
- d ! i a» T f* • ' 3 - A 3 ¥
COPLST SOUARE
&j£«Ū£« i7»XASi>» *•.*!*

jAAAftAMMAMAMVWMM«MW0
KELEIVIS

Prenumerata . SubecripUoa 
Amerikoje ir užsieniuoee
metama — 1 year...........17.00
pusei mėty — 6 montha .. 14.00

KELEIVIS 
686 East Broadaray 

South Boston, llsaa. 02187

21 f | \ S H vU ’5n tihfr
iii *«1<H 4

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

(Eseept for two weeka ia July) 
PubliahM* m So. Boston, Maam 

Staee e ebruary ft, IMS
KELEIVIS 

680 East Broadway 
South Boston. Mass. OtlST

NR. 33

THE TRAVELERZZ - - - - LITHUANIAN VVEEKLY

"Keleivio“ telefonas A N 8-3071
Atskilo numerio kaina 20 centu

69-TIEJI METAI

Akad. Sacharovas įspėja
Vakarų demokratijas

Jis sako, kad Vakarai, bizniaudami su sovietais ir 

teikdami jiems technologinę paramą, augina tokį priešą, 

prieš kurį bus bejėgis pasaulis.

Drąsusis Sovietų S-gos 
Žmogaus teisių gynėjas ato
minių mokslų specialistas a- 
kademikas Andrejus D. Sa
charovas. jau nekartą kėlęs 
balsą prieš Sovietijoje vyk
domus intelektualų perse
kiojimus ir kalinimus, šio
mis dienomis ryžosi dar vie
nam tenykštėse sąlygose ne
paprastam žygiui. Jis į savo 
butą Maskvoje susrkvietė 10 
Vakarų žinių agentūrų ir 
spaudos atstovų ir apie 90 
minučių trukusiame pasikal
bėjime dideliu atvirumu į- 
spėjo Vakarų demokratijas, 
pastaruoju metu paskubomis 
mezgančias su sovietais bi- 
lioninės apyvartos prekybos 
sutartis ir besidžiaugiančias 
tariamu Rytų-Vakaru politi
nės įtampos atoslūgiu.

Sovietų akademikas Sa
charovas Vakarų žurnalis
tams pabrėžė, kad plafčioe 
apimties Vašarų technolo
ginė parama Sovietų S-gai 
padėsianti jai nugalėti eko
nominius sunkumus, kurių 
pati savo jėgomis neįveikia, 
ir įgalins ją visą dėmesį su
koncentruoti Į savo karinio 
pajėgumo stiprinimą.

„To pasėkoje“, pažymėjo 
Sacharovas, ’'pasaulis pasi
jus visiškai bejėgis prieš ne
sukontroliuojamą sovietų 
biurokratijos mašiną“.

Jis pridėjo, kad Vakarų 
beatodairinis troškimas pa
gerinti su Sovietų Sąjunga 
santykius tėra tiktai „kulti
vavimas krašto, kuriame vis
kas. kas jame vyksta, gali 
būti paslėpta nuo pašalinių 
akių, ugdymas užsimaska
vusio krašto, slepiančio savo 
tikrąjį veidą“.

„Niekas negali tikėtis ra
miai gyventi šalia tokio kai
myno, kuris yra iki dantų ap
siginklavęs“, sako Sacharo
vas.

Šio sovietų akademiko 
nuomone. Rytų-Vakarų pre
kybos sutarčiai patvirtinti į 

JAV kongreso statomos są
lygos leisti iš Sovietų S-gos 
emigraciją yra tik mažiau
sias ir per menkas reikalavi
mas, paliekąs už ribos dar 
daug kitų sovietų žmogaus 
laisvei reikšmingų dalykų.

Jis pasisakė prieš vaka-Į 
riečių siekimus tik pirkti so
vietų dujas ar alyvą, visiškai 
ignoruojant visus kitus šio 
biznio aspektus.

1968 m. Vakaruose buvo 
išleista akademiko A. D. Sa- Į 
charovo knyga „Progresas, i 
koegzistencija ir intekktua-1

linė laisvė“. Šios knygos ma-j 
šinėle perrašytos kopijos yraĮ 
slaptai platinamos ir Sovie-į 
tų Sąjungoje. Ten autorius; 
buvo numatęs tik dvi Sovie
tų S-gos ir JAV santykių 
vystymosi galimybes: arba • 
suartėjimo pažangą, vyks-i 
tant Sovietijoje demokratė-;
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! Budreckis, iždo globėjas ir teisinis patarėjas adv. Įteponas Briedis. Jr., viceprezidentas Aleksandras 
Čaplikas ir naujas daktaras kvotėjas dr. Danie liūs Degesys.

Nuotrauka Jono Valaičio

Sovietai gąsdina Kinijos 
atominiais ginklais

Pravda aiškina, kad Kinija, gamindamati atominius 

ginklus, nori vadovauti Azijos tautoms, kad tokie siekimai

! gresia pasaulio taikai, o sovietai turį „gerų“ tikslų...

[Kissingeris žada 
: atviresnę pol itiką

li Pastaromis dienomis so-
| vietų spauda vėl piktai sušu- 
I ko prieš savo raudonąją pus- 
įseserę Kiniją, gąsdindama 
{ja savo piliečius ir Vakarus, 

į Naujasis valstybės .tepar-l Plaeito sekmadi{nio p,.av.
tamento sekretorius Hem>, Kinijai
Kissingeris pareiškė, kad 8. kad , kj jda_
ves tokia užsienio pol, U . atomine ,
kurioje kongresas, valstybesdomjnuoti Azij„je Be to 
departamentas ir privatus nM.intj dabar

jimo evoliucijai, arba didė
jančią konfrontaciją SU di-!^LA Vykdomoji taryba: iš kairės j dešinę sėdi josephine Mileriūtė. iždo globėja; prezidentas 
dėjančia atominio karo grės-i Įpiląs P. Dargis, iždininkė Euphrosine Mikužiu tė. Antroje eilėje stovi: sekretorius dr. Algirdas ’ asmenys turės stipresnį bai
me.

Dabar Sacharovas sako. 
kad šiandien yra atsiradusi 
ir trečioji tada jo nenumaty-

rinamą Rytų ir Vakarų san
draugą ir įkalbinėja Vakarų 

Nors jis pasilieka ir prezi-į tautoms nepasitikėjimą so- 
į dento patarėjas krašto ap-į vietų Sąjunga..
saugos reikalais, bet jis ne
sinaudos egzekutyvine

sa.

Pravda pažymi, kad Kini
ja ieško ryšių su Vakarais 
tik tam. kad galėtų su impe- 

t . a. rialistais sudaryti bendra
v. . . , ^a^vnj 1 frontą prieš Maskvą.

, Kissingeno paskyrimą. Kad
lJat.vi.rti?s- n«>'a abejonių, Sovietų Iaikraštis atkrej. 

gos fevyko uctu\ių vyrųjį uzsleniO reikalų komisi-J n:a dėmed i Kiniios vvkdo-
________ _ . T. . . dijos sostinės kelius. Po sun- krepšinio ir moterų tinklinio! įo? pirmininkas šen. Ful-I mus atoniiniu ar hidrogeni-
atoslūgis kelia Sovietijoje' ^arta vė* P1 ‘asneko. Ji mėgi- kių kovu (tokių nebuvo nuo rinktinės, kurios numato ap-' ~i . ... , . i - . a
laisvės trokštančiu žmonių! nus^ susisiekti su Baltaisiais to laiko, kai amerikiečiai

ta situacija: „Rytų-Vakarųį Marta labai nori 
santykių įtampos atoslūgis Į ,. , .
be Sovietijos demokratė ji-į

« I
į Nesugebanti liežuvio su- Komunistai stengiasi at- 

Suprantama. kad toks tik ’ k^yti buv. JAV gen. pi o- kirsti svarbiausius Kambo- 
materialiniu bizniu pirktas kuroro Mitchellio žmona dijos sostinės kelius. P<— ■ --- «zs 1T I 1 Z~V zn 1 * B — — — Z A- 1 _ — _ — — — * —

Komunistai supa 
Kambodijos sostinę

Sportininkai išvyko 
į Europą

i Miiauuua eų/.rtv.ii v v me pil-
■ vilegija atsisakyti liudyti i kongrese.

Senatas turi

i brightas žada ji gerokai pa-Įnjy bombų sprogdinimus. 1nu- lankyti V. Vokietiją, Pran-> egzaminuoti.

reikšmės kelias.
padarė jokių nuolaidu. , ... , .

Kodėl akad. Sacharovas^ ™aS"ri?In-Papa,Sa- 3°
lyžosi tokių užsienio spau- i kas tlk ant slrdies >ruleJ0' 
dos konferenciją sušaukti.
net rizikuodamas savo lais
ve?

Prezidentas paneigė, kad 
; Mitchell jį smulkiai painfor-

1 kiniečių priešinimąsi Jungti 
nėse Tautose tokių bandymų 

; draudimo nutarimams, į Ki- 
; nijos siekimą vadovauti vi- 
: sai Pietiyčių Azijai ir Azi- 

!' jos tautas sugiupuoti prieš 
i Sovietų Sąjungą.
' Sovietai siūlo tokį pat. i kaip Europai, Saugumo ir 
i bendradarbiavimo paktą ir 
į Azijos tautoms, bet Kinfja 
šiam sovietų planui priešina
si, kaip nukreiptam tiesiai 
prieš Pekingą.

Tokiam sovietų spaudos 
išpuoliui prieš Kiniją yra pa
rinktas ir atitinkamas lai
kas. Mat, rugsėjo 5 d. Alžy
re prasidės 70 „neutralių“ 
ar naujųjų valstybių konfe-

rugpiūčio 31—rugsėjo 3 die-ito sekretorius dr. Henry Kissin- rencija. kurios nutaiumus la- 
i nomis Clevelande. ! seris Jau ir iki šio1 surežisavęs įaJ

Ta proga ruošiami bažny-į Prez- N«xonui daugelį svarbi?

Rugpiūčio 19 d. jiems bu 
vo suruoštos išleistuvės, ku- ' 

. — j rjose dalyvavo apie 500 as-

h.. _ . 'menu. Visi linkėjo geio vė-ariamas ruoses pasiketi- . - . ,.Y ■ jo, sėkmės reprezentuoti; mavo apie VVatergate suma- n>mą Pf*eš prez. Nixoną buv. , jai’svųjŲ lietuvių sportui. 
Pokalbyje paaiškėjo, kad ; nymą. Marta tai pavadino polioninkas Gaudet tuim-

jis jau buvo iškviestas sovie-• „prakeiktu melu“. Ji ir savo, *as’ ^et la Pris jį buvo pro-i Į^tviu dainų Švente 
tų generalinio prokuroro I vyrą už prezidento teisinimą furoro nutraukta. ne» truks*
Maljarovo ir apkaltintas, i senato apklausinėjime pa- 
kad palaikąs ryšius su užsie-! vadino „Dievo prakeiktu 
niečiais ir išdavęs jiems kvailiu“.
„valstybines paslaptis, nuo;
1948 iki 1968 m. dirbdamas Es^- P Pat* skaičiusi 2 co- 
atominiu ginklu gamvbos, h’y dorumo 1972 m. rinkimų 
srityje. Jam saugumo buvo ‘ vaJaus strategijos knygą, ku- 
pagrasinta ir dėl šio planuo- 1 'i? parašęs Nixonas su Hal- 
jamo pokalbio su užsienio Nemanu. Ten viskas buvę 
žurnalistais. į nuo A iki Z surašyta, kas

Nujausdamas, kad vieną ’ vėliau]vy^:;U.??ė^n?jį^: 
dieną jis vistiek gali būti • vo vyr^ atkalbėti nesikišti į
suimtas, kaip ir kiti prieš re-į bizni. Todėl, Marta sako. 
žimą pasisakė intelektualai,’ ^en- Rd\ino komitetas turis 
Sacharovas lyžosi dar prieš jpakviesti liudyti, 
tai viešai pareikšti savo nuo
monę ir įspėti Vakarus.

Kitas klausimas, ar godūs;
Vakaru biznieriai ir kurti; _ • u w
politikai ši išmintingų balsui P«>untmybę W.-
išgirs i, tinkamai įvertins. *”■”*<’"« «»•-

ko išvaizdos bombą. Ji buvo 
Įteikta per pasiuntinį. Tą 
„laišką“ atidarant įvyko 

į stiprus sprogimas, ir buvo 
1 sunkiai sužeista ambasados 
Į tarnautoja, kuriai bomba 
' nutraukė ranką. Paaiškėjo,
I kad bomba buvo lėktuvu at- 

‘į vežta iš Londono ir yra ai- 
1 rių gamybos.
i • • »
t
į Švedijos karalius Gusta-

Nežinomi teroristai į Bri-

kuroro nutraukta, nes trūks 
ta Įtikinamų nusikaltimo įro- 
dymų. į

* Šiemet sukanka 100 metų
Kanadoje sustreikavo visi' nuo pirmosios Latvijos dai- 

geležinkeliai. Tai visiškai1 nų šventės. Tą sukaktį lat- 
suparalyžavo krašto gyveni-; viai mini visur, kur tik jų 

’ daugiau gyvena.
i JAV ta sukaktis minima Naujasis valstybės departamen-

dai lygiai ir sovietai, ir Kini
ja. Taigi, Pravda dabar ir

i koncertai, tautiniu šokių) t(|s dinti Kinijos ato.
i programos, atidaroma meno i JA V LU tai ĮĮbū minfm raketom_
paroda, vykdomos sporto .
varžybos.' renkasi spalio 6 d, I Įdomu ir tai, kad Pravda,

Bet svarbiausias minėjimo! ....... Įvaizduodama Kinijos blo-
programos ivvkis — dainų _ J avaįal'l išrinktoji JA\ t guosjus siekimus užvaldyti 

; koncertas, kuris bus sekma-! ,LB taryba pirmą j pasauųt čia pat išdėsto ir So-
{ dieni 2:30 vai. Public Audi-Ikalta susirinks spalio 6-7 vjet9 Sąjungos „geruosius“
■ torium. * dienornis Detroite, Dievo; tikslus, kurių vedina ji žen-

; Apveizdos lietuvių parapijos gįa j glaudesni ekonomini ir 
į kultūros centre. 1—1-t-—* k—

tinės ir simfoninės muzikos; užsienio politikos įvykiu.

ir Švedijo je moka 
plėšti \ Kanadoje streikuoja 

\nopierio fabrikai; Pabėgęs iš kalėjimo šve- 
! das užpuolė Stockholmej 

JAV leLsinKumo sekretorius EI- bank? fužejdė policlnįnk?, Kanadoje streikuoja 
liot Richardsonas viešai pareis- j seifą uždarė 4
kė. kad žinia apie pradėtą vice • reikalauja $650.000 
prez. Agnew tardymą dėl kyšiu

po-

Į politinį bendradarbiavimą 
i su Vakarais. O tie tikslai yra 
I tokie:

„Izoliuoti reakcines ir ag
resyviai kapitalistinio pa
saulio jėgas, stiprinti pasau-

įkaitus irj pierio fabrikai, dėl to pra-; h‘nį socializmą ir komuniz- 
0 ir leisti'dėjo trūkti laikraštinio po- mą ir darbininkų bei tautų 

'jam su 2 įkaitais išvykti iš.piėriaus. Didieji laikraščiai.,^ilaisvinimo sąjūdžius“, 
ėmimo guherratoriavimo metu §vedijos. ' kuiieturi savus popierio1
į spaudą pateko ne dėl teisingu
mo departamento pareigūnu kai

Vadinasi, stiprinti tokius
• Pini;
• sutinki

inigus jam davė, bet ne-' fabrikus, to trūkumo nejau-! "^laisvinimo sąjūdžius
nka išleisti su

: vas. 90 m. amžiaus, jau yra Mat, Agnew kaltina to de- ( dviejų įkaitų. Banditą
i _ ___________ a.f ________Jzl —I nnrtampnfo roifrūniu.- __ ________ __ a? ri visiškai arti mirties dėl vi
duriuose prasidėjusio krau-

' javimo. Tai yra pats seniau- 
Buvęs valstybės departamento #jas jjo| jar Jįkusių
sekretorius Uilliam Rogers, karalių.

partamento pareigūnus tai pa- gina susprogdinti banką, 
darius. Agnew visus jam prime- tada žūtų ir įkaitai.
(□milu Ir o lt tn ■ tat? noi/vin 1 •

banditu, čia. Blotjoj padėty vra ma-:ka*P Vietname, Kambodijo- 
itasgra- žiefi laikraščiai. * * 1 aose> ir pasiekti tokių

o

tarnus kaltinimus neigia, ir tiesa Kaip tas įvykis baigsis, iki Naujųjų metų. Iki tol. 
paaiškės tik po iigsmo tyrimo rašant šiuos žodžius daąe ne- reikia manyti, streikas pasi- 
ir teismo sprendimo. ' žinota. baigs

i laimėjimu, kaip Kuboj ir kt 
Keleivis dar turi popierio: Tuos Pravdos žodžius tu

rėtų ypač įsidėmėti JAV 
pirkliai ir Europos saugumo 
konferencijos dalyviai.
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Pasaulio LB IV seimui 
renkantis

» Kadangi praeito numerio vedamasis dėl sugedusio. * * '* •
preso volo išėjo sužalotas, tai jį čia pakartojame.

