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Rasti Vytauto Didžiojo 
laiškai Rygos pirkliams

Jis rašytas Rygos pirkliams. Archyvuose rasta dar ir j

daugiau svarbios Lietuvos istorijai pažinti medžiagos.

šalti-
mūsų

^OCOOCOoOOMMOOOOOOMLietuvos istorijos
t^-aS Mirė generolas 

&aSu Adolfas Urbtas
dvta kone po visą platųjį pa- ; Gegužės 19 d. po sunkios į 
šaulį. Daug tos medžiagos jjg0S Kaune mirė gen. majo- 
yra Maskvos ir kitų Rusijos ras Adolfas Urbšas. gimęs 
miestų archyvuose, daug 1900 m. Rokiškio rajone. 
Lenkijoje. Vokietijoje, Šve-: .
dijoje. Vatikane ir kitur, i Velionis nuo 1920 m. tar- 
Kadangi mūsų pačių istori-! Lietuvos kanuomenej
jos mokslas yra dar palygi-! Pūtimuoju metu buvo III 
namai jaunas, tai labai daug gižuos stabo vn-simnku. 
tu svarbių dokumentų dar Okupantas j, paskyrė pulko 
liko nesurankiota, neištirta vadu, vėliau bu\o vadtna- 
ir nepanaudota mūsų valstv- mosios lietuviškosios 16 di- 
bės praeičiai nušviesti. i ™>i»s štabo viršininku, bu-

J vo pakeltas į generolus ir, 
Iki šiol Vakaruose didelį paskirtas minėtos divizijos

tos srities darbą yra nuvei-. vadu.
kęs neseniai miręs mūsų is-, jjg buvo apdovanotas ke- 
torikas Zenonas Ivinskis, is-> 
tyrinėjęs
vus, o Lietuvoje tą darbą 
dii ba jauni tenykščiai moks-

Kairėje —Sovietu Sąjungos komunistu partijos vadas 
Leonidas Brežnevas, dešinėje — V. Vokietijos kancleris 
Willy Brandtas, šiomis dienomis pasirašę 10 metu ūki
nio ir kitokio bendradarbiavimo sutartį. Abu ja labai 
patenkinti, bet tik ateitis parodys, katra šalis laimėjo ar 
pralaimėjo.

Mergaitė nuvertė i 
• ministrą
j Jau buvome pamiršę 1983 
' metų skandalą, kurio “hero- 
, jais“ buvo Britanijos karo 
; ministras Profumo ir prosti
tutė. Tada ministras išlėkė • 
iš savo kėdės.

JAV erdvės tyrimo 
sensacinga pažanga

Astronautai erdeje suremontavo apgedusią didžiulę

j laboratoriją ir tęsia mokslinius darbus. Jie “danguje“

Šiomis dienomis ten paaiš- pasiryžę išbūti 28 dienas, o po to atskris dar kitos pamai- 
bėjo kitas panašios 'rūšiesĮ noJ Tyrimai lruks apie 8 mįne,iu,.

Žmogaus žygiai į erdvęj į erdvę be žmonių. Ji skren- 
kaskart darosi ne tik platės-j da orbitoje aplink žeme. I ją 
ni. bet ir sudėtingesni. Nuo' vėliau turėjo atvykti trys

• skandalas, į kurį įveltas 
! ne vienas didikas.

jau

skejo, kad su prosti
tutėmis reikalu turėjo oro

bandvmai turi tęstis apie 8 
mėnesius, ir visas projektas 
atsieis apie 2.5 bil. dolerių.Graikų laivyno karių į jei^nebatų UJ

se dalyvavo net trys astro
nautai. Tai įvykis, kokio vi
soje žmonijos istorijoje nė
ra buvę. Bet šiandien tai jau;

Skylab 1
astronautai, be kitų užsiėmi , . , . . , ,
mu, kasdien tikrina ir sąmokslas nepavyko j p^sritS “paprastas“ dalykas,, .

Paaiškėjo, kad G riki joje j « ir valstybinių paslapčių; kuris nesukelia pirmykščio 1 Į 
buvo renetas ^mokslas nu- (1963 m- buvo išaiškinta., susidomėjimo. Didesne šenbuvo .engtas sąmokslas nu K pfofunlo „u,ė_i sacija bus, kai pirmasis vienas specialus sparnas,

išskris i Marša ar; kuris saules sviesos įtakoje 
ima- turėjo gaminti laboratorijai 

noma, tik reikia dar kai' ku- elektros energiją, nusiplėšė 
riu nauių bandymu ir papil> į gabalas specialios uždangos, 

Ministras pirm. Heath a-'domu žinių, prie tų, kurias”
pie dabartinį skandalą tuoj • turime, 
pi a nešė parlamentui, ir tuo

vie
nas kito sveikatos stovį: tik
rina kraują, jo sudėtį ir cir
kuliaciją ir aplamai kūno 
metobolizmą. Norima išsiaiš
kinti, ar žmogui nepakenkia 
ilgesnis gyvenimas erdvėje, 
kurioje nėra žemės traukos. 
Mat, skrendant į Marsą, to-

su Deja, laboratoriją iškėlus 
erdvę, paaiškėjo, kad ten 

_į ivvko eilė gedimu: nulinko

nonas ivinsKis, įjoją ordinais 1955 m išeio! i • •Vatikano archv-1 • • • t u ’ 1 -i kloJe Padetyje lekb* lsgy'vaiiKano aicny ? pensiją. Jam buvo suteik- į venti kelis
kultu-!tas ir nusiptiinusio 

ros veikėjo vardas.
Palaidotas Petrašiūnų ka- 

Okup. Lietuvoje jau buvo1 pinėse. 
išleisti Gedimino laiškai.! .
parsivežta brangių doku-'PollClįū UlUSėsi 

mentų mikrofilmų iš Švedi-į
jos archyvų, jų tarpe ir se-' SU KdriUOmene 
nas Biržų pilies planas ku-į Tai Ro ,ndj. . utal. 
n norima restauruoti, be to, . *./. o • - -
kai kurių istorinių vertybių
pnsitpesiota is Rusijos «r- ž . •>
chyvų. Pastaraisiais laikais daug suzeista- 
Lietuvos valstybinio archy
vo direktorius Domas Bute- į versitete studentai skundėsi į T*“,! -7 
__ _____ X- ___ u:.. T - ... i jai „.„u;,, „„„o™;™, Ari skardinėj

menesius. 
* » »

veisti dabartinę diktatūrinę, 
vyriausybę. Į manevrus iš
plaukęs laivynas turėjo pa-1 
skelbti dabartinei valdžiai j 
ultimatumą ir priversti ją į 
atsistatydinti. Bet sąmokslas! 
nepavyko. Suimti du admi-1 
rolai ir keliolika žemesnių

‘jusi prostitutė taip pat gla- žmogus įssRns į 
monėjosi ir su sovietų kari- i kur kitur, kas irgi yra 
ninku šnipu).

lininkai. Sovietai jau yra paleidę į 
erdvę daugaiu nei 500 sate- 

|L litų, kurie skrenda aplink že- 
i mę. Nemažiau jų yra iškėlę 
. į erdvę ir amerikiečiai, tad 
į šiandien jau imama kalbė- 
į ti apie “erdvės taršą“.

karininkų. j viskas tu0 ba«sis'

Bet vienas Graikijos lai-i lstandiJOS ginčas 
vas Vėlos, dalyvavęs Natoj > D '/
laivyno manevruose, pabė- Britanija

Dėl to daugiau kaip prieš 
pora savaičių buvo į erdvę 
iškelta ištisa laboratorija — 

j Skvlab 1. Tai. galima sakyti, 
i namelio didumo erdvėlaivis, 
sveriantis apie 85 tonas, su 

įvairiausiaisgo, atplaukė į Italiją ir pa-i Islandija uždraudė sveti-į teleskopais ii
■ prašė pneglaudos. , mjems žuvauti arčiau nei 50 kitais moksliu

gimais. Laboratorija iškelta

kuri ta erdvėlaivi turėjo ap
saugoti nuo saulės kaitros 
ir mažųjų meteoritų, ir pa
justa keletas kitu gedimu. 
To padariny — laboratori
jos vidus Įkaito iki 125 laips
niu. buvo manoma, kad joje 
atsirado nuodingu dujų ir 
gal sugedo kai kurie instru
mentai. Vadinasi, grėsė na-

» miems žuvauti arčiau nei 50 kitais mokslinių tyrimu iren- voius. kad visas bilionini 
‘ mylių nuo kranto ir tą van-

Aerodromuos prieš išskri-, Laivo kapitonas Pappasj cjens 
d imą tikrinant keleivių ba-j pareiškė, kad jis ir jo ko-j
gažą dabar dažnai nukenčiaI manda yra pasiryžę kovoti, karo ,aivas ne, a ,jalldė Bri i , „z,r/.r«nz,mv 
tikrintojai. Vienas jų Flori-Į dėl demokratines valdžios’ tanijos žvejų jajva žvejo-

ruožą paskelbė savo į 
teritoriniais vandenimis. Jos Į

d • •• - • doj įkišo ranką paleptai gy-; giązimmo Giaikijoje. KaiO; - „^Hraustnip iimstnipProvincijos sostines um-' io;.-...-nom,, n l-o Jant-i uzaiausioje juostoje.... , . , ,. .: vatei į nasrus, kitas išmaišė laivas I^plaune namo. o Ra-
nas nemaža svarbių Lietu- Į dėl sunkių egzaminų. Ad- 
vos senovę liečiančių doku
mentų numikrofilmavo
Rygos miesto archyve. licfją. Bet policininkai jau į

i seniai buvo nepatenkinti dėl;

vežamus numire-
: lio pelenus ir pan. Dėl to dar i:u- r mmistracija, bijodama nau-;. r ..Iv. *1*4." t KVla daug nesusipratimu*ir! šių. pasikvietė apsaugai po- j . __________r _

Ju tarpe yra ir Vytauto 
Didžiojo laiškas, rašytas 
1401 m. vasario 4 d. Rygos 
pirkliams. Jame reiškiamas 
pasitenkinimas kredito tvar
ka tarp Rygos ir Polocko

mažų algų, todėl studentam! 
nesunku buvo juos suagi-j 
tuoti išeiti kartu demonst-' 
ruoti. Tada valdžia pakvietė! 
demonstracijų malšinti ka-! 
riuomene, ir Įvyko ginkluo-Į

pirklių, linkima Rygai augti t tas susirėmimas tarp poli-- 
ir klestėti ir pageidaujama. į cijos ir kariuomenės, parei-J 
kad Polocko pirkliai pratęs-! kalavės daug aukų. ‘
tų anksčiau pasirašytas pre-j i
kybos sutartis. 7ornadas nusiaubė

Laiškas rašytas ano meto 
vokiečių kalba.

Tame pat archyve rasti ir Praeitą savaitgalį 
jau žinomi Gedimino laiš- paras 160 sūkurinių 
kai. tarp jų ir pinnasis, ra-! nusiaubė net 11 pietų ir vi-į Amerikos valstybes, 
sytas 1323 m. čia taip pati dūrio JAV valstijų. Audros į tHcslas — užmegzti 
numikrofilmuoti Žygimanto

11 ralstiiu

ka
nariųj Britanija, kuri tepripažįs- 

: ta tik 3 mylių draudžiamąją
... ! iuostą. pasiuntė savo karo
į šio są

mokslo
įsivėlęs ir Graikijos karalius

davė $1 milioną
pitonas ir 30 įgulos 
pasiliko Italijoje. Argentinos partizanai iš 

Fordo bendrovės pareikala
vo 1 miliono dolerių. Reika- 

jie žadėjo 
iššaudyti visus tenykščių

Manoma, kad į siu »ą-| ]ajv^ įr helikopterius savo'javima atmeta 
°>?an1Zav>m? yra žve?m5 a|)sa„įti. ,a”mą atmetu'

Konstantinas, kuris pasi-j Dėl to Islandijos sostinėjtraukęs iš savo krašto ovc kilo didelės deXstXs Pale^nus Jau 

prieš britus, buvo išdaužyti 
akmenimis Britanijos am
basados langai ir vienas tar
nautojas sužeistas.

Į na Italijoje.

Mirė skulptorius 
\1acques Lipchitz

„z. , . Islandijai žvejvba vra na-.Gegužes26 d. sndiessmu- -ndinis amį ša,tini 
giui ištikus, Capn saloje mi- r - ... -
rė tarptautinio garso skulp-

Fordas sutiko patenkinti' 
partizanų reikalavimą: už 
milioną dolerių nupirkti li
goninėms įvairių medicinos 
priemonių.

Kitos bendrovės

nroiektas nueis niekais, o 
tai bus mirtinas smūgis Erd
vės Tyrimų įstaigai.

Bet šia proga buvo dar 
ka»^q pademonstruota nepa
laužiama žmogaus valia ir 
jo proto lakumas.

Pu savaitės Apollo raketa 
į erdvę buvo iškelti trys ast
ronautai : Carles Conrad. jr., 
Paul J. Weitz ir fizikos 
mokslininkas Joseuh P. Ker- 
win. Ju erdvėlaivis susijun
gė su anksčiau iškelta labo
ratorija. po didelių pastan
gų minėti astronautai pritai
sė prie Skvlab 1 su savim at- 

j sivežta milžinišką aliumini- 
jaus skėti, kuris saugo labo
ratorija nuo saulės kaitros, 
pataisė nulinkusi sparną ir 
kitus afsiradusius gedimus. 
Dabai’ laboratorijos vidaus 
temperatūra iau nukritus, ir 
tikimasi, kad ji nukris iki 70 
lainsniu. Astronautai jau at
likinėja jiems skirtus užda
vinius ir tikisi, kad ”dangu-

pneKais-
todėl ji ginasi nuo svetimų j tauja Fordui dėl jo nuolai- 

torius Jacųues Lipchitz. gi- Pakrantėje ( durno. Tai, sako. paskatins
męs 1891 m. žydu šeimoje ,sffaUrio ZU'IS' | partizanus .ejkalauti tokių
Druskininkuose. Jis nuolat JAV Atlant0 pakran., duokllM * k“« bendrovių. 

'SisTusirikdav^He’tLvial; ^^vktų, l^kysisper 3 J Valstybės-, sekretorius William 
audrų! Rodgers grizo, aplankęs 8 Pietų 

Kelionės 
nuoširdes-1

ūžesys buvo girdėti net už;nius santykius su JAV pietų jNlX0nttS SUSltink(l 
25 mylių, žuvo 40 asmenų,! kaimynais. Savo kalbose Rod-Senojo, Žygimanto Augusto, 

Stepono Batoro, Zigmanto 
Vazos ir kitu karalių ir ku
nigaikščių išlikę raštai.

Lietuvos mokslininkams 
yra kiek lengviau prieina
mi Lietuvos istorijos šalti
niai. dabar esantieji Rytų 
Europos valstybėse, bet. de
ja, negalima objektyviai pa
sinaudoti tais dokumentais, 
kurie liudija Rusijos imperi-,’.

daug sužeistų.
Bet žiauriausia sūkurinė 

audra yra siautusi 1953 m. 
birželio mėnesi Worcestery 
ir 35 mylių lanke nuo Phi-1 
lipstono iki Southboro. Tada ’ 
per 30 minučių žuvo 97 as-! 
menys. 1.253 buvo sužeisti, j 
15.000 paliko be pastogės ir! 
padaryta $55 mil. nuostolių. ’

alistines pastangas, rusų1
žiaurumus, gl obiant istori-' žaibo «ukeltas gaisras už- 
nę Lietuvą, ar herojiškas lie-: de*«. Chicagoje 4 prekių 
tuviu pergales, kovose su *andėlius ir padarė apie 20 

milionų dolerių nuostolių.slavų ekspansija.

gers vis pabrėžė, kad JAV Ker
bia atskiru valstybių įvairumą 
ir nori su jomis bendrauti kaip 
lygus su lygiu. Argentinoje jis 
klausėsi ir naujajo prezidento 
kalbos, kurioje jis pareiškė, kad 
Argentina užmezganti diploma
tinius santykius su ('astro ir 
taip pat numačiusi užmegzti su 
kitomis komunistinėmis valsty.' 
bėmis. siekdama pagyvinti pre-! 
kybos mainus ir nekreipdama ' 
dėmesio į tų kraštų ideologijas, j 
..Tai Rodgersui nelabai patiko, 
nors JAV-bės varo tokį pat 
"bizni“ su komunistais.

dailininkais.
ypač
gaudyti visas žuvis. Brežnevas je“ ga lesia darbuotis numa 

Iš Maskvos jau buvo at-j tytas 28 dienas, kol juos pa- 
Vakarų vykę kelios dešimtys sovie-j keis kita astronautii pamal

tų saugumo agentų patikrin
ti tų vietų, kuriose numato

Praeitą savaitę 
Vokietijos sieną peskrido 

..... ., , , sovietų sprausminis lėktų-
v“ ir ;u^užo- .J“° •krid?*, lankyti Brežnevas, 
sovietų lakūnas iššoko su pa- i
rašiutu ir paprašė vokiečių1, Be Washingtono. Camp 
įstaigų politinės globos. Jis į David, Brežnevas dar lanky-
buvo patalpintas pabėgėlių j sis New Yorke, Detroite. į gos mokslininku dideli pa- 
stovykloje, bet paskui per-Į Houstone ir San elemente. I jėgų m a ir pakėlė net ir jai 
kėlu. j .lapų riet* kur Yi)a- (Ij(|e|. galvosflkį -i()| nepalankių kai kuriu sena-

su Pompidou
Šį trečiadienį pi 

Nixonas išskrenda į Islandi 
ją, kur dvi dienas tarsis su 
Prancūzijos prez. Pompidou.

