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Nixono optimistine kalba 
neįtikino pesimistų

Prez. Nixonas naujojo ekonominio plano Įgyvendi

nime regis visuotinį ūkio atkutimą ir švisią ateitį, o jo kri

tikai — tiktai stambiųjų biznierių didesni praturtėjimą.

Darbo Dienos proga pre
zidentas Nix'onas tarė ame
rikiečių visuomenei per ra
diją transliuotą 12 minučių 
žodi, kuriame jis ragino pri
tarti jo paskutiniams ekono
minės politikos potvarkiam 
— algų, kainų ir nuomų už
šaldymui bei kitoms ekono
minio gyvenimo stabilizavi
mo priemonėms.

Prezidentas pats pripaži
no, kad tam tikrose grupėse 
esama jo šios politikos prie
šų ir kritikų, kurie laiko jo 
žygius nepakankam ris, bet, 
esą, didžiausias atgarsis vis 
dėlto rodąs jo veiksmais tau
tos pasitikėjimą, dvasios 
veržlumą ir piliečio gatvėje, 
darbe ir namie norą paau
koti dai j savo asmeniškų in
teresų siekiant vertingo tiks
lo. atitinkamai subalansuoti 
savo šeimos biudžetą.

Prez. Nixonas ragino pra
monininkus didinti investa- 
cijas, mokslinti darbininkus 
ir lavinti biznio administra
ciją, o taip pat žadinti dar
bininkų pasididžiavimą sa
vo darbu, didinti produkci
ją, kad išliktų Amerika va
dovaujančiame vaidmeny.

Tada, esą, pirkėjas gaus 
daugiau prekių už savo pini
gus, indėlininkas daugiau 
pelno, ir būsią daugiau pini
gų padėti tiems, kurie negali 
patys sau pagelbėti.

Prieš pez. Nixono naująją 
ekonominę politiką ir jo op
timistiškus samprotavimus 
gan griežtai pasisakė ALF- 
CIO unijų vadas George 
Meany. Jis apkaltino prezi
dentą, kad vyriausybės va
dinamasis "užšaldymo“ pla
nas iš tiesų užsaldo tik dar
bininkų pajamas, o visiškai 
neužšaldo kapitalistų pelno.

Piezidento siūlomą 10S 
mokesčių sumažinimą fabri
kantams naujoms Įmonėms 
steigti ir mašinoms atnaujin
ti Meany vadina federalinės 
valdžios iždo eikvojimu, nes 
tuo būdu bilionai visuome
nės sudėtų dolerių būsią 
perpilti Į didžiųjų biznierių 
privačias kišenes.

Jis prikiša, kad preziden
tas Nixonas savo ekonomi
niu planu lygiai sėkmingai 
neužšaldęs kainų, pelno, ka
pitalo procentų, dividendų ir 
kitų pasipelnijimo formų, 
nes tiems dalykams nenu
matytas joks kontrolės apa
ratas, kai tuo tarpu algų kė
limas yra kontroliuojamas.

.Jeigu tik tokie "užvaldy
mai“ bus palikti ir po 99 die
nų periodo, tai, sako Meany. 
per dešimtmeti stambiesiem 
biznieriam ir jų korporaci
joms suplauks apie $70 bi
lionų dolerių, užuot ta suma 
tekusi transporto pagerini
mui, švietimui, ligoninėms ir

S

kitiems visuomeniniams rei
kalams.

Naujam ekonominiam pla
nui nustatyti ir vykdyti Mea
ny siūlo sudaryti specialią 
komisiją, kurioje būtų atsto
vaujami darbininkai, darb
daviai ir visuomenė, kaip tai 
buvę II pasaulinio karo me
tu, nes tokie tik vienos vy
riausybės potvarkiai stumią 
tautą "Į fašizmo kelią“.

Ne švelnesnių priešininkų 
prezidento planas susilaukė 
ir iš senato sluoksnių, nors 
ten yra jam ir pritariančių. 
Svarbiausias priekaištas — 
kad jis nelygiai visiems pa
dalina tą "pasiaukojimo at
eičiai naštą“.

Iš katėjimo pabėgo 
111 kalinių

Urugvajuje iš labiausiai 
saugojamo kalėjimo partiza
nai (tupamaros). iškasę 
tuneli, išlaisvino 111 kali
nių. jų tarpe 1(>6 tupamarų 
teroristus.

Šiuo metu tupamaros turi 
pasigrobę Įkaitais 6 asme
nis, kurių tarpe yra ir britų 
ambasadorius Jacksonas.

Jaunųjų »-espubl ikonų kon
ferencija nutarė i JAV pre
zidentus remti ne Nixoną, 
bet viceprez. Agnew. Iš ten 
suvažiavusių 1,500 atstovų 
už Nixoną balsavo tik 41 at
stovas. Į viceprezidentus bu
vo siūlomas konservatyvus 
Nevv Yorko šen. Buckley.

« * »

Pakistano ir Indijos san
tykiai labai blogėja.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

(E\cept for two \veeks in July) 
Publiaheč vi So. Boston. Mass. 

