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„Tai nėra suomių tautos I ]
nusistatymas..?

Nors suomiai pabaltiečių delegaciją Helsinkyje su

ėmė, bet tuo dar labiau išgarsino. Dėl to įvykio jie tyliai Į 

ir atsiprašė.

Apie pabaltiečių delega
cijos veiklą ir jos suėmimą 
Helsinty Saugumo konferen
cijos metu jau esame plačiai 
informavę praeitame Kelei
vio numeryje. Tuo klausimu 
liepos 11 d. Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas New 
Yorke padarė išsamų prane
šimą, kuriame Helsinkio į- 
vykius taip pat gana plačiai 
nupasakojo. Iš to pranešimo 
čia norime pateikti dar tai. 
ką aną kartą esame tiktai 
kiek trumpiau suminėję ai
dai- visai nerašę.

Dr. J. K. Valiūno žodžiu, 
pati konferencija, kurioje 
dalyvavo visų Europos vals- i 
tybių ir JAV bei Kanados 
užsienio reikalų ministeriai,' 
buvusi tik dcklaratvvinio po-’ 
būdžio, kur kiekvienas mi-; 
nisteris perskaitė tik savo, 
kalbas bei pareiškimus, bet1 
jokių esminių diskusijų ar 
nutarimų nebuvo. ‘

Kadangi konferenciją se
kė apie 400 žurnalistų, kurie 
dažnai pasikalbėdavo su de
legatais, tai pabaltiečių de
legacija per tų žurnalistų Į 
tarpininkavimą turėjo gali-j 
mybę delegatams ir savo' 
reikalą išdėstyti., o, be to. 
ir betarpiškai susitikdavo su 
kai kuriais diplomatais.

Tas santykiavimas vyko. 
labai draugiškoje nuotaiko-j 
je, kultūringai, be triukšmo, j 
Netiesa, kad pabaltiečiai 
esą dalinę kažkokius lape
lius prie valstybės teatro ar 
prie viešbučio durų. Ryšiai 
buvo užmegzti su taktu. Pa
vyzdžiui. dr. P. Vileišis net i 
susitarė su Kanados užsie
nio reikalų ministeriu Mit- 
chell Sharp kartu papietauti.
Pabaltiečiai sąmoningai ven
gė bet kokių išsišokimų.

Buvo patirta, kad liepos 
4 d. Rytų Vokietijos saugu
miečiams latvių atstovą Ul- 
di Gravą pašalinus iš spau
dos priėmimo, nišai parašė 
griežtą notą suomių vyriau
sybei, reikalaudami pabal- 
tiečius suimti. Vadinasi, 
tarptautinio bendradarbia
vimo konferencijos metu so
vietai reikalavo suimti kitų 
didžiųjų valstybių piliečius 
dėl to, kad jie kėlė Pabalti
jo laisvės klausimą! Tai yra 
pasityčiojimas iš visos kon
ferencijos dvasios.

Kai suimtieji pabaltiečių 
delegacijos atstovai buvo j 
paleisti, kai kurių valstybių 
užsienių ministerijų parei
gūnai pareiškė pageidavimą 
su jais susitikti. Anglų Reu- 
terio žinių agentūrą papra-.

šė suimtųjų sąrašo. Pasikal
bėjimas su dr. Geniu JAV 
National Public Radio agen
tūros buvo Įrašytas i magne
tofono juostą. Ta agentūra 
aprūpina 150 vietiniu stočių 
JAV-se. Dr. P. Vileišis kal
bėjo rusiškai per Radio Li
berty.

Paskutinis sėkmingas pa- 
baltiečiu veiksmas buvo lie-v_
pos 8 d. Tada likę Suomijo
je pabaltiečių atstovai nuvy
ko Į Helsinkio didvyrių ka
pines. Čia prie Suomijos tau
tinio herojaus maršalo Man- 
nerheimo paminklo dr. J. K. 
Valiūnas pasakė žodi Pabal
tiečių Santalkos vardu ir pa
dėjo prie paminklo suomių 
tautinėmis . -palvomis pa
puoštą vainiką. Šis žestas 
paveikė suomių publiką. A- 
pie tai jų spaudoje pasipylė 
straipsniai, o žmonės tik ir 
kalbėjo apie pabaltiečių žy
gius ir jų suėmimą.

Atsisveikindamas su dr. į 
J. K. Valiūnu, vienas aukš-į 
tas suomių pareigūnas pa-į 
spaudė dešinę, tardamas:! 
”Mr. Prezident, aš atsipra-Į 
šau už tai, kas Įvyko. Tai' 
nėra suomių tautos nusista-j
tymas. Patikėk man!“ į

i
Tad visai teisingai specia-- 

lūs The Globė koresponden- į 
tas, sverdamas Helsinkio1 
konferenciją bei Suomijos 
padėtį Sovietijos pašonėje, 
pažymi, kad suimtieji Lie-' 
tuvos, Latvijos ir Estijos eg-, 
žilai susilaukė didesnės rėk-į 
lamos, negu jie būtų likę ne-' 
suimti.

Į

Gedvilas išėjo Į
į pensiją į

Sovietų valdomos Lietu-! 
vos švietimo ministras nuo) 
1957 m. Mečislovas Ged vi-į 
las, gimęs 1901 m., išėjo Į 
pensiją.

Jo vieton paskirtas Anta
nas Rimkus, gimęs 1933 m. 
Pabalvėje. Telšių rajone.

A. Rimkus yra žinomas 
partinis veikėjas. Jis baigė 
partijos komiteto visuome
ninių mokslų akademiją, 
nuo 1964 m. dirba aukštojoj 
partijos mokykloj, buvo net 
jos direktoriaus pavaduoto
jas. Yra paskelbęs straips
nių apie pramonės valdymą, 
o ne švietimo reikalais.

Reikia laukti, kad nauja
sis švietimo ministras dar 
uoliau temps švietimo reika
lus ant komunistinio kurpa
lio.
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brinkimas buvoBALFo Chicagos apskrities metinis susirinkimas, į'.'Lęf 
gausus. darbingas, pasižymėjo naujomis sugesti jomis, kaip pagyvinti BALFo šalpos veiklą. Nuo- I 
traukoje sėdi pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: J. Markevičius. (,. Mališauskas. V. Mankus, E. Mar- 
kūnienė ir M. Izokaitienė. Antroje eilėje pinigini pranešimą daro apskr. iždininkas K. Čepaitis; sė
di: K. Balčiūnas, Vyt. Kregždys, M. Karėjus, K. Rožanskas, Ag. šuopienė. A. Baliūnas. Trečioje 
eilėje: A. Kareiva, V. Baleišytė. K. Bielskis. P. Sekmokas, K. Laucius. Ed. Litvinas. V. Navickas.

Nuotrauka P. Malctos

Peronas sėdas i 
Argentinos sostą

Prezidentas Campora atsistatydino, sudarydamas ga

limybę kandidatuoti į jo kėdę Peronui. Buvęs diktatorius 

dabar organizuoja plačią koaliciją. Parsivežė ir naują 

žmoną Izabelę, kuri bandys vaidinti Evitos vaidmenį.

sistatvdino, sudalydamas są- 
i; lygas naujuose rinkimuose į 

ii J prezidento vietą kandida- 
; tuoti pačiam Peronui. Rinki- 
, mai turėtų Įvykti po 30 die
nu- <

Jdomu tai, kad šį kartą 
Peronas nesiremia tik savo 
peronistų partija, o siekia 
suorganizuoti plačiausią ko
aliciją. -To kandidatūrą rem
ti jau pažadėjo Generalinė 
Darbo Unija. Radikalų par- 

i tija. jaunimo organizacijos, 
turinčios ryšių su partiza- 

Juan Domingo Peron nais ir visokie konservato
riai. Bet svarbiausia, — jį 

Retai politikoje būna, kad sutinka paremti ir kariuo-

Goldivateris prausia 
i šen. Kennedį
I . :
' Buvęs kandidatas Į prezi- Į 
dentus šen. Goldwateris jau-;

' nųjų respublikonų konyen-’ nuverstas ir ištremtas dikta-i menė. kuri prieš 18 metu jį 
išvertė iš diktatoriaus kėdės. 
Dabar kariuomenės vadas 
gen. Įeit. Jorge Carcagno iš-

Kaltas žemės ūkio 'Prezidentas susirgo
departamentas • plaučiu uždegimu

Valstybės kontrolės Įstai-' 
ga paskelbė, kad dėl Ameri
koje kylančių maisto gami
nių kainų kaltas žemės ūkio 
departamentas. Jis blogai, 
suorganizavo milžiniško kie
kio javų pardavimą Sovietų
Sąjungai, neturėjo tikslių 
žinių apie javų atsargas ir 
sovietų numatytą užpirkimų 
dalį. nieko apie tą pirkimą 
iš anksto nepaskelbė. :

; Praeitą ketvirtadienį pre-! Massachusetts demokra 
Todėl kviečius ir kitką ū- zdentas Nixonas paguldytas kalbėjo šen. Goldvvate 

kininkai pardavė pigiai, vai- Bethesda laivyno ligoninėn. 
džia sumokėjo 300 mil. dol. Jis serga virusiniu plaučių,
subsidijų, eksporto bendro-, uždegimu. [Pakliuvo milionu
vės gerai pasipelnė. ; Į

, Gydytojai sako. kad pre-! Sll ličiai 

Kaip tas pardavimas atsi-! zidentui teks pabūti ligoni-' 
liepė Į kviečių kainą, rodo; nėję apie 10 dienų ir nema-i Federalinis prokuroras iš-' tizanų ir teroristų, o buvęs 
tai, kad pernai už bušeli bu-; žiau pailsėti namie, kol ga- kėlė kaltinimą 16 asmenų.; Perono rėmėjų sąjūdis ne 
vo mokama $1.68. o šiemet: lės vėl nešti visą pareigu kurie vogė ir pardavinėjo j- tik neišblėso, bet dar atsi 
jau $3.00. Javams pabran-j krūvi. ‘ ‘J.-------- p™.

cijoje pasakė, kad šen. Ken-1 torius po kurio laiko vėl'
’ nedžiui nevertėtų perdaug Į grįžtų i valdžią kviečiamas 
i pamokslauti apie VVatergate! ir būtų sutinkamas net savo 
skandala. Į buvusių priešų, kurie ji nu-j leido kariuomenei Įsakymą, 

J vertė. Tokia istorinė reteny- kuriame tarp kitko sakoma.
Kol visi faktai apie ; j)e šiandien yra nuo 1945 iki 

; ( happaųuiddick (merginos 1955 metu Argentiną valdęs 
i nuskandinimą) nėra baigti: diktatorius Juanas Peronas, 
j aiškinti, Amerika nereika- kurį kariuomenė nuvertė ir 
, linga moralinių pamokymų privertė emigruoti Į Ispani

gus. pabrango mėsa, miltai,; 
kiaušiniai. Paryžius minėjo

Žurnalistas Ray \ftastUi j OS paėmimą
iciai sako: Santykiu pa-.stačiai sako: "Santykių pa 

gerinimas su Rusija gali bū

ti Nixono garbės vainikas, 
bet jūs už tai sumokėjote“.

Brazilijos lėktuve 
žuvo 121 žmonės

pat
re

kad bus tolei-uojamas val
džios perleidimas Paronui, 
jeigu tai vyks konstitucijos 
rėmuose.

Tad nėra abejonės, kad 
Peronas bus išrinktas Ar
gentinos prezidentu, bet ki- 

! metų iki šiol Argentinos! tas klausimas, kiek ilgai iš- 
į valdžios svyravo i kairę ir Į silaikys toji prieš rinkimus 
’ dešinę, visuomenė susiskal- organizuojama plačioji koa- 
'• dė i kelias partijas ir grupes' licija, nes kiekviena Pero

ną remianti grupė turi savo 
skirtingų interesų. Konser
vatoriai tikisi, kad Peronas 
geruoju apraminsiąs kraštu
tini kairį ji elementą, o kai
rieji partizanai laukia dar

ja.

Per laikotarpį nuo 1945

' ligi kraštutinių kairiųjų par-

j vairius vertybės popierius naujino ir sustiprėjo. Paga- 
I (securities). Tokių popierių: bau neseniai Įvykusiuose

jie turėjo prisivogę $18 mik J rinkimuose peronistai lai-j didesnių sąmyšiu, kad galė- 
į mėjo, ir Argentinos prezi- tų užgrobti valdžią, gi ka- 
i dentu buvo išrinktas senas

sumos.
nuomene. jausdama savo 
jėgą. mano galinti leisti Pe
ronui pabandyti grąžinti 
suskilusiame krašte tvarką ir 
vienybę, jeigu tai jam pa
vyks.

Peronas dabar jau yra 77 
metu amžiaus, netoks, koks 

j mo dieną ir dar vėliau Įvyko buvęs. Tiesa, jis vėl turi Įsi- 
j kruvinų riaušių, susirėmimų gijes palvginamai jauną 
. tarp peronistų ir jų prieši- žmoną Izabelę Martinez, 43 
ninku, bet visa tai netrukus

J kiek aprimo. Na, o praeitą 
penktadienį naujai išrinkta
sis prezidentas Campora at-

HectorĮ tą bylą Įveltų tarpe yra, Perono šalininkas 
Liepos 14 d. Paryžiuje iš-' ir užsieniečių. Yra ir Mafi-'Jose Campora. 

kilmingai paminėta prancū- jos žmonių. I _ .
zų didžiosios revoliucijos
184 metų sukaktis. . Vertybės popieriai buvo

Į vagiami iš New Yorko ben-
Prieš 184 m tą dieną bu- kų arba pašte juos pe.-siun-lg^ ir i|ikti Tiesa ja

vo paimtas Bastilijos kaleji- ciant. Parduodant buvo var-‘ -- - - -

j Dabar prasidėjo Perono 
i kelias atgal Į valdžios viršū- 
! nę. Birželio 20 d. Peronas 
į grižo i Argentiną, pasiryžęs

mas. is kurio išlaisvinti kali- tojama grasinimai, pnevai
niai. Tai buvo pirmasis dar- ta.

Praeitą trečiadieni prie'bininkų laimėjimas prieš » >•• •
t Paryžiaus aerodromo o-1 karalių Liudviką X\ I. Suki- KttmbodlįOįe Vyksta

> užsidegė ir sprogo Brazi-į limas iš Paryžiaus persime-. e
jos lėktuvas su 136 kelei-! tė i visą kraštą, karalius bu- tsmarklOS KOVOS

ir vėliau jam ir .. ......................... . .
Priešas jau visiškai

lijos įemuvits su 100 neiei-Į 
viais ir Įgulos nariais. Žuvo vo nuversta 
124 žmonės. Ju tarpe yra ir: karalienei Marie-Ar.toinette nesąs ja j - , 1
Brazilijos senato ir valdau-. nuk.rsta galva. 1 sostln? Phnon
čios Arena partijos pinui
ninkas Mulleris.

Vokiečiai turi savo' Penh. JAV lėktuvai banga 
j po bangos bombarduoja ko- 
! munistus vos 7 mylios nuo: Wutergate 
J sostinės. Bus dar blogiau,!
: jeigu nuo rugpjūčio 15 d.į Vakarų Vokietijoje kilo 

Birštone mirė bus sustabdyti bombardavi-l didelis skandalas, kai suži- 
! 71 metu amžiaus Kaišiado-' mai. kaip kongresas to rei-i nota- kad krikščionių demo- 
rių ir Panevėžio vyskupijų kalauja. ’ hratų atstovai parlamente

Žemės ūkio departamen- valdytojas prel. Jonas Bak

, Birštone mirė
i
j prel. P. Bakšys
i Liepos 2 d.

Derlius gerzs bei 
kainos kils iv vv^Kiunii] ndiduid. r------z y-- —

1 Steneris ir dar vienas buvo
to duomenimis šių metu der- syS.' ' Dabartinė KambortijosĮ socialdemokratų papirkti
liūs bus geras, bet žemės ū- ” * vyriausybė siūlo paliaubas nebalsuoti uz nepasitikeji-
kio gaminių kainos šiais me- ------- --- - ' ir taiką, bet priešas to balso mą vyriausybe, dėl jos siulo-
tais dar pakils. •’ Sklinda gandai, kad JAV, nenori girdėti, nes tikisi ka- mos sutarties su sovietais ir

už*, reikalų sekretorių* Ro- rą laimėti, kai tik bus su- lenkais. Dabar sudarytas 
Kainu kilimas vyksta dėl ger pasitrauks ir jo vietą stabdyta amerikiečių avia- komitetas tam papirkimui 

padidėjusio eksporto. užims dr. H. Kissingeri*. į cijos parama. išaiškinti.

metų amžiaus Panamos nak
tinio klubo dainininkę, kuri 
senam generolui Įsidainavo 
Į ausį ir i širdį. Bet ji, nors 
dar šmaikšti, vis dėlto nėra 
tokia jauna ir atraktvvi, kap 
jo diktatoriavimo metu iš
garsėjusi Evita. Vargiai ji 
taip kaip Evita užkariaus ir 
argentiniečių širdis, nors ji 
taip pat galės valdyti nema
žus labdarybės fondus.