Nixonas, prieš susitikda
mas su Brežnevu, nori pasi
tarti su sąjungininkais irsu-Į
derinti savo laikyseną. jam negrėstų pavojus, 

vietai nori lakūną atsiimti, 
bet vokiečiai jo prievarta

Kariuomenė užsakė paga« neišduoda. Tai truputį pri
minti puolimo tikslam heli- 'temdė pagerėjusius V. Vo- 
kopteri, kurio išvystymas at-1 kieti jos ir Sovietų Sąjungos 
sieis 1 bilioną dolerių. į santykius.

svečio sargam sukelia New 
Yorkas, kur Brežnevą ren- 

, giasi pasitikti įvairių tautu 
demonstrantai.

Brežnevas atvyks 
18 d. ir čia išbu

na.

Šių laboratorijoje atsira
dusiu kliūčių nugalėjimas 
parodė ne tik astronautu, 
bet ir Erdviu Turimo istai-

kai
torių ta Įstaiga pasitikėjimą.

Dar neseniai sovietų iš- 
* į kelta panaši laboratorija dėl 

' atsiradusių trūkumų taip ir 
birželio j b'ko padangėje besivartalio- 

8 dienas. I janti ir nesukontroliuojama.
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Ar ne laikas atgauti sąmonę
Rodos, visi aiškiausiai regime, kad užstrigęs dviejų 

Balfo centro valdybų ir dar jo 100-jo skyriaus ginčas nei 
vienos, nei kitos "kovojančios“ pusės veikėjams didelės I 
garbės nedaro ir šalpos reikalingiems tautiečiams jokios ’ 
naudos neneša. Bet jau kuris laikas vis tiek “teisybės ieš
kotojai“ trepsi vieni prieš kitus, ir — nei pirmyn, nei at
gal nuo savo pozicijų linijų.

Žinoma, kitu atveju galima būtų iš tokios kovos tik 
pasijuokti, nes tai primena dviejų pasakėčios ožių susirė
mimą ant siauro liepto. Dar būtų nebaisu, jeigu tie ožiai 
nukristų ir į vandeni, bet Įvykis darosi jau žymiai rimtes
nis, kai su tais raguočiais į vandeni drauge krinta ir dide
lėm pastangom ir gera žmonių valia smulkių pinigėlių 
pririnkta Balfo terbelė. skirta ligoniams, laimės nuskriaus
tiesiems ir paprastiems kasdieniniam lietuviškiems uba
gėliams... Antai, iš senosios Balfo centro valdybos prane
šimo aiškiai sužinome, kad i advokatų kišenę nuskendo 
jau net 1,048 doleriai. Ir. reikia manyti, kad tai dar ne 
galas ir ne viskas, kiek bus 'daryta Balfui nuostolio.

Juozas Pronskus Vilniuje 1912 m. rudenį. Iš kairės i dešinę — 
Adomas Miką, Juozas Pronskus ii* Kostas Augustinaiičius, vėliau 
Augustas, tada pasiruošęs išvykti į JAV-bes, kur nuvykęs ilgus 
metus dirbo Naujienų redakcijoje.

Pasaulis aplink mus
DEZERTYRAI NORI 

'GARBINGAI GRĮŽTI*

Kaip žinome, Vietnamo 
karo metu daug tūkstančių 

i Amerikos jaunuolių, veng- 
Kol kas Britanija dar neturi i \\ atergate panašių is- i (janij karinės prievolės, pa- 

torijų. Opozicija, tiesa, mėgsta kartais dėl šio ar to pakai-1 bėgo iš krašto. Daugiausia 
tinti vyriausybę diktatūriška laikysena, bet jeigu iš tiesų jų pasislėpė Kanadoje, ke- 
taip būtų. tai opozicijos riksmas sudrebintų parlamentą, Ii šimtai Švedijoje ir kitur, 
aidas atsilieptų laikraščiuose, girdėtų ji visi. Aišku, karui baigusis, jie

Tur būt, kad i amerikonišką Watergate panašių afe- norėtų grįžti namo, bet prez. 
rų Britanijoje dar ir negali būti. Pasitaiko šen ten, kad
ima sauvaliauti policijos pareigūnai ar reikalauti ir imti 
kyšius, bet tokie greit patenka Į teismą ir kalėjimą. Jeigu 
ministeris ar valdininkas leidžiasi paperkamas, jis turi

BRITANIJOJE MAŽDAUG RAMU

Nixonas tvirtai ir pakarto
tinai pareiškė, kad dezerty
rams neskelbsiąs jokios am
nestijos. kad grįžę turės at
likti Įstatymų numatytą “at-

pasitraukti net ir tuo atveju, kai neįmanoma išaiškinti, gaįia“ _  bausmę. Negali-
kad jis už pinigą būtų kam nors pasitarnavęs. Vadinasi, ma esą teikti kokių malonių 
sąžinės švarumo viešajame gyvenime labai žiūrima, ir,. tiems, kurie išvengė parei- 
reikia pasakyti, kad šiuo atveju laikraščiai išaiškino tuos gos savo kraštui, kai kiti 
parlamento narius, kurie dalyvauja su Pietų Afrika biz- kovojo ir aukojo savo švel
nia ujančiose bendrovėse, ir tada vyriausybė buvo suju- ’ katą ar gyvybę, 
dusi. kad reikia suregistruoti, kokiuose bizniuose turi in- J Tokia yra prezidento lai

Ne. narsieji ponai, jau gana! Kapokitės kur nors nuo
šaliau savo Įkaitusias skiautures iki apalpimo, bet savo 
jėgoms sustiprinti Balfo kapeikėlių neleskite! Visuomenė 
turėtų pareikalauti, kad šitaip išeikvoti doleriai būtų at
gal i Balfo kasą iškratyti iš kiekvieno tų kovotojų priva
taus gūžio.

vo 20 d. Rumšaičių kaime,' Aišku, Jozeli? negalėjo 
Šačių par.. 4 dešimtinių ma-: neišgirsti apie to jaunimo 

‘ žažemio šeimoje. Čia jis-ratelio veiklą, o Adomas iš 
praleido ir savo pirmosios! Rojaus — apie klebonijos 
jaunystės dienas, čia išėjo ir į “belaisvį“. Abieju norai su- 
nirmuosius, kiekvienam ma-Į tiko, ir galų gale Jozelis už- 
žažemio vaikui
“universitetus

bet.ta!> ka? j° bi2niui iše,itų •’ naud?‘ Deja’ t0kiai regiSt-' judis. nukreipęs savo veikla 
racijai Įvykdyti esą sunkumų. į prieš Vietnamo kara, taip

Neseniai laikraščiai iškėlę skandalingą reikalą, kuris ’ dabar, vadovaujant dalinai 
tik iš dalies teliečia Britaniją. Buvo išaiškinta, kad Pietų ' net tiems patiems asmenims, 
Afrikoje didelius ūkius valdančios britų bendrovės savo į jau susikūrė organizacija, 
dirbantiems juodukams moka bado atlyginimą, toli gražu ' pradėjusi kovą už amnesti-

:ui privalomus,; mezgė ryšius su Adoniu ir jo minimumo, kuris nustatytas krašte juodukams dar- paskelbimą dezertyram.
Dabartinėje padėtyje jau nėra labai svarbi ta ”ma-! upiveiMieius — išmoko į-vadov aujamu jaunimu. Ži- binįn]<ams Triukšmas padėjo— bendrovių vadovai vieni i Neseniai jau buvo susirin- 

žoji teisybė“, kas už ką kada balsavo ir šiaip ar anaip ! f? J i teisinosi nežinoję, kiti atsiprašinėjo, bet visi pasižadėjo į ku^_^a»hingt?R.e?r £aC1°
Balfo centras buvo perkeltas Į vieną ar kitą pakrūmę. | 
Daug svarbesnė yra “didžioji teisybė“, ka 
nė šalpos organizacija yra suparalyžuota.

ti motinai auklėti jaunes-, slaptai nuo klebonijos akių,Į ” *'c' r ”” . naHn- Amnestijos Konfe-
_ x . ..... . . . , . ..i rencija. kuri gana griežtai

Įdėjęs lankvti pradžios mo-j Kalvarijoj, kur ilgaliežuviui Po to ir vokiečių spauda pngnebe savo panašias ir savotiškai argumentuoda- 
j kyklą Ylakiuose, vėliau mo- Į buvo pilni užkampiai, išsi- bendroves. ' ma pasįsakė už amnestijos

kęsis Barstyčiuose, vasaros saugosi. Galų gale gandas šiaip Britanijoje pakenčiamai ramu. Sumažėjo strei- reikalingumą. Ypač idomūs 
apie Jozelio santykius su A- kų, kurie buvo pradėti dėl vyriausybės paskelbtų suvar- yra tos konferencjios argu- 
domu pasiekė ir kleboną. O žymų, leidžiančių kelt atlyginimus tik labai mažai. Gyven-, mentai.

tojai ypač smarkiai juto geležinkeliečių ir ligoninių pagal-) ”Ąfes nesame niekuo^ui- 
Voo noomeloc binio personalo streikus. Dabar iki nidens aprimta. Tada sikaltę, ir amnestija nėra
Vnlin vocfi MrUl pradės veikti nauja suvaržymų faze, visų sričių dirban- joks malones aktas. Tai mu-

Apie Jozelio gabumus irjmoo nQriavč tieji vėl iš naujo pradės judėti dėl atlyginimų, bet šiuo me-, sų teise grįžti namo! —sa

............ _ T“u v Į niuosius šeimos narius), pra- i bet kurtu, žmogau, tokioj
Daug svarbesnė yra didžioji teisybė , kad mūsų bendn- j fj^ies lankvti pradžios mo-! Kalvariioi. kur ilgaliežuviu) P° to ir vokiečių spauda prigriebė

Mes siūlome pirmininkei Marijai Rudienei atvažiuoti l metu ganė svetimas kiaules, 
čia savo pinigais ir broliškai apsikabinti pirmininką kun. ’ žąsis, galvijus, o laisvalaikiu 
Vaclov
pat padai-}
“neišrinktiesiems“ su 100-ju skyrium imtinai. Ir pradėkite ! nutvėrė, 
darbą iš naujo, užmiršę savo “teisybes“ ir “neteisybei

v vr XX Vi UHcniAi iaį/vhiu* I !********••»» v* A V i j vto,
ovą Martinkų. nes jis savo veikla to nusipelnė. Taip j drožinėjo visokius drožinė- Į Ar 
>adarvti vertėtu ir visiems kitiems “išrinktiesiems“ ir į liūs ir skaitė, ką tik i rankas ! vo

ri «^u.u.n,uį imas jo išgąstis. Jis padarė v? .kaimynai kalbėjo. Visi sake:!, , J_T „ tu tariasi, „ krata Jozelio kambary ir ra- lu tariasi profesinių sąjungų ir Įmonininkų atstovai su i ko dezertyrų atstovas Wen-
Pagaliau, jeigu mūsų balsas neina i dangų, tąi pa- į ’ Geras būtų kunigėlis“. Bet i kažkur e-iliai lovoie na- vyriausybe, tai gal bus surasta kokia nors išganinga visus dY Geyer.

...... . .slėptų knvgdi, ii >nimo patenkinanti fo, -mulė iki to grėsmingo rudens. j Kanadoje gy-venančiude-
I nninkas ‘ gali pajėgti išleis- kn^ėlio O visos tos kny- “ Britanijos santykiuose su užsieniais turbūt didžiau- ,6 T”"“?-
«ti sūnų į mokslus? T H aiobėio . CHiąniJtK santjKiuo.e su(užsieniais, iui oui, aiaziau loney pareiske: Tie, kūne
i T ................... , . - I ^eies š1.00?-’0 Šio Įtempimo esama su Islandija, kuri niekam nenori leis- priešinasi amnestijai, nenri-
! . aimei. į sį i ei alą Į&ikiso į buv o .abai nekosemos . dvejoti arčiau kaip per 50 mylių nuo savo krantų. Tam- pažista pasipriešinimo karai
• hrnH^pmaiin11 Kalvarriną Klebonui tada~ paaiškėjo, pymasis jau seniai vyksta, bet islandai neseniai apšaudė garbingumo. Amnestija yra 
iVkknno Po+vonabi Į kad Jozelis jau išslydo iš jo britų laivus, ir dabar britai savo žvejams saugoti žada žingsnis į demokratijos grą-

klausykite bent Kunigų Vienybės paraginimo, kuri čia Į kaip tas 4 dešimtinių 
spausdiname (žiūr. 3-čiame psl.).

Kas dabar būtų Jozelis, jei 
ne Adomas iš Rojaus?

«tą jis i Lietuvos Aido redak- 
Į ciją Įžengė 1918 m. ir iki 
į šios dienos pamėgto laikraš- 
i tininko darbo nepakeitė Į jo-1 
! kią kitą profesiją. Tiesa, bu-! 

vo mažų pertraukų, kai jis; 
ir nesėdėjo prie redakto-’

i Jozelis atsidūrė Žemaičių Amerikos žydais švęsti žydų tėvynės jubiliejaus plaukusį .darningai patarnavę ^
Į Kalvarijos klebonijoje ir raq fntboin žaidei^ bronn. ”Queen Elizabeth II“ keleivini laivą, ginkluota sargyba kra'stui. pabėgdami iš ka- 
' čia buvo ruošiamas 4 klasių' i: J prie žuvį gaudančių savųjų laivu būtu labiau suprantama rluornenes ar vengdami karo

kuriuos išlai-! ‘ I ir pateisinama, jei taip reikia. ‘ ‘ i prievoles: kad ne dezerty-
i • i • • • __ j-, x • i rai- 0 JA * vadai esa krimi-Ir dėl to' Bntų Parlament0 kai kune narlal l>auze del to sv,es- nal,niai nusikaltėliai. Esa 

p.niaus ■ t0’ kuno 200 0«° t0>"J Europos Ekonominė Bendruomenė, kaip bimisi paskelbta vadi-
, i taqv/4qx7.o .Qnv Qc?riTnnr€ii n,r\ Q nomic catoi’O TlGS3 rivrac —__ *• 99i _• j •-« zz

»egzaminams,
Tas ivvkis ir nulėmė visa•'Į

Jozelio gyvenimą. T-J=’ x- 
kaltas Adomas iš

kęs. būtų turėjęs stoti į ku-, 
nigų seminariją.

'Kaitas Adomas iš Koiaus.' . „ _ ,.
įdomus buvo tas klebo-! Jozelis ne karta vrasakęs:' Pa>'da™ Sov. Sąjungai po S penus svarą, liesa, prieš namoji "garbinga .taika“. 

I naš. Jozelio globėjas. Jis bu- i "Taip. Adomėliš išvedė ma-! Padedant tą ūžimą, atitinkamas mimstens pasiguodė, ’ kaip garbingai grižo iš Viet- 
kad crpit ir Rntnniinip anip n mil <rwpntnin nradps (rauti namo kariai ir holoievi«siĮ riaus stalo, bet tuo metu vis; Vo kilęs iš gretimos parapi-! ue i svietą, jis mane pagadi-i kad ^'eit ir Britanijoje apie 5 mil. gyventojų pradės gauti i namo kariai ir belaisviui,

i tinlz t o i vi’onom tai 2 1_____  ____ • • , • I 1  : i • ’ rvivUti v»r> T-.i/viv,tz\ pvi'oolr, av 19 otrava mac I tain ll’nriai rravliin rro,' t-iim

Juozas Pronskus

.S'įjSį. Į tiek rašinėjo tai vienam, tai 
į kitam laikraščiui. Dabar jis 
i savo ilgo amžiaus apvalaus 
Į skaičiaus metų sukakties su- 
j laukė Naujienų redakcijoje.

Bet Jozelis nėra vien žur
nalistas — kruopšti redakci
jų pelė. Jis yra mūsų litera
tūroje ir linksmų feljetonų 
žanro pradininkas, 1922 m. 
išleidęs jų rinkinį “Magary-

ši sekmadieni Chicagoje jėips“, pasirašytą' siapyvar-
Liešuviu žurnalistų Sąjun- " > ,u ! T 
gos Centro valdyba rengia i lsleidęs knygą Lietuvos Sa- 
savo garbės nario Juozo! kaia ’ kurioje labai gražiai 
Pronskaus pagerbtuves jo
80 metų sukakties proga.

