
BJSTJM PU3LIC t:3“A’Y
C3PLEY SQUARS
BOSTON 17.1USS. OJL

KELEIVIS
Prenumerata . Subecription 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year...........17.00
pusei metų — 6 months .. 64.00

KELEIVIS 
636 East Broadway 

South Boston, Mase. 02127

THE TRAVELER: LITHUANIAN VVEEKLY

pyįjįJC UM)

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

(Ezcept for two weeks in July) 
Pubiiahet' mi So. Boston, Mana. 

Sisce rebruary 9, 1901
KELEIVIS 

636 East Broadway 
South Boston. Mass. 02127

\

69-TIEJI METAINR. 37 "Keleivio** telefonas AN 8-3071
SO. BOSTON, MASS., 1973 METŲ RUGSĖJO - SEPTEMBER 25 

Second-ciass nost&re nairi nt R.^ Tikr* Al od^onhi iUuT tt Atskiro numerio kaina 20 centu

Lietuvos okupanto nagai 
smaugia jaunąją kartą

Tardomi ir suiminėjami jaunieji intelektualai. Oku

pantas baidosi lietuvių tautinės sąmonės gyvybės.
i

Užuot sulaukę sovietų vi- bingai skleidžiasi lietuviui 
daus politikoje priespaudos tautinė sąmonė ir drauge į 
atolydžio, kaip to tikėjosi okupanto neapykanta, 
bilioninių prekybos mainų Kaip LKB kronikos nr. 6| 
su Sovietų S-ga čionykščiai pranešama, pavasari buvo i 
mezgėjai ir Bendradarbia- tardyti šie asmenys:
vimo konferencijos rengė- Birutė Andrašiūnaitė, | 
jai, jau šiandien esame hu- jnžinie,.ė ,og 
dinmkai tik komumstm.o, 2 Mamė Božvtė vyu
teroro padidėjimo visoje so- Iy kurst„-studentė lituanis. 
vietinėje imperijoje. 0 jis ztttoci ypač ėmė ryškėti Pabaltyje, I j gįj: Burauskaitė in.

Ukrainoje, Kaukazo srityse ; - • -J J ' ziniere

Su vasara pasibaigė ir šitokios pramogos

ir kituose nerusiškų tautų 
plotuose.

Apie atgyjančią Stalino 
dvasią ir stiprėjantį sovieti
nio saugumo siautėjimą Lie
tuvoje daug įdomių žinių

^harovas primena Bražinskų bylą
‘TeL, Eimaitvtė. bad5*™? Kudirką vėl atidėjo
gusi vokiečių kalbos studi-j §j0 numerio antrajame Turkijos kkalėjime laiko- 
jas (III.27). ; puslapy rašoma, kad sovie- mų Prano ir Algirdo Bra-

6.Reda Jakučionytė, inži-j tų valdžios persekiojamas į- zinskų bylą Turkijos teis

Genevoje Pabaltijot
klausimo nekels

Iš Valstybės departamen
to pranešimo svetimomis 
kalbomis einantiems laik-pateigia pogrindine Lietu

vos Katalikų Bažnyčios kro-! nierė (III.28). . _______________________
nika nr. 6-me. . i 7. Zenonas Jakučiūnas, ’ kademikas Sacharovas krei- Tai vis sovietų advokatų pa- zacijų atstovams rugsėjo 18-

Ten rašoma, kad jau šių baigęs konservatoriją. ♦ pėsi ir į JAV senatą, ragin- stangomis. Atrodo, kad jie 19 dienomis paaiškėjo, kad
8. Veronika Janulevičiūtė.; damas jį netvirtinti preky- nesitiki bylą laimėti, todėl Valst. departamentas Gene-

Jaunimo teatro etnografinio Į bos sutarties su Sovietų Są- stengiasi ją ■kiek galima ii- voje vykstančioje Europos
ansamblio dalyvė (III.28). ' junga, kol ten bus trypiamos' giau užtęsti.

9. Virginija Jasukaitytė- pagrindinės žmogaus teisės. į . .
Ašmonienė, WU studentė; jįs savo rašte JAV sena-] Abi Y O kieti JOS 
lituanistė. ■ tui tarp kitko rašo:

Mirė buv. „Keleivio” 
i redakt. St. Michelsonas
I
i Rugsėjo mėnesio 24 die

nos rytą Miltono ligoninėje 
i staiga mirė Stasys Michelso- 
! nas, kuris šių metų gruodžio 
i 13 d. būtų baigęs 92 metus.
! Velionis j Ameriką atvy- 
j ko 19G6 m. ir jau 1908 m.
J pradėjo redaguoti Keleivį, 
i Tą darbą tęsė iki 1945 me-
• tų liepos 1 dienos, kada jis 
! Keleivį perleido Lietuvių so-
* cialdemokratų sąjungai.

Amerikoje ir net Lietuvo
je jis buvo plačiai išgarsėjęs 
Keleivy kas savaitė spausdi
namais ”Maikio su Tėvu pa- 

i sikalbejimais“, kuriuose jis 
lietė ir mokslo populiariza-
cijos, ir dienos įvykių, ir net politikos bei pasaulėžiūros 
klausimus. Kaip matote, jis tokį pasikalbėjimą parašė ir 
šiam laikraščio numeriui.

Be redaktoriaus darbo, velionis yra parašęs ir kelias 
dešimtis didesnių ar mažesnių knygelių ir įvairiais jam rū-

M

metų pavasarį sovietinis 
saugumas šokę tardyti visą 
eilę~lietuvių, keldamas jiems 
iki šiol dai
nimus.

negirdėtus kalti-

Jie buvo klausinėjami. . .
kodėl vvke i Sibirą bei Urs- Alfonsas Jusks, bioii- j Jūs žinote, ksd kslėji-
la, kodėl ten bendravę su zikap (III.27-28). _ : mai, koncentracijos stovyk-
lietuviais tremtiniais ir lan- Donate Kanevičiūtė. i los ir psichiatrinės ligoninės

matematikė (IV.3).

žymus laisvės kovotojas a- mas vėl atidėjo spalio 8 d. raščiams ir mažumų organi-j pimais klausimais. Jis ilgus metus redagavo ir Keleivio 
kalendorių, bet ateinančių metų buvo atsisakęs redaguoti 
dėl pastipusių akių.

Jis buvo žinomas Amerikos lietuviams ir savo prakal
bomis, kurių įvairiomis progomis yra pasakęs apie 2.000.

Velionis buvo senas socialdemokratų veikėjas, vienas 
pirmųjų, kėlęs Altos ir Balfo steigimo klausimą ir vėliau 
aktyviai dalyvavęs Altos veikloje.

Su Stasio Michelsono mirtimi Amerikos lietuviai ne-

, saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijoje Pabaltijo 

. klausimo nekeisiąs.

kę jų lagerius; kodėl Kau
kaze bandę užmegzti ryšius 
su tenykščiais nacionalisti
niais armėnų, gruzinų ir ki
tų tautybių sluoksniais. 

Tardomiems buvo prie-

J. Tautose
Jungtinių Tautų organi- 

, „ .... . . zacijos nariu skaičius padi-
..,n „ t. ,,v!Pllnoszn?onl?;k“n?kov?]ai dėjo iki 135.‘priėmus Vaka-
12. Danas Rankenas V a- uz savo legalias teises. Jus . p Vokietijas bei Ba-

karinių Naujienų4 korės-. tikriausia žinote vardą he-i v.
pondentas (IV.3). tuvių jūrininko Simo Kudir-I v VnkiJtra tin i 61 mil

13. Kęstutis Labanauskas, kos kuris buvo išgabentas, Suloju, Ertų Vokietija - 

Paminklų restauravimo ms-. sovietų pareigūnų nuo Ame-i|y mil įr‘ Bahamas 175,000
: | gyventojų.

Rytų Vokietijos kancleris 
Willv Brandi atvvko i New

tituto darbuotojas (III.28).: rikos laivo, taip pat žinotekaištaujama. kad išvykų «♦•»<!• v • •
metu į Karaliaučiaus sritį 14- Rimas Matulis, baigęs lėktuvą norėjusio pagrobti} 
domėjęsi senųjų lietuvišku an^Ų kalbos stud. (III.28).. tragišką teismą 1970 m. Le- 
kultūros paminklų naikini- v. į5- Kazimieras Misius, in-1 ningrade. Jūs taip pat žino
mu ar buvo uždege žvakeles žinierius (III.27). i te Berlyno sienos aukas. ra
ant piliakalnių. ~ I 16. Egidijus Norvaišas, as- taip pat daug daugiau ma-

Sauguma domino Vilniaus'' Pantas fizikas (III.27). : žiau žinomu aukų. Atsimin-
liaudies dainos klubas, iš
vaikytas studentų klubas 
Romuva, vasaros ekspedici
jos, Rasos šventė Kernavė
je, Šventosios archeologinė 
ekspedicija.

Tardomiesiems buvo prie
kaištaujama, kad jie per

17. Algimantas Petraus- kitę jas taip pat44, 
kas, inžinierius (III.28). i n i « i rz* •

18. Teresė Povilaitytė, bai- alst, Sek. KlSSinfjei 
gus lietuvių k. stud. (III.28).' nr •

19. AlfonsasRamonas.fi- -prisieKe 
zikas-matematikas. (III.27). j Naujasis JAV valstybės

20. Albinas Simokaitis,; sekretorius Henry Kissinge-
stoties instruktorius. į j.j? praeitą šeši

21. Edma Stankevičius, | prisaikdintas, dalyvaujant 
i studentas žurnalistas. ! j0 tėvams ir dukrai.daug domisi senove, kad

tuo skleidžiamos nacionalis-j 22. Jonas Trinkūnas. isto-Į 
tinės nuotaikos, kad į kraš
totyrininkų renginius kažin į (fn.28)
1 patraukiama daug'

Jis vra pirmas žydas to- 
•ijos-filosofijos aspirantas kiose aukštose JAV parei- 
(III.28). . ' gose. Be to, tai emigrantas, Į 

j 23. Zita \ anagaitė, archi-’£ja atvykęs prieš 35 metusi 
Jaa^\mo-. .. . itektė (IV.3). : jš Vokietijos, bėgdamas nuo i
dar buvotokiu klausimu^0 f Be suražyfy saugumo Į Hitlerio persekiojimų, ir pri- 

"Rodė) tik1 tapytų, dar buvo š. m ko-1 ėmės Amerikos pilietybę.
lietuviškos dainos? k^jį yo mėn. pabaigoje suimti į Pnes jo patvirtinimą se-

•i . šie a^menvs* nate \ia buvę nemaža abe-renkama medžiaga apie par- e 
tizanų kovas? Kodėl susitin
kant su latviais skleidžia-; 
mos nacionalistinės nuotai
kos? Kodėl bendraujama su
Baltarusijos lietuviais, jiems t-VD,os ia™teto flestytojas. |

3. Šarūnas Žukauskai, i___________ _________
Medicinos instituto VI kur-]
so studentas. . nej grupei ir už antitarvbi-
4. Rudaitis, gydytojas, , nju atsišaukimų platinimą

5. Juozas Rugys (suimtas - 1972 metais.

kodėl

vežamos knygos, prenume- 
ruo ami laikraščiai, vaikai 
rarmami lankyti lietuviškas 
mokyklas Lietuvoje?44 

Tokie tardytojų klausi-

Tai reiškia, kad tenai bus?
šakočiausiųjų ir darbščiausiųjųi vengiama Pabaltijo okupa-įteko vieno seniausiųjų, 

ciją pripažinti, bet taip pat: veikėjų, savo mąstyme ir veikloje atspindėjusio pačius se- 
bus vengiama ir reikalauti,] nuosius lietuvių emigracijos laikus ir pasiekusio šios die- 
kad tie sovietų okupuoti j nos pakitusio gyvenimo.
kraštai būtu išlaisvinti.

Čilėje nuvertus
Allendes valdžią

AllendesNuvertus 
džią, Čilėje gyvenimaso •/

val-
dar

Yorka. Jis Jungtinėse Tau- vis nesugrįžo į normalias vė
tose šią savaitę pasakys kal
bą ir susitiks su prez. Nixo- 
nu.

Šią savaitę Jungtinėse 
Tautose kalbės ir kitų vals
tybių užsienio reikalų mi
nistrai. tarpe jų ir naujasis 
JAV aužs. reikalų sekreto
rius dr. H. Kissingeris, ku
ris turėsiąs nušviesti Artimų- 

buvo jų Rytų ii- kitas JAV politi
kos sritis.

1

1. Vidmantas Povilonis.' .ionių dėl jo tinkamumo, nes,
inžinierius, | būdamas žydas, esą, ga-

2. Antanas Sakalauskas., lis pakenkti Artimųjų Rytų 
Politechnikos instituto ?ta-i J<onHikto nešališkam spren- 
tybos fakulteto dėstytojas, i dimui.

Apie velionį vėliau dar teks parašyti daugiau.
Stasys Michelsonas yra pašarvotas J. Lubino šerme- 

į ninėje So. Bostone ir laidojamas trečiadienį 10 vai. ryto. 
i Gili užuojauta velionio dukterims ir jo svainiui dr. A. 

Kapočiui.

zes. Perversmininkai dar te
bebando buvusios valdžios 
veikliuosius rėmėjus. Jų esą 
jau suimta per 5.000. Kiek 
žuvo perversmo metu ar vė
liau buvo sušaudyta tikrai 
nežinoma. Dar prasidės Al- 
lende šalininku teismai.

Peronas su žmona 
(valdys Argentiną

Tuo tarpu dar nežinia, ar 
galės iš krašto išvažiuoti tie. 
kurie yra pasislėpę svetimo- ocentai- 
se ambasadose.

Sekmadienį Argentina 
rinko prezidentą ir vicepre
zidentą. Dar ne visi balsai 
suskaičiuoti, bet turimieji
daviniai rodo, kad už Pero
ną ir jo žmoną (kandidatę į 
viceprezidentus) balsavo 62

JAV LB Tarybos 
suvažiavimas

! Be Perono, 
S kandidatai.

buvo dar 3

Peronas yra 78 metų. o 
jo žmona, buvusi kabareto 
aktorė Izabela, — 36 m. am
žiaus. Peronui staiga mirus, 

kultūros] ji perimtų prezidento parei- lietuviu 
centre (25335 VV Nine MileĮgas-

Į Rd., Southfield, Mich.) po-
Vis daugiau debesų

Spalio 6-7 dienomis Det
roito Dievo Apveizdos Lie 
tuviu parapijom

Eismo nelaimės 

Lietuvoje
į

Vilniuje leidžiama „Tie
sa44 rašo, kad šiemet per 4 
mėnesius Lietuvoje įvyko 
1106 eismo nelaimės, kurio
se žuvo 175 ir sužeista 929 
žmonės. Dėl neblaivių vai
ruotojų kaltės Įvyko 191 ne
laimė. žuvo 42 ir 165 buvo 
sužeisti.

'Lietuvių diena 
Įabai pasisekė

LB Bostono apygardos 
valdybos Maironio parke 
Worcestery ruoštoji Antroji 

diena praeitą sek
madieni labai gerai pasise
kė. Gražus oras paskatino į 
ją gausiai atsilankyti, ir sėk
mingai buvo Įvykdyta numa
tyta programa.

j sėdžiaus JAV’ LB VII Tary
ba. Pradžia spalio 6 d. 12 
vai., pabaiga spalio 7 d. 2 

Jordanijos karalius Husseinas, ■ vai. popiet.

nūs, kurie kėsinosi net jj patį^ Darbotvarkėje — Įvaiiūsj1 gal? Patrauk-
nužudyti. Iki šiol jis su tais par- J pranešimai, rinkimai, atei-]tas teisman uz k5>ių ėmimą, 
t iza na is be pasigailėjimo kovo-; H^s veiklos sumnymai. į kai jis buvo Marylando gu-

virš Agnew galvos
Atrodo, kad vicepreziden-i

jo. dėl ju buvo nutraukęs diplo
matinius ryšius su Egiptu ir Si-

i bernatorius. VVashingtone y- 
1 ra vis plačiau kalbama apie

Žinoma čia tėra tiktai da- r'ja- Paskelbtoji amnestija rodo Las Vegas sudege vieibu-’ j° aUd-staty dinimą. Bet atro
do, kad Agnew atsistatvdin-

mai neabejotinai rodo nuo-S balandžio mėn.).
gas rusifikatoriu intencijas Studentas Viktoras Krū- lis tardytų ir suimtųjų, ku- atos,u«i tarp minėtu valstybiy. tis—lošimo kasino Ceasars 
ir ju būkštavimaj kad komu- ™.inis Paimtas iš Politech- riuo 
nistinės sistemos auklėtoje nikos in?tituto IV kurso. 1 daug _ 
jaunojoje kartote ne tik ne-l V. Povilonis kaltinamas nie kuriuos niekas nežino, tdaudmti arabu frontą prieS Iz- tatymas 1966 metais atsiėjo gintis teisme, ta morganizuo 
miršta, bet dar labai gjvy- už priklausymą antitarybi- kur jie dingo. iraelL ____________j25 mil. dolerių. damas specialų fondą.