Since rebruary 0, iyo»
KELEIVIS 

636 East Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127

A kiro numerio kaina 20 centų
67-TIEJI METAISO. BOSTON, MASS., 1971 METŲ RUGSĖJO - SEPTEMBER 7 

Seeond-class postage paid at Boston, Massacnusetts

Dailininkas Viktoras Vizgirda, šią vasarą keliaujamas po Europą ir lankydamas Įžymiuosius jos 
sostinių meno muziejus, liepos menesio antroje fusėje užsuko ir i Lietuvą, kur turėjo progos 
susitikti su vyresniosios ir jaunesniosios kartos dailininkais ir giliau susipažinti su jų paskutinio
jo laikotarpio kūryba bei painformuoti juos apie užsienyje gyvenančių lietuvių dailininkų darbus.
Čia ji matome Lietuvos dailininku būrelyje Vii niuje. Iš kairės i dešinę — dailininkai R. Gibavi- 

l ‘čius. V. Vizgirda. A. Kmieliauskas. V. Kisaraus kas. S. Kisarauskienė ir A. Gudaitis. Platesnius 
dail. Viktoro Vizgirdos šios kelionės Įspūdžius spausdiname antrame šio laikraščio puslapyje.

Nuotrauka A. Kunčiuus

Bražinskų advokatas turi 
šviesių vilčių

Kaip ta byla ir besibaigtų. Bražinskai nebūsią išduoti 

sovietams. Byla galinti būti pervesta vėl Į politinę plotmę. 

Turkijos advokatas C. Yardimci gėrisi lietuviu ryžtu.

Kaip žinoma. Į JAV yra laiškų Turkų vyriausybei, o
atvykęs iš Turkijos Brazius- visa tai turėjo didelės reikš-
ku bvlos advokatas Celal mės Bražinsku likimui.- • *■
Yardimci. Rugpiūčio 30 d. Dabar Bražinskai yra per- 
Įvyko New Yorke su juo pla-l kelti ne Į kalėjimą, bet i a- 
tesni- mūsų veiksnių pasita-j ręsto namus. Gynėjo pastan- 

! rimas, kuriame
Vliko pirm. dr. J. K. Valiu 
nas, .merikos Lietuvių Ta
rybos pirm. d r. K. Bobelis,

! Laisvės Komiteto pirm. V.
Sidzikauskas ir lietuvių dip
lomatinio korpuso atstovas 
gen. konsulas A. Simutis.

Adv. Yardimci nušvietė 
Brazi"skų bylos eigą ir kas 
tuo reikalu jau padaryta..

dalyvavo | gomis ten jiems yra paskirti 
geriausi kambariai, ir sąly
gos nesančios visiškai blo
gos. Be to, advokatas daręs 
žygių Bražinskus iš tų areš
to namų paleisti.

Adv. Yardimci yra žymi 
Turkijos visuomeninio ir po
litinio gyvenimo asmenybė. 
Nuo 1932 m. jis dirbo Tur
kijos aukščiausiame teisme,
1948 m. Įstojo Į Turkijos De- 

s, m. kovo 8 d. turkų teis-: mokratų partiją, 1950m. bu- 
ma> panaikino ankstyvesnio vo išrinktas parlamento na- 
teismo sprendimą, kuriuo [riu. o po metų vicepirminin-

Pasirašė susitarimą \Vliko priminimas 
i dėl Berlyno į arabų rūstybėms

Hitlerio padėjėjus 
enkavedistas

Praeitą penktadieni JAV.
Anglijos. Prancūzijos ir So- sovietai buvo pasiuntę daug cių slaptosios policijos gene-; 
vietų S-gos atstovai pasirašė Įvairių "patarėjų“, kurie pa
susitarimą dėl Berlyno, Dėl i dėjo ir sukilimą suruošti pre-

Brazinskai buvo pripažinti ku, 1952 m. buvo Turkijos 
p« > uniais pabėgėliais. Tada ministro pirmininko pava- 
jų padėtis buvo pasidariusi duoto ju. 1953-56m. švieti- 

j labai kritiška, bet \ likui su- nio ministru, vėliau ligi 1960 
i sitarus su šiuo turkų teisi- m teisingumo ministru. TaiKaip žinoma. Sudanan Netrukus išeis buvusio na- ", '7 - - -- U, . . , -i,.- t •• ninku u patelkus sa ai ios gy- o-; tokiu Bražinsku gvneiu/įetai buvo nasiunte dauff cm slantosios uolienos srene- * , • - lumu i - u jčiu gene-. bjnės medži reiRalai - pasitikėti,

rolo Gehlenu atsiminima;, | ,;age,.ėję. Dabar jų byla bū- ' P
* siunti sprendžiama vėl tameto susitarimo nėra vienodos! zidentui nuversti ir Maskvai kuriuose teigiama kad ii it- ' Trebzono teisme> kur ji

“*----------- 1........................... ............. ................... ”■■"”! leno dešinioji ranka Martin „a(|žioje buvo nagrinėta.i
Borman buvęs sovietu zval- į, •. . „ N •, * TT. , .- . , Esama vilties gražinti ja vėlirvhne rrnntoe Uit kirmi mi_ . °

nuomonės net pačių vokie-1 visiškai ištikimai vynausy- 
čių tarpe. Kancleris Brandt bei pastatyti. Bet tai jiems 
sutarti vertina teigiamai, o

i jo opozicija — krikščionys 
j demokratai — yra priešin-

nepasis
Vilkas išsiuntinėjo visom 

arabu valstybėm memoran

gy-bos agentas. Hitleriui nu-;. oljtiniu , kat orij , 
sizudzms, JIS pabėgęs i So-;^.,a gaH ;iagl.inėja^,

i gos nuomones. . • durna, kuriame faktais pa 
\ ienas iš svarbesniu susi-

! vietų Sąjungą ir tik prieš 3 
metus ten miręs. .