1 aprašė stebuklingąją Kuršių
Neringą. Jam priklauso ir 
stambokas veikalas “Arionų 
prisikėlimas“, kelių Tagorės 
kūriniu vertimai ir kt. Žo- 

ir tebėra

(Tikroji sukakties diena bu
vo kovo mėn. 20-toji). Apie 
jį čia ir noriu šį tą papasa-1 
koti. Vadinsiu jį trumpai' u^iu. Jozelis buvo 
Jozeliu. nes taip jo gimtinė-' vienas is mūsų spaudos šei- 
je jis vadinamas. j m°s senųjų ir našiųjų narių,

j savo plunksnos nepametęs 
Kas jis dabar vra, vargu: net žengdamas į devintąją 

reikėtų aiškinti, nes tai tu-1 dešimtį. Tad ne be reikalo 
retų būti žinoma beveik vi- į lietuvių žurnalistai jį išsi

rinko savo 
garbės nariu

siems. kurie skaitė nepri
klausomos Lietuvos laikraš
čius ir dabar skaito šiame 
krašte leidžiamus ar kiek'!

organizacijos

Betgi

jos, buvo gryniausio kraujo i uo taip, kad neišėjau Į kuni-’ pirkti papiginto sviesto — po 10 ar 12 penų svarą. Tas’tain lygiai garbingai turi 
žemaitis, bet kunigų semina-i gus“. į papiginimas bus taikomas toms šeimoms, kurios neišgy-Į grįžti namo ir dezertyrai...
rijoje taip apsikrėtęs lenko-1 j^as uį.o tada Jozeliui da-i vena s*™ PaJarniI ir gauna iš valstybės priedus. Kiek-j 7oklaj. amnestijai yra la- 
manija, kad ja stačiai nepa-J rvti? Mokslo saldumu para-1 vienas šeimos narys galės kas mėnuo nusipirkti po svarą ’ uai priešingi karo veteranai
gydomai sirgo ligi mirties. į gavęSt jįs nerimo__norėjo papiginto sviesto, ir Europos Ekonominei Bendruome-' ai belaisviai, kurie

parapijoje retas lenkis- j daugiau mokytis. Bet kur uei papiginimas kaštuosiąs 3 mil. svarų metams. į nepaprastai daug iškentėjo.
kai dezertyrai tą laiką ra-kai temokėjo, o jei kuris j ffauti lėšų?

kai^P^S^^^ Tuo metu aš mokiausi‘ chitektlĮ bus linkę ^^uoti dirbti Į Europos žemyną ar: nėtas amnestijos sąjūdis jau
Kiek britų gydytojų, dantų gydytojų, advokatų ir ar- j mįausįaį pragyveno. Bet mi-

išrašydavo kraštutinių len- į Vilniuje. Jozelis parašė laiš 
ku nacionalistu savaitrašti j kjb aprašydamas savo ap- 
“Pi-zyjaciel Ludu“. Ji skai- verktiną padėtį. Aš pasiū- 
tyti turėjo išmokti ir Jozelis. liau jam atvažiuoti į Vilnių 

ir pažadėjau veltui paruošti
Nors ir gerai bu\ o Jozelis; ą klasių egzaminams, 

saugojamas nuo visokių šio
Šviesaus proto būta Joze

lio tėvo. Jis dideliu vargu 
susiskolino 100 rubliu ir iš-

pasaulio pagundų, bet vis 
dėlto jis gyveno ne už akli 
nos geležinės sienos ir. bū 
damas smalsus ir pastabus,) 
matė, kas vyksta už kleboni-j Jozelio galva buvo imli, 
ios ribų. O ten tada buvo-todėl 4 klasių žinių jinetru- 
daug kas jam įdomaus. Jau, kus buvo pilna. Jozelis 1913

1 leido Jozeli i Vilnių.

buvo susidaręs nemažas pa
žangiojo jaunimo būrys, ku
ris dažnai slaptai rinkdavo-

aš dar vis rašau
domėjosi lietuvių literatūros j ne aP*e ^ai- ko reikalauja 
istorija. į šio straipsnelio pavadini-i mas. Tad atsiprašau ir grįž- 

Primintina tik, kad Joze-?tu i temą.
lis yra dirbęs dvylikoje ar!
daugiau redakcijų Kaune.! Jozelįgandra pametė (ta- 
Klaipėdoje. Bostone ir Chi-ida Žemaičiuose dar tokių
cagoje bei kitur. Pirmą kar-1 stebuklų būta) 1893 m. ko-.kas-

m. nuvažiavo i Petrapilį, ten 
išlaikė egzaminus ir Įstojo į 
vaistinę. 1914 m. jis sugrįžo 

si pasitarti įvairiais klausi- į Lietuvą, pašauktas karinės 
mais. ruošė gegužines, vie-j prievolės atlikti, bet dėl 
šus vaidinimus, turėjo savo. sveikatos nebuvo į kariuo- 
knygynėlį ir kt. ' menę paimtas. Į Petrapili jis

To jaunimo organizato-1 įau, .neb®?’^5)L. 0 Piad^° 
rius ir vadovas buvo Ado-'^!1^1 Mosėdžio,, vėliau 
mas Miką (1888-1931). nuo-; ^"Sės vaistinėse ir, ‘pros- 

kus“ maišvdamas. rezgė

kiek iš žemyno jų norės persikelti į Britanijos karalienės, randa nemaža pritarėjų, ku- 
salas, šiuo metu dar, tur būt. nieks nežino. Bet Europos; rių tarpe yra net senatorių 
Ekonominės Bendruomenės kraštų komisija jau paruošė ' ir kongresmanų. Tad dar 
projektą taisyklių, kurios nustatyts, kas turi atitinkamosneįmanoma pasakyti, kaip 
profesijos teises. Taisyklių projektas, pavyzdžiui, reika- i amnestijos klausimas iš- 
lau’ja, kad gydytojas būtų išėjęs ne mažiau kaip 5,500; sispręs. Amerikoje viskas 
valandų universitetinio apmokymo per šešerius metus, ^akma’ ^ai ^a^ kada nors ir 
Pagal britų sistemą kursas išeinamas per 5 metus, ir reikia ! deze’tyi ai bus iškilmingai 
atlikti metų praktiką ligoninėje. Britai nenori nusileisti. in^anij ?u emis. uo 
Jie tvirtina, kad jų universitetų trejų metų kursas atitin- . . ,.. .
ka žemyno kraštų universitetų ketvertų metų kursą. Eu-| nu-rodo kaip Mea]u bflsimos 
ropiečiai į tai atsako, kad jeigu britų išduotieji diplomai ’ cantVarkos pavyzdi, nabė- 
vra pirmos ar antros klasės, tai tada gerai, o jeigu ne. tai gusieji iš kariuomenės būtų 
britų trejų metų kursas universitete yra lygus dviejų metų nubausti sunkiausiom kalė- 
kursui kituose kraštuose. . jimo bausmėmis ar net ir su-

» S. Baltaragis šaudyti.

rašinius ir pakvietė jį dirbti seminariją, gal net ir akade-' džiaugtis tokiu, koki turime,
redakcijoje. Aišku, Jozelis 
tuoj metė savo “proškus“ ir 
“piliules“ ir išskubėjo į Vil
nių. Tai buvo 1918 m. rude-

miją, gal šiandien būtų gar
bingas prelatas, o gal ir vys
kupas... Kas ten gali numa
tyti tą žmogaus ateiti! Bet 
jo gyvenimo planus sumaišė

prisėdusį ant 80 metų am
žiaus slenksčio, nes jis ir 
mūsų kultūrai, ir visuomenei 
atidavė viską, ką turėjo ge
riausio. Tad telieka tiktai 
nuoširdžiai žemaitiškai tar
ti:

— Meils Jozeli, būk

latinis visų tada leidžiamų nietmen]-S!'”';avo' korespon- nį. Kai nuėjo į redakciją, tai
prašinėjęs! ^tonams ir|taip amžinai prie to darbo, Adomas iš Rojaus.

daugiausia Adomo ir Ro. i'isa tai^njntė Lietuvos Ai- P
jaus slapyvardžiu. Tai buvo f Ul 11 ^arbo Balsui. i jej ne tas Liucipieriaus Jozelis būtų kitu keliu nuė-)svej.s jr poa jr tveria
tikras sodžiaus deimančiu- Lietuvos Aido redakcija vaikas Adomas Miką, Joze- jęs. šiandien jau nebesvar-; p^vk r>lUnk«na*sava ronko!

J. Vanagas ;

Kaip ten bebūtų buvę. jei

atkreipė dėmesį į Jozelio lis gal būtų baigęs kunigų) bu. Šiandien mes juo galime
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nutarimai

3. Visos rugsėjo mėnesio aukos yra siunčiamos Kraš-' 
to Valdybai, kuri jas skirsto pagal savo nuožiūrą.

4. Visos LB apylinkių ruošiamų Vasario 16 d. minė
jimų metu ar ta proga surinktos aukos yra persiunčiamos

WORCESTER, MASS. 

SLA suvažiavimas

Paskutini karių primenu.

IEŠKO J. SAVULIONIO 
NUOTRAUKOS

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

KO NIEKAS NKPBKKA.

REIKIA BAIGTI BALFO 

VALDYBŲ GINČĄ ..

JAV Lietuvių Bendruomenės trijų metų apyskaiti- 
nius pranešimus JAV LB Tarybos sesijoje pateikė JAV

Krašto Valdybai. Aukotojui paliekama laisva apsispren- kad SLA 2-sios apskrities i 
ilimo valia, kuriam veiksniui ar organizacijai jis aukoja, suvažiavimas prasidės šį i

5. Visos krašto Valdybos i -laidos sios kadencijos va) ,0 L;etuviu klubo sa_ jo heroizmo 
metu buvo daromos racionaliai ir taupi ai. • jgje

Lietuvių Kunigų Vienybės 
Nevv Yorko ir Nevv Jersey 
provincijos narių susirinki- 

as jo dalyvių pašižymė- me, įvykusiame 1973 m. ge- 
eroizmo veiksmais, ku- gūžes 15 d. Elizabethe, N. J., 

ne šviečia priaugančioms dalyvaujant vyskupui \ iš
kartoms aukščiausio pašiau- centui Blizgiui, svarstant į- 
kojimo Tėvynei Lietuvai pa- vairius organizacinius klau-

Per 1941 m. birželio 23 
dienos sukilimą Lietuvos 
suverenumui atstatyti ne 
vienas

LB Krašto Valdybos pirmininkas Vytautas Volertas, JAV J , . T . . Į
LB Centrinių institucijų pirmininkai ir Krašto Valdybos Į ** * * Tą pačią dieną 1 vai. p.! VV2(į,ęjajs kaip negęstančios simus. buvo paliesti ir Ba
nariai- i JAV LB Taryba paveda Krašto Valdybai, išsiaiški-i Pįitj“I^‘t1aeIJJfip™“b^nke' žvaigždes. " reikalai. Susirinkusieji i

JAV LB Tarybos darbo komisijos pranešimus svars
tė savo posėdžiuose ir nutarimus siūlė visai Ttarybai. kuriį 
juos diskutavo, papildė ir balsavimo būdu priėmė arba at-' 

i
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES TARYBA i 

NUTARĖ:

Balfo 
ap-

nesutarimųgailestavo dėlnus su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, spręsti toli
mesnę jaunimo sekcijų veiklos plotmę ir apimtį.

Organizaciniais reikalais

1. Ryškinant registruoto LB apylinkėje lietuvio są
voką, LB Taryba nutarė, kad ^registruotas LB apylinkės 
lietuvis“ yra tas, kuris:

a) raštu pareiškia priklausomybę Lietuvių Bendruo
menei: arba

Visi maloniai prašomi da- 
i lyvauti. Pageidautina, kad 
bilietai būtų įsigyti iš anks
to.

J. Krasinskas

Savo knygoje apie sakytą tarp senosios ir naujai įs- 
sitkilimą pateikiu ju —bent 
labiausiai paryškėjusių — 
nuotraukas, kad nors šiuo; iki šio! sėkmingai dirbtą ir 
būdu būtų‘jiems moraliai at- Lietuvoje kenčiantiems lie- 
sil.vginta už pasiaukojimą tuviams reikalingą šalpos 
toje istorinės reikšmės ko- darbą, 
voje.

rinktos Balfo Centro valdy
bų. Tie nesutarimai trukdo

Susi) inkimas įpareigojo
provincijos valdyba kreip-

Noriu duoti nuotrauką ir tis i senąją ir i naująją Bal-
50 METŲ SUKAKTJ ! a. a. Juozo Savulionio, kuris fo Centro valdybas bei į tos

į išgelbėjo strateginiai svarbų organizaci ios šimtojo sky-
ci bent kai-ta vra balsavęs LB Tarvbos rinkimuos-ar ‘ Lietuvos universitetas, vė- Vilijampolės tilta Kaune riaus valdvba. esančią c) bent karei yra balsavęs LB la.ybos nnk.muos, at ,i?u pavadintas Vytaut0 t,gvbes jššok,)a_ Brooklyne ir prašj£

džiojo Universitetu, suvai- mas pirmvn po priešo šautu- nedelsiant geruoju susitarti, 
dino bene svarbiausią vaid- vu ir kulkosvaidžiu ugnimi nutraukti teisme užvestą by- 
menį Nepri klausomos Lietu- ( nutrauk*]’ to tilto išsprogdi- la ir leisti Balfui sėkmingai 
vos švietimo, mokslo ir inte-! nimo laidus. ' i tęsti lietuviu šalpos darba.
lektualiniame gyvenime. • . Tai įpareigoja kenčia ir visų

• Gaila, kad iki šiol man mūsu pagalbos reikalingi 
^?et.l}v.os universitetas pa-' nepavyko a. a. J. Savulionio tautiečiai.

O T - • D J - r • u- T • + ' dėtfvtns nam'indinėą I R veiklos nraktiškos gairės meto ! 1U°-ė Ųtlsus kadrus laisvųjų nuotraukos iš niekur gauti, i Visi lietuviai nuoširdžiai3. Lietuvių Bendruomene ypatingai vertina Lietuvių dėstytos pagiįnames veikiom piahusKos ganės, meto- , profesjjų žmonių bei moks- 
Fondą, kaip reikšmingą instituciją mūsų švietimo ir kul- , dai, priemonės ir atskaitomybė. t jjninkų. Ir šiame krašte yra

Kultūriniais reikalais

1. JAV LB Taryba ragina mūsų visuomenę tiek or
ganizuotai, tiek pavieniui remti visas lietuvio kūrėjo pa
stangas sava kūryba įprasminti išeivijos gyvenimą.

2. Kultūrinės veiklos koordinavimui ir darbų krypties 
nustatymui Krašto Valdyba yra prašoma neatidėliojant 
pradėti Kultūros Tarybos organizavimą. Kultūros Tary-į 
boję turi būti atstovaujamos visos kultūrinio gyvenimo' 
sritys. Tuomi bus lengviau išspręsti planavimo bei subsidi-Į 
javimo klausimas.

b) bent kartą yra sumokėjęs solidarumo įnašą; arba

d) yra apyinkės valdybos įrašytas į apylinkės kar
toteką; arba
e) užsiregistruoja LB Tarybos rinkimų metu rinki
minėje komisijoje. !
2. Naujoms jėgoms jungiantis į LB darbą, LB Tary- į 

ba rekomenduoja paruošti LB Vadovą, kuriame būtų iš- !

NEVV YORKAS PAMINĖS 

LIET. UNIVERSITETO

Todėl leidžiu sau kreiptis prašomi bendromis jėgomis 
tuo reikalu viešai per spau- ir visomis išgalėmis remti

tūriniams darbams remti. LB atstovai Lietuvių Fondo' 3. JAV LB Krašto Valdybos veikla organizaciniu ! daugelis veikėjų ir profesio-i dą ir prašvti a. a. Savulionio Ralfo darbus.> • . 5 • • • V • 1 1 • Y X * J T T 5 • _ •_TTA V ▼ 1 « _ _
skirstymo komisijoje yra prašomi vadovautis Krašto Vai-1 požiūriu buvo sveikintina. Decentralizacijos bandymas turinčių VDU diplo- 
dybos patarimais bei rekomendacijomis. į save pateisino^ j7nns-

4. JAV LB Taryba pritaria Krašto Valdybos paruoš-; Tad, nors ir pavėluotai, 
toms rinkiminėms taisyklėms, iki šiandieninei pasirengi- 1 kilo iniciatyva Nevv Yorko

1. JAV 
branduolys
sias lituanistinio švietimo užnugaris. Sudarant sekančią jvair£a£s reikalsi*
Švietimo Tarybą, {įrašoma atsižvelgti į dabartinės Švieti-į ‘ 
mo Tarybos rekomendacijas kandidatų parinkime, kadį
būtų išlaikytas tęstinumas ir užtikrinta pedagoginė kom- j j jAV LB Taryba reiškia nepasitenkinimą JAV pre-
petencija. j zidento Richard M. Nixono ir jo administracijos elgesiu. • patalpose įvyko visų akade-1

2. Švietimo Taryba yra prašoma atkreipti daugiau' paneigiant JAV tautinėms grupėms JAV Kongreso skir-. minių organizacijų posėdis,
dėmesio į specialias lietuviško švietimo suaugusiems pro-į tas sumas pagal Ethnic Heritage Act ir prašo, kad šios. Nutarta ^l.Itvukto .
gramas, tą klausimą plačiau nagrinėjant šių metų moky- sumos būtų įtrauktos į šio krašto biudžetą.