JAV astronautai, išbuvę 
erdvės laboratorijoje 59 die
nas. rugsėjo 25 d. nusilei
džia žemėn. Jie atsiveš labai 
daug nuotraukų ir magneto
fono juostų bei kitų žinių.

s kronika pamini. Dar Tai Egipto ir Sirijos pastangų Palace, 14 aukštų pastatas, ti. o tuo pačiu ir prisipažinti j Rugpiūčio mėnesį kainos, 
g daugiau yra tokiu, a- vaisi«s- siekini išlyginti ir su Žmonių aukų nebuvo. Jo pa- kkaltu nenori ir rengiasi palginus su praeitų metų to

mėnesio kainomis, pakilo 
net 7.5' <«



Puskpta aatrifi » laj, A>C^K? I V»W Nr. 37, 1973 in. rugsėjo 25

Klausimai, likę be atsakymo: Ką kiti rašo?
Komunistinė Lietuvos ir čionykštė vadinamųjų “pa-i 

žangiųjų“ spauda paprastai i jos bendraminčius liečiantį i 
kiek skirtingo garso žodį palyginamai greitai ir net gana
piktai reaguoja, ta proga išklostydama sąvą'ja teisybę.. t . , T .. ™• - * v- i • *• • i • daeuoia kun. Juozas Vais- Todėl, rašoTa. musų nesteb.na nes komun.st.nio kirpimo žmogus, «_ abartinis Lietuvių žur- teologo uždavinys yra ir la-
kaip sakoma, visada tun palaikyt, savy socialistaų bud- valdybos pir- bai pamiltas gyvenimo for-
rūmą“ ir būti pasiruosęs duoti savo priešams tinkamą mininkas> To žurnalo nr. 8 mas, elgsenas, nuomones 
atkilti . į yra tilpęs įdomus A. Rubiko matuoti Šv. Rastu, apreiš-

straipsnis "Šventas raštas ir kiančio Dievo valia ir žiūrė

NE MARKSAS KALTAS

Jėzuitai leidžia žurnalą 
“Laiškai lietuviams“. Jį re
daguoja kun. Juozas Vais

kiausia: ar visa tai atitinka 
kuriančio Dievo minti bei 
valia?“

A. Rubikas,

Bet jau kiek nuostabiau, kai tokiais atvejais tylima, teologai“.
Ką tai reiškia? Ar iškeltai minčiai tyliai pritariama, ar tas,
klausimas nepatogu viešai nagrinėti, ar aplamai visa ■ Praleidžiame skyrelį, ku- 
problema išdidžiai ignoruojama, kaip neverta burnos au- name aiškinama, kaip da-

ti, kiek jos atitinka Dievo 
duotą mastą.

Garsusis sovietu fizikas, daug 
prisidėjęs prie atominiu bombų 
gaminimo akademikas Andre
jus Sacharovas. Jis yra drąsus 
žmogaus teisių gynėjas Sovieti
joje. Paskutiniuoju metu tenai 
prieš jj vedama didžiausia val
džios ir komunistinės spaudos 
akcija, bet jo suimti ir Įkišti i 
kalėjimą ar bepročių ligoninę

ČILĖS PERVERSMO 

REZULTATAI

ITALIJOS KOMUNISTAI 

KEBLIOJE PADĖTYJE

sinti?
“Teologai, kurie stovi ne 

Šv. Rašto, o vienokių ar ki
tokių galiūnų tarnyboje, ga-

Amerikios ir kitų kraštų Dėl rašytojo Solženicino, 
spaudoje dabar bandoma akademiko Sacharovo ir ki- 
i-siaiškinti, kokie yra ir dar tų kovotojų dėl žmogaus 
gali būti neseniai Čilėje įvy- laisvės Sovietų S-goje keb- 
kusio perversmo rezultatai: lioje padėtyje yra ir Italijos 
kas čia ką laimėjo ir kas ką komunistai.
pralaimėjo? ... I Italijos komunistų partija

Dauguma politinių ir ka-. yra patį stipriausia ir gau- 
rinių ekspertų sutinka. kad j sjausla jg visų Vakarų Euro- 

iic. prez. Allende nuverti-1 pOS komunistų partijų. No
rėdama išlaikyti savo Įtaką 
Italijos darbininkuose, ji y-
ra verčiama laikytis dvigu- 

tų politikos nepasisekimas, bos taktikos.

orez. Allende nuverti-1 
mas ir antikomunistinės ka
rinės valdžios įsitvirtinimas 
šiuo metu vra didelis sovie-

bar teologai kalba apie rojų 
Antrame skyrely autorius 

d Kelei- ’ Pr*mena> kad pagal Šv. Raš- li net tapti apreikštojo Die
tą Dievas Žmones sutvėrė vo dnofcic»*iais imonin šir-

galis turėti tam tikrų sovie-j 
tams nepalankių padarinių 
ir ateityje Pietų Amerikoje 
ir kituose kraštuose, kur jie 
siekia vadovauti komunisti- 
nam sąjūdžiui.

Čilė turėjo būti tolimes
nei komunizmo ekspansijai 
svarbus prietiltis, bet Sovie
tu S-ga. prekybos ir kitų de
rybų akivaizdoje vengdama 
perdaug matomai P. Ameri
koje užsiangažuoti ir sau

Iš vienos pusės Italų ko
munistai stengiasi pabrėžti 
savo nepriklausomumą nuo 
Sovietų S-gos komunistų 
partijos, o iš antros — nega
li ir nenori šių dienų padėty 
parodyti savo tikrą nepri
klausomybę.

Italijos komunistų vadus 
ne tiek baugina Sovietų Są
jungos opozicinės inteligen
tijos persekiojimas, kiek tas 
persekiojimų Įspūdis, kuris 

vi-

Štai, jau gana senokai, š. m. balandžio 10 u.. . - , . . . ,. . •
vio vedamajame Ar negalėtų pažangieji žengti dar vieną kad jie gyventų ir ser- dy«e. Jei XIX šimtmečio te- 
žingsnį? mes esame palietę, regus, ir mūsiškiams komu-( žemę. kad jie kurtų dogai būtų turėję drąsos (ar 
nistams vertą apsimąstymo ar bent išryškinimo klausimą.. tam tikras visuomeninio gy- įžvalgos) laiku ' pasmerkti 

.......................... ! venimo formas, atitinkam socialinio gyvenimo neteisy-
Tenai, pripažindami, kad mūsų “pažangieji“ tikrai, ^ias j)jevo duotą žmogaus bes, kaip jas vėliau pasmer-į dar vis nedrįstama, 

nuoširdžiai myli savo senąją tėvynę Lietuvą ir trokšta jai j prigimtį. Be šito žemiško už- kė nuncijum Belgijoje bu
dai-daugiau gero. atsargiai pasiteiravome, argi jie visiškai davinio. Dievas davęs žmo- v?s»tas neteisybes savo aki- 
nenorėtų tai jų mėgiamos komunistinės santvarkos Lietu-1 gui ir kitą uždavinį — kovo- mat?s >r vėliau popie- 
vai bent satelitų statuso? Aiškiau tariant, kodėl gi jiems i ti dėl pomirtinės .gyvybės, , žium tapęs LeonasXIII (an- 
būtų nepriimtina bent tokio laipsnio nepriklausoma komu-! į?. I .eru!? novarum>-
nistinė Lietuva, kokia yra Lenkija, Čekoslovakija, Veng-j Trečias skyrelis pavadin- Je_> a» 8 e"

•• Pnmunii'o n- Vifr,c? tas Atsakomybė už šią žemę. i bėjai nebūtų vaikščioję antuja, Rumunija it kitos? i „Kad pjr;,? gaĮ„ pro iic. paMulio

Kodėl mūsų "pažangieji“ dėl tokios Lietuvos niekad sakil??' šią žemę. tai pa-; 'f.?* BoalJu,
nenrašneka? NeeT nepriklausoma komunistinės santvar-į aiskej0 Jiems ypac 19-jo cikl.ką nenuk.sę > stalčius 
neprasneka. Negi ne pi įklausoma komunistines -antvai pabaigoje. Ta at-.ar deginę, o mažuosius pa
kos Lietuva Jiems butų irgi verta tokių pat prakeikimų. ■ sakomvbėg §am jaoge i guosdami laime pc mirties 
kokius jie svaido buvusiai ir dabar musų reikalaujamai pažadino dideli nuostoliai: ir tuo pačiu didiesiems teisę 
Lietuvos nepriklausomybei? • didelės darbo žmonių dalies . į laime pripažindami jau

Į nusisukimas nuo krikščiony-; šiame gyvenime, tai vargu 
Kadangi į šį labai svarbų klausimą mūsų šiaip gana bės. Jeigu dėl socialinės ne-;ar šiandien reikėtų užsiimi- 

šnekūs “pažangieji“ atsakė tik kietai sučiauptų lūpų tyla,, teisybės krikščionių kraš-1 Prįekaištais» kad Baž- 
tai, leisdami sau manyti, kad jie nesuprato, apie ką kalba- Į tuose turėjo pakelti balsą' nv^’a ^'° su kapitalizmu ir 
ma, galime šias problemas ir kiek vaizdingiau dar kartą Marksas (Socialistų sąjū
paryškinti ir išretinti.

j tai dėl to buvo kalta tarp ” —---- - j "T—lūs
Sakysime, kodėl mūsų komunistams būtinai reikia kitko ir anuometinė teologų- 

galvą guldyti tiktai už į “nedalomąją matušką“ Sovietų pamokslininkų karta, daug 
Sąjungą, tikriau Rusiją. įjungtą savo tėvynę, kai kiti ko- kalbėjusi apie atlyginimą: 
munistiniai Rvtu Europos kraštai ir be to neblogiau gy- po n]llties- bet per mažai ar-j 
vuoja? Argi tikdėl to, kad kadaise ir carai mūsų kraštą ba VISai nekalbėjusi apie tei-; 
buvo taip pat prievarta prie savo sosto kojos prisirišę? singJJ atlyginimą įmonėsej

. . . . .A .. . . ... . bei fabrikuose ir apie žemiš-
Ar trk viena Maskva geriausiai težino, kaip reikia pla- kag darbo sąlygas Šitoks 

nuoti Lietuvos ekonominį gyvenimą. — kada ir kiek nau- vienašališkas ‘teologijos su- gas, kuri. kaip višta iššokusi, Nuo 1969 m. Sovietų Sa
jų pastatų statyti,. kada sėti, piauti ir veislinę kiaulę prie sikoncentravimas Į pomirti-jiš kanapių, ėmė ir kvaktelė-; jungoje veikia Komitetas 
tarybinio kuilio leisti, o patys lietuviai, net komunistai, nį gyvenimą, į eschatologi-' jo savo “išmintį“ Heraldo žmogaus teisėms ginti. Jis 
to visiškai neišmanytų? , nius dalykus, daugiau ar j rugsėjo 18 d. laidoje tilpu- yra daug kartų protestavęs

: mažiau išleidžiant iš akių šio į šiame laiške "Turi pasilikti dėl žodžio laisvės atėmimo ir T??.'“” antvalandžiuspaliktitiksa-
Ar tik Maskvos rusas težino, kaip reikia planuoti Lie- gyvenimo aktualijas, milio-• išlaisvinta“. . ! piliečių neteisėtų persekio- j vanoriams. Ir laimėjo,

tuvos švietimą, tik jis vienas moka surašyti mūsų jauni- akyse krikščionių Dievą į Ji ten kudakina, kad Pa-: jimų. j ..g ? ^kom ‘ omį Pagal naują trijų metų ša
mui mokslo progiamas nuo pradžios mokyklų ligi univer- e^nelūksminga figūra baltųo valstybes įslaisvmo- . tarp komunistinės ir demo-'tarti darWninkai gali nesu-
sitetų, tik jis gali aprobuoti, kokius mokslo darbus dirbti' 3£i“n’?S Tlr P?' ■ So',le V ^junga..todėl ta.ką Po. aktyvių to sąjūdžio r tikti dirbti per diena ilgiau
ar nedirbti, o mūsiškiai profesoriai ir daktarai tetinka tik -e g perga-l reikalauti, kad tos valstvbės bvlos. kurioje jie prisiėmė P’^ms masiniai nekapoja, kaip 9 valantis ,, ,ekma ie.

! ir pasiliktų taip išlaisvintos. į p.imestus kaltinimus i- ?akų. kaip ta. darė Kuboje,«» 3 sestadien.us .s eiles.
rr 1- X 1 •• ! - - i Ta mpteriTokios teologijos akivaiz- skako 

doje žmogus su pagrindu, įad ir kartoia
abejonės buvo be pa-

SACHAROVAS PRAŠO 

JAV SENATĄ

Akad. Sacharovas kreipė
si i JAV kongresą ir prašo 
priimti šen. Jacksono pasiū
lymą — netvirtinti prekybos

nepalankiai nuteikti JAV
vyriausybę bei kongresą, Či- f veikia Vakarų kairiąją 
lės rausvo režimo pakanka- j suomenę.
mai neparėmė nei ekonomi-i , . .. ,. . . . __ _ I Dpi rn nPKPkiniimn ko-

ŽV-
. , . - • s Dėl tu persekiojimų

Sakoma, kad dėl šio so-!munIstl! !taka ltallJ°te
sutarties su Sovietu Sąjunga ; vieta‘parod^to“nepajė° !̂ ™ai ^mažėjo, ir vis didėja 

-i tol, kol ji varžys savo pilie-; ju prestižas gerokai nuken- * ao »c- ungo
cių laistą išvykimą i užsie- jr al-aįu į,ej Litų kraštų 
ni. Pagal Sacharovą, tai ma- v.. i kairiųjų sluoksniuose. Iš tie- 
ziausia sąlyga Įtampai tarp tai vra ijau antra? sovietų 
JA\ ir Sovietų S-gos suma- pralaimėjimas, prisimenant 
zinti. bo,personalo išviji-

Sacharovas
jų karinio 
mą iš Egipto.

Aišku, šia proga

šalininkų 
skaičius. Tas faktas, aišku, 
negali nejaudinti Italijos ko
munistų vadų. bet atvirai ir 
nuoširdžiai jie nedrįsta pa
sisakyti.

------  -----—,------- -— .. • , x . Paneigia so- Aišku, šia proga nuken-;
įuamsas loociaiisru saiu- kad krikščionys laiku nepa- 'iety tvirtinimą, kad Jackso- tėjo ir Castro autoritetas bei CHRYSLERY VĖL RAMU 
iudiKsas ^sočiausių sąjū-, „ijz no pasiulvmas vra kišimasis

: dzio pradininkas. Kel. red.), i stefce’? ] ms lstor,J°s užde- - ‘rfrin,,,
1 - . ................................. ' 1 to uždavinio ir jo neatliko, ao\ietųb-gos.\idau> i eika-

tuo prarasdami darbo pa- lus' p‘.iė?mgai tas pasiūly- 
sauli.“ (Mūsų pabraukta. K. mas ":na tarptautinę teisę.
red.).

KVAKTELĖJIMAS IŠ 
KANAPIŲ

_ be kurios negali būti tarpu- 
• savio pasitikėjimo, sako Sa- 
i charovas.

Pasirodo, Dracut, 
gyvena kažkokia Ona Ori-į

LAISVĖS KOMITETAS 

VEIKIA

io režimo saugumas, nes esą
paaiškėję, kad tokias san- Praeitame numery prane- 
varkas kariuomenė gali nu- šėme, kad Chryslerio bend- 
versti. rovės automobilių fabrikų

Taip pat pripažįstama, darbininkai sustreikavo. Tas 
kad JAV-bės šiuo atveju P. streikas tęsėsi 63 valandas. 
Amerikoje savo poziciją ir Tai trumpiausias streikas 
prestižą yra gerokai sustip- tos bendrovės istorijoje. Iki 
rinusios. šiol trumpiausias streikas

Bet. žvelgiant i ateitį, at- buvo 1955 m., kuris tęsėsi 9 
kreipiamas dėmesys ir Į gali- dienas.
mų komunislinių' sąjūdžių gtreftas svarbiausia 
taktikos sukietėjimą. Čilės 
prez. Allende nuvertimas
parodęs kad net demokra- ,ži Darbininkal- reikalavo 
tiniu keliu išrinktas komu- ...... „m-.- m.

Streikas kilo 
dėl to, kad negalėjo susitar
ti dėl privalomų antvalan-

lės.melžėjų pienpuodžiams skaičiuoti?