___ t Redakcija

Iš seniau, regis, buvome įpratę seimu vadinti tiktai 
svetimžodžiu žymimą valstybės parlamentą, įstatymus 
leidžiančią rinktų tautos atstovų instituciją. Tokie seimai 
kiojo nepriklausomos Lietuvos valstybės teisinius pagrin
dus, tokie, išsigarinę atstovų asmeniškom ambicijom ir! 
bajorų gaidžio nai-sumu, sužlugdė ir istorinę Lietuvą. Bet 
išeiviškame gyvenime gal ir leistina kiek pasididinti ii 
platesnio masto tautiečių susirinkimus ar suvažiavimus 
taip pat vadinti seimais, nes čia ir šv. Jokūbo draugijos 
pirmininkas yra prezidentas...

Taigi šiandien stovime prieš tikrai vertą rimto dėme
sio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IV-jį seimą, kuris 
prasidės rugpiūčio 31 d. Washingtone ir kuliam seimo 
vardas gal labiausiai ir pritiktų, nes tai viso pasaulio lais
vųjų lietuvių atstovų nepaprastas susirinkimas. Nors išei
vija ir nėra per daug paklusni savo valdžiai, bet ką toks 
seimas nutars ar nuveiks — vis dėlto turės didesnės ar ma
žesnės reikšmės artimesnei ar tolimesnei ateičiai.. Tad 
suprantama, kad jau dabar mūsų spaudoje ir visuomenėje 
rimtai svarstoma, ko iš to PLB seimo lauktina ir ko nelauk- 
tina, ką jame nuveikti reikėtų ir ko kalbėti nereikėtų. Ži
noma. tais klausimais įyškėja ir nemažas nuomonių įvai
rumas.

Vokietijos LB "Informacijos“ rašo., kad PLB seimas 
turįs sudaryti progą "vis iš nauja susimąstyti prie PLB 
pagrindų, peržiūrėti, ar vis ant jų tebestovime, ar nenu- 
krypstame kur nois į šalį14.

Jungtiniu TautŲ gen. sekretorius dr. Kurtas YYaldheimas rugpiū
čio 21 d. išvyko į Izraelį ir jo keturias kaimynines arabų valsty
bes mėginti pagelbėti taikiu būdu išspręsti sen«s< jų ginčą, nors 
nėra didelės vilties, kad jo žygis pasisektu.

kraštais. Bet vis dėlto ji parodo kaltais mostą. Kai Nige
rijoje kilo pilietinis karas (Biafrą norėta atskirti). Brita- 

! nija ją rėmė net ginklais, kaip sandraugos kraštą. Britą- 
j nija teikia sandraugos kraštams technikinę paramą. Nors 
J Airija yra pasitraukusi iš sandraugos, bet Britanija lei
džia jos piliečiams laisvai įvažiuoti ir ne tik dirbti, bet ir 
balsuoti! Iki 1962 m. sandraugos kraštų piliečiai galėjo 
nevaržomai važiuoti apsigyventi į Britaniją, kaip į kraštą- 
motiną. Dabar tai suvaikyta, bet vis dėlto kai Ugandos 
prez. Aminas nutarė išvaryti jo krašte gy venusius azijatus, 
Britanija priėmė juos (taip pat ir Kanada ištiesė sandrau
gos idėjos vardu ranką).

Britanija buvo įsipareigojusi padėti į rytus už Suezo 
esantiems sandraugos kraštams gintis, jei jie būtų puola
mi. Įsitraukusi į Europą, ji vargu ar besirūpins tuo. Dėl 
to net ir tokie giminingi kraštai, kaip Australija ir N. Ze
landija. patys turės stiprinti savo gynybas, ypač po to. 
kai amerikiečiai pasitraukė iš Vietnamo ir pradėjo flirtą 
su Kinija, taigi, kai nebėra kam jų užstoti nuo imperialis
tinių atšiaurių ir grėsmingų vėjų.

VLIKO PIRMININKUI 

50 MET Ų

Pasaulis aplink mus
32 KRAŠTŲ SANDRAUGA

Rugpiūčio mėnesio pradžioje Kanados sostinėje Ot- 
ta\oje posėdžiavo Commonvvealtho kraštų ministeriai pir
mininkai. Anksčiau ta palaidais ryšiais tesumegzta san
drauga turėjo Britų Commonwealtho vardą, bet kai kurie 
kraštai rodė nepasitenkinimą dėl tokio pavadinimo, nes 
brito vardas mesdavo kažkokį imperijos ir kolonijos še
šėlį. Tai ir pakeistas tas vardas.

TRIUKŠMAS ULSTERIO PARLAMENTE

Jau esame rašę. kad Ulsteris (Šiaurės Airija) išsi
rinko savo savivaldos reikalams parlamentą. Liepos 31 d. 
tas parlamentas buvo susirinkęs pirmo posėdžio ir po ilgų 
kalbų, ginčų ir trukšmų kol kas tik pajėgė išsirinkti pirmi
ninką. Kun. Jan Paisley ir Williamo Craigo vadovaujamų 
partijų vadai ir eiliniai atstovai kėlė tokį triukšmą, kad 
laikoma vis dėlto geru ženklu, jog pajėgtas išsirinkti pir
mininkas. Tos abi partijos teturi tik 27 atstovus iš 78, dėl 
to valdžios demokratiškai negali perimti, ir triukšmas tėra 
kol kas vienintelė galimybė pasirodyti, kas jie yra.

Kai posėdis dėl triukšmo nebegalėjo būti tęsiamas, 
tų abiejų partijų, dar lojalistais vadinamų, atstovai pasili
ko ir toliau tarėsi ir nutarė laikyti save teisėtu parlamentu, 

Iš tiesų ta sandrauga (Commonwealthas) ir išaugo o jei nebūsią paklausyta jų valios, tai ir toliau posėdžiuose

Seimo atstovas Vyt. Vaitiekūnas spaudos atstovui 
pareiškė, kad pagrindinis šio seimo uždavinys esąs — 
'‘įvertinti šio meto visos mūsų išeivijos tautinį potencialą 
ir jos tautinio reiškimosi rezultatus; pademonstruoti išei
vijos tautinį vieningumą; deklaruoti išeivijai orientacijos 
gaires okupuotos Lietuvos atžvilgiu.44

iš britų imperijos, ją ir dabar sudaro Britanija ir jos buvu« 
sios kolonijos, iš viso šiuo metu 32 kraštai, dideli ir maži 
(Indija turi 570 mil. gyventojų, o vakarinė Samoja tiktai 
152,000), kai kurie valdomi labai demokratiškai (Brita-

taip pat* elgtis ir dar paduoti skundą aukščiausiam teis
mui. kad su jų nutarimais nesiskaitoma.

Į tokią laikyseną žiūrima ir kaip į rimtą kliūtį, ir kaip
i nija, Indija. Kanada, Australija. N. Zelandija ir kt.), o į farsą. Sako. kad kai kurie tų partijų vadai lyg ir pradeda 
! kai kurie diktatoriškai (Nigerija, Gana, Uganda) ar vie- atvėsti. Galimas dalykas, kad iki kito posėdžio jie persi- 
r nos partijos arba prezidento autoritetu'(Kenija, Zarnibja. galvos ir ateis į parlamentą jau kaip opozicija. Kitas po- 
- Tanžanija, Šri Lanka), ar monarchų (*fonga — absoliu- 1 sėdis bus tik kažkada rugsėjo mėn., o iki to laiko turės

Prel J Balkūnas mano, kad seime "turėtu būti stip-ltaus monarcho> Swazilandas. Lesothas — konstitucinių būti paruoštas to parlamento vidaus statuto projektas, 
rus politinis aspektas“. ’ j monarchų ). , Persigalvoti yra rimtų priežasčių. Neatrodo, kad juos iš-

j . . . ... i rinkusieji balsuotojai būtų norėję parlamente matyti ne
Atctnvns R Nainvc seimn natrrmdiniii „S/Javinin lai ^ai bulae tų kraštų tarpusavyje kariauja (pavyz-; rįmtug įstatymu leidėjus, o komedfjantus. Be to, tose apie-. , . . f. D?„g ,. u uzda'™>M lal; 'džiui, Indija ir Pakistanas, kol jis dar buvo sandraugoje). !. . ...... . ,

re,kalą - įsnnkti gerų PLB valdybų, nurodyt, ja, ir nebūtina> kad tokiais atvejais kiti kraštai kižtųsi. Kai, J«* lojahstų paltuose atstovais išrinktų žmonių, ku- 
kurie palaiko ryšius ir bendrauja su sovietinio bloko kraš-1 Prausė nuosaikiajai protestantų umomstų partija,, 
teis. Kadangi valdymosi sistema labai Įvairuoja, tai irjr’ol'ėJ° batl gneztesm. kelti didesnius reikalavimus, 
kokia nors bendra ideologija nesieja tu sandraugos kraš- Šraalkiau PaiamenU kovotl,uz protestantų teises, uz pu
tų. Vadinas, ta sandrauga laikosi daugiau tik tuo, kad vi-! ^nėjusių tvarkų, tai ėjo į rinkimus pagal lojalistų sąrasus. 
si tie kraštai kadaise priklausė britu imperijai. Jei Otte-i DabarJau nuosaikiųjų umomstų vadas Faulkneris linkęs 
wos konferencijos 1932 m. sutarimu ano meto tos sand.au-‘ gakotn kad j‘e perms atgal į jo partijų ir tuo sumažins 
gos kraštams pirmiausia rūpėjo prekybiniai reikalai, eko- j tnuksmadai ių s 'aicių.
neminė parama vienų kitiems, tei dabar jau ir tai tėra ma- į Be( ,ai ko, kgg tė).a vjen ėliojimai Gal Ue lojalistai 
zareiksm,s dalykas (brite, 19,1-1972 m. paskoloms »• ne- i bJokas aj. sumažai bet kai
gi-ųzintina, parama, sandraugos narams yra išleidę 2-9 jau(.ci.kl;i susirū ini kad šalia teroristinės katalikiš- 
m,l. svarų). Bet anuomet ir ta sand.auga^buyo,kitokia: ,RA izaci- aH iškilti nauja telwistinį jėga.
jų sudarė mamos vaidmenį vaidinusi Brttahija. u nuo JOSį-r^ lojaiistaiy,.a protestantei, tei jų tei-orasbūtu bai- 
ąte.skyrusios baltosios ar baltųjų valdomus dukterys -1 ri a). • a p,.otestantiš.
Kanada, Australija, N. Zelandija ir PieftįAfrrka (si pustau -įgg ’ r 1 ~
roji yra pasitraukusi iš sandraugos 1961 m.; be to. 1948 m. 
pasitraukė Burma, 1949 m. Airija. 1960 m. Somalija. 1961

ko
realias veiklos gaires ir sudaryti tai veiklai reikalingą už 
nugari“. Jis pasisako prieš parodų, koncertų ir balių ruo
šimą seimo metu. nes čia reikią tik akademiškai spręsti 
PLB uždavinius.

Vyt Volertas savo pareiškime pažymi, kad vienas 
pagrindinių PLB seimo uždavinių yra — "stengtis paša
linti skilimus visuomenėje, ypač dėl pakaltinimų raudo
numu.“ O ateity reikėtų siekti "išlaikyti dabartinį lygį po 
litinėje veikloje, sustiprinti kultūrinę veiklą44.

Saulius Šimoliūnas PLB seimo išvakarėse "Naujieno
se44 išspausdintame straipsnyje reiškia gana pesimistiškas 
mintis ir visiškai abejoja L. Bendruomenės ir jossetnue 
pajėgumu nuveikti koki konkretesnį ir reikšmingesnį dar
bą. Jis atkreipia dėmesį, kad LB per daug politikuoja, 
kad yra apleistos svarbios kultūrinio gyvenimo sritys, kad 
religinių organizacijų statomi kultūros centrai galį būti 
ateityje prarasti, nes jie yra bažnytinės vyriausybės žinio
je, kad Bendruomenės renginiai yra trumpaamžiai, neturį 
išliekamos vertės. Tai turėtų pagvildenti seimas, nors au
torius ir nereiškia jam didesnio pasitikėjimo.

Tokių optimistiškų ir mažiau džiaugsmingų bei vil
tingų pareiškimų šiandien galime pasiskaityti ir išgirsti 
gana daug. Visi tie šviesūs lūkesčiai ar būkštavimai dar 
labiau išryškės tik po seimo. Tuo tarpu, net nežinant bū
simų pranešimų, paklausimų bei diskusijų turinio, jau vien 
iš kai kurių numatytų paskaitų ir simpoziumų temų gali
ma nujausti, kad PLB gerokai linksta į politinę veiklą. 
Gal tai nebūtų minusas, jeigu prieš tai būtų atlikti ar su
planuoti ir impozantiški kultūriniai darbai, kuriems PLB 
yra pagimdyta. Deja, tokolkas dar nematome.

Be to. PLB seimo išvakarėse drįstame pabrėžti, kad 
net ir aukščiausiųjų mūsų išeiviškosios valdžios organų 
bei prezidentų vadinamieji "deklaravimai“ dar nėra jokia 
konkreti veikla. Juk, rodos, mes jau nuo nepriklausomybės 
laikų nuolat ir nuolat deklaruojame vienybės reikalingu
mą, o iki šiol dar vis tarp savęs draskomės, kad net kud- 
los dulka, deklaiuojame lietuvybės šventumą, o patys nu-

Nuosaikieji unionistai pasipiktinę lojalistų elgesiu, 
m. Kamerūnas, 1963 m. Maldivų salos, 1967 m. Jemenas ir! Kaip matyti, jie gyvena viltimi, kad bus galima pradėti
1972 m. Pakistanas). Tos baltosios dukterys jautė mora
linę teisę laukti iš Britanijos paramos, o Britanija — mo
ralinę pareigą padėti, nes tuose kraštuose gyveno britų 
emigrantų. Be to, tie kraštai turėjo oficialius Britanijos 
gubernatorius, su kuriais buvo skaitomasi.

