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Simas Kudirka reikalauja 
Lietuvai nepriklausomybės

Jis herojiškai laikėsi teisme.

Atsisakęs sovietinio advoka
to, pats save gynė, pulda
mas kaltintojus ir Lietuvos 
okupantus.

Pabrėžė, jog neišdavęs savo 
tėvynės, nes jo tėvynė yra 
Lietuva, o ne Rusija.

Buvo pasirengęs drąsiai su
tikti ir mirties bausme.

SO. BOSTON, MASS., 1971 METŲ RUGPIŪČIO - AUGUST 17
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Nuotrauka J. Rentelio
Bostone didžiulės demonstracijos dė! Simo Kudir kos išdavimo sovietams metu buvo sudegintas 
šitoks karstas su užrašu: "žmogaus teisės, adm. Eiles nužudytos“. Dėl JAV admirolų ir kitų parei
gūnų politinio žioplumo Simas Kudirka buvo grą žinias sovietams ir jų nuteistas 10 m. kalėjimo. 
Čia matoma demonstracija

Praeitą savaitgalį prezi- 
; dento Nixono Camp David 
' vasaros rezidencijoje vyko 
i svarbūs pasitarimai, kuriuo- 
Į se dalyvavo Įžymiausieji e- 
konominiai patarėjai ir kiti 
aukšti pareigūnai. Buvo ži- 

; noma, kad ten gvildenamas

Simo Kudirkos pareiškimai š. m. gegužės 17-20 d.
Vilniuje Įvykusioje jo byloje pateko i Sovietijos vadina
mųjų maištininkų pogrindžio spaudą ir su tos spaudos
biuleteniu slaptais keliais pasiekė Paryžių. Iš ten platus ] __ ______ - -
Simo Kudirkos bylos aprašymas pateko i Europos ir Ame
rikos didžiąją spaudą, dažnu atveju joje užimdamas pir- Ačiū 1 Ol'ke Ulirė 
iriuosius puslapius ir nustelbdamas kitas dienos sensaci-Į 
jas. Rugpiūčio 7 ir 8 d. JAV-se Simo Kudirkos pareiški-; A. Oslupienc 
mus teisme plačiai paskelbė dienraščiai “The Washing-> Rugpiūčio 15 d. rytą mirė 
ton Post“, “The Nevv York Times“. “The Boston Globė“,! n^ai sirgusi Antanina Ošla- 
“Ihe Los Angeles Times“ ir daugelis kitų, patalpindami: 
tuo reikalu Paryžiaus korespondento Anatole Shub
mų straipsni ar naudodamiesi kitais žinių šaltiniais. Apie ■ tą, du sūnus — inž. 
tą bylą garsiai prabilo JAV ir kitų šalių radijai, ta proga 
iškeldami ir pavergtos Lietuvos problemą. Gi Simas Ku
dirka savo laikysena šioje byloje prieš pasaulio akis su
švito kaip reta istorinė asmenybė, nepalaužiama jokių so- į 
vietinių budelių ir net mirties grėsmės neišgąsdinama.

vvko 1970 m. lapkri čio 28 d.

Vliko pirmininkas
vyks i Afriką

Vliko pirm. dr. J. K. Va

JAV astronautai
grįžo į žemę

Praeitą savaitę JAV erd-
liūnas rugsėjo mėnesi vyks : vėlaivis Apollo 15 laimingai
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Prez. Nixonas užšaldė 
algas, kainas, nuomas
Jis taip pat siūlo dolerio vertei leisti nusistovėti lais

vojoje rinkoje, sumažinti $6.2 bilionais pajarm okes- 

čius, priveržti importą, paremti vietines biznio bendroves, 

kad jos susemtų daugiau darbo jėgos.

prezidentas Nixonas savo 
kalboje tautai pranešė ir tų 
pasitarimų rezultatus bei sa
vo naujo ekonomi nio plano 
pagrindinius punktus.

Čia buvo paskelbta, kad 
tuoj pat 90 dienų laikotar-

prezidento naujos ekonomi- piui užšaldoma darbininkų 
nės politikos planas, kuriuo i algos, prekių kainos ir nuo

mos. Tai reiškia, kad trims 
mėnesiams bus užblokuotas 
betkuris atlyginimų pakėli
mas, dėl kurio jau buvo pra
dėtos derybos plieno, vario, 
geležinkelių ir kitose pramo
nės srityse.

siekiama užkirsti kelią au
gančiai infliacijai, didėjan
čiam nedarbui ir, traukian
tis iš Vietnamo karo, krašto 

j ūki pervesti i taikos meto są
lygas.

Pagaliau po išsamių eko
nominių problemų studijų

lami i pieoė, 71 m. amžiaus, palik-' Į Afriką, kur žada užtrukti; grįžo iš mėnulio i žemę. par-i / 
išsa- i dama liūdinčius vvra Alber-! b savaites, lankydamas ivai- siveždamas is ten da tg uo-,I _ __‘ 2 linnn iv t a n A1t rlov'inin I AAlgi-irias valstybes ir jas infor 

mantą ir chemijos dr. Rai-' muodamas apie Lietuvos pa-

- Pakistanas neįleido

Simas Kudirka atmetė savo gynėją

Minėto Sovietijos pogrindinio biuletenio pranešimu, 
Kudirką teisusio Lietuvos vyriausiojo teismo pirmininkas 
buvęs Nisiūnas (Misiūnas?), byloje valstybės gynėjas, tai
gi ir Kudirkos kaltintojas, Petrauskas, o kaltinamojo gy
nėju buvo paskirtas Gavronskis. Bet S. Kudirka jam pa
skirto gynėjo atsisakė, pareikšdamas:

“Jeigu Gavronskis yra garbingas žmogus ir gins ma
ne pagal savo sąžinę, tai dėl to jis pats nukentės, o jeigu 
jis nėra garbingas ir vaidins tik antro prokuroro vaidme
nį. kaip tai dažnai būna politiniuose teismuose Lietuvoje, 
tai aš manau, kad mano byla yra jau pakankamai sunki 
ii joje užtenka vieno kaltintojo.“'

• • • —S. Kudirka: ”Aš neišdaviau savo tėvynės Lietuvos“.

Kaltintojų paklaustas, ar jis laiko save kaltu. Simas 
Kudirka atsakė:

“Aš nelaikau savęs kaltu, kadangi aš neišdaviau savo 
tėvynės Lietuvos. O Rusijos, šiandien vadinamos Sovietų 
Sąjunga, aš nelaikau savo tėvyne.“

Aiškindamas priežastis, jį vertusias mėginti bėgti į 
Vakarus, Kudirka kalbėjo daugiau nei keturias valandas. 
Jis sakė, kad esąs užaugęs labai neturtingoje šeimoje ir 
gerai pažinęs socialinę neteisybę. Bet kai 1940 m. raudo
noji armija okupavo Lietuvą, socialinė neteisybė dar pa- i 
didėjo, nes prie jos prisidėjo dar ir tautinė neteisybė. 1941 { 
m. birželio mėnesį buvo išvežta į Sibirą daugybė žmonių, 5 
kuriuos jis laikė sąmoningais lietuviais. Jų tarpe buvo 
daug mokytojų, kuriuos sovietai irgi vadino “buržujais“

S. Kudirka giliai išgyveno savo tautos tragediją

1944 metais, dar prieš grįžtant raudonajai armijai,— 
aiškino Kudirka, — sklido gandai, kad sovietinė sistema* 
esanti pasikeitusi. Bet tų metų vasarą jis jau įsitikino. • 
kad toji sistema pasikeitusi tik į blogąją pusę.

Jis vėl matė. kad žmonės, kuriuos jis laikė nekaltais,! 
buvo vežami į Sibirą. Jis buvo ir masinių žudynių liudi
ninkas. Daugelis jo draugu įsijungė į antikomunistinius 
partizanus. Beveik visi jie žuvo. Jis tada neturėjęs drąsos 
pasekti jų pavyzdžiu. — sakė Kudirka teismui. Jis bandė

(Nukelta į 2-rą puslapį)

mundą — ir seserį Rygoje. 
Reiškiam gilią užuojautą.

Sovietų ir Indijos 
draugystės sutartis

dėtį. Jis ten aiškins sovieti
nį kolonializmą ir jo pavojų 
laisvoms tautoms.

Karo pavojus tarp 
Sirijos ir Jordanijos

Atrodo, kad kainų užšal
dymas kol kas nelies žemės 
ūkio produktų, o tiktai ki
tus pramonės gaminius su 
kažkuriomis išimtimis. Tas 
užšaldymas neliesiąs ir ban
ko nuošimčių dydžio.

Sulaikomas dolerio keiti
mas į auksą, ir leista jo ver
te: nusistovėti laisvoje rin
koje santyky su kitų kraštų 
valiutomis. Tai reiškia fak
tinį dolerio vertės sumažini
mą. nes reikės mažiau sveti
mos valiutos doleriui pirkti.

Numatomas 10'< muito 
pakėlimas užsienio prekėm, 
o ta priemonė turėtų suma
žinti dolerių išplaukimą į 
užsienį. Tai turės reikšmės 
vidaus gamybai, nes šiuo 
metu iš užsienio įsivežama 
prekių kasmet už 45 bilio- 
nus dolerių.

Prezidentas dar prašys 
kongresą sumažinti vadina
muosius income tax“ ir ki
tus mokesčius 6.2 bilionais 
dolerių.

Biznio korporacijos galės 
šiemet nusirašyti D“, paja
mų mokesčių, o k;U metais 
po 5 G gamybos įmonėms 
patobulinti ir naujoms ga
mybos priemonėms įsigyti.

šios ir kitos prezidento ir 
jo patarėjų numatytos eko
nominės politikos priemonės 
turinčios sumažinti dabarti
nes ekonominio gyvenimo 
negeroves ir išryškinti “di
delės tautos didv’oę“.

lienų ir tyrinėjimo davinių, i SVU. Kennedžio 
Sakoma, kad šita kelionėj g Edward Kenned 
mokslintu poziunu buvus.j R ; lndia susipažinti
naud.ngesne. negu visos k.- • PakiJstano be ė-

o Lrorxr\’Zierv ne 1 */ <- * ej lių padėtimi. Tų pabėgėlių 
i ten esama apie 7 mil. Jis no- 
; į ėjo aplankyti ir Pakistaną, 
bet valdžia nedavė leidimo, 
nes, girdi, jo atvykimas su
keltų krašte protesto de
monstracijas.

Kennedžiui primetama, 
kad jis Indijoje neigiamai 
pasisakęs prieš Pakistaną.

Kennedžio pranešimu. Pa

tos ankstyvesnės.

Norilske išžudė 100 
lietuviu karininku

Londone leidžiamas lenkų: 
dienraštis “Dzien Polski“ 
paskelbė, kad išėjo iš spau-

vpač pvksta. kad Jordanija ^os buvusio komunisto, Si
biro tremtinio, o dabar Tel

Sirija ir .Jordanas ne nuo 
šiandien blogai sugyvena. 
Paskutiniuoju metu

Sovietų S-ga ir Indija 
praeitą savaitę pasirašė 20 
metų draugiškumo sutartį, 
kurios smaigalis nukreiptas 
i Pakistaną ir Kiniją. Sovie
tu S-ga tą sutarti jau patvir- i supliekė Palestinos partiza-
tino, o Indija ją patvirtins nus> kuriuos palaiko Sirija, 
šią savaitę. Be to, Sirija kaltina Jorda-

Kaip žinome. Indijos ir niją. kad ji pažeidusi Sirijos 
Pakistano santykiai ' šiuo teritoriją, šaudžiusi į Sirijos 
metu yra pašliję. Šia sutarti- karius.
mi Sovietų S-ga parodė, kad 
ji yra Indijos pusėje. Jei kil
tų konfliktas tarp Indijos ir 
Kinijos, tai sovietai palaiky
tų Indiją. JAV-bės dabar 
remia Pakistaną

Prancūzai paskelbė turį

pasienyje savo kar:
Egiptas bando tarp šių

kraštų tarpininkauti, nes iš 
atominę raketą, kuri gali pa-j jų kivirčo naudos teturi tik 
siekti Maskvą. Izraelis.

Tar}) šių arabiškųjų kraš
tų santykiai jau tiek įsitem
pė. kad Sirija nutraukė dip
lomatinius santykius su Jor
danija ir telkia Jordanijos j- *

irius. \ iszude 50 mil. žmonių

Avivo universiteto profeso
riaus J. Bergerio atsimini-j kišta no pabėgėlių padėtis e- 
mai, kuriuose rašoma ir apie! santi baisiausia, kokia kada 
tai, kai}) Norilsko vergų sto-j buvusi. Jų tarpe siaučia ba- 
vvkloje komunistai išžudė j das, ligos, savižudystės. 
po 400 lietuvių ir latvių ir1
250 estų karininkų.

Kinu komunistai

Atlanto pakraščio apsaugos laivas Vigiiant. į kurį 
pernai lapkričio 23 d. iš sovietu žveju laivo Soviets- 
kaja Litva buvo nušokęs Simas Kudirka ir po keliu 
valandų grąžintas sovietams.

Senato vidaus saugumo 
komitetas paskelbė studiją, 
kurioje sakoma, kad Kini
jos komunistai per 50 metų 
išžudė tarp 34 ir 63 mil. gv-Į 
ventojų.

Tos studijos autorius yra Į 
S. Carolinos univ. tarptauti-Į 
nių studijų direktorius.

Pasak prancūzų laikraštį 
Le Figoro. Turkijos konsti
tucinis teismas nusprendęs 
Bražinskus suimti ir teisti 
kaip kriminalinius nusikal
tėlius. Kiek ta žinia teisinga, 
Vlikas dar nežino.

* * *
Kinija jau turi raketų, ku

rios siekia 1,000 myliu, o po 
metų, spėjama, turės ir to
kių, kurios sieks 2,000 my
lių.

* * *

Įžymieji JAV ekonomis
tai naujai prezidento politi
kai su kaikuriais rezervais 
pritaria, gi užsienyje gali
mas dolerio nuvertinimas ir 
drauge importo suvaržymas 
sukėlė ir neigiamų komenta
rų. Tuo ypač susirūpino Ja
ponija. kurios eksportas i

Sudano (Afrikoje) prezidentas JAV-bes yra didžiausias., ir 
Austrijoje mirė Jurgis "tn‘ majoras .laafar Numeiry. jaj dabar t eikės ieškoti savo 

Bieliūnas, Venecuelos lietu- *'ur.’ komunistai norėjo nuvers- prekėms nauju rinkų, 
vių žymus veikėjas, ten nu- *’• he< jiems tai nepavyko. Da- Re( tjkri Šios nat jos ”eko- 
vykęs sunegalavusios ši rdies har Numeiry kietai ima už nomillės politikos“ padari- 
pasigydyti. sprando savo priešininkus. j niai išryškės tik ateityje.
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Simas Kudirka reikalauja 
Lietuvai nepriklausomybės

(Atkelta iš 1-mo puslapio)
tęsti mokslą Vilniuje, baigė 8 skyrius ir apsisprendė būti 
jūrininku. Jis sakė teismui:

Mano senelis buvo jūrininkas, ir mane traukė noras 
vykti i tolimus kraštus. Tai buvo noras pamatyti pasaulį, 
ir, be to, aš maniau, kad jūrose primiršiu savo tautos tra
gediją. Aš norėjau pabėgti nuo nepaprastų scenų: juk 
nebuvo savaitės, kad įvairiuose Lietuvos miestuose, jų 
aikštėse, nebūtų buvę rodomi sudraskyti Lietuvos parti
zanų kūnai. Aš norėjau pabėgti nuo bado, kuris tuo metu 
viešpatavo kolchozuose, o visiškas teisių nebuvimas pri
minė prieš 100 metų viešpatavusią Lietuvoje baudžiavą“. 