Švietimo reikalais

J LB Tarvba pageidauja, kad Švietimo Taiybos el«al ra£,na visuomenę rinkimuose gausiai daly- ■ lietuvių akademiniuose bu-, tokia turi, o, be to. malonėti
- ir atPitrie liktu Chicaeoie kur vra didžiau- vauti* = reliuose paminėti Lietuvos prisiųsti man nors paerin-

. I universiteto penkiasdešimt- diniu biografiniu žinių anie

buvusius kovos draugus, gi- j 
minės ir pažįstamus ateiti 
man i talką — paskolinti L^V N. Yorko ir N. Jersey 
nors trumpam laikui Savu- provincijos pirmininkas
lionio fotonuotrauką, jei kas —---- .-.L.—..-. .

GANA TO JUNGO

Kun. D. Pocius,

meti.

Gegužės 11 d. Nevv Yorko 
Tėvų Pranciškonų centro

! ta buvusį Lietuvos 
1 kovotoją.
1
• Mano adresas :

ruošti iškilmingą 
, minėjimą 1973 m. lapkričio!

n ta 57 T n rr U • -z.- - a -i t- •3 ^įmegie Endovvment2. JAV LB Taryba džiaugiasi šiaurės Amerikos Lie-; jnternafional Center paiaI.! 
3. Švietimo Taryba yra prašoma ir toliau ieškoti tin- tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos rodoma ak-• Manhattan, N.Y. Nu-' 

kamiausių būdų bei priemonių gilesniam lietuviško sąmo- tyvįajeikla, sveikina šią vasarą organizuojamą krepšinin- , matyti du prelegentai. Vie-j 
ningumo ugdymui mūsų jaunimo tarpe.

tojų studijinėje savaitėje.

2043 36th Street. SE. 
Washington. D.C. 20020 
Su gilia padėka iš anksto

K. Škirpa

AUKOS T. FONDUI

laisvės

Įdomumo 
knyga

Paskutinis — trečiasis —doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi- 
knytru platintojui. Kaina S5.H0. 
minimų tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy. Dar
bininke, Drauge ir pas kitos

į kų ir tinklininkų išvyką į Vakarų Europą ir kviečia mūsų Į nas išdėstys universiteto [ Per š. m. balandžio mėne- 
visuomenę šį žygį remti ir prie jo prisidėti.

3. JAV LB Taryba, suprasdama IV-jo Pasaulio Lie- Į 
svarbą, kviečia visus JAV ’

i reik-me Lietuvos gyvenime,' sį Tautos Fondui aukojo šie 
o antrasis nušvies studentu' asmenys: 30 dol. — A. Le- 
gyvenima. Meninėje dalyje Jonas. Ėllicott City, Md.: po 
numatoma pastatyti monta-{25 dol. — A. Raulinaičiai, 
ža su skaidrėmis, muzikiniu; Burbank, Cal.. dr. P. L. Že- 
fonu bei deklamacijomis, j maitis, Plymouth, Mich.,

’ LB Oueens apylinkės valdy- 
Akademiniu organizacijų ba, New Yorke. J. Jodelė, 

atstovai išrinko minėjimui i Los Angeles, Cal., K. Pabe- 
rengti komitetą. į kuri įėjo' dinskas, Oak Park. III. 
d r. Vadovas Paprockas —

Komitetą, kad jis šauktų* dažnesnes informacines! ruomenės pirmininkui Stasiui Barzdukui ir visai PLB Val- > pirmininkas. Edmundas! Visi aukotojai, jei pagei- 
Voo riu,-Ei, varlino.! dvbai už rodvta bendruomeniška draugiškumą JAV Lie- • vaičtu1’s—: ioppirmininkas, 1 dauja. gauna metams Lietu-

d»*. Jadvvra Vytuvienė bei ‘ vių ar anglu kalba Eltos in
formacijų biuletenį.

Visuomeniniais (politiniais-informaciniais) reikalais

T -T T m • 57- . . ! tuvių Bendruomenės Seimo
1. JAV LB Taryba pntana \ įbuomenimų Reikalų j jjetuvius ir visas LB apylinkes gausiai Seime dalyvauti 

Taiybos veiklai Lietuvos reikalu, sąryšyje su įvykstančia; - j)arernti
Europos Saugumo konferencija. Visuomeninių Reikalų
Taiyba yra prašoma, bendradarbiaujant su latviais ir es- 4. JAV LB Taryba dėkoja krašto Valdybai, jos pir-
tais, daryti visus įmanomus žygius atitinkamose JAV, min^n^ui Vytautui Volertui ir centrinėms LB institucijoms 
įstaigose. už jų atliktus darbus Vl-sios Tarybos kadencijos metu.

2. JAV LB Taryba prašo Vyriausią Lietuvos Išlaisvi-t u. JAV LB Taiyba dėkoja Pasaulio Lietuvių Bend- 
nimo
konferencijas, kas įgalintų efektingesnį darbų koordina-' dvbai už rodytą bendruomenišką draugi 
vimą politinėje srityje ir vestų į vieningą išeivijos pasi-: tuvių Bendruomenei ir už Pasaulio Lietuvio leidimą, 
reiškimą politinėje veikloje Lietuvos bylos naudai. ! į

3. JAV LB Taryba, išklausiusi pranešimų bei nuomo
nių apie lietuvių kalta transliacijų į Lietuvą stovį, reko
menduoja daiyti pastangas Voice of America lietuviškų! 
progiamų turinio gadnimui.

4. JAV LB Taryba pritaria Visuomeninių Reikalų'
Tarybos rūpesčians dėl Lietuvos Diplomatinės Tamy- * suvažiavimas įvyko gegužės V 
bos tęstirumo užtikrinimo ir prašo toliau veikti šia kryp-, 20 d. Čaplikų namuose So. į '
timi. ! Bostone. Ji pradėjo vice pir-j j valdybą išrinkti: pirm.

SANDAROS I APSKR. 

SUVAŽIAVIMAS

i ties valdybos nariai apie sa- 
i vo veiklą.

~ , T . i m- ; Suvažiavimas paskyrė au-
Sandaros I-ąos apskrities, San(Iarai Keleiviui po

Kazys Vainius — nariai.
Algirdas M. Budreckis

........ :'r

(E)

JAV»bėse 74% seimu tu
ri skalbiamąją mašiną. 47% 
—skalbinių džiovintuvą.

imki* ir

Kipro Bielinio

knvHs

TERORO SK VERGS •

IMPERIJA SOVIETI 

RUSIJA

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

”K E L £ I V I O“ 1 9 7 3 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 siuskite šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvav

So. Boston, Mass. 02127

mininkas B. Grigaliūnas. Tomas Miliauskas, vicepirm
rybą kcncentrubtis išeivijos lietuvių sąmoningumo ugdy-1 Suvažiavime dalyvavo: 7-' Vvtnnt^
me ir rienybės tvirtinime, pasitikint lietuvių sąmoningu- sios kuopos atstovai Alek- į Ilgūn.J? iž‘{ * Aleksandras 

Čaplikas.

5. JAV LB Taiyba ragina Visuomeninių Reikalų Ta-

mu. Laisvė L’etuvai tebūnie mūsų kelrodžiu.
€. JAV LB Taryba yra susirūpinusi stipresniu pasi-

sandra ir Alfonsas Baikos.
Steponas Janeliūnas su žmo- į

sakynu Vatikane Lietuvos katalikų persekiojimo reikalu. ’ ’įn\™«S4ndrinlfoaniska*lfi ' • ?uvažiavimuj. pasibaigus.i 
į ar anas Ananunonis, io- V]S1 hnvn mr(]7Aai navaisin-’ 

... r........................ , , . i sios kuopos — Jonas Stan-
EIwnomini«i«-fmaroiniai. reikalais - kevičius, Juozas Krasinskas,

I B. Grigaliūnas, Antanas
1. JAV LB Taryba priėmė sekančių metų Krašto, Tamkus. Vvtautas Mačys ir Worcesterio vardu dėkoju

Valdybos sąmatą $19.700 sumoje. į Vytautas Ilgūnas, 24-sios už vaišes.
2. JAV LB Taryba ragina LB apylinkes: a) suakty-1 įuo?osT ~ T°maJ ėdraus- J. Krasinskas

vmti sofidarumo įnašų įsnnkimą, naudojant semunus ir į j

paštą: b) pilnai atsiskaityti su Krašto Valdyba ir apygar-j Kuopų atstovai pranešė a- 
domis; c) įsigyti ir vesti kasos knygą.

visi buvo gardžiai pavaišin
ti. maloniai Baikoms patar
naujant.

Paragink savo pažįstamus , 
itoiralvti Keleivį. Jo kaina' drau?al 

pie kuopų veiklą, o aoskri- metams $7.00.

Joje smulkiai aprašyi 

bolševikinio teroro sistema 

tos vergų stovyklos, kurios* 

* kentėjo ir žuvo mūši 

i broliai seserys, giminės i>seserys, gimines 
Knygos kaina

75 centai.

I < I .
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Ką svarstė Vliko taryba?

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

aktualius klausimus, a) Sovietų vyriausybės pastangas Žemes ūkio gamybine ko- 
i Europos Saugumo Konferencijoje pravesti jos dabartį- operacija Nepriklausomoje 
' nių sienų neliečiamumo ir teritorinio integralumo nuo- Lietuvoje 1920-1S40 (rašo 
i statą, kas iš tikrųjų, jo manymu, reikštų tarptautini prie- dr. VI. Bublys, J. Fledžins-

Žymantas.

posėdi 
Pradedent 
neseniai miręs prof. Stasy

Kaip pasitiksime Brežnevą?
Gavome su Batuno biule-1 vybėje nebu 

teniu ir šitokį Pabaltiečių į pabaltiečių. 
jaunimo atsišaukimą: I
Mieli baltiečiai, d) Jeigu Nixono

nesurusintų

Dr. J. K. Valiūnas, Valdybos pirmininkas, kalbėjo 
apie pasiruošimus Europos Saugumo (ES) ir Bendradar
biavimo (B) konferencijai — delegacijos sudarymas, 
naujos dokumentuotos medžiagos paruošimas ir kt. (1972 
m. rudenį Vlikas savo platų memorandumą Įteikė atitin
kamoms valstybėms). Dr. Valiūnas paminėjo, kad Santal-

Kai Brežnevas birželio 18
gas“

”drau- 
Brežnevas gali čia at

vykti, tai kodėl negali atvyk-
dieną atvažiuos i Ameriką,• ti mūsų draugai ir giminės? 
visi estai, latviai ir lietuviai
turi būti gatvėse kartu su e) Sovietų Sąjungoje vyk-
daugybe ukrainiečių, žydų,! doma diskriminacija. Brež 
čeku, slovakų, gudų. visi: nevas diskriminuoja nesuru- 
Brežnevo ir jo palaižūnų pa- { sintus pabaltiečius, palink

damas politinius vadus. Sa
vo kalbose jis garbina rusus, 
bet ne kitas Sovietų Sąjun
gos tautas (pav.. 1972 m. 
gruodžio mėn. švenčiant So
vietų Sąjungos 50 m. sukak
ti).

vergtieji.

Turi būti demonstruoja
ma visuose JAV-bių mies
tuose. nežiūiint, ar ten Brež
nevas atvažiuos, ar ne.

1. Demontstruokime:

a) prie sovietų konsulatų, 
Inturisto, Aerofloto ir kt.

b) prie federalinės val
džios įstaigų, kur nėra so
vietiniu ;

c) 'jūsų vietovės įprastoje 
vietose.

Jūs galite organizuoti spe- i 
cialius veiksmus:

f

f) Žydai labai sėkmingai
išnaudojo Jacksono papil
dymą siūlomai Amerikos- 
Sovietų Sąjungos prekybos 
sutarčiai, reikalaudami tei
sių savo tautiečiams Sovie
tų Sąjungoje. Naudokime ir 
mes panašią taktiką — rei-j 
kalaukime laisvai judėti vi-i 
siems nešantiems sovietų \ 
jungą. Į

II
g) Brežnevas pats save 

neseniai apdovanojo Lenino 
taikos ordinu. Už ka?

a) iškabinti plakatus ant! 
sunkvežimio (tai sėkmingai; 
Įvykdyta 1970 m. Nevv Yor
ke) ;

III. Ruoškimės demonst

racijoms :

b) improvizuoti 
teatrą gatvėje.

politini
* Organizuokime šūkiam 

. ! rašyti susirinkimus. Padary-

šimus iš Maskvos, sovietų vyriausybė yra paruošusi ekono
minio planavimo ir finansinės decentralizacijos planą, 
kuris iš tikrųjų būtų antra prievartinės Baltijos valstybių 
inkorporacijos fazė, būtent — lietuvių, latvių ir estų in
tegravimas i rusų tautą, sudarytų grėsmę jų tautiniam 
identitetui ir plačiau atidarytų duris rusinimui. Ar nebū
tų tikslinga, kad šio krašto vyriausybė, gal drauge su Ang
lija ii-Prancūzija, kurios yra pasmerkusios so vietų agresi-

kos dalyvių jau esą susitarta konferencijoje veikti bend- l ją prieš Baltijos valstybes ir nepripažįsta tos agresijos pa
darinių. kreiptų reikiamą dėmesi į ši naują, Baltijos vals
tybėms grėsmingą, sovietų užmojį; c) Prezidentui Nixo- 
nui patvirtinus Miltono Eisenhowerio komisijos raportą, 
siūlantį pratęsti Laisvosios Europos ir Laisvės (Liberty) 
radijų veiklą.’ lietuviai, latviai ir estai norėtų, kad i kong
resui pateikiamą įstatymo projektą ir sąmata būtų Įjung
tos transliacijos lietuvių, latvių bei estų kalbomis.

rai.

Antras dalykas, kuri Vliko pirmininkas iškėlė, tai 
Sovietų Sąjungos paruoštasis planas padalinti ją i septy
nis rajonus. Toks visos imperijos naujas surajonavimas 
visai nustelbtų vadinamųjų respublikų jau ir taip turimą 
menka savarankiškuma, o tautinius vienetus dar labiau 
pradėtų tirpdyti rusiškoje masėje. I tokią labai sunkią 
padėti yra įplanuota okupuotoji Lietuva. Ir šiuo atveju 
teksią bendrai veikti su latviais ir estais, t. y. visiems 
Santalkos dalyviams.

Trečias dalykas, kurį pirmininkas pasakė, tai jo 
drauge su finansų reikalams vicepirmininku A. Vakseiiu 
š. m. gegužės 5 d. Chicagoje dalyvavimas Amenkos Lietu
vių Tarybos valdybos posėdyje. Jame buvo susitarta, kad 
ALTa tuojau duotų pernai pažadėtus, bet neduotus Tau
tos Fondui $3,000 ir šių metų sąskaiton tuoj $5,000 ir dar 
po $5,000 rugpiūčio ir lapkričio mėnesiais. Be to, be fi
nansų klausimo, dar buvo aptartas numatomas veiksnių 
konferencijos sušaukimas. ES ir B konferencija ir akcija 
dėl Sov. Sąjungos rajonavimo.

Dėl Įvykusio nelaukto, labai nemalonaus bei nenau
dingo konflikto Balfe Vliko pirmininkas perskaitė savo 
raštą, kuri pasiuntęs M. Rudienei, kun. V. Martinkui ir dr. 
E. Noakui. Visi prašomi greičiau tarp savęs konfliktą 
likviduoti.

Pirmininkui savo pranešimą pabaigus, vicepirminin-

Mr. Armitage teiravosi, ar mūsų turimomis žiniomis 
jau yra priimtas Įstatymas apie naująjį regionalini Sovie
tų Sąjungos pertvarkymą, ar tai, kas buvo paskelbta spau
doje, kol kas tėra tik sumanymas.. Buvo atsakyta, kad 
tikslesnių žinių tuo tarpu nėra.

nunas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Dabarties kankiniai (Lie
tuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pir
mojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje), parašė Matas 
Raišupis, 434 psl., kaina — 
$10.00.
Amerikos L etuvių Taryba

(30 metų Lietuvos laisvės 
kovoje), parašė Leonardas 
Šimutis, 498 psl., kaina $10.

Amerikos lietuvių istorija, 

redagavo dr. A. Kučas, 639 
psk, kaina $10.00.

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

Elegiški Stepono Kolupai

los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psk, kai
na $1.00.

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

Antano Škėmos raštu II t.
Julija, 

Kalėdų 
Pabudimas. Vienas

Dėl Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos Valstybės Departamento .pareigūnas pareiškė, 
kad, kokios bebūtų tos konferencijos išdavos ir ką po jos J (diamos veikalai^
skelbtu sovietinė spauda, konferencija nepakeis orinei pi-Pr. Žvakidė

Živilė,nio JAV vyriausybes nusistatymo ir kad galutinėje įsda-1 . ’. . . . ....
. J w , • i • - ■ - 'vaizdelis, Ataraxia), 440

’ voje ji bus naudingesne Vakarams su jų laisves ir zmo-i , t..,:.’. <?,• na j p^l., 5>0.Uv.
I SIAURUOJU TAKELIU, 

(ELIA) K. g Kriaučiūno, 178 psl..
i kaina................................. $2

--------------------------- LIETUVOS VYČIO P£D-

SAKAIS, Juozo Strolios ido- 
i mūs 1940-1945 m. atsimini- 
! mai, 176 psk kaina $2.00.
I ATSIMINIMAI IR MIN

TYS. Kazio Griniaus, I to-

niškumo idealais, nei Rytams.