Ar tik Maskvos galva, už Antano Sniečkaus pečių 
užlindusi, tegali įsakomai pakuždėti, kokias lietuviškas

nerūpi dabartinės politinės, 
ūkinės, visuomeninės sąly-\pjt

ziaus.

Ar tiktai sovietinės Maskvos iškabą ant savo nugaros 
užsisiuvęs lietuvis tarptautiniuose konkursuose gerai dai
nuoja ir laimi pirmąsias vietas, pasižymi kituose menuose 
ir moksluose, nusipelno aukso medalius sporto varžybose, 
o, turėdamas tik nepriklausomos, kad ir komunistinės, 
Lietuvos etiketę. — mūsų dainininkas užkimtų, sportinin
kas apraištų ir mokslininkas nudurnėtų?

kvoje
dabar ten yra. Bet, at-’ platinamas

, . , „ .,seit. štai ir ji pridėjo savo
gos, kuriose tenka žmogui dvyleki... 
gyventi? Toks Dievas pasi-i
daro įtartinas, kaip įtartinas 
jis buvo ir Marksui. Tai nė-l 
ra Kristaus skelbtas Dievas. Geri žodynai

Žmogui vra ne vien įdomu j Anglų - lietuviu kalbu žc 
Ar tik Maskvos nisas sugeba tinkamoje vietoje ant ar svarbu, iš kokio nieko jis; dyna«, V. Baravyko, 590 psl 

’propusko“ užspausti pečentį. nuspręsdamas, kurį lietuvį Į atsirado. Jam ne mažiau, apie3ū.OOO žothių kaina $6
menininką ar mokslininką išleisti į užsienį pasitobulinti, 
pagastroliuoti ar giminių aplankyti, o patys lietuviai to 
nemokėtų padalyti ir į Milano operą per apsirikimą at
siųstų “Pergalės“ kolchozo kaivę?

Vis dėl to ne tik mes, bet ir vadinamieji mūsų “pažan 
gieji“, rodos, esame kiek geresnės nuomonės apie savo 1
tautiečius, kokiai partijai jie ten ir bepriklausytų. Pavyz
džiui, mes manome, kad Antanas Sniečkus yra net daug

dabar slaptai 
“Žmogaus tei

sėms ginti grupės“ atsišau
kimas, kuriame ginami Ja- 
kiras su Krasinu.

i.jo praliejimo
kitų represijų, kol tas reži
mas Įsitvirtins.

Spėliojama, kad dabar ir 
kiti P. Amerikoje partizani
niai veiksmai gali paaštrėti, 
nes Įvairūs tenykščiai revo- su jais tebevedamos, 
liucionieriai netenka vilties I

Naujoji sutartis liečia tik 
padienius darbininkus. Bal
tarankiai, kurių yra apie 
15.000, nestreikavo, derybos

svarbu, kas šiandien su juo i l ietuvių-anglų kalbų žo 
darosi. ką kiti su juo daro dvnas, rpdagavo Karsavi 
arba kokiose ūkinėse, visuo-; naitė ir šlapoberskis. api 
meninėse formose verčia jį, 27.000 žodžių. 511 psl., kai 
gyventi. Jis su pagrindu na — $5.00.

giau. negu keliaklupštiems šlovinti svetimą poną. nors 
’ jis būtų ir raudonas. O šiuo atveju dar ir maskvinį uriad-

gudresnis už šiandieninį Brežnevų. Kosyginą ir Podgorni ■ niko likuonj nuo kurio na ikos dar ir da ,io ,, 
drauge sudėtus, nes jis iki šiol sugebėjo be kulkos skylės j žangiųJy.. nugara įskilusi.

Atsišaukime rašoma, kad 
jų prisipažinimas ir paklus
nus valdžios nurodymų teis
me ir vėliau spaudos konfe
rencijoje vykdymas yra iš
prievartautas ir gautas nau
dojant geriausiais šių dienų 
mokslo metodais.

Atsišaukime atkreipiamai
dėmesys Į nepakeliamas są
lygas, kuriose buvo veda-•/O -
mas Jakiro ir Krasino tar
dymas, į jų ilgą buvimą vie
nutėje visiškai atskirtų nuo 
kito pasaulio ir kt. Visa tai 
buvo daroma tam. kad tar
domieji pasijustų visai bejė-

Chryslerio bendrovės fab
rikai yra išmėtyti 22 JAV 
valstijose ir Kanadoje. Au
tomobiliu unfiai priklauso 
apie 130.000 darbininku.

taikiu keliu paimti valdžią 
ir joje išsilaikyti.

Tai. žinoma, tėra tik poli
tiniu korespondentų Įvairūs 
sbėh’oiimai. kuriuos realus 
gyvenimas gali patvirtinti, 
ar nepatvirtinti.

PAVOJINGI TV 
APARATAI

Paaiškėjo, kad praeitų 
metu vasarą ir rudeni 12.000 
Zenit bendrovės spalvuotos 
televizijos 19 coliu parduo- i 
tų aparatų yra labai pavo-111 
jingi. Tai paskelbė pati ta Į .
bendrovė ir Federalinis ko- RE,KAL,NGA 

notėtas plataus vartojimo, pedakcija; reikalinga Bos-

Chryslerio bendrovė dy
džio atžvilgiu yra trečioji 
automobiliu ir šeštaji pra
monės bendrovė.

Kitos automobilių bend
rovės tebesitaria su unija. 
Reikia manyti., kad Chrys
lerio sutartis bus pavyzdys

kitiem susitarti.

'ATEITIS«

prekėms kontroliuoti.
, . • • e* i- - n -• • z-r -- ■ -----° - * giai priešintis neteisėtiemspakaušyje pergyventi ir Staliną, ir Benją. ir Chruščiovą, ir i tardytojų veiksmam*

gal pergyvens dar vieną kitą. Tai kodėl gi jis vienas nega- Mums tikrai būtų įdomu išgirsti, ką apie tai mano> J ‘‘ .
lėtų būti nepriklausomos komunistinės Lietuvos “vadas“, bent jau Antanas Bimba. ‘ b"iniT?
o drauge ir musų pažangiųjų" tėvas,.r mokytojas, kuns j Į n,cinui ir pabrėžiama, kad
jiem tiksliau parodytų, kur žengti iš dabartinių susinėtu-, Taip pat butų jdomu sulaukti platesnio ir argumen- •’plotestavUsieii dėl ju veik- Panešti savininkams, 
šio Maskvos tarno pozicijų. j tuoto paaiškinimo, kodėl Mao Tse-tungas lietuviam? ko-. jos mokslininkai ir rašytojai lais nesinaudotų ir tuoj

i munistams yra toks nepriimtinas? i prisipažino neskaitę tų pa- žintV- bus atitinkamai
Mums rodos, kad net komunistinės laisvės savo kraš-: reiškimų, kuriuos jie pa- pataisyti ir aitduoti savinin-

tui reikalauti būtų daug garbingiau ir Lietuvai naudin-' Ką jūs pasakysite? smerkė. kams.

tone ėjusio "Ateities“ sa-
\ iena to apaiato dalis Ia- vajtraščio 1915-1916 laida

bai Įkaista, ir dėl to kyla 
gaisras. (Tada ją redagavo A. Rim

ka). Kas ši laikrašti turi. la-
Tuo> apai atus pardavei- bai- prašOmas paskolinti. Vi- 

sioms^ . Įstaigoms įsakyta jjja}do5 bus grąžintos.
kaf Jeigu patys neturite, bet ži- 

note, kas turi. malonėkite 
tai mums pranešti.

Keleivio redakcija
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r** ooonob Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA' 

TO NIEKAS NKPBIK1A.
I

DETROITO NAUJIENOS KAS GIRDĖTI NEW YORKE
f Tarptautinis festivalis

i
INŽINIERIŲ PAŠALPA
ALIAS - PIJĄS Centro

i KANADOS LIETUVIU 
DIENA

ESTAI NEPASIDUODA

li SLA organizatorių susirinkimo

SLA centro valdyba, bud
riai stovėdama savo organi
zacijos sargyboje, rugsėjo 
19 d. sukvietė New Yorke

tuo pirmavimu ir sustoti vie
toje: reikia ypač rūpintis 
nariu pajaunėjimu. Tuo 
tikslu susirūpinta praplėsti

organizatorių susirinkimą. Į vaiku draudimą, nes jie yra

rio pavardės nežinau, ir už, 
gražiausiai įrengtą maisto 

Rugpiūčio 31 d. 6 vai. va- produktų paviljoną —len 
kare už Cobo Hali prie Dėt- kams.
roito upės buvo atidarytas į
Tarptautinis festivalis. Ke-( Knygos pristatymas 
turias dienas lauko scenoje |
vyko įvairūs meniniai pasi-J Spalio G d. 7 vai. vak. Lie- jį atvyko SLA organizato- SL A ateitis
rodymai: dainavo, šokoĮtuvių namuose Stasio Būt- riai — narių verbuotojai iš
koncertavo. Tris dienas iš, kaus šaulių kuopos kuitūri- didesnių lietuvių gyvenamų 
eilės pasirodvmuose mes' nė sekcija ruošia istoriko vietovių. Be jų, dar dalyva- 
matėme Alytaus baro or-Hr. Kosto Jurgėlos išleistos vo centro valdybos nariai ir 
kestrą. Sekmadienį, rugsėjo knygos apie 1862-1864 me- kviesti svečiai.

tais Lietuvoje įvykusį sukili
mą. Knygos pristatyme da- Susivienijimo pagrindas
lyvaus ir pats autorius. yra nariai. Juo jų daugiau, prisiminė sunkias praeities, 

tuo Susivienijimui geriau, (benas' Magino visus nenu-. 
Tenka pasakyti, kad tas todėl ir svarbu nuolat didin- tankų.

pats autorius dr. Kostas Jur- ti narių skaičių. Tai dau-j
gėla, LŠST prašomas, rašo giausia pareina nuo organi- L VV aslnngtono . .
anglų kalba istorini veikalą zatorių, todėl ir viso susirin- . • Vaivada papasakojo, kad 

i SLA

2 d., ten buvo tautų gražuo
lės rinkimai, ir iš 15 mergai
čių buvo išrinkta Dzvvenia 
Makar ir jai suteiktas Miss 
Ukraina titulas.

Šiame Tarptautiniame fes
tivalyje dalyvavo Lietuvių 
kambariui Wayne universi
tete įrengti komitetas ir tu
rėjo išsinuomavęs vieną 
maistui pardavinėti namu-i

Vaikų draudimas pigus. 
Mokama $3 už $1.060 drau
dimo sumos. Jis sėkmingai 
vvksta.

Centro
prisiminė

valdyba skiria 200 dolerių 
studentams, pasirinkusiems
magistro ar daktaro tezes a- Lietuviu diena. Ta šventė 
pie Lietuvą. Pinigai skiria- bus spalio 5-7 dienomis Tu
mi padengti išlaidoms, susi- rome.
tusioms su medžiagos rinki
mu. Į Penktadienį, spalio 5 d.

‘ 7 vai. vak Jaunimo namuose 
Rašantieji darbus apie da- (1573 Bloor St. VV.) bus jau- 

bartinę Lietuvą galės pasi
naudoti gausia medžiaga, 
kurią jau per septynerius
metus renka Ekonominių

ižd. E. Mikužiūtė Studijų Centras VVash ingto- 
ne.

”Rusifikacija ir lietuvių re- kimo tikslas buvo aiškintis. Jo.,_v.as oa\° V1enas įsbLA 
zistencija“. kaip daugiau narių į Susivie- yei*ėjų Chicagoje ir jį dar

nijimą įtraukti. | jaunuolį apdraudė SLA. Jis
Po knygos pristatymų St. 1 federalinėje tarnyboje buvo

ką. Šio maisto namuko pasi-į Butkaus kuopos sesės šaulės SLA prez. Povilas Dalgis aukštai iškilęs. Taigi, sako, •
sekimu rūpinosi šie komite- visus vaišins kavute ir ska- atidarė susirinkimą, pasvei- a^uvy^ė nekliudo net ir 

■ m _ valdinėje tarnyboje pakilti.numynais Taip pat bus ga-. kino jo dalyvius ir pavyz- 
Jrbonas, Antanas |bma įsigyti ir minimą kny- džiais rodė, kokios didelės’ . 
s. Vincas Tamošių-: * reikšmės Susivienijimas turi Susirinkę

to nariai: Stefa Kaunelienė. 
Vacys U 
Sukauskas 
nas ir Stasvs Račiukaitis.

Kultūrinis ir politinis pa
sipriešinimas Estijoje, su 

Kanados lietuviai šiemet užuominomis apie Lietuvą 
ruošia jau devynioliktąją ir Latviją, vaizdžiai aprašy

tas straipsnyje "Estija: Išdi-

ninto vakaras su šokiais ir 
menine programa, kurią at- Pur(>pOje 
liks Hamiltono mergaičių 
choras "Aidas“, vadovauja
mas sol. Y. Verikaičio. (Iros 
"Muzika“ orkestras.

dus satelitas“, tilpusiame sa
vaitraštyje "Nation“ (1973. 
V.7). 'lai bene pirmas pa
baltiečių prasiveržimas į 
JAV kairiųjų intelektualų 
spaudą, dažnai teisinusią 
komunistine sistema Rvtu

I Atvykusioms rinkti me-,
• džiagos bus sudarytos sąly-

atvykęs1 •tros nemokamai apsigyven-’ Lions klubo saleje (3 Quee- - 
kurioje nors lietuvių še:-1 nsv.ay I.ions Court) bus di- 

moje. . džiulis banketas, kurio me-
! ninę programą atliks Lon- 

Suinteresuoti prašomi ra-Ulono mergaičių kvartetas 
syti šiuo adresu: , "Rasa“. Gros A. Dimskio

j orkestras.
Economy Studies Center,:

P.O.Bok 5770, RelhesdaJ Sekmadieni, spalio 7 d. 2 
i vai. pamaldos katalikams

šeštadienį, spalio 6 d. 7 
vai. vak. gražioje Etobicoke

organizatoriai į
i ne tik savitarpinio gyvybės pasisakė, kaip jie dirba, ko-

Laukiame JAV LB Tarybos draudimo srity, bet ir lietu- kiu sunkumu sutinku.
Esant dideliem karščiams 

ir žmonėms švenčių proga, 
išvažinėjus pas gimines bei į Lietuviu
pažįstamus, šis Tarptautinis SUVažiavimas ivvksta spalio bės išlaikymo. Todėl svarbi 
festivalis nepasižymėjo žmo- 8.9 dje„Omis Detroite, o Lie-i Susivienijimą išlaikyti tvir-|
nių gausumu, ir išnuomotas1 
namukas prekiavo mažai.

suvažiavimo vių ateivių kultūros gyveni-i OT . . . ,, . ..
me bei kovoje dėl Lietuvos , .. J 1 - ,x_ A. įkas is Bostono papasakojo.;Bendruomenė* laisvės atgavimo ir lietuvy-., ... ,r»enui uonieneb & ! kaip jis verbuoja narius.

Md. 20014.

LOS ANGELES, CAL. 

Mirė pulk. 1. Šešplaukis

šv. Mvkolo katerdoje (65 
! Pond St.), o evangelikam—

• "anvtoio evang. liuteronų 
1 Lažnvčioie (1691 Bloor St. 1. 
4 vai. iškilmingas aktas ir 
koncertas 650 metu Lietu-

Straipsnio autorius Rein 
Tagepera dėsto politinius 
mokslus Kali ’ornijos uni
versitete (Irvine). Jis rašo. 
kaip Estijos studentai sukė
lė džiaugsmo demonstraci- 
as, čekoslovakų rutulinin- 

kams prieš {'orą metų nuga
lėjus sovietus. Estų komu
nistų vadams susirinkus y- 
patingo pasitarimo po Če
koslovakijos invazijos 1968 
m., viens jų pareiškęs: "Pa
karuoklio namuose apie vir
vę nekalbama“. Pasak Ta- 
geperos. Estijoje nuo 1971 
metų pradėta viešai pulti 
Estijos "satelitinio liaudies 
demokratijos statuso“ idė
ja. Autorius tame įžiūri 
ženklą, kad estų komunistų 
sluoksniuose ta idėja turin-

Rugsėjo 16 d. mirė pulk.1 vos sostinės Vilniaus sukak- P Pasekėju. Tagepera apra
so ir aukšto lygio estų 
grindžiu organą ”Eesti 
mokrat“.

' Ignas šešplaukis. Lietuvos čiai paminėti Politechnikos 
Buvo pagerbti žymesnieji I kariuomenės savanoris, lais- instituto salėje (50 Gould 

narių verbuotojai' ir kiti Įves kovų dalyvis, gimęs 1897 St.. netoli šv. Mykolo kated-tą.1 tuvių studentų s-gos suva- 
! žiavimas lapkričio 22-25 d. 
' bus taip pat Detroite.