Bet į tą baltųjų, kraujo, ne tik ekonominiais ryšiais 
jungiamų kraštų sandraugą 1947 m. buvo įsileista Indija, 
ir tada jau viskas pradėjo keistis. Sandraugoje susimaišė 
rasės, valdymosi sistemos, simpatijos ir antipatijos, ir 
dabar jau dažnai keliamas klausimas, kaip ta sandrauga 
iš viso laikosi, kaip nesulūžta. Bet, sako, kaip ji gali sulūž
ti, jei neturi kaulų? Ji gali tik sunykti, išblėsti. Kol kas 
vis dėlto ji laikosi, jos kraštų vadai retkarčiais susirenka, 
iškelia kai kuriuos opesnius klausimus, pasvarsto, pasigin
čija. ‘Ginčuose, žinoma, daugiausia pylos vis tenka Brita
nijai už Rodeziją ir Pietų Afriką. Afrikiečiai nepatenkin
ti, kad Britanija nesutvarko Rodezijos. kuri buvo jos ko
lonija, ar kad tiekia ginklus rasistinei Pietų Afrikai.

nę,
Britanija, įstojusi į Europos Ekonominę Bendruome- 

aišku. vis mažiau besirūpins tais tolimais sandraugos

tvarkytis ir palaipsniui grįžti į normalią padėtį. Tikimasi, 
kad ‘juos parems ir daugiausia provincijos katalikams at
stovaujanti socialdemokratų ir darbo partija, kurios vadai 
po parlamento pirmojo posėdžio buvo atskubėję tartis su 
britų darbo partijos vadais, kad šie darytų spaudimą Bri
tanijos vyriausybei. Ulsterio socialdemokratų ir darbo
partijos vadams rūpi, kad Britanijos darbo partija neda
rytų fe tų reikalų kokio nors kapitalo savo partinei poli
tikai. kad žiūrėtų, kas geriau išeina airiams, kad padėtų 
jjems išbristi iš chaoso padėties. Jiems ypač rūpi. kad Bri
tanijos -vyriausybė neišsigąstų lojalistų riksmo ir neatsi
sakytų sudaryti Airijos tarybą.

Konstitucijoje ne per aiškiai tas tarybos klausimas 
nusakytas. Taiyba gali būti sudalyta, bet gali būti ir nesu
daryta. Į tą tarybą įeitų Britanijos, Airijos respublikos ir 
Ulsterio atstovai ir svarstytu visokius bendrinius klausi-•/ v
mus. Katalikams atstovaujanti Ulsterio socialdemokratų 
ir darbo partija lyg ir nebejaustų tvirtesnio pagrindo po 
kojom, jei bent taryboje katalikiškoji Airijos respublika 
nereikštų už juos balso, nepalaikytų jos moralės.

O Ulsterio lojalistai piestu stoja prieš tokią tarybą,
1 nes jiems tai jau iš tolo kvepia kažkokiais nepriimtinais 
ryšiais su Airijos respublika, su galima tos respublikos} 
įtaka. Jeigu taiyba būtų sudaryta, ilgainiui rimtai įsidirb-,

tautėjame, deklaiuojame aukos dvasią, o tik sau glemžiam
turtus, deklaiuojame laisvės kovą ligi laimėjimo, o joje* mažiau "deklaruoti“ — skambiais žodžiais pritarti, užgirti 
vengiame net iš tolo dalyvauti. O dar blogiau, kai kartais ar padėkoti. — o ko daugiau numatyti skubiai atliktinų 
iš kurio nors aukščiausio sosto "padeklaruojame“ perma- . kultūrinių darbų ir atitinkamus organus įpareigoti juos’tų. susidarytų autoritetą ir jmmažu jai būtų pavedama vis 
tomą nesąmonę... planingai pradėti ir terminuotai užbaigti. Tai daug svar- Į daugiau principinių klausimų svarstyti, respublikos įtaka,

biau. negu pasakyti, kad tokie ar kitokie uždaviniai yra ’ be abejo, reikštųsi.

Rugpiūčio 6 d. Vliko pir
mininkui dr. Juozui Kęstu
čiui Valiūnui sukako 50 me
tų amžiaus.

Linkime jam ilgai gyven
ti ir sėkmingai vadovauti 
mūsų vyriausiai Lietuvos iš
laisvinimu besirūpinančiai į- 
staigai.

. DIKTATŪRINĖS 

DEMOKRATIJOS BALSAS

Daugumas gy vename sve
tur demokratinėje aplinko
je, bet šiaip, kur tik pasidai- 

I rai — vis diktatūra ir dikta- 
Į tūra. vadovaujama genero- 
1 lų. pulkininkų ar jokių laips- 
’ nių neturinčių drąsių žmo- 
| nelių.

Sakydavome, kad rusas 
savo valdomuosius milionus 
gniaužo saujoje, kaip tik 
jam patinka. Tokios pat 
nuomonės buvome dėl yokiš- 
kų nacių. O dabar kai pažiū
rime — Afrika. Azija, visur 
diktatūros, vienvaldystės, 
patvaldystės ir kitokios bo- 
tagvstės.

Bet visos tos diktatūros 
nori prisistatyti bent kuo 
nors demokratiškos. Štai ru
sai irgi nori ir reikalauja, 
kad eitum ir atiduotum savo 
balsą už partijos pasiūlytąjį 
kandidatą, ir turi eiti. Ro
dos, kam čia reikia, primesk 

į kiek nori balsų į tą urną ir 
palik žmones ramybėje. Ar
ba tiesiog protokolan įrašyk 
ir paskelbk, kad balsavo 
99.9* procentai, ir bus gerai. 
Bet ne. žmogus turi klampo
ti ir nešti savo balsą.

* Ir ta epideminė ligą versti 
žmones eiti balsuoti' p'ersf- 
meta iš krašto į kraštą, ir 
jos virusai ar bacilos kitur 
dar sustiprėja. Štai Filipi
nuose buvo visuotinis balsa
vimas, ar palikti ir toliau 
prezidentą Marcos eiti tas 
pareigas. Balsus rinkimuose 
atidavė 19.9 mil. filipiniečių, 
iš jų daugiau kaip 18 mil. 
sutinka, kad Marcos prezi
dentautų ir po 1973 metų. 
Ar negerai?

Ne, negerai. Apie 1.8 mil. 
nėjo balsuoti, ir šitie yra val
dantiesiems krislas akyse. 
Pažadėta jau pradėti juos 
judinti, nes Filipinuose bal
suoti yra privaloma! Nebal
savusiam gresia kalėjimas 
iki 6 mėnesių.

Idiotiška, sakytume, bet 
ką gi padalysi, jei valdžia 
būna iš Dievo ir žino, kaip 
kuriais atvejais reikia tvar
kyli pilietį...

Jonas Gvardijonas

Todėl susirenkančiam PLB seimui mes Bikirne ko reikalingi įvykdyti, ką visi ir be seimo žinome. Nukelta į 3 pusi.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

piu — už 50 centų, už £2.59
(sulankstomas)
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas IAS NIUO NCVUUK 

VC NIEKAS

r DETROITO NAUJIENOS
Vilniaus 650 metų sukak- ja Valė Tautkevičienė, itei- 

ties paminėjimo komitetas kė 100 dol. 
su kai kurių organizacijų ir,

W8»W W

Lietuvi kandidatuoja

j miesto tarybą
t> U>»Lę

šį rudenį bus renkama
spaudos atstovais posėdžia-! Pianas Dobaitis, -Jūrų sau- į miesto taryba. Tarp' kandi- 
vo rugpiūčio 12 d. 12 vai. lių Švyturio kuopos- narys.: datų yia Ir'vtėna liėtuvė Bar-

ir aptarė sulaukęs 62 metu, mirė rug-. bola j gjnTOtt. Nešufciifhr 
ts. Posė- piūčio 8 d. ir rugpiūčio 11 d.; jyjjj.jjjtėj • •••• •

Lietuvių namuose
paminėjimo reikalus. Posė- piūčio b (l. ir rugpiucio 
džiui pirmininkavo Antanas po pamaldų šv. Antano baž

I SANTAROS-ŠVIESOS | 

| 20 SIS SUVAŽIAVIMAS j
i II I
‘ Santaros - šviesos Federa
cijos 20-tasis suvažiavimas 
įvyks š. m. rugsėjo 6-9 die- į 
nomis Tabor Faunoje, So-j 
dus, Mich.

i Suvažiavimo programoje* 
i dalyvauti yra pakviesti šie!

aišnie-!Musteikis, sekretoriavo Vin- nyčioje palaidotas \Voodme-» Lieti*vi» banko prezidentas asmenvs: dr. Elona Vais 
cas Tamošiūnas. i re kapinėse. Laidotuvėmisi i ;n. Vvtautas Van

| rūpinosi ir šaulišką pagarbą,' Enfield. Conn., federal soi Aldona Stempužic 
A. Musteikis pranešė, kad atidavė kuopos šauliai. Liko . Savfngš and Loan Associa- ,)rof Julius Slavėnas Liūriė 

Vilniaus 650 metų sukakties žmona Gerda, sūnus Pranas., tjOn banko prezidentas yra Sutema Vincas Trumpa 
paminėjimo pagrindinę kai- - 2 broliai ir kiti giminės. - į Williamas (Vincaš) E. Jat-! prof. Rimvydas Šilbajoris, 
bą pasakys dr. Kostas Jur- • • • ‘ kevičius, Magdalenos ir Juo- Vitalija Bogutaitė. dr. Kos-
gėla. Kazys Veikutis pasakė, i Rugpiūčio 12 d. Ann Ar- zo Jatkevičių sūnus. Bankas tas Ostrauskas, Skirmantė 
kad Lietuvos sostinės Vii-] bor ligoninėje mirė 55 m. i turi du skyrius. i Kondratiene nrof.l Vvtau-

daug savo organizaciniu ga
bumų SLA.

S.

$UVO PEDAGOGAS 

M. NAUBURAS
•t

Rugpiūčio 17 d. 5 vai. va
kare Chicagoje prie 127 ke
lio ir So. Cicero gatvės auto
mobilių katastrofoje buvo

mirtinai sužeistas žinomas 
istorikas ir pedagogas Emi
lis Martynas Nauburas. Tą 
patį vakarą 10 vai. jis mirė 
ligoninėje.

Su juo kartu važiavusi 
žmona išliko gyva.

Velionis buvo gimęs 1S9S 
metais Laugaliuose. Katyčių

valsčiuje, Pagėgių apskr. 
Baigęs pedagoginius moks
lus, jis visą laiką dirbo pe
dagogini darbą. 1940-1941 
m. įis buvo šventosios gim
nazijos, Palangoje ir Kre
tingoje gimnazijų direkto
rius.

Pasitraukęs 1944 m. į Vo-’ 
kieti ją. buvo Augsburgo lie
tuvių gimnazijos vicedirek
torius. vėliau direktorius.

Atvykęs į Chicaga, velio
nis ypač aktyviai reiškėsi 
Maž. Lietuvos lietuvių sąjū
dyje.

E. M. Nauburas yra daug 
rašęs spaudai istorijos ir et
nografijos klausimais. Buvo 
Liet. Enciklopedijos bendra

darbis ir Maž. Lietuvos sky
riaus redaktorius.

Su Martyno Nauburo mir
timi lietuvių visuomenė, o 
ypač Maž. Lietuvos, neteku 
brangaus ir dar pajėgaus 
nario.

niaus jubiliejinis ženklas- amžiaus Jonas Buitkus. vi-į
medalis jau užsakytas ir ne- siems gerai pažįstamas Dai-] Vincas Jatkevičius yra
trukus gausime vieną jo eg-1 navos jaunimo stovyklos į baigęs žurnalistiką Spring- ..............
zempliorių, kuri apžiūrėsi-] tvarkytojas. Jis priklausė! fieldo kolegijoj, antrojo pa-; Misiūnienė, piof. Einu- 
me ir, jei rasime, kad jis ati-j Lietuvių Bendruomenei, at-i saulinio karo veteranas, ve-1 Vaisnys, Eglė Juodvalkytė, 
rinka mūsų pasiųstiems brai-1 eitininkams, LF bičiuliams į dęs slaugę, augina giažią'^aJPPnas. 
žiniams, užsakysime. ir kitoms lietuviškoms orga- šeimą, gerai kalba lietuviš- J Eemuiaite. piof. Algis, Mic-

tas Doniela, Živilė Bilaišytė, 
Marius Katiliškis. Audronė

užsakysime.

Medaliai spausdinami Ja
ponijoje. ir jų kaina nebus 
per daug aukšta. Vilniaus 
medaliai bus platinami Det
roite ir kitose lietuvių kolo
nijose. Detroitiškiai jį galės 
įsigyti minėjime, kuris įvyks 
spalio 7 d. Lietuvių namuo
se, o kitos lietuvių kolonijos 
tuos ženklus galės gauti iš 
Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos pirmininko Kazio 
Veikučio, 8934 Milnes St., 
Detroit, Mich. ,tel. WA4— 
6469.

Minėjime dalyvaus ir bus 
apdovanoti Vilniaus jubilie
jiniu ženklu Vilniaus krašto 
lietuviai kankiniai Petras 
Česnulis ir Stepas Veranka.

Sceną minėjimui paruošti 
ir programos viršelį supro-

ga- , .
nizacijoms. Palaidotas iš šv. kai.
Beatričės bažnyčios rugpiū
čio 16 d. Holy Sepulchre ka-1 Linkime jam sėkmės šei- 
pinėse. Liko žmona, sūnus,!moję ir pareigose, 
dukra ir kiti giminės.

Į kūnas. Rasa Šilėnaitė. Hen- 
j rikas Nagvs. prof. Romas 
Misiūnas, komp. Darius La- 

1 pinskas. Rimas Vėžvs. Anta- 
, nas Gustaitis, prof. Vytau- 
'• tas Kavolis.Apleistas vasarnamis

Rugpiūčio 13 d. mirė Onai , ‘ > o .. . t .
Bukšnienė. Palaidota iš šv. Js, ,bu™ao Lietuvių Plllg Suyaziav.mo metu įvyks 
Antano bažnyčios ruupiūėio, klub° vasarnamio, vadi-, muzikos ir poezijos vakaras, 
16 d. Holv Sepulchre kapi- nan>° bungatoyp, ųuinsi- Lietuvos ex hbris na,-oda. 
n£ge gamont ežero saloje, laikyto , nauju Akimanto Mackaus

• * « , lietuvių pasididžiavimu, bė-i Fondo leidiniu nristatvmas.
Lenku festivalis, jvykęs ra kijyt® pelenų m lentga-j Bus ir spaudos kioskas, 

rugpiūčio 10-12 d. prie Det
roito upės už Cobo Hali. su

Žemaičiai neužleis prie
šams ne vimos pėdos tėvų 
žemės.