TEN TAMSU IR NluRU t]iznįcrįams tiktai
npshii e Sunday i m

sdino Petro Cai-' PlnWal terūpi

New Hampshire Sunday 
Neves išspaus 
kausko ir John Burroughs' Sovietų Sąjungos ūkio rei- .

kasj. Valaitis supažindino darybą su pasnuosimais veiKs-i kelionės i Sovietų Sąjungą; kaiaj blogi. -Jiems pagerinti 
mų. arba, kaip Valdyba pavadino. ' .Lietuvos laisvinimo ! įspūdžius. Juodu abu dirba , reikalinga kapitalistų pagal- 
uarbo konferencija“, kurios tikslai programos projekte laikrašty. ^aį'Įba. Brežnevas, dabar važi-
nusakyti taip: a) apžvelgti padėti, b) išryškinti bei pa-!^aUs. aef nvis, ati o o, gi-. nėdamas po Vakarus, siūlo
-ii*3 i • • • ‘ j mes ir augęs JAV-se. Jo ke- didelius biznius kurie išeispildyti darbo uždavinius ir priemones, c) sutarti darbų ,. - . , . nKienu!5 U1ZI11U"1 , - hones draugas, sprendžiant

pasidalinimą, d) patikslinu darbe organizavimą bei įg pavarfiės, bus nelietuvis, 
nansavimą. Konferencija numatoma sukviesti s. m. rug-

sovietam i naudą.
Milžiniškos Occidental

RernKime Baltų centrinių j kįme šūkius patrauklius, są- piūčio 18-19 d. Nevv Yorke. Programos projektas netru- ‘ 
organizacijų veiksmus, nu- mojinguS. j kus būsiąs išsiuntinėtas visiems kviečiamiesiems. Vice-
kreiptus prieš Brežnevą. į pirmininkas J. Audėnas perskaitė Pavergtųjų Europos

imas, 300 psl.. kaina ...... $2.
ATSIMINIMAI JR MIN

TYS, dr. Kazio Griniaus, 

II tomas. 336 psl. kaina $5.
Vikteras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše-

Jų Įspūdžiai blogi. Vos Petroleum bendrovės vado- jįjį kietais--$3.75
tik Maskvoje atsidūrę, jau 
norėję greičiau grįžti namo, 
rtoc fpn ”innda ir niūru

mas, 272 psl., kaina
viršeliais

Sibiro i Murmansko

Skambinkim 
syki m 
grama
nevui . s
nams. Į KIuems> I)ei uuou- ' kutuota visos pranešimuose išdėstytos labai svarbios prob- j Visur Į tave žiūri Lenino

* Ąt<- kū , -J lemos Lietuvos laisvinimo darbe. Po visa to Taryba pave- • portretai, kiekviename par-
į t-iinciii dė Teisiu ir Pilitinei komisijai pasvarstyti ir valdybai pa-' ke matai kūjo ir piautuvoII. Temo. mūsų protestam: I Mlurtų nejp.astų _ ,deju de-, į, ženkius.

j jungos rajonavimo, 2) Laisvosios Europos Radijo trans-' Maskvos juos nuvežę ii 
Pasakykite vietos estų,) liaciJy Vidurio ir Rytų Europos tautoms — kad būtų Į~ • tar

nautojas grasinančiai Įsakęs

vas dr. Hammer giriasi, kad p£R GIEDR^ 1R AUD- 
jau susitaręs del?-8 bil. do- RĄ Mykolo VaRkaus ats£. 
lenu vertes biznio -chemi- minimŲ (1909.1918j IV to

kietais 
$3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini- 

! mai. paraše Juozas Kapa- 
’ činskas; 273 pusi. kaina $3. 

Jaunystės atsiminimai, pa-
T. . . . į rašė Vladas fipžėla. 335 psl.,
Kad tuo JAV kapitalistai; -„..r1 • I\u:zemintų ju generacija,

eski-

uostą. Tos dujos būtų tiekia-; 
mos JAV-bėms.

Žinoma, visus šiuos di-; 
džiuosius biznius sovietai j 
daro Į skolą, sutardami atsi-! 
lyginti per dešimtmečius.

monstracijų reikalu.

..v —_ ,____ * Pasakykite vieto „
kyti Brežnevui Nixonui, A-1 latvių ir lietuviu organizaci-? trauktos Lietuva, Latvija ir Estija. (Apie tai Valstybės
menkos žmonėms ir visam j joms'apie mūsų ši laišką. Departamente buvo kalbėta PET Seimo delegacijos Dėl j "eikažiuftti'k'mtaoj'Tiek! stiprina savo būsimą bude-j 7
pasauliui: Paskleiskite ji pabaltįečių t .Km+v nni-dhaH ii.nl.. ........ . .b: s:—u— • I ~ '-j -

Mes turime daug ką paša-i

Paskleiskite 
tarpe.

a) 1940 m. Stalinas už
grobė Estiją, Latvija ir Lie
tuvą, susitaręs su Hitleriu. 
Dabar Europos Saugumo irj 
Bendradarbiavimo konfe- Į 
rencijoje Brežnevas siekia j 
įteisinti šita Baltijos valsty- • 
bių pagrobimą. Prieš tai pro-į 
testavo ir Kauno jaunimas, i 
Kol Antroio pasaulinio ka-jb 
ro jėga Įvykdyti sienų pakei
timai nėra panaikinti.... 
bendradarbiavimas yra di
delė idėia. Kodėl negali 
glaudžiai bendradarbiauti 
pabaltiečiai — estai, latviai 
ir lietuviai?

* Užmegskite 
jūsų miesto 
tautu atstovais.

I
b) Potmos ir daugybėje!

.................. . 1 1, - ..... Hei»VdA,UlHl le1 liuesu?, UvIV! 1.........  ' — - --------- .• —j
transliacijų iš Radio Liberty stoties nekalbėta, nes ji ligi netuvjai. tiek latviai ir estaii H, šiandien jiems tai nerūpi, j 
šiol transliavo tik toms soviptinos imnpriios tautoms ku-!............... ...i___a- x. hj:šiol transliavo tik toms sovietinės imperijos tautoms, ku-! rusu neapkenčią biją to "di
lios neturėjo savo nepriklausomu valstybių. Kai kurios dyin'in brolio“ " bot fantai

, t lietuvių organizacijos bei asmenvskitu pavergtųjų . . i \" I bingumo principo, yra darę žygių

Geriausias būdas greitai 
sutelkti demonstrantams y- 
ra skambinti telefonu kiek 
galint didesniam žmonių 
kaičiui.

Lietu
vai:” pernai gegužes mėne
si Kaune demonstravo lietu
viai, prieš pat Ni.vonui at-

Šaukdami "Laisvės

zai. paraše

, nesilaikydami valsty-
Libertv radijo stotyje 

ir kitur gauti jos transliacijas Lietuvai). 3) paruošti papil- 
delegacijai,‘ domai dokumentuotos medžiagos lietuvių 

vykstančiai Į ES ir B konferenciją.

Taiyba pritarė Valdybos suprajektuotai Lietuves 
laisvinimo darbo konferencijai, numatytai š. m. įugpiūčio 
18-19 d. sušaukti Nevv Yorke.

Posėdžiui pirmininkavo Pranas Dulevičius, Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų atstovas, sekretoriavo Pranas 
Vainauskas. Lietuvių Krikščionių Demokratų S-gos at

vykstant i Maskvą. Jie nore-J stovas.
jo atkreipti pasaulio dėme-!
si i pabaltiečių reikalavimą 
laisvės ir nepriklausomybės.

kitu sovietinių kalėjimų yra
kalinamas Simas Kudirka
lietuvis jūrininkas, neteisė-! i x x • i •
x • t a tr v • - D čia. kur protestai Įei
tai JAV-biu pareigunu gra- iv. . .‘J & n i džiami. ka jus norite darvti:zintas sovietams: astuoni į - j
Kauno jaunuoliai, praeitai 
radeni nuteisti už dalvvavi-

Į Jie rizikavo viskuo.

♦ #

PET delegacija Washingtone

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo (PET) delegacija 
(pirmininkas Stefan Korbonski, vicepirmininkas Vaclo-

džiojo brolio“, bet slaptai 
visaip reiškią savo nepasi
tenkinimą. sakysim, kad ir 
Lenino ar kitų komunistų 
vadų statulų gadinimu.

Borroughs sako. kad nie
kada ten daugiau nevažiuo- 
'ias ir nerekomenduosiąs ii 
kitiems važiuoti.

Ka tik gtaveme

IR
SKAITYKITE

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnfu kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila 

j 560 psk. Įrišta, kaina $7.no.

Vytautas Kavo- 
t lis. 77 psk, kaina $2.

The Forest of Anykščiai,
j Antano Bararau^ko lietuviš
kas tekstas su Nado Raste- 
nio anglišku vertimu ir Juo
zo Tininio Įvadu, 61 psk, 
kaira $3.00.

Vytautas the Great Grand

Dukeof Lithuanįi by dr. Jo
seph 3 Končius, 2-1 psk, 
osk. kaina k tia’.s viršeliais 
$3.00. minkštais 32.Ot.

EAVAKENING I ITHUA- 
NIA, 187 psk. kaina $3.00.

Jokūbas J.
Taikos rytas, novelių rin-Į Melagingas Prikasės laiš

Po angelų sparnai*, nove-Dašo A. Vaičiulaitis apie po- mi ir dabar'mi.
' eziją. K, Keblys apie roma-l Agonija, omanas. antra 
ną. R. Šilbajoris apie novelę,Haala- parasej. Gnauda. 406 
S. Santvaras apie dramatur-| kaina $5.00. 
giją. V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs
nį Į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar-j 
pio problemas, Č. Gricevi-

’ lių rinkinys (25 novelės), 
jmrašė Alė Rūta, 191 psl..

virše-
vas Sidzikauskas ir Albanijos, Čekoslovakijos bei Rumu- Į

kaina $4.00. kietais 
liais — $4.65.

Mūsų piaeities beieškant,
i ni’jos atstovai) š. m. gegužės 9 d. buvo priimta Valstybės 

Iki Brežnevo atvykimo, D-to pasekretoriaus Europos reikalams pavaduotojo John 
ma navfl«.nn riaušėm- Vik'l nebeliko nė mėnesio laiko., A. Armitage. dalyvaujant Rytų Europos skyriaus virsi-Įrišta* kaina $15.00. 
tors Kalninš, latvių istori- ...................... ...  T „ , .
kas. ir daugelis kitu. niai^ vėliniai luietų neaeis- . va,an(j^ įru|<usjarne pj^j^j^ėjime buvo paliesti šie klnusi-j mijuotas romanas, paraše

mai: 1) Pavergtųjų Europos Tautų Seimo uždaviniai ir Aloyzas Baronas. 206 psl.,
veikla pasikeitusiose salvgose, 2) šių metu Pavergtųjų i<aina $4.50,H ‘ Sunkiausiu keliu.

parašė Česlovas Gedgaudas. 
357 psk. didelio formato,

C r--. -\ A. £ k. ,

c) Nauji ekonominiai ra-! 
jonai — tai naujas mėgini-; 
mas apriboti ir taip jau ribo-Į
t ti C toniiY'Tn VAcmi kKlri » L ^.7

Valytoja aoie viršininką 
tas tautinių respublikų tei-! sPre^d.žia iš i° kabineto 

Aišku, to r-ijonų vado-į šiukšlių. ________

Anglų - lietuvi; kalbu ro- 
čius paruošė išleistų knygų j dynas, V. Bara vyro. 590 pęl. 
sąrašą. Kaina $10. • apie 30.000 žodžių kaina

LIETUVOS ISTORIJA J
Vl-ji laida, parašė dr. Van-! IBchmų-anglų kiG-ų žo- 

Ida Daugirdaitė-Sruogienė, dynas, r " . .
ke- naitė ir šlapoberskis. apie 

11 ad., kai-
Tautu Savaitė ir 3) Europinė Saugumo ir Bendradarbia- ounKiau»iu keliu, romą- ,
vim„ KnnWndia nas. parašė Jurgis Gliaudą, i 414 psl.. daug paveikslų, 1 _ __ _

•* ' 251 psl., kieti viršeliai, kai-fli žemėlapiai, tvirtai įrišta. 27.000 zoozzų. o
V. Sidzikauskas iškėlė dar ir šiuos Baltijos valstybėm na $5.00, j Kaina ......................... $6.r*a --§5.00.
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Pasikalbėjimas * 
Maikio su Tčvu

M AI KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

4.
i kalba krikščioniu lie- kur ramyl>ės kelias. Kalbėdamas į3-n£? nuo pasali- koma. kodėl Dievas atėmė nuo; varpai

(žaviu; nesididžiuok. kum-^k7?»A7^neli^. tie^ ir lr 
I gaikšti. Bet Trainaitis sako: gyvybė.

anie save pasaulio Išganytojas Įio pradžios iki šiolei ir nebebus.. žmonių savo globą ir apsaugą
........................ ** jei anos dienos nebūtų su-, dėl jų neteisybių ir kaltybių. Bet

ė vienas žmo-į jis pasisako, kad jis nori ir guliKeleivio ______ ____ _ ________ ____ ________
*ne man rodo* kad tai Min- Tėvą kitaip, kaip tik per gus neišsigelbėtų; bet dėl is- įelteti. jei tik jo protingi su- 

f f tf , ’ mai} \°™f1 f1" piane.“ (jono 14:6). Jei kas ne rinktųjų anos dienos bus su- tvėrimai grpš pas jj ir prašys jo
h O//^Z’NO^tf tf O daugo laidotUMU \ai pa.. Is j Į)įev^ tas negali sakyti, trumpintos.* i |>agalbos. Izaijo 50:1-3 skaitom:
KCIUZHUUf IUO šito dialogo^tėye. reikia su- kad jis tiki i Jėzų. ir todėl toks šitie perversmai ir suspat.di- £rg.L~?'

baigiamas 
išparduoti 

kaina $1.50

Niekas negali ateiti trumpintos, tai nė

J ir užsidėti Lietuvos kara-j jauti jura. kuri negali nurimti 
I lįaus vainiką. Bet tai ne vis- ir kurios bangos išsilieja ir va

neštum apie tai visiems, už
imamiems tenai aukštas vie
tas ir kad jam, kaip katalikų 
karaliui, yra pripažinta visa. 

į kas priklauso karaliaus gar- 
J bei...“ Tai popiežiaus rašyti 
žodžiai, tėve.

i runa ?
O kur karaliaus ka-

— Vietoj "karūnos“. tėve, 
sakykim: vainikas.

— Nu. tai kur jis. Ar po
piežius neprisiuntė?

— Vainiką parūpino Rui
mo vokiečiu vyskupas Hei- 
denrichas; jis ir uždėjo ji 
Mindaugui ant galvos. Taip 
Mindaugas liko karaliumi, 
bet ne ilgam.

u i;.- a:, ro dumblą ir purvus. Nėra ra-Ras, teve. Šis dialogas paim- bedieviums, sako Vieš-
ths tik iš pirmojo Slovackio
dramos akto. o iš viso yra 
penki aktai. Toliau drama 
Jarosi dar Įdomesnė. Dėl 
•jriimto krikšto žmonės pra- 
lėjo Mindaugo nekęsti: jo 
žmona Aldona net iš proto 
£ėjo, o motina Ragnytė ji 
'pakeikė. Antrame akte ji 
Merkia Lietuvos ir ruošia 
puodus Mindaugui. Dėl jo 
krikšto visi kenčia, kovoja.
’isur girdėti ginklų žvangė
simas. Mindaugas Įpuola to
kion desperaeijon, kad nu- 
iplėšia karaliaus vainiką 

nuo galvos, trenkia ji popie
riaus legatui po kojom ir sa
ko: aš jau ne karalius: aš 
Mindaugas. Lietuvos kuni
gaikštis, kryžiuočių priešas.
Tr i?s žada juos kapoti, nai-į 
kinti. Lietuvą nuo jų apva-l 
b ti. Bet smulkiau apie tai i 
aš tėvui papasakosiu kitąl 
karta. •

dumblą ir 
jės bediev 

ats Dievas“.
šventosios dvasios vadovau

jamas Apaštalas Povilas prana- 
uvo apie esamąjį laiką sakyda
mas: “Pet tai žinok, kad pasku- 
ircniis dienomis užstos sunkūs 
aikai. ne žmonės bus savimylos, 
rodūs pinigu, pagyrūnai, išdi- 
iūs. piktžodžiaują, neklusnūs 
imdytojams, nedėkingi, bedie

viai.... žibiau mėgstą smagurius, 
legu myli Dievą, laiką dievotu- 
no pavidalą, ’oet užsiginą jo ga
jos; nuo tokių šalinkis“. —2 
: im. 3:1-5.

.Atsimename taip pat, ką pa 
akė Viešpats Jėzus apie šiuos 
aikus 24-me skyriuje Mato Ev. 
štai jo žodžiai: “Tauta kelsis 
prieš tautą ir valstybė prieš 
alstvbę, ir bus badų ir žemės 
irtbėjimų Įvairiose vietose. Bet 
isa Vai tik skausmų pradžia... 