Pažvmėtina, kad generolų susi- vaizdavo, kaip Sovietu S-ga , s---
Rytų ir, dar nuo 19]7m. pasigrobia las Gehlen su visu savo zyal- 
ventom va|džia pasinau‘dodama j. svb,ninku stabu pasidavė a-

tarimo punktų yra
Vakarų Berlyno gyventojų
susisiekimo palengvinimai,, vairiuose kraštuose turimom

, bet vos tix sutarti pasirašius „penktosiomis kolono-
i komunistai jau pašovė per mi§« Tokia pat taktiką. 
Gėdos sieną bėgusį Į Vaka-; kajp matome. jie stengiasi 
iu> jaunuoli,„tuo gerokai su- pavartoti ir arabų valstybė-
gadindami
taika“.

sventisKa nuo- i se.

Suimtas New Yorko advo
katas Goldšteinas, kuris 
bendradarbiavo su narkoti
kų pirkliais. Spėjama, kad 
per jo rankas išleista 40,000 
svarų marijuanos. kurios
vertė 4 mil. dolerių.* * *

Aliaskoje sudužo Boying
727 lėktuvas ir žuvo visi juo
skridę 111 asmenų.

♦ * *

Šiaurės Airijoje riaušės 
nesibaigia. Jau žuvo 100 as
menų. Tuo reikalu posėdžia
vo Britanijos ir Airijos mi
nistrai pirmininkai, ieškoda- 

; mi būdu tvarkai grąžinti, nes 
iš riaušių jau vystosi kone

i plataus masto sukilimas.* * *I
Plačiai kalbama, kad da

bartinis P. Vietnamo vice
prezidentas ruošiasi jėga nu
versti prezidentą Thieu, vie
nintelį kandidatą būsimuos i 
prezidento rinkimuos. Mat, 
Ky ir gen. Minh atsisakė 
kandidatuoti, nepasitikėda
mi, kad rinkimai galės luti

i tikrai laisvi.

JAV derybų su š. Vietnamu de 
legacijos Paryžiuje nauja 
mininkas NVilIiam Porter.

pas
merikiečiams. ir jan. po ka-

į po dviejų ar trijų mėnesių
Bražinskai Trebzono teis

me būsią kaltinami nušovę1 
lėktuvo palydovę, sužeidę į 
du Įgulos narius, pastatę i

ro buvo pavesta organizuoti pavojų 48 lėktuvo keleivius.
vokiečių žvalgybą. nelegaliai atsigabenę Turki-:

Iki šiol buvo manoma,! jon ginklus ir atvykę be vi- 
kad Bormanas slapstosi Pie-’ zų. Tai išskirstyti atskirais
tų Amerikoje.

Sovietai turi naujų 
ginklų

NATO sąjungos žiniomis.

Į paragrafais kaltinimai. Bet 
jų gynyba turinti pakanka
mai rimtų argumentų šitiem 
jų "nusižengimams“ patei
sinti.

Nors būsimo teismo nuta-j Astr(>nauta; Joe Ens,e Pako
rimo negalima dabar tiks- -ia laikraštininkams, kad jam

sovietai išmėgino naujausią Jjai nuspėti> bet advokatas sunkiausia buvę pasakyti savo 
bombonesj, dvigubai grei- Yardimci mano. kad bent vaikams, kad jis neskris Apollo 
tesiu negu gaisas. Bražinsko sūnus Algirdas 17 I meI

JAV jam lygaus lėktuvo galįs bmi visiškai išteisintas. rinktas; 
tun. .Jis tebus pastatytas Jet> koks tas sprendinla5 ten Schmitt.netui

197v m. Tokio lėktuvo su- 
k >n-.ruktavimas atsieisią 
ap? • II bilionų dolerių.

80 milionu dirba,c- z

5 mil. ieško darbo

bebūtų. Bražinskai sovietam 
nebūsią grąžinti, nes tarpe 
Turkijos ir Sovietų S-gos nė 
ra nūs:kaltelių graži- mosu-Į 
tarties

Advokatas Yardimci pasi
kalbėjime su spaudos atsto-1

Ned ;bas JAV-se vis di- vai.- labai gėrėjosi lietuvių 
deja. I a«- i mėnesi dirban-i aktyvumu gelbstint Brazi’ -- 
čiųjų b v< 80 mil. žmonių.. kus. ta gausy be telegramų ir. 
o darbo i- ančių — 5 mil.
Kitaip tai ; . šimtui dirban
čių yra virš šeši ieškančių 
darbo.

I
drau j.

Sunkiai serga gen. 
koos. P. Daužvardis Charles l'efft: man tėra 22 metu 

amžiaus, o jarsiame Chicagos
jos pirmininkas dr. Clark' Lh 'iVOS generalinis kon- universitete jis jau pasiekė pil- 
siūlo pagaminti specialų sulas i . Petras DaUŽvardis no matematikos profesoriaus ti-

JAV psichologu

vaistą. kuris nuslopintų sunkiai sei 
žmonių agresingumą ir vai- !’a ja n . 
d žios troškimą. Toks vaistas tyrim 

P'r_ i ypač būtų reikalingas politi- vra nonų
' kos vadams. ( nuolatinėj*1

.•igoninėje V- tufą. Ji- 14 metu amžiaus Įsto
ti reikalingi j° ! lando universitetą, o
netu ligonis mctr būdamas Princetono u- 

2 V lytojųi nivversitete jau gavo filosofijos 
'Žiūroje. j daktaro laipsni.
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Darbininkų vardu ne 
dardininkų labui

Neseniai praėjusios Darbo Dienos proga, regis, teno
rėtus tik pasidžiaugti darbo klasės organizuotumu ir jos 
sunkiai pasiektais laimėjimais kelyje i socialini teisingu
mą bei materialinės gerovės didėjimą. Bet, deja. atsigriž- 
tant i pasaulio darbo žmonių sąjūdi, i jų kovą dėl savo ‘ei
siu, tenka pripažinti, kad vis dėlto ne viskas, kas darbi
ninkų vardu buvo daroma, buvo skirta darbininkų gero
vei. Esminiai darbininkų sąjūdžių šūkiai kartais paskirų 
asmenų ar grupių yra išnaudojami savanaudiškiems tiks
lams, iškreipiamos jų pagrindinės mintys, ir darbininkų 
gerovės vardu veikiama visiškai prieš jų interesus.

