buvo kalbama, kad už pa- 
! prasto laiško viduje pasiun- 

mokėti 9 centus, 
dabar mokamų 8 

paštų viršininkas 
pareiškė, kad gero- 

! kai apkarpyti tarnautojų e- 
tatai, kad tai neatsilieps 
pašto daibo produktyvumui 
ir kad nereikės pakeiti paš
tų tarifų. <3

ŽUVO KARALIENĖS 
PUSBROLIS

Eismo nelaimėje žuvo Bri
tanijos karalienės pusbrolis 
Glousterio princas Willia- 
mas, 31 m. žuvo lėktuvą i vairavęs lakūnas, jau skrai* 

s au>ta-! des valandų.

7. Lietuviu tautos reikalu
O nauja čia tai, kad kongresas mūsų seną veiklos 

Koraną užgiria, tuo lyg padidindamas jo neklaidingumą 
ir jo vydytojų autoritetą. i

Lietuviškos šeimos reikalu Jaunimo Kongresas, pasisakydamas už lietuvių tau-
T . . . , . * tos laisve ir Nepriklausomos Lietuvos RespublikosJaunimo Kongresas, pasisakydamas jaunos lietuvis- L vi v * * t * tym<vkos šeimos, esančios tautos egzistencijos centre, rūpės*'

a. skatina visus lietuviuiTiesa, atsirašome: nutarimuose vra ir tai. ko nebuvo.
. 7 * C13.1S *
Tai Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos įsteigimas. Čia , m i mus ir bendromis jėgomis, nežiūrint politiniu įsitikinimų,
tegalime tik linkėti, kad ji kuo ilgiausia, gyvuotų ir nesu- Į a. skatina tėvus savo vaikus mokyt, lietuvių kalbos kov<jtj u- Lietuvos ,a ir !iet;,vvbės išlaikvma išeivijoj": 
lauktų Lietuvių Studentų Sąjungos likimo. v.tih,mw. i ~ “

:alinti tarpusavio nesutari- ,

ir juos auklėti lietuviškoje dvasioje bei kultūroje ’r
i , ,v , . ..... • _x- .b. ragina išeivijos lietuviu jaunimą skirti pavergtoBe to. nors ir nežymioj .vietoj įrašytas, nutarimuose , b. atsižvelgdamas , reikalingumą sudalyti geresnes oku nUQ ok ;ietu,į0 doražtis

yra dar reikšmingesnis punktas, kuriuo kongresas — ; sąlygas jaunai lietuviškai seimai vaikuose ugdyti tautinę
„ragina išeivijos lietuvių jaunimą skirti pavergtos Lietu- ( dtasią, siūlo paiūpinti priemonių (p^Z., knygų, plokštelių, 
vos okupantą nuo okupuoto lietuvio ir domėtis pavergtos žaidimų^ if kt.jf bei skatinti jomis naudotis^
Lietuvos kūrybiniu gyvenimu bei objektyviai jį vertinti.“ c. matydamas reikalingumą jungti mišrias šeimas Į 

aktyvų lietuviškąjį gyvenimą, sudarant sąlygas bendrautiTai jau yra griežta priešingybė kaikuriems kraštuti*
nininkams. kurie /'kovoje“ Įkaitę, jau vos nepradeda j ir susipažinti su lietuvių kultūros reiškiniais, prašo LB 
šaukti: „Šalin, lietuviai, iš Lietuvos ’.“

Skaitytojų nuotaikai palinksminti Jaunimo kongre.
valdybų sudaryti tokio Įsijungimo sąlygas.

5. Lietuviško švietimo reikalu
so nutarimuose yra ir reikalavimas „paruošti strategijos 
vadovėlius“... Čia tai jau reikėjo kreiptis tiesiai Į mūsų 
generolus, kurių dar vieną kitą turime.

ANTROJO PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESO NUTARIMAI

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atsto- 
vai, susirinkę iš Argentinos, Australijos, Austrijos. Bel
gijos, Brazilijos. Didžiosios Britanijos, Jungtinių Ameri
kos Valstybių. Kanados. Kolumbijos, Urugvajaus, Vene- 
zuelos ir Vokietijos Į Kent Valstybini Universitetą, vie
ningai skelbia Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso. vykstančio 1972 Jaunimo metų birželio 30 — liepos 
16 dienomis Šiaurės Amerikoje, nutarimus:

1. Jaunimo susiorganizavimo reikalu

a. Jaunimo kongresas steigia Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungą (PLJS), kuri veiks Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės t PLB) rėmuose, jungs lietuvių jaunimo orga* i komisiJ^ dabartinei lituanistinio švietimo padėčiai nag. 
nizacijas bei paskirus asmenis ir rūpintis bendru jaunimo - ^nėti;
veiklos planavimu bei derinimu; j —ruošti lietuvių kalbos vadovėlius ne tik anglų, bet

: ir kitomis kalbomis, pritaikant juos vartojančiųjų amžiui;

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

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

GANA TO JUNGO

vergtos Lietuvos kūrybiniu gyvenimu bei objektyviai ji 
vertinti;v ' i

c. skatina prie PLJS steigti politinių reikalų komi*!
siją,? kuri •

—rūpintųsi skubiu politinių informacijų perdavimu 
visiems PLJS vienetams,

—palaikytų tiesioginius ryšius su lietuvių centrinė
mis politinėmis institucijomis,

—rūpintųsi informacijos telkimu apie okupuotą Lie
tuvą ir atitinkamais atvejais pareikštų savo nuomonę,

—paruoštų konkrečios politinės akcijos būdų ir stra
tegijos vadovėlius;

d. kreipiasi Į-pasaulį, reikalaudama Lietuvai. Moloto- 
vo-Ribbentropo paktu 1940 m. sovietų okupuotai, laisvoj 
apsisprendimo teisės. Kadangi

—Lietuvoje nuolatos pažeidžiamos žmogaus teisės, 
paneigiama tautos laisvo apsisprendimo teisė ir trukdo
mas ekonominio, socialinio, kultūrinio bei religinio gy
venimo natūralus išsivvstvmas ir

—lietuvių tauta, iškankinta sovietinio režimo, nuo
latos. o ypačiai paskutiniuoju laiku, pakartotinai kelia ' 
laisvės balsą, kuri rodo Simo Kudirkos, Vytauto ir Graži- : 
nos Simokaičių šuoliai i laisvę, 17.000 Lietuvos gyventojų t
religinės laisvės peticija. Romo Kalantos, Stonio. Andrius- I Paskutinis — trečiasis — dokn- 
kevičiaus ir želikausko susideginimai ir eilė kitų Įvykių. !

ment uotas Kipro Bielinio atsi-
todėl mes, lietuviu tautos dalis laisvajame pasaulyje, 

reikalaujame Lietuvai ir kitoms Pabaltijo tautoms laisvo 
apsisprendimo ir žmogaus teisių, pažymėtų Jungtinių Tau
tų Chartoje ir pripažintų Sovietų Są jungos, kaip Jungtinių kovas ir nepriklausomos Lietu-
Tautų narės, ir prašome Jungtines Tautas pasmerkti Šo

vos gyvenimo pirmuosius metus. 

Knyga gaunama Keleivy, Dar-

e. konstatuoja, kad Lietuva yra pavergta ir joje var- ^imnke. Drauge ir pas kitus
Nukelta Į 3 pusi. j knygų platintojus. Kaina $5.00.

Jaunimo Kongresas lietuviško išeivijos švietimo rei
kalu siūlo:

a. kreipti ypatingą dėmesį Į lietuvių kalbos kursų 
ruošimą mišrių šeimų nelietuviškai daliai, ypač atsižvel
giant Į Pietų Amerikos ir kitų mažų kolonijų lietuvių pa
dėtį ;

b. sudai-yti komisiją, kuri pasiiūpintų leidiniu, api
būdinančiu lietuvių ir kitų baltų Įnašus paskiriems gyve
namiems kraštams ir pasauliui, akivaizdžiai pristatančiu 
vietoves, susijusias su lietuvišku gyvenimu, tinkamu var* 
toti lituanistinėse mokyklose;

c. knygas, plokšteles bei magnetofonines juostąs, 
vartojamas lietuvių kalbos kursams anglų kalba, parengti 
taip pat vokiečių, ispanų ir portugalų kalbomis ir siųsti 
Į tas kalbas vartojančias vietoves;

b. PLB švietimo tarybai:

—sudai-yti išeivijos lituanistinių mokyklų mokytojų

b. bendravimo ir bendradarbiavimo būdus PLJS su 
tars su PLB valdyba;

c. pagal sąlygas kraštuose bus steigiami PLJS viene- —paruošti technikinių bei griežtųjų mokslų terminų
tai, kurių narių amžius ribojamas 16-30 m. Kraštų LB vai- žodyną;

minimų tomas. Jis liečia mūsų 

nepriklausomybės 1917-1920 m.

—išleisti lietuvių-ispanų ir lietuvių-portugalų kalbų vietų Sąjungą, kaip tautų prispaudėją, ir Įtakoti ją grą- 
‘ žodynus; žinti toms tautoms laisvę
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
žinias, pesimizmo jausmais 
užkrečiame ir geriausius op’ 
timistus. Netekimas organi
zacijos narių reiškia įiete- 

! kimą mūsų spaudai ir skai- 
1 tytojų. Atsiminkime, kad j

Koks reikalas kabinėtis 
prie SLA?

K. Januta „Keleivy“ ra- na narius susirūpinti ir pa
šo: „Ne vien mirtis mažina gelbėti narių skaičių padi- 
SLA“. Jis, peažvegdamas dinti.
SLA seimo delegato Miehel- K. Januta dar rašo: „Ke’ 
šono seimo aprašymų, pači- lėtą metų esu buvęs vienos 
tuoja jo ištraukas iš SLA kuopos finansų sekretorius 
Cdntro sekretoriaus rapor- ir žinau, jei narys nutarė 
to, kuriose sekretorius pami- vienu ar kitu būdu iš SLA
ni, kad SLA narių skaičius išstoti, retam pavyksta pri- jįjį;:' >,Tįvvnž« pasiekia 
yra sumažėjęs. įkalbinti (jį) pasilikti SLA a^lų kalbą mokančiuosius.

nariu . Tarp sakydamas, K. skaitykite "Tėvynėje“ kai
trio ra-j Januta lyg i savo klausimą kul.iy mOsų jaunim0 ku(>I)ų 
sukrėsti; duoda atsakymą. j veiklą anglų kalba

W0RCESTERI0 NAUJIENOS
LIETUVIU DIENA

KAS NIEKO NEVUKU. ~ 

JO NIEKAS NETEIKIA.;

dieniniai priešai“. Jaunimo Kongreso ^rtinit
1 Algirdas Landsbergis: mas: K. Kviklytė. Deveiky-
„Modemizmas ir tautosaka t ė, K. Sakadolskis, J. Kazlas 

Kun. Jonas Bakanas gimė Rytų Europos literatūrose.“ ir M. Diunga.
1 ir augo Worcestery. Jis ge- Dr. Delija V aliukėnaitė: 

Rugsėjo mėnesis yra Lie- ras lietuvis, mokantis su vi- „Šekspyro Otelas: pro ver
ti? l-tpndrnnnipnės mene- sais sugyventi. J timo skliautus.“

buvo Įžymių ’ Prof. Joana Vastokienė:
ie'uviu B-nę ir pasi

prie šių žmonių mėgina pri- ryžti aktingiau dalyvauti jos JaiP Pat 4 VVorcestery gimę! 
sitaikyti, skirdama po kele’ veikloje. ’r au££ kunigai: kun. Panr
tą puslapių anglų kalba, nes Ru^ėio mėnesi vra ir ant- lis. kun. Jankauskas, kun.

Susivienijime dar turime tuviu Bendruomenės mene’ sais sugy 
narių, kurie lietuvių spau- sįs. Tą mėnesi reikia prisi- Tarp svečių . .
dos jau neskaito. „Tėvynė“ minti I.ie'uviu B-nę ir pasi- miesto valdžios pareigūnų, | "Kanados indėnų menas.“ 

Organizacinis posėdis: 
Mūsų padėties diagnozė“ 
-V. Trumpa, M. Drunga.

si kalba jiems geriau su- pojj didžioji Lietuvos šven- A'kočius ii kun. \ olungis.
Meninę programą atliko; Kavolis.