Nes tuomet bus didelė priespau-

no ranka sutrumpėjo ir suma
žėjo. kad negalėčiau atvaduoti? 
Arba ar nėi’a manyje jėgos iš- 
liuosuoti?“ Tik reikia nusiže-

...... minti ir grįžti atgal pas Dievą,ry nieti kad eitų pas mane, ir aus ir!žemės Sutvėrėja, ir 
;ukys: Ateikite ir grjzkime pas jįs įš palainans. J‘
\ .espatį; nes jis suzeide. jis ir, Antra .įos temos daHs b R._ 
pagydys mus; jis užgavo, jis ir tanie numervje
gydys mus . Panašus meilingas 
ir geras patarimas yra parašy
tis Sofonijo 2:3, kur šitaip Kas domitės Tiesa, mes pri-

skaitome: rie^kiteTiešpati^s veltui .raudos. Kreipki-
visi šalies romieji, kurie vykdė- tes S1UO at,resu :

1 —Kodėl sakai, ne ilgam?
— Maik, praeitą kartą tu« kaiti?, Erdvilas, Virintas.

nepabaigei man aiškinti, j Kintibutas, Valibutas. Bud- — Todėl, kad jau vaini- 
kaip Mindaugas pasidarė Į vietis. Vyžeikis. Visli?, Ki- kavimosi dienos atmosfera 
karaliumi ir kaip jis iškėlė teinąs, Plėškus, \ ismuntas. nelėmė nieko gero. Buvo 
Lietuvos vardą kitų tautų Gedvilas, Sprudeikis, Jot- jaučiama kažkokia nelaimė, 
akyse. Nu, tai gal užbaigtum kus, Pukeikis. Bikšis ir Ly- tragedija. Tą aplinką sudra- 
dabar? i geika. Ar atsiminsi juos? matizavo savo veikale "Min-

• daugas“ lenkų rašytojas Ju-
— Tai yra ilga istorija, tė-i — Nežinau, Maiki. Ale ]įus Slovackis. Pirmutinę

ve. Mindaugo vardas prade-1 pasakvk. kam jie tą sutarti sceną jis vaizduoja Mindau- 
jo Europoje garsėti nuo ‘ pasirašė? go pilyje. Salėje matome
1219 metų, kada jam vado-į . Mindaugo brolėną Trainai-
vaujant Lietuvos kunigaikš-j . Kad butų lengviau gin- tį jr kryžiuoti Hermaną, 
čiai pasirašė su gudais tai-• *s nuo kryžiuočių vokiečių. Tarnaj įneša kauras (kili

mus). Hermanas jiems sa
ko: Patieskite kaurus. Po
piežius atsiuntė juos pago-

i XT , ., v, , niu karaliui dovanų. Šian-
— Ar tai buvo ir daugiau 1 Ne. nekrikštyta. j prfima krikštą

Lietuvos kunigaikščių? į A i„ Šventas vainikas pridengi

kos sutarti ir Lietuva pasi 
darė jau vieninga, 
valstybė.

-kJ — Av tai Lietuva buvo 
I dar nekrikštyta?

— Apie tai aš kalbėjau 
praėjusi kartą. Tėvas greitai i 
pamiršti. ' ?

- Ale pasakyk, ar tie ku- Rentas vainikas pi idengs
: nigaikščiai nesusipešdavo io smilkinius. Tegul geibia 
i.rt i - - , • ___  krikščioniu tikvba: temų

— Jes, Maiki. pamirštu! 
greitai. Negalėčiau net pa
sakyti. ar vakar valgiau va
karienę, ar ne. Nu. tai 
kartok, ką praėjusi kartą 
kei.

te jo įsakymus; ieškokite teis-' 
mo. ieškokite romumo (nuolan
kumo). kad kaip nors būtumėte! 
paslėpti Viešpaties narso dieną“.

Izaijo pranašystėje ir vėl su

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street. 

Spring Valley. III. 61362. 

(Skelbimas)

l ĮSAKYKITE Tl'OJ!

TIKTAI PER 
I N T E R T R A 1) E 1 X P R E S S CORP. 

geriausia dovana 
I LIETCVĄ! 

SI’EdALČS RUBLIŲ 
CFRTIF1KATA1

INTERTRADE 
ENI’RESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ (ŪMINĖS 
TAI PATVIRTINO!

I ž juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat. kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
ENPRESS CORP. mk .ai 
pasius jums veltui Įrody
mus.
Rubliu rertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
tukliais labai geru kursu 

PII NA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
> PRISTATYMAS
< ertifikatai pristatomi 
jusli giminių namus 
l ž specialųjį rublį yra 
maždaug per 3 savaites.
imama $2.60.

Jokių primokėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

t /SAKYKITE DABAR 
l ŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS C ORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

LABAI SVARBU!

— Ale žiūrėk, nepamiršk.!'

KĄ DUOS BRANDTO Į 

BREŽNEVO SUTARTIS?

I ta klausimą teisingai at
sakys tik ateitis, bet kad tai 
vra didelės reikšmės faktas, 
niekas neabejoja.

Vokietija po pirmojo pa
saulinio karo iau ne pirmą 
kartą mėgina susidraugauti 
?u Sovietų Sąjunga. Weima- 
ro respublikos laikais Vo
kietijos bendradarbiavimas 
<u Sovietų Sąjunga padėjo 
jai įveikti Versalio sutartim 
uždėtus apribojimus karinė
je srityje ir netiesioginiai 
■įaruošti Hitlerio kariuome
nės galybę.

Antrą kartą Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos suartėji
mas pasireiškė Hitllerio-Sta- 
’ino susitarimu 1939 m. rag- 
•ė’jo mėnesi. Jis atidarė du- 
is antrajam pasauliniam 

karui, suardė Lenkiją ir Va
karų Europą ir galų gale nu
vedė i baisų karą su Sovietu 
Sąjunga.

Kokie bus vaisiai šio 
Brandto-Brežnevo susitari
mo. šiandien mes negalime1 
iksliai numatyti. Ne vieno-j 
bi vaisių laukia ir patys vo
kiečiai.

GYDYMAS JUOKU

"Trys minutės juoko at
stoja 15 minučių rytinės 
gimnastikos. Todėl juoki
es“. Taij) per televiziją pa
taria Norvegijos gydytojas 
Royal.

Jis tvirtina, kad juokas 
-katiną plaučių veikimą, 
•riprina krūtinės raumenis, 
>agerina medžiagų apykai

tą. Panašias išvadas padarė 
ir kiti gydytojai.

Jie parenka trumpus juo
kingus filmus ir juos rodo
K

tegul
saugoja jos šventumą; tegul

i gerbia kryžiuočius ir jų pa-
— Buvo pasipriešinimo ir' šventintus klioštorius.

ačiam Mindaugui. Ypač* _ . ...... ,
griežtai prieš ji nusistatė ~ !«skla,Jau .ka'™‘
Žemaitijos kinigaikšėiai. Perkunu,«

J 1 va garbino per amžius, ar

tarp savęs, kai jų taip daug knkšciomų tikybą,

Mindaugas atėmė iš jų ze-Į 
mes ir ištrėmė juos iš Lietu-j
vos. Ištremtieji pradėjo ieš 
koti sau talkininkų prie: 
Mindaugą. Sukilo prieš ji į

<uni-;

ne. Maiki?

į — Ne, tėve. Perkūnas yra 
gamtos jėga, kurios niekas 
nenugalės, tik krikščioniu

— Sakiau, kad tais 
kai? beveik kiekvienas 
tuvos kaimis turėjo
gaikšti. Jeigu sena: ___ _________
gaikštis numirdavo, /palik?, čiai. Matydamas, kad kardui p7ie "tu'kilimu. kuriuos po- 
damas 5 sūnus, tai jo/vieto ? (‘ia nieko nepadarysi. Min-; pįežįUs prisiuntė Mindaugu1’ 
užaugdavo penki jaiįnį ku J daugas ėmėsi diplomatijos n dovanŲ jįe Jabaį patiko 
nigaigkščiai. Todėl] jr da-i kryžiuočių vadu: Trninaičiui .nes atrodė, kaip
rant taikos sutarti suĮOTjdajsJ brangiu dovanų. . geriausiu; Lietuvos pieva, gėlėmis nu- 
Mindaugas pasirašė Bą su 21 * savo žirgų ir pasiūlė taikau barstyta. Ir priėjęs prie ju 
Lietuvos kunigaikšfcjįj Prižadėjo priimti krikštą iri norėjo užminti, kad pakvip-
kuriu vardus aš jau^įHgįay * apkrikštyti visą Lietuvą.; tų. Bet kryžiuotis ji sulaikė: 
pereitą kartą. “ * Kryžiuočiai davė apie tai ži- atleisk, kunigaikšti; neturi

nia pačiam popiežiui. Nesi-' krikšto rūbo, todėl negali ju 
leidžiant i smulkmenas, ga-’ mindžioti: iš Romos .,uos at- 
įima pasakyti trumpai, kad; vežiau. Trainaitis klausia: 

i popiežius Inocentas IV priėj o kai ausiu karalium, ar ga-
— Bijau, kad nebūtų nl1o mė pasiuntinius didžiausiu lesiu? Kryžiuotis atsako:

bodi litanija. / ; džiaugsmu ir Įdavė jiems sa-j gal būt. jei kartu būsi ir mū-
o rašta. įgaliodamas Kul- bažnyčios sūnumi. Trai-

žemaičiai. Bet pavojingiau- p^žnyčia uždraudė žmonėm 
sias priešas buvo kryžiuo-' -a jėgągarbinti. Bet grįžkim

— Nu, tai daba 
visus. • >J

pasakyk

— Ale žinai,rkafĮ man no_ 
risi viską žin^ti paSakyk.

A U TOM O B I LI A I

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJŲ MODELLIŲ

ZHIGULI VAZ 2101 
Kair.a............ $3.520.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI V VZ 2103
Kaina ........... $1.036.50

FURGON
STATION VV.VGON 
Kaina .... $3,881.25

E.vport model 
MOSKVITCH 412 IE
Kaina .... $3,570.00

Maiki.
I

— Tais lailtoi^ be.tuviai turėj/ tik po vieną 
varda. \ isojkių Petrų. Jur
giu. Mvkoli/ — nebuvo. Jie 
atsirado tik .5U krikščionybe.

Lietuvos kuni
gaikščiai, l/jrie pasirašė tai
kos sutarti ?u o-udais. turėjo 
tik po vieLą varda. būtent: 
Ži\inbuda,j D»n-

naitis klausia toliau: o jeigu 
būsiu karaliumi, bet ne 
krikščioniu? Kryžiuotis sa-

te popiežius Lietuva vadina • kunigaikšti!______________________
Litovia. o apie Mindaugą j O Trainaitis a‘keita. tai tu j 
rako: "brangiausia? sūnų?; sapnuoii. Juk a? esu vainiko I

A “ Ir nurodo' paveldėtojas, ir kažiu ar aš; D,E' ° KaRAB.STeS žIMOS

mo vyskupą Heidenricha 
vainikuoti Mindaugą Lietu
vo? karaliumi. Bet tame raš-

igoniams, atskirai parink- 
lami kiekvienam, kas jam 
rali būti juokingiausia.

MOSKVITt H 
Kaina ............

408 IE 
$ 1.285.00

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

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
V

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ
*

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kip ras*Bielinis :

Dienojant, 464 psl. <

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 3G9 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190o 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 pi aeities 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.

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

4'

musu Nristuje . ____
Heideni Miui. kaip tą"bran-* norėsiu laukti
iriausią Sūnų“ vainikuoti.

ZAPOROŽEI* ZAZ968

Kaina ........... $2 250.00
Prašyki: mūs spe< ialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABlzIAI
l,an! ytojams iš SSSR

Mes turime šito bizni » 24 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų u..ša
ky tojų.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

___________ liūlys pateHkima^Beli IEŠKOJIMAS RAMYBĖS [

Sako? "..pavedame, kad?, kiyžiuotis nenusileidžia: taf 
narinke? ?a\ keletą nralotu šusčia viltis, sako, ar girdi!
ir vienuoliu.Yninėtąji Min? kuksčionių varpu.-, 
dausra vainikuotum mūsu me^žiai paliovė ošę. 
vardu viso? Litb ijo?... kara- ™tilo: nutils ir žmonės, nu

Jūsų
šilai Apaštahas Povilas cituoja pra

tašą Izaiiją ir (Rom. 3:17) sa
ke, kad tie. kurie tariasi pažįstą 
Dievą ir i« r>b*na. vistiek nežino



Ptabpte fcSUi 
re—

Mirusiojo poeto Myk. Vaitkaus 
gyvieji žodžiai

KUR VIETELĖ TOJI?

Vai, sakykite jūs, kur, kančių paragavę, 
susiradot galop vietą tylią ir žavią — 
kaip ir man susirast šioj žemužėj gerojoj 
po kančių, po nakties tylų saulėtą rojų, 
kad galėtų tenai mano siela bevietė 
susiglaudus sparnus amžinai atsilsėti...

Sidabrinėj svajoj gal ją ten aplankytų 
bendramintė dvasia, kaip kvėpavimas ryto, 
su aušros šypsena, kur kaip motina guodžia, 
su viršūnių mintim, kur įspįsta be žodžio.
Ir veizdėtų širdis j tą žvilgio gilybę.
Ir pleventų žvaigždėm graudžiai akys sužibę.

KELEIVIS DEBESĖLIS

Pilkas debesėlis plaukia 
Per dangaus gelmes 
J slaptingą žydrą toli — 
J šiltas žemes.

Ten jis savo lengvą naštą 
Maloniai pames 
Į plačių Juodųjų jūrų 
Mėlynas gelmes.

Ei, pasveikink, debesėli, 
Debesų versmes,
Tas gilybes, tas platybes 
Gyvas, neramias.

NEBEATSIMERKT

Kai užmerkiu akis ir žvelgiu praeitin, 
kur žvaigždėtais stebuklais gaišavo, 
ir krūtinėj grauda spinduliuodama tvino, 
ir džiaugiaus, ir tikėt nedrįsau:

nebsinori daugiau atsimerkt ir sugrįžt 
į šiandieną abuoją ir pilką, 
tik iš laime švytruojančio šypsančio ryžto 
neramybei paliepti: Nutilk!..

Ir glūdėt, ir tylėt, ir alsuoti kvapsnim — 
ta dvasia iš sudužusio indo, 
praeities valandom. Nebūtis tai nuskynė... 
Nebūtis... nebūtis įkandin...

AR IR TU ILGIESI?

Pasakyk, vėjeli, ko suoki taip graudžiai, 
kai tamsa švelnioji nakčiai skraistę audžia? 
Ar ir tu vienatvėj amžinai ilgiesi 
ir bent sykį trokštum parymoti dviese?

Betgi taip tau lemta, begalių vienuoli, 
veržtis ir nerimti, skrist ir skrist į tolį, 
kol, išsekus jėgai, sykį atsilsėsi 
praeities bekraštės amžinam pavėsy...

j-jr NIEKADOS

Niekados, niekados nebišvysim Tavęs... 
Niekados! niekados! Koks tas žodis gilus! 
Pragyvensim dienų vargingųjų eiles,
Ir amželis prabėgs — nebišvysim Tavęs...

Ir kad liūdna mums bus, spindulių nebemes 
Ta akis niekados... Ir kad liūdna mums bus... 
Niekados, niekados nebišvysim Tavęs! 
Niekados, niekados... Koks tas žodis skaudus.

POETAS M. VAITKUS PALAIDOTAS PUTNAME

Poetas kan. Mykolas Vait-! tanas Gustaitis, prel. Vytau- 
kus mirė gegužės 20 d. 6:20 tas Balčiūnas atsisveikino 
vai. lyto. Gegužės 22 d. va- Lietuvių Katalikų Mokslo 
kare Providence laidojimo akademijos vardu, Antanas 
koplyčioje, esančioje prieš škudzinskas — LB apygar- 
lietuvių parapijos bažnyčią.1 dos. poetas Stasys Santvaras 
buvo iškilmingas atsisveiki- bičiulių vardu, paskaitęs 
nimas, i kuri atvvko ir iš šia proga velioniui skirtą ei-
Bostono būrys velionio bi-: lėraštį, ir vietos lietuvių pa-! bujota cvai
čiulių ir gerbėju čia Lietu- rapijos klebonas kun. Vac-U JETVVOS ŽEMĖLAPIAI eiU ^NmOS“ SIENIO 
vių Rašytojų D-jos pirmi- lovas Martmkus. į , ’ShDifčiAvn ciipaO
ninko kun..Leonardo And-! Turime iJetiivos žemėla- NUPLĖŠIAMO SU PA5I-
riekaus Įgaliotas turiningą' Gegužės 23 d. rytą Provi- piv — už 50 centų, už $2.50 SKAITYMAIS KALtN 
kalbą pasakė rašytojas An- dence lietuvių parapijos baž‘ (sulankstomas) RIAUS. KAINA $3.5v.