SLA veikėjo Jono Valai-:: V’ B,aziulis 04 getais Linkuvo

čio buvo 
gas pranešimas 

i zatorių veikimą. Jis suteikė
, , , . . — a. Antanas Vaškelis organizatoriams daug nau- , . A <-..1 '

paaukotais produktais ir jų mjrė rugsėjo 4 d., sulaukęs( dingų žinių, kaip reikia pri-!KUOpa’- a. 5>ai-,
darbu. 61 metų amžiaus. Mirė ne-. eiti prie žmogaus, kurį nori-

sirgęs: miegant sustojo šir-'me įtraukti į Susivienijimą.
Maisto produktus aukojo: dis Jo pranešimas ištisai iš-

Pranciška Televičienė, Ste- spausdintas Tėvynėje,
fanija Juškienė. Juozefina Velionis buvo miškinin-
Janulaitė, Herta Bosaitė, kas ir mokytojas. Jis ilgą' Centro sekr. Algirdas' T) . . , i
Ema Garliauskienė, Ona laiką mokytojavo ”Aušros“. Budreckis savo pranešime’, P° ^sn'inkin\° buvo <’a-,
Kašelienė, Genė Alkevičie- lituanistinėj mokykloje prie' priminė, kad spaudoje buvo c ių oenflra užkanda kū
ne, Michalina Bosienė. Ma- šv. Antano bažnyčios. Pri- nepalankiu Susivieniiimui llof ™;tu buvo piogos.tęsti • 
rija Bačkaitienė, Stasė Ši- klausė St. Butkaus šaulių' rašiniu, bet dėl to nesą ko P°kalbl.us lr susivienijimo• 
muliūnienė, Stasė Urbonie- kuopai ir kitoms lietuvis-' nusiminti, nes ir tokios ži- relka ais* » , . 
nė, Emilija Kutkienė ir Re- koms organizacijoms. | nios paskatina labiau SLA: , • - ..... i

valsčiuje, ros). Jo meninę programą

Festivalį lietuviai maisto 
produktais ir darbais labai 
rėmė. ir, jeigu 'jis ir padalys 
kiek pelno, tai tik žmonių

Mirė A. Vaškelis

A. a. Antanas

eiKejo jono vaiai- kuopa), j šarapnickas (iš Baigęs Aukštuosius karinin- atliks Čiurlionio ansamblis: 1 
{(lomus ir tunnin-ĮKana(log šukvs .J4 kų kursus> jjs pėstininkų mišrus choras, kanklių or

esimas apie organi-Į kuopa)> A Andriulionis | perėjo į aviaciją ir joje išbu- kestras. šokėjai. i
(308 kuopa), A. Baika (43, vi iki 1940 m. vėlaus rudens.

Vokiečių okupacijos me-1
čius^ J Tysliava (85 kuopa),' buvo Šiaulių apskrities tautiečius šventėje 
Mikas Klimas, daugiausia 
narių prirašęs (17 kuopa).
Kr. Aukštikalnienė (Chica
gos moterų kuopa) ir kt.

viršininkas.

Z

Rengėjai kviečia visus 
dalyvau

ti. >

Žmogus, nemokąs mylėti 
savo motinos, negerbiąs jos, 
nėra vertas vadintis nė žmo- 
gumo.

Vysk. Pr. Būčys

, . . _ . . Pora valandų
... , reikalals susirūpinti, juos rinkirn„ tpn 

Rugsėjo 7 d. po mišių I geriau pažinti. Kitų į tai bu- ę., a -b- 
Kai-štose dienose maistą- daugiau nei 20 automobilių! vo atsakyta, ir skaitytojai \ 7 

gamino ir svečius aptarnavo vilkstinės buvo nulydėtas į1 galėjo įsitikinti, kas vra tei- - a! . - * ■
šios mūsų darbščiosios bite-, Holy Sepulchre kapines am-1 sus. Todėl reikia sekti visą ” oi ęamzato! ių susirinki- : 

vyr. šeimininkė Pranciš- žino poilsio. : lietuvių spaudą. Jis statisti-!mt’

gina Alkevičienė. prie< susi-; 
pat tarėsi ir; 

dos apskrities atsto- 
kurie vėliau dalyvavo

le
ka Televičienė, o jai talki
ninkavo Michalina Bosienė. | l aidotuvių dalyviams bu- 
Marija Bačkaitienė. Stasė vo Lietuvių namuose sureng- 
Urbonienė, Juozefina Janu-iti pietūs.
laite. Herta Bosienė, Janicė1 
Strakšienė. Zofija Dryžienė 
ir Laura Alkevičiūtė.

„ . , . , . Lietuvių Šaulių Sąjungos
Festivalyje.buvo platina- < Tremtyje suruoštuose pri- 

mi ir_ laimėjimo bilietukai. zjnjuose šaudymuose, kurie, 
l aimėti buyo galima Pon-ijvyko rugsėjo 2 d. Pilėnui 
tiac ’Firebird“ antomnhili Lx—i.i_..?.xx_ •.

Geriausi šauliai

kos duomenimis įrodė, kad 
SLA savo veikimu, finansi-į 
niu pajėgumu pralenkia ki
tus du lietuvių draudimo su- Į 
sivienijimus — Lietuvių R K
ir Lietuviu Darbininku, ku- Baigėsi 
rie yra atskilę nuo SLA. ! visokio 

Bet negalima tenkintis rudeniu vėl

J. Vlks

WATERBURY, CONN. 

Pauliaus Jurkaus paroda

vasara, o su ja
Sui

grįžtame prie'
išvyko-; gamton

kultūriniu parengimų salėse.

. automobilį, stovyklavietės šaudvkloje $100 
ARC nešiojamą spalvotą te-Į prie Dainavos, laimėjo: I 
levizoriu ir radijo apara- vietą Vitalius šeputa, II vie

tą Savickas. III vietą Ruk- ją taurę, 
šys ir IV vietą Jonas Šosta 
kas.

tą. Ypač daug bilietų parda 
vė Regina Juškaitė ir Juo 
zas Račiukaitis.

: Waterburis savo kultūri-
Marijonas Šnapstvs. nju parengimu sezoną pra- 

Mykolas Kizis padovanojo deda su Pauliaus Jurkaus 
kuopai prizams pereinamą- tapybos ir grafikos darbui

Antanas Grinius

Nors festivalis ir buvo pa
vadintas tarptautiniu, bet 
jis toks neatrodė, ir jame 
tautų dalyvavo palyginamai 
mažai. Ten buvo įsikūrę slo
vakai, indai, lietuviai, bel
gai, italai, armėnai, lenkai, 
argentiniečiai, kinai ir kt.
Daugiausia ten buvo įsikūrę 
smulkūs prekybininkai ir
ant staliukų išsidėstę parda-Į čiūtė 171. Birutė Leonavi- 
vinėjo įvairias savo prekes.; čienė 186 ir Gracia Valiukė- 
Vvravo juodoji rasė. j naitė 154.

Moterų šaulių pereinamą
ją dovaną - taurę laimėjo 
Detroito jūrų šaulių „Švytu
rio“ kuopos moterų ekipa.

Nepriziniame šaudyme 
Stasio Butkaus šaulių mote
rys iš 200 galimų taškų su
rinko: Viktorija Leonavi
čienė 190, Laura Leonavi-

Ateitininkų globėjams

M.A.S. Jaunučių komisi-

paroda. kuri rengiama spa
lio 6-7 dienomis šv. Juoza
po parapijos salėj. John St.,; 
Waterburv.

TnettĮMĮafioul

me murdM’otB hąrogttigs atioapti 
theCutterv^Suring 

meft^fan-Amal 

ęonfrontątionofl 
MarmSBBariE

!

Festivalyje buvo paskir-! ^rų šaulių švyturio“ 
tos trys premijos: už gra- ku°P°s rengiamai prie Dai- 
žiausią moterišką tautinį navos stovyklavietei
kostiumą Stefai Kaunelie- paskutiniuoju laiku paauko- 
nei, už gražiausią vyrišką J®’ — Vera Kulbo-
t^utini kostiumą arabui ku— kienė ii Lionius Žakai ka, l M.A.S. Jaun. komisijos ved, j

Paroda lankoma spalio 6, 
ja. kuri rūpinsis visais iau- d., šeštadieni, nuo 2 vai. po Į 
nučiais ir jauniais ateitinin- pietų iki 9 va1, vak: spalio 7i 
kais, turi daug informacijos, d., sekmadieni, nuo 9 vai.’ 
kurią nori pateikti jaun. glo- ryto iki 6 vai. vak.
bėjams.^ Tačiau mūsų globė-- Parodos oficialus atidarv-į 
jų sąrašai yra ne tik nepilni. špiųadienj 6 vai. va-Į
bet ir pasenę. Todėl mes pi a- yare Atidarvmo metu kai-į 
some, kad kiekvienas jaunu- bės ražvt0 jas S^tva-
cių ir jaunių globėjas atsiųs- ra, iš Bos,ono> Po atidarv- 
tų savo vardą, pavardę ir mo _ paskaita meno temo. 
adresą Jaunučių komisipai:
c/o Viktoras Nakas. 1668; ’ ... '
Bowers Avė., Mirmingham.' Ra>'°dą rengia ir visus ma- 
Mi. 48008. i toniai kviečia atsilankyti

Lietuviu Bendruomenės Wa-»
Viktorai Nakas, terhurio apylinkės valdyba.

by Algis Rukšėnas
lai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokiu rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz
mui ir ji išdavusiu JAV admirolu, kapi tonu ir kitu biurokratu gėdai Įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina bet Keleivio administtacijoje ją
galite gauti už. SS.OO. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 21 et. mokesčio.
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Iš okupuotos Lietuvos
I i

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Patys pripažįsta, ko vertas 
rublis

Kamerinės muzikos šventė
I

„Tėviškės Žiburiai“ 
sėjo 13 d. laidoje rašo:

„Paskutiniu laiku labai 
daug kas siunčia i Lietuvą 
perukus oro paštu. Pagal 
gautas žinias iš Lietuvos,; 
nuo liepos 1 d. už perukus1 
pakeltas muitas iki 60 rub
lių, jeigu jie siunčiami atski
ra banderole. Jei perukai y- 
ra siunčiami siuntinyje (jų 
galima Įdėti du) ir muitas 
apmokamas siuntėjo, užten
ka $10“.

Rugsėjo 16 d. Vilniuj pra- 
I sidėjo ketvirtasis kamerinės 

1 g"! muzikos festivalis, kuris tę
sis ištisą savaitę. Koncertai 
bus ne tik Vilniuje, bet Kau
ne, Šiauliuose, Panevėžy ir 
Kapsuke.

Šis festivalis yra 
J. Haidno kūrvbai.

skirtas

Pirmasis festivalis Įvyko 
1967 m. ir dabar kartojamas 
kas antri metai.

Vilniaus „garbės piliečiai“

Naujas komsomolo vadas

Lietuvos komjaunimo są
jungos vadas ilgą laiką bu-j 
vo Vaclovas Morkūnas 
bar jis paskirtas Valstybinio 
technikinio mokymo komi
teto pirmininku, o jo vietą 
užėmė kupiškietis medicinos 
daktaras Valerijonas Balt
rūnas, 33 metų amžiaus.

Ryšium su Vilniaus 650 
metų sukaktimi, keturiems 
Sovietų Sąjungos genero
lams yra suteiktas Vilniaus 

pa_! miesto „garbės piliečio“ var
das. Tie piliečiai yra: Bag- 
ramianas. Krylovas. Savic
kas ir Obuchovas.

Č. Jezerskis — čempionas

Kaimo Jurgio užrašai
NAUJAGIMIS Į Jos girdimos kiekvieną 

j penktadienio vakarą nuo 8
Naujosios Anglijos, yPa" iki 8:30 vai. vak. 

tingai Bostono ir jo apylin-;
kių lietuviai gali džiaugtis, Išsamiau ir arčiau su šiuo 
ir didžiuotis, turėdami net naujagimiu galima susipa- 
dvi radijo valandėles: ’ Lie- žinti iš laiško, kuri jis š. m. 
tuvių Meliodijos“, vedamos, pUggėjo mėnesio vidury iš- 
St. Minkaus. ir „Laisvės siuntinėjo visiems jam žino- 
Varpą“, Petro Viščinio ( miems lietuviams, prisista- 
skambinamą. Abi veikia la- tydamas su savo dabar vyk- 
bai patogiu klausytojams domais ir ateity būsimais 
laiku: sekmadieniais vidur- užmojais ir prašydamas jį 
dienį. Klausykis ir gėrėkis tame darbe ir sumanymuose 
lietuvišku žodžiu, žiniomis, paremti.
muzika ir dainomis. Abi iš-,
silaiko geradarių klausytojų' Jo gimdytojai ir kruopš- 
inašais ir parama. Nelengva čiausi darbuotojai yra bosto- 
abiems, nes nuolatinis ištek-; niškiams lietuviams gerai 

pažįstami, jaunuoliai :

Perkūnas Krukonis, My- 
užsidėtą naštą kantriai tem-* holas Drunga. Romas Šie
pia, žinodami, kad be orol^as, Birutė Vaičjurgvtė ir 
bangomis siunčiamo lietu-' Rima Steponaitytė - Bričku- 
viško žodžio visiems būtų vienė.
nepaprastai liūdna ir nvku. ( __ .

Kaimo Jurgis, tikėdamas, 
kad naujagimio laiško gavė
jai teigiamai atsilieps nuro-

lių trūkumas slegte slegia 
jų pečius. Vienok tų valan
dėlių nepailstantys vedėjai

Kiekvieną kartą, baigda
mi kilnų prakaitavimą, ve
dėjai prašo: „...laukiame 
jūsų pasisakymo apie prog
rama.

Ar daug tokių atsiliepimų
Teherane (Irane) pasibai- j susilaukia. — nežinia. Kad

Pabaltijo dailininkų parodaI pi™asis pasaulio savigy- ir .labai palankūs klausyto-!
! nos imtynių čempionatas. I jai lieka nelabai rangus fi- 

Maskvoje į Tarp aukso medali laimė ju-' nansine ir patarimine pata
šių yra ir kaunietis Česlovas ‘ ma-
Jezerskis.

Nuolat krenta dėmesin 
neatskiriama tų transliacijų

Pabaltijo dailininkų paro
doj Maskvoj dalyvauja Lie
tuvos dailininkai Kazys, Kokiom knygom popieriaus 
Morkūnas, Algimantas Stos-i . . _ . programinė dalis: „...LiūdniI
kus, Napoleonas Petrulis. į yra *r kokiom nėra ! pranešimai“. Tai apie visam{ 
Konstantinas Bogdanas, Ge-J _ . . 'išsiskyrusius lietuvius. Pa-Į
diminas Jokubonis, Sofijai. 1972 m. pabaigoje Vilnių- re^kiarna užuojauta gimi-! 
Veiverytė, Vincas Gečas. į Je Vagos leidykla išleido nėms, artimiesiems ir pažįs- 
Vvtautas Mackevičius, Au-! vysk. Motiejaus^Valančiaus tamiems* padėka grabo- 

riamgustinas Savickas. Jonas 
Kuzminskas, Stasys Kra
sauskas. Domicėlė Tarabil- 
dienė ir kt.

Parodoje išstatyta apie 
1,850 darbų, kuriuos sukūrė 
apie 600 dailininkų.

Parodą atidarė kultūros 
ministerė J. Furceva. Ji tę
sis ištisą mėnesį.

„Literatūra ir Menas“ pa
rodą šitaip pavadino: „Pa
baltijo dailė Tėvynės sosti
nėje“. Taigi ir šia proga ne
pamiršta Įtaigoti, kad žąsies 
motina yra lapė...

' ra'štų dvitomi. Grožinė lite
ratūra yra leidžiama dide- mą liūdnoje valandoje 
liais tiražais - nuo 10,000 kunigams dvasišką 
iki 30,000 egz.. tačiau yys-k. tarnavimą“. Tai būtina. 
Valančiaus raštams, kurie

už malonu patarnavi- 
‘ li
pa-s

dvtu adresu, nori pasiūlyti 
to naujagimio gimdvtojams 
ir globėjams suruošti pagal 
lietuvišką pamoti iškilmin
gas radvnas ir krištvnas su i 
toms iškilmėms pritaikvta* 
menine programa ir i jas pa-’ 
kviesti visus lietuvius. Pa-; 
kviestieji, aišku, atvvks ne, 
tuščiomis rankomis ir pride-’ 
ramai naujagimį parems.