Antai, Rusijoje Įvyk t bolševikų revoliucija, skel
busi darbo klasės išlaisvinimą, iš tikrųjų tepakeitė tik dar
bininko poną. vietoje fabrikanto ar dvarininko pastatyda
ma visagali valstybės „činauninką“, prieš kurio bizūną 
neįmanoma kovoti nei žodžiu, nei raštu ir nei streiku.

Revoliucijos skelbtas šūkis „Visų šalių proletarai vie
nykitės“ iš tiesų tesuvienijo tik komunistų partijos vadus 
ir jų aparato biurokratus kovai dėl savo išsilaikymo val
džioje prieš darbininkų laisvės reikalavimus. Ir vadinamo
ji sovietinė „darbininkų diktatūra“ iš tiesų tėra tik kom
partijos valdininkų diktatūra, pavergusi darbininkiją.

Dail. Viktoras Vizgirda apie 
Lietuvos dailininkus ir jų 

kūrybą
Bostone gyvenantis daili- dienų, leido man kur kas 

ninkas Viktoras Vizgirda, plačiau ir giliau pažinti lie
siu vasarą su žmona kėliau- tuvių menininkų kūrybą, ku- 
damas po Europą, jau antrą ri yra ne tik šakota, bet ir 
kartą bene po penkerių me- sudėtingų polėkių, nukreip
tų ia kėši ir Lietuvoje. Ka- tų Į ateiti. Bet dalykiškas 
daug. ii mūsų skaitytojams žvilgsnis ir apibūdinimas 
gali būti Įdomūs jo šios ke-' reikalauja laiko. Įspūdžių 
lionės patyrimai, tai mes susigulėjimo ir pasalinių ele- 
kr< raris i V. Vizgirdą,: mentų nuobirų. Gal kitą kar
pu ašy am i bent trumpai pa-1 tą atsiras proga
snlakuti Europoje ir Lietu- 

. oj apsilankymo įspūdžiais.
Tuo reikalu užkalbintas 

dailininkas mūsų laikraščio 
atstovui pareiškė:

- Kiekviena kelionė pa- 
ipūdžiųlieka gilesnių ar

tik paviršutiniškų. Priklau
so nuo to, ko tokioj' kelionėj

išsamiau
pasisakyti.

Viena, ką šiandien galima 
teigti, tai faktą, kad lietuviai 
gali didžiuotis savo visų sri
čių menininkais. Tai liečia 
ne vien tik Lietuvoje gyve
nančius. Jų kūryboje ir dar
buose yra ir daug entuziaz
mo, daug pasiryžimo, daug 
nerimo, ir daug naujų ieško
jimų. Prie tokios Įtampos at- 

i siranda ir rezultatai.

pės ir daugeliu kitų darbų. 
380 skaidrių rinkinį teko pa-į 

, likti Vilniaus dailės muzie- 
’ ziejtii. Tai bus vienintelis’ 
• tokio gausumo šaltinis -pa- 
' žinti mūsų „užsieniečių 
’ rybai. to. /

I»
Iš po velėnos keliasi praeitis

Kalbant aplamai apie Lie
tuvoje vykdomus dailininkų 
bei architektų ir kitų šiems 
artimų profesionalų darbus 
ir pastangas, dail. V. Vizgir
da dėstė:

— Kultūros turtų apsau
ga ir praeities palikimas gal 
niekad nebuvo tokiame dė
mesio centre ne tik meno 
daibuotojų, bet ir plačiosios 
visuomenės. Liaudies meno 
ir buitiniu senienų rinkimasC v
krašte yra tiesiog visuotinis.

Kauno ir ypač Vilniaus 
senamiesčių restauravimas 
vyksta galimybių ribose, at
verčiant vis r.aują praeities 
istorijos lapą ,ir parodant 
buvusį mūsų istorijos veidą. 
Iš po nudaužto seno tinko, 
kuris dar bendraamžių pri
siminimuose buvo laikomas_ • • 1  • Y1 1 .

KAZYS ŠKIRPA

Pyragiaus „Heil Hitlerį”
(Tęsinys)

Liepos 24 dieną vėl buvau pakviestas dalyvauti vie
noj vakarienėj. Pakvietė mane J. Vokietaitis. Girdi, jis 
ruošias susipažinimo vakarienę, kurioj, dalyvausią Įtakin
gų asmenų tiek iš vokiečių, tiek iš lietuvių pusės. Vakarie
nė Įvyko Vailokaičio rūmuose. Ji užtruko iki vidurnakčio. 
Dalyvavo joje gen. Kubiliūnas, a.a. Karutis, visas štabas 
„voldemarininkų“ ir keletas pašalinių... Iš vokiečių pusės
tebuvo tik vienas kažkoks vokietukas, kuris kartu su Vo
kietaičiu sėdėjo sovietų kalėjime vienoje kameroje. Kai 
vakarienė gerokai Įpusėjo, generolas Kubiliūnas pasakė 
kalbą, kurioje priminė Voldemarą, pagarbino vokiečius ir 
davė žodį tam vokietukui... Šis pakalbėjo apie vokiečių- 
lietuvių draugystę ir pasakė, kad dabar pasaulis priklau
so Vokietijai ir jos vadui Hitleriui.