Eglė Juodvalkytė ir dr. V,
prantama. Taip dalydami, tė — Tautos š rentė, kuria «.«■<» amnu.
nenorime išsižadėti lietuvių I R kas metai iškilmingai Vinco Burdulio vadovauja- Romo Šležo filmai ir pa-

enčia. Šių metų Tautos mas penkėtukas. sudainavęs 
ės minė limo ženkle dainų.

kalbos, bet, rašydama ang-
^ver-‘

SLA sekretorius 
portu norėjo tik 
SLA seimo delegatus, tą 
faktą stipriau pabrėžti ir tuo 
būdu išjudinti kuopų reikė
jus ir narius, kad mes bend=> rašinio autorius savo suras-, 
romis jėgomis šią visų lietu- tu atsakymu nepatenkintas. į
viškų organizacijų „ligą“ į £aiP nebuvo patenkinta ir, pildomosios Tarybos atsi-
pašalintume. Tuo tarpu K.! Ta^^.7r^p0^U0I šaukimas liečia ir tokius kū-
Januta išveda, kad kaikurie , , ... . ,.dėl mirčių ir kitunariai atšaukią savo ap- 
draudas, o kiti savo taupo-1
mąsias apdraudas atsiimą. 
Rašinj jis baigia:

Jaunųjų rašytojų semina
ras.

Literatūros kritikų semi
naras.

Koncertas: Nerija Linke
vičiūtė, Vytautas Nakas. 
Bernardas Prapuolenis; a- 
kompanuoja AL ydas Vasai- 
tis.

Literatūros vakaras: Liū
ne Sutema, Austė Peeiūrai- 
tė. Eglė Juodvalkytė, Rimas 

. Vėžys, Kostas Ostrauskas, 
i Varius Katiliškis. Algirdas 
Landsbergis, Viktoras Dir-

šnekesys: „Dekadencija fih 
mų mene“.

’ Šeštadienis,I ietuvių B-nčs Bostono apy
garda nigsėio 10 d. Mairo
nio Parke Worcestery (52 

pasi- Ouinsigamond Avenue,
ruošia Pirmąją

ios pa- 
Bostono. 

ii Worcesterio

Žmona nudūrė vyrą

Rugpiūčio 25 d. Liucija
rugsėjo 9 d.:

Iš to, kas aukščiau paci-^T'®’ ’>!niui ang' ,,,„s,a r,
tuota atrodo kad ir nats ų kalbą jie įpranta ir pra- Lietuvių Dieną, kuri 
„xn,:n i<le,la skaityti ir net galvoti venime dalyvauta Bo

lietuviškai.

nemalonu reiškinį, kad , ■ - , ...i • , •. rvbines kritikos narius, kaip 
pnezas- ,januta. Eikime šūkiu : 

ciu nariu --------- --------  ‘

Brocktono 
apylinkės.

Ta Hioni Bostono. Brock
tono ir Worcesterio lietuvių 
paraoiĮos bažnyčiose 10 vai.

Mikėnaitė - VValkievvicz nu.j SIO< paralelės“, 
dūrė savo vyrą Juozą, 50 m. 1 Dr. Kostas Ostrauskas 
amžiaus. j „Disputatio de exilio.“

Baisi šeimos tragedija: 
vienas karste, antra kalėji
me ir 6 vaikai našlaičiai nuo 
11 iki 26 metų amžiaus.

Kandidatai į valdžią

Iš 6-tos apylinkės i Mass. 
seimeli kandidatuoja aukš’

Vincas Trumpa: „Tolimo- f,a- Henrikas Nagvs, Jurgis 
Blekaitis. Rolandas Gry
bauskas - Romas Kinka.
Sekmadienis, rugsėjo 19d.: 

Jurgis Blekaitis: „Minint
Balio Sruogos 25 metų mir
ties sukakti“.

Suvažiavimo uždaiymas.
r*********** ************************♦#*#****#*##**#*#♦##**•#*##♦«*•••»

Prof. Algis Mickūnas. 
„Vakaru krizė ir naujos ci- 
vi 1 i va ei jos pagi i n d a i

II-jo Pasaulio Lietuviu

Pildomoji
tam ir skelbia vajų, ir kaip 
tik tuo tikslu rašomi straips’ 

„Kodėl nariai taip ėmė iš Į niai „Tėvynė je“ ir draugiš- 
SLA išstoti? Problema ver- koje skaudoje, kad laikas

skaičius mažėja, j Lengviau įrašyti j SLA nau- J)amal(los už kovo- . . - - «
Taiyba kaip tik',, narį, negu parašyti lcri- >» <lėl Lietmos laisve, zuvu^ tesn.osios mokyklos.moky.IĮ!

ta pastudijuoti. Pirmiausia 
tai turėtų rūpėti Pildomajai 
Tarybai, o jai pagelbėti tu
rėtų švietimo komisija“. 

K.J. pastebi, jog „Ata*

nuo laiko klausimas būtų 
nagrinėjamas ir radijo pro
gramose, ir kitų draugijų, 
susirinkimuose.

Visi klausia, kaip veiklą'
skaitoje surašytos 29 narių pagyvinti? Tuo pačiu tikslu
pavardės, kurie draudimąsi 
atšaukė“. Čia jis cituoja 
1971 m. paskutinio ketvir
čio atskaitas, kur parodyta, 
jog spalio, lapkričio ir gruo-

šaukiami ir jaunimo bei ki-i 
tokie kongresai, i-uošiamos 
dainų šventės. Visa tai SLA 
remia daugiau, negu bet ku
ri kita organizacija, ir savo

džio mėn. atsiėmė apdrau-, talka, ir piniginėmis auko- 
das 29. Bet jis nutyli faktą, mis parėmė praeityje, re- 
kad per tuos 3 mėnesius Į ( mia dabar ir ateityje pa- 
SLA Įstojo 14 suaugusių ir rems.
7 vaikai. Šalia to, 40 jau--
nuolių, jų apdraudai pri-‘ Viskas sukasi tik apie 
brendus, sutiko pereiti Į su

=ipq. esančiu^ kalėiimuose. tojas, Lietuvių Piliečių klu-:B 
Harbo vergu stovyklose ir bo direktorius Villiam J.i;: 
kacetuose nukankintus lie- Glodis, Dirvelienės brolio 
tuvius ir (lietuves ir mirusius sūnus.
be^druomenininkus. i Lionę Baranauskaitę ve-,

I ietuviu Diena prasidės dęs John D. Simone kandi- 
i 1 vai. po nietu. įžangos mo- datuoja Į „County Commis- 
: kestis i Lietuvių Dieną ne- sioner“. Jo žmona yra mano 
, bus imamas. žmonos artima giminaitė.
: 1:00 -vai. pietūs, kviečia- Jos teta Anelė Aliukonienė
mi visi dalyvauti. gyvena Dorchestery, Mass.

■ 2:00 vai. Lietuvių Dienos Jie prašo lietuvių para- $ 
i atidaivmas. mos — balsuoti už juos.

Rugsėjo 9 d šeštadieni. Lietuvių Dienos progra- Aokainės .ukaktv, if 
nuo 2 vai. popiet. Venclaus’ mme dalyvauja: [ '
kių sodyboje. Spindle Hill Brocktono lietuvių para’ Auksines vedybų sukaktis 
Road, Įvyks kasmet tuo lai- piios choras, i minėjo Marijona ir Alek’
ku Danutės Venclauskaitės Bostono ir Worcesterio Sandras Žvaliauskai, Ieva ir 
ruošiamas pobūvis-subatva- 1’etuvių tautinių šokių sam- Jonas Tamsonai ir Ona ir 
karis su vaišėmis ir maža būriai,
piograma. į Krepšinio rungtynės tarp

tiką. įrašydami naują narį, 
organizaciją sustiprinsime, 
kritikuodami vienas kitą— 
atstumsime ir tuos. kurie no
ri dirbti! i

Algirdas Budreckis, 

SLA sekretorius

WATERBURY, CONN.* *
Pobūvis BALFo naudai

f
’i :

J
Juozas Joničiai.

J. Krasinskas

D. Venclauskaitė, sekda- lietuvių ii latvių komandų ir 
vieną tašką. Būtinai reikia ma savo tėvų a.a. Stanisla- tinklinio mourų ir vyrų var-'

augusiųjų draudimo skyrių, naujų narių. Ir pats K. Janu- vos ir adv. Kazimiero Vene* žybos tarp lietuvių ir latvių
Ar šitie faktai neliudija, kad ta, patyręs SLA veikėjas, lauskių labdaringų darbų komandų. į
nariai pasitiki Susivieniji- būtų daug daugiau patama- pavyzdžiu, pati iš savo ištek- Taigi Lietuvių Dienos
mu? I vęs, Įsijungdamas Į SLA va. lių parūpina valgius, o pobū- programa bus Įvairi ir ido- metinis suvažiavimas

' jaus organizatorių eiles už- vio svečių sudėti pinigai ati. mi. Programoje dalyvauja Tabor Farmoj, Sodus, Mich., 
Taigi, nei K. Janutai, nei uot gaišęs rašydamas aną tenka BALFui ir Vasario 16 daug jaunimo, tad bus gera į-ugsėjo 7-10 dienomis. Jo 

, gimnazijai remti.
! Visi labai maloniai kvie- 

pesimistines čiami dalyvauti.

kitiems Pildomosios Tary
bos raginti jau nerejjkėjoi. 
Pildomoji Taryba patPragi-

straipsni.

Skelbdami
K.

VOKIETIJA
(ųsnd oji-2 si BipjRV)

žoma religinė laisvė — ribojamas klierikų skaičius, užda
rinėjamos bei griaunamos bažnyčios, neduodami leidi
mai naujų bažnyčių statybai, baudžiami ir kalinami kuni
gai už religinių pareigų vykdymą, ypačiai draudžiamas 
religinis vaikų
ginė spauda
ko pnes sąžinės laisves bei religinių teisių laužymą ir pra’ ■ Pi*adžioje metu iš .Amerikos 
šo visų tikybų vadovybes i buvo 12, pabaigoje liko 9.

—atkreipti dėmesį Į dabartinę Lietuvos religinę pa-> Gimnaziją baigė tik vie-
dėtĮ,

—atkreipti laisvojo pasaulio dėmėsi i religini perse
kiojimą Lietuvoje,

—paskelbti maldos dienas paminėti Lietuvos ir kitų ; 
pavergtų tautų tikinčiųjų kančiai.

Vasario 16 gimnazijoje

Vasario 16 gimnazija 
mokslo metus baigė liepos

j proga visiems pabendrauti 
ir kartu linksmai praleisti 

, laiką. j
i Po programos — šokiai 
iiki 11 vai. nakties.

Šiais metais tuo pačiu lai- 
. ku vyks ir V orcesterio mies’
' to 250 metu sukakties minė
jimas, ii- Lietuvių Diena yra 
Įrašyta i V'orcesterio mies
to šventės programa. Ji bus

aikų bei jaunimo auklėjimas, draudžiama reli- - moįiniais ir Jjg,; su 77 (33
a; persekiojamnikintie]1 Lt., giiezui pasisa-j mel^aitžs ir 44 berniukai. ' 'A ‘ j •

SANTAROS-ŠVIESOS

SUVAŽIAVIMAS

Santaros-Šviesos 19-tasis 
bus

tokia:programa
Ketvirtadienį, rugsėjo 7 d.:

Austė PeČiūraitė: „Kiti
mas subjektyvioje kūrybinė
je arenoje.“ !

Prof. Richard J. Kriokus: : 
„White Ethnic Politics: Po’' 
pulism or Reaction?“

Romas Kinka: „Lituanis-' 
tinis švietimas: dabartis ir 
ateities perspektyvos.“tele-

rej. Penktadieni, rugsėjo 8 d.:
kia manyti, kad nevienas! p10f. Romas Vaštokas: 
amerikietis užklys į mūsų f „Naujos perspektyvos etni- 
švente

žemiau dedamas kuponas suteikia jums teisę gauti
$5 0. 00 nuolaidą 

nuo kiekvieno užsakymo

ZHIGUU-VAZ 2101
automobilio, prieš ateinančias šventes perkamo Lietuvoj 
ir SSSR gyvenantiems giminėms.

Ši speciali nuolaida siūloma supažindinti publikai su 
šiuo ypatingu FIAT stiliaus ‘automobiliu, dabar labili 
perkamu SSSR.
Atsineškite šį kuponą pas mus ar i betkuri mūsų skyrių 
ar padalini pasinaudokite nuolaida.
PAŠEI BĖKITE UŽSAKYTI, KAD AUTOMOBILIS 
BŪTŲ PRISTATYTAS IKI ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ!

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės) 

NEVV YORK, N. Y. 10001 
Tel. (212) — 685-4537

MCSŲ SKYRIAMS IR PADALINIAMS
Šis kuponas duo<»a jo pateikėjui teisę gauti .$50.00 
nuolaidos, pęrkant ZHIGŪLI automobilj.
Nuolaidos pasiūlymas galioja iki 1072 m. lapkričio 30 d.

Podarogifts, Ine.