Kunigaikšt is Kęstutis

Libijoje (Afrikoj) senes
niam kaip 18 metų vagiui 
nukertama dešinė ranka, o 
už ginkluotą apiplėšimą — 
kairė koja.

traukė didžiule minią žmo-j 
niu. Nors šiuo laiku Detroite 
vra jaučiamas jautienos mė
sos trūkumas, tačiau lenkai 
to trūkumo neiautė. Jie mėsa 
šiam festivalini užsakė iš 
anksto balandžio mėnesi ir 
festivalio metu pateikė tūks-( 
tancius svaru pagamintos,

lių. Klubo valdyba mažai; 
rūpinasi klubo turtu. : P^^iai prašo nekvvnes!

i užsakyti ne vėliau kain rug-,
sėio 3 d. adresu: Tabor. 
Farm. Sodus. Mich. 49126. 

Mirė įžymus vietos lietu-i Telefonas (616)—925-6404. 
vis, buvęs miesto taiybos na- Į
rys, Juozas Grigaitis, Wor- NAUJAS SLA DAKTARAS,

Mirė J. Grigaiti*

cestery gimęs ir augęs, gerai 
kalbėjęs lietuviškai.

KVOTĖJAS

jektuoti sutiko Edvardas Va’ lenkiškos dešros ir lenkiškųj 
siliauskas.

me trutn about

meCutter vigilant during

Ilmus metus SLa daktaru 
Į kvotėju buvo dr. Steponas 
į Biežis, bet iis mirė. Jo vieton 

.. sustreikavusiumano yyję(jomojj Taryba pakvietė,
dr. Danielių Degėsį. j

Mano padėka

kotletu.
širdis, dėl jos reikėjo 10 die
nų pagulėti ligoninėje, o ir 
grįžęs namo turiu gulėti ar 
sėdėti ir į savo gražų daržą, 
pilną pomidorų, agurku, pu-

*• Lenkų šių metų festivalis 
! buvo astronomo N. Koperni-' an^ pažiūrėti.

Sportininkų išvykaiĘu-k^ fltž j ir . < Būnant ligoninėje, mane
ropą tparemt^d^«^kiaffviename vijioneJ fre^ aplanke SLA viceprezĄ. 
jau suaukojo 900 dol. Stam-j - ■ Čaplikas, . Juozasyry Julija
bęsnes sumas aukojo: 200[mazą J° PaiodeI^ . ISmkeViciai/Pėggy ir Anta- 
ribl. Detroito sporto klubas į Antanas Grinius

Pradedant posėdį. Dova- 
tas D. Dulaitis parodė pra
eitais metais, jam būnant 
Lietuvoje, susukta filmą, ku
riame matėme Kauną. Vil
nių, Trakus ir kitas vietas.

•' •

Lenkai savo festivalyje 
♦šiais metais turėjo įrengę ne 
viena, bet net tris meniniam 
pasirodymam lauko scenas.

Kovas. 100 dol. Detroito Lie-i 
tuviu Organizacijų Komite-Į 
tas ir 50 dol. Lietuviu Šaulių 
Saiunga Tremtyje. Kiti au
kojo po mažiau.

Ceri žodynai

• •
Detroito Lietuvių Organi

zacijų K-to centro valdyba 
atlikusiam meninę dalį Tau
tu festivaly liepos 13-15 d. 
Windsoro studenčių kvarte
tui Aušrai, kuriam vadovau-

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

i ietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir šlapoberskis. api< 
27.000 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

Pasaulis aplink mus
(Atkelta iš 2-tro pusi.)

Ulsterio parlamentui iškilo ir dar viena problema: 
kur susirinkti. Yra dveji Stormonto — vyriausybės Ir par
lamento — rūmai. Senieji rūmai kaip rūmai, o 1931 m. 
statytieji naujieji — marmuru žiba. Bet tasai marmuras 
turi ir tam tikrų nekošerinių atsiminimų, kurie kai kam 
ypač nemalonūs. Tų marmuro gabalų apdirbti anuomet 
buvo žš Airijos respublikos pakviesti tos srities mūrinin
kai specialistai, vis buvę IRA organizacijos nariai. Jie 
kiekvienos marmuro plytos apačioje vis užrašė ”Su res
publika“. Naujai išrinktasis parlamentas pirmą kartą po
sėdžiavo kaip tik tokioje salėje, kuri ištisai marmuru žiba.. 
Prietaringi lojalistai išsigando tos pranašystės, kurią už
rašė anie mūrininkai, ir Vangardo partijos vadas Craigas 
pareikalavo, kad kitą kartą būtų posėdžiaujama 'jau se
nuosiuose rūmuose.

S. Baltaragi*

i naš Šakaliai, Julija ir Algir- 
' das Krasinskai, Jonas Stan- 
(kevičius. Aleksandras Žva
liauskas. Jonaš Zaleckas, O- 
na Tiškiehė. Nors pats yra 
ligonis, bet aplankė mane ir 
mano giminaitis buvęs Bal
fo reikalų vedėjas kun. Pra
nas Geisčiūnas. Esu jiems 
visiems labai dėkingas.

Ačiū už gražius linkėji
mus SLA viršininkams — 
S. Briedžiui. P. Dargiui. A. 
Čaplikui, A. Budreckiui, E. 
Mikužiūtei, J. Milerytei, ku
rie, suvažiavę į Nevv Yorką 
Susivienijimo reikalų svars
tyti, atsiminė mane ir atsiun
tė linkėjimų greičiau pa
sveikti.

Dr. Danielius Degesvs gi
męs Vėžionių km., Daugų 
valsč.. Alytaus apskr.

Baigęs Alytaus gimnaziją
1936 m.. įstojo į Lietuvos 
karo mokvkla. kuria baigė J 
atsargos leitenanto laipsniu*
1937 m. 1 M

I•
Vėliau studijavo chirurgi-! 

ją Vienos klinikose Austri
joje.

D r. Degesys dirbo chirur
ginėje klinikoje Vokietijoje 
Augsburge.

Ačiū Keleivio red. J. Son
dai taip pat už nuoširdų pa
guodimą ir linkėjimą grei
čiau sveikam grįžti namo.

Juozą* Kra«in*lt*«..... K -t» , v

Skaitykite
-.3 • ~r * * i

ANTANAS SMETONA
IR JO VEIKLA. Parašė J 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

1949 m. jis atvyko į JAV, 
į Clevelandą. Ohio. kur pra
džioje vertėsi privačia prak
tika, o vėliau, baigęs papil
domąjį chirurgijos stažą ir 
įgijęs chirurgo specialiybę. 
apsiribojo grvnai chirurgine 
specialybe. Itin malonu pa
brėžti, kad dr. Degesyš ak
tyvus lietuvių spaudos rėmė
jas ir aktyviai dalyvauja jos 
veikloje, taip pat visuome
ninėse organizacijose, yra 
senas SLA veikėjas, daly
vauja kultūrinėje ir meninėj 
veikloje.

Atsižvelgdama į dr. De
gėsio tokias kvalifikacijas ir 
visuomeninius darbus, SLA 
Vykdomoji taryba vienbal
siai nubalsavo dr. Degesį 
pakviesti SLA daktaro kvo
tėjo pareigoms — padėti iš
laikyti mirusio ilgamečio dr. 
Stepono Biežio ir kitų prieš 
jį buvusių daktarų kvotėjų 
kilnias tradicijas. Esame 
tikri, kad jis taip pat pašvęs

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglų ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokių rūdžių nesugraužia 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.

LIETI VIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SI VAŽIAVIMAS 
BOSTONE

fi. m. rugpiūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 dienomis Boston College patalpose 
tMcQuinn Hali, prie Beacon St.) Įvyksta L. K. M. Akademijos IX-tasis 
suvažiavimas, kurio trijų dienų programoje bus skaitomos Įvairios moks- . 
linės paskaitos, liečiančios daugeli mokslo sričių ir naująsias žinias. Numa
toma 10 Įvairių sekcijų, ir kiekvienoje bus skaitoma 2-4 paskaitos L>ei 
pranešimai.

Visa tai vyksta pirmą kartą Naujojoje Anglijoje, ir Bostono b»-i apy
linkės lietuviams bus nepakartojama proga išgirsti paskaitų iš Įvairių 
mokslo sričių. Į Akademijos suvažiavimo paskaitas kviečiame visu s.

L. K. M. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO BANKETAS
Suvažiavimo užbaigimui sekmadienį, rugsėjo 2 d.. 6:30 vai. vak. So.

Bostono Lietuviu Piliečių draugijos III-jo aukšto salėje rengiamas banke
tas. Tai bus iškilmingos vaišės su programa, šis banketas sudarys progą 
susitikti ir arčiau susipažinti su svečiais mokslininkais, kurie gyvena JAV 
ir kituose kraštuose. Nuoširdžiai kviečiame visus bankete dalyvauti. Gau
siu dalyvavimu parodysime lietuviams mokslininkams jų darbu bei pa
stangų Įvertinimą ir kartu paremsime T.. K. M. Akademijos darbus.

Vietas ir stalus prašome rezervuoti ne vėliau rugpiūčio 27 d., nes prie 
Įėjimo bilietai nebus parduodami. Bilieto kaina $10.00 asmeniui.

Bilietų ir rezervacijų reikalais kreiptis:
1. Bronius Paliulis, 5 Pleastmt St.. Dorchester. Mass. 02125, tel. 2S2-6827
2. Pranė Kaladienė, 663 E. 7th St., So. Boston, Mass. 02127. tel. 268-1154
3. Irena Eivienė 139 Bellevue Avė.. Brockton. Mass. 02402. tel. 583-6492
4. Liet. Enciklopedija, 395 W. Broadvvay. So. Boston, Mass., tel.268-7730

L. K. M. Akademijos Naujosios Anglijos Židinys

. .•> 3«»«
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Iš okupuotos Lietuvos Kaimo Jurgio užrašai Karių mūšis su kiaulėmis
VOKIETIJA

Mirė kun. J. Stanaitis

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Didelė rusifikacija Išsimaudę atrodo, kaip iš 

dervos statinės išlindę

Vilniaus žurnalo Literatu-

Iš Lietuvos grįžęs žmogus, •
t

kuris domisi, kas šiandien i 

aplink mus dedasi, sugeba ’ ra ir Menas bendradarbis 
pastebėti ir blaiviai vertinti - mgpiūčio 18 d. rašo: 
šių dienų įvykius, taip trum

pai apibūdino 

džius:

savo jspu-
v

„Atvažiavęs i Ukmergės
•rajono Taujėnų miesteli, pir-
!j mučiausia patraukiau, i par- 

„Žmonės prisitaikė prie ' ką. čia lankiausi prieš kele- 
„blato“. Jaunimas karštas, • tą metų ir galiu pasakyti,
per drąsus.Rusifikacija eina kad vaismedžiu medelyno

stačiai 

kanalais“

žmonės gražiai pasitvarkė: 
neįsivaizduojamais i išvalė prūdus, prisodino par- 

j ke Įvairiausių gėlių, net už
eigą Įrengė.

Poatostoginiai trupiniai Thailande. JAV čia turi di
džiules oro pajėgų bazes, iš 

. x i-, kurių tos jėgos duodavo mir-
Keleiyis atostoga\o, todėl įjnus smūgius Indokinijos 

rugpiūčio 7 ir 14 dienomis komunistams. Tačiau Sena- 
nepasirodė skaitytojams. u2sienio reikalų komiteto 
Kartu su Keleiviu buvo kvy- nariai ruošiasi tam paskyri- 
kęs ir jo redaktorius. Atsi- muj prješintis. Dėl to, kad 
kvėpti ir naujos eneigijos prof William Kintner, bu- 
pasisemti. Per tą laiką jis VęS arnijjos pulkininkas, yra 
nedykaduoniavo. Kur tau! užkietėjęs antikomunistas... 
Atostoginiai beprakaituoda
mas net naują profesiją įsi-1 ...... . . . i: Šiemet birželio menesi A- 

! merikoje lankėsi dabartinis' 
Nekviestas Kaimo Jurgis Į komunistinės Rusijos caras

Įsėlino Keleivio palociun. O j Leonidas Brežnevas. Mask- 
čia visi trys vyriausieji be-įvinio dienraščio PravdosĮ 
veik choru pragydo: į pranešimu, L. Brežnevas bir

želio 22 d. sovietų ambasa
doje susitiko su Amerikos-

— Žiūrėkite, 
dar gyvas

Kaimo Jur-

NE LIETUVIS, BET 

VOKIETIS
„Smagiai nusiteikęs nu-

! sprendžiau nuplauti kelio-

— Taigi, iš grabo išsiri
tau. O kaip jums sekėsi atos
togauti ?

Redaktorius kitiems užšo
ko už akių:

?u
komunistų partijos vadu 
Henry Winstonu ir tos par
tijos generaliniu sekreto
rium Gus Halių. Su jais kai-! rugpiūčio

Sena, bet įdomi istorija

Toks mūšis vyko prieš 25 Nelengva joms buvo. Nė 
metus, tiksliau — 1948 m. vienas atliekamos sriubos la- 

13 d. Hochfeldo sėlis nebuvo išpilamas lauk,

Kun. Julių Stanaiti, rug
piūčio 4 d. kelyje iš Back- 
nango i Salzgitter - Lebens- 

j tedą, kur jis vyko pamaldų 
laikyti lietuviams evangeli
kams. ištiko smemenų para
lyžius. Nuvežtas i Ganders- 
heimo ligoninę, jis tuoj mirė.

Velionis buvo gimęs 1903 
m. Gaisrių kaime, Marijam
polės valse., baigęs Mari
jampolės gimnaziją, teologi
ją studijavęs Marburgo ir 
Kauno universitetuose. Ne
priklausomoje Lietuvoje pa
skutinius kelerius metus ku
nigo pareigas ėjo -Jurbarke. 
Pasitraukęs i Vokietiją, dir
bo Įvairiose vokiečių parapi
jose, o taip pat aptarnavo ir 
lietuvius evangelikus ne tik 
Bavarijoje ir Badmi-Včuert- 
tenberge, bet važinėjo ir Į

parapijas.

Keleivio nr. 31 rašėme,! nės dulkes. Mušios upelio 
o . į krantu nužingsniavau pa- 

kad mažu lai\eliu is Sov ie-, vandeniui. Upelio viduriu
tų S-gos pabėgo lietuvis Vik- ‘ plaukė kelios kuojos, isver-

» .. . ..... 'tusios pilvus. Už mechani-toras Šneideris. Vėliau pa- n-ų dirbtuvių negyvų kuojų
kad jo tėvas esąs plaukė dar daugiau. O van

duo? Aš net ėmiau abejoti.
aiškėjo, 
vokietis, o motina rusė, jis 
gimęs Gudijoje, fš kur tėvai 
persikėlė i Lietuvą.

Vakarų Vokietija ji pripa
žino savo pilieči u, ir todėl 
suomiai, kurių laivas Šnei
derį nugabeno i Suomiją, ’jo 
neišdavė rusams.

ar čia vanduo, ar mazutas...

Pirmą kartą velionis buvo 
vedęs Emą Krygerytę^ o šiai 
mirus — Anę Milervtę. Jo 
dvi dukterys gyvena JAV, 
o viena Švedijoje.

; natnne io-uf f • • i stovyklą atvyru a-, Tokių lietuvių auginamų Kun. J. Stanaitis gražiai
— Taigai astuonių svarui į i merikiecių karo policijos bū-! kiaulių skaičius jau sukosi i palaidotas rugpiūčio 8 d.