Ir lietuviškasis laivynas“ yra grynai rusiškas

"Yra gėda, kad net ir laivyne aš teradau tokią pat 
neteisybę ir tautinę diskriminaciją“, — sakė Kudirka. 
"Sovietinėje spaudoje aš skaičiau apie didįjį Lietuvos lai
vyną, bet realybėje nėra jokio Lietuvos laivyno. Jis lietu
viškas tik tiek. kad yra eilinių lietuvių jūrininkų. Lietuvių 
laivų komandoje pasitaiko tik išimtinais atvejais, gi dau
guma viršininkų nemoka nei lietuvių kalbos. Vyriausioji 
to vadinamojo Lietuvos laivyno vadovybė gyvena Mask- 
vojeje ir mumis, lietuviais nepasitiki. Lietuviams neduo
dama leidimų išplaukti il. .c-nin ir išlipti į svetimų kraštų 
kranta.“

I "Dabar mes esame pasmerkti mirti daug lėtesne mir- 
j timi - - asimiliacija. Bet mes nenorime mirti. Dešimtį me- 
, tų mūsų "broliai miškuose“ kovojo, tikėdami, kad Vaka- 
į rai mūsų kovą žinojo ir rėmė bent moraliai. Tie, kurie žu- , 
I vo kovoje ar koncentracijos lageriuose, tuo tikėjo taip pat. , 
t (Net valstybės saugumo pareigūnai pripažino, kad 50,000 i 

j Lietuvos partizanų žuvo). Atlanto charta, kuri žadėjo pa- į 
vergtom tautom laisvę, buvo tuščias pažadas, kainavęs, 
mano tautai 50,000 žuvusių ir 400,000 deportuotų, kurių 
150,000 rado kapus Sibiro žemėje.

"Narsiausi ir ryžtingiausi Lietuvos patriotai buvo fi
ziškai sunaikinti, bet nauja generacija pasiryžus eiti savo 
tėvų keliais. Kai aš atsisakiau įvykdyti valstybės saugumo 
organų norą, jie grasino man mirties sprendimu. Aš esu 
ištikimas katalikas, tad jei vyriausias teismas pasmerks 
mane mirti, aš prašyčiau pakviesti man kunigą, kuris man 
suteiktų Katalikų Bažnyčios paskutinį patarnavimą.“

Kudirkai paprašius vyriausiąjį teismą nepersekioti 
jo motinos, žmonos ir vaikų, pirmininkas į tai atsakė:

"Tamstos paties elgesys užtraukia nelaimę tamstos 
Šeimai“.

Čia Kudirka atsakė pirmininkui:
"Ne mano. bet jūsų. Aš tikėjau iš Amerikos pagelbėti 

savo šeimai daugiau, negu ta vergo alga, kokią aš čia 
gaunu. Be to, aš turėjau vilties išgabenti ją į užsienį“.

Kudirka: "Aš prašau suteikti mano tėvynei Lietuvai 

nepriklausomybę! “

Gegužės 20 d., prieš nuteisiamas. Simas Kudirka 
pareiškė:

"Aš neturiu nieko pridėti prie to, ką esu pasakęs, iš
skyrus vieną troškimą, tiksliau sakant, prašymą tiek vy-

N\. 31. 1971 m. rugpiučio 17

Vidury erdvėlaivio Apollo 15 priekaba, r.usileidu si menulyje; dešinėje — savotiškas elektros ener_ 
gija varomas automobiliukas, kuriuo astronautai David Scott ir James lrwin važinėjosi mėnuly. 
Kairėje__ astronautas Irwin atiduoda pagarbą mėnuly iškabintai JAV vėliavai.

S. Kudirkos nuomonė apie amerikiečius

Teisėjo paklaustas, kodėl jis ieškojęs laisvės JAV-se,' mybę 
kurios, jo manymu, nesą Sovietų Sąjungoje, ir kodėl jį 
tie amerikiečiai grąžinę, Kudirka atsakė:

"Eiliniai amerikiečiai mane priėmė labai gerai. Jie, 
matydami, kad man šalta, davė man šiltus drabužius, tuo 
tarpu po to rusų jūrininkai mane mušė iki sąmonės neteki
mo, ir suluošino man kelį, kai aš gulėjau keletą mėnesių 
kalėjime. Aš nelaikau didele amerikiečių tragedija, kad 
jie mane grąžino. Pagal Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
konvencijų nutarimus ištisos valstybės atsidūrė vergijoje. 
Amerikiečių karinės valdžios akyse aš, kaip lietuvis, bu
vau legali Stalino paveldėtojo Brežnevo nuosavybė ir tu
rėjau būti jam grąžintas.“

, . - i . , o - . , . pavyko įlįsti pacion milžino, visi gauna vienoda. Taip.
nausiam teismui, tiek ir Sovietu Sąjungos vvnausvbei: L N ‘m , ,,. . . . * / širdin. Tad paklausykime, pav., Šanchajuje mibonai
as prašau suteikti mano tėvynei Lietuvai nepriklauso- ~g pasa|ęOja

,T . . . _ 1 leriu mėnesiui. Taigi visi
Kaip tamsta įsivaizduoji nepriklauso-Į .. ^n.pirmiausiaA?p^J0'sulyginti, visi vienodi. Gat- \ 

' patirti, kaip gyvena Kinijos J te

ITALIJOJ PASKELBĖ 

MAFIJOS VADUS

Teisėjas sustabdė liudininkus

Pirmininkas 
mą Lietuvą?“

Kudirka: "Nepriklausoma Lietuva, mano supratimu, 
turi suvereninę vyriausybę ir nėra okupuota jokios sveti
mos kariuomenės. Ji turi tautinę administraciją, savo tei
sių sistemą ir laisvą demokratinę rinkimų sistemą. Kitų 
kraštų įstatymai nėra privalomi šiai vyriausybei, kaip da
bar privalomi Rusijos įstatymai. Nepriklausomoj Lietuvoj 
neturėtų dominuoti rusų kalba, kaip yra dabar. Aš norė
čiau, kad Lietuvoje nebūtų daugiau tokių teismų, kaip 
šis mano.“

Pirmininkas: "Gal tamsta nori pasakyti, kad šis teis
mas nebuvo demokratiškas ir buvo nelegalus?“

Kudirka: "Žinoma taip, kiek jis yra su rūpestingai

. dirbančiųjų gauna po 40 do-
Italijos parlamento komi- 

iįa tyrinėjo Cicilijos saloje 
' 500 milionu žemdirbių, kaip veje skirtumas tik toks. kad, Mafijos gengstenų veiklų ir 
juos paveikė neseniai įvyk- Y16“®"® ?est1’k vazlu°-, Paskelbė jos 13 vadų sųrasų. 
dvta "kultūrinė revoliucija“. *»a f mačiais.

kokia kryptimi Apskaičiuojant atlygini 
gyvenimas mus, pagrindan paimta dar

ir is viso, 
vvstosi nauias 
anoje paslaptingoje šalyje, bo diena, o ne išdirbio nor- 
— pasakoja keliauninkas, mos, kaip Rusijoje. Tiesa, 

Jan Miurdal (keliavo su ir čia viena "diskriminaci- 
žmona) ilgiau apsy gyveno ja 
ŠANZI provincijos (viduri-Į tai 
nėję Kinijoje) "nedidelia- Į skirtumas teisinamas 
me‘ 
yra

paskelbė jos 13 vadų sąrašą. 
Jie vadinami kruvinais kri
minalistais, žmogžudžiais, 
narkotikų platintojais, žmo
nėmis, kurie gali vykdyti bet 
kokius žiaurumus.

Komisija sako, kad Mafi
ja“: moterys gauna 2 punk-i jos nariai pasklido po visą 
tais mažiau už vyrus. Šis < kraštą ir tapo tarptautinio 

gengsterizmo dalimi.tuo.
Liu Ling kaime, kuris | kad moterys dalį darbo lai Mafija tiek galinga, kad 

labai retai kuris jos nariųbūdingas visai Šanziiko sunaudoja šeimos namų.. .. ~ -i : "l-,, n iauai retai Kuris jos nariųprovincijai ir panašus i dau- ukiui n vaikų pliekiui ai. U . . J
gelį tūkstančių kitu.. Jame tai jau neįeina Į bendrą vi- būdavo nutekamas, nes jie
gyveno 700 gaivu. ‘ Kaime i suomeninj ūki. ! stlP"į uznuSal1- "aU?

, tiobėsių. žmo- Tuo tarpu Rusijos komu- i <>»)<>? Piotekdja, pradedant 
kalnu šlaituose nistų partija išugdė dideli' P°l‘Cininko 11 baigiant vy-

olose. Šiame kai- klasinį skirtumą tarp darbi- - liau>> es-
inkų, inteligentų ir parti-j Įdomu, kad tarp tų pa- 

1962 metais. Tada buvo tikinės buržuazijos, kuri, pasi- skelbtųjų Mari jos vadų yra 
dvi patalpos iškirstas uoloje i savinusi visą eilę privilegi- ’ vienasw buvęs teisėjas ir 
— mokyklai ir kaimo valdy-j jų. su dideliais uždarbiu dar krikščionių demokratų

| tinklu užtrauktais langais, uždarom durim ir su rusais 
Gegužės 18 d., apklausinėjant liudininkus, jūrininkai sargybiniais. Demokratiniame teisme kiekvienam, kuris 

paliudijo, kad Kudirką mušę. Teisėjas paklausė gerai Ku-, nori, leidžiama dalyvauti. Jeigu aš išdaviau savo tėvynę, 
dirką pažinusi antrą liudininką, kodėl Kudirka, jo many- i tai kodėl jūs bijotės parodyti visuomenei išdaviką? Leis
imi, mėgino iš Sovietų Sąjungos pabėgti. Kai liudininkas kitę visuomenei pačiai mane teisti. Deja, teismo salė yra 
ėmė aiškinti, kad Kudirka į tą veiksmą buvęs pastūmėtas,' tuščia. Be savo žmonos ir keleto čekistų, aš nieko daugiau me pirmą karią jis lankėsi ninku, inteligentų ir 
pirmininkaujantis liudininką nutildė. j nematau. Yra taip pat keletas sargybinių, bet jie nemoka

Politinis laivo Sovietskaja Litva komisaras paklausė , lietuviškai ir nežino, kas čia yra svarstoma“.
Kudirką, ar jis būtų siekęs JAV-se prieglobsčio, jeigu bū- •

Nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų stovyklos

nebuvo jokių trobesių. Žmo
nės gyveno 
iškastose

tų žinojęs, kad ten nerašęs darbo ir gal būtų tekę valyti 
išvietes? Į tai Kudirka atsakė:

"Nesvarbu koks darbas. Nėra negarbingų darbų, ir, 
jei aš būčiau valęs išvietes, tai būčiau daręs su ramia są
žine, ko jūs neturite savo darbe. Jūsų partijos nario bilie
tas yra tik raciono bilietas.“

Gegužės 19 d. prokuroras savo kalboje reikalavo nu
bausti Kudirką 15 metų sunkiųjų darbų stovyklos ir kon
fiskuoti visus jo asmeniškus daiktus.

Enkavedistai bandė Kudirką "perauklėti“

Po trumpo pasitarimo pirmininkaujantis paskelbė 
teismo sprendimą: "Dešimt metų darbo griežto režimo 
stovykloje su asmeninės nuosavybės konfiskavimu“.

Pagal tą sovietinio pogrindžio dokumentą, Kudirka J Pas- j?u didelis skirtu-! 
išgirdęs sprendimą, negalėjęs paslėpti savo pasitenkini
mo, nes manęs, jog būsiąs sušaudytas.

Tuoj po teismo valstybės saugumo tarnautojai paėmę 
. iš jo buto baldus, kilimą, radijo aparatą, apie 700 rublių

bos ištaigai. Po 9 metų vėl\ skirtumais, atskirom valgyk-' partijos pareigūnas.
tenai apsilankęs., rado pada- lom, parduotuvėm, ligoni-! D komisijos pranesipio 

- - - , —i— kad ir ten gengste-
ienas kitą žudo, kaip 

tai daroma JAV-se.
rytą didelę pažangą: jau pu- nėm. jau nekalbant apie už- a^eja, 
sė gyventojų turėjo išsikir- miestines vilas ir kitas bur-Į riai ue 
tę uolose gyvenamas patai- žuazines pirmenybes. į tai,fai.° ... . .. .
pas. Tai jau didelis skirtu-i Jau ir Kinijoje partiniai! Šeši komisuos suminėtųjų 
mas. palyginus su buvusiom bonzos buvo pradėję sukti Pegsteiių yla įstiemu j sau-

' ' ' kastom' patogumu ir privilegijų liz- j °vls° Iabo P“™
Irinc imt salelių jau atostogauja“ jųmolėtoje žemėje 

olom

vertės.
S. Kudi.kos teismo apžvalgininkai prie bylos apra- 

Savo paskutinėje apsigynimo kalboje S. Kudirka tarp i šymo dar prideda tokį prierašą:
kitko pareiškė:

"Tarptautinės teisės požiūriu aš nesu nusikaltėlis. 
Mano apsisprendimas vykti užsienin neprieštarauja Jung
tinių Tautų deklaracijai apie žmogaus teises, nei Sovietų 
S-gos konstitucijai. Dėl to aš laikau save visiškai nekaltu. 
Betgi žinau labai gerai, kad mano likimas jau yra nuspręs
tas saugumo organų“.

Toliau Kudirka pasakojo, kaip vyr. Įeit. Urbonas, 
tardymo skyriaus viršininkas Kismanas, KGB gen. maj. 
Petkevičius ir daugelis kitu iš Maskvos atvykusių slanto- 
sios policijos pareigūnų stengėsi jį perauklėti, — siūlė 
jam pasmerkti "buržuazi: t . acionalizmą Lietuvoje ir už
sienyje, žadėdami lengvesnę bausmę, jeigu sutiksiąs bend
radarbiauti. Bet, pogrindinio pranešimo žodžiais, Kudir
ka pareiškęs, kad jis atsisako savo asmeninės laisvės var
dan savo tikrosios tėvynės Lietuvos.

Jis sakė, kad šeši mėnesiai kalėjimo vienutėje jam 
buvo pakankamas laikas viską giliai permąstyti.

Aštrus drąsaus žmogaus tiesos žodis okupantui į akis

Savo paskutinėje kalboje Kudirka dėstė:
"Aš atsimenu, kai mokiausi Vilniuje, vietoje dviejų

"Ligi šios dienos Kudirka nežino, kad jam gresia būti 
internuotam į psichiatrinę ligoninę. Tačiau jo giminės ir 
pažįstami atsisakė nusilenkti čekistų grasinimams ir pa
sirašyti pareiškimus, kad jis yra psichiškai nenormalus. 
Vilniaus miesto gydytojai su psichiatru Gutmanu prieky 
taip pat pasipriešino čekistų spaudimui. Jre skelbė, kad 
Kudirka yra visiškai sveikas.“

Simo Kudirkos byla Lietuvos laisvės kovų istorijoje 
užims išskirtinai svarbią vietą, o jo asmuo mūsų jaunajai 
kartai visada bus žavus didvyriško lietuvio pavyzdys.

Žinoma, po šios bylos aprašymo galima laukti jau 
dabar maišomų komunistinės propagandos pamazgų sriau
to, Kuriuo bus bandoma užlieti okupantams nemaloni 
teisvbė.

Kinija šiandien
Šimtmečiais traukia smal-[ vitą gyvenimą ir kelia dide- 

?uolių a'kis Dangiškoji im- lę mįslę, 
perija. bet tik retai kada Nors Kinija ir kietai užsi-

kalėjimų vokiečių laikais buvo septyni sovietinio valdymo • Praveria savo duris dalius, bet vis dėlto pasitai-
metu, ir juose buvo apie 20,000 kalinių. Kalėjimai buvo 
perpildyti iki 1955 m. Jau 1950 m. lietuviai su vaikais 
bangomis buvo siunčiami į koncentracijos stovyklas. Sta-

svetimšaliui. Kaip seniau ko laimė veržliam smalsuo

dus. bet "kultūrinė revoliu-i -lau atostogauja jų
galutinai nušla- japK̂etverius rpętus ten turės 

gyventi ir Joe Adonis,, ka
daise JAV rytų, pakraščio

cija“ juosAnksčiau vandenį sėmė iš 6
upės, o dabar rado jau iš- , , , ...i - v • mpo j. • 1 Dabar KoieKtvvu pasitari- kastus sulinius. 1962 metais ,, . v *1 ...

muose klausimai sprendzia-
buvo viskas normuota ir 
gaunama tik pagal korteles, 
o dabar normuota tik med
vilninė drobė, bet ir tos nor- r . . .
ma padidinta is buvusiu 2.o0

metro metams iki 6 metru 
da-i 
ku

rni balsu dauguma, o ne vie
no partijos sekretoriaus. 

Chunveibinai (kultūriniai 
atvykę į 

Liu Ling kaima. ėmė aiškin-i
. . n , , - i * ti gyventojams padarytasasmeniui. Be to, kaime da- , , ? .♦

, . . ’, , . , klaidas. Partiečiai, mokvto-
bar jau yra ir gydytoja: 
liamoji maSinu rrnb jai ir kiti priešrevoliuciniai

g.emblerių karalius. Jis kas
dien nuo 10 vai. vak iki 7 
vai. ryto turi būti namie, be 
to, jam uždrausta naudotis 
telefonu.