Be to. šiandien ir Argen
tinos padėtis kitokia. Jos 
iždas apytuštis, biudžetas 
suvedamas su dideliu defi
citu. prekyba skuista, pra
gyvenimo kainos kyla. Ar 
Perono vardas padės šias 
blogybes nugalėti, parodys 
netolima ateitis.
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Skambių žodžių perteklius
Neneigiame, kad skambių žodžių šūkiai kartais yra 

reikalingi. Jais suglaustai pasakome savo veiklos tikslus, 
siekimus, organizacijų idealus, jais viena ar kita kryptimi 
pastumiame skaitytojo ar klausytojo mintis ar bent gar
siau sušukdami pažadiname žmogaus dvasią iš snaudulio. 
Bet visada yia pavojaus, kad labai skambūs šūkiai gali 
neatitikti mūsų darbus, kad tie žodžiai gali būti už darbus 
daug didesni, nutolę nuo realybės. Tokių pavyzdžių mes 
pakankamai regime sovietinėje santvarkoje, kur po si
dabrinio skambesio laisvės žodžiu tūno vergija, po demo
kratijos žodžiu — rusiškasis imperializmas, po pasiektos 
gerovės šūkiu — liaudies skurdas.

Deja, ir mūsų lietuviškame gyvenime daugeliu atvejų 
skambūs žodžiai, ypač nusakę mūsų įsipareigojimus tau
tai. taip ir liko pakibę erdvėje, tik dar skaudžiau išryškin
dami tą kontrastą tarpe konkretaus darbo ir pakilaus po
etiško ar propagandinio kalbėjimo.

Šia proga tenorėtume tik pacituoti bent keletą tų 
ankstesnių ir vėlesnių laikų spaudoje įsiamžinusių skam
bių žodžių, kurie ne visada tapo ir dar tan|pa kūnu.

štai. dar nepriklausomybės laikais vienas iš tikrai 
gražių šūkių buvo: "Ęer skausmus į garbę“. Žinoma, ne
ginčysime, kad tokiu keliu niekas garbės nepasiekė. Tai 
buvo vienas kitas savanoris kūrėjas, vienas kitas kalėji
muose dėl Lietuvos laisvės atkentėjęs tautos veteranas ar 
save pamiršęs kultūrinės veiklos žmogus. O vis dėlto — 
daug didesnis skaičius tos viliojančios garbės pasiekė be 
jokio skausmo ir net be pakankamai tvirto pagrindo...

Gal dar tragiškiau šiandien skamba ir anas kardui 
pagerbti skirtas šūkis: "Be reikalo nepakelk, be garbės 
nenuleisk!“, nes ir reikalui esant jis nebuvo pakeltas..

Jau kur kas maloniau, atsivertus senus spaudos pus
lapius. vėl perskaityti skambų užrašą: ”Mes be Vilniaus 
nenurimsim!“ Juk iš tiesų, mes be Vilniaus ne tik nenuri- 
mome, kol jį atgavome, bet, reikia tikėti, ir ateity nenu- 
rimsime, kol mūsų tauta jo dar kartą neišvaduos iš naujo 
rusiškojo okupanto.

Apgailėtina, bet dažniau negu kada ausį rėžiančiu 
disonansu skamba ir mūsų išeiviškieji šūkiai, kai visiem 
žinomas šykštuolis garsiais žodžiais rėkia apie aukojimą 
ligi paskutinio cento tėvynei, nutautėjusių vaikų tėvas — 
apie gyvybinį jaunimo vaidmenį lietuvybės išlaikyme, ar ' 
užkietėjęs savanaudis aukštai kelia plakatą su užrašu: j 
"Pirma tėvynė — paskui aš!“ Ant šių skambių žodžių • 
sparnų labai dažnai skraido įvairūs banketų ir privatinių 
pagerbimų rengėjai, nutautėjusių klubų valdybos, paskiri
karčiamninkai ir net graboriai. abiem alkūnėm sprausda-
miesi į visuomenės politinius ar kultūrinius sambūrius ir j 
skambiausiais žodžiais kviesdami mirti už tėvynės laisvę i 
ir pasišarvoti jų vadovaujamoje šermeninėje... Taigi, jau 
beveik galima patikėti ir anam anekdotiškam pasakoji
mui, kad, esą, Chicagoje vienas kitatautis saliūnininkas 
ant savo "ofiso“ durų buvęs iškabinęs skambų šūkį: 
"Kiekvienas pas mane išgertas lašas pratęsia lietuvybės 
gyvybę!“

.' - ..
Kažin, ar nereikėtų vis dėlto mums truputį prisičiaup

ti? Ai- nereikėtų savo smulkius žygius pradėti vadinti ir 
kiek paprastesniais žodžiais, kad patys savęs nesuklaidin
tume? Ar nereikėtų tuo būdu bent kiek sumažinti ir "už 
tėvynę galvą dedančių“ herojų skaičių, kad galėtume 
lengviau atpažinti tikrai skambaus žodžio vertus darbus 
ir skambesnio vardo vertus žmones?

tiško'ji partija sutinka su visais britų reikalavimais. Pro- 
j testantiškoji Vanguardo partija gavo 7 vietas. Ji nepri- 
i pažįsta britų sąlygų, nori. kad visus Ulsterio reikalus 
J tvarkytų vietinis parlamentas ir jo sudarytoji vyriausybė. 
< Britų sąlygas taip pat atmeta ir kun. Paisleiy vadovaujami 
vadinamieji demokratiniai unionistai, kurie gavo 8 vietas. 
Tos dvi partijos ėjo į rinkimus ne siekdamos Ulsteri val
dyti, bet išreikalauti iš britų teisę viską savarankiškai 
tvarkyti.

Katalikams atstovaujanti socialdemokratų ir darbo 
partija turės 19 atstovų, taigi atstovų skaičiumi ji Ulsterio 
parlamente bus antroji didumu partija. Nesektarinė są
junga gavo 8 atstovus.

Gas gi perims valdžią?

Sakoma, kad Fąulknerio vadovaujamieji protestan
tai ųninistai galėtų susidėti su katalikiškąja socialdemo
kratų ir darho partija. Susidėjusios jos galėtų valdyti. Ka
talikai, žinoma, reikalautų sau teisių ir nuolaidų. Dėl to 
abejojama, ar kai kurie unionistai neperbėgtų į tas karin
gąsias partijas — Vanguardą ir demokratinius unionistus. 
kurios yra už protestantiškąjį Ulsterį ir protestantiškąją 
vienvaldystę. Abejonių yra ir dėl to, ar visiems socialde
mokratų ir darbo partijos katalikams atstovams būtų pri
imtina koalicija su unionistais. Be to. kai Ulsterį valdė 
dar unionistų vadas Faulkneris, tada buvo pradėtas vyk
dyti labiau pasireiškusių katalikų internavimas. Jie už 
tai gali nenorėti atleisti. Pr otestantai unionistai nemėgsta 
socialdemokratų ir darbo partijos vadų. kurie dar prieš 
bintams tiesioginiai perimant valdžią pradėjo raginti gy
ventojus nemokėti butų nuomos savivaldybei ir savivaldy- 
binių mokesčių. Tas boikotas padidino provincijoje chao
są. žodžiu, .ir tarp tų dviejų partijų nematyti didesnių 
meilės ir sutarimo ženklų, noi-s abi norėtų siekti ramybės.

Jeigu tarp tų partijų negalėtų būti sudaryta koalicija 
arba jei tokie bandymai net subarstytų pačias partijas, 
kas galėtų imtis valdyti ?

Faulkneris yra pakartotinai pareiškęs, kad jis nenori 
nieko bendra turėti su karingomis protestantų partijomis 
(Vanguardu ir demokratiniais unįonistais), kurios atme
ta visas Britanijos nustatytas sąlygas ir siekia savarankiš
kumo. Taigi ramiesiems ii- karingiesiems protestantams 
ne pakeliui.

Galėtų dar būti viena kombinacija: katalikiškoji so
cialdemokratų ir darbo partija ir karingieji protestantai 
galėtų sudaryti koaliciją. Tokia koalicija, sako, negalėtų 
nieko pozityvaus padaryti. Karingieji protestantai vargu 
panorėtų keisti ligšiolinį savo nusistatymą neduoti kata
likams jokių teisių ir nuolaidų. O jeigu katalikai juos 
remtų, tai tik vienu sumetimu: padėti jiems viską suardy
ti. nes kitos išeities ir nebebūtų, jei nepasisektų susitarti 
nekaringiems protestantams ir nekaringiems katalikams.

Dar vienas klausimas būtų kol kas sunkiai atsako
mas, jei ramiosios partijos ir susitartų ir pradėtų dirbti: 
kaip elgsis IRA? Ar ji sustabdys savo teroro veiksmus? 
Rinkimai parodė, kad katalikų gyventojuose ji neturi sim
patijų. Pusiau kariniai protestantų junginiai taip pat rin
kimuose nieko nelaimėjo (o jie yra įpainioti į terorą). Jei 
teroristai ir toliau veiktų, provincija vistiek negalėtų pa
ilsėti.

mis bei pardavinėjo žemes Kun. Martyno reformos manė. iki ryto. Tokia gvar- 
naujoms statyboms“. Toji dija kun. Gaidys tikėjosi už-
bendrovė ir L.K R Šv Juo- Jam nepatiko, kad prieš valdyti lietuvių jaunimo na- 
zapo Bendruomenei padova- mišias moterys gieda senas mus, išstumti iš ten lietu- 
nojo 9 sklypus, iš viso 2,820 lietuviškas giesmes. Įsake vius.

i kv. metrų žemės plotą susą- negiedoti. Į
| lyga, kad ne vėliau kaip po TT», ,. • Bet prieš* tas kuolių orgi-
!2 metų būtų pradėta statyti b^-aude vienuolėm pran-ljas sukilo „et brazilai pa- 
bažnyčia ir ne vėliau kaip Clskon«m Puostl . bažnyčių, rapijieėiai. Parapijos komi-
no 5 metu būtu baitrta santuokos metu giedou cho- tetas, atstovaująs įvairiomspo o metų butų baigta. kuniguį Į tautoms pasta ’ ultimatu.

Bažnyčią lietuviai pastatė jaunav ėdžiais kalbėti j mą: ’ arba su kudliais. arba
anksčiau termino, nes jau maldas.
1936 m. vasario 16 d. ji bu- „ .. , . , ., „ . .J v i Moterų draugija kiekvie-vo vyskupo pašventinta. Kū no mėnesio pirmąjį penkta-n.gas B. Sugintas tų metų dj j k™ 
rugsėjo menes, lietuvių kolo- b< £ jas atlaikyti

kai, kaip iki šiol.Bendruomenės vadovybę 
nerleido naujai atvykusiam 
kun. Pijui Ragažinskui, ku
ris klebono pareigose išbu-,, ... .. .• u •
vo iki 1971 m. birželio 28* kad esant, brazi-
d.; lygiagrečiai dirbo Želi- ““ jai tU-n 
noje iki 1942 m. ir kun. A-1 baznycia' zeme' namai ,rvb 

leksandras Arminas.

Santaikos metai

Amerikos Vyčių ekskursi
jai kun. Gaidys paaiškino.

sas kitas turtas.

Bandymas suklaidinti

su mumis?“

Kun. Gaidys kudlių išsiža
dėjo. Jis juos susikvietė ir 
pranešė, kad ši labai madin
ga organizacija panaikina
ma.

Kudliai labai supyko. Vie
ną sekmadienį jie apgulė 
kleboniją ir baubė, kaukė ir 
pajuokė savo buvusį globė
ją. Kai jis išėjo jų raminti, 
tai buvo apstumdytas, jo 
paties skrybėle paplotas per 
veidą ir išvestas į laukus. 
Kun. Gaidžiui pavyko pa
bėgti į Šimonių namus. Tada 
kudliai apsupo tuos namus. 
Jie išbėgiojo tik tada, kai 
sužinojo, kad iššaukta poli
cija.

Kitu keliu

"Vilią Zelinos bažnyčios Kun. Martynas, suvokęs, 
globoje ir pavėsyje skleidė- Į kad bažnyčios turtas teisįš- 
si lietuviškoji veikla. Išaugo ■ kai tebepriklauso L.R.K. šv. 
į stiprų meno vienetą puikus! Juozapo Bendruomenei, pa- 

J Bendruomenės choras... Jis mėgino tą organizaciją iš- 
| ruošdavo ir lietuviškos dai-1 tempti ant savo kurpaliaus.
■ nos koncertus, dalyvaudavo ( Tuo tikslu jo pasamdytas „žodis“ primena, kad 
j Vasario 16 minėjimuose, P.i advokatas paruošė įstatus., imii m saleziečiai nae-lpm- 
■Amerikos Lietuvių Kongre-! pagal kuriuos ši organizaci- žėUetųvių parapija Crown 
: suose“, prel. P. Ragažinsko! ja tampa saleziečių valdo- j point Ind.
> pastangomis 1948 m. buvo mas įrankis.
i įkurtas laikraštis "Mūsų Lie- "Čia pas mus nepavykus

Pasaulis aplink mus
PO ULSTERIO RINKIMŲ

Jau ketvertas metų, kai Ulsterio (šiaurės Airijos) 
airiai plaunasi, ir pagal Britanijos paskelbtąjį potvarkį 
dabar ten buvo paskelbti rinkimai į vietinį parlamentą su 
viltimi, kad gal gi pagaliau bus pasiekta ramybės.

Rinkimai pasibaigė, ir dabar svarstoma, ar čia bus 
kas noi-s gera. ar taip ir nepasiseks išbristi iš suirutės. 
Laiko svarstyti yra, nes tas išrinktasis parlamentas dar 
negreit pradės darbą (gal apie liepos mėn. pabaigą, o gal 
ir vėliau). Padėtį sunkina tai. kad į rinkimus ėjo net 15 
partijų ir nė viena jų negavo dirbti leidžiančios daugu
mos. Kas dabar su kuo sudarys koaliciją, kas ir dėl ko ne
pakęs koalicijos, kas stengtis pasukti gyvenimą į normalią 
vagą ir kas viską ardys, kad nepasisektų?

Tarė savo žodį ir Airijos respublika. Jos min. pirm. 
Cosgrave pareiškė, kad Britanija turėtų Ulsteryje ir toliau 
laikyti kariuomenę, nepalikti ten airių išsipiauti. Be to, 
Cosgrave galvoja, kad reikia net pakeisti Airijos respub
likos konstituciją, kurioje yra įrašyta ir Ulsterio teritorija 
Jei oficialiai nebebūtų reiškiamos pretenzijos į tą teritori
ją, gal Ulsterio protestantai nebejaustų tiek baimės, kad 
Airija ims ir prisijungs jų žemę ir juos. Visa baimė nu
slinktų į tolimą ateitį, nes Ulsterio katalikai vis tiek gal
voja apie apjungtą Airiją.

S. Baltaragis

Kaip Brazilijos lietuviai 
kovoja su vienuoliais

Jau esame rašę. kiek var
go turėjo Brazilijos Lietuvių 
S-ga, kol teismo keliu atsiė
mė savo turtą iš jėzuitų. O 
štai tik dabar į mūsų rankas

Parlamentan išrinkti 78 naria i. Teroru besiverčianti 
IRA ragino katalikus nebalsuoti ar gadinti balsus. Maža 
kas to raginimo tepaklausė, o tai reikštų, kad žmonės no
ri ramybės. Bet tą ramybę ne visi vienodai supranta. Štai 
buvusio paskutinio ministerio pinrrininko' Faulknefio' va
dovaujamieji ųninistai gavo tik 22 vietas. Ta protestam

pateko Lietuvių Romos Ka
talikų Šv. Juozapo Bendruo
menės žodis, Jono Antanai- 

i čio redaguotas ir išleistas 
f 1973 m. vasario 20 d. Jame

plačiai aprašytos Vilią Zeli
nos (Sao Paulo priemiesčio) i 
lietuvių katalikų kovos su' 
kitos rūšies vienuoliais—sa-J 
laziečiais. Verta su tuo ir

Keleivio skaitytojams susi
pažinti.