Aš pasakiau.
Kaimo Jurgis

KAM TARNAUJA 

SOVIETŲ PRAVOSLAVŲ 

BAŽNYČIA?

G A N A I 3 JUNGO

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi-

knygų platintojus. Kaina $5.00. 
minimų tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metu®, J

Carų laikais pravoslavų 
bažnyčia tarnavo carui. Jis1 

! buvo ir jos galva. Dabar ji 
, tarnauja komunistams. Tai 

persunkti religine mintimi, Klausantis tų liūdnų pra-j aiškiai pasakė Maskvos pat 
„pritrūko“ popieriaus, ir iš- nešimų, savaime kyla atsva- į riarchas Pimenovas. provo 
ėjo vos 5.000 egz. Dauguma rinis klausimas: o kodėl nė-'slavų bažnyčios
Lietuvos knygynų šio dvito- ra nuolatinių ar bent dalinių’ sias vadovas, 
mio visiškai negavo. . „džiugių pranešimų“? Juk

- amžinai iškeliaujančių vie- 
Kiekviena geresnė knyga ton atvyksta

kad Rytų Europos bažnyčia i 
nepasmerkia neteisingumų . 
savo kraštuose. Patriarchas; 
pabrėžė, kad kritikai yra pa
veikti Vakarų propagandos,1 
kuri juos apakino, ir todėl 
jie nemato "neabejotinų so-. 
cialistinio gyvenimo būdo’ 

Šia proga Kaimo Jurgis! nuopelnų“. _ i
nori paporinti apie išimtinos! “Socialinės blogybės, ku-’ 
kilmės naujagimi. Daugeliui Į rios yra būdingos daugeliui* 
mūsiškių žinomą ir girdėtą, i tautų, šiandien yra negali- Į 
Nes tas naujagimis jau išsi-: mos mūsų socialinėje san-j 
rites iš vystyklų, nuostabiai! tvarkoje.“ kalbėjo patriar-i
gražiai ir aiškiai kalba.! chas.— • * 1 mėgsta muziką, lietuviškas
dainas ir domisi visokiais 
lietuviškais reikalais. Jeigu 
augdamas ii

aukščiau-

IMKITE
IR

SKAITYKITE

: LABAI {DOMŪS 
{ ATSIMINIMAI
f

• TRYS IR VIENA, Janinos
Antano Škėmos raitų II 6 Na™nėS "įf

(dramos veikalai - Julija,' Gauto,ę Petkev.-
ir kiti, Žvakidė, Kalėdų c!Utf BaI! Sluogą. Jul?l 
Ži
va
psl., kaina $6.00. ,

Žemės ūkio gamybinė ko* 
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, MES VALDYSIM PA* 
P. Rudinskas. L. Dargis, K. SAULI> parašė L. Dovydė- 
Šestokas. J. Vilkaitis, L. Gi- nas> i tomas 268 psl., II to- 
nunas, A. Reventas), 257 mas 24g psp Kiekvieno tomo 
psl., kaina minkštais virše-į kaina $4.00. 
liais $9.50. kietais $10.00. '

LIETUVIO LITERATO* WE WILL CONŲUER 
RA SVETUR, 697 psl. Joje; THE YVORLD by Liudas 
rašo A. Vaičiulaitis apie po-i Dovydėnas, 217 psl., kaina 
eziją. K. Keblys apie romą*- $5.00.
ną. R.Šilbajoris apie novelę,'
S. Santvara* apie dramatur-' 
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J* Girnius meta žvilgs-

ii vile, ’Pabudimas, Vienas Sadek; ir Juozą švaistą ,171 
aizdaiis, Ataraxia), MO J’1*-kalDa

JVYK1AI IR ŽMONĖS,
gen. Stasio Raštikio atsimi. 

, nimų III tomas, 616 psl., kai
na $15.00.

nį Į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius paruošė išleistų knygų 
sąrašą. Kaina S10.

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

Gana to jungo, Kipro Ble» 
linio atsiminimų III-s.s to
mas, 492 psl.. kaina $5.00. 
Amerikos Lietuvių Taryba 

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

Melagingas Mikasės iaiš’ 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl.. kaina $1.50. i

LIETUVOS ISTORIJA j 
Vl-ji laida, parašė dr. Van-i 
da Daugirdaitė-Sruogienė, i 
414 psl., daug paveikslų, ke-b 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta, j,

UŽSAKYKITE TUOJ!
TIKTAI PER 

INTERTRADE 
E X P R E S S ( ORP. 
GERIAUSIA DON ANA

I LIETUVĄ!
GERESNĖ NEGU 

ŠIOL
IKI

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I tO- 
imas, 300 psl., kaina.......$2.

ATSIMINIMAI JR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
U tomas, 336 psi. kaina 55.

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

; VYSKUPO P. BUČIO 
ATS’MINIMAI, 1 tomas,

į 320 psl., kaina $3.50, II to-
i mas 282 psl.. kabia $3.50. 
i

i GANA TO JUNGO, Kip-
• ro Bielinio atsiminimui, 492 
' psl., kaina $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
i ATSiMINiMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

į lės Liūdžit'vienės, 83 psl., 
i caina ..............................$1.

!ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
' zas Liūdžius, 246 pusla- 
’ piai. kaina......... $3.00.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(opie Salomėją Neri). Pet- 

J -onė'ės Orintaitės, 234 psl.,
J Kaina $3.09.

SIAUBINGOS DIENOS, 
j 1944-IS50 .netu arsi.nini- 
mai. patašė Juozas Kapa- 
činskas; 273 pusi. kaina $3.

Kama 86

į Jis, kalbėdamas Pasaulio 
i bažnvčiu taryboj Genevoje,:

, , , - i aiv^'AMa _ nauJa&\miy i atmetė Vakaru kaltinima,!bematant yra išperkama, y- gretos. Jaunų tėvų. jų gimi-1 
pač jei joje yra religinių ar nių ir artimųjų džiaugsmui 
tautinių minčių. Tuo tarpu ir visų lietuviu pasididžiavi- 
marksizmo klasikų veikalai mui. Tie gležnučiai daige
li- ateistinė literatūra guli. liai augs. bręs. mokslinsis ir 
knygynuose ištisais metais, j stos lietuviškon dirvon jos

i purenti. Visi tuo tikime ir į -■ 
t viliamės.
I __

s
PRAŠO PRANEŠTI 

APIE SUĖMIMUS

Š. m. vasari okupacinė 
valdžia Lietuvoje areštavo 

i med. daktarą Izidorių Ru- 
; daitį. gegužės 13 d. — stu
dentę Rūtą Januškevičiūtę. 
Abu areštai siejami su neva 
pogrindžio veikla ir de- 

’ monstracijomis.

Apie šių asmenu areštąA V t v
Vlikas painformavo Amnes- 
ty International Londone ir 
prašė jiems pagalbos. Pana
šių areštų būna dažnai, tik 
mes apie juos neturime ži
nių.

Jei kas tik patirtu apie i- 
vykdytus areštus ar naujus, 
prašoma tuojau painformuo
ti Vliką. jei galima, nurody
ti, kur suimtasis via kalina
mas. (Vlikas, 29*West 57th 
St., Nevv York, N.Y. 10019).

(E)

Pasak jį. Sovietų Sąjun
goje nėra "nei turtuolių, nei 

, beturčių“, nėra „nei privile- 
stiprėdamas,; gjjuotų neį prispaustųjų“, 

v įsų geios valios lietuvių pa-j Vįsj pjjječiai turi „plaičas ir
laikomas ir remiamas, su- Į lygias teises“, 
bręs, — išplauks Į plačius! Todėl, sako patriarchas, 
vandenis, aukštai iškėlęs| "trūkumai“, kurių yra So-
lietuvišką trispalvę... Tas Į vietų Sąjungoje, nereikalin-Į 
nuostabus naujagimis lietu-j gi bažnyčios pasmerkimo. ' 
viską trispalvę pasiryžęs iš-Į Aiškiau pasisakyti ir ne
nešti i amerikiečių tarpą ir' bereikia.’ Tokios nuogos' 
jų kalba išaiškinti jiems tų! Propagandos net joks iš- 
spalvų reikšmę Lietuvai, o
taip pat išdėti visus Lietu
vos, dabar komunizmo už- 
goštos. į-ūpesčius. bėdas iij 
nepalaužiamą nusistatymą; 
būti vėl laisva.

j
Dabar tenka išduoti viešą į 

„paslaptį“ apie tą naujagi-J 
mį. Jis gyvena WBUR 90.9'
FM. 630 Commonvvealth

mintingesnis sovietų amba
sados šoferis užsieny nebūtų 
išdrįsęs plepėti.
*#*####«<** A*#*»*<>**«****#*#*#*##

Poezijos knygos

Nėra šviesaus
knygos. Nebus ir šviesaus 
Lietuvio be lietuviškos kny
gos.

Dr, J-. Girnius

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne

už-žmoMusbe'Ave.. Boston 02215, telefo- sjrausdinti eilėraščiai, 30 Už 
žmogaus be 7 fasai lvairiai- klausimais 1
,r j kL> 318 pusigPių knyga, kū

jo vardas: GARSO BAN- rią spaudai paruošė Stasys 
GOS - SOUND WAVES. į Santv-irn< Kirina $6 or>

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

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

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto. 55 psl. kaina 82 00

Lietuva graži tėvynė, Va- 
lės Vaivorytės eilėmis apra
šyta, Jono Tryčio iliustraci
jos, brangi dovana vaikams,;

Du broliukai, 3 veiksmų 
komedija, Anatolijus Kai
rys, 7S psk, kaina $2.50.

Ošiančios pušys, Halinos 
Did'5iulytės - Mošinskienės' 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

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

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl. kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka. parašė Andrius No 
rimas. 200 psk, kaina $3.50

Milfordo gatvės elegijos, 
didelį susidomėjimą sukėlęs; 
poeto Jono Aisčio straipsnių- 
rinkinys. Kaina minkštais j 
sėliais' — $3.75.

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

Išdžiūvusi lanka. 18 nove-! 
Hu. parašė Alovzas Baronas 
221 nsk, kaina $4.50.

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

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl..' 
gausiai iliustruota, kai- j 
na kietais viršeliais $10. 
minkštais — $8.

SPECIALŪS RUPLIŲ 
CFRTIFIKATAl

INTERTRADE 
ENPRESS ( ORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje až tą sumą 
galima pirkti prekių 5 
260. $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
EXPRESSCORP. mk.di 
pasiųs jums veltui Įrody
mus.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA 'GARANTIJA

LABAI GREITAS 
i PRISTATYMĄ
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug pe? 3 savaites.
Už specialųjį rublį yra 

' imama $2.80
Jokių primokėjimų! 

Prašykite musų naujo
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

LABAI SVARBU!

Al TOM O BI L I A I
ca—■ar nmiai

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAI JŲ M3DELL1Ų

ZHIGŪLI VAZ 2101 
Ka i na ..........$3.812.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGŪLI VAZ 2103 
Kaina............$1.365.00
ZHIGŪLI VAZ 2102 
STATION YVAGON 
Kaina............$4.197.50
E\porl model 
MOSKVITCH 
Kaina............

112 IE 
$3.862.00

MOSKVITCH 408 IE
Kaina............ $3.551.00
ZM’OROZETS ZAZ 968
Kaina
\ ĮSOS KiillMS

. 2.135.00 
JAV dol.

Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI 
Lankytojams iš SSSR
Mes turime šito biznio 24 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytoju.

PASKUTINIS POSĖDIS,
i Juozo Aucėno atsiminimai, 
• 227 psl., kaina..........  $4.00

TAU, LIETUVA, Stepo-
'no Kairio, 480 ^si., kai-

! LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Stroiios įdo- 

1 mūs 1940-1945 m. atsimini- 
1, mai, 176 psl. kaina $2.00.
i
i SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 
kaina ........................ .$2,

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-19181 IV to- 

, mas. 272 psk, kaina kietais 
i viršeliais ..................  $3.75,I
! Milžinų rungtynės, Myko=»
I lo Vaitkaus atsiminimų VIII
: tomas. 203 psk, kaina — 
minkštais viršeliais $3.00,

i • Kietais $o.t)0.

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

ŽVI1 GENIS Į PRAEITJ, 
K- Žvko, 476 psk, kai- 

;na .................................. $5

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at- 

, siminimai. 224 psl., kaina 
$2.50.

DIENOJANT, Kioro Sie
tinio, 461 psi., kaina....52.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 

1 kaina ........................... $2.00

j Jaunystės atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psk,

MYKOLO KRUPAVI
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364 
psk, kaina $10.00. 
įrišta, kaina $4.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 44 i puslapių, 
kaina ........................-...$5,

NE7RIKLAUSOMA LIE
TUVA R. Skipičio atsimi- 

J nimų U tomas. 476 psl., kai-
! na $7.00.

Nuo krivūles iki raketos, 
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psk, kaina —

no
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

REIKALU

Keleivio kalendoriaus“
l

Tęsinys 12 

Mes jau įrodinėjom, kad tai

UŽTARIA LAISVĖS 

KOVOTOJUS

Vyra* demokratas seimo* 
je sudaro palankias sąlygas 
moters diktatūrai.

GALIMA GAUTI

. . Amerikos civiliniu teisių 
buvo prilyginimo Parneš zo-! . .. ..ka cn_

» i • • v » •• džiai. Jei pripažistume juos to- ■ °Ji-dnizat ija pa. Inu e o
i 1974 m. neleisime. Kas uz jį kiais tai lurini; tiUr;l jų įšaiš-1 vietų S-gos opozicionieriuj J’ £ g 'f įį £ y y į y

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Į i J kinimą. Kas pasakyta prilygini- i persekiojimą. J
jau yra sumokėjęs, to imo- mo prasmėje, neguli būti su-, Dvi Amerikos rašytojų

J! 'prasta raidiškai. Nors mes gali , .. . i «* •’. . • ... t i I i'O n, v, .i -x • • * • • * neimlu>imu dokTniutiskui nutiirti.1 HlHUiiijos ttiip putkėtąją sumą Įrašysime į pre-, norėjo s,.-1 kritikavo sovietu

numeratą.
Keleivio administracija

oosoessiuociaoc'roooooeoeaos

kia nors jo išvaizdą padary
ti žmoniškesnę.

— 0 kaip jis galėjo 
padaryti, Maiki?

griežtai 
valdžią,

Į teikti mums šituo priĄginimu. Į persekjoįančja su jos poli- 
į tačiau atrodo, kad paminėjimas ,.j "tėvo Abraomo" turi koki nors U^a nesutinkančius.^

Tarptautine lyga žmogaus 
teisėms ginti iš Philadclphi- 
jos pasiuntė Sovietų S-gos 
prezidentui Podgorniui laiš
ką - protestą prieš dviejų ko
votojų dėl žmogaus teisių — 

tai .n.o.Lu^i'rl’n^nj0 Solženicino ir aka
demiko Sacharovo — perse-

Į sąryši su prigimtosios Abi lamo 
uinijos prityrimais, nes ir Jė
zaus dienose tie patys vadinda
vo Abraomą savo tevu. (Mato 
3:9; Jono 8:33.39: Reni. 1:1). 
lodei atrodo, kad tinkama išva
da yra ta. kad prilyginime tur
tuolis pavaizdavo žydu tautą, 
žmonės ir šiandien naudojasi i- 
vairiais prilyginimis.

Keleivio administracijoje 
galima gauti Leono Saba

liūno "Sočiai Democracy in 
į Tsarist Lithuania, 1893—

1904“.
įsigykite teisininko P. Šulo Kai‘na $1 00 

parengtą leidinį "Kaip su

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų GAVOME \.’BOTĄ SKAI* 
knygelė norintiems sudary-! £1Ų "NIDOS“ SIENINIO 
ti testamentą. Ten yra ir tęs- NUPLĖŠIAMO SU PASI- 
tamentų pavyzdžių. Jos kai- SKAITYMAIS KALENDO-

džiui. Jungtinėse Valstybėse tu-j klojimus, 
rime -Cele San,- simboli. I JAy prjėm-

savo apžėlusius bajorus iri nieV(, ilkvse žydu ,.,uta i,uv, j liuciją. smerkinėią Sovietų
pasakė: "Gospoda bojare, ’ karališka tauta. Jis buvo išsi ’ S-gos valdžios vykdomus
turim reformuotis!“ Paėmė; rinkęs ją kaip kelią, kuriuo at- persekiojimus tu. kurie nesu-
žirkles ir žnvbt, žnvbt —Į vls į‘-dai minimai

. _ . . - įrantas. Prilygini —................... , ,, ...
nukarpė zemen jų ilgus(5,^^ prigimtos Abraomo ai-1 hucįjoje raginamas prezi-j 

m dentas Nivonas. kad iis da-
skelbė isakyma. kad visi pri-1 purpuriniais turtuolio ranab 

* į Jis taip pat vilkėdavo plona dro-1

— Pirmiausia jis sušaukė

kara- b’nka su jos politika. Rezo-.
nuKarpe zemen jų ogus, H -kasis prįg:nitos Abraomo* ai- j h'ucijoje raginamas prezi-’
plaukus ir barzdas. Ir pa-S nijos stovis bu\o atvaizduotas, dentas Nivonas. kad jis da-
skelbė įsakymą, kad visi pri-1 purpuriniais turtiolio rimais., ,)ar vvkstančiose derybose 

, , i .Jis taip pat vilkėdavo plona dro-1 , . .valo apsikarpytiir nusiskusi 1;e ki;ria huvo , no;iytas v> ris ! prekybos ir nusiginklavimo 
ti. Pasidarė sumišimas ir Į kas teisingumas, suteiktas žy-j reikalais spaustų sovietus 

('protestai. Kai kurie pradėjo} (lin}s <k~‘l ju pasi> tingimo ūžia; j sustabdyti tuos persekioji-
D rėkti, kad tai vra bedievybė,' kvU. rttai\mą, ir taipgi,}< • , i - per jų vaizduojančias aukas sėt-1
j j nes Dievas savo plaukų ir ros tarnyboje. Turėdami iietr.s ;

barzdos nekerpa. Tik vel
nias be barzdos.

na — $3.00. RIAUS. KAINA $3.50.