Atrodo, kad ir Italijoje 
jau pradėta rimčiau kovoti 
prieš tuos visuomenės šašus.

masina, malūnas, -u - -, x svieteiai eme atgailautivaromas elektrinio motoro,1 Jsavo kaltes. Nors šio kaimo 
pareigūnams viskas pasibai-ir šulinių siurbliai pačiu ki-

nų gamybos. Pagaliau, kaip, laimin ; bet turėtos pa 
praturtėjimo pažymys, kai-
me atsirado net 10 šunų. Ki
tais žodžiais tariant. —rašo 
keliauninkas. —"kultūrinė 
revoliucija“ gerojon 
pakreipė žemdirbių gyveni 
ma.

Toliau 'jis

mokos jie negalės niekada 
užmiršti. Dabar visi kaimo' 
reikalai sprendžiami bend-1 
ruošė susirinkimuose, ir nie- 
^as ne^ri° partijos sekreto
riui drožti į akis savo nuo
monės, nors ji būtų griežtai 

nupasakoja priešinga jo pažiūroms. Vie-
tvarką, kokia nustatyta kai- nintelis neginčijamas žodis' 
mo gyvenime, ir ją stebint, yra Mao Tse-tungo patari-, 
lengvai galima susidaryti mai.

I vaizdą tų skirtumų, kurie Vienu žodžiu. — rašo ke- 
’ šiandien taip ryškiai išskiria liauninkas, — kinai gyveni- 
du komunistinius pasaulius mo praktikoje yra kur kas j 
— Rusiją ir Kiniją.

imperatorių, taip dabar ir liui kariais ir giliau prasi- Kinijoje, kas kokias pa- ne^.u komunistaL
Mao Tse-tungo geltonasis 

į milžinas kietai užsisklendęs
lino mirtis išgelbėjo mano tautą nuo fizinio sunaikinimo,' septyniais užraktais nuo li-
bet politika iš esmės pasiliko ta pati.

........... .......

arrčiau idėjinio komunizmo.' . 4 ._ , 4 • „“ x . \ alstvbes sekretorius VViliam P.

reigas beeitų ar kokį darbą ,va!stV ka
bedirbtų — profesorius, a.į tini kapitalizmą su visais jo do

skverbti į krašto gilumą.
Vienas tokių laimingųjų ---------v ------------ , . .

buvo švedas Jan Miurdal, kušerė, partijos sekretorius Pa(*a!iniais-
kusiojo pasaulio gyvena sa- kuriam net dviem atvejais ar žemdirbys — atlyginimą, Skaitės

Rogers pareiškė laikrastinin.
ms. kad JAV halsuos už rau

donosios Kinijos priėmimą į J.
Tautas, bet priešinsis tautinės, 
Kinijos pašalinimui^, #



1\t. 31.1971 m. rugpiūčio IT KELEIVIS, SO. BOSTON r u.. ipl> LlCVi.

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

WORCESTERIO NAUJIENOS «

Pasalino klubo vedėją į darni, prisiminėme ir savuo- 
: sius, gyvenančius už jūrių 

Lietuvių klubo valdyba ‘ marių, už mėlynųjų, prie 
rugpiūčio 8 d. nutarė paša-; Nemunėlio ir ošiančio Pu- 
linti klubo reikalų vedėją nios šilo.
Antaną Savage-Šalasevičių.. * *
Mat. nors tas vyras yra daug' Lietuvių klube Įrengtas 
matęs, buvojęs net Turkijoj,1 vėsintuvas. Jo jau seniai rei- 
bet nepajėgė Įveikti alkoho-; kėjo.
lio.

SLA kuopos susirinkimas

J. Krasinskas

Naujos aukos brolijos 

Jamboree Fondui

lyvauti.

Mirė

Šiomis dienomis mirė O- 
na Gaidienė, Mikas Giedra, 
Ona Bundzienė, Juozas Am- 
broz, Aleksandra Taurienė 
ir Julius Skamaraskas.

Grjžo iš atostogų

1967 metais išrinktoji Lietuviu žurnaliniu sąjungos valdyba, ku
rios kadencija jau pasibaigė. Iš kaires i dešinę sėdi vykd. vicepirm. 
Vladas Mingėla. pirm.

KANADA PRIEŠ JAV? f ir Pietų Amerikoje bei kitur» GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, 
yra kalti gobšūs JAV pirk- Stefanijos Rūkienės atsimi- 

Kanados ir JAV-bių sau- liai, pramonininkai ir kito- nimų II-sis tomas, kaina 
tykiai, aplamai imant, nė- kie kapitalistai,, kurie savo kietais viršeliais $6.00. 

veikla tesiekdami tik pelno
sukelia gyventojų neapy
kantą visam šiam kraštui

ra blogi, nors ir pasiuko, kad 
vienas kaimynas kitam už
mina ant nuospaudos. Jeigu 
ne šių šalių demokratinės 
santvarkos, persunktos ir 
demokratine dvasia bei lais
vės gerbimu, tai kitokiu at
veju toks JAV milžinas jau 
seniai būtų savo kaimynę 
Kanadą prarijęs.

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios Įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina............ $1.00

Vy tautas Alantas, sekr. Alfonsas Nakas; ; užgulę Kanados Spaudą. 13- 
stovi valdybos nariai Jonas Gaižutis. Pranas Turūta ir ižd. Vladas diją ir televiziją taip, kad

URUGVAJAUS 

PADANGĖJE

Lietuvis—smurtininkų auka
I

Tupamaros. taip pasivadi-
Bet negalėtume sakyti, ’ smurtininkai, tebesiau- 

kad JAV nėra pro skver- naikindami valstybės iij 
ną ikišusios Į Kanadą savo privatini turtą, žudydami 
rankos ar nosies. Ekonomi-j tvarkos ir apsaugos pareigū- 
riu požiūriu Kanada yra ko-j nuj keldami dar didesnę 
ne JAV-bių satelitas, nes ten Į baimę ramių gyventojų tar- 
veikia JAV Įvairiausių biz- l>e
nio įstaigų skyriai, fabrikų 
filialės. JAV reklamininkai

KONTRŽVALGYBA
TUVOJE, Jono 
siminimai. 22 i 
$2.50.

LIE- 
Budrio at-
)sl.. kaina

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

kaina minkštais virše- 
$2.50, kietais—$3.75.

psl.,
liais

Pirmas po atostogų kuo
pos susirinkimas bus rugsė- j •., » . , x . f
jo 5 d. 2 vai. po pietų Lietu-1 At!an?° ia.Jo?° skautl!. re' i 
vių piliečių klubu salėje. ! meJ.ai> ..'vertindami broujus

Visi nariai kviečiami da- vyriausio skautininko zygj i 
pasaulinę jamboree Japoni
joje ir ta proga išleidžiamą 
reprezentacini leidinį, auko
jo:

Worcesterio Skautams 
Remti Komitetas .$200,

Maironio Parko vadovybė 
ir Bostono Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų sk. po $100, į

Bostono Lietuvių Bedruo- 
menė ir So. Bostono Lietu- 

Daug kas jau grįžo pail-Į vių Piliečių d-ja po $50.
sėję vieni vienur, kiti kitur.' Hartfordo Skautu Tėvų’ 
Jau grizo is atostogų Kelei- Komitetas $s5> 
vio skaitytojai A. ir M. Sa- i
kaliai, J. ir A. Dirveliai, V. Worcesterio Liet. Bend-' 
ir M. Dabrilos. J. ir L. Gai-! ruomenė. Akademinis Skau
džiai, siuntinių Įstaigos ve- tų skyrius ir Nevėžio tuntas 
deja B. Svikliene. Taip pat P° $25, 
grįžo A. Zenkus, Z. Snars-j Lietuvių Tautinės Sąjun- 
kis, J. Jakutonis, J. Zapa- j gOs Worcesterio skyrius $20.
rackas. Į + , ... „Visiems skautų brolijos zy- 

Grįžo ir Šv. Kazimiero pa- gjus parėmusiems aukoto-
rapijos vikaras kun. Justi-jjams LSB jamboree Fondo 
nas Steponaitis, kuris su; skyrius reiškia nuoširdžią 
ekskursija buvo išvykęs i! J>adėką
Lietuvą. ‘1

i Selenis. Ją pakeis dabar korespondentiniu būdu renkama valdyba, 
kurios būstinė bus Chicagoje.

Pirmoji Lietuvių žurnalistų s-gos už Lietuvos ribų (Vokietijoje) 
valdyba. Iš kairės j dešinę sėdi Henrikas Blazas (miręs). Simas 
Urbonas (miręs) , Jonas Kardelis (miręs), Aleksandras Merke
lis (pirm.) ir Alfonsas Braziulis. Stovi Jonas Yaidelys, Kazys 
Oholėnas (miręs). Jeronimas Cicėnas. Trūksta kun. V. Bagdana- 
vičius.

Netrukus bus koncertas

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė rugsėjo 18 d. Holy 
Name salėje (Granet gt.) 
rengia koncertą, kurio pro
gramą atliks kanadietė so
listė Gina Čepkauskienė.

Visų rajono rėmėjų apy
skaita bus išspausdinta Sk. 
Aide.

NEW YORK, N.Y.
It

Gydytojų suvažiavimas
I

Pasikeitė miesto vaizdas KANADOS NAUJIENOS

Per trumpą lai'ką jie nu
žudė 14 policininkų. Jų tar
pe yra ir lietuvis Ildefonsas 
Kazlauskas, 39 m. amžiaus, 
tik prieš pora metu pradėjęs . . 
tarnauti Montevideo poliei- minimų (1809-!918) \ to-
. • mas, 2/2 psljoje. ! ..... 1i viršeliais ...

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo V aitkaus atsi-nabudę rytą Toronto vieš- 

į buty ir Įsijungę šias žinių 
! nerteikimo priemones, jūs 
Į iš pradžios galite pamanyti, 
Į kad esate JAV-se.

; Tokia JAV Įtaka, nors ji 
ir labai naudinga pačiai Ka
nadai, vis dėlto žadina ka- 
radiečių tylesni ar garsesnį 
pasipiktinimą ir net norą 
nuo tokio perlandaus kai-

Į myno atsitolinti. Ta tenden
cija ypač pasireiškė pasta
ruoju laiku, kai Kanadoje
susiorganizavo vadinamasis

■ „Nepriklausomos Kanados 
Komitetas“, kurio vadovy
bėje randame buvusi finan
sų ministrą Walter Gordon, 
Įtakingų laikraščių leidėjų 
ir redaktorių bei „progresy
viųjų“ Kanados konservato
rių partijos nariu. Sakoma, 
jog tas antiamerikinis sąjū
dis. susiorganizavęs dar tik 
1970 metų pabaigoje, jau tu
ri apie 100,000 narių suver-

i bavęs tik iš trijų didžiųjų
■ miestų.
i . . .Į Šio sąjūdžio programinia
me pareiškime sakoma:

„Mūsų kraštas ilgainiui 
nebus mūsų, jeigu mes leisi
me jo žemes pardavinėti 

į svetimšaliams. Jis nebus

kaina kietais 
S3.75.

Jis buvo rimtas vyras ir 
sąžiningas pareigūnas. Jis 
dažnai būdavo skiriamas ..... , , .
saugoti moterų kalėjimo, lnas» 300 psl.. kaina 
kuriame sėdėjo daug smur-j 
tininkiu.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kazio Griniaus. I fo-

.....$2.

Liepos 29 d. iš to kalėji
mo per iškastą tuneli išsiver
žė 38 smurtininkės. Kitą 
dieną I. Kazlauškas buvo 
rastas netoli namų sukniu
bęs prie medžio, sukryžiuo
tomis rankomis ir 2 šūviais , 
peršauta galva. Sprendžia-; 
ma. kad tai nauja tupama-į 
ros auka.

Velionis paliko žmoną 
(urugvajietę) ir 6 mažus! 
vaikus.

ATSIMINIMAI 
TYS, dr. Kazio
II tomas. 336 psl.

MIN-IR 
Griniaus,
kaina $5.

SIAUBINGOS DIENOS. 
1S441S50 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činsk&s, 273 pusi. kaina $3.

DIENOJANT, Kipro Sie
tinio, 464 psl., kaina....$2.00

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

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl., kaina................... $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sl., kai-
’na ............................. $2.00

Jis palaidotas Cerro ka
pinėse.

Albinas Gumbaragis

CLEVELAND, OHIO 

Sudegė Lietuvių salė 1
Rugpiūčio 2 d. čia sudegė 

Lietuvių salė, kurią lietuviai

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-
nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.

SIAURUOJU TAKELIU,

Pili-
pade-

gamino M. 
Bajoraičių

• Valgius 
■ pavičienė. 
dama.

HAMILTON, ONT.

Įamžino Simo Kudirkos 

vardą

Rugsėjo 4-5 dienomis 
Pierre viešbuty bus Laisvojo 
pasaulio gydytojų suvažia
vimas. Jau žinoma, kad i ji 

Seniau čia gyvenusieji at- Į® Šveicarijos atvyksta di.
vykę nebepažintų miesto Petras Radvila ir jame skai- 
centro. Jame išaugo nauji } paskaitą apie tai. kaip,

apsaugoti žmogų ir gyvulius • 
nuo tetanuso po sužeidimo.»

Jame dalyvaus dr. John1 SLA 72 kuopa liepos 25 
H. Bachulis, 'kuris 1966 m.d. Antano Padalskio sody- 
Bowdoin kolegijoje Įsteigė boję surengė gegužinę, ku- 
fondą lietuviu kilmės stu- rios pelnas buvo numatytas 

savininkai yra apkrauti di-Įdentams. Tą fondą jis jstei-ĮSimo Kudirkos vardui Lie- 
deliais mokesčiais, daugi gė savo motinos ir brolio dr. tuvių Fonde Įamžinti.

Mato atminimui. Jis pava-Į
kelinti metai

aukšti pastatai, didžiulės 
krautuvės. Miesto parke yra 
didelis vandens baseinas, 
apsodintas lapuočiais me
džiais, daug žydinčių gėlių, 
suolelių. Gražu. Bet namų

žmonių neturi darbo.

Buvau vienuolių piknike

Su inž. Aleksandru Čapli-1 
ku liepos 18 d. buvau nuvy
kęs Į seselių suruoštą pikni
ką jų sodyboje netoli Putna- 
mo, Conn. Ten sutikau daug 
seniai matytų pažįstamų. 
Buvo daug gražaus jaunimo,

dintas „Antanina Kunigonisį Kuopa jau 
-Marcinkevičius Bachulus 
Fund“.

Jaunas istorikas, Harvar
do universitete Įsigijęs ma
gistro laipsnį Ramūnas 
Kondratas skaitys paskaitą 
tema: „Keli bruožai iš Vil
niaus Medicinos draugijos!

kuris atliko dainų ir šokiui veiklos 19-jame amžiuje“, 
programą. Malonu buvo1 Pasak draugijos pirminin
žiūrėti ir klausytis.

Aplankė kun. P. Geisčiūnas

. Rugpiūčio 7 d. turėjau 
mielą svečią iŠ New Yorko 
--giminaitį kun. Praną Geis- 
čiūną, Balfo reikalų vedėją. 
Kelias valandas šnekučiuo-

ką dr. V. Paprocką, laisva
jame pasaulyje esą per 1000 
lietuvių gydytojų.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
i

Vėjas lekia lyguma, romą- •

Dovanokite savo drau 
gams ir bičiuliams metinę
Keleivio prenumeratą. Jonas 
atsieis tik $7, o tas, kuriam

jf bus dovanota, per metus 
kas savaite gaudamas Kelei* 
vj, jus tikrai atsimins.

■ mūsų, jeigu leisime svetimai beveik 70 metų naudojo sa- K. B. Kriaučiūno. 1/8 psl.,
vo didesniems renginiams., kaina ..............................$2
Didelis pavojus grėsė ir Dir-j ATSIMINIMA, ApIE
vos namams, esantiems gre- LIŪDŽIU. Petronė-
ta. bet ugniagesių pastango- » , JdžiuvienėX’ 88
mis jie buvo apsaugot,. ..................’........ ' •

Amerikos Lietuvių Pilie- uroDivi a i kam a i ir čių klubo ir Lithuanian Vii- a” atstatant b'E‘
lage buvęs pirmininkas J. TyVA ,ATS rA™NT', Ra' 
Stempužis ragina Clevelan- P°!° Sk">,c,°' 440 Pus!aP'M. 
do lietuvius tuoj subruzti ir Raina ..............................
pastatyti naujus namus ku-j NEPRIKLAUSOMA LIE-
nuose galėtų telktis lietuviu t,iVa n • . _ . « i _ . _ i A, iv. J^Ripicio--------------- — kultūrine

Programos vadovei nusi- kultūrai dominuoti mūsų in- 
laužus ranką, tepasirodė tik foianacijų perteikimo taray- 
R. Voss. i bas. Jis taip pat nebus mūsų,

Į jeigu mes patys leisimės
SLA 72 kuopos pirm. J. i velkami svetimos valstybės

Sarapnickas primine daly
viams Simo Kudirkos trage- 

, diją. Jis paminėjo taip pat, 
kad prieš dvejus metus čia

užsienio politikos Aciiu .