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI JVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2
t

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

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

buvo ir e-eriausio ele-erio mo’ ,sį<^n]1',r]cre;np ir sėkminges-: „Pažangos idėja ir jos šian- činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su
kine Be ios tokio elgesio r?lA’a ’ ’le gaus*ai daly-, ; lenka.is (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti-
kme. Be jos, elgesio Nąųjas varpo kas)> Ameliko"Ek.tuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra-

Pa -k »)a>in 3 aironi°, NUMERIS • ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi-
’ ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir 

Šis 163 puslapių numeris Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku- 
skirtas jaunimo reikalams mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil- 

; svarstyti. Jame rašo J. Au- činskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt. 
i dėnas, St. Barzdukas. G. f

Rugsėjo mėnesį Worces-'Breichmanienė, J. Daugėla.! Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero- 
čio pašventinimas. Jame ga- terio miestas minės savo i-i M- Drunga. dr. J. Kazickas, niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir Požėlos 
lės gyventi 55 mokiniai. Jis kūrimo 250 metų sukaktį.; A. Kučys, dr. J. Pajaujis, J. atsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak- 
atsiėjo 560.000 markių. Vo- Kviečiamo- dalyvauti ir lie.i Beizgrtė, R. Sakadolskis, tys ik kt.
kiečra valdžia skyrė 200,000 tuvių orgarizacijos. Sukras-' dr X K Valiūnas. A. Zapa-., Jau vjen antraštės kjek ivalriausiŲ ir kjekvie-
markiy. , ime, af ga e ūme tin a-^ f^p’į mQgy ateitis J nam įdomių klausimų paliečiama šiame numery.

į mūsų jaunimas, tas turėtų To numerio kaina $2.00. JĮ galite gauti Keleivio ad- 
; tą Varpo numerį Įsigyti. • ministracijoje.
} Varpo administracijos ad-:

kun. resas: T. Briskaitis. 1214 N

na Romana Žutautaitė. Ji

dar buvo Danguolė Jurgaus- 
kaitė ir Jurgėnas Margis. 

Geriausi mokiniai buvo—pasmerkti sovietų tikybos ir žmonių persekiojimą j n u
Lietuvoje ir visoje Sovietų Sąjungoje. 1 ’ ur¥aus 31 • s ina

8. Visuomeninės veiklos reikalu

Jaunimo Kongresas skatina jaunimą sudalyti studi
jinius būrelius, kur būtų išsamiai paliečiamos Lietuvos 
bei lietuvybės problemos, rašyti gyvenamo krašto kalba 
lietuviškomis temomis ir veržtis į gyvenamo krašto poli
tiką bei kultūrą.

9. Jaunimo kongreso reikalu

Urbanaitė ir J. Margis.
* * *.

Birželio 17 d. buvo iškil
mingas mokinių bendrabu-

• • •
Vaikų vasaros stovykla 

veikė nuo liepos 23 d. iki 
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas įvyks, rugpjūčio 13 d. Romuvoje.

Jai vadovavo

! nių giupių studijose“.
Kad Lietuvių Diena būtų į)r> Romualdas Misiūnas:.

LB Bostono Apygardos 
Valdyba

Mūsų miestui 250 metų

mai pasirodyti.

Pagerbė kun. J. Bakaną

1975 metų gruodžio mėnesį Pietų Amerikoje. J Jai vadovavo Hamburgo Isėjusim i pensiją kun. | resas: T. Briskaitis, 1214 N MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens.
Pasaulio Lietuviu Uunimo Kongresas ‘ va,'g0 mokyklos mokytojas Jonui Bakanui rugpjūčio 20 16th Avė., Melrose Park, London W II 2PU, England.

»Leonas Narkus, kuris suge- d. Maironio parke buvo su- III. 60160.
1972 Jaunimo metų liepos mėnesio 8 diena ; bėjo jaunuosius išdykėlius ruoštas banketas. Buvo pil-
Kent, Ohio, JAV. i ”pnsijaukinti“. į nos abi salės.

Varpą galite gauti ir Ke-J Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius, 
leivio administracijoje. Į 3719 W. 68th Place, C hieago, III. 60629.
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ftttlapis ketvirtas

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mizernos algos buvo 

ir pasiliko

Nuo rugsėjo 1 d. padidin. 
ti gydytojų, mokytojų ir iki
mokyklinių įstaigų auklėto’ 
jų bei aukštųjų mokyklų dės’ 
tytojų. neturinčių mokslinio 
laipsnio, atlyginimai.

Kaunas, Vilnius turisto 

akimis

„Dirvoje“ savo įspūdžius 
paskelbė dabar Australijoje 
gyvenąs sportininkas, žur
nalistas Antanas Laukaitis.

„Kaunas,“ rašo jis, „yra 
mažai pasikeitęs. Laisvės a- 

Dabar kaimo gydytojas, lėja lygiai ta pati. medžiai 
priklausomai nuo stažo, ’ gražiai žaliuoja... Kauno
gaus per mėnesį po 145-180 
rublių, o greitosios medici
nos pagalbos gydytojas nuo 
135 iki 175 rublių.

Minėtiems švietimo dar
buotojams atlyginimai pa
kelti 20-30 procentų. Asis
tentas ar dėstytojas be pe
dagoginio stažo, iki šiol per 
mėnesį gavęs po 105 rub
lius, dabar gaus po 125 rub
lius, o su 10 metų pedagogi
niu stažu — 160 rublių.

Vyresniajam dėstytojui be 
pedagoginio stažo atlygini-

centras beveik nepasikeitė, 
tik visur reikia miliono ga
lionų dažų. nes, atrodo, ne 
tik Lietuvoje, bet ir Mask’ 
voje labai trūksta dažų ir 
pastatų apdažymo...“

Vilniuje jo dėmesį at
kreipęs naujasis stadionas, 
kuriam yra net 8,000 minkš
tų sėdimų vietų. Jis matęs 
nevieną stadioną ir drįstąs 
sakyti, kad „šis pačių lietu
vių sukonstruktuotas yra la
bai puikus.“

„Bendrai žvelgiant į savo
mas nuo 120 rublių pašoks; kelionę po Lietuvą, pastebė- 
iki 145 rublių, o su 10 metų; jau, kad žmonės yra daug 
pedagoginiu stažu— iki 180 geriau ir gražiau apsirengę 
rublių per mėnesį.

v-« * *

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

(Tęsinys)

Stalinas neužmiršo savo režimo priešų ir užsienyje, 
kur juos pasiekė čekistų ranka. Visų jų išskaičiuoti neį
manoma. net ne visi yra žinomi, todėl suminėtini tik svar-> 
besni: gen. Petliūra, nužudytas 1926 m., gen. Kutepovas
— 1930, gen. Milleris — 1937. Leonas Trockis (Bron- 
štein) — 1940, Ernstas Bevinas— 1951, Hugh Gaitskellis
— 1963, Lev Rebet — 1957. Steponas Bandera — 1959, 
be to, yra rimto įtarimo, kad jie padėjo numirti Mykolui 
Sleževičiui ir dr. L. Natkevičiui.

Būdamas girtas Stalinas kadaise prisipažino Kame- 
nevui ir Dzeržinskiui: „...mano didžiausias malonumas 
gyvenime yra akylai stebėti savo priešą, viską smulkiai 
paruošti, negailestingai atkeršyti ir tuomet eiti ramiai 
miegoti.“

Nužudęs savo didžiausią prięšą Trockį, jis galėjo 
tikrai ramiai miegoti... Stalino nevargino nužudytų drau
gų šmėklos. Tam jis neturėjo nė krislelio vadinamos bur
žuazinės sąžinės. Jis juokėsi iš Ivano Žiauriojo, kad šis, 
nužudęs keletą asmenų, mėnesius atgailaudavo ir melsda
vosi už jų sielas. Jis turėjo geresnį metodą nužudytiems 
užmiršti: žudyti naujas aukas, kad jos išdildytų iš jo at
minties anksčiau nužudytų prisiminimus...

VI. KODĖL?

L. Trockis knygoje „Stalinas“ taip bando aiškinti 
Stalino žiaurumus:

„Nykstančios Romos imperijos papročiai susidarė 
pereinamame pariode iš vergijos į feodalizmą, iš stabmeL.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Nr. 34, 1972 m. rugsėjo 5 d.

( Viktoras Biržiška, DĖL
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-

I nimai (1920-1922 m.), 312 
į psl., kaina minkštais virše* 
Į liais $2.50, kietais—$3.75.

MYKOLO KRUPAVI-j 
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364' 
psl., kaina $10.00.

ATSIMINIMAI IR MIN-

GANA TO JUNGO, Kip’į ATSIMINIMAI IR MIN 
ro Bielinio atsiminimai,-492 TYS, dr. Kazio Griniaus 
psl., kaina $5.00. II tomas, 336 psl. kaina $5

JAUNYSTĖS ATSIMINI-

ROMANAI
Pranas Naujokaitis, PA

SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ-
TYS, Kazio Griniaus, I to-1 MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
mas, 300 psl., kaina .........$2. Į na $6.00.

Vacys Kavaliūnas, AIDAI

LIETUVOS VYČIO PĖD
-V a( ?. ?s’. ; SAKAIS, Juozo Strolios įdo-

psl.. kieti viršeliai, kaina mQs 1940.1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.$4.00.

MES VALDYSIM PA-J NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
ŠAULĮ, parašė L. Dovyde-1 TUVĄ ATSTATANT, Ra 
nas'I tomas 268 psl., II to- polo Skipičio, 440 puslapių
mas 248 psl. Kiekvieno tomo kaina ........................................$5
kaina $4.00.

NEPRIKLAUSOMA LIE
WE WILL CONQUERj TU VA, R. Skipičio atsimi- 

THE WORLD by Liudas, nimų II tomas, 476 psl., kai 
Dovydėnas, 217 psl., kainai na $7.00.
$5.00.

, „_f „ RASTAI — STRAIPSNIAI
LIETUVA BUDO, Stepo- ATSIM1NLMAI parašė Juo 

no Kairio atsiminimai, 416 zas Liūdžius, 246 pusią į 
psl., kaina......................... $2.00 piai, kaina

TAU, LIETUVA, Stepo*LAUMĖS LĖMĖ 
no Kaino, 480 ?sl kai-, (apie Salomėją Nėrj), Pet- 
na ............... ...................v *-UUĮ-onėlė« Orintaitės, 234 psl.

DIENOJANT, Kipro Bie*; Kama $3'°0, 
linio, 464 psi., kaina....$2.00, GYVENIMO VINGIAIS

PENKTIEJI METAI, Kip- dr* F* KaIvaltytes-Karvelie

IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 
romanas, 234 psl., kaina $5.

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

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

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

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

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili- 

$3 00 i mo 2 ^5 m., I tomas, 2S0 
; psi., .kaina $3.00.
i Andrius Valuckas, NE-' 
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

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

Birutė Pūkelevičiūtė,negu Maskvoje.Maisto yra : ciybės į krikščionybę. Renesanso metas pasižymėjo pėrė-j ro Bielinio, 592 puslapiai,,ne*’ ps’’ Kaina *-**-oU

'Dabar mes vėl gyvename pereinamame periode iš 227 psl., kaina

Sovietinė spauda džiūgau 
ja dėl tokio nutarimo 
esą, — „skatins gerinti
kymo-auklėjimo darbą, plės.' daug geriau, negu kitose So.1 
tl sv 
pėda
lauks _ . _ ___ 7
mo jaunimo tarpe.“ j joje, Čekijoje ar Berlyne, da stogas Įgriuvo, durys ir langai išvirto, tai namas paliko siminimai, 224 psl., -------- atsiminimai apie

... I Man daug kas sakė, kad lie- nvkus ir sunkiai gyvenamas“: $2.50. inmTA p »
Žinoma, sovietiniam gy’ tnviai vra darbštūs todėl ’ IIUOZĄ LIŪDŽIU, Petrone*

dytdjui ar pedagogui malo- jie ir visko turį įr m’oka g-y_ Toks Trockio aiškinimas, tariamai marksistinis, yra ; SIAUBINGOS DIENOS. į lės Liudžiuvienes, 88 psl.,. ^a^J ka^LEį“1 ’1O" 
niau nors ir menką priedą venime daug daugiau išsi’ Sana paviršutiniškas ir lengvai pateisinantis bet kurį nusi. 1944--1S50 metų atsimini- kaina ................................. $l..n' s- aina
gauti, bet ir tie padidinti at- kombinuoti, negu kiti. Sten- kaitimą, ne tik Staliną, bet ir jo čekistų generolą V. S. A- mai, parašė Juozas Kapa- į ANTANAS SMETONA ’ i <tr. Tarulis, VILNIAUS
lyginimai pasilieka visiškai gjamasi daug daugiau mo- bakumovą, kuris Stalino vardu sušaudė savo seserį... Troc- činskas; 273 pusi. kaina $3 j IK JO VEIKLA. Parašė J. RŪEAS, 495 psl., kaina
mizerni“. Jų negalima ne kjntjs jr kajp galima dau- kis taip pat pateisintų save, kaip diplomatų patyrusį žu-į į Augustaitis, 154 psl., kai-., minkštais viršeliais JĮ3.15.