Bendruomenės pradžia

L.R.K. šv. Bendruomes į- 
statai įregistruoti kun. B. 
Suginto pastangomis 1931 
m. spalio 17 d.

”Kur šiandien yra Vilią 
Zelinos parapija, anais lai
kais ten buvo tušti arba me
džiais apaugę plotai, ir Vil
ią Zelinos Sklypų Bendrovė 
raižė juos naujomis gatvė-

v Tauriųjų lietuvių būrys į-’nei per advokato klastą, nei 
Į zmta dail. Vlado Vįjeikio ii žvelgė to projekto klastin- kudlių gvardija lietuvius 
{Antano Navicko paveikslais. gumą, pasipriešino jam sa- jų nuosavybės išstumti, 
lParapijoje kiekvienas rasda- leziečių sušauktuose susirin- nepabaigtą Gaidžio darbą 
į vo patai imą, dažnai net tie- kimuose ir pasiryžo patvs tęsia vienuolis salezietis ku- ' sloginę pagalbą gyvenimiš- perorganizuoti L.R.K. šv. nigį Pranas Gavėnas“ Bet 
kuose reikaluose, žodžiu, Juozapo Bendruomenę. j j0 metodas kitoks. Jis suren- 

, per ilgus metus Vilią Želi- Bendruomenės prisikėlimas ka visokius prasimanymus 
nos klebonija buvo tikias Buvo surasti pagrindiniai šmeižtus prieš Bendruome- 
lietuvybės židinys ii cent- diaugijos įstatų registrai ir nę jj- jos valdybą ir neša 
ras . ; nuosavybės dokumentų iš- jųQS j kuriją. Ši šių metų

N ik rasai, paruošti platesni įsta- sausio 4 d. raštu pareikala-
Ne ifceta pagalba taj. Juoge numatyta, kad Qr_ ' v0 kad lietuviai "padovano-

! Prel. P. Ragažinsko svei- ateitis turi tei- t-l“ kurijai visų savo turi,.
katai sušlubavus, kilo rūpės- ai pereiti j vaikų rankas, i ąairein rt hnvn
tis dėl ateities — kas ii na- kacI ateltyJe gyvieji spręstų 19/3 m sausio 30 d. buvo 
keis ”1 šituos rūnesėiu. ^t Bendiuomenčs reikalus pa- sukviesti Bendruomenės na- 

! Monsinjoras Zenonas Igno-
ms, gyvenąs pakaitomis tai istatus susirinkimas priėmė ciJ3- Visi iki vieno balsavo

I bar Romole‘re- vi™u balsu. Vadini^atar P>^ atidavimų. Nė vieno
uai nomoje . nei bažnyčios, nei kitQ turto balso nebuvo už turto dova-

Jis "savo aksominiu bal-iš d-a-pi?® negali niekas Į “jimų kurijai, 
su“ įkalbėjo prel. P. Raga- Pas-savinti be nanų dangų- 

‘žinskui pasikriesti iš nf,,. mos sutikimo.
į jos lietuvių salaziečius. ku-,
I rie "tirpsta iš noro pataniau- į Saleziečiai priež lietuvius 
Iti lietuviams“. J

'• j Gudriam vienuolio Gai-
Prel. P. Ragažinskas džio sumanymui nepavykus, 

jam patikėjo ir didelėmis saleziečiai pradėjo kovą "“^7
pastangomis gavo valdžios prieš naująją Bendruome- 
leidimą atvykti 3 kunigams ’ nės valdybą. Kun. Šileika 
vienuoliams:: Pr. Gavėnui.! buvo net į jos valdybą iš- 
St. Šilleikai ir H. Šulcui. ! rinktas, bet atsisakė ir at- 

! kalbėjo dar porą narių. Pa- 
' leistas gandas, kad naujoji

Žodis kongresui

"Žodis“ išleistas prieš P. 
Amerikos Lietuvių kongre
są. todėl Zelinos lietuvių ko
vas su vienuoliais aprašęs, 
jis kreipia kongreso dėmesį

Parapijos perleidimas

"Yra sakoma, kad, ką 
Dievas myli, tam ir kiyželį 
duoda. Monsinjoras Zeno
nas Ignonis už mūsų lengva- 
tikystę prisegė mus dar vie
ną tokį Dievo meilės kryželį
— vienuolį salezietį kun. 
Martyną Gaidį.. Surado jį 
kažkur Brazilfjos gilumoje 
bemisionieriaujantį bene 12 
metų. gerai pramokusį por
tugališkai ir dar geriau už
miršusį lietuviškai. Nuo sa
vo įšventinimo į kunigus 
Lenkijoje save laiko lenku 
ir sako, jog nemėgstąs lietu
vių. šis saleziečių ordino 
žiedas nesuprantamu būdu 
tapo paskirtas Vilią Zelina

valdyba nori bažnyčią par
duoti, nors valdyboje yra ir 
toks garbingas prel. Alek
sandras Arminas, poetas, 
pastatęs Brazilijoje kelias 
bažnyčias ir nė vienos ne- 
pardavęs. Žmonės greitai 
tuos melus suprato ir į šmeiž
tus nebekreipia dėmesio. 

Kudlių gvardija

"Nepavykus svaiginimu 
dūmais ir melu Bendruome
nę "apvalyti“ nuo jos turto 
ir teisių, klebonas Gaidys

"Mūsų nelaimė ir pavojus 
tegul primena, kad panašus 
likimas ištiko jau daugelį 
parapijų šiaurinėje Ameri
koje. Šventoglemžos liga jau 
numarino nevieną lietuvių 
parapiją ir svetimi vėjai iš
nešiojo jų’jų palikimą. Atė
jo laikas pažinti šitą ligą, 
išnagrinėti ir surasti prie
mones apsiginti nuo jos.“

"Pats šventoglemžos reiš
kinys turi būti studijuoja
mas tautiniuose kongresuo
se, sambūriuose, o ypatingai 
spaudoje... Pažadinus dėme
sį. gal neviena lietuvių ka
talikų bendruomenė dar su
spėtų susitvarkyti savo juri
dinę situaciją ir išvengtų to-

suorganizavo iš nelietuvių! kių pavoju, kurie užgulė mū- 
jaunimo kudlių ir kitokių Į Zeliną“.
plevėsų gvardiją ir jai va-j
karais laikydavo pamaldas,, ------------  ■

parapijos klebonu Iranu tri-, Ataromis tarSka-1 •» pa.iuėi«u.io kumeliuko
jų jaunų vienuolių šefu.“ ® . Jjc su gitaromis, tai-Ka , fferiau»ia« arkly*.Jais ir binmbau šokdavo ap- >»*««* geriausia* 

"Septyniems kunigams’link JI haliucinacijas ir im- Temutokli*
koncelebruojant, 1971 m. provizacijas“. Po pamaldų (o0o-406 p. .)
birželio 28 d iam hnvn iwr susirinkdavo lietuvių jauni- ....j Lt % r 3 u ?uv?.Per- namuoS!p <sa tie kudliai Tik išmintingas prašo paduota Zelinos baznvcia ir mo namuose, čia ue Kutinai, vVailna viak-a žinolietuvių sielovada“ vieni palikti, siautė, kaip iš- tanmo, kvailas viską z o.
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«AE QWMO$ Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

VO NIEKAS NSPB1KLA.

KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT. 

■’ Kviečiame į gegužinę

RUOŠIASI PLB SAIMUI

Tbetruttiatooul

!

PORNOGRAFIJĄ 
IR TEISMAS

• Prezidentas Abrahamas 
! Lincolnas vergiją JAV-se 

panaikino nuo 1863 m. sau
sio 1 d.;

Ugandoj (Afrikoj) su-! Aukščiausias teismas nu-(
įsprendė kad atskiros vals-' . koįę Jutinti bananai
tijos gali pačios nutolti, o- pagrindinis gyventojų 
b-U oubnioi ai« filmai vra * . r ® °{ kie leidiniai ar filmai yra 

; nepadorūs, ir turi teisę vie- 
: ti niais Įstatymais tokius lei
dinius ar filmus drausti. 

: nors kitoje valstijoje arba 
: mieste tie patys filmai ar 
lęidiniai būtų leistini.

Kelias Į gegužinę:

Iš Hamiltono

PLB valdybos 1973 m. 
birželio 2 dienos posėdžio 

SLA gegužinė šiemet bus nutarimu, iš Michigano vals- 
liepos 22 d. A Padalškio so- tijoje gyvenančiu PLB IV, 
dyboje, Paris, Ont. seimo atstovų nuodugnes-1

niam seimo nutarimų paruo-' 
Šiemet į ją ruošiasi vykti, Šimui yra sudarytas PLB IV s 

daug svečių iš St. Cathari-. sejmo nutarimu komisijos 
nes. Iš ten vyks autobusas, j branduolys. Pačios komisi-

. , ... OTA'.i°s sudarymas priklauso. 
J ją atvyks ir kalbės SLA pLg seimo kompetencijai,

prezidentas Povilas Dargis.' todėl gajutinė pLB IV seimo
savanoriai kūrėjai Antanas nutarimų komisija bus ren-
Šukys iš St. Cathannes ir P. įarna plb iv seimo, kuris
Pleskevičius is Hamiltono, įvyks 1973 m. rugpiūčio 30 - į

, ... . „ rugsėjo 3 dienom \Vashing-Sodybos savininkas A. Pa-! tone pę.
dalskis yra taip pat savano-'
ris kūrėjas, todėl si savano- §js nutarimu komisijos’ 
rių kūrėjų trijulė susitikusi branduolys 1973 m. liepos’ 
turės ką prisiminti iš kovų 5 d posėdy taip pasiskirstė 
dėl Lietuvos laisvės laikotar- pareigomis: pirm. Vytautas 
pi°- Kutkus, sekr. Jonas Urbo-(

I nas, nariai — dr. Adolfas i 
■ Darnusis, Algis Rugienius ir: 
Algis Zapareckas.

važiuojan- (
tiems antino ju keliu važiuo-• Komisijos adresas: 
ti tiesiai iki penktojo kelio. Vytautas Kutkus, 1636 
Ji perkirtus ir tiesiai pava- Scotten Avė., Detroit, Mich. 
žiavus gerą mylią, sukti j 48209. * 9
kairę. Už pusės mylios prie ’
kelio dešinėje pusėje plėvė-: Laiškais mes kreipsimės į 
suos Lietuvos trispalvė Ą.: PLB IV seimo referentus, ■ 
Padalškio sodyboje. PLB valdybą ir visų kraštų

valdybas, kad mums siųstų 
Važiuojant penktuoju ke- savo siūlymus. Šiuo mes krei- i

liu, antrojo ir penktojo kelių piamės Į visus kitus suinte-1 
sankryžoje yra šviesos. Va- resuotus asmenis ir organi- 
žiuojant rytų kryptimi prie zacijas, prašydami galimai 
šviesų sukti j kairę, o va- ( greičiau mums siųsti siūly- 
žiuojant vakarų kiyptimi— ■ mus. liečiančius PLB san- 
j dešinę. 1 tvarkų, uždavinius ir darbą,

i kurie turėtu būti įtraukti j! 
Gegužinė Įvyks net ir ne-; PLB IV seimo nutarimus. į

palankiam orui esant.
[ PLB IV seimo nutarimu i 

Joje bus laimėjimų trau-; komisijos branduolys siūly-' 
kimas. Meninę programos mus suformuluos," susiste-' 
dalĮ atliks solistė Anita Pa-( mins ir pateiks galutinei sei-į 
kalniskytė, akordionistas K. mo nutarimu komisijai per-1 
Deksnys iš Hamiltono ir jau- žiūrėti, pasiūlyti ir pačiam!

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokių rūdžių nesugraužia t mas paminklas Simo Kudirkos heroiz
mui ir jj išdavusių JAV admirolų, kapi tonų ir kitų biurokratų gėdai įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95. bet Keleivio administracijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 24 et. mokesčio.

PLJ KONGRESAS DAVĖ 'išleistas nedidelis skaičius.
$42,000 "PELNO“ i Amerikos Lietuvių R.K. Ku-( 

{ nigų Vienybe išleido antrą-.

NEW YORK, N.Y. 

Nauja Batuno valdyba

nųjų tautinių šokių grupė pLB šeiniui svarstyti bei pri- i Birže,io 26 d. dr. Juozo! j? la'dą- Finansavo PreL Jo'
.’NeJ"un.as“' kuria: vad?.va“-;imti- Vienu Žodžiu, šis nuta-j Kankinamuose New Ro
ja Stase Zubnckiene iš St........................................ -
Cathannes.

darbus.

.rimų komisijos branduolys 1 chelle, N.Y., buvo sukviesti 
atliks visus paruošiamuosius i Spaudos jr informacijos at

stovai ir Pasaulio Lietuvių 
1(r a j Jaunimo Kongreso finansų

į .^s ta?Ppat P.rasonĮe. komitetas. Čia duota galuti- 
tuvis ų laikraščiu redakci-. nė kongreso fjnanSų _apy 

Gegužinėje veiks ir valgiu Jas ir radijo valandėlės PLB skajta
IV seimą garsinti, rašyti ve-!
damuosius PLB klausimais? yjso jabo kongresui buvo

-___________ bei spausdinti paskirų asme- j suteikta $157,923.43, pro-
kuopų veikėjus, narius ir ki-' nu pasisakymus, nes PLB j centų iš bankų gauta $1.2.86 
tus atvykti į gegužinę kiek seimo nutarimų komisi-’

Programos pradžia 4 vai. 
popiet. k, ?■.

bufetas.

Kviečiame SLA Kanados

anksčiau, kad galėtume il
giau pabendrauti su SLA 
prez. P. Dargiu.

Kuopos valdyba

SVARBUS SLA TARYBOS 

POSĖDIS

Metinis Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje tarybos po
sėdis Įvyks 1973 m. rugpiū
čio 4 d. SLA centro patalpo-

jos branduolys seks lietuviš
ką spaudą ir vertins jos siū
lymus.

PLB IV seimo nutarimų 

komisijos branduolys

KADA SUSIRINKS 

JAV LB TARYBA?

Gegužės mėnesi išrinktie
ji JAV LB VII tarybos na-

maistas: ten bananai fer
mentuojami ir alaus gamy
bai;

Juodvarniai Arktikoj yra 
Įstatymų globoje, nes ten jie 
yra geriausi "sanitarai“ —

Į surenka visokias atmatas;
St. I a\vrence upę (Kana- 

a-
,. 1 St. Lavvrence unę (Kam| Prieš toki sprendimą pa- ncūzas j.

i s,sake 4 teisėjai ir uz ji 5. s Cartjei. .
■ tame skaičiuje „• teismo pir- Amei.jkoj<1 s, tas balsa 
nutunkąs Burgeris. - - -- istatvmuvimas federaliniu 

Įvestas 1875 m.
Sulinko

A. Zamžickas

Teismo pirm. Burgeris pa
reiškė. kad negalima kons- 
tbiviios pirmojo papildymo 
aiškinti taip, lyg jis reika- 

‘ Jautu. kad. pav., Maine ar 
! Mississinpi gyventojai pri- 
i im‘u toki elgesį, kuris gali 
.būti toleruoiamas Las Ve- 
gas ar New Yorko gyvento-! 
ju nes žmonės atskirose 
valstijose skiriasi savo sko-

! niu ir pažiūromis ir to skir- A • . - *• *. • • •L v - . ,. , x Urmtaites parašyti atsimini-tnmo negalima pažaboti bet - . ? . : “ o
■ kokiais prive.utiniais suvie- ^a,.af""
I ..odinimais, I omej? .t,e.I5 <lau? kal'
: į bų sukėlusią ir šiame zemy-

i ne, 2‘,4 pusi., kaina $3.
NAMAS ŽEMĖJE } NEPRIKLAUSOMYBĖS 

I SAULĖJ, M'-knlo Vaitkau*
Architektas John Ber- atsiminimu U919-1940) V 

j nard Cape Code pastatė na- tomas. 295 psl.. kietais vir- 
I ma žemėje. Jis turi 1,200 sėliais kaina $3.75.
, ketvirtainiu pėdu gyvena- *po paties autoriaus tomas
moio ploto (miegamasis, VT kietais viršeliais $3.75, 
svečiu kambarys, virtuvė ir minkštais Š2.50.