Bet šis nacionalistinis są
jūdis jau susilaukė ir nuo

r, , , i . i , • buvusioj gegužinėj viena; sekliųjų sluoksniu kritikos, 
i engia a a s io so( \ oje mote,.js žiūrėdama Į pakel-į Esą. ko šie nacionalistai no- 

bet neviena ne-,.. o..,.=, Negi atitverti Kanad?gegUZmę. oei ne viena .,e- Vl.,kė. PaklaUS-
buvo tokia sekmmga kaip,^ ko<lgl *verkia. jį |)asakė,
si. Nors dangus iš ryto bu
vo apsiniaukęs, bet tas ne
atbaidė iš toliau i gegužinę 
važiuojančių.

Sodybos savininkas A. 
Padalskis labai daug prisi
dėjo prie gegužinės pasise
kimo. Jo pastangomis joje 
dalyvavo ir nelietuvių. A. 
Padalskis. kviesdamas Į ge
gužinę, užtiko net ir tokių 
lietuvių, kurie neskaito jo
kio lietuviško laikraščio ir 
nieko nežino apie lietuviu

ri, 
aukšta siena nuo svetimu

kad jos artimo giminės 16' kapitalų, nuo kitų idėjų ir 
metų sūnus iškėlęs Lietuvos- laikui bėgant paversti ją nu-1 
trispalvę ir už tai okupanto* skurusiu kraštu, kurio gy- 
buvo suimtas, kankintas ir ventojai patys paprašytų, 
išvežtas. Jo motina, nebe-j kad JAV-bės jų kraštą per- 
gaudama apie sūnų jokios imtų valdyti?
žinios, išėjo i- proto. Ta ne
pažįstama moteriškė prašiu-

visuomenine 

veikla.
ir

žinoma, toks antiameriki-!

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

si kelti viešumon Lietuvos i nis sąjūdis dar nereiškia ko-j 
okupanto vyk lomą Lietuvos kio nors karo stovio, bet jis
naikinimą.

Iš gegužinės 
nados Lietuviu 
ta $100.

MES VALDYSIM PA- 
nėra amerikiečiams malo- ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nus. Neabejotinai dėl anti- nas, I tomas 268 psl., II to- 

pelno i Ka-^ amerikietiškų nuotaikų au- mas 248 psl. Kiekvieno tomo

nimų II tomas. 476 psl., kai
na $7.00.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimu (1918-1940) V 
tomas, 295 psl.. kietais vir
šeliais kaina $3.75.

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

Fondą Įneš- gimo ne tik Kanadoje, bet kaina $4.00.
ANTANAS SMETONA 

' IR JO VEIKLA. Parašė J.

nas Par^lzanM S." xenim°’Į veiklą. Sutikta ir tokių, ku- 
parašė Aloyzas Baronas 1 / / Į rje įuv0 priešingi Simo Ku- 

į psl., kaina $4. Išleido Lais-; var(j0 įamžinimui,
vosios Lietuvos^ knygų lei-, tokių „patriotu“ rasta 
dykla, 2618 W. /lst St., Chi-; mažai
cago, III. 60629. j
*...., . r, I Daug padėjo P. ir D.
Žirgeliai žvengia, Bene- DaUgįn;ai iš SL Catharines,.

dikto Rutkūno šeštoji lyri- hamiltoniškiai Ig. Varnas, ' ——* — ————— 
kos knyga. 139 psl., . kaina A. Kaušpėdą. J. Bajoraitis; Netvarka akis bado, bet 
nepažymėta. ir St. Pilipavičius. į nuo jos dar niekas neapako.

Kuopa yra Batuno narys 
ir «avo Įnašu prisideda prie 
pastangų Lietuvos bylai iš-j 
kelti Jungtinėse Tautose.

SLA narys

Augustaitis,
na $1.50.

154 psl.. kai-

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

K^ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl.

- VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl.. kaina $3.50, TI to- 

, mas 282 psl.. kaina $3.50.
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į | G. Petkevičaitės paminklini*

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Respublikinių premijų 

laureatai

Šių metų premijos paskir
tos šiems asmenims:

Mokslo ir technikos pre

mijos paskirtos:
R. Višomirskiui — už ty

rimus metalų elektronusėdi- 
mo iš kompleksinių elektro
litų kinetikos srityje: P. Ka
tiliui — už vadovėlius: V. 
Bliūdžiui, K. Dzidolikui, L. 
B. Gabertui, A. Kairiui, E. 
Kutrai. L. G. Lazėnui, L. R.

„Beržas“ ir poeto A. Vit
kausko sukurtas šios dainos 
tekstas. Trečioji premija te
ko komp. A. Bražinskui už 
dainas „Leidos saulelė“, 
„Oi, tu Juze“ ir šių dainų 
tekstų autoriui poetui S. Sli
binui.

Premijos choreografams:

pirmoji atiteko J. Lingiui už 
lietuvių liaudies šokių „Rus- 
nietis“, „Vyža“, „Pakrėsti- 
nis“, „Patrepsienis“ sceni
nes kompozicijas: antroji— 
J. Gudavičiui už lietuvių

biustas

Panevėžyje prie J. Balči
konio vidurinės mokyklos 
atidengtas paminklinis ra
šytojos Gabrielės Petkevi
čaitės - Bitės biustas, kurį 
sukūrė rašytojos auklėtinis 
skulptorius B. Bučas ir ar
chitektas Z. Dargis

BRONYS SAVUKYNAS

Apie mūsų vardus
Knygos

(Tęsinys)

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na ^4.50.

Martinaičiui, T. Petieikiui, į ]iaufpes šokio „Viliotinis“ ir
J. Rudzinskui, V. Vasilkevi 
čiui — už ypatingo tikslumo 
koordinatinių ištekinimo 
staklių gamos sukūrimą ir į- 
diegimą i gamybą; L. Kai
riūkščiui — už mišriųjų miš
kų formavimo teorijos ir at
rankiniu kirtimu sistemosc c

sukūrimą; J. Grigalauskui, 
Z. Kučinskui, J. Kunskui, J. 
Lukoševičiui, V. Urbonavi
čiui, V. Valušiui, V. Šuma- 
kariui — už vitamininių žo
lės miltų gamybos, panaudo
jimo technologijos ir maši
nų komplekso sukūrimą: V. 
Čekanauskui — už visuome
ninių pastatų ir gyvenamųjų 
rajonų projektus 1960-1970 
metais: A. Nasvyčiui, V. Na-

trečioji E. Morkūnienei uz 
liet. liaudies šokio „Grūs
tas“ scenines kompozicijas.

Žuvo Čiurlionio vaikaitis

Betyrinėdamas Azijos kal
nynus, žuvo Kastytis Zubo
vas, 31 m. amžiaus, dailinin
ko M. K. Čiurlionio dukters 
ir jos vyro Vladimiro Zubo
vo sūnus. s

Velionis buvo architektas, 
bet jau kelerius metus tyri
nėjo Azijos aukščiausius 
kalnus. Jo rūpesčiu viena 
Himalajų kalnų viršūnė pa
vadinta Čiurlionio vardu.

Jam baigiant kopti Į vie
ną viršūnę, nutrūko virvė, ir

svyčiui — už visuomeninių; jis nukrito Į prarają. Jis 
pastatų rekonstrukcijų ir in-į parvežtas ir palaidotas Kau- 
terjerų projjektus 1956-1969 i ne. Liko žmona Laima ir 
metais: J. Kazlauskui (po'mažametis sūnus Rokas, 
mirties) — už monografiją į
„Lietuvių kalbos istorinė D. Stankaitytės koncertas 
gramatika“: G. Juodpalvtei,
N. T. Kišūnienei, J. Riman
tui, M. Ročkai, A. Ulpiui— 
už darbą „LTSR bibliogra
fija, A serijja 1547-1861 m.“

Literatūros ir meno pre

mijos :

J. Avyžiui — už romaną 
„Sodybų tuštėjimo metas“ 
(1970 m.).

Čikagietė solistė Dana 
Stankaitytė. viešėdama Lie
tuvoje, dainavo kompozito
rių salėje.

Yra žinių, kad ji pakviesta 
dainuoti Lietuvos operoje.

Mirė D. Kazancevas

Liepos 30 d. Vilniuje mirė 
Dimitrijus Kazancevas, ko-

V. Dautartui — už vaikų munjstą partijos centro ko- 
literatūros kūrinius: ’ Jis — i mjteto administracinių or

ganų skyriaus viršininko pakapitonas Pramuštgalvis“ 
(1970 m.). „Mano tėtis par
tizanas“ (1964 m.), „Prakei
kimo vartai“ (1966 m.),* 
„Auksinio lyno vaišės“ 
(1965 m.).

E. Čiudakovai — už su
kurtus 1965-1970 m. vaid
menis Lietuvos valst. akad. 
operos ir baleto teatro sce-

Senieji kitų baitų (prūsų, latvių) va r d a i,
tokie, kaip Alvydas, Nomeda, Tolvaldas..., Lietuvoje imti 

_ , . , vartoti XX a., kai sykiu su senaisiais lietuviškais vardais
somybės laikais ilgus metus įgalėjo nekrikščionišku vardų mada Jie taip pat puikiai 

tinka musų vardynui, nes niekuo nesiskiria nuo senųjų lie
tuviškų vardų: sudaryti iš tokių pačių (be mažų išimčių) 
dėmenų, lietuvio ausiai taip pat savi. Be to, reikia manyti, 
kad Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje šie vaidai nie
kada nebuvo svetimi, nes visada joje būta prūsų ir latvių. 
Vadinasi, ir šių vardų tradicija gana sena.

mokytojavo minėtoj mokyk
loje.

A. Churginas išvertė 

„Dieviškąją Komeriją

Vertėjas iš anglų kalbos 
Aleksys Churginas šiais me
tais galutinai baigė Dantės 
„Dieviškosios Komedijos“ 
vertimą. Churginas ją pra
dėjo studijuoti dar 1938 m., 
1951-1956 m. spaudoje pa
sirodė primieji fragmentai.

Sovietų S-goje tėra du 
pilni „Komedijos“ vertimai: 
pirmasis buvo pasirodęs dar 
prieš komunistų revoliuciją, 
antrasis, M. Lozinskio, išė
jęs 1950 metais.

Kuo domisi

„modernus miestas“

Tradiciniai krikščioniški va r dai
(pvz., Adolfas, Aleksandras, Antanas, Dominykas ir Do
mininkas, Izidorius ir Dzidorius, Ignas, Jonas, Juozas, Jur
gis, Kazys, Petras, Povilas, Vincentas; Agnė, Julija, Ma
rija, Ona...), apie kurių kilmę jau kalbėta, turi Lietuvoje 
keleto šimtmečių tradiciją, kaikurie jų dažnai sutinkami 
mūsų tautosakoje ir beveik visi mūsų kasdieninėje litera
tūroje ; reto jų nerasi prie mūsų tėvų ir senelių pavardžių, 
ir todėl jie turėtų išlikti mūsų vardyne. Šie vardai skam
ba kaip savi, nes. per keletą šimtmečių prisitaikę prie lie
tuvių kalbos fonetikos, jie pakito tiek, kad kaikurie dabar 
jau gerokai skiriasi nuo savo pirmykštės nelietuviškos 
formos (plg. Juozas iš lot. Iosephus).

jaunimui
ŠAUNUS PENKETUKAS, j

premijuota, gražiai išleistai ^iini, ...........
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. Švaistas, 
kaina $3.

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

JJNTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl.
kaina .......................... $1-

fa pati anglų kalba, . .$.1.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80

ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na .................................. $5

POPULAR LITHUAM- 
AN REC1PES- parašė Juzė 
Daužvardiene, kaina $2.50.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas, 438 
mažiesiems, teisybė dide- kaina minkštais virše- 
liems. Ados Sutkuvienės

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka

iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ....................... $1.50.

Nauji krikščioniški ir tautiniai’
kitų tautų vardai (pvz.. Artūras, Evaldas, Vai 
demaras... Edita, Elvyra, Inga, Jolanta. Violeta...) papli 

misi šio miesto gyventojai, ito Lietuvoje tik XX a., atsiradus glaudesniems kontaktams
atskleidžia Literatūros ir' su Europos tautomis, skolinti tiesiog ar per literatūrą. Jų! KREGŽDUTĖ, I dalis (va- 
Meno savaitraštis, kur rašo-į vis daugėja. Ir tai natūralu. Kaimynų vardais nuolat pasi-. dovėlis), parašė A. Rin

Lietuvoje jau eilė metų 
nurodoma i „modernų mies
tą“ — Elektrėnus. Kuo do-

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80.

liais $3.15, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

ma: „Elektrėnų atsitiktinė, pildo tautų vardynai, 
nuobodžiaujanti auditorija, 
moderniškų kultūros namų 
direktorės skundai: niekas 
niekuo nesidomi, pasiseki
mo

kūnas,
$2.75.

119 psl., kaina
Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo- 

, dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
I apie 30,000 žodžių kaina $6.Tiesa, skolinantis šiuos vardus pasitaiko ir nesusipra-i v •-

timų. Štai Skuode 1960-1965 metais atsirado ’vardas“ ■ n!?'
.uu nesiuuiiii, pasisėtu- . , • , .. , T j u. Tj << _, v &ani0» Psi- Kaina $Z.UU.
susilaukia nebent estra- ,dM,’mat^IsJ-^on"MalVnLId?Lr°T 1 e, •. - „ ,

rojaus pavardes, o maždaug tuo pat metu Klaipėdos vajo-, Skaidryte, Balės Vaivo- 
ne pasirodė kitas naujas „vardas“ — Baironas — iš anglų rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
poeto pavardės. Ko verti šitie vardai, niekur pasauly ne- kaina $2.
turintys vardo funkcijos, rodos, ir aiškinti nereikia. Tokio ' Diena prfe ežero A] 
pat galo, be vardo tradicijos, yra ir operiniai arba „šlage- Barono eilėrščiai mūsų ma
riniai“ vardai: Aida, Džilda, Tina... žiesiems, Nijolės Vedegytės-

' Palubinskienės iliustracijos,
Čia aptartus keturis mūsų vardyno sluoksnius suda- 40 psl., kaina $3.00. 

ro tradiciniai vardai, turintys savo istoriją, Dabartiniame •
mūsų vardyne yra dar penktas sluoksnis— dirbtiniai TĖVIŠKĖLĘ As REGIU, 
vardai. * Imsrys, 40 ps’., kaina $1.-

| eilėraščiai, parašė Pranas
Čia pravartu išaiškinti tradicinio ir dirbtinio vardo į .

skirtumus. Jų, regis, esama dvieju. i Gedimino sapnai ir Nenn-
į ga, eiliuotos pasakos ir le-

Pirma. kalbiniam kolektyvui ir ivardintojui tradici-' Sen^°s» Paiašė Jonas Valai-
riuos gali valgyli bet kur... j nio vardo bendrinė reikšmė dažniausiai yra neaiški. Tai , ls’ aina *

j liečia ir savus, ir svetimus vardus.. Kas gali Lietuvoje pa- j Jonukas keliauja, pasaka,
ALTOS PAREIŠKIMAS ' aiškinti vardų Gediminas ir Birutė reikšmę, išskyrus kai-, pagal Kanapnickienę parašė

j bininkus — onomastikos specialistus? O dirbtinis vardas,j Jonas Valaitis, kaina $1.50. na
Lietuviškoje visuomenėje į bent jau ivardintojui, visada yra etimologiškai skaidrus, į _ _ . .

yra platinamas „memoran-j nes jis ir pasįdaromas, teikiant jam aiškią reikšmę. Kiek-Į ‘vaikant’ sausiai*?
durnas . liečiantis Amerikos v,;ori.Jrri 5varnams, gausiai į-Lietuvių Tarybos veiklą, jos p U A d ’ ’ ’ liustruota. parašė Stasė Pe

■» *” i* •• • Ramune 1 Gl-KSmcS. J tppcinnipnpvedamu politinę liniją iri teibuinene,

diniai koncertai, cirkas“.,
» c r s > *

j Blizgesys greit nublanksta

Dar. palyginti, neseniai 
Lietuvoje buvo rašyta apie 
vadinamas reprezentacines 
užeigas ar valgyklas, kaip 
„Šeduvos malūną“ ir kitas. 
Pasirodo, tariamasis blizge
sys greit nublanksta, nes Lit. 
ir Menas teigia, kad „malū
nas“ nebetraukia pravažiuo
jančių ar šiaip keleivių. E- 
są. velniai liko tie patys, bet 
salėse šalta, nebėra svetin
gumo, belikę cepelinai, ku-

vaduotojas, gimęs Sibire ir i 
Lietuvą atsibastęs tik 1947 
metais.