lyginti su panašių profesijų gjau prasimušti moksle ir diką, pateisintų Musollini, Hitlerį ir visą plejadą mizernų ‘ G^^RĄ IR AUD*; $ -o - TArciini v ii sėliais $3.75,
darbuotojų atlyginimais J. tuo Pa.čiu užimti valdomą- diktatorėliu, bet jie visi, Stalino „čistkas“ iškaitant, nri-' Mykolo Vaitkaus atsi-; V7B ’ Nemunas teka per Atlan-

.......................... mena platesnio masto Murder Ine., o ne kažkokias ištiriu™"™  ̂ P$9' Vytauto Alanto 5 nove-
; nes socialinių santvarkų perėjimo bedugnes. ! viįSeliaig ’’ $3.75* | NEPRIKLAUSOMYBĖS 1 — 2i—

Betgi įdomu pažymėti, kad caro Ivano Žiauriojo vieš- i ! SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus Virse lalS' * ’ letais

$4.00 liais $2.50. kietais $3.75. į Kazys Plačenn. PULKIM 
‘ VVnPCV.C I DDAC-.-I-, ANT KELI V’..., romanas iš 

StnudeUo gyvenimo, 
ps.., Kai , j toma£ 200 ps., kaina $2.00
........... w II tomas 160 ps., kaina $2.00

Anatolijus Kairys, IŠTI-

A.Y-se. nes čia net eilinis sjag aukštąsias vietas“ 
bedarbis gauna 200 dole-;
rių pašalpos per mėnesį. ; Aišku, kiekvieno įspūdžiai ■ 

yra kitoki. nes turistas peri
Apdovanojo K. Šimonį

Už didelius nuopelnus, lie- vajZ(Įa Savo įspūdžiuose su’ 
tuvių dailei dailininkui Ka< klydo ir A Laukaitis, rašy- 
ziui Šimoniui suteiktas Lie- damas. kad dabar Vilniuje 
tuvos liauciies dailininko. jįeįUVja esa Jaugiau nei 60 
garbės v ardas. j procentų.į

Už „aktyvu dalvvavima. „ ....... ., ,v . *• - j--- -i i Tai aiški klaida. Gal ka-revoliucimame įudejime. ik! , .... .... r, J J .. . . Ja nors Vilniuje ir bus lie-gametę visuomeninę, politi- , . , J , , . , , ,• i - -1 , A » tuviu dauguma, bet kol kasnę ir kultūrine veikla An ' -

trumpa laika negali visko! patavimas\ 1530-1584) sutampa su Nicolas Dracula siau- į To paties autoriaus tomai' atsiminimų (1918-1940) V* Agonija, romanas, antra 
pamatyti ir susidaryti tikrą 1 tėjimu Vengrijoje, Cezario Bordžia (1476-1507) Romoje j VI kietais viršeliais $3.75,' tomas, 295 psl., kietais vir* aica, paiase . iau a,

tanui Paradaiiskui suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio kul
tūros veikėjo garbės vardas.

G. Kaukaitės gastrolės 

JAV-bėse

jie ten dar tebėra mažuma. 
Taip sako ir oficiali statisti
ka.

B. Dvarionas palaidotas 

Palangoje

ir Inkvizicijos teismais Ispanijoje. Romos imperatorių į minkštais $2.50. 
žiaurumai sutapo su hunų antplūdžio karais, o Stalinas į 
turi gerą bendradarbį Hitlerio asmenyje. Antra vertus. Į 
Trockis ir kiti susirūpino moralės nusmukimu. humaniz- j 
mu ar net jų iškeiktu liberalizmu tik tuomet, kada giltinė , N A U D 
atsistojo prieš jų pačių akis, kada jie pamatė, kur nuvedė J S K R I S K 
jų garbinamas neribotas teroras, kerštas, neapykanta, be
teisė sauvalė. Apie tai nieko negalėjo pasakyti kalėjimų į 
rūsiuose laukdami sušaudymo nei Bucharinas, nei Zinov-5 
jevas. nei Rykovas, nei Kamenevas ir kt.. bet už juos vi
sus iškalbingai prabilo Trockis, turbūt, jaus damas pasa
lūniškus teroro giltinės žingsnius savo užnugaryje...

Michailas Bakūninas rašė. kad Karolis Marksas „yra 
savimeilis iki beprotiškumo... Jis myli save labiau, kaip

sėliais kaina $3.75.

O K 
I T E

I T Ė S P R O G

psl., kaina $5.00.
Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romnnHd 
; iš knygnešio Kun. M. 8ida- 

A; ravičiaus gyvenimo, 233 psi.,

PAPIGINTA KAINA 

I LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ!

W a 1 t c r K a s k - R a š č i a u s k o vadovaujamas AMERI
CAN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza
vęs daug grupinių kelionių į LIETUVĄ.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai

Kalbama, kart Vilniaus o-l 23 rt. Vilmuje
peros solistė Giedrė Kaukai. 1 miręs f žymusis muzikas Ba- 
tė-žebriūnienė su Vilniaus '-vs, .D™™™* įski mmgai 
filharmonijos koncertmeis- l’ala;do‘as Palangos kate
teriu Gvčiu Trinkūnu vyksiu Ten ®u juo atsisveikino 
gastrolių Į Kanada ir .IAV.! kompoatonu sąjungos pir

G. Kaukaitė dvejus metus 
tobulinosi Milane pas prof. 
G. Barrą, pas kurį mokėsi

mininkas V. Laurušas, aukš
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras H. Zabu
lis. kompozitorius E. Balsys.

Virgilijus Noreika ir Vacys:'J; Paleckis žemaičių vardu, 
Daunoras, šiandien jau pla-’ ylang(»> maioras D. Puo-
čiai Europoje ir kitur žinomi 
dainininkai.

į džius ir dirigentų bei atlikė- 
; jų vardu S. Sondeckis.

G. Kaukaitė vra laimėjusi! Elta PjaneJimą
j apie laidotuves šitaip bai-

savo draugus... Jis niekas neatleis asmenisko įžeidimo... tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
Jis mėgsta būti pagyrūnų ir pataikūnų tarpe...“, bet tokia 
apybraiža tinka bet kuriam bolševikui, ypač Leninui. Sta
linui. Chruščiovui, Brežnevui ir kitims jų tipo. Maksimas 
Gorkis panašiai rašė apie Leniną, pridurdamas, kad jis 
yra neapykantos apsėstas žmogus. Rudolfas Hessas pasi
didžiuodamas gėrėjosi, kad jo vadas Adolfas Hitleris —
„neatsisakys pralieti net savo artimiausių draugų kraujo.“
Apie Staliną užtenka paskaityti Trockio nuteriiotą jo pa
veikslą, kurio detales puikiai papildo f'hrušči ovas. o apie 
Chruščiovą galime spręsti iš jo paties knygos, kur jis ne
tyčiomis nupiešė save labai šlykščiomis spalvomis, bet vi
si jie yra taip nuobodžiai vienodi...

Bandymas Stalino diktatūros įsigalėjimą aiškinti 
kaip rusų tautos charakterio vergiškumą, pasidavimą kitų

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 LIETI VOJE!

CHICAGO-NEW YORK GRUODŽIO 21 d.—11 DIENŲ KELIONĖ 
Iš Ncw Yorko $660.00 plūs taksai, iš C hicagos $760.00 plūs taksai

vaina $2.o0.
Vacys Kavaliūnas. KAL* 

NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 2UJ psl., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VlENI- 
3i MEDŽIAI, ii Z psl. kai
na $ I,o0.

Vytautas Voiertas, UPĖ 
IEKA VINGIAIS, romanas
332 psh, kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS Į 
KAIRĖ, premijuotas roma
nas is JAV senosios kartos 
rietuvių gyvenimo, 248 psL,

pirmą vietą K 
do dainininkų 
Maskvoje.

Gytis Trinkūnas yra įžv 
mus pianistas,

Glinkos vai’! 1 ? įtakai ir t.t.. taip pat nėra perdaug Įtikinantis, nes lygiai,
konkurse ’„į, , n . j tokius pat argumentus galėtume panaudoti Kinijai, Itali-•

; daina „žvaigždutė“ Kars- Jal’ IsPaniJai> Vokietijai ir bet kuriam kitam kraštui, kun j 
tas su velionio palaikais nu-!tik panorėtume lengva širdimi nurašyti į nuostolius.

Jis labai ge-! leidžiamas į kapą. Grojami}
rai talkino V. Daunorui tarp-, TSRS ir Lietuvos TSR vais-' 
tautiniame dainininkų kon- tvbiniai himnai. Naujai su- 
kurse Tulūzoie. kur V. Dau- piltas smėlio kauburėlis — 
noras gavo aukščiausią pre- Balio Dvariono kapas sken- 
miia (Grand Prix> dj gėlėsU*.

(Bus daugiau)

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE
TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STFPONAS KAIRYS

11 dienų Lietuvoje.

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

Infoimacijų kreipkitės j

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787

-iaina $3.00-
Vytautas Voiertas, GY- 

j 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 partiza-

I nu veiklos. 254 psl., kaina 
j $4.50.

Aloyzas Baronas, PAVA- 
1 SARIO LIETUS, 26J psl.,

, ,. . • kaina minkštais viršeliais
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės j mus. Mes paruošiau. kjo ^;s §■] 75
kvietimus giminėms atvykti i Ameriką. Teikiame informacijas Vejas lekia Ivguina, romą 
kelionių reikalais į visus pasaulin kraštus Parūpiname lėktuvu hi- parašė Alo\'/Ps Bm;o-
Petiis k reikalingas vizas, ■ r»qą kain?. 84 00.
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Pasikalbėjimas ? 
Maikio su Tėvu

JAU SPAUSDINAMAS

“KELEIVIO“ 1 9 73 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

“Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių, įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

losofas Giordano Bruno, ku- ' 
ris skelbė žemę esant ap- ; 
skrita, 1502 metais buvo in.;
kvizitorių suimtas ii gyvas Į i Profesorius dr. Antanas į Mano didžiausias troiki-

sudegintas Romoje ant lau- į Salys labai sielojosi lietuvių mas, linkėjimas yra , kad 
Raibos išlaikymu išeivijoje. lietuviškoji šeima išlaikytų 
JDažnai tuo klausimu jis yra gyvą senutę mūsų gražią 
Reiškęs savo nuomonę vie- kalbą ir ją perduotų atei
tuose pokalbiuose ir spau- nančioms kartoms, kad jau. 
doje. Betgi pats Įspūdingiau-1 noji mūsų karta ne tik patri- 
’rias yra paskutinis jo pasi- etiškai šoktų, dainuotų, bet 
sakymas, tartas vos dvide- ir kalbėtų skambia lietuvi*1* 
simt dienų (1972.VII.il) ka šnekta. Lietuviškai nemo- 
prieš mirtį. Tuomet. Lietu- kančiam Lietuva ne tik toli- 
vių foto archyvui ruošiant ma, bet ji bus ir svetima, 
dokumentinį prof. Salio fil
mą, profėsbrius buvo papra- Dirbdamas Pensilvanijos 
jšytas tarti savo kaip kalbi-j universitete’esu nemaža Pa
minko ir lietuvio pageidavi-' sidėjęs prie specialistų pa- 

irt <7rt/l->; o- i ruošimo, kurie dirba ir bal’

PFOF. ANTANO SALIO LIETUVIŲ KALBOTYROS 

STIPENDIJA

i zo.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

, Maiki, girdėjau li
tai.

— Bet daugiau apie tai 
nekalbėsime, tėve. Grįšime 
prie Amerikos, kurią Ko
lumbas aptiko ieškodamas 
Indijos.

— Va, va, pasakyk man, 
kas buvo tas Kolumbas.

—Gut mornink. Maik!