Vakarienėje dalyvavo apie 30 asmenų. Apie vidur
naktį aš išėjau, palikęs visus geros nuotaikos. O kai ruo
šiausi išeiti. Vokietaitis pareiškė, kad norįs su manim pa
sikalbėti ypatingai svarbiu reikalu. Bet manąs, kad dabar 
laikas jau pervėlus, ir prašė, kad aš ryt iš ryto užeičiau 
Į jų štabą. . ,■_ ±. ............................ ., • ieškoma: poilsio, pramogos,

To paties darbininkija susilaukė ir iš nacinių bei fa- | e-amtcs možio ar meno ir 
šistinių santvarkų, kurios buvo jėga užgrobę valdžią ir i kultūros "turtų pažinimo.
Įvedę darbo žmogų plakusi policini režimą taip pat neva »
„darbininkų labo“ vardu.

Reikia pasakyti, kad darbininkija yra suktai išnaudo
jama ir apgaudinėjama ir demokratinėse santvarkose.
Nors čia ir turima laisvė nevaržomai organizuotis, kovoti : monę, nes žmogaus žvilgs- 
dėl darbo sąlygų pagerinimo, dėl atlyginimo ir net daly- ■ ^s į Įvairias gyvenimo ap-
vavimo Įmonės pelno paskirstyme, bet esama taip pat pa- ; raiškas vistiek yra subjek- ............ ~
Rankamai negerovių, kylančių iš vidaus ir iš išorės. j c\\ u.-. Be to, priklauso ii > pOVejkio,

Štai, pav., JAV-se dažnu atveju darbininkų balsais Į au01t.°’ ai I101.iaia. ^J)UPzlų| šiandien 
išrinkti politikieriai ne tik užmiršta priešrinkiminius pa-; J’*'Į brandžiausią laikotarpi, o
žadus, bet, būdami kongrese, remia kapitalistų interesus ų s ų 1 J ' j jau net kelios dar jaunesnės
ir darbininkams priešingus įstatymus. Darbo unijų vado- dailininkų kartos turi susi- buitini muziejų, atsirado
vybė. kuri turėtų būti ideali darbininkų atstovė ir'jų rei- ‘ £u meno centruose L-i^SŠ daugi™ .Sa.li^bi«V Muzi?’
kalų gynėja, kartais, infiltruota kriminalinio elemento. . savo KuiyDinj žvilgsni. uet jJOse akivaizdžiai demonst-
įsivelia j nusikaltimus, piktnaudoja darbininkų pinigus ir _gakysinl, Europos meno! kolektyvas gTivalinga ™S raoiama lietuviu dailės isto‘
net derybose su darbdaviais veda suktą ar trumparegišką centruose, kaip Madridas.1 
politiką, kurios pasėkoje tedidėja tik bedarbių skaičius.

Ir visa tai vvksta neva „darbininkų klasės labui“...

Kai liepos 25 dienos rytą atvykau pas Vokietaiti i 
„voldemarininkų“ štabą, tada man paaiškėjo, kuriam rei- 

ruošiama vakarienė ir kas Įvyko po jos. Pasi- 
ienės dalyviai... pasiryžo tą naktį padaryti

....... ,. ... , — - , — c-----  ___ v. Majoro Pyragiaus, Taunio, Stanevičiaus ir
keliolika kartų, skirtingu lai- tai seno mįesto mūrai. Ir iš Viliaus vadovaujami su vienu kareivių būriu, kuris buvo 
ku ir skirtingose sąlygose muzjeju rezervu ir archyvų , .
išaugusių. Yra dar gyvi pri- tajp jau ištraukiama vi- paskirtas Kauno kalėjimui saugoti, užėmė Kauno komen- 
siminimai iš ARS kolektyvo sa turima senoji praeitis, dantūrą ir Aktyvistų Fronto štabą, o naktį Aktyvistų Fron-

’io to ar norima isnūdžiu * f.----- P°arsinė karta eksponuojama, rodoma lan- to vadą Prapuolenį areštavo. Man dar esant „voldemari-
41 šiandien pergyvena savo Rytojams. Pastačius moder- ninku“ štabe, buvo i ji atvestas „areštuotas“ Prapuolenis 

niškus parodų rūmus Vilnių- ir dar vienas komendantūros pulkininkas. Jautėsi didelis
je ir Įsteigus archeologinį- sumišimas... vadai lakstė iš kambario i kambarį, skambino - - - - ’ 

telefonais, kažką šnibždėjosi.

ir riia, pristatant visus laiko-

Ką kiti rašo?
LIETUVOJE 40 RUSŲ IR 

5 LENKŲ LAIKRAŠČIAI

B. K v., pasirėmęs Vilniuje 
išleisto „Spaudos metraščio“ 
Nr. 1, „Drauge“ rugpiūčio 
27 d. rašo, kad periodinių 
leidinių Įvairiomis kalbomis 
Lietuvoje yra 245. Iš jų rasų 
kalba leidžiama 40. B. Kv. 
rašo:

„Paminėsime tik svarbes
niųjų pavadinimus ir tiražą.