Petro Vaičiūno tėviškėje

Literatūra ir Menas rašo, 
kad liepos 11 d., per drama
turgo ir poeto Petro Vaičiū-

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynai, Viliaus Peteraieio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psh. kaina §7.00.
osoeeoeecooosasosorzKiocooe

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary- 

, ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai- 

$3.00.

noje ir už koncertinę veiklą, j no gimtadieni (gimęs 1890 
S. Sondeckiui —- už kūry- m.), būrys teatro veteranų, 

binę veiklą, vadovaujanti rašytojų ir velionies giminių
Valstybinės filharmonijos 
kameriniam orkestrui, už 
koncertines programas, pa-

Imkit ir skaitykit 

knygą63 psl., kai-
na $4.00.ALTos bei ALTos pirminin

kų nusistatymą Lietuvos 
laisvinimo darbe, yra labai j j 
neigiamas reiškinys mūsų vi
suomenėje. Antano Mažei
kos parašytas tik jam vie
nam žinomais tikslais. „Dar
bininko“ komentuotas ir vie- i

Antra, kiekvienas tradicinis vardas turi keletą kon- 
ceptų, t. y. antrinių (neetimologiškų), istoriškai susiklos
čiusių reikšmių, atsiradusių pagal asmenis, kurie yra vadi
nęs! tuo vardu. Krikščioniškųjų vardų konceptai — tai 
šventųjų charakteristikos, pvz.. Augustinas — „bažnyčios 
daktaras“. Šiaipjau vardo konceptas yra labai subjekty

viu <iuic , , j. * vus dalykas, priklausantis nuo Įvairių asociacijų, štai var-
gyvenima ir kūry- f ° ai qastu^°' peispausdm- (jag Vincentas, Vincas vieno gali būti saistomas su atitin-

do tik vieną tikslą pakenkti kamu šventuoju, kito, sakysime, su įa^ytoju \ mcu kie\e 
(vienas dzūkas, paklaustas vardo, atsakė, kad jo vardas 
esąs labai gražus, toks, kaip Krėvės); dar kitam jis reikš 
tik koki garsesnį, gerbiamą giminaitį. Be to, vardo kon
ceptas visada priklauso nuo žmogaus išprusinimo: kas su
sipažinęs tik su šventųjų gyvenimu, tas vardą Aleksandras 

asocijuos su atitinkamu šventuoju, o kas išmano senovės 
istoriją, tam šis vardas primins Aleksandrą Makedonietį, 
ir jo konceptas bus „žymus kan edys“.

aplankė jo tėviškę Piliakal
nių kaime. Jonavos rajone. 
Gimtajame kaime Įrengtas

Imkit ir skaitykit!
ruoštas 1968-1970 metais, ir, memorialinis P. Vaičiūno

profesiniišugdytą aukštą 
meistriškumą.

N. Petruliui — už pamink
lo Y. Leninui Kauno mieste 
sukūrimą (1970 m.).

B. žilvtei — už iliustraci
jas vaikų knygoms: A. Lio- 
bytės „Pabėgusi dainelė“, J.
Rainio „Aukso sietelis“, A.
Liobvtės „Pasaka apie nar
sią Vilniaus mergaitę ir gal
važudį Žaliabarzdi“.

Premijos už kūrinius meno 

saviveiklai

S. Šimkaus premijos duo
tos — pirmoji kompozitorei 
K. Biundzaitei (po mirties)
už dainas „Girių mergelė“, ciu.
„Vakaras“. „Paukštis“, „Ly- Sodyba esanti gražiai su 
jant“. Pirmosios premijos! tvarkyta, bet kelias i ją jau 
poetams už tekstus nutarta! seniai remontuotas. Memo- 
neskirti. Antrosiomis premi-: rialiniu kambariu rajono 
jomis pažymėta kompozito- kultūrines įstaigos nedaug Amerikos Lietuvių Taryba
riaus L AbMiiau.- daina tesirūpinančios i19/1 m liepos 31 d.

kambarys, kuriame 
daiktų, pasakojančių 
rašytojo
bą.

Susitikę teatro veteranai 
pasidalino prisiminimais a- 
pie Petrą Vaičiūną. Kalbėjo 
rašytojo žmona T. Vaičiū
nienė, N. Vosyliūtė-Daugu- 
vietienė, J. Kanopka. K. Ju
rašiūnas ir J. Dikinis. rašy
tojai J. Būtėnas, J. Graičiū
nas; dalyvavo teatro vetera
nės E. Grikevičiūtė, G. Jac
kevičiūtė.

Susitikimo dalyviai gim
tojoje sodyboje pasodino 3 
pušaites. J. Graičiūnas ir K. 
Jurašiūnas paskaitė eilėraš-

yra
apie

musų bendrai lietuviškai ko-
vai su Lietuvą ir lietuvius 
naikinančiu komunistiniu o- 
kupantu ir sumaišyti mūsų 
visuomenę Lietuvos laisvini
mo darbe.

Minėtas „memorandumas“ 
visiškai neteisingai apibūdi
na Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklą ir sąmoningai 
bando ALTai ir jos pirmi
ninkams primesti visiškai 
nedarytas intervencijas. Tu
rint tokių asmenų mūsų tar
pe, nėra nuostabu, kad Lie
tuvos laisvinimo darbas 
daug sunkiau eina į priekį, 
nes svetimieji mūsų ginčus 
išnaudoja savo naudai.

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta.
Kaina ...........................  $6.
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su Įdo
mumu skaitys ir suaugusieji

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 cpntai.

ATSIMINIMAI, parašė Juo 
zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina..........$3.00

Tiesa, vienas kitas dirbtinis vardas taip pat gali tu
rėti ir istorinį konceptą, ir onomantinę prasmę. Pavyz
džiui, viena klaipėdiečių šeima pasidarė sūnui vardą, su
dundama lakūnų Dariaus ir Girėno pavardžių šaknis, ir 
vardas išėjo visai vykęs — Dargiris (plg. istorinį Margi-, 
ris). Aišku čia neapsieita be onomantinio linkėjimo. VisJromanas’ pusi., 
dėlto dirbtiniai vardai, dažnai turėdami onomantinę pras-)
mę, istorinio koncepto paprastai neturi, Tas menkina ir , VYNUOGĖS IR KAKTŲ-1 
jų auklėjamąją funkciją

(Bus daugiau)

Juozas Kralikauskas, TI1 - 
NAGO UGNIS, premijuotas 

kaina

SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00,

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.

SESES
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su Tėvu

— Skaičiau, tėve, bet ne
tikiu. kas buvo rašoma.

1 — Kodėl netiki?

)•

— Todėl, kad iš tikrųjų 
buvo kitaip.

— Nu, o kaip?

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

I — Iš tikrųjų, tėve, paties 
prezidento patarėjas Henry 
A. Kissinger buvo slapta nu
siųstas i Pekiną, kad suda
rytų tenai galimybę mūsų 

; prezidentui nuvykti. Ir atro
do, kad nelengva jam buvo 
to pasiekti, nes tris dienas 
Pekine derėjosi. 0 Amerikos 
spauda tuo tarpu melavo 
žmonėms, kad Kissingeris 
kažkur Azijos kalnuose su
sirgęs ir gydąsis.

— O kodėl ji melavo? 
— Matyt, taip ji buvo 

„informuojama“ iš paties 
Washingtono.

— Ale 
Maiki?

Kam to reikėjo,

— Reikėjo dėl atsargumo, 
tėve. Tai taip. kaip lietsar
gis. Paprastai, jis nereika
lingas, tačiau, išeidamas i 
lauką, žmogus ji pasiima, 
kad nesušlaptų, jei pradėtų 
Ivti.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Keleiviui aukojo:
Ign. Motiejaitis, Wauke- 

gan. Ilk. $13.
Ch. Bukaveekas. Holly- 

wood, Fla.. $12.
Po $10: N. Griauzdė, So. 

Boston, Mass., NN, So. Bos
ton. Mass., W. Mikonis, Ro- 
chester, N.Y.

P. Krivickienė. Hamilton, 
Ont., $7.

J. Vinaitis, Akron. Ohio, 
— 3.50.

Po $3: A. Kupčinskas, 
Brooklyn, N.Y., V. Montvi
la, Boston, Mass., A. Reed. 
Hollywood. Fla., J. Valys, 
Miami, Fla., J. Valickas. 
Toronto. Ont. P. Mikšys, 
IVorcester, Mass.. J. Griga
liūnas. Lavvrence, Mass., V. 
Šurma, Philadelphia. Pa., A. 
Šūkis, Hawthome, N.J., K. 
Peckis, Baltimore. Md., P. 
Mičiulis, Calumet, Ilk. J. 
Grabauskas. Hot Springs, 
Ark.

Po $2: F. Collins, Pasade- 
na, Cal.. A. Bačėnas, Ba.\-

daktoriau. turėjote žinoti,' 
' kieno garbei tas paminklas‘ 
sukurtas. j

Juk tai pergalės pamink
las tos valstybės armijai, ku
ri pradžioje su naciais susi
tarusi pagrobė nieko blogo 
jai nepadariusias Pabaltijo 
valstybes. Vėliau gi. tiems 
grobikams susipešus ir so
vietams vokiečius nugalė
jus, toji armija atnešė mūsų 
kraštui ne laisvę, bet dar di
desnius pančius, dar dides
nes kančias.

Gi jūs, Pone Redaktoriau, 
tokio paminklo nuotrauką 
spausdinate savo laikrašty
je. Gėda Jums.

A. Leonas 

Baltimore. Md.

DETROIT, MICH.

Lietuviai tautybių festivaly

Pavergtųjų tautų savait
galis. čia vadinamas vasa-

MENKĖJA NUOGALIŲ

SĄJŪDIS . „ ... ..
Civilizacija, ypač įndust- 

Nuogalių, arba nudistų. rU0S augimas, žengia visa- 
savo metu Amerikoje buvo (^a su triukšmo didėjimu., 
gana daug, o ypač Kalifor-Automobiliai ūžia, motocik- 
nijoj, kur visada šilta. Ten' tarškia, ugniagesių r:re- 
jie turėjo savo klubų, ruoš- nos sPleSJa, statybos kranai 
davo net tūkstantinius šuva- kala i žemę geležis, o meks- 
žiavimas. Reikia pažymėti, falto ardytojai savo su
kati nudistai nėra kokia pa-. spausto oro kaltais, regis, 
leistuvių sekta. Pagal juos. kala tiesiai i vargšo mies- 
žmogaus nuogumas turi kar- čionies viršugalvį. O pridė
tu rodyti ir jo sielos skais-! kime dar lėktuvus, kurie 
tuma. Jis, ir nuogas būda- praskrisdami tiesiog guldo 
mas, turi neįsileisti savin
nuodėmingų minčių. Abi ly
tys viena kitos nuogumu tu
rinčios nesipiktinti ar nesi- 
gašlinti. kaip mes nesipikti
name, matydami neprideng
tą veidą, rankas ar kojas.
Juk visos žmogaus kūno da
lys esančios geros, o kaiku- 
rios net reikalingesnės už 
kitas...

TRIUKŠMO KONTROLE

Taip nudistai 
filosofuoja.

bent viešai

Bet pastaruoju laiku jų 
ros festivaliu, liepos 16-18 klubuose, kur šie nuogaliai
dienomis buvo sėkmingas. 
Jis priminė savotišką mugę. 
bet tai buvo įvairių tautų su-

— Bet tai nepasako, Mai-j ley. Ohio, J. Kass, D^'^hes-i ^būrimas. Kiekviena jų tu- 
, kodėl reikėjo meluoti, ter, Mass. Į rėjo po ar tn§ namelius

Alou. Maik! Kaip fylini O antra, „dipukai“ Ameri- 
po vikeišino? kos prezidento neišrinks,

— Ei. ei, tėve, per atosto- nors kiek jie jam beplotų,
gas pamiršai lietuviškai ir Ji galėtų išrinkti tik piliečių 
neišmokai angliškai. į dauguma, o toji dauguma

— Ko tu nori iš manęs? į griežtai Nixono politiką at-
Juk aš kalbu lietuviškai. ‘ ! meta. Net Amerikos Darbo

.. xl. v iFederacijosirCIOunijųpir-
7“, ^.e’ g?" Onininkas Meany pareiškė

nai, kaip fylini n ūkei- s viešai, kad organizuoti 
šinas , tai ne lietuv įų kalba.! merįkos darbo žmonės

—Neieškok prieynių. Mai- į \įxona nebalsuos, 
ki. Bi nais boy. Ir pasakyk : _ 6 ką jis žino, kad jie
man, kas per mudviejų vi-1
keišiną atsitiko naujo. Ar

A
už

ki, kodėl reikėjo meluoti, 
kad tas Kissinger sirgo kaž
kur kalnuose, kai iš tikrųjų 
jis buvo Pekine. Kam to me
lo reikėjo? į

— To melo reikėjo kaip 
lietsargio, tėve, — dėl atsar
gumo. Jeigu iš anksto būtų 
paskelbta, jog prezidentas - 
siunčia Pekinan savo pata
rėją, kad suruoštų jam pa
simatymą su Mao Tse-tungu, 
o Mao nesutiktų, tai mūsų 
prezidentas „sušlaptų“. Bet 
kai spauda teisybės apie^ 
Kissingeri nepasakė, tai nie
kas ir nežinojo, kad jis buvo 
Pekine. Ir jeigu Mao Tse-

A. Kondrat, Elizabeth, NJ ir rodė meno kūrinius, mais- 
■ to gaminius, šoko, dainavo.

susirinkdavo, kalbėdavosi ar 
šokdavo, jau beliko senojo 
skaičiaus tik nuotrupos. Kur 
ju būdavo keli šimtai, šian
dien jau ateina nuo drabu
žiu varžtu išsilaisvinti tiktai
kelios vyresnio amžiaus 
relės.

po-

mūsų prezidentas dar neiš
važiavo i Pekiną?

— Dar ne; tik ruošiasi. 
Važiuos pavasarį.

nebalsuos?
— Jis žino. kad Amerikos 

unijistai visada balsuoja 
taip. kaip jiems pataria va
dovybė. Ir visi žino, kad rin
kimus visada nusveria uni-

J., $1.50. j
Po $1: J. Rastic, St. Lau-| Festivalio proga Fenelo- 

derdale. Fla., Ch. UrbonJ pa gukauskienė-Sakienė lie-1 Nudistų vadai sako, kad 
So. Boston, Mass.. A. Baika, pos d. buvo pakviesta į, jų sąjūdį pakirto iškilęs vie- 
So. Boston, Mass.. A. Jan- Detroit Nevvs. Ji nunešė lie-, šas sekso garbinimas, pus- 
kauskas, Chicago, III. i tuviško skonio iškeptą tortą. ’ nuogių ar nuogų mergelių

Visiems aukotoiams nuo- Kitą dieną laikraštis išspaus-į šokiai įestoi anuose, seksua- 
širdžiai dėkoja dino jos tautiškais drabu-! liniai nuogaliai filmuose ir

v •• žiais pasipuošusios nuotrau- teatruose. Viso to įtakoje
Keleivio administracija ! ka jf apra§ymą< kaįp iškepti apsinuoginęs žmogus jau ne- 

■ tokį tortą,‘gaminti lietuvis-į pajėgia būti skaisčių min- 
Į kus valgius ir kitų žinių apie ; čių. pakilios sielos, kaip A- 
Lietuvą ‘ t domas su Ieva dar prieš nu-.