„stripper bass’ą“. Į ; • i tr ‘ *• " ' rvs puolė stovyklos kiau- apie 200. Kai kurios jų buvo) Backnango Kapinėse. Laido-
T-L ♦ L- š m- v . d . --v"'aių užimtas pozicijas. 0 tos bekono dydžio. Latviai juįtuvėse dalyvavo anie 200
Tik tokią? Niekis! O st,akcijas jiem davė. aišku, j buvusio nedaug teturėjo, o estai vos 'žmonių. Prie duobės kalte-

bejosi ne tik Brežnevas, bet j (Augsburge) pabėgėlių sto- nė viena apipuvusi bulvelė
ir Sovietijos užsienio reikalu! gkl?Je’ ku7°* T.“ •' *°'i "ebUV° .i'n’ete,mž‘,-i ši“W-

Sakyk kokio svorio di-’ ministeris A. Gromika, ir so-i dog Per -1.’000 lietUūU' ?«• “ V1Sa tal tekdav° klau’ 
odMA, ft.ott.iu svunu ] . _ , , . Buvo graži vasaros diena, lytems.

džiausią žuvį esi pagavęs sa-. vietų ambasadorius JAV A. ■ nepapl.asta. Tą
vo ilgametėje meskenoneje? £A pie ką be vues , • atyyko a.

as, pirmą kartą 
paėmęs Į rankas 
ant jos iš karto su 
kabliukais pagavau

Pravda neprasitaria, bet irgyvenime
meškerę, i taip žinoma. — kad visoke- , t • • i, - L:/™-e- i u e- a fabriko darbininkų gyvena-dviem 11 lopai silpninti dabartine A-j - - .i • • i • • oi u namu griuvėsiuose,dvi menkos santvarka ir jos gv- ‘ »

jo Liuteronų pasaulinės tar
nybos vokiečiu vyriausiojo 

. .. komiteto įgaliotinis kun. dr. 
Ir štai minėtą rugpiucio, Eberhardas. kolegų vardu

i Mat pabėgėliam duoda jas užpuolė ameukie- Un’zė. LB Stuttgarto a-
, .lat. pabėgėliam (luorla^ karo poilcininkai. Kiau- ,)V]inkės ir Stuttg-r+o kata
mo maisto labai truko. Ypač nncl-„-vns mpainn ’yan.Kr . n o K^tai mėsos Todėl darbščios lie- - ine^1^ne-. ?a.s hkų vardu kun. K. Senkus ir

e, .. lonei aaioscio. lie tl tik jų seimininkes, bet, y • 16 gimnazijom di- 
tuves sumanė užsiauginti sa- smarkeqniarias gvnėias su-’ • umnazno oi te- vn ki-nilin ir tun nao-printi .gynėjas su rektoriaus, mokytom, moki-

Oe-’e-iunama mais o dS J„1 s°d,nUS l>oIl,clJ°s mainas, niu evangeliku jaunimo ra- 
- S v? t f“ kitos Patraukė. te,io studijų 'savaičių ren-

Tr x • • • i - gėjų vardu mokytojas Fr.Komiteto pirmininkas me- 
gino aiškinti, kad apie augi- 

; namas kiaules žinojo ir IRO 
administracija, ir karo poli
cija, kad jos auginamos ir

, , kitose stovyklose, prašė jųkasmet mažėja, nes juos be neatjmti jr |eistj savinikams 
atodairos naikina įvairių , pasiskersti jei„u jau toliau 

medžioto-!neb ]ima aUĮęint'; Bct už_;

! Messerschmidto lėktuvų' kelias.

„Mūšia—vienintelė tau’jė-• _ _
niškių vasaros maudyklė, ta-: „melsvažuves“ (blufish), po ventojus bei valdžios parei
čiau sako, kai joje išsimau- tris svarus kiekvieną. ! cūnus nuteikti Sovietijos la- 
do vaikai, net motinos jų ne-j — Kaip ilgametis ir paty-į
atpažįsta, tarsi būtų iš der-, ręS meškeriotojas. sveikinu'
vos statines išlindę“. ir krikštiju jus nauju vardu: j Bet palikime politine

_ . „redaktorius - meškerioto-■ mas vėlesniam laikui.
Nelaimė, kad net n didės- jag« Kuo -Qg dienos esate ■ riau Įvairenybės. Jos nėra jg vokiečių nusipirko mažų

nės upės yra labai uzteistos. pjjna|-ejsjg meškeriotojų gil-' tokios nuobodžios. paršiukų, griuvėsiuose Įren-
dijos narys. Šitokį laimėji- i ya kavalierius Aaron gė jiems tvartelius ir su di
mą reikėtų čia pat tinkamai; Lasslėv gyvenas Thatcher, dele meile juos augino. Kapą pridengė per 20 vaiatšvęsti. Utah,. pasikvietė savo kai niku., vergtos Lietuvos į laisvąjį 

i pasauli pasiunčiamiems me- 
! nininkams. kultūrininkams,
: mokslininkams ir kt.“

— Jau atšventėme atosto- myn§ mergaitę pasivažinėti 
gų metu ten pat vietoje su J° tėvo automobilyje. Ji su- 
tos išvykos sumanytoju Jonu * tiko. Kavalierius Įjungė mo- 
Adomoniu. ” torą, užvedė greiti, koja pa-

v. r • •• v vi-• ‘ | spaudė pėda lį ir — atsitren-
Lietuvių nonto clclul!11 ryjkėjusios šiame simpoziu-' tų. Nesugrąžinama proga' „ebuvojužeistat X tik "tėvo 

buvo' me' Tie klausimai dar būsią Į pąsismaguriauti žuvinio gro-, garažuj padaiytį 450 dol.
S1<t Rt' ’ nnkalbia L’muo I svart°m'fronto Bičiulių su- bio gausove. | nuostoliu. Kavalierius Aaro-1sutelktinis pokaite (simpo-.,važiarime 1974metafe 
ziumas) tema: „Bendravi-j

FRONTININKAI IR 
BENDRAVIMAS SU 

PAVERGTU KRAŠTU j
Lietuviu Fronto Bičiulių 1 Tokios nuomones esą iš-

mas su pavergtu kraštu*
LATVIAI NEKENČIA 

RUSŲ

Chicago Tribūne rugpiū-

Pokalbio dalyviai buvo j 
Anatolijus Kairys, dr. Kazys į 
Pemkus. P. Algis Raulinai- 
tis ir dr. Antanas Razma, čio 20 d.
Pokalbiui vadovavo „į Lais- • Maskvos 
vę“ redaktorius Juozas Ko- Guire 
jelis. nuotraukom!

žemėlapiu.
Apie tą pokalbį Draugo rug-į
piūčio 20 d. laidoje rašo V.- Korespondentas rašo. kad 
Šiaurys. Pasak jo, JAV ir'tautinis susipratimas vis 
Kanados frontininkų centro Į stiprėja. „A'š nekenčiu rusų. 
valdybos gairių minėtu klau-': Jie sugriovė musų šalį, jie* 
simu svarbesni punktai bu-J viską ima ir veža. Be to, jų 
vo minėti ir pabrėžti šiame i siunčiami žmonės yra biau- 
simpoziume. O jie yra tokie:. rūs“. pasakęs koresponden-

: tui vienas latvis.
1. Laisvojo pasaulio lietu- Į

vių darbuotojams nepataria-i Latvijos sostinėje latvių 
ma lankytis komunistų pa-1 jau belikę tik 40'/ . Per de- 
vergtoje Lietuvoje; i šimtmetį Rygoje latvių pri

augo tik 40,000. o rusų pri-
2. Asmenys, užėmę vado- važiavo 150,000 (Viso labo 

vaujančius postus nepriklau- Rygoje yra 745.000 gyven- 
somoje Lietuvoje, neturėtų tojų). Rusai veržiasi Į Rygą. 
lankytis pavergtame krašte.: nes čia aukštesnis gyvenime

i lygis.
3. Geros valios lietuviai 

nepritaria organizuotam vai 
kų ar jaunimo siuntimui jį 
pavergtąją Lietuvą.

O Kaimo Jurgis atostogų 
metu ne tik meškeriojo, bet 
ir rankiojo įdomesnes ištrau-' nesnė... 

i kas iš laikraščių. DalĮ jų į

nas vra ketverių metų am
žiaus, o jo išrinktoj'! dar jau

gaus Keleivis atspausdinti.
— Matote, koks gaivalas! 

Duos atspausdinti. netgi

p
h »MŪSLABAI

jai. Mat, iš banginių taukų! rejka;|av0 kapitulia- A TCIIUIMIM £ 1
yra daromi įvairus tepalai o i be , j pasikvie-' A * OUttirtitftAl

kraštu banginių

jų mėsa naudojama... kačių 
maistui. tęs vokiečių skerdyklos dar

bininkus, liepė kiaules su-j 
krauti i sunkvežimusi. Kiau-

TRY3 IR VIENA, Janinos 
Narūnės atsiminimai apie

Kartais ir plėšikai apsi-1 lės žviegė, jų savininkės ver-' rasytūjus Gabrielę Petkevi-

Kalifornijo; 
na gyventojas Donald Head, į 
norėdamas iššmugeliuoti iš

i Malcolm Palmeri. reikalau- bai jau buvo tušti. 5 ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
darni iš jo pinigų. Deja, na-’ • • » Stasio Raštikio atsimi-
bageliai gavo ne pinigu, bet; n .. , , ? nimų III tomas, 616 psl., kai-Buvo ašarų, bet netruko į na $15.00. 

juoko. Kai kurios kiaulės? MES VALDYSIM PA-
iv a - H- naunm, iJu?tva?ų;1,^%° SAUL5, parašė L. Dovj-dė-
ka degime teųuila ,r. sude- aut()mobijiu pastatvnio Į f ^“ką. Poli- nas> j ;omas 268 psk> y {0.

o-,\ in RlP Jęs 1 dezę’ Paslel)e savo‘aikštėm i cija tokias dezertyres eme mas 248 psL Kiekvieno tomob Ja)Uk„ I tfeileiy5e“ 1)0 l0Va- J ! gaudyti, bet kiaulę sučiupti kaina S4\0(k
lianom u tos pasigėiusios papūgos ten I * * * 'nėra lengva ir išmiklintam VVE WILL

ir labai tyliai laikėsi, bet Į Sakoma, komunistinės Ru- kariui. Visa tai mačiusiems 
'muitininkai vistiek jas sura-į sijos ir jus pavergtų kraštų kėlė nesulaikomą juoką.

išsnausdino savo

<*#*#**«#<#*«##*#«***««*#«**•#»*#*

4. Geros valios lietuviai į 
nelanko pavergtosios Lietu-j 
vos menininkų parengimų i 
(koncertų, rečitalių, parodų; 
ir kt.), organizuojamų Kiršos 
vietų pareigūnų.

so-

Poezijos knygos

Bet Kaimo Jin 
sinėtas lietuviškų 
laikraščių išrankas 
štai deda ant stalo.

vistiek

Amerikos laikraščių skai
tytojai šiuo laikotarpiu netu
ri net ko naujesnio pasiskai
tyti: laikraščių puslapiuose 
tik „VVatergate“ afera ir 
„skalpų medžiotojai“, ištroš
kę prezidento ir viceprezi-f 
dento galvos. Nieko svarbes-, dvikojų savo malonumui ir Į 

nei Amerikoje, nei pa

do. Vargšas šmugelninkas Į vyriausias valdovas Leoni- 
neteko ne tik papūgų, bet ir j das Brežnevas susapnavo.;

C0NQUER 
? THE V/ORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina

pinigų, išleistų joms nugir
dyti.

Bet buvo ir labai apsukrių 
kad visame pasaulyje įsivieš- šeimininkių— savo kiauly- 
patavo komunizmas, Rytą čių gelbėtojų. Kai kurios su- 

i atbudęs, jis vaikščioja po gebėjo mažesnius paršelius 
iš tvartų pasigrobti ir paslėp
ti savo kambariuose ar na
mo pastogėse. Policininkai

nio
šaulyje. Vien klyksmas: 
„Nukryžiuokite, nukryžiuo
kite juos!./*

Tuos klyksmus girdime 
laikraščiuose, klausomės ra
dijo stočių garsuose ir mato
me televizijos kanaluose. 
Tačiau tikrieji to klyksmo 
dirigentai stovi užkulisiuose

a • • i- - Į Kremlių ir dejuoja:zmomu prieauglis musų ze- - J J
mėje nepaprastu spartumu į "Baisu, košmaras, košma- 
didėja. Kartu didėja ii tų) ras! Negali taip būti. ne!“

. . i Išgirdęs tokia garsę dejo-
piamogą1 z\ eielių. paukščių ( išgirdęs tokią garsią dejo- 
ir kitų žmogiškajai giminei j kaju ministras ir klausia: 
nepriklausančių gyvių naiki-į
nimas. Jau daugelio gyvių! Drauge Brežnevai, kas 
rūsiu ateinančios kartos nie-) atsitiko? Negi revoliuci- 
kada nebematys. i ^ėjos pralaimėjo?..

į kratė ir butus, bet paslėptų
kiaulyčių nesurado.* * *

♦
• Šitą retą karių kovą
kiaulėmis mėginta Įamžinti 
foto nuotraukose, bet dėl to 

j nukentėjo daug foto apara-
„0. ne. ne. drauge Gromi- tų: policininkai, pamatę fo- 

5,1 kn. priešingai: sapnavau,itogratuojant tokią strate-Bet jau atsiranda ii
naikinamus žvėielius užta-J ka(j komunizmas jau visame ^inę paslaptį, foto apara 

rinčių gel-Į pa?auiyje « Į sudaužydavo. Deja. vien

tuos‘ka,i-i
riancių ir juos nori 
bėti. Antai. Oregono univer-

alus
enam

$5.00,
JAUNYSTĖS ATSIMINI

MAI, Vlado Požėlos, 335 
psl.. kieti viršeliai, kaina — 
$4.00.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 ns!.. kaina $3.50.

GANA TG JUNGO, Kip- 
ro Bielinio atsiminimai, 492 

su psl.. kaina $5.00.
KAŠTAI — STRAIPSNTAT,

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU. Petronė, 
lės Liūdžiuvienės. 88 psl.,
caina .............................$1.
1TSIMINIMAL pamšė Juo-

zas Liūdžius, 246 pusla-
„Bet. drauge Brežnevai, ivls dėlto pavyko tą Įvyki! rjaL kaina ... S3.00. 

tai nepaprastai džiugu, juk įamžinti. Ta nuotrauka čiai KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
įmes to ir siekiame“, sako 18 spausdinama. Joje mato-į (apie Salomėją Nėrį)- Pet- 
Gromika. į me beveik pilna belaisvių, -onė ės Orintaitės, 234 psl..