Plačiausia išplitęs „So
vietskaja Litva“ dienraštis 
— 66,295 egz. Tai komunis
tų partijos oficiozas rusų 
kalba. Lietuviu kalba toi.

džiama 251,992 egz. tiražu, 
oficiozas yra „Tiesa“, lei- 
Toliau pagal tiražą eina 
dienraštis „Na straže naro- 
dov“ — 43.002 egz. Laik
raštis buvo Įsteigtas 1946 m. 
Jo laida lietuvių kalba buvo 
vadinama „Liaudies sargy
boje“, laikraštis buvo pasie
kęs 365.263 egz. tiražą. Tai 
buvo NKVD (vidaus reika
lų ministerijos) leidžiamas 
organas, labai pigus, nedi
delis, pateikdavęs nemaža 
kriminalinių žinių ir apra
šymų. Tačiau 1970.11.27 dėl 
mums nevisiškai aiškių prie-

14.113 egz. (lietuviška laida 
„Komjaunimo tiesa“ — 91, 
002 egz.), „Novosti ekrana“ 
— 10,500 egz., „Ribak Lit- 
vv“ (Klaipėdoje
rusų žvejams laikraštis) — 
4,510 egz.. „Litva sevodnia“

ninku ęyvenimas, ju kūiyba' p j h dien.ų- Ciu,rlj?nio va™°
bei kitos kultūrinės' apraiš-! Hphivin, daiul gale.’W n«°Įatmeje eks-

Kiek tik ribotas laikas, savybė yra jos tautiškumas. įaugiJ rJezervų eksponatai
, . j Tas bruožas jau išskiria ją senosios dailinnkų kartos,

Bennras įspūdis — gvye-' ir jš kaimyninių tautų kury- Nepi klausomųjų, ARS ko- 
mas niekur nestovi vieto- bos. Taį nenutrūkstanti gija, lektvvo, dabarties laiku. Pa

teka savo amžinuoju kuri tęsiasi nuo žilo liaudies ties Čiurlionio kūrybaf pa
skirtam naujam pastate 
dvelkia šio genijaus paslap
čių nuotaika. Kartais sklin-j

kos.
leido tai pažinti.

mm 
je ir

. .... ritmu, užklodamas žemes meno iki pat dabarties kūrė 
leidžiamas dulkes vis naujomis kultūros jo širdies gvvuonio.

Laikinoji vyriausybė buvo bejėgė prieš šią savivalę. 
Pradžioje ji mėgino tartis su voldemarininkais. Atsiuntė 
i štabą Pajaujį patilti, kokios yra voldemarininkų sąlygos.

•eikalavo atsistatydinti Laikinąją vyriausybę ir siūlė 
naują, geresnę ir vokiečiams suprantamesnę...

Tuo tarpu apie įvykius patyrė ir generolas Pohl. vokiečių
kariuomenės Lietuvoje viišininkas (iš tikrųjų vokiečių 
komendantas Kaune — K.Š.). Jo santykiai su Laikinąja 
vyriausybe, rodos, buvo neblogi: jis pats buvo katalikas 
ir austras. Apie vidurnakti voldemarininkai gavo iš gen. 
Pohl Įsakymą tuoj pat paleisti Prapuoleni, voldemarinin
kų pasodintą komendantą ir grąžino visur prieš „per
versmą“ buvusią padėtį.

įr civilizacijos vertybėmis.,
ą nno Ta*gi atsikėlę numiiėliai jau KaS regėta ir kas parodyta da ir jo muzikos garsai. Nors1 ninkams): ir jie patys po to suprato, kad jie vokiečiams
4 000 egz Soviete pa- rebeatpazmtų nei savo pra-, . , Lietuvos magtabUj Vil_, netinka kad jų „jėgog neranda krašte jokio

& \ aikčiotu kelių, nei Pra^r'| —Mano dialogas su daili- niaus dailės muziejaus rū-Į pritarimo, — baigia savo paliudijimą dr. B. Dirmeikis.
Pažymėtina, kad Zarasų tų veitybių n nebesuprastų nmkais ir jų kūrybos peržiū- mai jau mažoki, bet geroj

rajono rusams leidžiamas m0^ kalbinei galvo- ra studijose daugiausia ribo- skonio ir sumaniam išplaną- Antanas Valiukėnas, mano buvusis asmens sekreto-
.enos. Štai Komoje, Amzi- J0S1 tJk Vilniumi. Per vieše- vime ekspozicija parodo vi- • k • buvau tomis dienomis pasiuntęs i Kauna su slap
iajame mieste, kur kiekvie- jimo laikotarpi aplankiau1 Są individualios dailės išsi-1 ’ k b. 1 dienomis pasiuntęs į Kauną su siap 
nas akmenėlis liudi ja šimt- šias studijas: skulptorių — | vvstvmo raidų. Anksčiau to jta “stnikct^ vyriausybei, gnzęs is Kauno pasakojo man 
mečiais su pergalėmis ir pra- p. Aleksandravičiaus, P. Vii- j nebuvo Pavyzdžiui ir Sa-' al’le fak-vtd !v>'k!ir kad Jls buvo sukėlęs musų visuomene, 

džiaugsmais ir džiūno, L. Žuklio; tapyto-j muolio socialinių temų tapy- ........
ba neatitiko dogmatiškiem

Tai buvo didelis smūgis nacionalistams (voldemari-

„Sovietskaja zemlia“ — 2, 
295 egz., Švenčionių rajoje 
rusams kolonistams skiria
mas „Zvėzdą“ — 2,295 egz., 
Trakų rajone laimėjimai
758 egz., Vilniaus rajono1 a-aromis praskridusį žmonių jų — A. Gudaičio. A. Stasiu-į
rusams „Družba“ — 1.309 'gyvenimą, šiandien patys levičiaus. V. Kisarausko, S. į realizmo reikalavimam. , 0. 
egz., Eišiškių yąjono rusams i 'pvKrdausi modeminės Džiauksto, L. Surgailio, J. • šiandien Kauno Žaliakajnio 
skiriamas „Žavesti Leniną“ansam^’aDia.u Švažo, V. Antanavičiaus. P. lūšnelę, kur jo gyvenfaTjaū 
— 4,218 egz. Vra ir daugiau a su seniausiais (Rūdyno, B. Uoginto. B. Min-: puošia memorialinė lenta...
rusų kalba leidžiamų pana-’ žmonių kultūros likučiais,1 gilaitės; grafikų — R. Giba-
ių leidiniu.“- Į aplinkon spinduliuodami (vičiaus, S. Kisarauskienės,