•vonia). Nois namas po že- Milžinų rungtynes, Mvko» 
1 me. bet saulė galinti pasiek- Jo Vaitkaus atsiminimų VIII 
. ti visus kampus. ( tomas. 203 psl., kaina —
1 m . minkštais viršeliais $3.00,

Tokio namo statyba esan-; kietais ?3 50
I ti ne mažiau kaip penktada-i 
j liu pigesnė, o apšildymo iš-f 
' laidu galima sutaupyti 25%. i 
• Rudenį namas išnuomoįa- 
i mas asmeniui, kuris praktiš- 
į kai patikrins architekto an- 
į skaičiavimus ir patirs, kaip
•žmogus iaučiasi gyvenda-1 parengtą leidinį ’ Kaip

Skaitykite 
šias knygas

KĄ
Tai

LAUMĖS LĖMĖ 
rašytojos Petronėlės

TESTAMENTAI

Įsigykite teisininko P. Šulo

su-
mas zemeje.Baltic Appeal to The Uni- 

| ted Nations organizacijos,
Stilistiniu ir kalbiniu at-! dabartinę valdybą sudaro: 

žvilgiu šis vertimas yra žy-'prez. Ints Rupners. vykd. . 
miai pranašesnis už anksty-»Pirm- Kęstutis Miklas. vice- waY įvažiuoti Exit 5,

nas A. Karalius.
Namą galima ir dabar ap

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informac;jų

žiūrėti. Iš Mid-Cape High-j knygelė norintiems suuary-
/-II—....... y----- - -----—. — - T) r ; ti testamentą. Ten yra ir tes-AnHroc Tnn’aJn zjuoti kebu 149 j Kace Lane;vesmus vertimus. Geras po-.,»<z,d< n,, Mąrtons Mills 0.4 mylios),i tamentų pavyzdžių..Jos kai-

pienus, stipriai įrišta.

ANGLIJA
• Olgerts Balodis ir Benius 

Lietuvos fotografų paroda ' Budrevičius.
...... . . , LieP°s 1 (L tižiausioje! L. KATALIKŲ MOKSLO

taigi viso labo pajamų ture- fotografijų galerijoje (8,
ta $159,210.30. Great Nevvport St.. London' AKAD- SUVAŽIAVIMAS

WC2) atidaryta keturių Lie-j 
Išlaidų buvo $116.762.12. tuvos fotografu darbu paro-

Tuo būdu liko $42.448. Tas (ja> jj tęsi's iki liepos 26 d. 
likutis perduotas Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės vai- čia yra išstatyta Alek- 
dybai. sandro Macijausko 13 nuo-

va-i

i Vii kmaa, sekr. Uldis Blukis, * i dešinę ir už apie 300 j qa 
(nariai - Mari Unnama>kwrėje>bus tas'namas.

PASIRYŽIMAS VISKĄ 

NUGALI

Brazilijoje medicinos mo-* 
kykla baigė 70 metų studen-

$3.00.

C A N A I J JUNGO

RETO
tas Carrasco. Jis medicina ĮDOMUMO

KNYGA
Rugpiucio 31-™ęejo 2|studijuot]. d .„ ,927 

dienomis Bostone vyks L,e- bet dė| |ŽS sfokos studijas 
‘uvi« Katalikų Mokslo Aka-, n|)traukė ;r jas vg, ,gjo 
dem.jos IX-S1S suvažiavimas.; tjk rie- išeidamas, ;•
Posėdžiai bus Bostono kole- nabar jfe jas bairt gavo|

'trauku. Algirdo Pilvelio —j'rl.)°je (McQuin Hali, prie (fefSę verstis gydyto’jo prak- 
Finansų komitetui vado- g Romualdo Rakausko —15! Keacon gt.), o įskilmmgas tlka

vavo dr. Juozas Kazickas. 
Kiti jo nariai buvo: dr. Vy
tautas Vygandas, Saulius 

_»Arūnas, Antanas Sabalis,se 307 W 30th St New’riai iki liePos 20 d-turi PasH S 7 a ,• J - oaTUd,ls’ !?’ , 301 ® " ew „Inai k„r ni<reij Renata Ahnskiene, Jonas
York, N.Y.

Kadangi šį pavasarį mirė 
vienas iš Pildomosios tary
bos narių, amžino atminimo 
daktaras Steponas Biežis, 
todėl SLA Pildomoji taryba, 
remdamasi SLA konstituci
ja, šiame posėdyje turės iš
rinkti naują daktarą kvotė
ją, kuris šias pareigas eis i- 
ki sekančio SLA seimo.

Povilas Dargi*, 

SLA prezidentas

sakyti, kada ir kur pagei 
dauja jie susirinkti.

Siūloma rugpiūčio 30, 
mgsėjo 3 ar spalio 6-7 die
nomis Washingtone. Chica
goje ar Detroite.

ir Antano Sutkaus 12.

KUO KALTAS MOZĖ?

Mozė, izraelitų iš Egipto

banketas rugsėjo 2 d. So. I
Bostono Lietuvių 
d-jos salėje.

Piliečių DABAR ŽINOSIME, KAD

Paragink tavo pažįstamus

Geri žodynai
Anglu * lietuviu kalbų žo

dynas. V. Baravyko, 590 psl 
apie 30.000 žodžių kaina $6

I ietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- kas. 635 psl., kaina

Ulėnas. Vytautas Vebeliū- nelaisvės L aduotojas. izra- 
nas, Laima šileikytė, Rima elitu Įstatymų leidėjas, susi- 
Čerkeliūnienė, Jurgis Oniū- laukė dabartinės Izraelio 
nas. Gitarė Ivaškienė, Gied- valstybės vyriausybės gai
rė Kumpikaitė, Nijolė Žu- vos Gobios Meir priekaištų, 
kauskienė ir jo Įgaliotinis Kalbėdamasi su Izraelį 
Chicagoje dr. Povilas Žum- aplankiusiu V. Vokietijos 
bakis. i kancleriu Brandtu, Meir pa-

Įsakė:
ATSIUNTĖ PAMINĖTI . "Leiskite man jums pasa-

a v . . kyti. koki Izraelis turi prie-
švento, rastas, Naujasis kaBų ,fe vedtojo

• testamentas, iš graikų kai- mus 40 metų dykumoje ir iš-įf 
bos vertė kun. C. Kavaliaus-

Braziliją sudaro 22 vals-į 
tijos, 4 teritorijos ir federa
linės sostinės distriktas; i

Niekados niekas nesiskun
dė, kad buvo perdaug myli- Gaivino pasekėjai Pran- 
mas- cūzijoje buvo žinomi huge-

L. Tolstojus notų vardu;

raliaus- vedė i tokią Vidurinių Rytų f 
$5.00. vieta, kur nėra naftos.“ *

naitė ir Slapoberskis. apie! Ta knyga Lietuvoje išleis- Aišku, jei Izraelis šiandie!*- •» w « 1 f A _ __ 1___  T- _ 1_ • •_ ___ -a . • .iisiraiyti Keleivį. Jo kaine 27,000 žodžių, 511 psl., kai- ta vyskupų kolegijos pa- turėtu ir savo naftos, jo pa-j F 
__ *____ a-r nn na $5.00. stangomis. Kadangi ios ten dėtis būtu daug geresnė.metams $7.00. stangomis. Kadangi jos ten dėtis būtų daug geresnė.

»}< H j )j i \ L»l

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, Msssach’jaettS, C1760 
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga 
patarėja!

. į Paskutinis — trečiasis — doku

i * ASSSSS i S S SdbeS

mentuotas Kipro Bielinio atsi- 
knygy platintojus*. Kaina $5.00. 
minimą tomas. Jis liečia mūšy 
nepriklausomybės 1017-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu-

X vos gyvenimo pirmuosius metus, 
e Knyga gaunama Keleivy. Dar

bininke, Drauge ir pas kitus
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Ką tik gavome

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

daro dar kitokių nuostolių, programa. Turi būti kaltas dainas Kuboje investuotą 
Jo veikla išaiškinama, ir jis kas nors kitas. Taigi, va, tik- amerikiečių turtą.

Teisėjas, rieji kaltininkai vra tie, kuatsiduria teisme.

I mu. Ten ir kiūto tikrieji kai

MIRĖ AKADEMIKAS JONAS KRIŠČIŪNAS

1941 m. suteiktas garbės 
daktaro laipsnis.

Antrasis pasaulinis karas 
velioni užklupo Maskvoje, 
kur buvo nuvykęs tarnybos 
reikalais.

Po karo grįžęs i Lietuvą, 
vėl visą laiką profesoriavo 

riais agronomijos klausimais Uau. minėtoje akademijoje, 
Lietuvos Ūkininke. Jam dari kmj laiką buvo jos rekto- 
tebestudentaujant buvo iš
leista ir jo knygelė Augalų 
ligos. Nenustojo rašęs ir vė-

Liepos 2 d. po ilgos ir sun
kios ligos Kaune mirė Jonas 
Kriščiūnas, gimęs 1888 m. 
sausio 5 d. Liudvinavo vals
čiuje. Velionis agronomijos 
mokslus baigė 1913 m. Pet
rapilio universitete.

Dar studentaudamas ve
lionis pradėjo rašyti įvai

rius.

Jis buvo renkamas Sovie
tu S-gos Tautybių tarybos, 

liau. Per savo gyvenimą jis Lietuvos aukšč. taiybos dė
žėm^ ūkio klausimais yra. putatu. buvo apdovanotas 
parašęs straipsnių, populia- dviem Lenino ir kitais ordi
nų ir mokslo knygų bene 
daugiau, negu kas kitas.

nais bei medaliais. Jis buvo 
ne tik Lietuvos mokslu aka-

Pats svarbiausias jo ^veika- demijos. bet ir visos Sovietų 
S-gos žemės ūkio akademi
jos tikrasis narys, nusipel
nęs Lietuvos mokslo veikė
jas.

Nepriklausomoje Lietuvo-

las — Bitininkystė. Jo pir
moji laida išėjo 1933 m., o 
vėliau sekė kitos.

Po Pirmojo pasaulinio ka
ro grįžęs į Lietuvą, velionis _
iki 1927 m. dėstė Dotnuvos je velionis buvo liaudininkų 
žemės technikume, o nuo 
1925 m. ir Dotnuvos žemės
ūkio akademijoje. Čia 1940 
metais 'jam suteiktas profe
soriaus vardas, buvo paskir
tas akademijos rektoriumi, i Petrašiūnų kapinėse.

mas ir kitus panašius "paci
fistus“ brautis i valdžios į- 
staigas ir naikinti visa. kas 
jiems nepatinka.

IV veiksmas:

1972-ji metai. Amerikos 
naujo prezidento rinkimai. 
Senatą ir kongresą valdo de
mokratų partijos rinktieji, 
o vyriausybės galva — res
publikonas. Karas Indokini
joje tebesitęsia. Visame 
krašte šūkiai ir demonstra
cijos uit taiką. Televizijos 
stotyse tos demonstracijos 
kasdien perduodamos mili- 
onams žiūrovų. Demonstra
cijos įspūdingos: dešimtis,
kai kur net šimtus tūkstančių 
dalyvių siekiančios, gi de
monstrantai — barzdoti bei 
kudloti jaunuoliai ir purvi
nos jaunuolės. Jie nešioja 
komunistinio krašto vėlia
vas, degina ir kojomis try 
pia amei
reikalaudami visiškos Ame 
rikos kapituliacijos. Niekas 
nė nepagalvoja, iš kur tos 
minios gauna lėšų dienų die- į

' MES VALDYSIM PA-
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I temas 268 psl., II to- 

NužmogintieJi, Vilniaus ir mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
Seinų krašto lietuvių išgyve- kaina $4.00.
nimai lenkų okupacijos me- f

vestavimas Sibiro turtams tais; parašė Petras Česnulis, .
tininkai. Taip gimė VVater- i eksploatuoti bus lvgiai nau- . 256 psl.. kaina $5.00. -H kana
gate byla ir jos viešas aiški- dingas abiem kraštam.. , .. .v.„ , >denas’ -1 1 PsL’ ka‘na
njmas 1 Į Dievas šiandien, Knkscio- ’po.ou.

Vadinasi, tas pats Ame- nis gyvenime knygų nr. 9 JAUNYSTĖS ATSIMINI- 
rikos kapitalas, kuris, pagal leidinys, parašė kun. Jonas MAI, Vlado Požėlos, 335 
komunistus, nešąs tik blogį, Gutauskas, 283 psl., kaina psk- kieti viršeliai, kaina — 
staiga Brežnevui tapo dide-, $6.00.
le gėrybe, tiesiog išganymu.;

Šventas raštas, Naujasis 
Kapitalas, aišku, paliko,' testamentas, verstas iš grai- 

koks ir buvęs, tik Brežnevas: ku kalbos. 635 psl., kaina — 
ir jo sosto ramstytojai nu- $5.00.
tarė į šį reikalą pažiūrėti! 
kiek gudriau.

Dar nė neipusėius tam 
aiškinimui. Baltieji Rūmai 
ir pats prezidentas imta kal
tinti istatvmu ir net konsti
tucijos laužymu.

Amerikos senato sudaly
tas specialus komitetas ap
klausinėjimus veda viešai— 
televizijoje, o vvriausvbės 
naskirtas ir senato patvir
tintas tardytojas —- uždarai. 
Jis buvo prašęs senato komi
tetą viešus apklausinėjimo 
spektaklius atidėti, tačiau io 
nepaklausyta. Jie tęsiasi iš
tisas dienas.

Televiziios žinių komen
tatoriai ir didžiosios spaudos 
kolumnistai, nepasitenkin
dami Watergate bylos ai'

Napoleonas. Baltija, Ame-

$4.00.
VYSKUPO P. BUČIO 

ATS’MINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kabia $3.50.

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492

rika, parašė Vincas Trumpa,, psk> kaina $5.00.
251 psl., įrišta, kaina $6.00. ĮKASTAI — STRAIPSNIAI.

, ATSIMINIMAI APIE
Parkas anapus gatves,— jjyozĄ LIŪDŽIU, Petrone, 

gą aukštj. Dėl to jis rodo! premijuota apysaka jauni-, Liūdžiuvitnės 88 psl

Jis žino, kad be svetimo 
kapitalo savo krašto ūkio 
nepajėgs pakelti į reikalin-

kapitalistams simpatingą! mui, parašė Danutė Blažytė-j
veidą ir saldžiu liežuvių kal
ba, kad tie tik greičiau susi
neštų savo pinigus į Sibiro 
ir kitus Sovietijos plotus. O 
kai ateis laikas, jis gali ly
giai taip pat pasielgti, kaip

kin mais suknda ' Kaskart} Cast.o: jankiai eikite na-Į 
tarim. kaltinimu Balties-imo’ ° kapitalas tegul lieka!.

nas valkiotis ivairių miestų,
....... ..........v gatvėmis. Tik New

sroves dalyvis, jos atstovui statvbos darbininkai, nepa
buvo Lietuvos Steigiamąja-1 kęsdami prokomunistinių
me seime.

Palaidotas liepos 4

Kaimo Jurgio užrašai
AMERIKIETIŠKOJI KOMEDIJA

dykaduonių siauteiimo. ap

daugiau kaltinimu Balties-i 
siem« Rūmam* ir pačiam' 
nrezidentui: kiek ir kokia,I
bendrovė ar imonė davė ni- 
nimt nrezidento perrinki- 

Yorke ml’i? Ar tie pinigai gauti le- 
1 galiu. ar priešistatvminiu
keliu? Kaip jie ir kam išleis
ti? Kodėl buvo

Bindokienė, 
— $3.00.

156 psl.. kaina

Užkandis, pasakojimai, j 
parašė Jurgis Jankus, 216 1 
psl., kain a$4.50.

Taikos rytas, novelių rin-l 

kinys (15 novelių), parašei
• Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai-, 
na $4.00, kietais viršeliais—» 
$4.65.

n a . •••••••••... . $ 1.
’ ATSIMINIMAI, paraše Juo- 
l zas Liūdžius, 246 pusla

piai. kaina . . $2.90.
KA LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Nėrį). Pet- 
•onė'ės Orintaitės, 234 psl.,
Kaina $3.00.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1950 metų atsimini

mai, parašė Juozus Ka Ka
činskas, 273 pusk kaina SS.