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.

duotuosius turtingus Dievo pa- 
* žadus. jie P.isdieii puiki..i noky- 
! liaudavo, kaip prilyginime paša- 
kvta. Turtingi Viešpaties palai_ - - I

I ntinimai virio jiems isitrenki i
j sakė? imu. šv. Povilas, cituodamas iš

! Psalm 69:22, sako: "Ju stula- i
i — Jis pasakė, gerai: kas ’-a?a''irsta jiems kilpa ir žala,,,-1 
, . ?. gaiš. papiktinimu ir atlygininori. gali vaikščioti apze- ,nu--. (Roni. n-9.).

— Tai ką tada Petras pa
Ka tik gavome

Pasakėčios, pagal Krylo
vą— Vytautas Petraitis, 217 
psl., kaina $3.90.

— Šiandien, Maiki, paša-; Reikėtų skelbti jai karą. O les. bet turės už tai mokėti 
kyk man, kas buvo tas Pet-į karas su pirmaeile valstybe valstybei mokkesčius. j 
ras, kuri žmonės vadina Di- i Rusijai būtų pavojingas.
džiuoju? Ar jis buvo tokio! Buvo dar Kaspijos jūra, bet —- Nu, Amerikos politi-
didelio stuomens, ar didelio i tai nekokia jūra, tik didelis kieriai šito trikso dar neži- 
mokslo caras? j ežeras, nes išėjimo i pašau- no. Jie apdėtų mokesčiais

i lio vandenvną neturi. Buvo visus kudlagalvius — po do-
— Tiesą pasakius, tėve,' dar Juodoji jūra. Deja. ją M nuo barzdos ir nekirptos 

jis buvo nelabai didelio u-j kontroliavo Turkija su Kry- galvos.
gio ir nelabai aukšto moks-Lno totoriais. Todėl Petras . a.
lo vyras. Jis gimė 1672 me-'paskelbė Turkijos sultonui — Be to. mK caras Pet- 
tais Maskvoje; jo tėvas bu-Į karą ir puolė jo tvirtovę prie ras bedė api^pis madų le
vo caras Aleksiejus, apie ku-} Azovo jūros, kuri jungiasi šalin ilgas, negiazias
ri mudu jau kalbėjome per- su Juodąja jūra. Tas karas
eitą kartą, o jo motina —i rusams buvo tikra katastro-

Vargšas, rodos, gražiai at-’ Veterinarine medicina ne
vaizdavo pagonis Ji- .uis pirmo- priklausomoje Lietuvoje,,
jo atėjimo metu. Neturėdami ; narašė d r. Stasys Jankaus-Dievo malonės, jie iš tikrųjų bu . . , . er rui
vo nuskurdę. Visi pažadai buvo kas, oOo psl., Kaina <>u.ou. 
duoti tik žydams ir per žydus '
Jei tais laikais kas iš pagonių • Vardai ir veidai mūsų kul 
norėjo gauti tikrojo •>’ 
laiminimų, tai jis tui

i.icvo p.. jturos istorijoje (Nuo Mazvy- -c,o priimt, . .do iki Skvirecko), paraše 
gorus žydai laikydavo iyg “su- i Stasys Y la, 345 psl., kaina 
nis“, nevertus atkreipti i juos , g g
dėmėsi.

žydu tikėjimą ir iop'i žydu. I’a-

Bet kaip žydų. taip ir pagoniu 1 Šventas raštas. Naujasis
padėtis žymiai persimainė trum Į testamentas, verstas iš grai- 
pai po .Jėzaus nuKrvziavimo ir , , ,, j a, •

nūs; jų vietoje dėvėti trum- prisikėlimo, žydai buvo itmetęĮ Kainos, ooo psi., Kaina
----- - "ir nukrvžiave savo Mesiją, ir i $5.00. ■

rudines, burnosus ar balako-

Karnavalo aikštėje, nove- 
švaistas, 

minkštais 
kietais—$5.75.

NuzmogintieJi, Vilniaus ir

fa.Natalija Nariškina. Jo tėvas, 
Aleksiejus buvo labai verž-ivon

ir Petra 
tuščiomi

?ugnzo
rankom:

Mask- Pus’ vengriškus švarkus. At
mesti ir senoviška , . . dėl to Dievo malonė buvo u'.im-jKepure^, Įa nuo jtl gįĮ(,įe žodžio prasmė-

numatytas Rusijos sosto Įpė- Į Doną, ii 
diniu. Soste tada sėdėjo jo‘kirtimas ir laivų statyba, 
smarki pusseserė Sofija, o Dirbo ir jis rankoves atsi- 
jaunas Petras buvo paskir-'raitojęs. Jis dirbo kartu su 
tas ja i padėjėju. Bet jam darbininkais ir kartu su jais 
daugiau rūpėjo mechanika, gyveno. Daugelis ir nežino- 
ypač laivų statyba. Sakoma, jo. kad jis yra Rusijos caras

j— diena, o ne rugsėjo 1. kaip - — —- ---- v ..o- —,
praaoejo rneazių buvo pirma Da ato pakei. jie nuolat prityrė pt-rsekiojimu | Sein„ kražt0 lietuvjy išgyve. .........................................

timo protestavo popai ir ku- Mirė taip g;t ir pavargėlis: J nimai lenkų okupacijos me-
} kitaip sakant, pagonys nebuvo J tais: parašė Petras Česnulis,
• visiškai Dievo atmesti žmonės.!
Jiems pradėjo rodytis Dievo! 

p _ . , malonė, ir tikintieji iš iu taro<formos nerupi; ale asnonu|buvo „unešti i Abmomo ’ 
žinot, kaip Petras Didysis , globsti Kitaio <akant

nigai.

— Man. vaike, tokios re-
256 ps!.. kaina $5.00.

Dievas šiandien, Krikščio-
gyvenime knygų

Parkas anapus

______ ____________________ _ . , , , Ame-
juo i audringą Baltąją jūrą.; vynas padarė rusams, kas'} davom dainą apie Poltavą |iš ank,s.to *)ask"!.w Abnmmui E- į Hka, parašė Vincas Trumpa, 
Norėdama jį atitraukti nuo reikėjo. Jis užtvėrė turkams; Taiffi pasakyk man kfek 1 251 psl., Įrišta, kaina $6.00.
pavojingų bandymų, moti- išėjimą iš Azovo, ir jų tvirto-} Petras paguldė tenai švedu, 
na privertė vesti labai gra-'vė tenai rusams pasidavė.} jejgu žinai, 
žią. bet nelabai protingą Tada prie Įėjimo Į Azovoj
Evdoksiją Lopuchiną. Jis jūrą rusai pastatė dar savo} — Pasakysiu apie tai ki-
paklausė motinos ir susituo-i tvirtovę ir pavadino ją Ta-Į tąkart, tėve. 
kė, bet tai buvo nelaiminga!ganrogu. Bet reikėjo da’}
santuoka, nes vienas kitam 'ožtikiinti saugumą, nes Tur-| —Nu, tai žiūrėk, kad ne- 
jiedu netiko, ir po to Petras kija buvo dar per daug stip j pamirštum, 
ją pametė, uždarė Į vienuo-j ri. kad rusai vieni patvs ga
lyną, paskelbė, kad persi- i lėtu su ja apsidirbti. Petrą 
skyrė ir vedė kitą. kreipėsi Į Vakaru valstvbes

prašydamas talkos Turkija' 
nugalėti, bet tos atsisuk'' 
jam talkininkauti.

. i/...; s 1 i "si - ■ .. -'Vj.;

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DE5IMTJ DOLERIŲ

— Ar tai nebuvo mūsų 
tautietė Kotryna, Maiki?

— Iš tikrųjų, tėve, ji va-j — Nejaugi visi Turkijos
dinosi Morta Skavronskaitė, * bijojo.' 
tačiau Petras ją perkrištijo į
Į stačiatikių tikybą ir pava-' “ ^'a] ne baimė, tėve. 
dino Ekaterinos vardu. Iši^a^aH Europos tautos bu- 
tikruju Rusijoj buvo dvi to-' dau£ aukščiau pakilusios 
kio vardo caricos. Toliau' kultūroje negu rusau kurie
pakalbėsime apie tai pla- buvo apžėlę ilgais plaukais
čiau. Tuo tarpu reikia ap.} ii' bąlzdomis, ąjisivilkę ilgo-»
tarti Petro santykius su ki
tomis valstybėmis.

mis rudinėmis ir vyžomis 
apsiavę, todėl Petras supra-j

angel
galėjo pasi'iaryT i
ir taip tapti dvasiniais Abraomo , • • , ,
vaikais, tačiau Dievo apveizdi Į piemiJUOta apysaka 
patvarkė taip. kad pagonys bu į
vo ypatingais šios malonės pri |

(»

Imkit ir skaitykir 

Kipro Bielinio 

knygą

ERORO IX VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

, to. kad vakariečiai nenori}
Kaip kitiems carams, taip' su.tokiais dėtis. Ir todėl, su-' kert^:0 

ir jam labai rūpėjo Balti jos. g’-j^ęs Maskvon, jis nutarė J
uostai. Bet durys Į Baltiją! Pravert\ Rusijos duris Pa
buvo stipriai užrakintos, o j karu kultūrą!. Jeigu ir nepa
raktas buvo Švedijoje, irge-' darysi is apžėlusio ruso ap- 
ninju Švedija jo neduotų šviesto inteligento, tai rei-

nr. 9
kun. Jonas Pasinaudokite paskutine ge.a proga Įsigyti visas 4 

kaina 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 psi.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190o m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė lai.ivę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

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

Visa* tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

gatves,—
jauni-

mui, parašė Danutė Brazytė-
! Bindokienė, 156 psk. kaina 
Į — $3.00.
‘ Užkandis, pasakojimai, 
I narašė Jurgis Jankus, 216

ėmė ‘ .is. Jiem- buvo suteikt 
iukščiausios Dievo malonės vie
los, kurios bi vo atvaizduoto 
"Abraomo prieglobstimi“.

Kaip prilyginime turtingasi. , paraše 
maldavo Abraomą, kad siuste » ,.„i -mT • 1 ' J . - | J / S * . lYvlill <1 • J • *J ' J •Lozorių su lašenu vandens atve ’
sinti jo liežuviui, arba paleng 
vinti jo kentėjimams, taip ne 
kartą žydai prašydavo Dievą 
kail suteiktu p^ms šiek tiek pa 
galbos, krikščionims tarpiniu 
kau jant. Bet ja vargai ir perse 
klojimai nesiiiovė. Iš tikrųjų, 
oer visą ilgąjį laiką tarp žydų 
ir dvasinius palaiminimus tu 
rinčių pagonių buvo didelis ii 
nepereinamas tarpas. Tačiai 
prilyginime n ra pasakyta, kad 
šitas turtuolio kankinimas turė
jo pasilikti per amžius. Kitos r
Rušto vietos parodo aiškiai, kad Į Mūsų piaeities beieškant,
jau daoar Janas <ugrazm.: zy pal a^į. Česlovas Gedgaudas, į du tautą į pirmiau turėtąjį Die-(:,._ , .. . ’

aprašvta 1 v° malonės ovj. nes jie juk* f.Kieno ioimato,
Abraomo ainija f įrišta, kaina $15.00.

! Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė}

Taikos rytas, novelių rin
kinys (15 novelių), parašė 
Jurgis Gliaudą. 229 psk, kai- 
na *1.00, Kietais viršeliais— 
$4.65.

j Po angelų sparnais, nove
lių rinkinys (25 novelės),
patašė Alė Rūta, 191 psl., 
kaina $1.00, kietais virše
liais — $4.65.

Joje smulkiai
•yra nrigimtoji

bolševikinio teroro sistema i (sėkla), 

tos vergų stovyklos, kuriose' Kas dorr.dė^ Tiesa. mi-s ori
ir žuvo musų 

i moliai seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

siųsim veltui -i*audos. Kreipk- j Alo\za> Da’Onas, 206 psl., j 
tė? šiun adresu • i sainn •tės šiuo adresu

Lithuanian Bible Students, 
212 E. -’-rd Street,

Spring Vall?y, III. 61362.
(^k: 'birniHiD

kaina $4.5
Sunkiausiu keliu, roma-

; nas. parašė -Jurgis Gliaudą, 
, 251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5,00.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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BALYS SRUOGA

Giesme apie Gediminą
(Tęsinys)

— f.tar.o mylimi draugai! 
Stipris mes, linksmi nūnai.
Ir ugniakurio liepsna,
Iš degėsių šokdama,
Tai suažčios, tai sušvis,
Tartum džiaugtųs su mumis. 
Jos bežiūrint, man vaidinas, 
Kad ir mūsų toks likimas.
Juk likimas kareivėlio 
Kaip berželio svyruonėlio:
Ir bujoji, ir žaliuoji,
Kol palūžęs susvyruoji... 
šiandien taurės mums putoja,
O koks laukia mūs rytojus?
Ar vėl lėksim sakalais 
Su trimitais, su daina?
Ar pavirsim pelenais 
Lvg ugniakurio vieta?
Ir prieš mus kaip margos srovės 
Nutekėjo daug dienų.
Buvo žmonės. Džiaugės, kovės... 
Kas beliko nūn iš jų?
Žemė? Vėjas? Tamsuma?
Ar jie jaučia mus, ar girdi?
Ar kad jaudina mums širdį —
Ir paguoda jų visa?
Nežinau... Bet dvasioj mano 
Jie nemirdami gyvena.
Juos gaivindamas miniu.
Ir šią taurę aš keliu,
Kad gyventų širdyse 
Mūsų protėvių dvasia 
Kaip šviesa ir šilima,
Kaip ugniakurio liepsna.
Kad su protėviais kartu 
Mūsų atmintis gyventų,
Ir kad joj sunkiu metu 
Šilimą ir šviesą semtų 
Mūsų protėvių vaikai, —
Taurę aš keliu, draugai!

VII.
4 «... S

Ir puotauja Gediminas 
Kaip dievaitis su žyniais! 
Skamba, gaudžia ąžuolynas, 
Nuaidėdamas kalnais.
Ir su plaukiančia daina 
Tartum Lietuva visa 
Sulinguoja, subanguoja, —
Ta pačia daina kvėpuoja...

Saulė jau seniai nukrito.
Žemėn ienkiasi dangus.
Ž- aigždės mirksi. Išsirito 
Ir mėnulis j skliautus.
Žiežirbos vis dar lekioja 
Po viršūnes ąžuolų,
Ir midus vis dar putoja,
Jėgą didindams balsų.
Gal kariai kaip vyturėliai 
Lig pat ryto būt’ čiulbėję,
Būt’ puotavę, būtų šėlę,
Jeigu būt’ nepastebėję, 
Gediminas kaip pakilo...
Tuoj skardi daina nutilo. 
Klausosi visi, kas bus,
O jis, didis ir šviesus,
Lyg trimitas žalio vario 
Savo vyrams žodį taria:

— Nors puotauti malonu,
Bet mums reikia daug jėgų,
Kad tėvynė augt’, žydėtų, —
Kad ranka nesuvirpėtų,
Kai it viesulas ūmus 
Ginsim tėviškės laukus.
Daug dar priešų Lietuvos 
Kelią mums staiga pastos. 
Nežinia, su kuo rytoj 
Susikibsime kovoj.
Baikim taurą ir taures...
Ruoškite palapines!