KELEIVIS, SO. BOSTON

nyčioje buvo iškilmingos KODĖL ATSIRADO
, pamaldos, i kurias susirinko WATERGATE J VYKIAI?
: labai daug žmonių. Vien ku- >
, nigų buvo per 30. Mišias lai-, Watergate demokratų rin- 
i kė Proudence vyskupas žirninės būstinės bya dar tę-. 
Į Louis Galineau, asistuojant gjagj, jr užtruks daug laiko, 
vysk. \ ineentui Bl izgiui b 1 goj visi kaltininkai bus iš-j 
dar 7 kunigams. Pamokslą aiškinti ir aplamai dar klau-; 
pasakė vysk.. V. Bnzgys,vysk.. V
kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras anglų kalba plačiai pa
pasakojo velionio biografiją 
ir gražiai, akademiškai įver
tino velionio darbus. Prieš 

. pat išlydint šiltu velioniui 
skirtu žodžiu atsiliepė n

i vysk. Galineau.

Sugiedojus Lietuvos him
ną, poeto Al. Vaitkaus kars
tas buvo išneštas iš bažny
čios ir. 15 automobilių lydi
mas, nuvežtas i Putnamo lie
tuvių vienuoliu kapinaites. 
Čia apeigas a'liko vysk. V. 
Brizgys, kun. Stasio Ylos 
asistuojamas. Po kun. L. 
Andriekaus žodžio Lietuvių 

f Rašytojų D-jos vardu ir kun. 
! S. Ylos ateitininkų vardu bei 
j bažnytiniu giesmių, kun. S. 
Ylai pasiūlius. buvo sugie-

| dotas ateitininkų himnas.

Į laidotuves iš Hartfordo 
! buvo atvykęs dr. Petras Vi- 
1 leiš’s ir būrelis bostoniečių, i Iš New Yorko — n’-el. .1 
: Balkūnas, poetas kun. L.
• a ir kt.

si-mas. ar tikrai visi bus su
rankioti. Visuomenė neabe
jotinai tuos kriminalinio po-( 
būdžio įvykius smerkia, nes 
jie žymiai pakenkė Ameri
kos prestižui ir užsienyje.

Bet kodėl toksai, galima 
sakyti, primityvus rinkimi
nės veiklos planas buvo su
galvotas ir pradėtas vykdy
ti? Ypač. kad ir tokio žygio 
nepasisekimas ir jo padari
niai galėjo būti iš anksto nu
matyta?

ABC žinių komentatorius 
Howard K. Smith. tą dalyką 
nagrinėdamas, bando rasti 
kai kurias priežastis.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Jis mano, kad i Waterga-' 
te žygį galėjo paskatinti ir 
prez. Nixono pirmosios ka-! 
dencijos metu krašte vyra-! 
vusi atmosfera. Miestuose 
buvę daugybė karštu de-
=SS 115372 TRYS .R VIENA,.VJSKVK, P, .M,C 

zidcnto užsienio ir vidaus Narūnės atiminimai apie ATSIMINIMAI, I tomas 
politiką. Studentų gyven- rašytojus Gabrielę Petkevi- 320 psl., kaina $3.50, II to 
vietės pasidarė visiškai ne- čiūtę, Bali Sluogą, Jurgį mas —82 psl., ^aaia %,3.o0. 
sukontroliuojamos. Daugelis Savickį ir Juozą švaistą ,1711

pis., kaina $3.00.J Visus laido4uviu dalyvius 
į vienuolės pakvietė pietų. Į konservatorių ėmė būkštau-
I Vienuolių kapinaitėse 'jau kad krastas- Sr«unamas 
: stovi per 211 paminklu. Ten '.'apninku, pogrindininkų 
ta,n, kitu iau ilsisi dr. Motie- >>; i™inausių agentų, jau ar- 
jus Nasvvtis. io žmona Salo- ‘ga P"e "suotinio sąmyšio

■ • ; -i n__~ n.,., ribos. Ta nuotaika galėjusimeja, istorikas Pranas Pau- __ _________.. -
Bukonis. Vasaitienė ir kt.

! Ž-tis

paskatinti su subversija ir 
špionažu pradėti kovoti to
kiomis pats subversijos ir 
špionažo priemonėmis.

KAS YRA MR. COX?
j I Antra. Nixonas nebuvo
’ Kai]) žinome, naujasis visiškai tikras.“ kad gali bū- 
gen. prokuroras Elliot L. ti perrinktas antram termi- 
Richardsonas specialiu Wa- nui. Tą netikrumo ir atsar- 
tergate skandalo valstybės gurno jausmą palaikė atsi- 

! prokuroru, kuriam yra su- minimai apie pralaimėjimą 
} teikti dideli Įgaliojimai ir vi- rinkiminėje kovoje prieš 
; siškas savarankiškumas, pa- John Kennedy. Nuo tada

na $15.00.

TAU, LIETUVA, Stepo 
no Kairio, 480 ^1., kai
na . 5 .... - ,.... ........ $2.00 :

DIENOJANT, Kipro Bie

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Kaina ...................... $2.00

i (apie Salomėją Nėrj). 
GANA TO JUNGO, Kipy -onė'ės Orintaitės, 234

j skyrė Archibaldą Cox’ą. Ka- liko įsitikinimas, kad Ken- ^^ ^knio atsiminimai, 49-.• Kaina $o.09.
; dangi šią pavardę dabar gir- nedzio rinkiminiai aparaci- 
į dėsime dažnai, tai pravartu kai. turėdami neribotas su- 
1 su juo susipažinti kiek ar- mas pinigu, nusuko ar kaip 
I čiau. kitaip savo naudai „nuskai-

•' tė“ kelis tūkstančius Nixo- 
| A. Cox yra Naujosios Ang- nui skirtu balsų Texas ir II-
t Irios gyventojas, Įžymus čio- linois valstijose. Tai galėjo „nio, 461 psl., kaina....$2.0< 
į nykščio Harvardo universi- būti ir dabar, nes Ted Ken- 
f teto konstitucinės teisės pro- nedis rengiasi išstatyti savo 
j fesorius. o taip pat didelis kandidatūrą 1976 m. ir iš 
autoritetas ir darbininkų tėi- anksto paruošti demokra-i 
«ės klausimuose. Jis yra bai-(tam palankesnę dirvą, 
ges 1937 m. Harvardo uni-J
versitetą aukščiausiu magna 
mim Įaudė pažymėjimu. Jis 
1968 m. buvo pakviestas i 
New Yorka sutramdvti Co- 
’umbia universitete kilusiuc.
studentu liausiu ir tą užda
vinį atliko labai lanksčiai. 
Cox išlygino ii- Harvardo u- 
nive’-si4ete 1969 m. kilusią 
dudenti joje Įtampa.

Prof. Cox yra liberalinis 
demokratas, paskutiniuose 
linkimuose rėmęs šen. Mus- 
kio kandidatūrą, buvęs Įvai
kių teisiniu klausimu patarč
ių prezidentu Trumano 
Kennedžio ir Johnsono ad
ministracijose.

Jis laikomas labai savvs- 
‘■oviu akmeniu, kurio negali 
^aveikti Jokios pašalinės ita- 
’ os. Bet tai paaiškės tik vė- 
Usu.

Da»- sakoma, kad šis pro-
cnruis

Be to. komentatorius ma
no, kad tiumpalaikiai rinki
miniai pinigai jau savaime 
galėjo paskatinti i nusikals
tamą darbą. O kai toji kri
minalinė „veikla“ prasidėjo, 
jau nebegalima buvo jos 
lengvai sustabdyti.

Žinoma, gal tokių priežas
čių ir galėjo būti, bet nuo
stabu tai, kad didžiausios 
galvos sugalvojo pačią men
kiausią priemonę kovai su 
opozicine partija. Bloga, jei 
tą kenksmingą nieką supla-| 
navo prezidento patarėjai.} 
nepainformavę savo virši-' 
ninko, nes tada jais negali
ma pasitikėti ir kitais atve
jais, o būtų dar prasčiau, jei 
toks „vaikų darbas“ buvo 
aprobuotas paties Nixono.

Visa tai pateisinama tik j 
sovietų akimis žiūrint, nes} 
šnipinėjimas ir įsiveržimai j 
ten būtų visai normalus bū- j

rrėgs'as su žmona das suglamžyti savo prieši-i
’b-hti darže, sodinti daržo-i ninkus.

ves... I
J
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Jurgis Baltrušaitis

GEGUŽĖS DAINA

Vėl, vėl suūžė sodai, giraitės,

Saulės tuoktuvėms margasis kraitis —

Blizga žibučių mėlynos akys —
Stiebias kaštanų žiedai kaip žvakės 

Ir jau lelijos ir baltos rožės,

Saulės draugužės, žiojasi, vožias...

Netaupo viešnios baltutės drobės,
Žaliais šilkeliais juosias ir gobias,

Bet, ant, jaunoji, ant, obelytė 
Maloniai žiedu vaišina bitę,

Stiebias didingai, kaip karalienė,
Lyg pienu prausias, maudosi piene...

* * •

Gegužės 2 d. sukako 100 metų, kai Paantvardžių kai
me, Skirsnemunės par., Raseinių apskr.. gimė poetas Jur
gis Baltrušaitis. Jis mirė 1944 m. sausio 1 d.

» JAUNYSTĖS ATSIMINI 
, MAI, Vlado Požėlos, 335 
j psl., kieti viršeliai, kaina — 
į $4.00.

Nuo krivūlės iki raketos
Lietuvos paštininkų atsimi- 

JVYKIAI IR ŽMONĖS, nimai, redagavo Antanas 
gen. Stasio Raštikio atsimi-; Gintneris, 538 psl., kaina — 
nimų III tomas, 616 psl., kai- 55.00.

'RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
MES VALDYSIM PA-! ATSIMINIMAI APIE 

SAULį, parašė L. Dovyde- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė 
nas, I tomas 268 psl., II to- lė» Liūdžiuvienės, 88 psl.
mas 248 psl. Kiekvieno tomo • taina ........... . ................. $1
kaina $4.00.

į ATSIMINIMAI parašė Juo- 
WE VVILL CONQUER i zas Liūdžius, 246 pusią

THE WORLD by Liudas Į piai, kaina..........$3.00
Dovydėnas, 217 psl., kaina j
$5.00.

ROMANAI
Sunkiausiu keliu, roma

nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.1)0.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl., kaina $4.50.

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl., kieti virše- 

Į liai. kaina $6.00.
Vytautas Alantas, AMŽI- 

j NAS LIETUVIS, I dalis, 412 
psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
114 psl., karna minkštais 
viršeliais $6.00, kietais — 
'6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis, 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $4.50

Brėkšmės našta, romanas, 
oarašė Jurgis Gliaudą, 384 
jsl.. kaina $6.00.

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

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Namas geroj gatvėj, ro
manas. parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294 
psl., kaina $4.50. 
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 

5R3.OO.
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIU. romanas, 
365 psl., kaina $5.

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

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

I Rezistencija, romanas,
_ t • 1 K- Rnab’s, 429 psl.,
Trys ir viena, Janinos Na- h jetajg vigeliais, kaina — 

rūnės atsiminimai apie rasy.i qq
tojus G. Petkevičiūtę, Bali j ’
Sruogą, Jurgį Savickį ir Juo-f 
za švaistą, 171 psl.. kaina}
$3.00.

LĖMĖ 
Pet
psl.

KĄ LAUMĖS

zAtsitiktinio kareivio. užra.
J. Januškio atsiminimai,

Milžinų rungtynės, MykO’ 
Io Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina —

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus:
atsiminimu (1918-1940) Y į PASKUTINIS POSĖDIS 
romas, 295 psl., kietais vir-1 Juozo Auceno atsiminimai 
sėliais kaina $3.75. 227 psl., kaina........... $4.0(

NAZARETO MALŪNAS

NEGIRDfTA-NB1«r,£TA KVYGA JAU IŠEJ' IŠ SPAUDOS. 
VŽ • 3.7S GAUNAMA ŠIUO ADRZSU:
N. ČAFKAHSKA3,8B4-33TH AVB, LASAU . Q, CANADA

M.ČAPKAUSKAS

?’"ksta2į ?nlrsellals " 7\psl„ kaina 52.00.
Kietais $3.50. “st^Pono Strazdo eilėraš-

59 psl.. kaina $2.50. 
ly», apysaka vaikam, 

parašei Antanas Giedrius, 
130 psk kaiha $1.80.

Juodį’J0 pasaulio sukili
mas, ps^ra^® Stasys Michel- 
-onas, H27. Psb, kaina $2.00.

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

Kunigi/ celibatas, parašė 
kun. Fox* 58 Psl-, kaina 25 
centai. i.

Ar buvo visuotinis tvanas,
14 psl.. kafpa 25 centai.

Žemaitės paštai karės me
tu, 126 psl., 50 centų.

Juozas St^*’7a*» 32 psl., 
kaina 25 ceriai-

Žalgirio mi“**’ parašė dr. 
Daugirdaitė Sruogienė. 24 
psl.. kaina 50 £®ntų..

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 2^ P3!-, kaina 
10 centu.

Demokratinio •ociahzmo 
pradai, (S Kaihio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 Aęntų.

SočiaIdemokratid® *r ko
munizmas (K. Kavlski°)» 47 
psl., kaina 25 cen^i

Atskirai sudėtus? iu kaina 
$11.40. bet visos k4rtu Pa
duodamos u2 $2. \

t r
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******************************************************************* ^ Į Išskrido j Šveicariją

i
Vietinės žinios

^ «»<,♦♦###<♦##♦*♦*#♦******♦***•*•••*••

Kultūros klubas baigė 

sezoną

Gegužės 26 d. buvo pas-

SUNAIKINS ŽVEJYBĄ Į 
ATLANTE

Š. Atlanto pakraščio žve-j 
jų organizacijos šaukiasi 
pagalbos. Jos sako. kad kitų' kurinis šio sezono susirinki- 
valstybių, ypač Sovietų Są- , mas. jame piymouth, N.H.. 
jungos, žvejai gali per Rele-j valstybinės kolegijos dėsty- 
rius metus visiškai sužlug- toja dr. Delija Valiukėnaitė 
d.vti žvejybą nuo Karolinos! lukšteno temą: ”W. Shakes- 
iki Mainės. Į peare’o Othello pro vertimo

Praeitą mėnesi čia žvejo-! skliautus“, 
jo net 17 valstybių 312 žve-i
jų laivų, iš jų 190 buvo So-1 Paskaitininke pavyzdžiais 
vietų Sąjungos. Jie baigia Įrodinėjo, kaip sunku yra iš- 
išgaudyti visas žuvis. Silkių versti tokio žodžio milžino, 
čia per 10 metų beliko 10G .i koks buvo Shakespeare’as.

Kol čia nežvejojo sovie-j kūrini ir kam iš lietuvių ver
tai, Bostono žvejai pagauda-1 tėjų geriau ar blogiau tai 
vo per 50,000 tonų menkių.; padaryti pavyko, 
o dabar bepagauna vos 6, Į
000. Sumažėjo ir Bostono! Prelegentė pagrindinai 
žveių laivynas. Prieš 10 me-! gvildeno Churgino vertimą, 
tu čia buvo 64 žveju laivai, j
o šiandien tėra tik 29. Dr- D. Valiukėnaitė vrr

Dėl to žvejai ir šaukiasi s^ame krašte issimokslinusi, 
pagalbos. 0 stebina savo gražia lietu

vių kalba.
Bostono apygardoj balsavo:

Nuo praeito rudens klu-
LB Tarybos ir seimo at- bas turėjo 7 susirinkimus, 

stovų rinkimuose Bostono Jame paskaitas skaitė prof. 
apylinkėje — 275, Brockto- dr. Rimvydas Vaišnys, prof.

L ^orcesterdr. Antanas Sužiedėlis, Al- 
109 viso labo —- o39 (1. /0 gr)mantas Gureckas, prof. dr. 
m. balsavo 481). , Stasys Goštautas ir prof. dr.

, m , , , ' • _ . Delija Valiukėnaitė. Buvo
Į Tarybą balsų gavo: J.; surengta Vytauto Igno kūri- 

Kapocius —216, Algis Ma- nju parocĮa paminėta Balio
kaltis — 209, P. Jancauskas
— 201. Kiti gavo mažiau. j Sruogos mirties 25 m. su

kaktis, kur kalbėjo rašytojas
Kiek pateks i Tarybą, pa- i Antanas Gustaitis, ir viena- 

aiškės visus apygardų balsus me susirinkime savo kūri- 
suskaičiavus. Į n’’us skaitė rašytojai Marius

i t • z. • • ’ Katiliškis ir Liūne Sutema.Į Pasaulio Lietuvių seimą!
išrinkti J. Kapočius. P. Jan-; Klubui vadovavo inž. Do- 
čauskas ir D. Šatas. | natas Šatas.

Aidai ir šešėliai, premi- Ošiančios pušys, Halines 
juotas romanas, parašė Va- Didžiulytės - Mošinskienės i Gegužės 26 d. su John evs Kavaliūnas. 234 psl., 17 triniu <u vai dėlių - apy- 

! Hancock bendrovės ekskur- kaina $5.00. braižų, 176 psl., kaina $2.50.
sija išskrido i Šveicariją Ele- ( ‘ ‘

» na Santvarienė ir Elena ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka Lietuva gr%ži tėvynė, Va-1
mažiesiems, teisybė dide- lės \aivorv;ė< eilėmis apva
liems. Ados Sutkuvienės šyta. Jono T ryčio iliustraci- 
iiiustracijos, 21 puslapis, į jos, b; a r v i..vana vaikams,- 
kaina ................. $1.5o. j Radvila Perkūnas, istori-;

T,eč. .L,e,uvo,Ua. 130 „ė. kaina $4.00. į Į
Rugpiūcio 12 d. Romuvos; nepriklausomybei, Vaizgan-, ‘

BOKIME VISUOMET JAUNY RYŽTINGI LR KIE

TAI TIKI. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

Kuncaitienė. Grįš po 10 die
nų.