— Jo tautybė nelabai aiš
ki, tėve. Jis buvo gimęs Ita
lijoj. bet persikėlė Portuga
lijon. tenai apsivedė ir pra
dėjo galvoti apie kelionę į 
vakarus, nes tuo metu jau 
buvo kalbama, kad reikia 
ieškoti kelio Indijon. Nu
jausdamas, kad žemė gali 
būti apskrita, jis tikėjosi pa 
siekti Indiją iš antros pusės. 
Bet reikėjo tokiai kelione’ 
paramos. Prancūzijos ir 
Anglijos karaliai atsisakė 
jam padėti. Atrodė, nerim
tas užsiėmimas. Tačiau Is
panijos karalienė Isaoella 
sutiko parengti jam trijų 
laivų ekspediciją, duoti 88 
vyrus ir prikrauti maisto. Ir 
1492 metų rugpiūčio 3 d. 
Kolumbas išplaukė iš Palos 
uosto, nežinodamas, kas jd 
laukė. Po trijų mėnesių ke
lionės jis išvydo jau Baha
mų salas, apie 650 mylių 
nuo Floridos pakraščio. Su
stojo prie Kubos, apžiūrėjo 
kitas salas ir sugrįžo Ispa 
nijon. Jis padarė iš viso tris 
keliones Amerikon. 1493 
jis atgabeno, jau 1500 žmb* 
nių į tas salas, kurios dabar 
yra vadinamos Vakarų In
dijos salomis. Jis mirė 1506 
metų gegužės 25 dieną. Jo 
kūnas palaidotas Sevillės

ruošimo, kurie dirba ir bal 
tistikos srityje. Gaila, jų tar
pe lietuvių kandidatų netu
rėjau.. O vis tiek. kodėl iš 
mūsų jaunosios kartos ne
galėtų kada gimti ir lietuvių 
kalbininkų? Tėvynėje lietu- 

J. Motiejaitis. Waukegan, I vių kalbos tyrimo darbas va’ 
‘ilk, aukojo $18. į romas plačia ir šakota vaga.

W. Mikonis. R ochester. N.»Dirbama, kaip pats mačiau, 
y _  $10. ' su dideliu entuziazmu ir už-

pna. Štai jo žodžiai;
1

MAIKIO IR TJVO 

KRAITIS Jaunystės atsiminimai

— Ar prieš industrinę re
voliuciją kelių tenai nebu-

— Labas mas, tėve! Ar vo?
gerai miegojai? j

, — Kad ir buvo, bet jie
— Nelabai man miegojo-! buvo nekokie, ir juos trukdė 

si, Maiki. Kai praeitą kartą kiti, ypač turkai, kai 1453 
tu man pripasakojai apie metais jie užėmė Konstanti. 
kolonijas, tai ir užmigti ne- nopolį. Todėl Atlanto pa
galėjau, vis vaidinosi kolo- kraičio.- valstybės, kaip Por^ 
nijos. Ale norėčiau ir dau*-‘ tugalija, Ispanija, Prancū- 
giau apie tuos laikus žinoti. ’ zija, Anglija ir Olandija 
Žinai, aš cekavas žmogus, i pradėjo ieškoti laisvesnių

' kelių su Indijos rinkomis su-
— Reiškia, į senatvę tė- sisiekti. Rūpėjo ir su Kinija i mieste. Ispanijoj, 

vui parūpo istorija. Iš tikrų- susižinoti. Todėl kaikurios j
jų, tėve, istorija yra labai į- europiečių valstybės prade- — Nu. tai as tau pasaky- 
domus dalykas, nes, žinant jo siuntinėti ekspedicijas i siu, kad Kolumbas padarė 
praeitį, lengviau galima nu^ ieškoti naujų kelių. daug gero svietui. Kaip sa-
matyti ir ateitį. Todėl ir pa- . i kiau. jeigu ne jis, tai mes
sakų rašytojai dažnai ieško —Jes. jes. Maiki. Kolum.! gal ir šiandien nežinotume, 
savo romanams medžiagos bas išplaukė trimis laivais kad yra Amerika. Ir atradęs
iš istorijos. ieškoti kelio Amerikon.

— Nu, tai koman. paša-1 — Jis ieškojo kelio Indi- 
kyk man. kaip buvo atrasta jon, tėve. Amerika dar ne- 
Amerika. Aš žinau, gal ir ki. buvo žinoma. Ir ne jo vieno 
ti girdėjo, kad ją atrado ekspedicija plaukė tokio ke- 
Kolumbas; ale išvirozyk lio ieškoti. Buvo ir kitų. 
man, kaip būtų, jeigu Ko- . v
lumbo nebūtų buvę? Ar mes . Apie knus as negirde- 
vis dar gyventume Lietuvo- Jau- O ^as jie buvo? ( 
je, apie Ameriką nieko ne=
žinodami? i portuga

tiek naujos žemės, jis nepa 
sisavino jos. ale paliko vi
siems, tegul važiuoja, kas 
nori, ir visai už dyką. Kitas 
būtų viską užvaldęs p.its ir 
apsiskelbęs kokiu guberna
torium ar prezidentu

Po $5: Vadikis, Dorches
ter, Mass., J. Krasinskas. 
Worccester, Mass., Cosmos 
Parcel. Worcester, Mass., A. 
Lukas, Detroit, Mich.

Po $3: V. Montvila. So. 
Boston. Mass.. A. Anderson. 
De Kalg, 111., P. Mikšys. 
Worcester, Mass.. J. Vinai 
tis, Akron, Ohio. J. Jakai
tis, Flushing. N. Y.

Po $2. A. Ubavičius, Lon
don. Ont.. A. Matjoška, Dor. 
chester, Mass.

Po $1: Ivi. Lagūnas, Lavv- 
rence. Mass., F. Rastic. Fort 
Lauderdale, Fla.
Australija, A. Kiltiems So. 
Wevmouth, Mass.. D. Deve- 
nienė. Santa Monica, Cal.. 
A. Bajelis, Maspeth, N.Y. 
C. Gaidulis, Haverhill vis., 
A. Berzin,, Bridgevvater 
Mass., E. Zailskas, Brook 
lyn N.Y., A. VValeyko, Bed 
ford. Mass., K. Radzevičius. 
La Šalie, Que., W. Vasaris, 
Brockton, Mass., A. Vilkons 
kis. Oak Park, III.

A. Jarašunas. t lev« l.tnd, 
— 50 centų.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačin!

Admini&troci |a

sidegimu. Tik kad tas užsi
degimas ir entuziazmas ne
būtų užgesytas šiauraus rytų 
vėjo. Vis kažkaip prisimenu 
šūkį, kurį Jonas Jablonskis 
buvo padėjęs skaitymų kny. 
goję, išleistoje Petrapilyje 
1916 metais mūsų tremti
niams. pavadintoje ”Vargo 
mokyklai“. Ten tas šūkis 
skamba šitaip: “Nedidelė 
garbė svetimomis kalbomis 
kalbėti, bet didi gėda — sa’ 
vosios gerai nemokėti“.

Profesoriui Antanui Saliui 
mirus (1972.VII.31). jo šei- 

A. Jurka. j ma- artimieji ir bičiuliai į- 
teigė jo vardo stipendiją a- 

kademinėms lietuvių kalbo
tyros studijoms, skirtą išei
vijos lietuviui.

Y? Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio- 
. tiieriaus, nepriklausomos Lietuvos 

šį įžymaus advokato, Seimo nario, mi’
' . nistro VI ado P o ž e 1 o s labai 

Kiekvienas ras

— Bet gubernatoriuje ki
tokių diktatorių Amerikoje 
vistiek priviso, tėve. Ir jie 

— 1486 metais išplaukė j įja įsigalėjo, kad žmo- 
ortugalas Armanda Diaz. ngS buvo priversti revoliuci- 

kelti ir jėga tuos dyka-
buvę; Amerika būtų atrasta±U-JV ?-T duonius šalinti- Ispanai bu 

liavo italas Vespucci. Ii tik vo patys pirmieji kolonistai 
.. P° JŲ išvyko Kolumbo eks- Amerikoje; jie užėmė be- 

peoicija. kuri aptiko neži- Veik vįSą pietinę Amerikos 
. nomą sauszemi. Kadangi jis! (įalį. p0 jSpanų čia sekė 

— Jes, tu jau praeitą kar.itlkeJosl pasiekti Indiją, tai prancūzai, olandai, ponuga-
tą man ta žodi minėjai. : ™a,ne’ kad sitas sauszemis lai ir anglai.

■ f J ir buvo Indija, dėl to ir at-

- Ne, tėve, taip nebūtų' Pasek« k/.tas Portug?!^ jas k< 
,ve- Amerika hutu atrasta ,Yasc0. Gama- Po. J? ke/ duoni

ir be Kolumbo, nes to reika
lavo ekonominis determiniz
mas.

džius važiuot i i "nauiąjį pa
saulį“ auks.. kasti. Kelionė 
buvo duodama nemokamai, 
ir nemokamai jiems buvo 
duodama žemės. Kataliku 
kunigui organi Uo<1u\«. misi
jų Centrus, Kolonistai sta 
lydavo apie tuos centrai 
miestus ir miestelius Taip 
Floridoj buvo pastatytas St. 
Augustine miestas, Nev\ Me- 
xicoj — Santa Fe, Californi- 
jo’j — San Francisco. Peru- 
vijoj — Lima. o tolimuose 
pietuose — Buenos Aires. 
Ir visa tai atsirado iki 1776 
metų ’ ■ k s

Stipendijos ad m i aistra vi-* 
m o ir skyrimo komisiją su
daro:

Profesoriaus našlė Sofija 
Salienė,

dr. Antanas Vasys, arti
mas Profesoriaus kolega,

dr. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F. M., Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos atsto
vas,

dr. Vincas Maciūnas. Li
tuanistikos Instituto atsto 
vas,

d r. Kostas Ostrauskas, 
Profesoriaus bičiulis ir bu
vęs jo studentas.

Prof. Antano Salio šviesų 
atminimą pagerbti norinčius 
ir lietuvių kalbos puoselėji 
mu besirūpinančius kviečia 
me paremti šią stipendiją. J- 
našus prašome siųsti šiuo 
adresu:

A. Salys Scholarship Fund 
Liberty Federal Savings & 
Loan Association

204 N. Broad Street
Philladelphia, Pa. 19102

. {<H>raūs atsiminii 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Tuoj įsigykite tų knygą. Ją galima

ri gauti Keleivio administracijoje.
’ - - .

W1 -■;
Keturios Kipro Bielinio knygos , z

- .-v ' t
TIK UŽ DEŠIMTJ DOLERIŲ

- '

. g. ; • -
Pasinaudokite paskutinė gera proga įsigyti visas 4 

knygasįikūrias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio

Penktieji metai, 592 psl.

■ri- . - -riGana to junga, 492 psL
yV-"■< ry* z v- . •------i.-*- r

As minėjau ir indust- ■ ragtus £.ja gyventojus jis pa- — Ale ko jie čia taip ver- 
nnę revoliuciją, kuri 19-ta>; vadin0 indinais. Kai paaiš- žėsi? Juk iš pradžios, ka' 

simtmeijje piasidejoij kėjo. kad čia ne Indija, tai Kolumbas ši kraštą aptiko.

— O kas uos 
lė. Maiki-'

miestus vai.

Anglijoje, vėliau pasiekė i1“ pra(įėta siųsti kitas ekspe- čia nieko nebuvo, tik nuogi 
ia- t j-.- .•.n-a.- m •„ '■’ifHjonai.

me

ne revoliucija“
ispanas vasco Nuneš ne bu. apsukrūs kolonis-

kad j bao, bet -is nerado nauj0 tai išmoko ir tuos nuogalius 
masinos pakeitė reikmenų Įndj- on kelio. Tada 1519 išnaudoti. Vienus pristatė 
gamybą. Piima viskas buvo metajs išvyko portugalu jū- I>lde darbo, o is kitų viliojo 
padaroma rankom., ir daug ^ma(> (k brangius žvėrių kailius. Už
padaryti nebu o galima, o . pigų šniūreli karo ių arba

pritaikytos prie dai-,^.^ uz menką veidrodelj mde-dabai
bo mašinos tiek paspartinoj 
gamybą, kad gaminių jau. 
atlikdavo ir pardavimui. Bet 
kur ir kam juos parduosi? 
Ekonominis determinizmas 
ir privertė fabrikantus ieš-' 
koti rinkų užsienyje. Taip 
atsirado tarptautinė preky^ 
ba. Bet susisiekimui su už
sieniu buvo reikalingi laisvu 
ir saugūs keliai.

rašo Magellan. Jo ekspedi
cija rado Indiją ir apkelia- nas mielai atiduodavo glėbį 
vo visą žemės rutulį, įrody- brangių kailių. Už tokius 
dama, kad mūsų žemė iš tik. pat menkniekius kolonistui 
rujų yra apskrita.'
lys. Bet katalikų bažnyčia talų, aukso, sidabru, 
vistiek tvirtino, kad žemė apskaičiuota, kad is Meksi-!jtas. Artu 
yra plokščia kaip blynas, ir kos ir Ptruvijos ispanai is- j nežinai 
kas aiškina kitaip. US Via veže 200 tonų auks«, n l.lOC j

UŽ KĄ BALSUOS?

Šiandien dar niekas ne^ 
gali tikrai pasakyti, kas lap
kričio mėnesį laimės: Nixo- 
nas ar McGovern. Galime 
tik spėlioti.