„Durak!“ atrėžė Brežne- kiaulių prikrautą amerikie-į Kaina $3.00. 
vas. ’’ O kur gi mes pirksime CIV karo. Prijos sunkveži- SIAUBINGOS DIENOS, 
grūdu duonai, jeigu visame n11"' kiaubu. kurios sulau- 1944-1S50 metu atsimini-

ir visai nematomi Amerikos į siteto veterinorius dr. Ste- 
noert) Fau-+o? ,JI*VVentO^ niasčms. Tik is j; vens Seager dirbtinu apvai- 
1 * i pavieniu pavyzdžių galima: ginimu jau susilaukė kelių

Į juos iššifruoti. į vilkiukų ir dviejų leopardi-
i spausdinti eilėraščiai, jo už- Antai: 1973 m. rugpiūčio nia kačių. \ ieno, ko nei- 
! rašai įvairiais klausimais ir I V d. prezidentas Nixonas stengs jokie veterinoriai ir 
kt., 318 puslapiu knvga. ku- paskyrė Pennsylvanijos u-to z001^08 sodų specialistai 

profesorių William Kintner isgelbeti. tai vandenynu mil- 
Amerikos ambasadorium’ žirni banginiu lu sk*iėw>

Palikimas,

iki šiol niekur

5. Geros valios lietuviai
neruošia ir nelanko viešų ria spaudai paruošė Stasys 

pa-1 Santvaras Kama

pagaili v ie

pnemimu komunistu rs

jeigu visame 
komunizmas?“

Kaimo lurgii

kė nezin,»mos ateities...

I v
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskčS; 275 pusi. ksina £3,
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tęva

1974 M. KALENDORIAUS 
REIKALU

Į — Ne, tėve. kainos pri
klauso ne vien tik nuo mais
to gausos ar stokos, bet ir

GANA 19 JUNGO

Vyras demokratas šeimo- 
je sudaro palankias sąlygas 
moters diktatūrai.

GALIMA GAUTI

Keleivio administracijoje 

galima gauti Leono Saba

liūno “Sočiai Democracy in 

Tsarist Lithuania, 1893— 

1904“.
Kaina $1.00.

nuo pinigų vertės. Amerikoj 
t kainos smarkiai pakilo — ir tCJtj 1 O 

dėl to. kad)
( j doleris labai atpigo, jo per- ĮDOMUMO
j jau yra sumokėjęs, to įmo-|kiamoji galia nusmuko. *

'Keleivio kalendoriaus“

! 1974 m. neleisime. Kas už jį’ dar toliau

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

I
sumą įrašysime į pre

numeratą.
Keleivio administracija

jis dar užpuolė neutralią 
Kambodiją ir taip pat neu
tralų Laosą. Kai Amerikos 
žmonės pradėjo dėl to pro
testuoti, valdžia atsakė šau
tuvų ugnimi, šeši universite
tų studentai buvo nušauti, c 
kiek buvo sužeistų, spauda 
buvo įsakyta tylėti. Vietna
mo karas buvo didžiausia 
Amerikos tragedija. Bet po
nas Nixonas vis nenorėjo li
jo trauktis. Ir nors galų galt 
buvo priverstas karą baigti 

1 noromis nenoromis paliau 
| bas su Šiaurės Vietnamu pa- 
; sirašė, bet Kambodiją ir La- 
' osą dar bombardavo. Nepa 
I sibaigė Vietnamo avantiūra 

o ponas Nixonas įsipainioif

— O kodėl ji nusmuko?

— Dėl to vra kaltas tasj 
pats Vietnamo karas, kurį 
Ni.vonas tokiu įnirtimu gili-j 
no. Tas karas Amerikai kai
navo daugiau kaip 100 bilio
nų dolerių. Tie doleriai buvo 
įopieriniai. bet auksu garan- 
tjuoti. Bet Amerika jau nebe
turi tiek aukso, kad galėtų 
popierinius dolerius išpirkti. 
Todėl ir krito kitąsyk gar
bingas doleris, ir todėl tu-Į 
dm infliaciją.

KNYGA

— Blogi pyragai, Maiki!
Tik laimė, kad geri musu 
(rentai prisiunčia man dole
rių ant makorkos.

ROPLYS SUDRASKĖ 

MERGAITĘ

Sajasota. Fla.
! \ __ j kovas ir nepriklausomos Lietu-

Kaip pianešii Association vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Press, ketvirtadienį, rugpiū-į Knyga

Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi- 
knygų platintojus. Kaina $5.0(1 

1 minimu tomas. Jis liečia mūsą 
' nepriklausomybės 1917-1920 m.

TESTAMENTAI

įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį “Kaip su

daromi testamentai“. Tai la Į
bai naudinga informacijų GAVOME RIBOTĄ SKAI** 
knygelė norintiems sudary- ČIŲ “NIDOS“ SIENINIO 

ti testamentą. Ten yra ir tęs- NUPLĖŠIAMO SU PASI-

tamenlų pavyzdžių. Jos kai 

na — $3.00.

SKAITYMAIS KALENDO

RIAUS. KAINA $3.50.

— Alou. 

šiandien valgei?

— Dar ne.

i! Ar tu

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.

gaunama Keleivy. Dar-! 
Drauge ir pas kitus;

1 ir i kitą skandalą, kurį laik 
j ramčiai vadina Wateinate 
: Tokiu skandalų Amerikoc 
į istorijoje dar nebuvo. Pri<
to šiomis dienomis dar išėjf 

pūsi. Ir va. tarp Maskvos ir aikštėn, kad valstybės pini- 
Vašinktono prasidėjo jau gus jis vartoja savo priva- 
bičiuliški pasikalbėjimai. Ir tiems reikalams — iš tikru 
ne Maskvos vadas atskrido ju ir ne reikalams, o nepa- 
į Vašinktoną džinės išsiger- teisinamai savo prabangai

Tapęs prezidentu, jis nusi 
pirko vasarnamiu Kalifom 
jbi ir Floridoj. Kur tokiu ver
tybių kainos labai kyla, i’ 
tu verfvbiu pagerinimams i’ 
išpuošimams sukrovė dar J P 
milionų dolerių valstybes pi 
nigų. Bet kuo visa tai naši 
baigs, kol kas dar nežinia 
Kongrese ir visuomenėj jar 
kvla reikalavimai, kad pre
zidentas Ni.vonas būtu ’’im- 
nvčvtas“. reiškia, pašalinta 
iš savo vietos.

— Ir aš. Maiki, dar neval- ti, ale Niksonas pirmutinis
nuskrido Maskvon komunis
tiškos vodkos maktelti. Nu. 
tai kai Į) tu čia pasakytum:

giau. Mano gaspadinė buvo 
nuėjus štoran nors bulvių 
nusipirkti, ale sugrįžo be 
nieko. Sako. užvakar 10 sva
rų maišiukas paršyvų bul-Į munizmą f 
vių buvo dar 80 centų, o* 
šiandien jau $1.70. Ir gazie
tos rašo, kad bus dar aršiau.
Kalbama, kad ir vandenį 
pabrangins. Nebus kuo nei 
nusiprausti. Turėsim būt ne 
tik alkani, ale ir murzini.
Vot. tai bus Amerika! Žmo-
nės būdavo gąsdinami ko- Amerikoje?
mumzmu. Net ir mūsiškiai J s J
Lietuvos vaduotojai sakyda
vo. kad komunizmas tai to
kia žmonijos nelaimė, kaip 
azijatiška cholera ar kitoks

ar Niksonas agituoja už ko-

— Ne, tėve, aš to nesaky
čiau.

— Jeigu “ne“, tai kaip tu. 
ar kas kitas, galėtu pasakyti, 
kad aš agituoju už komuniz
mą, jeigu aš sakau, kad Lie
tuvoje butai daug pigesni,

čio 16 d., Oscar Sharer var-' hininke
do valstijos parko 5 akrų dy-'
džięį ežerėly besimausiančią ■ ###♦*#»»♦##*#*»#************#**#♦ 
su tf\u 16 metų Sharon E-' 
leinįHolmes užpuolė aligato- 
riusfir mirtinai sudraskė. i

Nelaimės metu mergaites, 
tėvas buvo ežero pakrašty,'

Ka tik gavome
Vardai ir veidai mūsų kul

tūros istorijoje (Nuo Mažvy- 
ašė 

kaina
i 86,

>a o ji pati buvo nuplaukusi į T ,V1\UV :vai -į,. • i - , • -i i do iki Skvirecko), paras vidun, kai staiga sunko.. Is- o. ... .si. • i • Stasys Ala, 345 psl., kam,5,1 Į girdęs riksmą tėvas atsign-!
žc, bet ūuKters niekur nebu-!’ ’
vo matyti. Staiga iškilo jos. v . .., . . ] -i ■ Karnavalo aikštėje, nove-ranka virs vandens ir vėl nu- , k • ., les. paraše Juozas Švaistas.«nmzdo- i 284 nsl.. kaina minkštais

— tai juk ne infliae7 
ja, Maiki.

— Bet ar žinai, tėve. kad 
mudu nuklvdom nuosavo te
mos. Pradėjom apie pabran-

. gusi maistą, apie infliacija.; _ Dėi to kad mėsos pri 
maras. Jei kas nenumiršta |O atsidūrėm politikos labi- ’ trūko 
tenai badu, tai tokį pribai- rinte.
gia komunistų genocidas.; — 0 dėl ko jos pritrūko?
Ale kaip dabar pasirodo, tai f — f) kas yra labirintas? 
tenai nėra taip bloga. Kurie
jau buvo Lietuvon nuvažia

—0 kaip tėvas manai 
dėl ko kilo infliacija?

Nuplaukęs ton vieton tė- viršeliais 85, kietais 
vas ėmė nardyti, ieškoti po: !
vandeniu ir netrukus už-' Nužmogintieji, Vilniaus ir 
griebė ranka jos ilgus plau-1 Seinų krašto lietuvių išgyve- 
kus. bet niekaip negalėjo iš-i nimai lenkų okupacijos me- 
kelti vii'š vandens. tais; parašė Petras Česnulis,;

D 256 psl.. kaina $5.00.Pasaukti narai po kelių (
valandų ieškojimo pagai *tu Dievas šiandien, Krikščio-į 
rado sunaikintą mergaitės; nj§ gyvenime knygų nr. 9 į 
kūną ant kranto ir salia bu-j leidinys, parašė kun. Jonas 
dintį“ 10 pėdų ilgio aligato-į Gutauskas, 283 psl, kaina 
rių. Žmonėms-artėjant, pa-į$6.00.
baisa nusliuogė i vandeni. J

Nušovus roplio skrandyje! Šventas raštas. Naujasis 
rasta mergaitės rankos plas- testamentas, verstas iš grai-
____ .. 11 — - - Iru V o 1 kC? t a ei Voino  nas ir alkūnė.

-$5.75.

kų kalbos. 635 psl, kaina 
$5.00.

| — Nežinau, Maiki.

Labirintas yra tokiai — Bet turėtum atsiminti
vę ir sugrįžo, tai sako, kad Painiava, tėve, iš kurios sun-j ka(j panašus mėsos badai 
žmonės tenai gerai pavaldė, ku išeiti. į buvo jr per paSaulinius kažmonės tenai gerai pavalgę 
ir gerai apsirengę: jie neuž
dirba tiek daug. kiek Ame
rikoj. ale tiek daug ir nerei-

— Nu, tai ir infliacija tu-' 
retu būti labirintas, ba nie

kia. ba maistas pigesnis jyi kas nežino, kaip iš jos i-eiti. 
pigesni butai. Trijų kamba-į^et Jr visM žinantis musu 
rių butas kainuoja 12 rublių'lnjez^e^as . įsipainiojo in 
per mėnesi, o pas mus Bos-' Giacijoj, kaip viščiukas pa- 
tone toks butas kainuoja S:^u^ose-

’ i -- Jis daug kur įsipainio-
— Tėvas taip nekalbėk,; K Anais metais nuvyko i 

nes pasakys, kad agituoji amerikiečių parodą Maskvo- 
už komunizmą. Je ir bemaž ko nesusimus'

su Chruščiovu. Paskui jis Įsi
painiojo i Vietnamo kara 
kurį Eisenhovveris buvo pra
dėjęs slapta, be kongreso ži
nios.

— Ak, Maiki. komunistas 
nebuvau ir nebūsiu. Juk tu 
žinai, kad seniau aš daužy
davau socialistų langus, ba 
komunistų dar nebuvo. Alei 
kai jie atsirado, raidavei ė- 
mė griauti senąja tvarka ir 
pridarė žmonėms daugi 
skriaudos. Ir stengėsi visą 
pasaulį apversti kojomis'

— Nu. tai ne Niksonas dė1 
to karo kaltas. Maiki.

J rus, kai Amerikos mėsa bu 
vo maitinamos aliantų armi 
jos. Dabar, per 10 metų. A 
merikos mėsą rijo Vietname 
karas. Be Amerikos mėso 
tas karas būtų iau seniai pa 
sibaigęs, nes Pietų Vietna 
mas negaudavo kareivių 
jeigu jie negaudavo mėsos 
.Jie pabėgdavo. Todėl mūsiš
kė valdžia rūpinosi, kad ji'
būtų gerai maitinami, ir to 
dėl per dešimtį metų Ameri 
kos ganyklose labai sumažė 
jo gyvulių. Ne vien tik azia 
tai buvo ir tebėra maiti nam 
Amerikos steikais, bet b 
steikų taip pat reikėjo ir vi 
dar tebeveikia karinėse A 
merikos bazėse, kur gvven; 
daugiau

Floridos medžioklės ir
žūklės komi-ionierius Biant-j Napoleonas, Baltija, Ame* 
lev Goodscn sako, kad iki j rika> parakė Vincas Trumpa, 
šiol dar niekada nebuvo to-: 251 psl, įrišta, kaina $6.00, 
kio atsitikimo, kad aligato-
rius butu k.tda nors nužudęs1 Parkas anaPu» gatves,- 
žmogų. ‘ ! premijuota apysaka jaum-

1,1 _ k 7 r. ! mui. parašė Danutė Brazytė-Idomu, kad pi lė* porą sa-'. •u i Bmdokiene, I06 psl, kainavaicių buvo iškabinti įspėji- _  eono
mai tame ežerėlyje nesimau-J ‘
lyti, bet vėliau jie pašalinti 
ies nepastebėta 
’oplių.

iV
!
b

k'!

Užkandis. pasakojimai, 
l,avOJing^ į parašė jurgis .Jankus, 216 

psl, kain a$4.50.

Taikos rytas, novelių rin
kinys (15 novelių), parašė 

. Paryžiaus miesto | Jurgis Gliaudą. 229 psl, kai- 
narės Mai tos Ri-j na 84.00, kietais viršeliais—

PAKEITĖ NUOMONĘ

1946 m 
arybos
•hap pastangomis Paryžiuje* $4.65. 
buvo uždarvti »aleistuvavi-J Po angelų sparnai*, nove-

.................. ..... I liu rinkinys (25 novelės),prostitucija n. išnyko. gros-, araš§ A|ž Rfl 191 ,
ritutės su sav. bizniu išėjo i kajna ?4 „„ kietais virže. 
gatves.

Dabar minėta prancūzė y-Į 
ra 84 m. a ižiaus. .Ji nese-i

mo namai (bordeliai), bet

liais — $4.65.

tMsiiiMMsnssaNRSHMinni«iKiwsnū'!iin!iii«t':mii''nH^^

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ f'

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visa3 :4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa* 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. M.lža 
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.