PARENGIMU 

KALENDOR IUS

Parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

z{LDIilCll 01L COVl’ANY

to straipsniai, 40 psi.. 
na $1.00.

Kai : Versmės ir verpetai, aki-' C
mirku - s: dus; >u rinkinys^ 
praeities ir u timi; dienų ak-: $ 
tumiai.- klausimais, parašė;? 
Bronys Kaba, 351 psl.. kai-’ 
na $5.00.

130 Safford Street

Wollaston, Mass. '. G 
Tel. 472-2086

9

Vincas Krėvė savo
kuose, parašė Vincas

laii.
Ma

i!

Mrs. L O N G
spėjėja ir patarėja visais klausimais 

(Spiritual Reader and Adviser)
Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 

221 W. Central Street, Rt. 135 
W. Natick, Massachusetts, 01760 
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga 
patarėja!

n

Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po j Skaidrytė, Balės Vaivo- 
pietų So. Bostono Lietuvių! lY^es J scenos vaizdeliai.
Piliečių d-jos auditorijoje; kama
Lietuvių Bendruomenės Bos- Jonul>, ke|iauj R 
^no apyhnkes rengiamas 1K R.ki 1 -Ė
Tautos šventes nunejimaS-| ka.na $1.50.149 1 ?'■ ■L'W j
koncertas. j Chieagos istorija, paraše

* * * j Gedimino sapnas ir Nerin- j Aleksas Ambrozė. 664 psl.
Spalio 21 d So. Bostono! ga, eiliuotos pasakos ir le-', gausiai ib is'm n, kai 

Lietuvių Piliečių d-jos III a.! gendos, parašė Jonas Valai-j na kietais vb scbms $iu 
salėje lietuvių radijo valan-' tis, kaina $2.25. | minkštais — $8
dos Laisvės Varpo rudens! į nv-vr1 1 NARDŽIO PULKAS, apsa *

kymėiiai, parašė Bale. . .
Vaivorytė, 157 psl. kai-|ne#’ 6b0 PsL’ kaina

DANGUS DEBESYSE,- 
1918-1919 m. išgyvenimai, 

..... 3 vei^smų parašė Juozą* Švaistas, 325
ės atkūrimo 56 metu! komedija’ Anatolijus Kai-; psl., kaina minkštais virš 
s parninėibnas > 78 PsL> kaina ?2-50- Hais $2.50. kietais $3.75.

VINGIAIS
parengimas. ^Jdr. F. Kaivaitytės-Karveiie

. $3.50
• •

Lapkričio 11d. So. Bosto
no Lietuviu Piliečių d-jos' 
patalpose Bostono ramovė-į 
nų rengiamas Lietuvos ka-; 
riuomenė
sukakties paminėjimą

Skaitykite 
šias knygas

na $2.00.

Du broliukai,

į ŽVILGSNIS I PRAEITI,1
MURKLYS, A. Giedriaus’k. Žuko, 476 psl., kai--

. apysaka, 130 psl. kai- 
i na .......................... $1.80.

na ...................
MYKOLO 

ei au s ats: ’ ’T• i *BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa- Į)S*-’ karna S !0.0
rase Gintarė Ivaškiene, 
133 psl., kaina $3.60.

psi
............ $5 1
KRUPAVI- 
NIMAI, 364 

«•
00.

Brolio Mykolo gatvė, ro-:. 200 «■» NcrR.s-LALSO „Ą LIE-Į
manas, parašė Eduardas .Tsvvnn oicimc , , 'a'1
Cinzas, 303 psl.. kieti virše-; AI?VYD° I A,?A1,v0S' P° ° Starto. puslapių
liai. kaina $6.00. ?^e, ™ ...............................$

140 psl., kaina $3.00. NEPRIKLAUSOMA LIE
Juozas Švaistas: ŽIOB 

RIAI PLAUKIA, romaną.-.s o-.j : liu. parašė Aloyzas Baronas,L-f ! 224 psl., kaina .$4.50. 
raviciaus gyvenimo. 233 psi. ; r

i Mūsų mažoji sesuo, Anta- 
VlENI n° Vaičiulaičio apysaka, 104 

i a«c>rk-»iAi m i . ' psl. kaina minkštais virše-ni “l5? ’ P ! >iais 52-50> kietais

Išdžiūvusi lanka, 18 nove- TLiVA 81dpiįro ats‘m1'
nimų !l tomas. psl., kai
na $7.00.

i
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas

v •1 T- ‘Atsitiktinio kareivio
lamiškio atsimi-rasai, Jono

o laiku Europoje, 1271 
Antri jo pasaulinio'

psl.. kaina $2.00.
namų, premijuota a- ANTANAS SMETONA

vcmiiliac vda reline Pysaka. parašė Andrius No IR JO VETKLA. Parašė JJ VCNiMAis YKA DAILUS , Hmas ?fin nd Vninn KO ami „C1 
į romanas iš lietuvių emigran- į
' tų gyvenimo, 242 psi., ka? i Lemtingos dienos, 
na $2.50 ; Jaškausko at ysaka,

; $2.50.
k i Draugas don Camillo, '
£ Įdomūs klebono ir vietinės! Milfordo gatvės elegijos, 

komunistų partijos sekreto-! didelĮ susidomėjimą sukėlęs

► i

►► i

Vvtautas Volertas, GY i Be

Apšildymo įrengimai & APTAR.’*, v 1M. l1 
Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Dažau ir Taisau
iSanius iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

visią, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga-
JON AS STARINSRAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masa.

Tek CO 5-5854

PRAl'DLVO ACENTŪRA 
Atlieka Įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
59S Urcadvvay 

S.» Boston. V.ass. 02127 
Tek AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

įsom a

LIETUv
"V A

X- 1 * j

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir tie?aviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at-irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu- bei i, ; ■ irias k ausimus. 
Jame rasite įdamių skaitytojų laiškų si, s, -. anie laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomom • kiei-vieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETI VA“ vra d-ramiška^ mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų be;; ir: i i i.ei dejų. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris i -.voįa ir d.rna ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Mon t rei '.’oe’er. < ANADA

; rimas, 200 psl., kaina $3.50. Au Gustaitis, 154 psl., kai-į 
na $1.50. '
KONTRŽVALGYBA LIE 

TUVC- iE, Jono Budrio at-' 
siminimai. 221 psl.. kaina 
$2.50.

Jono
kaina

ii

►

► j riaus pasikalbėjimai, 216 į poeto Jono Aisčio straipsnių 
* psl., kaina $3. rinkinys. Kaina 

sėliais — $3.75.
minkštais išN( CM0.IAMAS BI TAS

"j«2

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
t

CENTUS PER MĖNESĮ 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI
t V'

NAUJAS TEXACO ALYVOS
* k V.

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmokėjimo » Išmokėti per 60 mėnesiy » Jok.ų procentų

WHITE FUEL
CORPORATION. 900 East First St., Boston, Mass. Tel. 268-4aO0

prie greitojo su- 
iniii!. išnuomojamas

. . 2-ju kambariu ir virtuvės butas
prisiminimai, 269 psl., iliust- vie„,lm a>„roiai. Teinu,lis po

, Dorchcsferv.
Tau, sesute, Prano Lem- s;sit,k5mo 

berto gyvenimas, kūryba,’

ruota, kaina kietais virše- 
‘ liais $4.00. 
j
; Lietuvių pasakos, parašė 
i Herman Sudermann. išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

f
Smilgos, A. Giedriaus 15 

apsakymų. 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 

i kietais — $3.75.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

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

5 vai. popiet te’etunu 136-1629.
(22)

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE
Ii

”GARSO BANGU“ 
PROGRAMA

Ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 99.9 FM 
banga nuo 8:C0 iki o:30 vai. 
vakaro.

RADIJO PROGRAMA p
Seniausia Lietuvių Eadijc | 

Programa Naujoj anglijo.; i 
iš stoties WLYN. 1360 ki- ' 
lociklų ir iš stoties F M 
101.7 mc.> veL ia se; maftie-
niais nuo 1 ik; J :30 vai. die-

testamentai^^
Įsigykite teisininko P. Šulo r komentarai, muz ka, dai

parengtą leidinį "Kaip su- ios ir Magdutėg nasaka. 
daromi testamentai“. Tai la- Biznio refkalais-kreiptis } 

’ bai naudinga informacijų Baltic Florists cėL- r dova 
knygelė norintiems sudary- nų krautuve. .';"2 ti BroaH 
ti testamentą. Ten yra ir tęs- way, So. Bostone. Telefo- 
tamentų pavyzdžių. Jos kai- nas AN 8-0-189. Ten gauna- 
na — $3.00. mag ir Eeleivic.

; b

■

SLA—jau 80 metf tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

ŠIA—didžiausia lietuvių fraterr.alinė orr&rdzariiį — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje p. Š.Juą, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS oeiežko pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinė? pagalb as pa<rrb;d-j.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su ruse mik r,o dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir s.;i; i. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.00C.GC.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? pigią TEEM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudė? tik $3.00 mokes
čio metama.

ŠIA—AKCIDENTAL8 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvi&feą 
klubų ir draugijų nariams. U? $l.b<K).00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.C0 J metua

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių k \ r.,' ų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir tie piačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdinta? informacijas jeigu 
parašysite:
IJthnanlan Alliance of Arreri ;a
807 West 30th Street. Nrvr Verš. N Y. 10001
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Vietines žinios
M*****************************************.

Prof. 1. Končius siunčia 
linkėjimų

Bostone balsavo 275

C. Mališauskui 85 metai

Uoliam meškeriotojui, bi
tininkui, Keleivio skaityto- 
jui savanoriui kūrėjui Cipri- 
jonui Mališauskui, gyv. Dor- 
chesteryje. Mass.. ateinantį 
penktadienį, birželio 1 d., 
sueina 85 metai amžiaus.

Gana
Bereikalingai eikvoti kurni alyvą

Bostono apyl. LB rinki-
.. on , . , , , muose balsavo 275 (1970 m.' C. Mališauskas yra jud-

Gegužes-3 d. teko aplan- balsaVo 22o). I taryba gavo! rus mūsų kolonijos narys ir
kyti Matulaičio namuose , , , izl*-.:../ ijn ! , - - ...oai>u. a. Kapočius — 14-b dar kiek seniau cia yra vaidi { 

aitis — 127. P. Jan-į nes „Vinco Kudirkos“ spek-i

namuose 
Putname esantį prof. Igną 
Končių. Jis jau buvęs gero
kai pasitaisęs, bet prieš ke
lis mėnesius dėl tokio pat li
kimo kito draugo po kojom 
pasipainiojusios lazdos vir
tęs ir po to nebeatgaunąs tos 
sveikatos, kurią turėjęs. Da
bar vienas nebegalįs atsikel
ti. Bet šiaip atrodė neblogai, 
kalba visai 'pasitaisiusi, mė
gino pajuokauti, bet. žino
ma. jau ne taip, kaip seniau.

Liepos gale jam sukaks 
87 m., todėl tokio amžiaus

1973
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savy b i s: 
l’rodtiki ingumas

Grožis
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

A. Makaitis — 127. P. Jan-j nęs „Vinco Kudirkos“ spėk 
čauskas — 67, A. Valančiu-i taklyje bajoro vaidmenį ir 
nas — 55, V. Stelmokas—17 v ■ 40 i scenoJe puikiai sušokęs Ma-47, V. Zidziuna> - 40. | susilaukdamas aplo.

Kandidatai į PLB seimą į ’-^mentų.
gavo balsų: J. Kapočius—' ,. ...& 1 1 j Šia proga sveikiname ma-
226. P. Jančauskas — 145, lonųjį jubiliatą ir linkime 
D. Šatas — l io. J. Stašaitis dar daug šviesios nuotaikost 
— 124. į metų. ’

i ............... »
20 milionų dolerių arena j L. Gineitis žais Europoje

Seniai kalbama apie nau-į Rugpiūcio mėnesį į Euro-: 
pos sporto arenos pastatymą,: ną išvyksta lietuvių krepši-

gali daug pakenkti: šiandie bet vis nebuvo surasta pri-1 ninku ir moterų tinklininkių 
gali jaustis gerai, o rytoj vi- imtinos vietos. Dabar jau ; komandos. J krepšininkų

sutarta, kad ji bus pastatyta! rinktinę komandą pateko ir* 
mip Stntinn .Ti utcioia C,. T !

žmogui n mažas

sai priešingai.
Jis prašė pasveikinti pa

žįstamus bostoniečius, o 
jam linkėjome žemaitišku 
atkaklumu nepasiduoti jo
kioms negerovėms.

Ž-tis

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Miibury St.

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau 
šių. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

Pilnas įrengimas. įskaitant aly
vos burnerį. putėj*, oro filtri*, 
termoslat*. kontrolę ir darb* su
jungti rūsy su vamzdžiais..

JU metę garantija.

$495.
Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena riyco CLIMATIC
FORTŪNA FUEL Co. Kutino oils

Alvva šildvmo specialistai
470 Adams Street. Quun-y( Mus.

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per diena

Skambinti — **-436 1204 773-4949

Nauja lietuviško šeima | Lankėsi prof. J. Grigonis

Gegužės 26 d. susituokė 
Gintautas Vaičaitis su Biru-

prie So. Station. Ji atsieis vienas So. Bostono Lietuviui KaiKevičiūte. Vestuvinė 
$20 mil. Žiūrovų tilps taip Pil. d-jos krepšininkų ko-; !>U°H ^uvo ^a'e‘town giai-
pat 20,000 f Boston Garden mandos
Arena gali sutalpinti 
15.000).

Leonardas i kų klube.naiys
I t

apie Gineitis. Beveik pusė ko-į Linkime jauniesiems ilgų 
i mandos yra iš Chicagos. ir laimingų metu.

Ir Bostone lankėsi Vil
niaus universiteto prorekto
rius filosofas Jonas Grigo
nis. Jis prieš kelis mėnesius 
buvo atvykęs į Yale univer
sitetą moksliniais reikalais.

Gegužės 20 d. 
Vilnių.

jis grjzo j

TRANS -ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
ir

GLOBĖ PARCEL SERVICE
393 West Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel.: (617) 268-8764

praneša, kad šeštadieniais įstaiga yra uždaryta.
Darbo valandos pirmadieniais, antradieniais, trečia

dieniais ir penkiadieniais nuo 9 iki 5 vai., o ketvirtadie
niais nuo 9 iki 6 vai. vak.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. V AKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAI KIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETŪS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

fl

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ ATLAS PARCELS CO. 
tas. vedžiota. • žmogaus — be ydos 1 • <-•

Flood Sųuare
Hardicare Co.

SsvtaiskM N. J. ALEKNA
S2S EAST 8KOADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-414ži 

Beiija.tijn Alccre iJ&ža) 
Popieros Sienoms

Stiklas kandame 
Visokie reikmenys namam. 

Reikmenys piumheriamc 
VIa-.Irie sreleįiea daikta*

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Maas.
Atlieku Tisus pataisymo, remon
to ir proiekta’imo darbus 14 lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šai: k’ta visados iki 9 va- 

’.andų vakaro.
Telefonas: 698-8675

************** eaeeaeeeeeeeaaa^aaaaa
A. J. NAMAKSY j

; t Real Estate & Insurance ; 
321 Country Club Rd. 

Newton Centre, Mass. 02159 
Tel. 332-2645

PLOKŠTELfiI >
Keleivio administracijoje 

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

Paštu nesiunčiame.
t*****aaaa#<*aa#a«aae*4-aaaw<#aaaa*a^*»a**********aa*aa*»a**a**a*****«*>

:: 
ii

4 Te: erodas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan
Wr. J. Pašakarnio

l F P D i n i s 
OPTOMETRISTAS

j Valandos:
inuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 
i Trečiadieniais nenriimama

447 BROADVVAY 
Sout h Boston. Mass

>^#m##«#**#**«********************

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd j
(RUDOKIUTS)

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS-

M##*#******#**##***##*##*###**##* ***********************************************************************

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

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

82 Harrison Street, 
VVorcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347 
Tiesiai iš VVorcesterio siun

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti

jį gimines čia pas save į svečius<'

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

ar nuolaiiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

***/#**»<^»«x«*»<*****«»******************************************

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IS BOSTONO { 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 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

icoaososiooeisoGooonccosccooeĮ:

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

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

^ooooeooosoeooeeeeoeeoeeososooeeososco^osooseoeeo

to & T OIL CO., Ine.

South Boston Savings Bank
ALFRED YV. ARCHIBALD PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 ’I
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki peni t adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

r!TTI

0 Krosniesaptarnavimas 
0 Automatinis įpilimas 
0 Patogios mokejimo sąlygos 
0 Pilnas šildymo įrengimas

už nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno) >

už visus kitus indėlius moka
1%

Skambinkite

268 - 4662;

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. - .

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $274,000,000 !

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA1
Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
arjuospasikvlestiį svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 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 ParcelįService,'Inc.
Rubliu certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

’ Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

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

f r