Yra įstaigų, kurios nuolat 
tyrinėja visuomenės nuo
monę ir ją skelbia. Plačiai 

omas U.S. Nevvs &

— Europiečių valstybės 
pastatydavo savo guberna
torius ir kareivius, kurie val
dė gyventojus ir rinko iš jų 
mokesčius. Šešiolikto šimt
mečio pabaigoje Ispanija 
turėjo Pietų Amerikoje 20<G "1<nd 
miestu ir kaimų, kuriuose $ 
gvveno apie ŽOO.IIOO ispanų, i WorldReport žurnalas rag- 

ėjo 4 d. paskelbė Sindlinger 
& Co. įstaigos tyrimo duo-Į

vergijos imperija 2

Sovietų Rusi ja, 309 psl.
' - ’ - ? •.*7- . . ’ . V

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Aktorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moką sklandžiai papasa> 
koti. Ji^ ilar.vaikas būdama^ sūriame tėvu vežiojo drau. 
džiamašlietuviškas knygąS) 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.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

— Ale knygos rašo, Mai- 
;ad lietuvi 
Amerikoj

ki, kad lietuviai taip pat sta-! rn t̂als* . ___
miestus Ii Į<‘ Smdlingeno rugpiucio 18’ 

Puvo jų pradėtas -4 d- surinktais duomenim,
tė

kamuo- čia gaudavo ir brangių rue’ -Naujoi kas buvo jų pra------ ..... . ,
Aušros“ vardu pavadin-į,uz ^oną l>a^ake oo -,

kad žeme apskaičiuota, kad is Meksi-J!tas. Ar tu'LAusro.f\istorijos :už ^IcG^vern^-°
1 •sKjprtnausių buvo 21.4 <.

Iki linkimų rinkikų uuo- 
t„ikos dar gali žymiai pasi
keisti,

— Žinau.bedievis, eretikas ir turi bū-* tonų sidabro. Ispanija labai 
Į ti nubaustas. Todėl italu fi- pralobo ir ragino savo •skur .tai pasikalba

*’ di S •

teve, bet apie 
rime kitąkart.

‘ -b;9 o

1972.VII.il
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MOTERŲ SKYRIUS' »***•♦**»*»♦**♦*♦♦♦»*»*«♦♦»**♦♦«♦«#«**
PULGIS ANDRIUŠIS

Sugrįžki į Sorento
(Tęsinys)

Sirgėda prieš dvi dienas, įešdodams pastogės, matė, 
kas liko iš Vitenbergo aikštės požeminio traukinio stoties. 
Iš kėpsanėios prarajos sanitarai tąsė neštuvus, apklotus 
kareivinėm marškom, dėl trumpumo nepajėgiančiom pri
dengti liekanų to, kas neseniai buvo mylintis tėvas, myli. 
mas sūnus, kantrioji žmona. To, kas ieškojo pastogės, ir 
to, kas jos nedavė sulytam benamiui.

Bet dabar Sirgėdai aliannas reiškė dar valandą atos
togų prieš baisųjį uždavinį — surasti kambarį, vieną va
landą negalvoti, kaip kad negalvoja visa ta upė žmonių.

ko, o vidus — kaip tikras tikrą klauzulę pardavėjo in- Septintoji pradalgė, lite-
pragaras. Visi mūsų daiktai teresams apsaugoti, atseit, ratūros metraštis, rašo 24
sušlapę, daugumas jų išne- tokiai pasekmei išvengti. autoriai. 464 psl., kaina kie-
šiota. Kaip mes negavom Dėl gaisro ir jo pasekmių: tais viršeliais $5.00, minkš-

........ . širdies priepuolio, niekuo-: . . • tais — $4.50.kvti i keleivio skaitytoją klausimus teises . 1 r . Voin Tamstn
reikalai. Ti. būti h-ndr. i met nesuPraslm- Prisiglau- Nežinau, kaip 1 amrti} Milfordo tv-s elegijo.,
rr,kalau. klausa, tur, būt. b«ndr«, (Um pag kaimynus_ į p,rk,mo.par<lavimo sutartis didelj susidomėjim, įkėlęs

„ u- !buvo.su.';eda*™°ta- Nežinau. • Jono Aisčio straipsnių
Tą pačią dieną skambi- ar joje iš viso buvo pairu ne

noru savo draudimo (insu- ta, kas turėtų įvykti tokiu 
’ance) bendrovei. Jie jau atveju, jei pardavėjas nega- 
žinojo. Sako, nesirūpinkit, lėtų pervesti pirkėjui namų 
urit gerą draudimą namam tokiame stovyje, kokiame 

ir daiktam. į tie namai
tartį

Nenoriu Tamstos apsun
kinti tu baisių dalykų apra
šymu. Mes gyvenom tuose

Teises patarimai

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa-

inforaun*inio pobūdžio. Klausimus ir st 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj* 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausimus prašome aHjati tiesiog i»*'o 
įdresu:
•». vi Šveikauskas. Attorney ai Eiw,
1 860 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

kad jiem namai labai pati
ko.

pai duoti >avo qa(ja mes paklausėm ta 
ir a,,s,gyventi Flon- kas R •
Esam- senyvo am- ____ * . -i , „S.. ,

Nutarėme 
namus
doje. Esame seny 
žiaus, nepergeros sveikatos. 
Namai puikūs, gražioj vie
toj. į

mums reikalingas advoka
tas. Sako, ne, žinoma, ne
reikia: mes jums surašysi™ 
leikalingus popierius. Taip 

Pradžioje stengėmės susi. 11 Padarė. Atnešė sutartį 
rasti pirkėją patys. Bet mum (ągrooment), visi pasira-

tingių, bevalių, srovenančių pagal baimės nurodytą vagą. i nesisekė: vienam namai per- ^m. Tuose popieriuose bu- 
brangūs, kitas neturi pinigų. vo Šautinius

Sunešęs daiktus i stoties valgyklą, ten palikęs žmoną" 
ir vaiką, Sirgėda išėjo į Fridricho gatvę, kur, laikinai nu
vaikiusi nuo savęs grėsmę, žmonių ir vežimų srovė nauju 
varžtu pratryško senąja tėkme, sakytum, kažkuriame Ber
lyno kampe dabar nepliūpčioja ant asfalto fosforas in 
niekas neverkia prie plytgalių krūsnies, nežinodamas, nei 
kur padėti gėlių vainiką.

o paskolą (mortgage) gau- l’?Pier.ius .tvarkysime per 
9 . ° & / tris menesius laiko. 1ti kaikam nesiseka. ............

Sirgėda atsišliejo i Veidendamo tilto paramsčius. 
Spree kanalo vanduo juodas, geležinis. Ir ko čia dar toms 
žuvėdroms reikia?

Kiseneje penkios palaidos cigaretes, žmona įdėjo j aKe> į, ., 1 ' ,
x- j • • i a i x , • i • J-,™,™! menesius. Sutikom. Sakpti durininkams. Aną kvartalą į kaizerinius ruraus 

jau vakar iškaboriavo. Viename prieduryje net pagrasino

ir pro
centai perauksti, ii t.t.. TaB Nutarėm nuvažiuoti į * 
gi nutarėm kieiptis į agentą pasižiūrėti sau gyvena 
(bioken j. j mos vietos. Apsistojom pas

Atėjo moteris, labai gra-’^Tt * ŽiŪ-ėj°m namU" 
žiai išsipuošusi, gražiai kai- tinkamu vis 
, _ i • Viena vakarą, apie 10 vai., ibanti, mandagi.. Sako. mes . , . 1 . . ,

sugebesim rasti pirkėją tik■ mes visuomet įie.į Po kelių savaičių agentė,
jus turite pasirašyti šutai tj , , ~ , i mums pranese, kad pirkėjai
(agreement). kad su kitais žiu(>kit ^eitai Sude. | nutarė nepirkti. Jų advoka

tus gg jūsų namai.' Kaip tai su-i Jiems taip esąs pataręs. 
Sakom, degė?‘Sako, gaisras ivyko.!Mes «e™stebOm. Sako. ge-

Radvila Perkūnas, istori-
buvo, surašant su- nė pjesė, parašė Balys Sruo

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

Tokios klauzulės privalo mirksnių kronikos, -antr? 
būti įrašomos į sutarti. Jei knyga, parašė Bronys Raila,

namuose virš 20 metų. ir nie- tokia klauzulė sutartyje bu- 560 psl.. įrišta, kaina $7-0,?. 
kuomet nepasitaikė gaisro vo ir jei ji buvo atitinkamai Kvartetas, 4 dramos, au. 
toje gatvėje; o dabar mūsų suredaguota, man atrodo, torius Kostas Ostrauskas, 
nacių namai sudegė. Sunku kad Tamstų teisinė situaci- 170 psl.. kaina $5.00. 
net patikėti. ■ ja yra gera. Tamsta sakai. Draugas don Camillo,

į kad ir po gaisro siūlei pirkė- įdomūs klebono ir vietinės 
Kiek apsiraminom, skam-; jams pirkti ir kad Tamsta komunistu partijos sekreto- 

binam savo agentei. Ji apie sutikai jiems atiduoti iš riaus pasikalbėjimai. 216 
^ai jau žinojo. Sako, esam draudimo kompanijos gau- psl., kaina $3.
nasiruošę tai naujienai, kad simus pinigus. Jei jie su tuo Mūsų mažoji sesuo, Anta- 
dabar jos pirkėjai namų ne- nesutiko, jie nebuvo pasi- no Vaičiulaičio apysaka, 104 
bepirks, nors mes ir sutik- ruošę pirkti teisine prasme, psl. kaina minkštais virše- 
jume ‘jiems atiduoti savo Tokiu atveju agentės reika- liais $2.50, kietais $3.00. 

Insurance pinigus. Narnai: lavimai būtų nepagrįsti. Jei
f buvo parduoti už $35,000, o f?kios klauzulės sutarty iš 

pi I draudimo turėjom $20,000. i ^so nr£^)Ui‘ °- — tada advo- 
Ji sako. nežinanti, gal jie ir ka^° Tamstoms suteikta in= 

formacija yra teisinga. Jis,
Ką tik gavoms

sutiksią pirkti. Mes žinojom......................
kad jie nepirks (kam jiems greičiausiai. buvo perskai- ; Mykolo Krupavičiaus atsi-

A...........  1 minimai, 364 psl., kaina —
$10.00.

•m namų, y- . ,neradom, 'Alingas visas tas var-
gas)

patepti durininkams. Aną kvartalą i kaizerinius rūmus Skubam. TaigAro keHų°S nSkas nežino nuo ko.!'5'1'°'j r?’> ”k'ko “padarysi..Gau 
. vaičiu atsivedė vieną nebe-' i sim savo draudimo pinigus

policija. Beemtsma! Viešpatie, nors vieną durną, nors vie- jauną pofą Tie apžiūrėj0 visą naktį nemiegoję, par-'ir. Parduosim namus už tiek, 
ną tingaus svaigulio akimirką prieš lemtingąjį žygį! namus, pasiderėjo ir nuta- skridom namo. Namai buvo kiek gausim.

. . „ , . . ... . . . x / rė pirkti. Iš karto matėm, baisiame stovyje. Sienos 1B _Nuo tos minties musė kraujas į smilkinius, ir tai buvo , Po savaitės gaunam iš a-!
ženklas, jog Sirgėda nebeatsispirs savo demonui, juoba, ?entės registruotą laišką,
kad jau pradėjo vieną prie kito verioti pasiteisinimus: su- įkuriame ji mums praneša,
rūkys tik trečdalį, pasiskolins iš draugo, iš kito atsiims’ Nežinoma ranka vienu staigiu trūkiu nuplėšė Sirgę-j kad mes esame jai skolingi 
skolą, tuo tarpu pakaks ir keturių likusių, — nors aiškiai; dai nuo akių tamsią lavonmarškę, kurią rudens vejas su-! virš 2.000 dolerių. Ar Tams- 
žinojo, kad, ėmęs rūkyti, surūkys visą, iš draugo pasko-’ P*°jęs- l.Vg žuvėdrą, nutėškė į juodą kanalo vandeni. Sa-

tęs pirkimo - pardavimo su
tarti. prieš Tamstoms pa-' 
reikšdamas savo nuomonę, t

į Amžinas lietuvis, romanas, 
UŽSISAKĖ KNYGŲ-* 1 parašė Vytautas Alantas,
. _ .  ................„ j 412 psl., kaina minkštais vir-
A-J- Andriusienė iš Eas-1 gepajs ^4 59 kietais—$5.00. 

ton, Pa., už $27 ir L. PuslysĮ
i iš^ St. Catharines. Ontario. Milžinų rungtynes. Myko*

$22- lo Vaitkaus atsiminimu VIII£
T_ . . . . . . _ tomas. 203 psl., kaina —
Kad tokių skaitytojų būtų; minkštais viršeliais $3.00. 

daugiau f j kietais 50

oeoiaoeeieooeesooooboooc.

Ar skaitytos?
LIETUVIŲ LITERATO.

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

Jaunystės atsiminimai, pa-

lintą ir grąžintą skolą taip pat surūkys, niekur jis šiandien j kytum, nudrėskus juodą kalendoriaus lapelį, nušvito rau- 
kambario negaus, o po eilės nepavykusių žygių surūkys ir i donas, skaistus šventadienis su varpais už lango. O tenai... 
tuos keturis nervams nuraminti ir grįš pas nekantrybės j
sudegintą šeimą su tuščiomis rankomis. }

ta gali Įsivaizduoti mūsų, SVETUR, 697 psl. Joje! rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
pasipiktinimą? Be mūsų kaBį rašo Vaičiulaitis apie po-.1 irišta> kaina $4.00.