DAR VIENA NAUJA 
VALSTYBĖ

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
Liepos 10 d. gimė dai \ie—f po angelų sparnai*, nove-! ŪUVA ATS r A f ANT, Ra- 

na nepriklausoma valstybėj jja rinkinys (25 novelės), Po,° Skipičio, 44b puslapių,
— Bahamas. Ji nuo 1717 bu-! parašė Alė Rūta, 191 osl.’ kaina .............................S5,

Didž. Britanijos kolom-! kaina $4 00, kietaig virše-;nuo 1964 m. buvo gavu-; iiais _ ?4 65 j
voremontuo- į .

kulia juos savo sukietėjusio- jami prezidento namai, kiek I Jteisę, o dabar]
darbo rankom,s. I am remontu, .sle.sta .r ar t nepriklausoma valsty.| Mi piaeities

tas remontas buvo re’kabn-:m-itn i......  j , *eras? Tik nieką* neklausia be; b^. B Pafheka Butų; pai ase Česlovas Gedgaudas, a. . i ik nieką, neklausia, bendruomenes na- 357 nsl., didelion Izoil rvin l.’nrmn YYtfrt I.*-o o v < . x z

d. mis nuo
i tas demonstracijas įsijungia 
! iš Šiaurės Vietnamo grįžę
(įvairus vizitatoriai, solistės 

ir kitokie "demokratiniai“ 
intelektualai, aiškindami A- 
merikos žmonėms, kokie ne
kalti yra ios priešai ir kokie 
žiaurūs "kanibalai“ esą A-

. merikos kariai, ten su tais 
"nekaltais žmoneliais“ ko-

Žvmus Amerikos rašyto- mą Walachi (Valači). Aiš- vojantieii. Toms dykaduo- 
jas Theodore Dreiser (1871- kinimo rodymas televizijoje niu’ prokomunistinių agita- 
1945 ) parašė ir 1925 m. iš- buvo nutrauktas dėl to. kad torių skatinamoms minioms 
leisdino romaną "Amerikie-! Amerikos italai užprotesta- ^ttvii-ai pritaria ne vien de-
tiškoji tragedija“. Šis veika-' 
las. vaizduojąs amerikiečių 
šeimos išgyvenimus, turėjo 
milžinišką pasisekimą ir au
toriaus vardą išgarsino toli 
už Amerikos ribų.

Tikėkime, kad kada nors 
tolygaus gabumo rašytojas 
gal sukurs veikalą, pavadin
tą "Amerikietiškoji komedi- 

Jame bus pavaizduotas

vo. Esą, čia šmeižiama visa 
Amerikoje gyvenanti italų 
visuomenės dalis, nes Cosa 
Nostra vaizduojama kaip 
vienų italų sukčių gauja, j 
Kuo toji byla pasibaigė, ne
svarbu. bet Cosa Nostra ir. 
dabar tebeveikia.

III veiksmas:

mokratu partijos aukšti au
toritetai. bet ir pats kandi
datas į būsimus prezidentus.1t

Respublikonai, savo ruož
tu. labai atidžiai seka tas 
miniu demonstracijas ir de
mokratų partijos veiksmus, j 
Prezidentui perrinkti komi-?

kiek taksu mokėtojams kaš
tuoja be galo užtėpiami teis
mai. tardymu televizijos ir 
radijo transliacijos ir kt.?
O tos išlaidos siekia milio- 
nus dolerių.

didesnių ir mažesnių
nusidriekusių Atlanto

i denvne 800 mylių.
, Vienoje iš tu salų —bes,tęsia, Uzdanea dar ne-, ]ing _ į492 m spaHo
nez,n?~ i išlipo Kolumbas.

V-tasisir tuo tarnu pasku 
tinis "Amerikietiškos ko-! 
medijos“ veiksmas dar te-'

rys. ! įrišta, kaina $15.00.
formato,! 7 :

NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA. R. Skipičio atsimi
nimu Ii tomas. 476 psi.. kai
na $7.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

PASKUTINIS POSĖDIS,
Bahamų salynas prasi-,' Abraomas ir sūnus, pre-j 

deda 50 mylių nuo Floridos mijuotas romanas, parašė!
ir tęsiasi beveik iki Haiti. 1 Aloyzas Baronas, 206 psl., j Juozo Audėno atsiminimai, 
Bahamas sudaro apie 3,000 i kaina $4.50, i 227 psl., kaina............ $4.00

salų, j 
van-Į

Wat-i 
12 d. i

i
Sunkiausiu keliu, romą- ; 

nas. parašė Jurgis Gliaudą ’ 
251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

nuleista, ir finalas
mas. Taip pat nežinoma ir, .
visu bilietu kaina, kuria su-1 Viso labo ten gvvena apie i 
mokės visi Amerikos gvven-. 170.000 žmonių. Iš jų 85% r 
tojai, tos komedijos žiurėie! juodųjų ir tik 15% baltųjų,! 
ar nežiūrėie. Tik viena jau ir j bet visas gyvenimas buvo Į 
dabar aišku: pasaulis is A-i baltųjų vairuojamas. Tik! 
merikos šainosi. pasakojai nuo 1967 m. politinė vado-* 

ja anekdotus pasitikę-Jvybė atiteko juodiesiems.-

i

anie
jimas

anekdotus 
jos vidaus santvarka

ja
amerikiečių gyvenimas nuo 
1954 metų iki šių dienų. Pa
grindiniai veikėjai — sena
toriai. sukčiai, intelektualai, 
žurnalistai, politikai ir jų 
intiygos. Veiksnio vieta — 
plačioji spauda ir televizijos 
stotys. Žiūrovai — milionai 
Amerikos gyventojų.

Paskiri tos komedijos 
veiksmai galėtų būti tokie:

I veiksmas:

1954 metais senatoriaus 
Joseph McCarthy vadovau-Į 
jamo specialaus tardymoĮ 
komiteto komunistu me-,'

Indikinijos karui prieš ko 
munistus vykstant (į tą kai 
Amerika įsivėlė demokra 
tams valdant), du Pentago
no pareigūnai — Ellsbergas 
ir Russo — išvogė is Penta
gono archyvų slaptus doku
mentus. Tie dokumentai pir
ma pateko į sovietų ambasa
dos rankas, o tik vėliau bu
vo paskelbti Amerikos laik 
raščiuose. Pradžioje tų šni 
pu vagystės aiškinimas vyks 
ta televizijoje ir milionimų 
tiražų spaudoje, kuri susi
riesdama gina vagis, įrodi
nėdama. kad tuos išvogtus 
dokumentus galima garsinti 
viešumai, nes tai leidžianti

TAU, LIETUVA, Stepo
ne Kairio. 4S0 ^sl., kai
na ............................. $2.00

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

i liais $2.50 kietais—$2.75.
| ATSIMINIMAI IR MIN- 
įTYS, Kazio Griniaus, I to
limas. 300 psl.. kaina ...... $2.
į ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 

TRYS IR VIENA, Janinos: įj tomas. 336 psl. kaina $5.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimu (1909-1018) IV to-

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

los priešakyje ir šiandien te-1 Narūnės atsiminimai apie
bestovi juodųjų atstovastetui kvla natūralūs klausi-! nja^Ja j1 dolerio verte už

v eiksmės komedijos rezulta-į Kraštas gyvena daugiau-
Tas komitetas. nepainfor-J 

mavęs ir neatsiklausęs pre-J

rašytojus Gabrielę Petkevi-
Pindlingas, bet ū- čiūt§., Balį Sruogą, Jurgį ........... ................
•aktines pozicijas! Savickį ir Juozą švaistą ,171 j nias 272 psl., kaina kietais

; šia iš turistu. Pernai vien iš
JAV ten lankėsi pusantro

zidento, sugalvoja aferą:į ; miliono turistų. Eksportuoja
įsibrauti slaptai į demokra- J KODĖL BREŽNEVUI JAV i cemen^- rorn4- fanerą, 
tu vyriausiąją rinkimų bus-* *
tinę, esančia VVatergate

Kaimo Jurgis

• pis., kaina $3.00.

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
gen. Stasio Raštikio atsimi-' 
nimų III tomas, 616 psl., kai-j 
na $15.00.

viršeliais .................. $3.75,
PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 502 puslapiai,
kaina ......................... $2 09

DIENOJANT, Kicro Bie

linio, 464 psi., kaina....$2.00

viešbuty, ir čia 
tinėti.

viską išuos-

, ............ , ’spaudos ir laisvo žodžio“
dzioklė teleMzijoje 11 sPau_• teisė.... Tolimesnis vagvstes 
doje. Medžioklė tęsėsi sesias aiškinimas perkeliamas į
s.^v?1?.e.s, 11 bu\°. nutrauk^a teismą, kur teisėjas Matt 
tik įsikibus piezidentui ir se- f>vrnev nusprendžia Ellsber- 
natui. L z tą medžioklę se- ;^() j,. f>usso bylą nutraukti.

gavo se- Vyriausias vagis Ellsbergasnatorius McCarthy 
nato papeikimą.

II veiksmas:

Televizijoje ir spaudoje 
sukčių gaujos, pasivadinu
sios "Cosa Nostra“ ("Mūsų

nesitveria džiaugsmu dėl to
kio teismo sprendimo, o jo 
padėjėjas Russo sakosi pa-

Namai“ arba "Mūsų Reika-A.
las“) ir jų veiklos aiškini
mas. Vyriausias liudininkas! nigas Berrigan slaptai įšilau 
— tos gaujos
kuriam gr 

nužud

V veiksmas:

Įsibrovėlius į demokratų 
būstinę sučiumpa. Jie nu
baudžiami ir įkišami i kalė
jimą. Negana to: spauda, 
aišku, demokratų partijos 
autoritetų raginama, aliar
muodama reikalauja išaiš
kinti tų įsibrovėlių siuntėjus 
ir planuotojus.

Amerikos istorijoje nebu
vusia dauguma perrinktas 
prezidentas užbaigia Viet-j

KAPITALAS PAKVIPO? i Į nepriklausomybės iškil- 
i mes buvo atvykęs Britanijos 

Kas yra skaitęs komunistų j sosto įpėdinis Charles. JAV 
raštus ar girdėjęs jų kalbas, atstovavo vidaus reikalų sek
tas žino, kiek jie yra prirašę i retorius Mortonas. 
ir prikalbėję apie kreditus ir
investavimus svetimose vals-J Britanija turėjo daug ko- 
tvbėse, kaip apie tų kraštų lonijų, bet beveik visos jos 
ekonominį pavergimą. i dabar gavo nepriklausomy-

; be. Kolonijų padėty beliko 
Jų propagandistai yra iš- mažos salos.

beJę jūras rašalinių ašarų. geĮ p0 Antrojo pasau- 
rasydami apie nelaimingus jjnj0 karo j^UgO įr vis ple-
arabus, kenčiančius dėl a- 
merikiečių naftos investaci- 
ių, apie Pietų Ameriką, ken
čiančią dėl amerikiečių in- 
vvestacijų vario ir kitų ža-

ciasi nauja kolonialinė vals 
tybė — Sovietų Sąjunga.

Štai, ar nesukreČiantis pa 
vyzdys: nė poros šimtų tūks
tančių gyventojų neturinti!liavų šaltiniams eksploatuo

namo karą. Dėl to jokių |ti, arba apie Vakarų Europą., Britanijos kolonija tampa 
džiaugsmo demonstracijų iš I nešančią sunkią Amerikos nepriklausoma valstybe 

modernią pratrauksiąs JAV vyriusybę at-, tų pusės, kurie visą laiką: investacijų į 
sakomybėn už bandymą su-i šaukė: "Taika bet kuria kai-' monę naštą, 
purvinti jo "garbę“. ,'na!“ Dabar demokratams.}

’ jų organizatoriams ir rėmė- Komunistai netik kritika- 
a:ku- įams kitas galvoperšis: ko- vo tas investacijas, bet ir ra- 

dėl jie taip triuškinančiai gino jas nusavinti be jokio 
Kubos diktato-

Atskira sce n

ujos žymus dalyvis,: žia į naujokų ėmimo busti- Pyala,niėjo prezidento n’n- atlyginimo. I 
H'ėsė gaujos baus- nę, sunaikina pašauktųjų į kimus? Negali būti, kad jie la,P 11 
žudymas už jšdavi-l kariuomenę kartoteką ir jpri Pa%’s kalti ir įų pa^jolytr, eo

•a. buvusios nepriklausomos po 
kelis milionus turinčios Pa
baltijo valstybės šiandien 
yra Sovietų Sąjungos už
grobtos ir laikomos kietojt 
priespaudoje. Sovietų Są
jungos, kuri devynim gerk- 

pasielge pagal Ičm pasauliui reklamuojasi 
eolą nii^ovm 'esanti tauru jais* ė« gynėja *

GERA NAUJIENA

mūsų klientams, norintiems pirkti

BUTU

savo giminėms Lietuvoje ir SSSR 
Dabar vykdoma plati modernių kooperatiniu butu statybos 

programa šiuose miestuose:
MASKVOJ. LENINt.RADE, KIJEVE. MINSKE, 
LVOVE. RYGOJ, TALINE. KIšIMOVE. ODESOJ. 
VILNIUJE, KAUNE. ROSTOVE p i.. Don o.
KRASNODARE. ( MARKOVE. TAŠKENTE. ALAIA- 
ATOJE ir kituose miestuose.

Galima gauti vieno, dviejų, trijų ar keturių kambarių butų 
(su virtuve, vonia ir podėlio kambariu).
Viską sutvarko YNESHPOSYLTORG per savo išimtinę

atstov vbę

P0DAROGIFTS, IK
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 1G001 

Tel. (212) — 685-4537

u
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Totu

MAIKIO SU T£VIJ PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

tai užimti. Ir susirinkęs Vii- ruoštis tolimesnei kovai. Amerikos visuomenės tar- ir nužudyto angliakasių uni- Į 
niuje didikų seimas apšaukė Prasti buvo Lietuvos santy- nybos institutas apdovanojo jos žymaus veikėjo Yablons- 
Aleksandrą didžiuoju Lietu- kiai ir su Lenkija, bet apie premijomis po $5,000 šiuos kio sūnų.
vos kunigaikščiu. Priimda- tai pakalbėsime kitą savai- asmenis: prezidento patari
mas valdžią. Aleksandras tę. .ją užsienio politikos klausi-: . (
prižadėjo neskelbti karų, —Nu, tai tuo tarpu paša-' ma*s dr. Henrį Kissingerį. Į 1870 m. katalikų bažny- liūno 
saugoti Lietuvos sienas, ne- kyšiu tau gud bai! i žemės ūkio darbininkų or-’ čia pa#iteu>ė dogmą .kad po- Tsarist
vesti jokių derybų su sve-j ganizatorių Cesarį Chavezą
timomis valstybėmis, neleis-į
ti naujų įstatymų, nedalinti j •
aukštų urėdų ir neeikvoti j Stalino nusikaltimai yra į
krašto lėšų be aukščiausios: daug didesni negu Hitlerio: Į D|EVq KA!|ALYSTfiS ŽINIOS 
taiybos pritarimo. | fašizmas Vokietijoje išsilai- Į

— Tai turėjo būti geras j kė 12 metų, o 
kunigaikštis. Maiki.

— Bet istorija sako, kad 
lietuviai padarė klaidą už ji 
balsuodami.

— Kodėl?
— Jis ne karvedžiu buvo

gimęs, tėve: negabus, neryž
tingas ir norėjo būti daugiau Dr. Ellsbergui ir Russo iš- 
lenku, negu lietuviu. Bet ir j keltoji už Pentagono doku-j .ūmuose. yru priimtas be jokio 

lenkams jis nepatiko, nes jieI mentų pavogimą bvla yąl-J urminas ar ne l)t>1 to
buvo jau įpratę savo karalių džiai atsiėjo apie $2 milio-5 kai kurie nusistebės sužinoję.

stalinizmas 
1 Sovietų Sąjungoje dvigubai 
ilgiau, be to. stalinizmas — 
daug daugiau nudailintas 
veidmainiavimas ir dema
gogija.

Akad. Sacharovas

VILTIS POMIRTINIO 
GYVENIMO*

Skyrius 1 
Kas yra mirtis?