„Udarnik“ 
r;

Be vien rusų kalba lei
džiamų, apie 40-60 leidinių 
esama dvikalbių. Tai daž
niausiai Įvairių mokslo Įstai
gų mokslo darbai. Juose tel-Į 
pa rasų kalba straipsniai 
santrauka lietuvių 
atvirkščiai.

k<

„Rusinimui turi tarnauti 
ir lenkų Įtakos palaikymas 
okup. Lietuvoje. Juk lenkai 
taip pat slavai. Taigi okuna-

i1
stabdytas. j džia ir penkis komunistinius

ToHau rasų kalba’aikraš-'Jaikraščius lenk^ kaIba to’ 
čiai, okup. Lietuvoj leidžia-! klals tiražais: /’Czenvony 
mi, rikiuojasi tokia tvarka:! ^andar“. Vilniuje leidžia- 
”K omunist“ — 34,500 egz..Į mas ^enkU kalba dienraštis.

aplinkon
! nauja nuotaiką ir iš seno ak- 
1 mens gimstančią naujųjų 
laiku dvasią. Pro visa tai tik 
praslenkant ir tik žvelgiant, 

{ pro automobilio langą, jau 
pribloškia priemiesčių išpla- j 

Su: navimas ir pastatų grožis, 
geniausiame Renesanso 

mauzolėiuje — Vatikano

V. ir S. Valių. E. Jurėno, 
„Aukso obuolio“ premijos 
laureatų Bratislavoje B. ži- 
lytės ir A. Steponavičiaus: 
kilimų ir teatro menininkų 
— R. ir J. Balčikonių, Šva
žienės.

Susitikimas su Kauno dai
lininkais jų sąjungos patal
pose buvo skirtas pade-

žasčių jo leidimas buvo su- cin^ valdžia Lietuvoje iei-

„Večernije novosti“, Vil
niaus ir Kauno dienraštis.— 
29,412 egz. (jo lietuviška 
laida „Vakaro naujienos“—

— 35,377 egz., „Kobieta Ra- 
dziecka“ — 32.600 egz., 
„Przyjažn“ (Vilniaus rajo
no lenkuojantiems) — 5.377 į

muzieiuje — naujausiai per 
oiganizuotame skyriuje via monstruoti skaidrėse svetur 
jau kažkas dar nematyto gyvenančių dailininkų kūrv- 
muziejų istorijoje.. Čia plie- bai, Gyvas susįdomėjimas 
no spąstuose antikiniai mar-1 parodytas tu dailininkų dar- 
muro gabalai neturii nei P’je-|bais, kurių kūryba ir naujo- 
des.a ų. nei fono. Taiytum v.^s mašai buvo žinomos, 
pakibę ore, jie eia demonst- kaip p Domšaičio, kurio 
"!(,ZL menas aplamai pirmą kartą

...... .... Lietuvoj demonstruojamas.
Lietuvos dailininkų pakili , ą Kašubienės naujos erdvės 

kūrybinė nuotaika

Lietuvą tarytum užklupo 
muzeologinis laikotarpis. Su 
dideliu kruopštumu sutvar
kytas Čiurlionio memoriali
nis namelis, gintaro muzie
juje Palangoje — retas at
vejis toje srityje — moksli
nių studijų pagrindais paro
doma visa šio „lietuviškojo 
aukso“ buitis ir iš jo liaudies 
meno rečiausi pavyzdžiai.
Baranausko klėtelė. Baub
lys, Gedimino kalno kuoras
— tai vis atskiri muziejiniai 
vienetai su apie mūsų praei
ti bylojančiom liekanom.
Pagrindinai ivaako&nas Pa
žaislio vienuolynas, kur ren
giamas Čiurlionio galerijos
filialas istorinei tapybai.. _ _
Plataus masto, bet dar vos'
pradėtas organizuoti oro ’dvelkia istorine nuotaika ir vis ši tą nauja prisiminda- 
muziejus. Paminėtinas ir be žodžių byloja apie Lietu- mas ir glostydamas savo bal- 

ir Svirskio vos gilią ir didingą praeiti, tą karaliaus Mindaugo barz
delę. Ir esame linkę tikėti, 
kad tas lietuvių dailininkų 
„bežodis“ menas gal šiandie

je gilų pasišlykštėjimą. Pyragius suvaidinęs „didvyrio“— , 
pajaco — rolę. kuri buvusi taip kokti, jog tos scenos. Va
liukėno manymu, nedrįsiąs nė „Vilkolakis“ ateityje pa- , 
"kartoti. Nežiūrint to, majoras Pyragius dar drįso rugpiū
čio 9 d. užeiti pas mane Berlyne teisintis^ mano nė nepra
šomas.