1
Tiesa, jis to negalvojo ir net neturėjo laiko galvoti *

Melstam rūke aukso gijos 
Kelia ilgesį svajingą...

♦ės atsitinka tokia nelaimė, 
ir ii dar drįsta mus varginti 
tokiais negirdėtais reikala
vimais.

± ... .. . .......................... 1 Užsirydamas, springdamas aistra, čiurleno tenoras
tuomet, kai, jskelęs ziebtuvelj (kuns nykiai sumirgėjo juo-, s kaskadomis. 0 tenai sutvisko pasakomis
dame kanalo vandenyje), taip sakant, visu kūnu Įs.sntt-be; ; žaizdamas mėlynjuosčiais laumžirgiais: sva-
1 cigaretę ir jos p.rmąjj durną su testais benzino suodžiais . beržus ..k.]ęs ga,v^ s„audalis dilTOnėlyje. prie ra. 
prarijo pradedant plaučiais ir baigiant nuošaliausiais sme
genų narveliais. Tos savinaikos mintys užplūdo jį tik pir
majam apgaulingam svaiguliui išsisklaidžius, baigiant 
rūkyti cigaretę, pilnai įvykdžius nusikaltimą prieš save| 
ir šeimą, paliktą ant kuprinių, kruvinai sugniaužus nykštį 
belaukiant savo globėjo su gerom žiniom.

Laikinai nikotino ištremtos pasąmonės mintys — da
bar vėl grįžo į ryškią šviesą, dvigubai reiklesnės, kur kas 
priekaištingesnės, tiesiog negailestingai žudančios.

Taip buvo, Sirgėdai, taip ir bus!

Šiam nenumaldomam sprendimui tašką padėjo iki nakti

bežinio akmenio su maro ženklais mislija sau viena žirnio 
ankštis: ar čia pridėt dar vieną žirnį, ar jau gana bus?

O sugrįžk greičiau prie melsvo jūros kranto...

Sirgėda nebejautė po savim kojų. Tai buvo ne laiki
nas, apgaulus nikotino svaigas, tai mušė įsisiūbavę smil
kiniuose atgimusios gyvybės varpai, nešdami ji per minių 
bangas Fridricho gatve. Nakvoti rūškanuose stočių skliau 
tuose, po išknaisytais griuvėsių skersbalkiais, galinėtit 
su giltine d ešimtmečius, kad nors su karšinčiaus lazda 
grižus, dar vieną sykį paglostyt snaudalį, pakelt nuo sa
manų beržo žirgumyną, išgirst visa nešantį turklių ūką

: i eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J. Girnius meta žvilgs-

... . į nį į visą ta literatūra apla-Papasakojom jam visą savoj įr kū]ybos laikotar.

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

Nuėjome pas advokatą.'

bėdą. Ką. Tamsta manai, jis 
mums pasako? Jis mums 
pasako, kad agentė yra tei
si. Jeigu ji kreipsis i teismą, 
Ji greičiausiai gaus kiekvie
ną centą. Todėl jis patarė

pio problemas, Č. Gricevi- 
sąrašą. Kaina $10.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Brėkšmės našta, romanas 
parašė Jurgis GIiauda, 384

12 knygų už$2

pirštų odos nudeginta nuorūka, kuri, numesta į kanalą,- 
aštriai čirškėjo, prieš pasileisdama į nieką.

Juodas, geležinis vanduo. Kažin kuri tų žuvėdrų pir
moji man iškabintų negyvą aki?

Šiurpas atmetė Sirgėda nuo paramsčių.

Prie kampinio septynaukščio namo su nuriektu kam
pu stovėjo purvais aptaškyta \vehrmachto mašinėlė. Ka
reiviai su kaukolėmis kaktoje nešė iš namo apkaustytas, 
pilkai nuspalvintas dėžes. Jų batai iš pop urvo sluoksnio 
sunkiai davėsi atpažįstami, kad būtų galėję priklausyti 
rinktinių kareivių kojoms, geležiniais atapenčiais priža- 
gusioms Europos šventyklas ir dabar su gėdos mėšlu besBj 
traukiančios į savo gimtąsias arklides. Milinės aptriušu
sios, lyg iš veršio gerklės ištrauktos. Apskvetėliai kolioja- 
si, stumdosi, tur būt. nepasidalina dūžtančio reicho liku
čiais.

Staiga atšoka purvinos mašinėlės priekinės durys, ir 
iš vidaus į lapkričio šlapdribą išlekia skaidrus, kaip ašara, 
italų bei c a n t o tenoras:

Supas bangos tyliai, tyliai,
Kažką šnabžda paslaptingai...

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michėl- 
-onas, 127 psl., kaina $2.00.

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

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

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

derėtis dėl jai priklausomos 
mmos ir tartis geruoju.

psl., kaina $6.00.
Vaišvilkas, romanas, pa

rašė Juozas Kralikauskas • 
234 psl., kaina $4.50. į 

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

Mes negalim tikėti, kad
šio krašto įstatymai būtų to
kie nežmoniški. Mes manom, 
kad agentė ir advokatas yra 
nusitarę ir nusistatę mus 
*’foreignerius“ (svetimša- 
b’us) durniais palaikyti. Mū- 
-u miestas neperdidelis, vi- 
d visus nažįsta. Nežinome, 
ka darvti.

parugėje! Ir po to užmigt Skriaudakalm 1. I
Chicagos istori ja, parašf j Žemaitės raštai karės me- 

Aleksas /\mbrozė. 664 psb j 496 psl., kaina 50 centų. 
Fsame seni laikraščio! gausiai iliustruota, kai-1 Juozas Stalinas, 32 psl., 

Sugrįžk greičiau į gimtąjį Sorento... {skaitytojai ir uolūs visų lie-Į veršeliais $10 ? kaina 25 centai.
Prieš pasukdami Į Veidendamo tiltą, tramvajai daro tuviškų reikalų rėmėjai. Pra-

akrobatinį užkirtimą, sukeldami nežmoniškai šiurpų. ”z'‘
džiižgianti geležų triukšmą, panašij į skerdžiamo pasakų —----------- $15 00

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

upeliui dainuojant 
šilką...

per purienas, per sušukuotą maure

slibino kauksmą. Šis džiržgėjimas Sirgėda dabar nešė prie ’ 
penkių beržų Stasio Gojuj, kovojančių su audromis, prie 
Aštrakalnio vainikviečių. kur kažkuomet vyrai stojo gele
žis prieš geleži.

viršeliais
minkštais — $8 1

šome neatidėliojant patarti, Numizmatika, parašė Jo-; CniftHonp 94
kas mums daryti. Esame di- nas Karys, u40 psl. kaina j , -7 . __ x__
dėlėj bėdoj.

Skaitytojai
Michigan valstijoje.

Didieji dabarties klausi*

Žalgirio mūšis, parašė dr.

psl., kaii.a 50 centų.
Socializmas ir religija, E.

Vanderveide, 24 psl., kaina 
10 centu.

Atsakymas
Sirgėda. lyg atostogų paleistas studentas, Įšoko Į pii 

mo viešbučio priemenę, linksmai pasveikino žilsterėjusią ! Paprastai agentas ”uždir 
♦ šeimininkę, pasakė raitytai gražų komplimentą (nuosta- ha“ savo komisiją (commis- 

biai jis dabar mokėjo išsireikšti vokiškai!), pasiūlė eiga- -don), pristatęs pardavėjui 
retę ir ją mandagiu mostu įžiebė. Žila ponia turinti penk-- pirk'čją, kuris sutinka 
tame aukšte didelį kambarį, girdi, nors ir langas uždeng. l)n nekūn°J^m^ji turtą 
tas kartonu, šviesą reiks deginti kiaurą parą. bet šeiniai
nieko geriau ji neturi, be to, yra gazo virtuvėlė, juk vaikui 
dažnai teks šildvt vanduo.

I

— Al.giuk. einam namo! Ir mes jau turim namus! — 
apkabino Sirgėda savo sūnų stoties valgykloje, kiurksan
tį ant lagaminų.

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio ivadas), 
64 ps!.. kaina 50 centų.

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

Socializmo teorija, (M.
ipsrnu ririKinvsi r , ...
•timu dienu ak-.; F.ser.0) ,4 psk. kaina2ocL

Sočia Idemokrati ja

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

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

Versmės ir verpetai, aki- i 
mirku - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimu dienų ak-, 
tualiais klausimais, parašė!

pardavėjo nustatytomis są
lygomis (ready, willing and 
able). Jei pardavimas neį- 

1 vyksta dėl ne nuo agento 
priklausančių priežasčių, tai j na $5.00. 
nėra agento kaltė. Jis savo Aišvydo pasakos.

Bronys Raila, 351 psl.. kai-
ir

darbą yra atlikęs. Žinoma, 
galima įrašyti į sutartį tam

ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai 

parašė AtsKirai sudėjus, iu kaina
Antanas Giedrius, 140 psl., $5.60. bet visos kartu par- 
kaina $3.00. i duodamos už $2.

i «. I.
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Vietinės žinios
M***********************

Pakėlė namų mokestį Nepamirškite !

NEW HAVEN, CONN.

Lietuviai televizijoje

Vis dažniau lietuvių ir 
Lietuvos vardas pasirodo a- 
merikiečių didžiojoj spau
doj, radijuje ir televizijoje. 
Šių metų rugsėjo 10 d. 11:30 
vai. ryto (sekmadieni) Nevv

Bostono majoras White Bostono Aukštesnioji Li'į Haveno S-tam tinkle (ABC) 
paskelbė, kad 1972 m, ne- tuanistinė mokykla pradeda' Dialogue with Laurai \ lock 
kilnojamojo turto mokestis darbų šį šeštadienį, rugsėjo j ^us duodama lietu viška pro. 
pakeltas iki $196.70 kiek- 9 dienų. grama. Per 30 minučių pasi-
vienam 1000 dolerių turto 9 vai. ryto bus pamaldos, r(Xtys Hartfordo motetys, 
vertės. ‘ po pamaldų mokinių regist- kui j08 atliks. keUs .tautiniu*

Savo pranešime majoras racija ir pirmosios pamokos. 3okius> 0 pasikalbėjime apie 
aiškino, kad valstija neatsi= Registruojami ir vaikų dar-
žvelgia i miesto reikalus, ne. želio lankytojai. , 
duoda jam naujų mokesčių
šaltinių, todėl jis yra pri- Dr. B. Matulionis vedė 
verstas kelti tuos mokesčius?
kuriuos jis turi teisę imti. i Dr. Balys Matulionis, gyv.

Lietuvą ir lietuvius dalyvaus 
dr. Vaidevutis Mantautas.

Šokius paruošė K. Marijo 
šiene. Jie dar tuo Įdomūs 
kad juos šoks kaikurios tau 
tinių šokių šventės Chicago-

ONE WEEK SPECIAL TOURS
T O

HELSINKI and LENINGRAD
”T H E H E R M 1 T A G E“

Tour price including air fare

$ 4 7 8. 0 O
3 days in Helsinki
4 days in Leningrad by train from Helsinki 
Departure dates:

November 10, 24a
December 8 
January 5, 12. 19 
February 2, 16 
March 2, 23

jZiemos ekskursija j Lietuvą
Kaina tik 619.00 dol.

Išvyksta iš Bostono ir New Yorko

1-9 72 m. gruodžio 21 dieną

KĄ VEIKSITE LIETI VOJE ŽIEMĄ?

Praleisite Kalėdų šventes ir sutiksite Naujuosius 1973 Metus. 
Tuo laiku Lietuvoje veikia pilno sąstato opera, baletas, dra
mos teatras, vyksta koncertai..
Kas mėgsta gamtą — galima slidėmis ar rogutėmis tpake- 
liautipo miškus, ir dar daug laiko lieka su savaisiais pabu
voti.

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS R13OTAS — 
NESIVĖLl OKITE!

Independent and group tours to Lithuania and other 5 Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

veik
to pagal Įstatymus mokė 
čiais neapdedama, nes tas! mene. 
turtas priklauso valstijos ari Linkime ilgų ir laimingų 
federalinei valdžiai, švieti3'metų. 
mo, labdaros organizacijom.!
bažnyčiom. į Nauja BostonoLB Kultūros

Seniai, siūloma apdėti mo.; k,ubo valdv.bB
kesčių tuos, kurie dirba Bos-i
tone, bet gyvena už miesto Bostono lb Kultūros klu- 
ribų, bet seimelis nenoųs a- bo 1972,73 metų sezonas 
pie tai giidėti. j o^.p1’t .nrasjdės Nauia klubo

je grupėje. Laiką šiai prog
ramai parūpino dr. Elona 
Vaišnienė.

Kviečiame visus progra
mos pasižiūrėti ir apie ją iš 
anksto pranešti savo pažis- 

1 tamiems amerikiečiams. • O 
į kad būtų lengviau ir ateity 
I gauti laiko televizijoje, po 
, programos turėtume pa-

Baltic States
Eor Information contact:
FINNAIR, 20 Providence Street, Boston. Ma 
Tel. (617) 482-4932.