Tęsinys 5.
Pareiškimas "nemirtinga sie

la“. arba sielos, jiape.istai var
tojamas religiniuose pasikalbę

GALIMA GAUTI

; Keleivio administracijoje
i
galima gauti Leono Sabe- 

Sočiai Democracv in 

Lithuania, 1893—

1 piežius tikėjimo ir doros 1904“. 
klausimais yra neklaidingas, Kaina $1.00. 

todėl jo sprendimų tais klau- -----■

simais niekas negali kriti- GAVOME RIBOTĄ SKAI-

kuoti. Šiomis dienomis po- ČIŲ “NIDOS“ SIENINIO 
piežiu. Pauliu. IV tai pakar- NUpLĖS,AMO su pAS,.
toj”, nes yra ir žymių bažny- SIęAĮTYMAjS KALENDO. 
cios mokslo vyrų, kurie tą
dogmą kritikuoja. RIAUS. KAINA $3.50.

— Oi, Maiki, prasidėjo 
karšta vasara. Nėra kur pa
sidėti. Kas bus?

—Jūra čia pat, prie South 
Bostono, tėve. Nueik pasi
maudyti.

— Gal būtų gerai, ale aš 
vandens bijau. Maiki.

— Tur būt, be vandens 
krikštytas.

— Neatsimenu. Maiki.

— Po jo buvo Ivanas III. 
gimęs 1440, didžiojo Mask
vos kunigaikščio Vosyliaus 
sūnus. Jis siekė vieningos 
Rusijos ir vengė ginčų su sa
vo kaimynais; vis dėlto jam 
teko kariauti su Novgorodo 
respublika, turėjusia apsau
gos sutartį su Lenkijos kara
lium Kazimieru IV, kas la
bai nepatikdavo Maskvai.

Na, tai ir nekalbėkim! Novgorodas paprašė taikos.
apie tai.

— Jes, Maiki. verčiau už- 
baikim istoriją apie Rusiją. 
Praeitą kartą sakei, kad 
kažkoks Ivanas įsteigė Ru
sijoj caro sostą, o kunigaikš
čiai. kurie pirma tenai vieš
patavo, išnyko. Nu, tai pasa
kyk man davadlyvai, kas 
buvo tas Ivanas?

Maskva sutiko taikytis, bet 
privertė Novgorodo respub
liką atsižadėti sutarties su 
Lenkija ir užleisti Maskvai 
kai kurias savo kolonijas 
šiaurėj. Po to Ivanas III pra
dėjo ieškoti progos Novgo
rodo respubliką visiškai su
naikinti. Ir tokia proga pa
sitaikė. Viename viešame

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.

kad tokio sakinio visai nėra Bib 
lijoje. Tradicinis sielos nemir
tingumas yra gryna svajonė, ne
turinti jokio pagrindo Šventaja-

nūs. o jos gynyba apie $ 1 
nigaikščiu. O dabar jau ne- miliona. Byla nutraukta dėl 
beliko tokio ryšio, kuriuo i toje byloje valdžios neteiss- 
Lietuva būtų prie LenkijosI tu veiksmų, bet šias išlaidas! me Rušte 
pririšta. Matydamas tokia; “teisėtai“ sumokėjo mokės-* žo«lzius siela ‘ arba ,’sielosj 
padėtą. Maskvos Ivanas III Į ciu mokėtojai. -()u ka,.tll bet niekur nėra nė
nutarė Lietuvą užpulti. j _ _  _  _ _ _ _ prisiminta, kad žmoginės sielos

1 yra nemirt ingos. Priešingai, vi
sur. kur tik Biblijoje kulbama 
apie mirtį ar apie sielą, griežtai 

1 ir aiškiai pasakyta, kad siela, 
lygiai kaip ir kūl.us. yra paverg
ta’ mirties valdžiai. Per savo 
pranašą Viešpats sako: “Štai. j 
visos sielos yra mano; kliip tėvo' 
siela, taip ir sūnaus siela yra' 
mano, siela, kuri nusidės. pati 
turės numirti“. (Ezek. 18:4) | 
Naujajame TesP.imente skaito-> 
me šitokius Jėzaus žodžius: ' 
"Nebijokite tų, kurie užmuša Į 
kūną, o sielos negali užmušti, j 
verčiau bijokite to, kuris gali ir: 
sielą ir kūną pražudyti pragare“ •' 
(pažodžiui: sunaikinti geheno- ' 
je). (M‘ato 10:28). Taip yra. ; 
net ir tos sielos, kurios patenka , 
i Biblijos pragarą, lieka sunai- ! 
kintos. o ne kankinamos.

Žodis “siela4* Senajame Tęs- • 
tamente yra išverstus iš hebra- 1 
jų žodžio nepheš. Prof. Young į 
savoAnalytirai Concordance of , 
the Scriptures sako, kad žodis 
“nepheš“ reiškia tiesiog "gyvu- į 
lys“ arba lit. kas tik yra gyvi,. 
jaučiama esybė. Senajme Testą- ( 
mente tas pts žodis taikomas 
žemesnės rūšies gyvūnams taip 
pat. kaip ir žmogui. 4 Mozės 31: 
28 tasai žodis pritaikytas jau
čiams, asilams ir avims. Senes
niuose lietuviškuose vertimuose 
skaitome: “išrinksi... po kiekvie-į 
na sielą taip nuo žmonių, kaip1 

, nuo bandos, nuo asilų ir nuo a- 
' vių“. (1 Moz. 35, 40 ir 46). j 

Vysk. Skvirecko vertime šitoje* 
vietoje žodis nepheš (lot. ani- / 
mae) yra neteisingai išverstas 
“galva“, (lot. kaput), kurio žo
džio šiame tekste visai nėia. Ki
tose vietose tame pačiame Skv. 
vertime hebr. žodis nepheš arba 
lot. animae vra išverstas ”dū- 

’ šia“. Žr. 4 Moz. 30:4, 7. 9, 14.
; I Mozės 2:7 pasakyta, kad žmo
gus “pasidarė gyva siela“, lot.

. animam viventum. Taigi, jei sa.
I kytnmėm. kad žodžiai nepheš, 
j drši-«. siela, ‘arba esybė yra ne- 
. mirtinga, tai turėtumėm daryti 

išvadą, kad ir gyvuliai turi sa
vyje nemirtingas sielas. Nedaug 
kas juk norės priimti tokią iš- 

j vada.
j Naujame Testamente žodi.1- 
Į “siela“ yra išverstas iš graikų 

žodžio psuche. Ir tai reiškia tą 
pati. ka hebr. žoflis nepheš. A- 
paštalas Petras (Ap. Darb. 2: 
27) paduoda ištrauką iš Psal
mes ’6:tO. kur skaitome: “Tu 
nepaliksi mano sielos (hebr. ne
pheš. gr. psuche) pragare (Bib- 
lijos pekloje — hadėje) ir ne 
duosi savo šventajam suputi“. 
Petras aiškina, kad čia prana 
saujama apie mirti ir prisikėli- 
tj, Jėzaus, kad jo siela nebuvo 
palikta pragare.

.Mato 26:38 parašyti šitokie 
t Jėzus žodžiai: "Mano siela nu- 
Į in is ki mirčiai“, šitie žodžiai 
1 onai sutinka su pranašo žo- 
| dž.'ais. sakančiais, kad Jėzus 

<l«ve mirčiai savo sielą“. (Iza. 
>3:12). Šen. vert. “savo dūšią 
■ nr,ert{ H;,vė‘‘. Skv. vert. ir vėl 

i /. Mo.-, siela' pakeistas į žodi 
i ' g\ v\ be *, 11 je eil. gi teisingai 11

skirti didžiuoju Lietuvos ku-

— Negerai atsimeni, tė-| susirinkime Novgorodo res-
ve. j publikos atstovai pavadino

— Nu. tai kaip buvo iš | Ivaną III pavadino ne ”gos-
tikrųjų? * podinu“, bet “gosudanum“.

— Iš tikrųjų, tėve, Rusi- Tai yra titulas, kuris papras
toj buvo ne vienas toks Iva- tai būna taikomas tik Rusi
nąs. bet šeši. ; jos carui. Ivanas įsivaizda-

— Sakai, buvo šeši Ivanai vo, kad Novgorodo respub-
carai? lika iš tikrųjų laiko jį caru.

—Ne, ne, tėve, ne taip Ir nuo čia pis pradėjo elgtis! 
buvo. kaip caras. Pradėjo prie!

— O kaip? • Novgorodo respublikos iš j
— Iš šešių Ivanų trys pir-į naujo kabinėtis. Manydama.!

mieji buvo kunigaikščiai, o kad jis nori pradėti naujai 
trys kiti — carai. i karą, ji pasidavė be kovos

— Kokiais metais tai bu-i atiduodama Maskvai visais!
vo? į savo žemes nuo Lapijosl

— Tai buvo 14-tame šimt-į (Laplandijos) iki Uralu, irį 
mėty. tėve. Ivanas I buvo’atidavė gerai žinomus mies-’ 
didis Vladimiro miesto ku-Į tus: Pskovą. Viatką, Rosto-Į 
nigaikštis. Jį vadindavo irį va, Kazanę ir kitus.
Kalita, kas reiškia “maišąs — O totoriai nedarė tru- 
pinigų“. Jis buvo dar žino- belio?
mas ir kaip “sobiratelis“, 
nes surinkdavo nusigyvenu
sių didikų dvarus

— Su totoriais, tėve. buvo 
daug susirėmimų, ir jie bu
vo keliose vietose smarkiai

0 kaip jis juos surink-{ sumušti. Ivanui II-jam val- 
davo? • dant. Rusija buvo jau toto-

— Jeigu kuris nuskurdęs i riu jungą nusimetus. Jis su- 
kunigaikštis ar kitoks didi-! naikino vieną jų chanatą 
kas negalėdavo sumokėti Kazanėje, o kitą Astracha- 
totorių chanui duoklės, tai nėj. Bet šitas Ivanas vartojo 
už jį sumokėdavo šitas ”so- totorius ir prieš Lietuvą, 
biratelis“, bet už tai pasi- —O kojis norėjo iš Lie- 
imdavo jo dvarą. Ir už taiįtuvos?
chanas atleisdavo nuo duok-Į — Norėjo ja apiplėšti, 
les jo paties dvarus. Tokiu! — Aš, Maiki, noriu dau-i 
būdu Ivanas I virto totorių: giauapie tai žinoti, 
chano agentu. Jam mirus. Į — Gerai, teve, paaiškin- 
jo vieta užėmė jo sūnus. Iva- siu. Gal žinai, kad dulk- Lh -
nas II. lėto ir nuolaidaus bu- tuvos kunigaikštis Kazimie-
do vyrukas: kiti kunigaikš-fas mirdamas paliko uola- 
čiai nenorėjo jo pripažink • menią. paskirdamas juo sa-

-- O kas buvo p<, jo? i vo sūnų Aleksandra jo vje-

— Ir užpuolė? ,
— Ruošėsi, tėve. Pradėjo' 

kurstyti Lietuvai priklau- • 
sančius rusus kunigaikščius. į 
Paskui ėmė kalbinti Krymo 
totorių chaną, kad prie jo 
prisidėtų. Kai Lietuvos ba
jorai sužinojo šitas Ivano 
intrigas, jie pradėjo savąjį 
Aleksandrą raginti, kad pra-į 
dėtų karą. kol priešai dar 
nepradėjo Lietuvon brautis' 
— pulti juos pirma. Bet A- 
leksandras nekaringo būdo1 
valdovas. Jis galvojo, kad 
geriau susitaikyt be karo, 
nes ir jo tėvas Kazimieras 
sakydavo, kad su Maskva' 
reikia laikytis gerų kaimv-. 
niškų santykių — jeigu ne 
kitaip, tai nors per vaikų 
vedybas. Ir pasitaikė tokia 
laimė, kad Aleksandrui 
puolė į aki graži mergina, i 
18-kos metų Elena. Maskvos j 
Ivano duktė. Tuoj buvo su
ruoštos piršlybos, ir Ivanas1 
sutiko savo dukterį už Alek
sandro leisti, statė tik vieną , 
sąlygą — nebrukti jaunai 
merginai katalikų tikybos. 
Tas jam rūpėjo. Bet nerūpė- , 
jo kultūra, grožis. Jis nepa-: 
sirūpino. kad jauna duktė, 
turėtų tinkamą vestuvine, 
suknelę. Jokio kraičio jai, 
nedavė. Jo galvoje buvo ki- j 
tokie dalykai: eiklus arklys, į 
geras balnas ir aštrus plieno! 
kardas. Sutarta tik vestuvių i 
diena ir vieta Vilniuje.. Sa-‘ 
koma, kad Elena sėdo į ve-į 
žimą verkdama ir verkė vi- • 
su keliu.

— Ar tėvas neatvažiavo? j 
— Sakoma, kad neatva-i 

žiavo, tik siuntė keletą dva-Į 
siškių. kad ją ramintų ir ra-j 
portuotų jam. kaip ji jaunis J 
naujoje vietoje. Ir jis suži-^ 
nojo iš jų, kad ji nelabai lai- > 
minga. Jungtuvėse dėvėjo- 
kasdieninę suknelę, ją ir te-' 
bedėvi; jos kambarys taip! 
pat nemalonus — nėra net. 
praustuvo. Gavęs tokia ži-' 
nią, Ivanas ko nepasiuto. 
Pradėjo prie savo žento ka
binėtis ir grasinti jam. Pa-( 
’-eikalavo, kad pastatytų E- 
lenai naują stačiatikių cerk-j 
vę. O kai dar sužinojo, kad ( 
io žentas su lenkais ir kitais 
ruošiasi į karą su turkais, 
tai to jau buvo per daug. ir'. 
Maskva paskelbė Lietuvai. 
karą. I Lietuvą įsiveržė trys’ 
rusų armijos ir, Krymo to-J 
toliam padedant, prie Ved-f 
rošos upes lietuviai skau-Į 
džiai nukenFėio. Net ir ge-i 
riausi ju vadai buvo paimti 
nelaisvėn. Po šitų kautynių 
buvo padarytos paliaubos, 
ir Ivanas rašė Krymo cha
nui, kad jo Maskva dabar 
pailsėsianti n galėsianti

IŽSAKYKITE T’ O J!
TIKTAI PER 

I N T E R T R A I) E 
E X P R E S S t ORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

I LIETI VA!
SPECIALŪS KEBLIŲ 

CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
ENI’RESS ('ORP. PIR
MOJI J l'MS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ (ŪMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
l’ž juos jūsų giminės gra
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat. kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą soma 
va Ii m a pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
EKPRESS t ORP. mk-ii 
pasiųs jums veltui Įrody
mus.
Rublių eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai u erų kursu 
PILNA t; \R ANTĮ J A

LABAI GREITAS 
i PRISTATYMĄ*
Certifikatai prisi atomJ 
jūsų giminiu namus 
maždaug per 3 savaites.
L’ž specialųjį rubu yra

imama $2.70. 
Jokiu primokėjimų! 

Prašykite musu naujo 
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
VžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS t ORP. 

123 East 23rd Street 
Eiti h Eloor 

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

LABAI SVARBU!

A I T O M t) B 1 L I A I
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAI J V M9DELL1Ų 

ZHIGLLI VAZ 2101 
Kaina. .......... $3.653.00

NAI JAUSIĄS
PA (i KRINTĄS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGl LI VAZ 2103 
Kaina . . . .. . 84.186.00 

EVRGON
STATION VVAGO.N 

, Ka ina . . ■ • 8 U'25.00
Evport m odei 
MOSKVITt H 412 IE 
Kaina .... $3.703.00
MOSKVI K H 
Kaina ..........

408 IE 
$3.105.90

«! išverstas "jo siela kentėjo
Kaina .... $2,335.00
Pra.--y>.m is specialaus 
biu'etena: su automobilių 
nuotraukomis.

BITAI

DĖVĖTI DRABIŽIAI 
I^inl ytojams iš SSSR

Mes turime šito biznio * i 
metu puyvrima ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

*»» » »■» vcso rvivicA ncin.cjv V ii F* .

gą“. Iš tiesų Jėzaus siela mirė., 
ir šios didelės aukos kaina visų i

J žmogių sielos liko atpirktos iš J 
mirties ir dėl to pagaliau bus 
prikeltos iš mirties.

Kas domitės Tiesa, mes pri 
siųsim veltui spaudos. Kreipk’- 
tės šiuo adresu :

Lithuanian Bible Students,
212 E. 3rd Street,

Spring Vaiky, III. 61362,

(Skelbimas)

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl. į
Teroro ir vergijos imperija į
Sovietų Rusija, 309 psi.