ATVIRAS LAIŠKAS
„Keleivio“ redaktoriui

Kad Maikio tėvas priple-' 
pa visokių' nesąmonių, tai 

tungas būtų atsisakęs su po- jau nestebėtina, nes visi ži-1
nu Nixonu pasimatyti, šito no, ka(j maskoliška imperi-j 
taip pat niekas nebūtų žino- ja jam mjejesng nej kas kita.! 
jęs. Štai, tėve. kodėl mūsų juk paskutiniame Kelei- 
prezidentui buvo įeikalin- vjQ numeryje jjg nurodyda-
gas atsai gumas, kun ^s pa- mas, kad nepriklausorųybės' 
lyginau su lietsargiu. Dabar

— Sakai, ruošiasi. Žinai,! jistai, nes jie sudaro apie 1'.
Lietuvoje mes ruošdavomės 
tik i Rožancavos atlaidus.

milionų balsų, tėve. Be to 
būsimuose rinkimuose jai

Reikėdavo rokundą sumenės Į galės balsuoti ir studentai 
padalyti. Ale aš nematau, i kurie yra griežtai nusistatę 
kam reikėtų ruoštis važiuo-; prieš Nixono „establišmen- 
jant į svečius. į tą“, kuris šįmet apšaudė

juos universitetų aikštėse 
šeši buvo nušauti, o sužeis
tų skaičius nebuvo aiškia 
nei paskelbtas.

— Mūsų prezidentas ruo- ! 
šiasi ne į svečius, tėve. Jis' 
į-uošiasi Pekinan labai svar
biais politiniais reikalais. 
Gali būt, kad tai bus pats 
svarbiausias prezidento kar
jeros žygis.

— O kas tenai Pekine?
— Per Pekiną, tėve. iisfc z z v

ieško kelio į tVashingtoną 
dar ketveriems metams.

— O už ką juos šaudė? 
— Šaudė už tai. kad pro 

testavo prieš karą. Dėl te 
karo žmonės yra tiek įtūžę 
kad prezidentas jau bijos 
ir pasirodyti be apsaugos. 
Anądien jis buvo nuskridęs

— Aš to nesuprantu. Mai-: i Maine’o valstiją papoliti
k j ■ Kuoti su savo šalininkais; ta

i čiau susitikimas su jais buvę
— Daug kas nesupranta, ‘ ne viešame aerodrome, o sa

tėve, nes teisybė nėra viešai, iOje, atokiai nuo kranto, ku. 
skelbiama.. . į pašaliniai žmonės nešimai

— Kokia teisybė? Į šo. įr tenai jo „malūnspar
— Tokia, kad ponas Nix-Į nis“ nutūpė. Tik tokioj vie

onas nori būti dar kartą iš-Į toj prezidentas jautėsi ap 
rinktas prezidentu. ‘ ; saugotas. Bet saloje negi ga

— Bet ką čia jam gali pa-Įima visada sėdėti. Atrodo
dėti Pekinas? , kad ir Washingtone nelaba

— Pekinas gali pakelti joj s?ugu, nes rOm*
prestižą, tėve, nes'dėl Viet-j J* tun latal^srkltu!'.: P?- 
namo politikos jis labai nu- gdos,sal°Je’ Kalifornijoje n 
krito. Jis įklimpo tenai, lyg1 Maiylande. Kur daug sau-
musė i medų. ' : 8iau; Esanf }0K!al atm0^e

; rai. laimėti busimus nnki-
— Kažin. Maiki, ar tu čia mus ponui Nixonui nesimato 

neklysti. Aš rokuoju, kad; daug šansu. Todėl ir buvo
Vietnamas pakėlė jo vardą, sugalvota kelionė į Pekiną. 
Net musų dipukai jam ploja,' jos tikslas — pakelti mūsų 
kad V ietname galabija ko-: prezidento prestižą, suma- 
munistus. į žinti piktą žmonių nusistaty-

— Mūsų „dipukai“ neži-'ma ir laimėti jų paramą, 
no, tėve. kad Amerikos ka-i — ta kelionę su
ras Vietname padarė komu- galvojo, Maiki. Pats Pekinas 
nistais net ir tuos, kurie pir-' pakvietė jį nuvažiuoti A>. 
ma nebuvo tokie Tai viena neskaitei gazi«-to-e ’

.................... metais Lietuva negalėjo gra
jis išėjo iš šito manevro . x. & j &

į sidėjimą. Dabar velnių pn-
| ėdę kone visi apsirengusieji

o nuogaliai — dar pasrutes-
ni gašlautojai, kurie visai

... . . netinka i padorią „susaidę“.Šiais metais sueina oO me-i
tu, kai buvo įsteigta kuona,' Taip skundžiasi jau 60 
ir 85 metai nuo SLA isteigi-1 metų amžiaus žymus JAV 
mo. Tų sukakčių minėjimas! nudistų vadas M ei Hocker. 
su menine programa bus* nuogas vaikščiodamas po 
spalio 3 d. Ta proga bus iš- savo ofisą, kuriame nuoga

SLA 200 kuopa ruošiasi 

didelei šventei

is r^eio is sno maiieviu .. . ,. T , . . -r**1*'-' ' v,. , - . ... ..
sausas“ ir kupinas vilčių, i Z1UOJUL su?-v?" SU Lenk,1' leistas ir ^dinys apie SLA™ dar senoms idėjoms, a- 
ad iš Pekino galės įvažiuoti' sako>. kad dabar’ veiklą. j tikima likusi jo mašiniste.kad iš Pekino gale 

i Washingtoną dar nereikia
j Organizacijos ir asmenys, 

bar, užuot grasinusios viena1 norintieji sveikinti, savo
— Bet aš ir vėl noriu ta-; kitai durtuvais, gražiai tarp sveikinimus prašomi siųsti

vęs paklausti, kodėl tu ro- savęs sugyvena. 'komiteto nariams: Vladui
kuoji. kad kelionė Į Pekiną; i paužai. dr. Sauliui šimoliū-
galėtų padėti jam laimėti 1 Maikio tėvas gerai su- nui> Antanui Sukauskui ir 
rinkimus? j pranta, kad geležinėje mas- kitiems
- Nėra jokio užtikrini-1 i1.0“0, rankoje tiek .Lietu7’

no, tėve, kad ji padės. Jei-i tlektLf-nk!J • ned'!sta b.e Buvo graži Dainavos švente
gu Pekinas pareikalaus iš . .....
mūsų prezidento labai dide-! c,audet1' I Da.‘.nav<’s metinei šventei

! rugpiucio 1 d. oras buvo la-

riems metams.
ketve-i °ĮcuPacij°je’ j°ms

į nieko bijoti ir kad jos da

ių nusileidimų, tai iš 
kelionės nieko nebus.

tos Jei
tėvui

Maikio 
tai reikėtų

Žinai, Maiki. Pekinas jam pasirūpinti, kad Angli- 
įori, kad Amerika nesiprie-; ja ir vėl uždėtų okupanto

tokia tvarka
patinka,

Taigi, praeina ir nuoga
lių garbė ir originalumas.

pilietį ant kapų velėnos.

Wisconsino universiteto ir 
kitų įstaigų tyrimai parodė, 
kad ilgalaikis triukšmas yra 
žmogui labai kenksmingas. 
Jis palengva kurtina, ardo
nervų sistemą ir, kaip dabar 
tvirtinama, net griauna šei
mos sugyvenimą. Tad jau 
rimtai susirūpinta romanti
nės tylos grąžinimu, ir tam 
reikalui rengiami atitinka
mi federaliniai ir vietiniai į- 
statymai.

Prezidentas yra pasiūlęs 
Įstatymo projektą, kuris vi
sos valstybės automobiliams 
ir kitoms mašinoms nustaty
tu triukšmo riba, tik ta gar-
so kontrolė dar nebūtų į- 
vesta per vienerius metus, 
kaip to norėtų paskirų vals
tijų ir miestų gyventojai.

Daug griežtesnio ir veiks
mingesnio įstatymo projek
tą jau svarsto New Yorkas, 
kuris nuo triukšmo labiau
siai kenčia. Jo įstatymas ge
rokai užčiauptų gerkes au
tomobiliams, motociklams, 
visokioms sirenoms ir kitiem 
triukšmadariams.

Bet žinoma, tos pastan
gos susiduria ir su pasiprie
šinimu. nes fabrikantai bus 
priversti savo gaminius taip 
patobulinti, kad jie gerai 
veiktų ir tylėtų. O tai ‘jau 
surišta su naujomis išlaido
mis, kurių daryti biznieriai 
nenori.

Kalmikų patarlės

Imdamas į rankas šautu
vą, atsimink, kad paleistos 
kulkos nesugrąžinsi.

* *

Paragink savo pažįstamus' 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $7.00.

Tuščia 
i sunkumas.

galva — didelis

Tik išmintingas prašo pa
tarimo, kvailas viską žino.

šintų Kinijai įstoti Į Tautų 
Sąjungą.

— Pekinas gali pareika- 
auti dar didesnių Amerikos 
įusileidimų, tėve. Jau yra

retežius Indijai, Pakistanui

oai palankus. Temperatūra 
tesiekė 73 laipsnius, glostė 
švelnus vėjelis. Svečių suva
žiavo gana daug. Šį kaitą 
buvo komiškų žaidimų, bet

BUVO $4, DABAR UK $2

žinių, kad jis spirsiąs Ame- į.
ika pasitraukti is visu oku-', .. ,

X1 . .. , .. britu kraštuose.motu Azijos kraštų — iš

ir kitiems buvusios britų im- pasigedome ankstyvesnių 
perijos kra-tams. Tuokart 
nebūtų karo tarp Indijos ir, 

į Pakistano, nebūtų kaių nei 
Artimuosiuose Rvtuose. nei

programų.

išsilaisvinusiuose iš;

Paminėta Dariaus-Girėno 

žuvimo sukaktis

’ietų Korėjos, iš Formozos 
<alos, iš Vietnamo, iš Tai- 
ando. iš Kambodijos, iš La- 
įso, iš Filipinų ir iš Japoni- 
os. Amerikos imperializmui

Bet ar Indija ir kiti kraš
tai to norėtu?

i Dariaus ir Girėno žuvimo 
sukaktis šiemet paminėta 
maldomis šv. Antano para- 

! pijos bažnyčioje. Nepamir
šo jos ir abi radijo stotys. 

Dariaus-Girėno salėj sveGi dėl lietuvių-lenkų muš-i 
os. Amerikos imperializmui| tVnių bažnyčiose — tai Mai- .. vr CI1W
Vijoje turis būti padarytas j k% kvas puikiai žino. kad cia' ,1'.na,?a?,buv? veltai va, 

Jeigu iš tikrųjų Peki-J Vilniuje maža teliko bažny-galas
nas to pareikalaus ir neno
rės nusileisti, tai iš tų dery
bų nieko nebus. Bet jeigu 
bus susitarta, tai pasaulis pa
matys. kad Amerika paga
liau nutarė ligšiolinę savo 
politiką keisti, ir nuolatinių 
karų grėsmė galės pranykti. 
Taigi, kuo pono Ni.vono ke
lionė Pekinan pasibaigs, 
šiandien galima tik spėlioti.

— Jes. Maiki, iš didelio 
lebesio lietaus if;d ir nebus

čių, nepaverstų sandėliais 
ar pasilinksminimo vietom.' 
Aš manau, kad tik religinis, 
persekiojimas galėjo suar-. 
tinti visus tikinčiuosius, ne-; 
žiūrint jų tautybės.

Bet pakaks 
tėvą.

apie Maikio

Praeitame Keleivio nume
ryje tilpo Mikėno skulptū
ros nuotrau i Jūs, pone Re-

sinami. Gaila, kad kiubo 
valdyba nepajėgė suruošti 
nors trumpos akademijos.

A. Miežis 

Mongolų patarlės -w
Kai kraštas nekariauja, 

jame labai daug drąsuolių.
Skurdžių žodis neturi jo

kios vertės.
Eidamas pas valdovą ko 

nors prašyti, pirma 
draugauk su ju

SUSl- 
durininku.

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jo» veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

KĘLEIVIOe
prenumerata-gera

dovana
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ELISSER JERUSHALMI

Vaikų „draugas”
(Pabaiga)i < J

Iš ten mes nuėjome į Žilvyčių gatvę. Forsteris sustojo 
prie šulinio ir pasuko į namelį, kuris buvo labiau panašus 
į šuns būdą. negu i žmogaus gyvenamąją patalpą. Man 
pasidarė silpna, nes čia gyveno mano gera pažįstama, jau
na, graži 26 metų amžiaus moteris. Jos pavardė buvo Levi. 
Jos vyras žuvo tik vokiečiams atėjus į Lietuvą. Čia ji gy
veno viena su trimis dukrelėmis, vyriausia buvo septyne- 
rių, o jauniausia trejų metų. Mažiausia baltaplaukė Berta 
turėjo Rafaelio angeliuko vęHelį. buvo protinga, pokšti
ninke ir vaikiškai naivi. Ji buvo didelė gėlių mėgėja. Kai 
aš anksti rytą eidavau prie šulinio, buvusio ffctoli jų na
mų, ji atbėgdavo prie manęs, dažnai pusiau apsirengusi, 
dažnai tik marškinukus užsivilkusi, vieną kojinę užsimo
vusi, ir kreipdavosi į mane maldaudama ir su šelmišku 
žvilgsniu: „Dėde Jerushalmi, gėlių!“ Aš pastatydavau 
kibirą, eidavau i artimiausią sodą. nuskindavau keletą gė
lių ir įteikdavau jai mažą puokštę, kaip riteris pagerb
damas savo damą gėlėmis.

įėjome mes į priemenę. Gyvenama patalpa buvo pra
vira. Visas apstatymas (baldai) susidėjo iš plačios lovos, 
kurioje gulėjo visa šeima, mažo staliuko ir mažos kėdu
tės. Ant jos sėdėjo mažoji Berta kaip paprastai, pusiau 
apsirengusi, viena kojinė buvo užmauta ant mažos kojy
tės, kita rankose. Jos vyresnioji sesuo — penkiametė ir 
juodbruvė. Jos veidelis atrodė išskaptuotas iš balto mar
muro. ir jį puošė didelės pilkos akys. Ji klojo lovą. Vyliau
sia septynmetė stovėjo prie krosnies ir kepė bulves. Jos 
veidas buvo rimtas, perdaug rimtas jos amžiui. Žiūrėdama 
į keptuvę, ji mokė jauniausiąją seserį: ”Grete, prižiūrėk 
mažąją, padėk jai apsirengti, iššluok aslą. Greitai grįš iš 
darbo motina, o kambarys dar nesutvarkytas“. Tuomet 
jaunesnioji sušuko: „Berta, pasiskubink!“ Nebuvo reika
lo raginti Bertą. Greta jau paklojo lovą. Prie jos stovėjo 
šluota ir šlapias skuduras grindims valyti.

Pamačiusi mane. mažiausioji, bėgdama prie manęs, 
sušuko: „Dėde. kurgė...?“ Nelauktai pastebėjusi vokietį, 
ji nebaigė žodžio, persigando ir kaip pelė pasislėpė po lo
va. Ją pasekė sesuo Greta. Vyriausioji stovėjo vietoje, 
kaip priaugusi prie grindų, pusiau atverta burna ir atplėš
tomis. paniką skleidžiančiomis akimis.

Mano širdis daužėsi. Aš drebėjau dėl vaikų likimo. 
Fosteris, padaręs nekaltą veidą, kreipėsi į mane švelniau 
siu balsu: ’’Ar ta scena nėra pagaunanti širdį? Kokie pui 
kūs vaikai! O kodėl jie taip gerai vokiškai kalba?“

Aš paaiškinau, kad ta šeima kilus iš Klaipėdos. Ta' 
padarė jį dar sentimentalesniu. „Aš prižadu jums, kač 
jiems neatsitiks nieko blogo. Iškvieskite juos iš slėptuvės4 
Tai sakydamas, jis ištraukė iš kišenės saują saldainių i' 
padavė vyriausiajai. „Padalyk juos tarp seserų“, drąsirn 
'jis išsigandusią mergaitę. Ji atsig^y). Mandagiai padėko 

: „Berta, Grete, čia tai yra „geras^vokietis.jo ir sušuko:
A V: į\

Atsargiai pasirodė jų galvos, lėtai išlindo iš po lovo 
ir sumišusiai dairėsi. Forsteris drąsino didesniąją: „Eik 
duoki joms saldumynų, gausite daugiau.“ Vyriausioji ne 
susivokiančiai žiūrėjo į jį, lyg nesuprasdama jo kalbos 
Tuomet Forsteris dar kartą iš kišenės ištraukė saldainii 
ir užsigavusiai pasakė: „Jei mergaitės nenori iš vokiečit 
dovanų imti. tai jūs duokite joms saldainių“. Aš įvykdžiat 
jo įsakymą. Jos visos trys noriai juos priėmė ir godžia 
valgė skanėstus. Tuomet jis man pasakė: „Eikite ir atneš 
kitę jai gėlių, gražių gėlių.“

Aš išėjau ir priskyniau gėlių. Grįžęs pamačiau nepa 
prastą vaizdą: mažiausioji mergaitė sėdėjo ant Forstern 
kelių. Jis Ją glostė ir glėbesčiavo. Jos burna buvo pilni 
saldumynų. Stalas buvo apkrautas „gerojo dėdės44 dova 
nomis. Jas ir kitos dvi seserys valgė.