SS. 02116.
| s Trans-Atlantic TraveI Service
k * 39.‘t VVest Pmidunv

E/7AW/7//7
pncSe of scandmavia

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

Darbo valandos: kasdien nuo.9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų, 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. dienos.

miestui nemaža išlaidų su- jr Ę]ena Vizgirdienė.
taupyti, ir tada nereikėtų 
kelti nekilnojamojo turto 
mokesčių.

Kas čia kaltas ar nekal
tas, jau pervėlu ieškoti, nes 
nekilnojamojo turto sayinin* 
kai 'vistiek turės daugiau 
mokesčių mokėti. Daugelis 
iš jų stengsis visą mokesčių 
naštą suversti butų nuomi-

y; amerikiečių tai padaryti
sekretorė Eleonora šikštė-' Albina Lipčienė
raitė ir iždininkas Algis, ----------- ----- ------ ---------- - į
Makaitis. ' Jei nori būti kelrodis, ne- ‘

ALDRICII OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

i sistebėk.
Eismo nelaimėje sužeisti Iuos. 

Petronėlė ir Alfonsas Baikos

Petronęlę ir Alfonsą (jau
nąjį) Baikas rugsėjo 4 d.

ninkams. kurie daugiausia plžtant is Cape Codo išti- 
ir nukentės. k° nelaimė: automobilis su-

degė, o Baikos buvo sun-;
Telefono bendrovė nori sužeisti Baikienei su-i

laužytos abi kojos, o Baikai:
$61 miliono . — dešinioji koja. į
rv t ■, m i u Rašant šiuos,žodžius, jie,New England Telephone teb H Weymouth ligoni-, 

bendrove prašė leisti pakel-
ti telefono mokesti viso labo 
$61 mil. Prieš tai užprotes- 
tavo valstijos prokuroras 
Quinn.

Prieš 8 mėnesius bendro=> 
vei buvo leista pakelti mo
kesti $66 mil.

neie.
Linkime jiems greičiau

Mus aplankė Jankai

Antradienį mūsų įstaigo
je lankėsi Jadvyga ir Vincas! 
Jankai, dabar gyvenantieji 
Miami, Fla. Kadangi abu 
seniau yra gyvenę Bostone 
ir jo apylinkėje, tai po SLA 
seimo jie atvažiavo į Bosto-

Mus aplankė L Paulauskas

Praeitą savaitę mus ap
lankė <L. Paulauskas. (Dabar 
jis gyvena St. Petersbuige, gavo gjmjnių ir draugų- 
Fla., o anksčiau ilgą laiką ap]ankyti. Iš čia jie buvo 
•gyveno Lowelly, Mass.. ten nuVykę su ekskursija į Lie-1 
daug veikė SLA ir kitose tUVą. iš kurios dabar ką tik 
organizacijose. grižo. Dar kuri laiką pabu

do mėnesio žada gnžti į voję Bostone, vėl grįš namo. 
Floridą. i kui- yra Jaukiami, nes ten įsi-

Suklysta I jungę į organizacijų veiklą.
Praeitame numerv buvo'«/ •

parašyta, kad I. Vasyliūnas1 
Vasario 16 gimnazijos mo
kinių bendrabučiui paaukoji r, -,A j u •• t- .-i • x k j Rugsėjo 10 d. MaironioSbu^aukoYoU ""ti Worceste^je Bosto-
mu“ nė„S kad£ £ Lietu^ die

varde būtų paskelbta. į na’ » ♦ ♦

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

! Rugsėjo 24 d. 3 vai. po 
į pietų So. Bostono Lietuvių 

1972 m. rugpjūčio 19 d i Pik d-jos auditorijoje Tau- 
mirė uolus Keleivio skaity-' los s\entes minėjimas, kurj 
tojas Klemensas petre]isJ įjosią LB Bostono apylinkė.
gyvenęs Cambridge, Mass. Į .. _
Jis paliko seseri Stanislavą* SPako d. So. Bostono 
Kodiene ‘ Lietuvių Piliečių d-jos tre-

Velionis palaidotas rug- aukšto salėje lietuvių
piūčio 23 d. Nukryžiuoto Jė-; 'adijo valandos Laisves Var- 
zaus seselių vienuolyno ka-1 P° 1 U( ens vakaras.
pinėse Brocktone. Mass. i ni Gruodžio 10 d. 3 vai. poi 

‘ pietų So. Bostono Lietuviui 
i Piliečių d-jos II aukšto salė-Jje iston.ko dr Zenono Iving_

Kam reikia automobilio? kio

J. Kasmauskas išsikelia iš ,
Bostono. Prieš tai jis nori 
pigiai parduoti dar gerą 
Chevrolet automobilį.

Kreiptis tel. 288-9042. .

Mirė KI. Petrelis

Mūsų gili užuojauta 
lionio seseriai.

minėjimas.

Amazonės upės (Pietų A- 
merikoje) žiotys yra 250 
mylių pločio.

jeigu tave įšsma-

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA 

Į LIETUVĄ! 
SPECIALŪS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI
INTERTRADE 

ENPRESS CORP. 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino, 
l'ž juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 4 pa
prastų rublių ar netgi 
daugiau. lai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais labai geru kursu 

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Espress 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatomi 
i ūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra
imama $2.35 

Jokiu primokėjimų!
Galite siųsti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo
UŽSAKYKITE DABAR 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

LABAI SVARBU! 
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką 
Greitai pristatoma.

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ------------  $3,214
MOSKV1CH 
Kaina -------
MOSKVITCH 
Kaina —

412 IZH
— $3.155 

408 IE 
-— $3,033

ZAPOROZHETSZAS968 
Kaina -------------- $2,026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BITAI
DĖVĖTI DRABlžIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio !

Mes turime šito biznio 23 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Pilnas namų šildymo aptarnavimas 

Alyva pristatoma be priminimo

Šildymo įrengimas 

Licenzuotas šildymo ekspertas

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūri

Geri žodynai Skaitykite
v-

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl 
apie 30.000 žodžių kaina $6

1 ietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

sias ?as

Savininkė: Aldona Adomonienė

********************************************************************
**

PRASYMAS

•‘Keleivio” udministraci- 

i ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

PJepamirškite parašyti

pašto numerio — eodes

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING LITHUA

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

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

Vincas Krėve savo 
kuose, parašė Vincas 
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Amerikos lietuvių politika.
O-A..n - j- -i i i i. • ' parašė dr. K. Šidlauskas, i-27.000 žodžių, oil psl., kai , n ................ . . tna - $5.00. ! '“'V & G"ca'a0- ka"

Lietuviikai angliška. Su- j ’*
1 dvnas. Viliaus Peteraičio, 11 • Lietuvos konstitucinės tei-

laida, daugiau Kaip 30,000 !s« klausimais, parašė Kos- 
*odžių. 586 nsl.. kaina S7.00 j tantinas Račkauskas, 178

j psl., kaina $2.
Nužemintųjų generacija,

į PATARIAMA ĮSIGYTI j egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

naitė ir šlapoberskis, apie

K. Barėno
Atsitiktiniai susitikimai,

lai:-.
Ma

ir Nerimai, Vaiž-Rimai
i 216 psl., kaina minkštais vir-! ^a^°- Psk kaina $2.00. 
i šeliais $2.50. I Lemtingos dienos, Jono

Jaskausko apysaka, kaina 
$2.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotus pasakos ir le-Į

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-: gendos, parašė Jonas Valai-
pių — už 50 centų, už $2.56 
(sulankstomas; ir už $3.5( 
sieninis).

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

rtRORO IR VERGIJO5 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų i

tis, kaina $2.25.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radij< 

Programa Naujoj Anglijo 
ta stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
•pasaulinių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gebu ir dova 

,'nų krautuvę, 502 K. Broad ! 
broliai, seserv?, giminės ir I wav, So. Bostone. Telefo i 
draugai. Knygos kaina — Inas A N 8-0489. Ten gauna- j 
75 centai, ___ _____ ’znas ir Keleivis. i

aAVAITRAšT 1S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja shaiįvtojus apir pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at' irai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kuli ūi iniu< klausinius. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dmamišk'ir. mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idė-u. vi
suomet atviras kiekvieno puomonei, kuris kovoja ir diroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalIe-Montreal, 690, Quebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
pa.'ašysite:
Lithnanian AIHanee of America
807 West 30th Street, Nevr York, N.Y. 10001
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Operavo L. Jasinskienę Santvarai Meksikoje

Buvusiai ilgametei Bosto- Elena ir Stasys Santvarai 
no lituanistinės mokyklos išskrido į Meksiką, kur jie j

mokytojai Lidijai Jasinskio atostogų dali praleis Aca- 
nei Miltono ligoninėje pa- pulco mieste, Pacifico pa
daryta sunki operacija. Po j krantėje.

‘jos ligonė sveiksta dr. Al
fredo Krisiukėno priežiūro
je. <

Aleknos išvažiavo

Mūsų kaimynai Emilija iri 
Linkime ligonei greičiau Antanas Aleknos, neseniai

pasveikti.

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

iš Floridos atvykę i Bosto* 
ną, antradienį išvažiavo at
gal į N. Miami. Fla., kur jie
nuolat gyvena jau ilgus me-' 
tus. > « į

So. Bostono šv. Petro lietuviu parapijos klebonui. 

Bostono lituanistinės'mokyklos globėju' ir rėmėjui

kun. ANTANUI BALTUI ši Nl’I,

jo tėveliui mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Bostono lituanistinės mokyklos vadovybė

ir mokytojai

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
BOSTONO APYGARDOS

Pirmoji lietuvių diena
(TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMO PROGA)

Maironio Parke VVorcestery
(52 S. Quinsigamond Avė., Shrevvsbury)

1972 m. rugsėjo mėn. 10 d. (sekmadienį) 

Pradžia 1:00 valandą po pietų 

1:00 vai. — PIETŪS

2:00 vai. — LIETUVIŲ DIENOS ATIDARYMAS

PROGRAMOJE DALYVAUJA: 

BROCKTONO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORAS, 

vad. komp. Julius Gaidelis

BOSTONO IR VVORCESTERIO LIETUVIŲ TAUT.
ŠOKIŲ SAMBŪRIAI,
vad. Ona Ivaškienė ir L. Pauliukonytė

KREPŠINIO, TINKLINIO MOTERŲ IR TINKLINIO 
VYRŲ VARŽYBOS TARP LIETUVIU IR LATVIŲ 
KOMANDŲ,
vad. Vytautas Eikinas, Algimantas Skabeikis ir 
Edvardas Austras

Po programos — ŠOKIAI iki 11:00 vai. nakties. 

Įžangos mokesčio į Lietuvių Dieną nebus imama

Gana iž
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Alyva kūrenamos

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys

A F T E R

t

Rytdienos įrengimas

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

10 metų garantija.

7?

JL
CITGO

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena quqq CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEATIH60"-s
Alyva šildvmo specialistai

470 Adams Street, Quincy, Mass. “ ‘ 1A
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną A

Skambinti — Boston: 4361204, So. Shore: 773-4949

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury S L

VVORCES TUR. MASS.
Tel. SVV 8-2868

yra vienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog is vVorces- 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jon valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
aiv. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

TESTAMENTAI II
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį ”Kaip su-į

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

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovanc
lDr. J. Pašakarnio

J P t U 1 N 1 S 
OPTOMETRISTAS

F Valandos:
S mm 9 vai rvto iki 5 vai. vak į 
1 Trečiadieniais nepriimama i 
Į 44? BROADVVAY

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius lr sekai. 

^0OoeooooooeoaooiaoQeooooQOOQOSGosioooQOceoos@ooQooc3a!i

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

F ;i5nu«E

□ Krosnies aptarnavimas 
L] Automatinis.įpilimas
□ Patogios mokėjimo''sąlygos 
O Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662 r * ?’
«4-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, rsmon 
to ir projekt&' imo darbus iš lau
ko ir viduje, sryvenamų namų ir 
bknio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki S va
landų valam.

Telefonas: 698-8675

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

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

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

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

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

**##**#*«+**+##***#*####«##***###*

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas

t

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

D A B JV R
5?^

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 5;4%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. ' 
bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet. Šio banko direktorių
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

4
Dažau ir Taisau J

Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau?

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mana.

TcL C0 5-5854

Flood Square.
Bardicare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOI TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjaroin Mof've Dažai 
Popiero* Sianonia 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
v<«nlr<e ee'»ž’*s daiktai

- Uu1tl*ttUS’
DRAUDIMO AGENTŪRA

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worceater, Maaa. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės garny bos medžiagų, 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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

'♦###e#4»«*«*****ee#e**************ee*******************************

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kuri kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo, 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s u 1 ė k t. u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service,,lnc.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic T r ading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12

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

••
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