Gražūs suomės prisiminimai Kame ir kodėl ilgai gyvenama
žemiau pateikiame pluoš- sakė kalbas. Vertėja buvo' šiomis dienomis visa spau- vaidina svarbiausią vaidme- 

tą gražių prisiminimų apie vyresnė moteris iš Turku da rasė. kad J*«gseJ0 2 d- JU bendruomenes tarybose, j 
Lietuva, kurių autorė Armi (Suomijos miesto), ištekė- Kaukaze mirė 168 metų am- ten nėra pensijos am/.iaus.l 
Klementti vra žmona žy- jusi už lietuvio. Ašaros rie- žiaus Mislimovas. » Vyrai ir moterys dirba net
maus Suomijos chorvedžio dėjo susijaudinusios mote-. . . .. : ĮJ° ?r - *2° am^iaas;
Heikki Klementti (1876- riškės skruostais, kai ji, pa- Sovietai mėgsta pasigirti. Pasak jau minėtą sovietų 
1953) kuris Suomijos cho- sistojus ant statinės, vertė Gal jie ir Mislimovo amžių gerontoolgą. žmones greitai 
rui “Šuomen laulu“ (Šuo- prakalbas į jos gimtąją kai- —ki41 ™-
mijos Daina) dirigavo Lie- bą. kuria kalbėti neturėjo 
tuvos Valstybės Teatre 1924 progos dešimtį metų. Iš vi-i mantis kalnuotas

I Andrius Valuckas, NE* 
j MUNO SONOS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

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

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
56.00.

Aloyzas Baronas: LIE.°- 
fAJ IR BEDUGNES, pre* 
mjuotas romanas, 279 psl., 
aina $3,GI).

Pragaro vyresnysis, pre-
nijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
<aina $5.00.

Nemunas teka per Atlan*
:ą, Vytauto Alanto 5 nove- 
ės, 263 psl., kaina minkštais 
iršeliais $3.00, kietais $3.50 

kis. 259 psl., kaina $4.50.

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

Dailininko žmona, roma
nas, parašė Juozas Tininis, 
kaina $5.00.

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

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 346
psi.. kaina $3.

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

padidino, bet nėra abejo- miršta, kai jie nebegali vai 
nės, kad sovietams priklau- dinti naudingo vaidmens. 

Kaukazas
TEISMEsų kalbų mano atminty liko t viena is trijų sričių, kur.’

■vienas sakinys: ”Jei jūs, Į labai seno amžiaus žmonių _ j-j aDffavote 
prisiminimus įliejo suomiai, kada nors patirtu- yra rtaupausia. Be Kauką- žmones> kulieJ jumsPtįk4j0?

kis’tane buv^i Hanzos ka-Į _ To(Ia teisėjau 
nigarkstija Himalajų kai- kad tj t ku,.je maK 
nuošė, vadinamame pašau- netikėjo visiškai nAuV0 
no stoge . ir Ekvadore Vii- galima
cabamba apylinkėje, aukštai, 6 
Andu kalnuose. Tose vieto
vėse šimtametis žmogus nė-, 
ra jokia retenybė.

metais.

Jos
Helsinkio žurnalas ”Uusi mėt badą ir vargą, kreipki 
Maalma“ savo š. m. rugpiū- tės į mus. Pažvelkite i šiuos 
čio 1 d. laidoje. Eltos ko-1 plačius javu laukus —iš jų 
respondentas Helsinkyje ta mes dosniai sušelpsim jus,
proga rašo: brangūs Suomijos bičiuliai“ 

Tada nenujautėme, kokia 
tamsi ateitis laukė mūsų.“Esu tikras, kad Uusi Ma

alma (Naujas Pasaulis), at
iminimus atspausdindamas* Koncertavome Kauno o 
kaip tik šiuo metu, norėjoj peros teatre. Mūsų dainavi-j 
pabrėžti savo simpatijas mas buvo sutiktas dideliu

ROMANAI
Lietuvai I entuziazmu. Po koncerto o-

šiu metu sausio mėnesio 
National Geographic žurna- Sunkiausiu keliu, romą

‘peros patalpose mus laukė:Ie f,r. Alexander Leaf mėgi- nas. parašė Jurgis Gliaudą 
Ten tarp kitko rašoma: (iškilminga vakarienė. Ope-jna paaiškinti, kodėl minėto- 251 psl., kieti viršeliai kai

! ros personalas — nuo direk-i se srityse yra daugiau ilga- na $5.00. 
choras’toriaus iki primadonos, no-, amžių negu kitur. ,T924 m. mišrus

’Suomen Laulu“ gastrolia-: rėdami mus pagerbti, patys j
kad JAV -se'

Brolio Mykolo gatvė, ro
vo su koncertais Lietuvoje. • aptarnavo mus. susėdusius '^1S Primine, nau u^v-se inanas> parašė Eduardas 
Mano atmintyje ypatingai Į apie stalus. j tik 3 iš 100,000 pasiekia 100 Cinzas, 303 psl.. kieti virše-
liko gyvas vienas mūsų pa-j įmetu. Kaukaze tokių yra jau Kaina $6 00
gerbimas. Jau pasienio sto-j Kas gi iššaukė toki nepa- 84.Hunzojetamreikaluinė-
tyje buvom sutikti didžiulės 1 prastą draugiškumo pareis- ra pakankamų davinių, o 
žmonių minios, nors tenai j kimą? To priežastis buvo ne Vilcabamboj, 1971 m. gy- 
teturėjome sustoti vos de-Įvien mūsų dainavimas: lie- ventojus surašant, buvo 9 
simčiai minučių. Mokyklos! tuviai neužmiršo, kad ”Suo- šimtamečia i iš 819. taigi iš 
buvo paleistos. Orkestrai ir j men Laulu“ buvo pirmas 100.000 būtų 1,100 šimta- 
chorai sutiko mus su muzi- i svetimas choras, kuris 1917 mečių.
ka. Suomių ir lietuviu vėlia-.m- gegužės mėn. didžiojoje

Dr. Leaf išskiria šiuds 
veiksnius, lemiančius ilgą 
amžių:

Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą. 406 
psl., kaina $5.00.

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

vos plevėsavo tarp vainikų, • Helsinkio universiteto salė- 
jaunos mergaitės_ tautiniais, je sugiedojo Lietuvos Him- 
1 ūbais barstė gėles. Pra-’ną. Jie taip pat su dėkingu- 
džios mokyklos mokiniai j prisiminė, kad lietuviai, 
giedojo Suomių himną suo-ilaivės kovotojai, sunkiais 
miškai, nors mums sunku priespaudos laikais rado 
buvo atpažinti suomių kai- Suomijoje prieglaudą. Lie-
bą. Ant platformos stalai lū- tuvos laikraščiai, pranesda- bamboj vyrauja valgiai, ku- 
žo nuo tortu, pyragų ir obuo-Į apie Suomen Laulu“ at- riuose maža gyvulinių rieba- 
lių vyno. Skanumynai, ku-' vykimą, dėkingai prisiminė Ju, maža kalorijų, daugiau
rių nesuvalgem, buvo suneš- apie tai* 
ti į mūsų vagoną. Abi pusės (E)

San Marino moterys laimėjo

Kalnu aplinka. Visos mi
nėtos vietovės yra kalnuose.

Dieta. Hunzoj ir Vilca-

augalinių riebalų. Kaukaze 
dabar valgiuose yra žymus 
kiekis pieno ir mėsos, bet 
prieš 50-75 metus ir ten val
gis buvo paprastas.

Fizinis aktyvumas. Ilgo 
amžiaus tyrėjas dr. Leaf ci
tuoja vieną rusų gerentolo- 
pą (žmogaus amžiaus senė
jimo tyrinėtoją):

Nevisi žinome, kad Itali- karnos. O dabar jos galės 
jos vidury, netoli Rimini būti ir minėtos tarybos na- 
miesto, yra labai sena mažu- riais ir užimti kitas valsty- 
ė nepriklausoma San Mari- bės pareigūnų vietas, 

no valstybėlė. Jos plotas de
šimt kartu mažesnis už New j įstatymas panaikina h' .
Yorko miesto. 0 gyventoju motera teisių susiaurinimus m;ertu gyventojai. Nuolati- 
teturi 20,000. '" ‘i turto valdymo srityje. Iki rus būtinas fizinis aktyvu-

! šiol jos negalėjo pirkti ar
Ji valdosi demokratiškai. Pa,'duoti nekilnojamojo tur- 

Tos vyriausioje taryboje, sa-į^® ar daryti bet kokių teisi
nių bei finansinių pasižadė- 

itstovų, iš ju krikščionių de-. Jim^ be teisėjo sutikimo, 
mokratu 27. komunistu 14.1

kykime parlamente, yra 60,

socialdemokratų 11 ir sočia- balsuojant, komunistai 
? listų partijos — 7. Bet mo-! kaįrjejj susilaikė.

ervs iki šiol ten neturėjo ly-j
pu teisių, dėl kurių jos jau Į Bet ir po spalio 1 d. mote
emai Kovojo. 1945-57 m. ’ rys dar nebus teisiškai visai 
5an Malino valdė komunis-1 šeimoje. Moteris už
ai. bet ir jie ne

“Kodėl kalnuotų vietovių 
gyventojai lengviau išgyve
na širdies priepuolį, negi

s pagerina jų širdies bei 
Jaučiu veikimą, ir todėl šir
dies raumenų aprūpinimą? 
deguom'u yra daug geresnis 
negu miestiečiu“.

ma-

įdomu, kad ta įstatymą' Paveldėjimas. “Beveik vi- 
b si šimtamečiai, su kuriais a? 

kalbėjausi, turėjo mažiau- 
1 rt'} vieną iš tėvų arba broliu 
bei seserų, kurie gyveno il
giau nei 100 metų,“, rašo dr. 
Leaf.

nutiko mote-'ištikimybę gali būti nu-
ims duoti lygių teisių, nes, Moteris'Yštekėiu-’ santuokoje yra aiški il-
Sin1X: S'anC,0S " ’ J Svetimšalio, „:?ali su- į genimo sųlįa. Soviet,

]grįžti į namus gyventi be. pc}ont°loga> Pitzchelauii
Pagaliau moterys vis dėl- specialaus leidimo. Tai yra:J^OOO ilgaamžių ir

• 1 - •• 4. • I fMiknTYip npt iHuo, kad v 1^1, su mdZd įsim-o pasiekė savo: priimtas j-!tapoma net nartems jeigu
tatvmau km ic irtonlin< 1 Jos gTJZtl SYVentl SU gi- 0 'euę. 171. l^eai
tatymas, kuiiSLsigaliosspa-iJ . v s/ . .ap’rtausti seniai pareiškė.

Į kad jie seksualiai veiklūs te- 
į bėra būdami 80, 90 ir net 

. . . _ J100 metu. Tas pats dr. Leaf
Kitus mokyti visi meg- patvr^ kafj tarp 100 metu 

štame, bet save pamokyti peržengusių moterų tik 21/2

lio 1 d., praplečiantis ir mo- minėmis San Marino, 
erų politines teises. 1959 m.

;os buvo išsikovojusios teisę 
balsuoti vyriausios tarybos 
rinkimuose, bet pačios ne
galėjo būti i tą taiybą ren- tik retas susipranta.

Žodį tarė. Ženklą davė 
Savo vyrams kunigaikštis.
Ir kariai, linksmai dainavę, 
Išsiskirstė tuoj po aikštę.

(Bus daugiau)

I y tis ir vedybos. Gyveni-

rt buvo bevaikių, 23% to
rių o 2-3 vaikus. 44% —4-6 
vaikus ir 24rt — net iki 15 

1 vaiku.
I T

Psichologinis veiksnys. Jis 
taip pat labai svarbus. Viso-I 
se minėtose Himalajų ir An-|

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

To paties romano II dalis, f
414 psl., karna minkštais; 
vii sėliais $6.00, kietais —į
$6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, i?torinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina
minkštais virbeliais $5.00. Atsitiktinio kareivio užra- 

< šai, J. Januškio atsiminimai, 
J. Kralikauskas, VAIŠ-< 127 psl., k liną $2.00.

VILKAS, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $4.50

12 knygų už $2

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

Naujokaitis, PA-
ŽALIĄ RŪTĄ Murklys, apysaka vaikam, 

įparašė Antanas Giedrius, 
130 psl., kaina. $1.80.

Pūkelevičiūtė. —
Juodojo pasaulio sukili

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

Pranas 
SISĖJAU
232 psl., kaina $4.00

Birute
RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS,
premijuotas romanas, 23". 
psl., kaina $5 00.

Juozas švaistas: ŽIOB 
JAI PLAUKIA, romanat 
- knygnešio Kun. M. Sida 
avičiaus gyvenimo, 233 psl 
aina $2.50.

Aitvarai ir giria, Jurgic 
Jliaudfts romanas iš partiza
nu veiklos. 254 psl., kaina 
54.50.

Vėjas lekia ’yguma, romą. 
įas. parašė Aloyzas Barn
ias, kaina $4.00.

Aidai ir šešėliai, premi
juotas romanas, parašė Va
cys Kavaliūnas, 234 psl., 
kaina $5.00.

Aloyzas Baronas, PAVA 
SARIO LIETUS, 26) psl. 
kaina minkštais viršeliai? 
<2.50, kietais $3.75.

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

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

I

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

Kunigų celibatus, parašė 
kun. Fox, 58 psL, kaina 25 
centai.

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

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psi., kaina 50 centų.

Eilės ir straipsniai, 95 psl. 
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 p3l., kaina 
10 centų.

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

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$11.40, bet visos kartu par-4_____ t Alpis, romanas, autorius

lų srityse senas žmogus yra j Kazy s Karpius. 227 psl., kai- Juodamoaui^l 
aukštoj pagarboj. Senieji na $5.00.
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Lankėsi V. Mamaitis

Pirmadieni mus aplankėW — v • • |, Pirmadieni mus aplankėlz I£)r1 n O O 1>> 1 ® i i Lietuv^ Vargonininkų-Mu-
F CC?O j| zikų s-gos pirmininkas. Mu-

MMMHMMMMMHėėėMMMMM/'MMMėMMMM******************
zikos Žinių redaktorius Vin
cas Mamaitis iš Elizabeth.

Lietuvos problema 
kultūros klube

i mums vistien
Praeitą šeštadieni Bosto- noma. laikui bėgant, & . 

no LB Kultūros Klubo nau-j susidaryti naujų tarptauti- 
ja valdyba, vadovaujama situacijų, kurios ir Lie- 
naujo pirm. inž V. Žiaugros, i tuv°s klausimą gal išspręstų 
pradėjo naują susirinkimų Jpums palankia prasme, bet 
sezoną. Buvo pakviestas ir fk'. B. Kasias nesileido į jo- 
dar niekad čia neviešėjęs kius šviesesnės ateities pra- 
prelegentas— prof. dr. Bro- nasavimus. nes tai nesanti 
nius Kasias, kurio paskaitos J° paskaitos tema. Jis tiktai 
tema: „Lietuvos problema sf°vls uz pasknų išeivių n . kėliai būdav 
šių dienų tarptautinės teisės ^a^ Vet tam fJkrų nuostatų nuoliai n ,1-1 

reguliuojamą bendravimą j vaikai, 
su tauta. Bet to elgesio ma
tas turinti būti kiekvieno

eivijoje“. Kaina $5.00.

Vandalų padaryti nuostoliai

Bostono vandalų per me
tus padaryti nuostoliai jau 
tuoj pasieks milicną dolerių 
Jie vis didėja. Įdomu, kad 
seniau tie kenksmingi išdy- 

o vyresni jau- 
al pet tam tikiu nuostatų Į nuoliai. o dabar 1012 metų

šviesoje .
Tarptautinės teisės ir po

litinių mokslų profesorius .................
dr. B. Kasias savo kalboje Įtautme sąžine. .
griežtai apsiribojo tik minė- Paklausimų metu kiek op- » '*n&U: . 
tos temos rėmais ir šaltais t timistiškiau pakalbėjo Sta-? s^monln*'ai

!

teisiniais faktais bandė nu
kviesti tik tą teisinę padėti, 
kurioje dabar okup. Lietu-, 
vos klausimas stovis.