Vėliau Forsteris mėgdavo aplankyti mažąsias mer 
gytes, visuomet atnešdamas joms dovanų. Jos nebuvo vie 
nintelės jo lepūnėlės. Jis turėjo jų daug tarp geto vaikų.

Be to, jis dažnai lankė ir dr. Lunco namiūkštį. Jis tu 
rėjo nepaprastai gabią dukrelę. Ji kalbėjo keliomis kal
bomis. dainavo ir deklamavo, kaip menininkė. Forsteris 
buvo sujaudintas iki ašarų jos išmintimi ir žavumu.

Visi šitie vaikai buvo jo pirmosios aukos baisiomis 
geto vaikų pagrobimo dienomis 1943 m. lapkričio 5 d. Jis

KELEIVIS, SO. BOSTON

šiaurės Airijoje tęsiasi didelės riaušės. Kelios dešimtys 
žmonių jau žuvo, dar daugiau yra sužeistu. Sunaikinta 
daug turto, čia matome vieną iš riaušininku sukeltu 
gaisru Belfasto mieste — dega didelis prekių sandėlis. 
Ten vyksta religinė katalikų ir protestantų kova, nors 
ji turi ir politini tikslą — norima anglų valdomą šiaurės 
Airiją prijungti prie katalikiškos nepriklausomos Airijos

Vytautas Mačernis

GARSUS TOREADOR...

Garsus Toreador, Mirtis baisioji! 
Gyvenimo arenoj vaikšto išdidi 
Ir ptrgalūm naujom kasdien triumfuoja: 
Jai turi pialaimėt sunkioj kovoj visi!

Ji rodo mums raudoną laimės skarą.
Mes puolam ją, tartum Įsiutę gyvuliai, 
Kci aštru durklą ji širdin suvaro,
Iš mūsų narso pasijuokus Įžūliai.

Dievams žaidimas tas žiaurus patinka. 
Aukštai susėdę danguose aplinkui, 
Šauniam Toreador triukšmingai ploja 
Ir gy vuliu būrius kasdien naujus 
išleidžia pro gyvenimo vartus, —
Težudo juos Toreador, Mirtis baisioji!

T

.IETUVĖ — KANDIDATĖ 

Į NASHUA MAJORUS

Liucija Lapinskienė, 38 
n. amžiaus, 2 sūnii motina, 
įasiskelbė k an didatut > i a nti
Nashua majorus. Kolkas 

candidatų tėra tik u ii- bu- 
ęs policijos kapitonas Phil
ip McLaugblin. Dabartinis 
najoras Denr.is Suliizan dar 
tepaskelbė, ar kandidatuo
jąs.

Lapinskienė sako. kad ji 
įeturi organizacijos, kuri 
tovėtų už jos pečių, neturi 
r fondų, kurie sumokėtų 
inkimų išlaidas. Ji žada rū- 
tintis eiliniu žmonių reika- 
ais. Ypač žada kelti sniego

nukasimo ir zonų nustaty
mo, o taip pat „valdžios 
mandagumo44 klausimus.

Majoras kartą paraginęs 
in aoleisti miestą, bet. sako 
Lapinskienė, aš ji apleisiu, 
pirma pamėginusi padaryti 
ii geresne vieta gyventi. Jar 
laikas, sako ji, moterims su- 
bruzti.

PAVYZDINGAS LORDŲ 

„MANDAGUMAS“

įžymusis anglų aktoriui 
Laurence Olivier už nuopel 
nūs menui yra pakeltas lor 
du ir jam suteiktas pero ti 
tūlas. Jau pora metų jis yrr 
ir lordu rūmu atstovas.

>ats juos surasdavo, atplėšdavo nuo motinų ir atiduodave
SS vyrų lankas. Jis mesdavo juos i sunkvežimius, kurie 

zežė pagrobtas aulom i dujų kameras. O Forsteris stovėję 
r šaltakraujį kai žiūrėjo, kaip vyriausia Levi mergaitė 
:uria jis daug kartų stebėjosi, kaip šaunia maža namų šei 
nininke, buvo pagrebia ir su abiem sesutėm įmesta į sunk , 
zežimį.

Vertė Domas Jasaitis

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA. 1

STEPONAS KAIRYS
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PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju tam asmeniui, kuris liepos 1 d.

įdėjo į gėlių vazoną mano mirusio brangaus sūnaus

J u o z o nuotrauką.

Nors širdies skausmas atsinaujino, bet visvien ma

Ką tik gavome*

no karščiausias AČIŪ!

Motina Nellie Davis

Pastaruoju metu jis pirmą 
kartą tuose rūmuose pasakė 
kalbą, paremdamas įstaty
mo papildymą, kuris lietė ir 
aktorių interesus. Jis tą kal
bą pasakė puikia dikcija ir 
jo mėgiamo vaidinti Shakes- 
peare stiliumi. Už tai Lordų 
rūmai jam nepaprasti karš
tai plojo, bet Olivier remia
mą įstatymo priedą 102 bal
sais prieš 86 atmetė...

KUO DAUGIAU SERGA 

IR MIRŠTA

Seniau daugiausia žmonių 
į kapus nuvarydavo džiova, Į 
polio, difteritas ir reumati-Į 
niai širdies susirgimai. Šian-I 
dien dėl tų ligų beveik ne-Į 
mirštama.

Oficialūs duomenys rodo.: 
I kad dabar JAV-se į kapus 
daugiausia nuvaro širdies, 
priepuoliai ir apopleksijos, 
smūgiai (kraujo išsiliejimas' 
smegenyse). 1968 m. dėl to 
mirė 927,660. tai yra 48% 
visų minisiųjų.

I
Antroj vietoj yra vėžys.1 

Minėtais metais nuo jo mi
rė 318,910.

Labai daug čia yra ser
gančių viena ar kita psichi
ne liga. Skaičiuojama, kad 
tokių ligonių esama iki 20 
milionu. Tai būtų apie 10%• 
visų gyventojų. 1968 m. jų 
2.579,600 gydėsi ligoninėse. 
Jų tarpe yra daug chroniškų 
alkoholikų.

Tarp ligų, kurios ligonį j 
padaro nedarbingu, žymią 
zietą užima artritis. Juo ir 
■unkios formos reumatu ser-i 
ra apie 17 milionu amerikie
čių.

Labai paplitęs vra ir aklu- 
nas. Aklųjų JAV-se buvo 
135,000. Nevisai aklų ir ser
gančių akių ligomis buvo a- 
oie 5 mil. žmonių.L •"

Visiškai kurčių 1968 m. 
rAV-se buvo 236,000. Dėl 
-utrikusio girdėjimo kenčia 
įpie 10% amerikiečių.

BEŽDŽIONE PAGROBĖ 

KAROLIUS

ROMANAI
Anatolijus Kairys, IŠTI- 

, K1M0JI ŽOLĖ, 254 psl. ro- 
! manas, kaina $5.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis
premijuotas romanas, 23Š 

i psl., kaina $5.00.
Jurgis Gliaudą, LIEPS 

NOS IR APMAUDO ĄSO 
ČIAI, premijuotas romanas 
304 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA 
SAULIAI, romanas, 265 psl 
kaina $3.50.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro 
manas, 234 psl.. kaina $2.51 

Albinai Baranauskas 
KARKLUPĖNUOSE. pre 
mijuotas romanas, 224 psl. 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas, PA VA 
SARIO LIETUS, 261 psl.. 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG 
’OTAS RYTAS. 166nus! 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
lei rin adminisf^aciioie.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro-; 
manas, 279 psl., kaina $3.50. •

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili-i 
mo 1935 m., I tomas, 280- 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas. NE 
MULO SŪNŪS. TT tomas. 
128 nsl . kaina $4.00.

SaTly Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
29" osl.. kaina $5.00.

Vrtr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS. 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS,* 

j Bernardo Brazdžionio poe- 
j zijos rinktinė, kurioje sutal- 
j pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Portlando. Ore., zoologi
jos sode Gibbon giminės di- 
Ižiulė beždžionė, iškisusi 
)ro narvo virbus ranką, nu
plėšė nuo sodo lankytojos 
kaklo brangius karolius ir 
kitus papuošalus ir juos pa
slėpė.

Zoologijos sodo administ
racija kitą dieną prie jos 
narvo iškabino iškabą, ku
rioje buvo įspėjama, kad 
niekas su brangiais papuo-' 
šalais ant kaklo ar kitose; 
matomose vietose prie minė-j 
os beždžionės narvo nesiar-į 
tintų. Bet beždžionė 'jau 
anksti rytą tą iškabą nuplė-; 
šė ir sudraskė į skutelius...

Visą pasaulį padėk ant 
svarstykių — mano motina 
atsvers. Longfelow

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti 
72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai
na $o.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3. kietais — $4.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruo'ns. 
176 psl., kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps! 
kaina $2.00.

Poilsis ant laiptu, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00.

Ištikimoji žolė, romanas,
I parašė Anatolijus Kairys. 

254 psl.. minkštais viršeliais
kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, roma
nas. parašė Aloyzas Baro- 

j nas, 177 psl.. minkštais vir-
! sėliais kaina $4.00.

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie- 
ais viršeliais $5.90, minkš

tais — $4.50. k

Nuskandintas žiedas, 15
novelių, parašė Juozas Tini- 
nis, 200 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 

3.50.

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

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

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

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

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

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kairia 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė d r. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

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

■, - ' ■ • 'i; • / • į *. *
Demokratinio socializmo 

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

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

Socie'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47
psl., kaina 25 centai«•
• Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).
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Ten žmones korė, rūkyti 
draudė

V

Bostono pačiame centre tau gali net dienos metu pri- 
yra 40 akrų parkas — The sigretinęs puošnus ”džentel- 
Boston Common - Boston menas“ įremti į šonkaulius 
Public Garden. Jis buvo nu- peilį ar revolverį, liepti šyp- 
pirktas 1640 m. iš Blacksto-! sotis, su juo linksmai kalbė- 
no, kuris buvo pirmas balta-į ti ir tuo pat metu mandagiai 
sis Bostono pusiausalio gy- jam atiduoti savo piniginę... 
ventojas. Tokia yra policijos nuomo

nė, paremta gausybe davi- 
Pradžioje čia tebuvo vos ‘ nių. Gi paskutiniuoju metu 

keli medžiai. Jie pradėti so-j pavojų didina dar ir visokie 
dinti pagal Tremont gatvę' narkomanai ir kūtvėlos, gu- 

linėjaintieji pavieniui ir bū-

GRESKO - BEGONIS 

PALIKIMAS

Ann Gresko, Adomo Gresko ir Eiizabeth 
Wierzlseka ar Wierzlieka duktė, gimusi Vilniuje, 
Lietuvoje, apie 1873 m. Ji ištekėjo už Michael 
Begonis ir turėjo vaikų. Ji mirė 1924 m. Lovvelly, 
Mass.
Giminės ir ką nors apie šią šeimą žinantieji pra
šomi atsiliepti adresu: Box 513, Boston, Mass. 
02101.

(34) Alyva 
Iv*

kūrenamos

ilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Savybės:
l’roduktingumus

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

dariausias pirkinys

Tai būta sukčių! ŽUVO RAŠYTOJAS 

JUOZAS TININIS

Rugpiūčio 2 d. kelyje

1722 m. ir sodinti vėliau.

Kai medžiai jau buvo ge
rokai paūgėję, anglų karei
viai daug jų iškirto. Miestas 
dėl to protestavo, ir pagaliau 
gen. Ho\ve uždraudė karei
viams medžius naikinti.

1836 m. parkas buvo ap
tvertas geležine tvora, kuri 
atsiėjo $82.500.

Praeito šimtmečio pra
džioje parkas buvo naudo
jamas karvėms ganyti, vai
kams žaisti ir karių prati
mams.

Nuo senų laikų parkas 
buvo ir egzekucijų vieta. Čia 
kardavo indėnus, dezerty
rus, žmogžudžius, vagis. Čia 
buvo pakarta moteris už 75 
centų vertės moteriškos 
skrybėlės pavogimą. Čia bu

riais tame parke.

Mūsų padėka

Lietuvių radijo programų 
37-rių metų sukaktuvinė ge
gužinė rugpiūčio 8 d. Romu
vos parke Brocktone sutrau
kė gausų būrį svečių. Jiems 
gražią programą atliko Onos 
ivaškienės vadovaujami lie
tuvių tautinių šokių šokėjai 
ir Ritos O’Shea vadovauja
mi airių tautinių šokių šokė
jai.

Šių metų N. Anglijos lie
tuvių gražuole išringta Kris
tina Tautkaitė iš Brocktono.

Teismo suolan pasodinti 
19 asmenų, jų tarpe 3 buvę 
Somerviliės (Bostono prie- Los Angeies į San Francisco 
niesčio) majorai, buvęs vie- automouino nelaimėje žuvo 

šųjų darbų viršininkas ir da- ia<ytojas Juozas lininis. Su- 
bartinis revizorius. Be jų, <luuius su priešinga krypti- 
taltinamųjų suole sėdi ir 4 nU važiavusiu auiomooinu, 
bendrovės, kurios darė ne- jls buvo vietoje užmuštas, o 
.eisėtus biznius su minėtais urauge su juo keliavusi p. 
asmenimis. \ isi jie pelnėsi btnkaitiene buvo sunkiai su- 
’š miesto iždo. Pareigūnai žeista, 
milionu vertės darbus ati
duodavo be varžytynių, už Juozas Tininis buvo labai 
tai gaudami kysius. o be^d-j draugiškas žmogus ir akty- 
roves į savo kišenes susikiso i vus £,os Angeles kolonijos 
didelius pelnus.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

IS

Pilnas Įrengimas, Įskaitant aly
vos burneri, pūtėją. oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jaugti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

&FUFL CHIEF

Automobilį laimėjo Wil- 
liam Bell iš So. Bostono, ant
rą dovaną — Bertha A. Rees 
iš So. Bostono, trečiąją — 
Henry Schvvedko iš Brock- 

vo pakarta Margareta Jonės j tono, ketvirtą — Gediminas 
už burtininkavimą ir dar ne- Į Stumbras ir Worcesterio, i

Rugsėjo 19 d. 3 vai. pol 
pietų So. Bostono Lietuviu >u 
Piliečių dr-jos 3 aukšto au
ditorijoje Tautos šventės mi
nėjimas. Rengia Lietuviui 
Bendruomenės Bostono a- 
pylinkė.

Spalio 16 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėje Bostono vyrų 
seksteto koncertas-vakaras. J

’ narys, tad jo staigi mirtis 
: nepaprastai skaudžiai buvo 
• išgyventa visų jo gausių bi- 
j čiulių ir pažįstamų. Ypač, 
j kad dar liepos 31 d. jis čia

gražiu pasisekimu daly
vavo literatūros vakare su 
kolegomis Antanu ir Alek
sandra Gustaičiais, Bernar- 
du Brazdžioniu ir Ale Būta, 
o sekmadienį, rugpiūčio 1 ... , ..
d., — Dailiųjų menų klubo 
susirinkime.

Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Stren, Quincy. Mass. 02169 
Vlyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

1 Oil Heating Equipment F

1945-48 Tiubingeno u-te gi
lino graikų kalbos studijas, 
1960 m. Vienos u-te studija
vo lyginamąją kalbotyrą. į 

Lietuvoje ir Vokietijos 
lietuvių gimnazijose jis mo- 

vo, o taip pat dėstė 
dalykus Kalifor

nijos universitete.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Lietuviai ir žemaičiai 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmoke-

sime;

ar

D. Poška

; skandintas žiedas“. Jis dar 
J. T ininio laidojimo orga- yra palikęs naujausią nove- 

Spalio 24 d So Bostono' nizav*mu rūPinosi J° artimas rinkinį rankrarty, dar 
Lietuviu Piliečių d-jos 3 a.! draugas poetas Bernardas nesuspėtą atiduoti spaudai. 