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 praeities pažinimą.

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

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

KELEIVIO
prenumerata-gera 

dovana



Ptalapie lafetą KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 29, 1973 m. liepos 17 d.

MOTERŲ SKYRIUS Teises patarimai
jis dabar uždirba daugiau IR KITI TURĖTŲ TAIP

'>*••••»«**»*#*#»***<«»*•#***••«•«*•••**** iMšMMUMMMM, >
JURGIS JANKUS

Birai* Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237

TT v ~ • i u ' Ps,-» kaina
Uoli Keleivio skaitytoja

Ona Laugalienė iš Hamilto-1 Reaistencija, romanas, 
no, Ontario, šiomis dienomis parašė R. Spalis, 429 psl., 
užprenumeravo Keleivį sa-1 kietais viršeliais, kaina — 
vo dviem sūnums Antanui ir; $6.00.
Zigmantui Laugaliams, 
venantiems Kanadoje.

nei 150 dolerių per savaitę, 
atskaičius visus mokesčius 

; ir kt.. taip sakant, tiek gau- 
* na į rankas.

Nuėjau pas savo advoka
tą ir jį paklausiau, ar aš ga
lėčiau dabar gauti iš vyro 
daugiau pinigų, nes man y- 
ra labai sunku pragyventi iš 
tų 50 dolerių. Aš pati dirbu 
tris vakarus per savaitę ir 
uždirbu 44 dolerius, bet gi 
reikia mokėti ir nuomą, ir 
už drabuži, ir už vaistus, ir 
kitokias išlaidas.

Advokatas man pasakė, 
kad jis turėtų kreiptis į teis
mą, ir prašė manęs Į50 do
lerių avanso, kitaip, sako 
iis nieko nedarys. Tada aš 
ii paklausiau, ar jis tikrai 
gali man prižadėti, kad aš 
gausiu bent 10 ar 15 dolerių 
daugiau per savaitę, negu 
dabar gaunu. Jis man atsa
kė. kad nieko tikro nėra ir 
negali būti. Reikia, girdi, 
pabandyti.

PADARYTI

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleiviu skaitytoją klausiniu taisai 
reikalais. Tie klausimai tari būti beadre 
in formadnis aoMMfle. Klausimus Ir at 
sakymus s|»emalinsime Kaine skyriuj* 
I-oi Ak e reikia eal • met I, kad esate Keieivfc 
skaitytajam

Klausimus uratume siusti liesiu* P*** 
MrfreHu:

nr. M. SveikauslMS. 4H«M*y SI La*. 
Boston Five Building 
1895 Centre - 

W. Boxbury, Mass. 02132

: skyrėto su vyru. Teisinas 
man priteisė mažamečių vai-

Mažas nesusipratimas
(Tęsinys)

Atid i langą, vi inrtelę patylėjau, askum visiš 
kai ramiai pasakiau:

— Gerai. Tegu išeina, bet žinok, kad su ta smarve žmonžs Tamstai rašo to- ku priežiūrą ir liepė vyrui 
išėjo kartu ir tavo kailiniai ir naujas laikrodis. Galim bū-1 kius iljfUS laiškus, klausda- man mokėti ui mano išlai-

Klausimas

gy-

ti visiškai šalti vienas kito atžvilgiu
— Prie ko dabar tas? — didelėmis akimis pažiūrėjusi

pasakė.
— Va taip sau. Žadėjau, bet nepirksiu.
— Tai tau. Aš jau išsirinkau.
— Galima nenupirkti ir išrinktus.
— Tai aš pati nusipirksiu.
— Iš ko?
— Banke pinigai abiejų vardu.
— Žinau, bet jie tuoj bus mano vieno.
— Taip toli?
— Kodėl ne? Argi aš tau tiek vertas, kiek banke yra 

pinigų?
— Tada pasiimsiu kreditan.
— Jeigu kas duos.
— Ir pažiūrėsim.
— Ir pažiūrėsim.
Daugiau nešnekėjom. Kitą rytą paskambinau kaili

ninkui, kad žmonai kailinių tuo tarpu dar nekredituotų, 
pravažiuodamas sustojau banke ir visus pinigus perkėliau 
į savo vieno vardo sąskaitą.

Grįžau namo — Alė buvo rami. Pietūs buvo pagamin
ti, ir pati buvo kiek šaltoka, bet mandagi. Praėjo mėnuo, 
praėjo kitas ir trečias — niekas nesikeitė. Pradėjo šalti, 
ir aš ėmiau galvoti, kad buvau perdaug žiaurus. Su tuo 
peruku gal tikrai truputį ir juokingas buvau. Gal ji buvo 
ir teisi. Su laikrodžiu dar galėtų ir palaukti, bet kailinių 
jau reikėtų. Kažin kaip nesmagu buvo, kad ji vėl turės 
išeiti su keliolika metų trintais, ir draugės sakys: “Tai kas 
čia dabar? Ar tavo Genys ir šiemet naujų kailinių dar 
neištesėjo?“

Tik vieną sekmadienį žiūriu: ji velkasi naujais kaili
niais. Ne minkos, teisybė, tiktai karakulio, bet visiškai 
neblogais.

Aš tik išverčiau akis.
— Ko dabar taip spoksai? — pasakė.
— Iš kur tie kailiniai?
— Ir norėtum žinoti?
— Ne kad norėčiau, bet, man rodos, kad ir turėčiau 

žinoti. Juk, rodos, aš dar tavo vyras.
— Taigi, kai gerasis vyras nuo visko atsisako, laimė 

dar atsiranda prastų vyrų. kurie ir supranta, ir užjaučia 
ir... nuperka. < ,

— Nebesugriebiau, ką pasakyti, o 'ji nusisuko ir išėjo 
Išėjo viena. Tur būt, pirmą sykį visam mūsų bendram gy
venime viena išėjo į bažnyčią.

— Palauk ’ — sušukau, bet ji net negrįžtelėjo.
Man praėjo noras kur nors eiti. ir jaučiausi taip. hą 

grindys po kojomis linguotų. Ir laikas pasidarė nežmoniš 
kai ilgas. Laikrodžiai sustojo vietoje ir stovi, o man rodo 
si, jog pasiusiu, jeigu niekur neišeisiu. Bet neišėjau. Sėdė 
jau ant fotelio krašto ir pro užuolaidos plyšį sekiau gatvę 
Galvojau, gal ji visiškai nebepareis. Jeigu rado tokį. kuri.- 
kailinius perka, gali ir nepareiti. Galvojau ir pats nesiju 
tau, kad kremtu nagus ligi kraujų.

O ji parėjo. Su draugėmis smagiai paršnekėjo.
— Na. mano berneli. — įėjusi pasakė. — Rodos, i 

bažnyčioj nebuvai.
— O tu buvai ir, žinoma, meldeis, — rūškanai atvė 

riau. ’ ■
Kai jos nebuvo, beveik kaukiau, kai parėjo, norėjai 

paimti ir išmesti lauk, išmesti ir uždrausti koją atgal kelti
— Žinoma, kad meldžiaus. Ir už tave meldžiaus, ne 

laimingas, Geneli tu mano.
— Kad būčiau geras ir leisčiau kam pakliuvo tau kai 

linius pirkti, tu...
Susivaldžiau ir nurijau patį negražųjį žodį.
Ji atidarė rankinuką ir išėmė pluoštą algos išmokė

jimo pakvitavimų.
— Tu manai, kad aš nieko negaliu. Nuėjau, radau 

darbą, spėjau i jį. tave išleidusi, ir spėjau grįžti tavęs pa
sitikti. Nelengva buvo, bet viskas įmanoma, kai dirbi ir 
pasitikėjimo turi, nors vyras ir uždraudžia.

Iš kaito nenorėjau žiūrėti į tuos popierėlius, paskui 
ėmiau sklaidyti. Aš visą laiką žinojau, kad ji man brangi, 
bet tas toks kietumas...

Pakėliau akis. o ji žiūrėjo tiesiai su veidu, pilnu ir 
šypsenos, ir pasiilgimo, ir akyse stovėjo didelės ašaros. 
Kietumo kaip nebūta.

mi kokį nors paprastą klau- kymą (alimony) ir už vaiky 
simą. Man atrodo, kad išlaikymą (chijd support). 
Tamsta esi labai kantri ir Visa suma buyo tik 50 dole- 
kad žmonės galėtų sutrum- rių, bet vyras tada uždirb- 
pinti savo laiškus ir negai- davo tik $115 per savaitę, 
sinti tiek Tamstos laiko. Ma- tad aš buvau patenkinta, 
no klausimas bus trumpas: Neseniai sužinojau, kad

Prieš 4 metus mudu persi- jis pakeitė savo darbą ir kad

Mai r o n i s

VILNIUS PRIEŠ AUŠRĄ

Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmai*1 
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais, tamsiais kaip dūmais, 
Dengia!.. Jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai? 
Kame galybė ir pranokėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai, 
Kuriuos skleidei 
Lietuvai, mūsų tėvynei?

Negreit su saule išauš dar rytas! 
Miega aplinkui naktis.
Tik kartais mėnuo, bailiai išvytas,
Iš debesų benušvis • ••
Norėtum brangią išvysti pilį,
Kur garsūs amžiai užmigę tyli,
Kai Vilnius buvo mums kaip akis,
Kai sviete jis 
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta griaudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs? 
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 
Laikai juk mainos: slėgė pikti, — 
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei, i; r

1892 m.

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $<00.

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

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

Vėjas lekia lyguma, roma. 
nas, parašė Aloyzas Baro- 
ias, kaina $4.00.

Andriu* Valuckas, NE
MUNO SUNOS, II tomas, 
128 psl, kaina $4.00.

Andriu* Valucka*. NE
MUNO SUNOS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 3935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Anatolijų* Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.00.

Aloyza* Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

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

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

Jurgi* Gliaudą, BRĖKŠ-
„ _ ... į MĖS NAŠTA, 384 pat, kai-. mowitz nepadare nuostolių. ‘ na eg nn r

j Jei kreipiamasi į teismą, žydų tarpe esą labai gabių • , ' įveistas- žIOR.
prašant, kad ankstyvesnis labai sąžiningų, garbingų oi ai Pi. a ŪKIA romanus 
teismo nutarimas būtų pa- žmonių, kuriems žodyno aiš-!-z knvemešio kun’M 
keistas (modificątion), — kinimas visai netinka, kartu ravičiaus genimo 233 nsl/ 

j niekas negali numatyti, kaip yra nežydų, kuriems aiškini- kaina ®2 50 ’ 8 P
teismas reaguos į visas pa- mas labai tiktų. ’

ikitėjusias aplinkybes. Tai Teisėias nritar= žndvno?
i priklauso nuo daugelio są- ]ei(j . J dvfk t * kad^e 
i lygų ir dažnai — ir nuo pa- _ties teisėjo. negali patys pritarti ar ne-
; J pritarti vieno ar kito žodžio
i Jeigu teismas ras reikalo kalboje žo-
■ priteisti Tamstai daugiau pi- C1S ^ydas . is]gU° vartoja- 
' nigų iš vyro, teismas. Tams- P1 as.m^.lr.t? ,eic^ai 
i tos advokatui paprašius, ga- neatsakingi. Jie tik konsta- 
. lėtų įsakyti Tamstos vyrui tuaJa.faktą. o ne išreiškia 
užmokėti ir už Tanui** ad- Pritarimą. |

' vokato patarnavimą. Jeigu Byla nutraukus, leidėjai .. Stepono Strazdo eilėrai- 
' teismas ir atsisakytų pakelti atsisakė $3,000. kuriuos tei- ^9 psl., kaina $2.50. 
i tą Tamstai mokamą sumą, sėjas priteisė iš bylos iškėlė
j jis, nepaisant to, vis tiek ga- jo. 
i lėtų įsakyti Tamstos vyrui

Ačiū O. Laugalienei uz 
įuo būdu suteiktą paramą ir 
mūsų laikraščiui.

BYLA DĖL ŽODŽIO 

“ŽYDAS “

Tokia byla, užtrukusi net 
4 mėnesius, neseniai baigėsi 
Britanijoje. Ją buvo iškėlęs 
turtingas Manchesterio teks
tilės pirklys Marcus Shloi- 
mowitz Oxfordo anglų kal
bos žodyno leidėjams Cla- 
rendon Press. Skundėjas 
norėjo priversti žodyno, ku
ris plačiai naudojamas visa
me pasauly, leidėjus, kad jie 
išimtų iš žodyno žodį “Jew“ 
arba pakeistų to žodžio pa-

Aš turiu keliolika dolerių ^^nimą- 
banke, bet nenorėčiau visus; Skundėjui žodyne labai 
išleisti, nes su vaikais nie- j nepatiko, kad ”Jew“ aiški- 
kuomet nežinia, — gali su-! namas šitaip: Jew yra heb- 
sirgti ar šiaip kas gali atsi- rajų rasės žmogus, izraeli- 

■ tikti. Atiduosi paskutinius tas- žodis dar naudojamas 
‘ ninigus ir, bėdai ištikus, ne- sukčiui, prekybininkui, ku- 
turėsi kur kreiptis pagalbos. ris kietai derisi ir gudriai 

prekiauja, aptarti.
j Teisėjas Sir Reginaldas 
Goffas nusprendė, kad žo
dyne naudojamas žodžio pa
aiškinimas pačiam Shleoi-i

Išsiskyrusi motina
i Ohios valstija.

Atsakyme*

sumokėti Tamstos advoka-
J tui už jo teisiškus patarna-. 
. vimus. Tačiau, jei teismas;* 
1 to nepadarytų, Tamsta rie- 
i gali norėti, kad advokatas
dirbtu Tamstos naudai be
atlyginimo.

— Ale! — sušukau.
— Geneli!
Ir abu puolėm vienas kitam į glėbį, o ji pradėjo pirš- j ti“ reikalingas išlaidas. Nie- 

ais braidyti po išretėjusius plaukus, o paskum tyliai pra- i kas negalėtų Tamstai iš 
šneko. (anksto duoti pageidaujamo

— Aš tave suprantu, Geneli. Man pačiai taip skaudu J užtikrinimo. 
juvo. kai pamačiau, kad plaukai pradeda retėti. Ieškojau, ’
’al kas galėtų padėti. Pirkau tepalus ir ploviau, ir masa- * JUOKAI
cavau. tik tau negalėjau pasakyti. Žinojau, kad tau bus 
abai skaudu, ir tylėjau ir pati patyliais maniau išgydyti.
Juk tu žinai, kaip aš didžiavaus tavo plaukais.

— O dabar? — nusišypsojau.
— O dabar težinau, kad tave myliu.
— Ir be plaukų?
— Ir be plaukų ir be pinigų.
— O tu Ale!
— Geneli mano!
Ir tikrai dabar mes vėl mylimės taip pat, kaip mylė

jomės būdami sužadėtiniai. O gal dar net labiau, nors 
plikė jau mėnuliu šviečia ir mergaitės saldainiu nebeva- 
dina. Tuščia jų!

(Pabaiga)

Tamsta pati turėsi nutar 
j ti, ar Tamsta nori ’Tizikuo-

— Mano žmona labai 
kukli moteris, ji niekada nie
ko manęs neprašo.

— Mano žmona taip pat 
nieko neprašo, tik įsakinėja.

• • •

• » •

(Jurgis Jankus yra vienas iš įžymiausiųjų mūsų 
beletristų, išleidęs jau apie dešimtį apysakų, ši 
novelė yra paimta iš Ateities Literatūros Fondo 
neseniai išleisto jo novelių rinkinio “Užkandis“. 
Rinkinyje yra 8 pasakojimai. Knygos kaina — 
$4.50. Rinkinys gaunamas ir Keleivio administ
racijoje).

ROMANAI

12 knygų už$2
Atsitiktinio kareivio užra

šai, J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.

j Murklys, apysaka vaikam,
parase Antanas Giedrius,

1130 psl., kaina $1.80.

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

4 . *

Sunkiausiu keliu, roma- J Tikra teisybe apie Sovietų 
nas. parašė Jurgis Gliaudą, Sąjungą (parašė J. Januš- 
251 psl., kieti viršeliai, kai-j kis), 96 psL, kaina 50 centų.

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

Ar buvo visuotini* tvanas,
64 psl., kaina 25 centai.