Pagal prelegentą, Versa
lio taikos sutarties idealais

sys Lūšys.
Kultūros klubo susirinki

mas buvo labai gausus, ir 
jame dalyvavo nemaža jau
nesniosios kaitos atstovų.

sukulta Lietuvos valstybė 
su smurto Įsiviešpatavimu 
tarptautiniuose santykiuose 
ir senos teisinės sistemos su- _

Amerikiečių spaudoje yra 
'pėliojimų. kad Įvairūs van
dalai ir chuligainai i nuosto- 

darbus via kai kieno 
kurstomi. Pa^

Į dangų pardavėjai kursto 
i blogi linkusius vaikus bars
tyti gatvėse ar automobilių 
sustojimo vietose atitinka
mas vinis, stiklioriai —dau
žyti langus, medelių sodini
mo biznieriai — laužyti me
delius, kad padidėtu ju biz
nis. Betrūksta, kad graboriai ■ 
amdytų žudikus... Sunku;

griovimu

Gerai atlikta programa

Pi aeitą penktadieni ”Gar-
Antrb^o^oasauli"; S° Ban«u“ iadijo valandėlė- oasakyti, kiek Šame spėliok 

! ie amerikiečiams klausyto- iime vra tiesoę_ bet |r ,;0,ici.
nio karo rezultate es>ą pra- ,;anis įuvo pateiktos dvi V. i ja panašiu žinių turint’* 
radusi n tuietą taiptautmes Kudirkos satyros anglu kai-{ 
teisės atramą. Po Antrojo ba Tai apie -pOpierių me- 
pasaulimo kai o nebuvo jo- <jžiotoia Kruglodurovą ii 
kios taikos sutarties, nesu- „Lietuvos tilto atsimini-1 
kurti jokie neginčytini nau- maPų Satyrų vertimus su gi- ‘ 
jos tarptautinės teisės pa- bu jsįjautimU ir aktoriaus 
grindai, o kai o laimėtojų men0 plonybėmis paskaitė

p ir- Mykolas Drunga. prieš tai 10010 juu 23 metus siunčia siun-
Euiopos . padalini- k]auSvtoja įvesdamas ir Į a-, tinius i visus kraštus ir yra pu

mas. Net ir Jungtinių Tautų
Organizacija esanti Įkurta 
ne tarptautinės teisės (ku
rios nesą) vykdymui prida
boti, o tik didžiųjų galybių 
—JAV ir Sovietų S-gos — 
dominavimui pasauly užtik
rinti. Taigi Jungtinių Tautų

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

Namus iš lauko ir viduje. 
I.tTutau noDieriuS ir LaisM’

Naudoju tik genaus^ 
medžią ga-

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.
TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

S« Boston. Mass. 02127
Tei. AN

tiktai de facto užtvirtintas 
naujas

GERIAUSIA DOVANA 

LIETUVOJE

Intertrade Express Corp . 125 
. 23rd St.. New 5ork, N. Y.

ną lietuvių spaudos dra udi-; tyrusi, kad geriausia dovana 
mo laikotarpi. į Lietuvoje yra specialūs rubliu

1 certifikatai.
Boston Globė apie aktorių • Už kiekvieną toki rublio certi- 

gauti

15 days from $ 309. 00 plūs air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norvvay, Holland 

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad, 

Tallinn and Riga.

For Information contact:

fikatą g»alima gauti mažiausia 
4 paprastus rublius. Tais specia
liais rublio certifikatais Vnešpo-

___  , . . ■ syltorgo užsienio valiutos krau.
Organizacija negali privers- puslapio prirašė apie tuvėse Ralirna pirkti viska už 
ti jokių savo nutarimų vyk- aktoiiaus Laurence maža kainog _ už kctvir.
dyti, jeigu jie nepriimtini P-^vey £>venim3- Ten ta™tadaii ar net dar pigiau. Tai 
bent vienai veto teisę turin- KkK0 1 asoma ’ ; reiškia, kad jei. pav.. kurios nors
čių didžiųjų valstybių. Tad ’Harvey, lietuvis, kuris j prekės kaina yra 10 rublių, tai 
ii dabartinė okup. Lietuva gyvena tai Londone, tai Be-’tą prekę galima nupikti už du

Laurence Harvey

Boston Globė rugsėjo 2 d.
rašė apie 
Laurence 
Ten tarn

®F//V/V/7/#
prida of scandinivia

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116 

Tel.: (617) 482-4952

Už vieno rublio certifikatą 
mokama $2.35. (kibte jų pasiųs
ti, kiek tik norite.

Paprašykite naujo iliustruoto 
katalogo veltui. Ji peržiūrėję 
Įsitikinsite, kad specialūs rublio 
certifikatai yra geriausia dova
na jūsų giminėms Lietuvoje.

(Skelb.)

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
tarptautinės teisės požiūriu Iverly Hills, sveiksta po vi-', su puse rublio ar dar pigiau, 
esanti apverktinoje padėty, durių operacijos“... į Specialūs rublio certifikatai

Pielegentas neteikė daug Garsiojo aktoriaus Lau-’ gali būti iškeičiami i paprastus 
reikšmės nei ligšiol JAV rence Harvey tikroji pavar-Į rublius labai geru kursu, 
kartojamam Lietuvos o-ku- dė yra Laurynas Skinkis. Jis. Tie certifik atai pristatomi i 
pacijos inepripažinimui.- nei gimė Lietuvoje 1928 m. namus per 3-4 savaites.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus ;>Dlt pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomių nrotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytoju laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema
’ NEPRIKLAUSOMA UETUVA“ vra dinamiškai, mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se J>8.00 

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

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MĖNESĮ 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmokijimo » Išsimok ėti per 60 mėnesių ’ Jokių procentų

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

Spalio 21 d. So. Eostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje lietuvių radijo valan-{ 
dos Laisvės Varpo rudens; 
parengimas

• * *

Turime Lietuvos žemėla 

pių — už »<) centų, už S2.5* 

(su lankstomas)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
t
; Jamaica Plain netoli Frnklin 
'parko (Bostone) išnuomojamas 

I kambarių butas, tik suaugu
siems. Teirautis bet kuriuo me 
1 tu telefonu: 522-9894. 
i (37)

IEŠKO D R A U G O

Pagyvenusi vieniša našlė iš 
ramaus prie gero susisiekimo 
nedidelio miestelio Mass. valsti
joje. turinti namus su nemažu 
sklypu, ieško blaivaus ir nerū
kančio vienišo pensininko, kuris

Lapkričio 3 d. Bostono 
Lituanistinės Mokyklos Tė- 

? vų Komiteto banketas So.
, Bostono Lietuvių Piliečių norėtų drauge praleisti likusia.' 
į d-'jos III aukšto salėje. senatvės dienas.
j Pradžia 7 vai. vak.

• • •
j Lapkričio 25 d. So. Bosto- 
’ no Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose Bostono ramovė- 
nų rengiamas Lietuvos ka- 

t riuomenės atkūrimo 56 metų 
I sukakties paminėjimas

Laiškus siųsti Keleivio adre
su, pažymint ant voko —

"Vienišai“

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Angliioj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
aą. Perduodama: Vėliausių 
oaaaulinių žinių santrauka

Ši radijo programa trans- r komentarai, muzika, dai 
liuojama penktadieniais ii įoe ir Magdutės pasaka
stoties WBUR 90.9 FM Biznio reikalais kreiptis 1
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. Baltic Florists gėlių ir dova 
vakaro. nų krautuvę, 502 E. Broari

way, So. Bostone. Telefo- 
— Tštrau- nas A N 8-0489. Ten gauna

mas ir Keleivia.

• • •
Rugsėjo 28 d 

kos iš Donelaičio ”Metų“.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika'iugiausiaa 
apdraudes nuo $100.00 iki $1C.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea_ 
dovvment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
cm žiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
16a apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitda 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alttanre of America
807 W«t 30th Street, Nevr York. N.Y. 10001
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Vietines žinios
MALONIAI KVIEČIA 

TĖVŲ KOMITETAS

Grįžo ii Lietuvos ROSE’S S A LON

Tui lietus ei priklausantis 

GROŽIO SALONAS

113 Dorchester SU So. Bostone. 
Telefonas: 269-9703.

PARDUODAMAS NAMASGrįžo is Europos
' ‘ i !

Praeitą penktadienį iš Praeitą savaitę iš Lietuvos' Bostone nebrangiai par-
1 ' duodamas 3-jų šeiniu namas, ap.

f

| Bostono Lituanistinės Mo- Europos grįžo Ona Ivaškie- grįžo Trans-Atlantic Travel! .iWornas ajyva 
*, kyklos Tėvų Komitetas la-į n- -r ,os seguo yjarjja Valat- bendrovės šeštoji ekskursi-!
*; bai nuoširdžiai kviečia VISUS ■ . ;. . . . , ... j Dideli kambariai, ąžuolinės

J Bostono ir apylinkės lietu-‘ kienė, ten išbuvusios 2 sa- ja, kuriai vadovavo Aldona ■ g 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJ1MAS-KONCERTAS vius daly vauti jo rengiama-* vaites ir aplankiusios Ang- Adomonienė. I

me metiniame bankete litu-
Rugsėjo 30 d. rengiamas Gautas šio parengimo 

Tautos šventės minėjimas, nas skiriamas lituanistiniam
Tai yra nukelta rugsėjo 8 d. švietimui. ! lapkričio 3 d. So. Bostono1 n ... ....

ie- I i .tuviu Pilieėiu ,l-i„. III „ I ! ekskursija.

imo pei- i anistinei mokyklai paremti. Olandiją. Vokietiją, Ita-, Spalio 3 d. į Lietuvą is- ^ld Harbor 
istiniam, Banketas įvyks šių metų' liją, Austriją, Šveicariją ir vyksta septintoji šių metų me au le*

♦ 1 i • v • OJ C* T > X i *
šventė. Jo programoje: i Visos organizacijos kvie-j Lietuvių Piliečių d-jos III a.

10 vai. ryto —iškilmingos čiamos, dalyvauti su vėlia- salėje.
namaldn^ šv Petro lietuviu vomIS bažnyčioje ir saleje. , Programą atliks Bostono 
parapijos bažnvčioje So^ Gausiai dalyvaudami, at-į Vyrų Sekstetas, vadovauja-

Dirba 6 patyrusios darbinin. 
nauji virtuvės ir cent- kės. Patarnavimas geras. Kainos

....... ... neaukštos.Kreiptis i savininkus — 69
Street, So. Boston. o Atidarytas nuo 9 v. ryto iki 

9 v. vakaro.
(37)

- -v .,.,ebk i::,aa : 1

parapijos 
Bostone;

3 vai. popiet — So. Bos-' kyklą.

liksime tautinę pareigą ir į mas komp. Juliaus Gaidelio, 
paremsime lituanistinę mo- Stalus galima rezervuoti

tono Lietuviu Pil. draugijos 
auditorijoje iškilmingas mi

nėjimas, kuriame kalbės

LB Bostono apylinkes 

valdyba

pas Roma Štuopiene, telefo- 
! nas: 1-784-5287. ‘

M. ir R. Mockai — teniso j

čempionai į
i. i

c T'? f „ t -za.. • n-i ■ Marija ir Raimundas Moc-' So. nostono Lietunu Pil. , . • ,. .. KT , i, • , -• 3 *. • i Kai. gyvenantieji Nashua, i, d-jos rugsėjo 20 d. susinn-: KT u ,Prele^ertn tema- ”1 ietu- l • f ■ . • » , : N.H., aimejO to miesto te-rreiegento tema. Lietu-1 kime tin. sekretorius Ado- . --• .. , , niso pirmenybes. Raimundui,mas Druzdis pranešė, kad' . J , , ,---- 1 - . . tai jau antras toks laimeji-pusę ;)er rugpiucio menesi paia-. • - . . J'* i c-i-non- i i 'D , mas, o jo žmonai — pirmas., mų buvo 8lo,980 ir kad pei- „U u 1j ,, —,o 1 j v lėtos laikraštis Nashua:
Koncertinę dali atliks so- ’ Telegraph“ plačiai tą įvykį (

listė Daiva Mongirdaitė, a- J draugiją priimti 2 nauji aprašė, išspausdino ir to lai- , 
komponuojant kompozito- nariai, mirė per tą mėnesį roėjimo dovanų įteikimo f o-; 
riui Jeronimui Kačinskui. \ ienas narys — Juozas Ba- rogtafijas.

Lietuvos generalinis kousu-, jr rugpiūtis buvo pelningas: 
las iš Nevv Yorko Anicetas 
Simutis.

va vakar, šiandien ir rytoj 
Paskaita truks apie 
valandos.

kūnas.
Toliau bus linksmoji dalia 

su baru, bufetu ir šokiais.

R. Mockus yra bostonie- 
šurum burum nariam bus čių Marijos ir velionio Kazio 

spalio 28 dieną. Mockų sūnus.

*P

*

vL

SOI TU BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— vokiškas alus
— JAI KIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

LIETUVIŠKI PIETŪS

(Balandėliai, kugelis dešros, kopūstai ir ktj 

At.-ilankykite ir būsite maloniai n.istebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOV YBĖ į

t

to

Jj Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

1973
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Savybės : 
I’roduktingumas 

Grožis 
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

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

10 metu garantija.

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. Heating oils
Alvva šildvmo specialistai470 Adam, Street, Uumcj, Mase.

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisa., 21 vat. per diena

Skambinti — Boetoei: 436 1204 ^^773-4940

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER. MASS.

Tel. SW 8-2858

yra vienintelė oficiali ist»=-i 

ga VV orcestery, Kuri siunčia; 
siuntimus tiesiog iš VVorces- •

terio j Lietuvą ir kitas Rusi i 
jos valdomas sritis- Čia kai- ,

bama lietuviškai, patarnau-i 
jama greitai ir sąžiningai. ' 
Siuntiniai aueira greita: u; 
tvarkingai.

Senas parvirsta ir negir
tas.

Eload Sųuare 

Hardivare Co.

S*-:ni'Jkaa >. J Vl.PANA
o2b EAST a :
Sol; l u «os, M V SS, 
iELEJONAS AN 8-410 

h«n ąsoti. .%:>•< re i’fižsl 
Pop’ervs Sier-vinb

Stiklai l-ft.-jf an-,3 
re-.is r>;t.rt iitnr.an, 

P, v i k :r. e ■ i v a p l u > ū t, •«. ri n. iru'/<y« SC * T if p’o4vss«»

a-įarer
Te:eionas: A N 8-2805

Lh\ Jas. J. Hcaovan\

7. PttJiikamif}
Čia eajūna £s.uti įvairiau ; ! P Jf? B I P-' I S

šių. importuotų ir vietines;^ OPTOMETRiSiAS 
gamybos medžiagų ir kitu j . V alandos:
daiktu, tinkamų Lietuvoje.1 E,J" 9rvto iki 5 vai .aki 
labai zemor^is kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

r •

ire-:išcie;::;'.i= nntnąisma i
447 BROADVV AY 

s--oUi D-' sto-i. Ma.<4s

II

Už nosies ne tuc jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
vedžioja,

Peter Maksvytis
Carpenter i Rsildei
49 Church Street 

**-. Milton, Mass.
Atlieku visus pataikymo. rtmnt 
to ir proiekta’ jnio darbus i- lau
ko ir viduje, gryvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jašą reika
lavimų. Satik-ta visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

| TEL. AN 8-2124
lf)r, Amelia E, Rodd

5 (RUDOKIUTĖ)
j OPTOMETRISTB

!
* Valandos:

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

t 415 BR0ADWAY 
| SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriaasiss žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TlKHA VAISTINE

Parduodame tiktai vrisius, išpildome gydytojų rs 

teptu* ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 raL ryto iki 8 vai- v^ iAskvrvs šventadieniu* ir erkei. 

>!»BCO5O5O00O0O0O»«»!>rz>SCiCOOCClZXįCC<3OS»OS<Z>iOr.OC!«BC«90S

641 E Broadvvay

n AL CO,,

So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos

1
Pilnas šildymo įrengimas

Skambi ii k ite

268 • 4662; - r;- tt • iKJ

; žmogaus — be ydos.

jj A. J. NAMAKSY

;■ Real Estate & Insurance ;■ 
;» 321 Country Club Rd. ų
;ĮNewton Centre, Mass. 02159;;
;i Tel. 332-2645 ’į
' > < >

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope-i

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
VVorcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347 

Tiesiai iš VVorcesterio siun-
ros solistės Elzbietos Karde- j čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0G.

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sbdarumi iš 
vielines garny bus medžiagų, ap
avo, maisto ir pramones gami 
nių. lurimt vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- 

< J me maistą, pinigus ir galite už- 
!j sakyti jų gamybos prekes. Čia 
!! sumokėsite pinigus, o giminės 
«! ten vietoje galės pasirinkti už- 

sakytas prekes.

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

COSMOSPARCELS

EXPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
-Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vat ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

South Boston Savings Bank i i Trans-Atlantic Travel Service
ALFREI) VV. ARCHIBALD; PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip S1.000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27/o pelno)

už visus kitus indėlius moka

J

6%

5— U4
1%

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

Bankas veikia 109-tuosius metus. ------

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

įl virš $274,000,000
V

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

——

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

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

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

393 West Broadvvay 

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

' >
:: «I ►
i:
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