— Bet jis kaltas, tėve. kad J kareiviu 
1968 metų rinkimuose žadė-J aptarnautojais. Todėl daba 
jo tą karą užbaigti, jeigu: Pentagonas pradėjo tas ba- 
žmonės išrinks jį preziden-j zes uždarinėti, bet taip grei
tu. Žmonės karui priešingi, tai padėtis nepagerės, nes
ir balsavo už Niksoną. Ir jis p^alviiu prieauglio negalima! ... . ,
buvo įslinktas. Bet kas atsi- pagreitinti: reikia laukti, kol! . r. . . j • 7

bazių ir prade jo skelbti “šal- tiko. Ar jis užbaigė \ iena- jųpuauga natuialiu keliu. : j?sljajsvjnj„ ,, savoka leinanl
taji kara“. Ale ir ji pamate 1710 karą/ Ne. jis dar dau- t t j pa-ninkti *<a\(

1 - - - y-iaii ii i<oletef (imdamas - - 1 ai tu rokuoji kai u u 1 1 1 1 nu ‘ *perplaciai užsimojusi — pa- **iau J-1 J^t’ie.e. v/irmamas .• ■ . ✓ . Pintu V if.triHiiiii diktMlnra * 1 <-/ iFies</ -ilpigs-mare. kad pnes veią nePa v įeinamo uiMznuid 1

aukštyn. Ale pamatė, kad 
tai negalimas daiktas — ir 
nusiramino. Amerika norėjo 
komunizmą sunaikinti, pri
statė aplink Rusija karinių

Mūsų piaeities beieškant,J
per racija kalbėjo pa-• parašė Česlovas Gedgaudas, ketoS»»onlUm«.JidZĮ357 psL, didelio formato,nuomonę

bar mano, I ad buvusi pada-| P’išta. kaina $15.00. 
lyta klaida u bordelius drau-Į Abraomas ir sūnus, pre- 
žiantį potv;. kį reikią panai-į mijuotas romanas, parašė
k’nti. * Aloyzas Baronas, 206 psl.

Savo jia> keitusią nuomo-. kajna $4.59,

profesija pi n.-ntucį ia

Sunkiausiu keliu, romą. '
nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl, kisti viršeliai, kai- 
n~ V UP

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
RALYS SRUOGA

Giesmė apie Gediminą
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GRAŽIAJAM JAtNIMfiUUI

Užsidegs nauji žvaigždynai 
Vyrų ir darbų —
Kad prikelsim Gedimino 
Dvasią iš kapų.

I.

Miškas ūžia, miškas gaudžia, 

Tartum amžių dainą audžia,

Gilią, plačią ir galingą 

Apie praeitį didingą,

Liūdinčius milžinkapius,

Apie vyrus karžygius, —

Tartum žadina lietuvį 

Atgaivint senovės būvį...

Miško gaudžianti daina —

Lyg ta motinos ranka:
Tartum guodžia, tartum glosto,

Ir priglaudžia, ir sušildo,

Širdį ilgesio pripildo...

Ir atbodo — be žinios tu* « f
Nuplaukei it debesėlis

Miško gaudžiančioj dainoj,— 

Tartum sielis Nemunėlio 

Mėnesienoje melsvoj.

Lyg pro sapną — tolų, gilų —

Iš tų ošiančių šakų 

Lyg atgyja, lyg iškyla 

Vaizdiniai laikų senų...

II. f

k*.

Kur dabar Neris sraunioji 

Lyg sesulė vainikuota,

Tartum juosta sidabruota 

Vilniaus miestą apvynioja 

Ir apjuosia šydų šydais, 

Mėnesienoje pražydus,

Rūmus, bokštus ir gėlynus, — 

Ten prieš šimtmečius septyni* 

Ošė girios ir šlamėjo, — 

Pasilenkdamos nuo vėjo, 

Prisiglausdamos kalnuos, 

Supos saulės spinduliuos.

Ošė girios ir šlamėjo, —

Tūkstančiais aidų aidėjo.
' ; < »

Urzgė, lojo, vaipės, jūtės
ri -S

Kaip jaunamartės laputės.

Ir vilkai kaleno dantį 

Po kalnyną, po pakrantę. 

Nepatenkintas kaimynais 

Braidė stumbras tankumynais,- 

Ant šernų ir elnių pyko 

Ir su meškom nesutiko, —

Lyg žolės jis jiems gailėtųs, 

Lyg miške jam maža vietos...

Briedis, vyras stamantrus,
■ <

Jsikvėpdams saulės, vėjo, 

Keldams išdidžiai ragus,

Kaip karalius vaikštinėjo.

Ir lieknų stirnaičių rujos 

It sparnuotos krūmuos zujo.

Teisės patari ai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko aUa- i duoda, 
kyti j Keleivio skaitytoją kiausimua teiso*!
reikalais. Tie kbuaimai turi būti bendri Prašome Tamstą neatidė-
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at> 
sakymui* spausdinsime Siame skyriuje 
laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi* 
skaitytojas. ' * '

Klausimus araSsme siusti tiesiog !>•*.
. ■» <.-»«* . • j ’*dresu:

Dr M. * veik auskas. Attorney si Las, 
Boston Five BuHding 
1895 Centre Street '

W. Roxbury, Mass. 02132

laiptų, bet tai ‘jau buvo per 
’ vėlu. Po nelaimės, grįžę iš 

Pernai gruodžio 28 d. 3 ligoninės, mes tuoj nuėjome 
vai. popiet mūsų dukrelė nu- pas namų ‘ šeimininkus ir 
krito nuo priešakinių laiptų jiems pasakėme, kad juos 
ir smarkiai užsigavo nugarą, laikome atsakingais už duk- 
Aplinkybės: mes gy venome ters sužeidimą. Jie mU8 už_
trijų butų namuose. Puma- tikrino, kad nėra kuo i-ūpin- 

t me aukšte gyveno patys na- tegul tik mergaitė išgy- 
mų savininkai, antrame ja: jie turi pilną namų drau- 
aukšte — tokia senutė, o dimą. ir draudimo bendrovė 
mes — trečiame aukšte. Tą mums už viską apmokėsian-

Klausimas

Šitoks atsinesimas mums’ PADĖKA Agonija, romanas, antra
buvo didelis smūgis. Vilki-j ... . laida, parašėJ.Gliaudą, 406
nę, kaip tik įmanydami, jie Mūsų brangiai ir mylimai psl., kaina $5.00.

: dabar, kai jau per vėlu. pra- mamytei Augustai Plokšty*
1 neša, kad nieko mums ne- tei-Skėrienei, gim. Meislau- 
1-»kių kaime, Šilutės apskr.,

Klaipėdos krašte, tėviškėje J iš knygnešio kun. M. Sida-
.................. ~.................  gyvenusiai Kalenu kaime, j ravičiaus f,gyvenimo, 233 pat,

liojant mums pasakyti, ar Lauksargių valse., Pagėgių; kaina $2.50.
dar yra laiko traukti savi- aPskrM Klaipėdos krašte mi- R romana,
ninkus ir iu draudimo bend- rus’s. m. liepos 2 d., reiškia- Rezistencija, romanas, Pinkus ir jų di audimo bend- šir(1£: d’ėk vi_ parašė R. Spalis, 429 psl.,
rovę atsakomybėn, ar ne. nuosntuią paueną .vi viršeliais kaina —Jei pavėluota, mes nebenori- siems uz pareikštas uzuojau- ’
me išleistu pinigus advokatui ^as žodžiu — direktoriui, 
samdyti. Jei Tamsta patarsi. mokytojams ir mokiniams 
mes tuoj nueisime pas vieti- * laiškais ir spaudoje, Vo- 
nį advokatą. Juk be pinigo kieti jos liet4vi^ bendruome- 
niekas mums nepatars, o tu- n®s 4r Vasin'io i b gimnazijos 
rėję tiek išlaidų, nenorime kuratorijos valdyboms, Ro- 

įmuvos apylinkės valdybai ir 
be reikalo pinigus leisti. i ios pn™i ninkui vyr. mok. S.

Būsime dėkingi už patari- Antanaičiui. Lietuvių evan-

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas

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

: gelikų liuteronų vyriausios 
! Bažnyčios tarybos pirminin- 
i kui senjorui kun. A. Kele- 
i riui. jos sekretoriui ir reika
lų vedėjui Fr. Šlenteriui, Lie
tuvos Pajūrio redaktoriui A. 

Ne, nėra per vėlu. Tams- Lymantui ir Poniai, Montre- 
tos turite laiko iki 1974 metų alio Mažosios Lietuvos Re- 
gruodžio mėnesio 28 dienos ! zistencinio sąjūdžio s-gos 
traukti savininkus atsako- J pirmininkui prof. Martynui 
mybėn. Vadinamasis Statute Brakui ir Poniai iš Sioux

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudąs romanas Iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
54.50.

mą.
Tėvai

Massachusetts.

Atsakymas

dieną snigo, laiptai buvo ap- ti. , j of Limitations tokiem atve- Pails, Bostono lietuvių evan-
ledėję ir nevalyti. 10 vai. . | jam yra dveji metai. Kadan-: gelikų parapijiečiams-tėms
lyto išeidama pati pastebė- Kalbėjome su vyru apiel gj jr savininkai, ir jų drau- m jų tarybos nariui inž. Eu- 
Jau. kad laiptai slidūs, ir vos | dimo bendrovė buvo tuoj į «TJ^^Manomai«iui
nepa virtau...................... ! dyti, nes juk reikalas »P^a*‘^.'^abu7cSgojeU^ė>

Dukrelė išėjo is mūsų bu- aiškus —susižeidimas yra, j H taivn "nakenk- skelbimo Tėviškės Žinio
se, už palydėjimą į kapines 
ir padėjimą vainiko gimna
zijos vardu Vasario 16 gim
nazijos direktoriui V. Nat- 

• formuoti laiku, taigi turėjo! kevičiui. M.D.. katalikų ka- 
: ; peljonui kunigui J. Dėdinui,

geram bičiuliui kolegai Vai
teliui Banaičiui ir antros kla
sės mokinių delegacijai — 
už gėles ir maldas ir už viso-

aisKus —susizeiuimas yia, ti Knfi Hemo huvn ”nakenk- 
to pirma karta tą dieną apie lajntai nevalvti šeimininkai u> tRa(j Jiems duvo pa 3Ja valandą po piety. Lip- !^‘drS£ ' ™ da^ £

laiptais žemyn, pasly- mokėti dalį pinigų advoka- p,°ejX“ vSTuvo^aim 
; suledeiusio sniego ir t,,i? piejuuivc .

dama
do ant suledėjusio sniego 
nuvirto visais laiptais že
myn. Mūsų jaunesnioji dūk-Į Už poros dienų po nelai-! progos reikalą ištirti tuoj po 
relė ir kitas vaikas matė ją mės pas mus atėjo bendrovės to. kai atsitiko nelaimė, 
griūnant. . agentas ir surašė visus duo-; Pagrindinė ir svarbiausia

• menis. Sako, atsiųskit visas problema yra ši: ar yra na- 
Mūsų dukrelė buvo sun- sąskaitas, kai mergaitės gy- mų savininkų Tamstų atžvil-

kiai sukrėsta. Kaimynai pa- , , , • . •. .. •1 dymas bus baigtas ir ji jau
bus pasveikusi, susisiekit su 
mumis. Skambinome jiems 
daug kartų, o jie vis atidėlio
ja. O mūsų mergaitė vis

prastai jautėsi ir i mokyklą skundžiasi nugara, 
grįžo maždaug po mėnesio.
Mes ją nuvežėme pas kaulų Praeitų savaitę gavome^ ' Mvjn-inkam5 
specialistą ir jis pastebėjo, laišką 1S draudimo bendro- b . (feadnj) lškelti pri. 
kad JI negali pustais palies- ves. Praneša kad jie neturi kįauS(; ,lJQ u, „ Tam3(0s 
-1 glindų, kaip JI anksčiau jokios atsakomybes ir uz gaIžsite ;,.odyti. kad savmin-i 
galėdavo padaryti. niekų neatsako, bet kad jie kas aDsifmė ts lai tll5 va.'

is savo geros Širdies sutinka , tj • M t yalyma |jk()

šaukė ”ambulance“, ir ji bu
vo nuvežta į vietinę ligoni
nę. Ten jai teko išgulėti apie 
10 dienų. Grįžusi namo, dar

giu teisinė* atsakomybės, kkeriopą pagalbą liūdesio
(liability). Jei yra — jųj liekame giliai dėkingi.
bendrovė yra finansiniai at-; c C1 . , _ ...sakinga I r r. Skėrys (sūnūs) ir žmona, [

i Ona Kruk-Skėrytė (duktė), Į 
Tas faktas, kad dukrelė, .... .. . ..

nukrito nuo laiptų ir susižei-!v’™»’ » artimieji,
dė, nereiškia, kad yra pa-!

Vėjas lekia lyguma, romą. 
nas, parašė Aloyzas Baro- 
įas, kaina $4.00.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SONOS, romanas ii 
-suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
įsi., kairia $3.00.

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

Aloyza* Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 26) psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

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

Jurgis Gliaudė, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00. r į

12 knygų už$2

ROMANAI
Sunkiausiu keliu, romą-

Tuoj po nelaimės namų mums apmokėti gydymo iš- ,;u0’minink*į*atsakomybėn. Inas. parašė Jurgis Gliaudą, 
savininke užpylė smėlio ant laidas. * * i 251 psl., kieti viršeliai, kai-

Paprastai laiptu’ ir kori-j na $5.00. 
i dorini kuriais naudojasi visi į

Ir senasis juokdarys —4 1
Bičių genamas loky* — 

Krapštės bliaudamas pakaušį, 

Kad jo vilnos pasišiaušė...

O šakų žaliojoj skraistėj
i

Lyg puotoj vestuvių švaistė* 

Kiaunių, voverių pulkai, 

Šermuony* ir vilpišai...

Žvėry* dideli, maži, 

Lepečkojai ir liekni,

Čia kaip rojuje iš seno 

Beklegėdami gyveno.

Kiek pelėdų, vanagų, 

Kurtinių, tetervinų,

Virbių kiek, genių, oželių 

Šūkalojo po girelę! 

Giesmininkų margaplunksnių

Kiek čiulbėjo po paunksmę, —
• • »

Tartum kiekviena saka 

Gulė, kėlė su daina!

Tartum jūra mėlyna 
Buvo Lietuva tada,

Pasinėrusi miškuos
r " f

Kaip jūrelė mėlynuos, — 

Neaprėpiamai plati, 

Neapsakomai graži!

(Bus daugiau)

i nuomininkai, y:a namų sa-! Kiauros rieškučios, romą- 
! vininko "priežiūroje1’, ta-i nas, parašė Antanas Mustei- 
j čiau saviningai gali susitai-p kis. 259 psl., kaina $4.50. 
pu nuom ninkaiš kitaip.
J Brolio Mykolo gatvė, ro-
į Taipogi svarbu, ar savi- manas, parašė Eduardas 
; ninkai valydavo laiptus ir Cinzas, 303 psl., kieti virše-
kada juos valė paskutinį 

i kartą, prieš akcidentui įvy- 
i kus; koks buvo oras, ar ture 1

liai. kaina $6.00.

Vytautas Alantas, AMŽI-
jjo namų savininkai grogos Į NAS LIETUVIS, I dalis, 412 
I „žinoti“ kad laiptai slidūs,'P5 •» kaina minkštais virse-I "žinoti4 
ir pan.

i Patariu nedelsiant nueiti 
; pas advokatą. Jis pasikalbės 
1 ir su antrojo aukšto gyven
toja — senute, ‘kuri gali būti 
Tamstoms naudingas liudi
ninkas. Žinoma, dabar 
Tamstų advokatas bus daug
sunkesnėj pozicijoje, negu 
jis būtų buvęs, jei Tamstos 
būtumėte kreipęsi pas jį tuo- 

Ijau po akcidento. Faktas, 
kad draudimo bendrovės 
agentas surašė ”visuš duo
menis“ taipogi yra kenks
mingas Tamstų bylai. Ta
čiau kitos išeities dabar nė
ra. Pasikalbėkite su vietiniu 

[advokatu. Jam gali kartais 
, pasisekti gauti pinigų iš 
draudimo bendrovės ir beI

j teismo. Sunku tiksliai pasa- 
! kyti, nežinant, su kokia 
! draudimo bendrove Tams
tos turite reikalo bei visų

liais $4.50, kietais — $5.00. 