Įšalėję lietuvių radijo valan- Brazdžionis, kuris koplyčio- Taigi vieškelių mirtis įs-
je tarė ir pagrindinį atsisvei- sivedė jau tris mūsų rašyto- 
kinimo žodį. čia velioni Ra- jus: Antaną Škėmą, Algi- 
šytojų draugijos vardu atsi- mantą Mackų ir dabar Juo-

viena kita. penktą — A. Lapšys ir De-i dos’Laisvės Varpo rudens
dhamo, šeštą —Eva Muilą-: parengimas ”šurum-Burum“

Buvo laikas>, kada sekma--ne iš So. Bostono, septintą— j Spalio 31—lapkričio 13 d. . T . ,
dieniais parke buvo uz-, Bronius Skrabulis is Quincy., ęitv Hali parodu salėje A- svei^m° lr senas bičiulis zą Tinini. Ir visus kūrybin
drausta vaikščioti ar jodi-; į nastazijos ir Antano Tarno-! Bronys Raila, o Menininkų

laimėjo į 5.aieių audiniu ir tapybos pa-! kl ubo  arch E Arbas ei 7m!'lls !'l'aUb h™ !'au
081124,-.„j. 5kalltn>; vi. •• dl ai uas, gi kūrlnlus hteraturos zurna-— 1 oda, kulią i engia skautų zi- Kalvarijos kapinėse dar po , Q li)5; m ;;,ei(io n„_

Lankričin 7 d So Bosto Tu? ” U • ’ .‘T* vėlių ™kini "Sužadėtinė“?
Lapk.icio (J. So. Bosto- e.Ie kitų organizacijų atsto- 19-(; _romana -Daili.

nėti. Čiužinėti buvo drau-i Įėjimo dovanas 
džiama ir šeštadieniais, o Į numeriai: 076176 
tik praeito amžiaus vidury, 076143. 080802. 
buvo leista rūkyti tam tikro- 080870, 080778. 
se parto vietose.

081072, dinvs.

Šokių varžybas laimėjo: 
Karves ganyti leista iki j pensininkų polkos — Ona

no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Šv. Petro parapijos 
choro koncertas

•U- Velionio palaikai patai- ninko žmona“ irtais pat me- pinti Kalvanjos kapinių (ais nove,ju ,.inkini „Pa.i 
! mauzoliejuje.1885 m bet tik kiekvienam :giugždienė ir Juozas Velič-’ Lapkričio 14 d. So. Bosto-į

STaVin;nįUL.P®.?le^ą?_a.1Vl' ka’ ”mamės ir PaPės“_ po!-Į no Lietuvių Piliečių dr-jos j. Tininis buvo gimęs
rengi-’ 1911 lapkričio 4 d. Reiz- IEŠKOMA Liudvika Mikulskis 

gynės viensėdyje. Panemu-’ (antra pavardė

no Lietuviu rinecii
Jos dažnai sudarė pavojų kos _ S. Vaičienė ir Jonas į salėie Balfo metinis

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
''NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas 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 £8.00 
A d r e s a s :

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quehec, CAN ADA
važiuojantiems ir jojamiem ! Cse]is jaunimo polkos —'
Generolą Atherton jos net ch „ cirokai> va]s0 ________________
į> kapus nuvarė. Tas genero- . ir M simokaižiai tango
las, apžiūrėjęs savo kartus ?_ B šakenieng ir p. Jan. 
greitai jodamas, užjojo ant čausk tvist0_ j. ZaIat0. 
karves, buvo išmestas is bai-. rius ir g Norton 
no ir užsimušė.

— | nys.

' Dėkojame gražuolės ir 
i šokėjų rinkėjams — Onai

Išnuomojamas vienam arba 
dviem asmenim su visais pato
gumais butas. Kreiptis į Lietu
vių Enciklopediją. 395 Broad 
wav, So. Bostone.

nėlio valsčiuje, Rokiškio ap.; venusi 91.48 S8th Woodha. 
1928 m. jis baigė Rokiškio ven jr 103-55 Lefferts Blv. 
gimnaziją, 1935 m. V. D.
universitete filologijos sky
rių. 1938 m. Nancy u-te stu- 

prancūzų literatūrą.d i javo
Dabar parkas yra d augę-

lio trumpo poilsio vieta. Ja- Ivaškienei Ko,;tau_
me pailsi atvykę miesto ap-'tienei> Aleksandrui čapli.

ime? .... . , Tisacras

žiūrėti, tarnautojai pietų 
pertraukos metu ir kt 
vis pilnas žmonių.

T.ų kui, Juozui Kasperui ir Juo- 
J1S zui Lubinui.

MINTIS
Dėkojame verslininkams 

Deja, kone visi Amerikos; už dovanas, laimėjimų bilie- 
1 ’ 11 " * tų pardavinėtojams, juos įsi

ginusiems ir gegužinėje da-
parkai dabar yra pavojingi 
poilsiautojams, ypač vaka
rais, nes jie pilni įvairių nu- į lyvavusiems. 
sikaltėlių, vagių bei žudikų. f
kurie tik ir teieško sau au-J Dėkojam šeimininkei Mo
kų. Dėl to vakarais, kada po ™kai Plevokienei. šeiminin
darbų turėtų būti pats ge
riausias laikas pasivaikščio
ti. parkai ištuštėja.

Verta pažymėti, kad šis 
gražusis The Boston Com
mon yra laikomas vienu iš 
pavojingiausių parkų po 
Nevv Yorko Centralinio. Čia

PIGI. BET VERTINGA i 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba ”The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

kui Mykolui Bichnevičiui ir 
visiems, kurie dirbo geguži
nėje. Ačiū visiems, kurie 
šiuo ar tuo prisidėjo prie ge
gužinės pasisekimo.

Steponas ir Valentina 

Minkai

I
So. Bostone 298 8th Street 

antrame aukšte išnuomojamas 
4 kambarių butas. Teirautis 64 
G gatvėje.

So. Bostone 64 G gatvėje tre
čiame aukšte išnuomojamas 3 
kambariu butas su apšildymu.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapr.ai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

ven ir
Richmond Hill. Nevv York City. 
Apie ją ką nors žinantieji malo
niai prašomi pranešti Keleivio 
adresu, pažymint ”J.B.“. Už tą 
paslaugą bus atlyginta.

(31)

RADIJO PROGRAMA
I

Seniausia Lietuvių Radij< j 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki j 
Iociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie ; 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

ną. Perduodama: Vėliausių i 
pasaulinių žinių santrauka ! 
r komentarai, muzika, da’ 
įos ir Magdrtės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis

NENUSIMINKIIE!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranku ar kojų skaus- 
Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu-j ^a*s: nut*rP‘mu’ j«»uč:ant nuo-

anian House, I Ladbroke Gardens, London. W II, Gr.! r^eJ.EEF RUB mostis dau- 
Britain. {gumai pagelbsti. Cžtikrinam pa

sekmes. arba grąžiname pinigus.
Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. Siųskite $5, gausite vaistus 

su nurodymais.
Cicero. III. 60650. I ROYAL PRODUCTS

Į North Sta., P.O. Iio\ 9112
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Newark, N.J. 07105

7
SUSIVIENIJIMAS
IJETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyveninio pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
er-d*?udą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes- 
čio metams.

SLA—AKCIDENTAL1 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlHance of America
807 W»t 30th Street, New York. N.Y. 10001

1
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Vietines žinios

KELEIVIS, SO. BOSTON

Sveikinimas iš Japonijos 1 Grįžo Paulina Kalvaitienč

Nr. 31.1971 m. rugpiūčio 17

Ant. ir Al. Gustaičiai grįžo Dienos išvyka į jūrą už $5

iš atostogų

Aleksandra ir Antanas 
Gustaičiai praeitą savaitę

dviem asmenim

Vyriausias skautininkas Šiomis dieno,nis iš Aust- 
L Petras Molis atsiuntė svei- ralijos grįžo žinoma skautų 

kinimų iš Japonijos. Jis ten veikėja ir buv. Bostono litu- 
išvyko" dalyvauti 13-jame ąnistinės mok. klos mokyto- 

' pasaulio skautų sąjūdžio są- Ja Paulina Kahaiuenė.
skridyje — jamboree, į ku-j jj Australijoje viešėjo il- 
ri susirinko kelios dešimtys-goką laiką, buvo tenai net 
skautų iš daugiau nei šimto sunkiai susirgusi, bet dabar 
valstybių. j vėl atgavusi jėgas ir energi-

Lietuvių Fonde įamžinti, be 
seniau paskelbtųjų, po $25 
aukojo 3 amerikiečių šei- 

iš Toronto, Tamošiūnas su vauja v. s. C. Kiliulis, pade-1 mos, Feliksas Zaleckas ir J. 
žmona ir vaikais iš Philadel- i damas R. Kalvaičio. į ir E. Kuncaičiai.

Iš viso A. Shallnos vardu
J. ir I. Laurinaičių paroda

Iš toliausiai atvažiavo bu-. nomis ir tinklinio rungtynė 
vę būrelio nariai evangelikų mis. 
kun. Žilinskas su žmona —I Šiuo metu būreliui vado-

phijos, Mikaitis ir Vyt. Stro
lia iš New Jersey, Alg. Ba
nevičius su žmona iš New 
Hanųishire.

Iškilmingas minėjimas

Lietuvių Fondan jau įnešta 
$1,130?

Nuo rugpmcio piaazios LF Bostono Vajaus komi- 
bu-! Havvard ^ac‘u^y Club patai-, tetag aukas nuoširdžiaiUU 1 novo o»-j iJl/oklnt-I tiov Oft ...dėkoja.

Tokią progą duoda LSS
vi ueiaiviai pi skautų vienetus Grandis’: —r—— —- —o _ ui
grįžo iš atostogų, kurias pra-Į 8 asmenims laimėjimo bū- piūčio 2 iki 10 dienos. Nuo musų o oniją. 
leido Kalifornijoje —Gama-j du. Išvyka bus rugsėjo 12 d. I rugpiūčio 12 iki 18 dienos

Laimėjusieji ta diena 9 vai. Japonijos sostinėje posė- 
ryto išvyksta iš Savin HillI -Kaus iš vkų žemės kam; ų,
Jachtų klubo Dorchestery. ^n.nkę skau.ų vadat. - ■ njnkas N(nnl;i,ias Alekna 
Juos ištisą dieną vežios ,iu-i Molis dalyvaus ir vienur ir grįžo iš Anglijos, kur jis pra- 
įoje \. Maitinoms bunne kitur kaip oficialus Ameri- leido dalį savi

kos skautų globojamas sve-J 
Laimėjimo pelnas skiria-! čias. Jis turės progos ne tik 

mas skautų buriniam laivui susipažinti su įvairių kraštų' 
išlaikyti.

Bilietus įsigyti
„Grandies“ valdybos narių:! vos 

Brazdžioniai. M. Lembertie-; V. Eikino, tel. 961-3523, L. į
nė ir kiti bičiuliai ir, žinoma - Izbicko, tel. o2<-tso76 ir 
jaunųjų Rasos ir Algimanto Gudžiūno, tel. 327-6426.
Gustaičiu šeima.

Sąskrydis tęsėsi nuo rug- ‘ Sveikiname sugrįžusią

rilio. Los Angeles ir Las Ve- .; ,
gas. Liepos 31 d. jie daly va- rvto lsvvkSta 
vo Santa Monica lietuvių
klubo surengto literatūros

— v
vakaro programoje drauge , jachta ”Vėtra‘‘. 
su tenykščiais rašytojais B.
Brazdžioniu, Ale Rūta ir J.
Tininiu. Bostoniškius atosto
gautojus ten nuoširdžiausiai 
sutiko ir globojo A. ir B.!

skautų veikla, bet taip pat 
galima iš j suteikti žinių apie už Lietu-!

Enciklopedija naujose 

patalpose

Grižo Normanas Alekna

atostogų.

Senųjų Lapinų būrelio 

dvidešimtmetis

. .. . . x . j pose yra iškabinta per 20
v o šeštadienio vakaie atv l_ j Jurgio ir Ilonos Laurinaičių 
lame oie tezių vakaiienes^ paveįksių Klubo administ- 
™e.tu-. buie.io \ei lą racjja prašo paveikslus pa- 
dvidesimties metų laikotar-j Hkti bent j :pet 
pyje kalbėjo K. Nenortas. •

Minėijme taip pat dalyva-1 ,^as tU! ^ PryS°s aplankyti, 
vo ir senuosius lapinus svei-į minėtą klubą, kviečiami ap- i 
kino Lietuvių skautų broli- žiūrėti ir parodą.

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti DArnčvti ir sena 11

jos vyriausias skautininkas; 
Petras Molis su žmona, sese
rijos vyr. skautininkės pava-i 
duotoja Stefa Subatienė.j 
brolijos vyr. skautininko pa-j 
vaduotojas Č. Kiliulis su Į* 
žmona ir Atlanto rajono va-; Į 
das M. Subatis. j į

Dainoms, o jos nenutrūko Į 
iki vidunakčio, vadovavo V. i į 
Strolia. Taip pat buvo rodo-: Į 
mi filmai iš skautų stovyk-1Į 
lų ir iš būrelio pavasarinių ' 
iškylų baidarėmis. Į •

Aukos Lietuvių Fondui
Nepamirškite parašyti 

Adv. O. Shallnos vardui pašto numerio — code^

"AKVARIUMAS - PETORAMA BROADVVAY“

654 E. Broadvvay, So. Boston, Mass., tel. 269-9842 •
žemomis kainomis, mokant dalimis, galima įsigyti pran- j 
cūzų, škotų, vokiečių aviganių ir kitų veislių šuniukų. į 
Kačių, jūrų kiaulyčių ir kitų naminių žvėrelių. Tropikų ! 
ir kitokių žuvelių. Paukščių: papūgų, kanarėlių ir kt. :

. ir jiems maisto, narveliu, žuvims laikvti indu ir gyviams 
visokių papuošalų. Be to, iš katalogo galima užsisakyti į 
šunis ir kt. /

Prašome atvykti ir įsitikint i. (r j
Savininkai G. ir I. VOSSAI •

Liepos 10 ii 11 dienomis 
ribų esančių lietuvių Lape Gode Nenortų vasarė- 

, skautų veiklą (Lietuvoje VJetėje Bostono Senųjų La-> 
i skautų organizacija yra už- Pin’J skautą vyčių būrelis
! , ^vii- , • Paminėjo savi veiklos dvi-;drausta), bet ir aplamai a- įejimhes ukak,;
pie Lietuvos padėti. Jis nu
sivežė ten ir tinkamos infor-j . I avo sukvies- j
macinės spausdintos me- i^i buvę būrelio!
džiagos. nariai su šeimomis. Suvažia-I

' vo per trisdešimt asmenų ir,-

Atvažiavo Aleknos
: Lietuvių Enciklopedija

Iš Floridos vasaros pra- ’ sikūrė naujose patalpose —
leisti atvažiavo mūsų kaimy<- 395 Broadvvay, So. Bostone. . ____ __________ ____
nai Emilija ir Antanas Alek-. Tuose namuose seniau buvo P. Molis aplankys Australi-! praleido savaitgalį ir at-iau- 
nos. Jie nuolat gyvena Mia-'ir Lietuvos garbės konsulo jos lietuvius skautus. Grįš, jino gal jau kiek pasenusias 
mio mieste. Į adv. A. Shallr.os įstaiga. rugpiūčio 22 d. i pažintis.

i-

Grįždamas į Worcesterį, gražiam orui esant, iinksmar

Sekmadienį bendrus pie
tus visiems svečiams paga- , 
mino patys skautai vyčiai,' j 
parodydami savo virimo me- ; 
ną. I į

Minėjimas buvo paįvai- Į 
rintas iškyla prie jūros, dai- į_

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868

yra yiemcteJe oliciaii įstai
ga VVorcestery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

j Te'elo ias: AN 8-2805
įDr. Jos. J. Donovar 
Dr. L Pašakarnio

f P fi D J N I S
OPTOMETRISTAS

jį Valandos:
į nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak ' 
f trecia- lemais nepriimama

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

j*#***#*'#**###****#*####*###*####*.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

j

j Rūpestingai taisomo laikrodžius ;
žiedus, papuošalu*

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpilaome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL v^ išskvras šventadienius lr sekau

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

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

Skambinkite

į
268-4662;

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Šaukite visados iki ii va
landų vaaaro.

Telefonas: 698-8675

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OP TO METEIS T* 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T reči a d.eniais—uždara 

44(; BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Centre, Mass. 02159 

Š Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

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

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC j: 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS !

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

^4'

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

4S0 VVest Broad way, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 5b
Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, ’io banko direktorių
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

Dažau ir Taisau
Mamus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau!

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą

r

i

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Masa.

Tel. CO 5-5854
» aą^ąą^ąF****** J

*

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski į

•##♦««♦*•«*«**♦***♦*♦***♦*•*♦**♦*********************************

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

J

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

podarogifts Ine. skyrių 
■, Bostone

Darbo valonuos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