Žemaitės raitai karė* me*
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Eilės ir straipsniai, 95 psl. 
kaina 25 centai.

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

na $5.00.

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

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $6.00.

NAS LIETUVIS, I dalis, 412
Vytautas Alantas, AMŽI-

psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
414 psl., kaina minkštais 
viršeliais $6.00, kietais — 
$6.50.

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

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 

kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina

— įsivaizduok, mieloji, 
tavo buvęs simpatija nušovė 
savo žmoną.

— Kaip baisu! Matai, 
kaip aš gerai padariau, kad 
ištekėjau už tavęs, o ne už 
to bandito.

• * *
Žmona vyrui:
— Man įkyrėjo klausytis, 

kaip tu visą laiką kalbi apie
savo automobilį, savo radi-’ J. Kralikauskas. VAI4- 
ją, savo kėdę. Jei mes esame VILKAS, premijuotas ro- 

( vyras ir žmona, tai nėra nei manas, 284 psl.. kaina $4.50:
’ tavo nei mano daiktų, o yra . . I
' tik mūsų. O ko tu ieškai dra- f™“* $11.40, bet visos kartu par
: bužinėie? C 4, duodamo. u2 $2.
j — Mūsų kelnių. 232 psl., kaina $4.00.

. i t



Nr. 29, 1973 m. kepo* i 7 u. KELEIVIS. SO. BOSTON Pu*JspI« s£pifr*fctf

Vietinės žinios t ekskursuos i uetuva
Pritupint Praną Lembertą Ar skaitytos?

Šiuo metu Bostone vieši į
Prano Lemherto našlė Mo-j MYKOLO KRUPAVI- 
nika Lembertienė. gyvenan-! ČIAUS ATSIMINIMAI, 364 
tį Kalifornijoje, Santa Mo-Į psl., kaina $10.00. 
picoje. Ji yra atsivežusi įra-1 įrišta, Kaina $4.00. 
šus Prano Lemberto knygos!
”Tau, sesute“ pristatymo ir 
jo penkeriy metų mirties mi
nėjimo Los Angeles. Tenai 
apie P. Lembertą poetą ir 
žmogų kalba rašytojai Alė 
Būta, Bernardas Brazdžio
nis, Bronys Raila ir kiti, o, 
be to, yra ir koncertinė da- 
lig.

Ši šeštadienį, liepos 21 d., 
6:30 vai. vak. Tautinės Są
jungos namuose, So. Bosto
ne tie įrašai bus pademonst
ruoti visiems poeto Prano 
Lemberto bičiuliams, pažįs
tamiems ir kitiems tautie
čiams. Bus ir kavutė. Tad 
vįsi kviečiami atsilankyti.

parengimų
KALENDORIUS

Rugpiūčio 12 d. Romuvos 
Parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.9 t t

Rugsėjo 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. d-jos III aukšto 
salėje LK Mokslų akademi
jos jubiliejinio suvažiavimo 
banketas.

« * *
Rugsėjo 23 d. Maironio 

Parke Worcestery Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos Lietuvių Diena-

* * *
Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos auditorijoje 
Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės rengiamas 
Tautos šventės minėjimas- 
koncertas.

* « •
Spalio 21 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo rudens 
parengimas.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antį? 
knyga, parašė Bronys Raila

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai- į 
ia $5.00.

i
LIETUVOS ISTORIJA Į

Vl-ji laida, parašė dr. Van 
ia Daugirdaitė-Sruogienė
114 psk, daug paveikslų, ke 
• žemėlapiai, tvirtai įrišta 

i Kaina ................... ............... $6.

16 dienu (Vilniuje 5)

kaina nuo $675.90 

Vykstantiems iš Chicagos $100 ir iš Detroito $66 daugiau.

Jungtis prie grupių galima Bostone arba N t * Yorke

Dar yra vietos šiose grupėse:

Rugsėjo 5 
Spalio 3 
ir
Gruodžio 21

GRl PĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RUJOTAS — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkite* į| 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

393 West Broadvvay

Savininkė: Aldona Adomonienė1

Pirmoji solistės ilgo gro
jimo plokštelė jau išleista.

Visos dainos Įdainuotos 
lietuviškai.

Plokštelės kaina pas pla
tintojus $6.00.

Užsakant su persiunti
mu $6.75.

Les E.iterprises
BELLE - ARTI Engr. 

P.O.Box 122. LaSalle 650, 

Que.; Canada

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tininis.

BOKIME VISUOMET JAUNi. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICH OIL COM1'A\'Y

130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

\
i! oalhaut

Apšildymo įrengimai & APTAkNA vlIUAI 
Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo Įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

LIETUVIŲ LITERATO- 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
ašo A. Vaičiulaiti* apie po

eziją. K. Keblys apie roma 
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvara* apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar-j 
nio problemas, Č. Gricevi-’ 
čiu* paruošė išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

į
Žemės ūkio gamybinė ko

operacija Nepriklausomoje, i 
Lietuvoje 1920.1940 (rašo , 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins-' 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas. L. Dargis, K. j 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- j 
liūnas, A. Reventas), 257 h 
osl., kaina minkštais virše-1 
liais $9.50. kietais $10.00.

i
Melagingas Mikasės laiš

kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl.. kaina $1.50.
Amerikos Lietuvių Taryba

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

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00.

HIGHLIGHTS OF SCANPINAVIA

15 days from $ 309. 00 plūs air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norway, Hoiland 

Independent VISA FREE CRUISES to Leuingrad, 

Tallinn and Riga.

For Information contaęt:

pnd« of scanciinavia

20 Providence Street, Boston, Mą»s. 02116 

Tel.: (617) 482-4952

$100 per savaitė galima; 
uždirbti, namie adresuojant 
firynų laiškus. Rašyti šiuo 
adresu: Dreisbach, Drawer 
Rd., Anthony, Nevv Mexico 
88021.

Atsakymui pridėti voką 
su pašto ženklu.

’GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

>»<

I
Ši radijo programa trans-1 

liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. 
vakaro.

• • •
Liepos 20 d. — Lietuvos

laisvinimo organizacijos.
• • •

Liepos 27 d. — Etnines! 
grupės ir Amerikos vidaus) 
politika.

SMeMOeMOMOeMOpeM1************' j

Poezijos knygos;
Palikimas, poeto Fausto

Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

*

— — — 1 V
Dažau ir Taisau į i

I
i

Namus iš lauko ir viduje, 
lapdau popierius ir taisau 

, • , . . 1 viste ą, ka pataisyti reikia,
dvi desimtajame Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Masu.

kaina $5.00.

Meilė
amžiuje, parašė Petras Man- į 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

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

Amerikos lietuviu politika.
parašė dr. K. Šidlauskas. Į-

Tel. CO 5-5854

OKAI IUMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127
Tei. AN 8-1761

vadas d r 
na $1.50.

P. Grigaičio, kai-

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

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų. 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUV

Gana to jungo, Kipro Bie» The Forest of Anykščiai, 
linio atsiminimų III-sis to- Antano Baranausko lietuviš- 
mas, 492 psl., kaina $5.00. kas tekstas su Nado Rašte-, 

nio anglišku vertimu ir Juo- į
Rimai ir Nerimai, Vaiž- zq Tiųinio įvadu, 61 psl.,; 

ganto, 55 psl. kaina $2.00. kaina $3.00. i

Lietuviu pasakos, parašė. 
Herman Sudermann. išver-l 
tė V. Volertas. 132 psl., kai-, 
na $3.00.

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MĖNESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TELACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmokėjimo * Uiimokėti per 60 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION, 900 East First St., Boston, Masa. Tel. 268-4500

imkit ir skaitvkir

Kipro Bielinio

knygą

TERORO !R VFRGUO*

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti 
bolševikinio teroro sistema 

j tos vergų stovyklos, kuriose 

kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės if 

draugai. Knygos kaina —

75 centai.
f*****###***#*#*##***##*###***#*#*

RADIJO PROGRAMA
I Seniausia Lietuvių Radijc 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties V/LYN, 1360 kt 
lociklų ir iš stoties FM, 

’ 101.7 mc., veikia sekmadie- 
i niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis J 
Baltic Florists geliu ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gaunam 
mas ir Keleivis.

T

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir : trini pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei ku!iūriniu< klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomomu kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beirlr idarhių 'nei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Uetuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?S.t»O 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. (luehec. t ANADA

SLA SU&7F/EA7JJJMS

LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milr.no dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.0Q0.GC.

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

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

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koioniju. Kreipritčs 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian AIHance of America
807 Weet 30th Street, Nevr York. N.Y 10001

II I ■■ ■ l», ■ ■ ■ ■

milr.no
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Vietines žinios

I
Vienintelis piknikas šią Komp. Jeronimą. Kažiiuka.' J. Kačinskas savo kūrinį ginus su pernai metų to pa-; IŠNUOMOJAMAS BUTAS 

i j šiomis dienomis jau baigė ir ties laikotarpio daviniais. j
iią vasarą j baigė rašyti operą j įnstrumentuoti. Šiai operai Žmogžudysčių buvo 28 ■ S®- Bostone suaugusiems ii.

a .. .. t ... .. IZ ... i libretą parašė A. Landsber- (pernai 21), jėga išpi ievai- nuomojamas saulėtas 6 kamba.
Vienointelis piknikas siąį Kaip žinome. Kultūros 66 (pernai 53)> apj. rjy anlrame auk4,e ¥r>

į plėšimų 1,337 (pernai buvo centrinis šildymas, nauja kros- 
11,169), vagysčių 2373 (per- nis, kieto medžio grindys, 
i nai 2.217), auto vagysčių
j 3,909 (pernai 3,679). Teirautis 69 Old Harbor SU

Panaši padėtis yra Wor- pirmame aukšte.
Per šių metų 3 mėnesius i ceestery ir Springfielde. 1 (30)

Bostone sunkiųjų nusikalti-Į
'................... i ........ jusgaauc... -ac. . ,;z ii®

! vasarų — tai seniausių lie- j Fondas, prof. V. Marijošiaus g 
i tuviškų programų N. Angli- j rūpesčiu, keliems mūsų kom- ’
' joje piknikas sekmadienį, į pozitoriams buvo užsakęs 

LAIŠKAS REDAKCIJAI Atvyko Henrikas Kačinską* rugpjūčio 12 d. Romuvos t parašyti po vienveiksmę lie-
parke Montelloj. (tuviškų operų. Tokias operas

Komitete Miss Lithuania jau yra sukū, ę komp. Julius 
N.E^ išrinkti sutiko daly- J Gaidelis ir komp. Jeronimas

mų skaičius padidėjo, paly- *

M********#*****!*****##**************-***********4

Gerbiamasis Redaktoriau, 
Keleivio skiltys visada bu

I Bostoną atvvko savot c v
brolio komp. Jeronimo ir jo 
žmonos Elenos aplankytivo ir yra atviros mūsų klubo1 '* £ Kačin^kas jis vauti Ona Ivaškienė, Laima, Kačinskas,

pranešimams, todėl paskuti- . V. . ,. .. a J,s Kontautienė, Juozas Caspe-
niajame kiūto susirinkime icla »avleses kellas d,enas' ras. Henrikas Čepas ir Povi- t-_. .majame
nutarta aukoti Keleiviui $25. j t

Mes džiaugiamės, kad vie- j 
toje turime lietuviškų laik-i

Daugiau sunkiųjų 
nusikaltimų

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienot įrengimą*

Savybės: 
1’rtMl iik I inc ūmas 

Grožis 
Ekonomija

d-las Jančauskas. į
Lietuvaitės, tarkitės su sa- • 

seimelis jau 1971 vo draugėmis dalyvauti gra-!
.1*1- __ _____ -_X •__ • 1. 1

Girtumas — liga

Mas
. . , . _ priėmė Įstatymą, nagai! žuolės varžybose, užsiregist-

įaštį, kuiis mielai patamau- jiurj gjrtumas nebelaikomas J mokite tuoj pas Valentinui į 
ja kiekvienai organizacijai. nusikaltimu, o liga. Tas įsta-į Minkienę. 502 E. Broadway,| j

Su tikra pagarba
Adv. A. J. Young-

Jankauskas.
sekretorius

Mirė J. Strikaitienė

tymas dabar įsigaliojo. I So. Boston, Mass. 02127, at 
Dabar viešoje vietoje pa-Į siųsdamos savo vardų, pa-| 

' sirodęs girtas nebus uždaro- val dę, amžių ir adresą. i
i mas i policijos daboklę, bet 
į vežamas i specialias blai-

Tarkitės taip pat su gerais j 
šokėjais dalyvauti šokių var

i vykias, kuriu kol kas visoje i žvbose. grojant žinomam 
j valstijoje yra 14 su 320 lo-i Mickey Habarek orkestrui, 
i vu. Pačiame Bostone tokiu! Dovanos skiriamos už 

Los Angeles mirė Juzė, blaivyklų vra dvi su 95 lo- ■ pensininkų polka, mamės ir• 1 • A • — • W 1 1 • !«/*•/ I — 11 1 , •Strikaitienė, prieš kelioliką vom
metų gyvenusi So. Bostone.: ’ . 4 . .. ------- „------ -

j Ten nuvežtas girtuoklis; Day pjjCks j
Per 6 dienas 7 nužudyti Į bus laikomas 3-4 dienas ir Lis a,. snigg susitiksime! 

, atitinkamai gydomas.

Rodos, ramus Bostono Girtuokliavimo požiūriu 
miestas, o per užpraeitos sa-' Bostonas seka po San Fran-!
vaitės 6 dienas jame buvo cisco, o Mass. valstija yra ' Steponą* ir Valentina 
nužudyti 7 žmonės. 1 ketvvirtoje vietoje. *" Minkai

papeš polką, valsų, tango ir 
tvistą. Dovanas skiria Louise I

rugoiūčio 12 d. radijo pikni
ke Romuvos parke.

L

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— 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 PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

Gana
nereikalingai eikvoti kurtu alyvą

Namams. Šildyti 
geriausias pirkinys

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

10 metą garantija.

M9&
Paskutine modernam alyva šildymo naujiena rtlMATlC

FORTŪNA FUEL Co. ^EATINC OILS

Alvva Šildvmo specialistai
470 AdmėStrmt, Ouiary, Mate.

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vak per diena

Skambinti —B«*to*>: 436 1204 *“"‘773-4949

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 
Tei. SVV 8-2868

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

Ci* galima gauti įvairiau 
•iv. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kanomis.

Vedėja B. Svikliene

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vadžioja.

Flood Square
Hardivare Co.

8*v:aiab*a N. J. ALEKNA
628 EAST 8ROAOWAT 
SOUTH BOSTON. MASS 
TELEFONAS AN 8-4148 

ttonjamin Alccre Dažai 
Pop»eroB Sienom*

Stiklai Langiam* 
Visokį* reikmenys narnami 

Reikmenys piumbenama 
Vlrn.Ho sraiežre* daikte*

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donoro n

i
ĮDr. J. Pašakarnio

P e D I N I s
MDM K ITUS TAS

Ų Valandos:
įnu»> 9 vai rvto iki 5 vai. vak 
S Trečiadieniais nepriimama
Įj 447 BROADWAY 
? South Boston. Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

S82 a W. Broadvay, tarp E lr F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonaa AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadienius ir sekm. 
,jooonnr~i-in~irnnnn~n~~--————

’M & T OIL C0„ Inc I
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

___ • - - - - —

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

Skambinkite

268- 4662! -
."T -r

■r

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder

Church Street 
K. Milton, Mhas.

Atiteku rtnna pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų tr 
biznio pastatų, parai J asu reika
lavimą. Sauk*te visados iki * va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
! žmogaus — be ydos.

************** ♦***#»*#*♦♦♦*♦#*#*#*«

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TEISTI 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeee*'************************************************************

PLOKŠTELĖ

i A.J.NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

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

Tel. 332-2645

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

Paštu nesiunčiame.

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vaL 
AM 1.430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Laisvės Varpas

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS

460 VVest Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Skambinkite 268-2500

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

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

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

už nemažesnius kaip SI,000 dvieju' 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų to* rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

6%

už visus kitus indėlius moka S1%4
Nuo įdė jimo 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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

*•*•#♦*»♦#<♦♦»♦♦<#»#*♦•*••«*♦♦••*•*•♦•*•**••*••*********•*******•***•'

Trans-Atiantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurj kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s 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 siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai paturnauja

Globė Parcel{Service,!lnc.
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 Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

1