To paties romano II dalis,

Atsitiktinio kareivio užra
šai, J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.Į '

Stepono Strazdo eilėraš.
čiai, 159 psl.. kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psl., kaina $1.80.

i # r4 U: pj* y -iri :
Juodojo pasaulio sukili

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

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

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

414 psl., 
viršeliais 
$6.50.

karna
$6.00,

minkštais 
kietais —

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

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

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

Prana* Naujokaitis, PA* 
SISEJAU ŽALIĄ RŪTĄ
232 psl., kaina $4.00.

Birute Pūkelevičiūte, — 
RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS.
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mvkolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V

smulkių akcidento aplinky-j tomas, 295 psl., kietais vir* 
bių. ; šeliais kaina $3.75.

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

Eilė* ir straipsniai, 95 psl. 
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E. 
Vaūderveide, 24 psl., kaina 
10 centų. 1

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

« » *» » * v*
Socialdemokratija ir ko

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$11.40; bet visos kartu par- 

i duodamos u2 $2.
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2YDAI PIKETAVO 

BOLŠOJ BALETĄ

Rugpiūčio 21 ir 22 dieno
mis Bostone buvo du Mask
vos Bolšoj teatro baleto j 
spektakliai. Abi dienas gau-i 

Į sūs žydų demonstrantai su 
plakatais vaikščiojo prie Įė
jimo Į spektakliu salę. Pla
katų šūkiuose reikalaujama 
laisvės emigruoti i užsieni ir 
kt. Jie taip pat dalino lapeli 
kuriame buvo kreipiamasi i 
baleto narius, kad jie grą 
žintų Į Leningradą Kirovr 
baleto ĮžvmujĮ šokėja Vale
rijų Paniną. kuris pašalintas 
iš baleto, kai padavė prašy
mų išvažiuoti Į Izraeli. Paša
linta ir jo žmona šokėja.

Abiejų spektaklių visi bi- 
; lietai buvo išparduoti.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Dorchestery, arti Ashmont 
srities, išnuomojamas 5 kamba
riu butas su prieškambariu, 
fronte ir užpakalyje porčiai, 
garo šilima, kūrenama gazu.

Teirautis bet kuriuo metu te
lefonu: CO5-0832.

(34)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 dienų (Vilniuje—5. Kaune—1, Rygoje—?, Taline—3 ir 

Helsinkyje—3) 

kaina nuo $675.00

Vykstantiems iš Chicagos S100 ir iš Detroito -j66 daugiau

Jungtis prie grupių galima Bostone arba N e w Y c r k e’

Dar yra vietos šiose grupėse:

Spalio 3 
ir
Gruodžio 21

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE'.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės Į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

South Boston, Mass. 02)27 
303 West Broadvvay 
Telefonas: 268-8764

Savininkė; Aldona Adomonienė

ROKIME VISUOMET JAUNi. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICU OIL CO)!!>A\'Y

130 Safford Street

Wollaston, Mrss. 01 i 70 
Tel. 472-2086

oil K*s*»

Apšildymo įrengimai & APTARNAV IMAI 
Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Kairėje praeitų metų gražuolė "Miss Lithuania of N.E.“ Patricija 
Tamošiūnaitė, o dešinėje naujoji gražuolė Rita Babravičiūtė. iš
rinkta rugpiūčio 12 d. seniausių N. Anglijoje lietuvių radijo pro-j Bostone nebrangiai par-
gramų piknike Romuvos parke, Brocktone. Tam radijui vadovau- j duodamas 3-ju šeimų namas, ap , 
ja Steponas ir Valentina Minkai. ( i .' šildomas alyva.

* j Dideli kambariai, ąžuolinės 
į grindys, nauji virtuvės ir cent- 
i ratinio šildymo krosnys.

Kreiptis į savininkus — Old 
Harbos Street, So. Boston. I-me 
aukšte.

(34)
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Alan Mikai, 20 m. amžiaus, parašė knygą ”Exploring Boston Har
bor“, kurioje aprašė visų uosto srityje esančių salelių istoriją ir 
dabartinę padėti. Autorius yra žymaus chirurgo dr. Stanley Mikai, 
kurio pagalba yra pasinaudoję šimtai lietuvių, sūnus, bei velionio 
Juliaus Mikelionio ir Marijos Mikelionienės-Makauskienės, gyv. 
So. Bostone, vaikaitis.

‘ H 5 .

L.

PARDUODAMAS NAMAS

HIGHL1GHTS OF SCANDINAV1A

15 days from $ 309. 00 p!us air fare —

Denmark, Finland, Svveden, Norvvay, Holland 

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad,
(i -»

Tallinn and Riga.

For Information contact:

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko lr viduje, 
tupdau popierius ir taisai

viską, ką pataisyti reikia, 
baudoj u tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.

’leL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
a'.lS Hroadwav 

So Boston. Mass. 02127 
Tei. A N 8-1761

KAS RADOTE4

1973 m. liepos 22 d. Seselių ge
gužinėje Putname pamirštą vo
kišką foto aparatą Rolleflex Nr. 
3435488 su prožektorium ? O gal 
žinote, kas jį rado?. Labai pra
šau pranešti tai man laišku arba 
telefonu. Už tai būsiu labai dė-
. r
kingas ir atsilyginsiu. Mano ad
resas: '

Juozas ščiuka,
Belden Street,
New Britain, Conn. 06051 
Tel. (203)—225-7277.

’GARSO BANGŲ 

PROGRAMA
Ši radijo programa traną-, 

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

prida of acandinavia

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116 

Tel.: (617) 482-4952

Paragink savo pažįstamus, 
i išsirašvti Keleivį. Jo kaina 
; metams $7.00.

UŽ VIENĄ DOLERI IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
C

CENTUS PER MĖNESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXAC0 ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmok ėjimo * lisimok «ti per 60 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION, 900 East First S t.. Boston, Mase. Tel. 264-4500

Rugpiūčio 24 d.: Lietuvėj 
motelis ir feminizmas.

f

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Rugsėjo 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. d-jos III aukšto į 
salėje LK Mokslų akademT- •' 
jos jubiliejinio suvažiavimo 
banketas.

Imkit ir skaitvkir

Kipro Bietinio

knygą

TERORO IR VLRG1JO5

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir liet u\iškilusius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauka ir ; U ii.ii pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei ku! • niu- >.k,u-i;nns. 
Jame rasite įdomiu skaitytoji! laišku si- > '. -n;,- laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema
’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dinamiška mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų hen li nl.ii :>iu ;,,i .diju. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovnį.i .r Čirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se J8.00 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. (Juel.ee, UAN ADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

Joje smulkiai aprašyti 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kurios* 

ir žuvo m ūsų j
broliai., seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina —

Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po1 centai.
' pietų So. Bostono Lietuvių1 ____________

RAD1JO PROGRAMA
•tono apylinkės rengiamasi Seniausia Lietuvių Radijo 
Tautos šventės minėjimas-i Programa Naujoj Anglijoj

* *

Rugsėjo 23 d. Maironio |ęer^j0 
Parke Worcestery Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos Lietuvių Diena-

• • •

koncertas.
* * •

Spalio 21 d So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje lietuvių radijo valan-

ia stoties V/LYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių

, dos Laisvės Varpo rudens i pasaulinių žinių santrauka
parengimas.

• • •

Lapkričio 25 d. So. Bo.sfco-

r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka. 

Biznio reikalais kreiptis 1
no Lietuvių Piliečių d-jos į Baltic Florists gėlių ir dova 
patalpose Bostono ramovė-!nų krautuvę, 502 E. Broad• _ T • j i I r* x riN v /»nų rengiamas Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 56 metų 
sukakties paminėjimas

way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna, 
mas ir Keleivis.

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEFTiY»iS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Uetuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIM AS neieško pelno. o teikia 
patarnavimus savitarp;nė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mB«,no dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė (ikrą ir sau.d. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.09 iki $10.000,0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdruudos t;k $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 a k ridenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į rr.^tus

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

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHanre of America
807 Wsat 30th Street, Nevr York. N Y. 10001

T $

Juel.ee
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i
Šiais metais Bostono skau-; 

tai dalyvauja jubiliejinėje- 
stovykloje Clevelande, Ohio. 
Kadangi kelionė i stovyklai 
labai brangi, tai pensininkas ( 
Antanas Andriulionis iš sa-i 
vo santaupų tam reikalui 
paaukojo $10.

Taip pat neatsiliko ir Jur
gis Jurėnas: ir jis pridėjo 
savo dešimtinę. Jurgis skau
tams taip pat dovanojo dau
gel} brangių daiktų, kurių 
kaina viršija kelis šimtus 
dolerių.

So. Bostono Lietuvių Pil. 
draugija tai kelionei parem
ti paaukoųo $50.. Ji visada 
remia lietuvių jaunimo veik
lu U

X. »Visiems aukotojams reiš-( 
kiame nuoširdžiausią pade- 
ką.

Skautų Tėvų ir Rėmėjų 

Komitetas

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

šį savaitgali Bostone po
sėdžiaus minėtos akademi
jos nariai, "lai devintasis jų 
suvažiavimas. Posėdžiu vie
ta—Bostono kolegija (Com- 
monvvealth Avė), McGuinn 
Hali.

Suvažiavimas prasideda 
penktadieni 10 vai. ryto ir 
baigl’s sekmadieni banketu 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos salėje 6:30 vai. vaka
re.

Tas tris dienas suvažiavi
mas darbuosis pasiskirstęs 
i 8 sekcijas.

Keturioms sekcijoms va
dovauja bostoniškiai arba 
Bostono apylinkėje gyve
nantieji: prof. Simas Sužie
dėlis — istorijos, dr. Petras 
Kaladė — gamtos ir tiksliu- 
jų mokslų. Vladas Kulbokas

čio ir M. Vaitkaus kūryba“, 
Vladas Kulbokas — „Keturi 
naujosios mūsų religinės po
ezijos atstovai“ ir Antanas 
Mažiulis — „Tautosakos bei 
tautotyros darbai Lietuvoje 
1947-1972 metais“, o kaimy
nė dr. Ina Užgirienė—„Pro
tinis vystymasis ir etinių 
normų supratimas“.

Rengėjai kviečia visus,
. kas tik domisi, atvyktipasi-

klausyti paskaitų ir dalyvau-( 

ti iškilmingame bankete. į

Suvažiavimui įuosti komi- *
i

teto pirmininkas yra prof. 

dr. Juozas Navickas.

Kiekvienas geras komu- į 
nistai turi būti ir geras če-j 
kištai.

Leninas

Viena ekskursija sugrįžo, 
kita iivyko I

Trans-Atlantic Travel Ser-1 
vice. kuriai vadovauja Aldo
na Adomonienė, suiuošta ■
ekskursija Į Lietuvą ir kt.,' 
grįžo rugpiucio 23 d. Jai va
dovavo Albina Rudžiūnienė.'

Rugsėjo 5 d. išvyksta jau 
trečioji šiemet ekskursija,
kuriai vadovauja pati įstai
gos vedėja Aldona Adomo
nienė.

Indijoje nuo 1967 m. už
drausta naikinti liūtus, o da
bar globon paimti ir tigrai, 
nes jų 1900 m. buvo 50,000,

... i..;,.....iv /

Poetas Faustas Kirša su žurna
listu Juozu Pronskum, kai šis 
1963 m. pavasarį buvo atsilan
kęs Bostone. F. Kirša mirė 1964 
m. sausio 3 d., o J. Pronskus gy
vena Chicagoje ir dirba Naujie
nų redakcijoje.

— lietuvių kalbos ir litera
tūros ir prof. d r. Vaidevutis 

' Mantautas — filosofijos.
I
; Bostoniečiai skaitys ir vi- 
į są eilę paskaitų: šeštadienį 
i dr. Jurgis Gimbutas — „Lie
tuvos bažnyčių statytojai“, 
dr. Petras Kaladė — „Vėžį 
sukeliantieji cheminiai mais- 
toto priedai“, sekmadieni 
Stasys Santvaras — J. Ais-

L,

SOLT’I BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI 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 nestebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VAD9VYB®

Gana
nereikalingai eikvoti kuru alyvą

1973
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Savybės: 
l’rod ukt ing urna, 

(■rožis 
£konoaiija Namams. Šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas įrengimas, Įskaitant siv. 
vos burnerį, putėją, oro fiitr*, 
tcrmokUl?, kontrolę ir darb* su
jungti rūsy su vamzdžiais.

10 mėty garantija.

Mas.
Paskutinė modernam alyva šildymo naujiena CHCO CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEATINCOILS
Alyva šildymo specialistaiCt Adant Street, Ome?, Mase. \

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 virt* per dienu

ShamUnd-Bostoe: 436^1204 ^^773-4949

COSMOS PARCELS į

£XPRESS CORP. į 
144 Miibury St.

WORCESTER, MASS. 
Tei. SW 8 2868 

yra vienintelė oficiali ist»ęA i •
ga VVorcestery, sūri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces*
terio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bamu lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ii 
tvarkingai.

Čia salima gauti įvairiau 
siu. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikfienė

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius

vedžioja.

Flood Sųuare
Hardicare Co.

Sar ni^kna 5. J. ALFKNA
#28 EAST EROAmAA'? 
ROlJTu MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamiu Mcore Dažai 
Popiercs Sianonm 

3tikiai Langams 
Visokia reik m nys namam 

Reikmenys plu>nh«riama 
vnlež'ea «a>k~tn*

Peter Maksvytis
Carpeater A i3;.:!dei
49 Church Street 

K Milton, Ma&s.

va—a -•» m a ® x s s apstos* *«• 
Te'efonas: AN 8-2895*Z/r. i. bonovan 

įl)r. J. Pašakarnio
I P R D I N 1 S 

OPTOMETRISTAS
, Valandos:

b nuo 9 vai ryte iki 5 vai. vak 
Trečia dien ia i s ne nr i im a ma

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

I
Atiteku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus M lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuviška vaistine.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pnann.

182 a W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskvrus šventadienius Ir sekas. 

įoooooooooaooooBooaaanoooocBcaii

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

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

Skambinkite

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogau. - be ydo.. PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

jr į »*#*♦*****#**• ■******#*♦*♦*####•###*

1 A. J. NAMAKSY i
; • Real Estate & Insurance j 

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

Tel. 332-2645

TEL. AN 8-2124 j

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTt 
i > Valandos:

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

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Vvorcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IS BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
' Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway I 

So. Boston, Mass. 02127
TeL 268-0068

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 vaL ryto iki 2:30 vaL 
po piety,

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 raL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip S 1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

6%

51

268-4662;

Nuo įdė jimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikta 109-t uosius metus.

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš $274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, -Australiją 
ar į bet kurį 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 ą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant— be jokio 
papildomo mokesčio.

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

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

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

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

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
__ __________ J

• r rr re rr f r r

7