Majoras dėstė man, jog pučas buvęs neišvengiamas 
ir reikalingas, kadangi, esą, visur perdaug buvę Įsigalėję 
krikščionys demokratai, LAF prisidengę. Visas atsakin- 
gesnes vietas buvę apstatę savo žmonėmis, nušalinant ki
tų politinių pažiūra pareigūnus bei jiems neleidžiant nie
kur pasireikšti, ypač voldemarininkams. LAF organizaci
ja buvusi klaida. Ją todėl tekę atitaisyti, šią organizaciją 
nušalinti. Šios iniciatyvos ėmęsis buv. „Geležinis vilkas“. 
Jo vado pareigas einąs karo invalidas Karutis, kol nesusi
ras pats prof. Voldemaras. Bet „Geležinis vilkas“ esąs at- 
gaivintas tik laikinai. Numatyta ji perorganizuoti Į Lie- , 
tuvių Nacionalistų Partiją. Man pasiteiravus apie tai, ko
kia yra naujai kuriamos partijos politinė platforma ir jos . 
siekiamieji pagrindiniai tikslai, Pyragius trumpai nusakė 
šiuos punktus:

(Bus daugiau)

buveinės pristatymas, o taip 
i pat — A. Galdiko. T. Va

Klausinėjamas apie Lie-j liaus, A. Valeškos, A. ir A.į PasĮ£ėrėtinas i
26,929 egz.). „Sovietskajai egz., „Przvkazania Leniną“' tuvą. dail. Viktoras Vizgir-; Tamošaičių. L. Urbono, K. kryžių rinkinys, užimantis 
Klaipėda“ — 15,914 egz.i (Eišiškių rajono lenkuojan-i ^a pasakojo: i Žoromskio. V. K. Jonyno. J. atskirą skyrių I aveikslų ga-
(lietuviška laida „Tarybinė' tiem)—3,179 egz., ir „Przo-
Klaipėda“ — 26.929 egz.), downik‘ 
„Komsomolskaja pravda“—į egz.“

i Paukštienės, J. Bakio,
(Trakų r.)—818 — Mano antroji viešnagė Dargio, E. I rbn’

Lietuvoje, kad ir dešimties viesulo, V. Kasi V

• * *

A 1 lerijoje. Gi Trakų pilies me- Taip mums kalbėjo grįžęs
p.1 nės ir jų retų eksponatų rin 

La-j kinys kiekvienam
ionatų rin- iš kelionės mūsų Įžymus dai-j tik ir tegaii išsakyti lietuvių 
lankytojui lininkas Viktoras Vizgirda,! tautos sielos ilgėsi.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KANADOS NAUJIENOS DIDELES PAGARBOS | 

VERTI SKAITYTOJAI

SEPTYNIOLIKTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA 

ir

, PROTESTO DEMONSTRACIJA

Maskvai labai nepatinka 
demonstracijos prieš Lietu
vos okupaciją. Ji norėtų, 
kad laisvajame pasauly jos 
būtų uždraustos, bet niekas 
į tokius norus nekreipia dė
mesio. Lietuvos okupantai Į 
per savo agentus skleidžia 
gandus, kad tokios demonst
racijos kenkia lietuviams j
Lietuvoje ir kas jas ruošia, 
tie pasitarnauja komunis
tams. Bet tokioms paskalom 
tepatikęs tik tas, kuris dar 
nesuprato komunistų klas
tingos veiklos. Savo kraštą 
mylintis lietuvis visada pro
testuos prieš jo okupantus.' 
nežiūrėdamas, ar jie yra ru
di, raudoni ar balti.

Protesto demonstracija 
prieš Lietuvos okupantą bus 
ir Lietuvių dienos metu, bū
tent, spalio 10 d. 3 vai. po 
pietų. Tuo j po pamaldų ka
tedroje (Church gt.) su vė
liavomis bus žygiuojama 
prie Kanados Laisvės pa
minklo. Ten bus padėtas gė
lių vainikas ir atiduota pa
garba žuvusiems už Kana
dos laisvę ir Lietuvos oku
panto nužudytus lietuvius. Į 
Demonstracija bus filmuo
jama. Rengėjai pageidauja, 
kad dalyvių tarpe daugiau 
būtų dėvinčių tautinius dra
bužius.

Nėra abejonės, kad de
monstracijoje dalyvaus visi 
atvykę į Lietuvių dieną. Rei
kia visiems dalyvauti ir rei
kalauti Lietuvai laisvės. O- 
kupuotos Lietuvos lietuvis 
Simas Kudirka reikalauja 
Lietuvai laisvės, nebijoda
mas skaudžios bausmės, o 
mums juk niekas čia ne
draudžia kelti laisvės balsą.

Pirmosios Kanados Lie
tuvių dienos 1953 m. orga
nizatoriai pareiškė:

Šią Lietuvių dieną Kana
doje skiriame nepriklauso
mai Lietuvai, jos gimtiesiem 
laukams, ugdytiems papro
čiams prisiminti. Tvirtai su
glaudę savo eiles, dar stip
riau paremkime kovojančius 
už tautos išlaisvinimą. Vie- 
nykimės bendrai siekti ge
resnio lyto jaus ir nepriklau- į 
somos Lietuvos.

t

Nuo 1953 m. Lietuvių die
na tapo tradicine švente. Ji 
ruošiama kasmet. Šiais me
tais jos programos atlikti 
suvažius per 300 jaunimo iš• 
Toronto, Londono. Hamilto-; 
no ir Niagaros pusiausalio. I

Miesto muziejuje bus Lie
tuvos istorijos ir meno pa
roda nuo spalio 6 d. iki 12 d. 
Jos organizavimui vadovau-; 
ja paraDijos klebonas Juve
naliui Liauba, OFM.

Susipažinimo vakaras bus 
spalio 9 d. Lincoln Curling 
klubo salėje, 370 Ontario gt. 
Važiuojantiems į St. Catha
rines greitkeliu QEW iš va
karų, privažiavus Ontario 
gatvę, reikia sukti į dešinę, 
važiuojantiems iš rytų — 
privažiavus posūkį j Onta
rio gatvę, taip pat sukti į de- J

šinę. Ir vieniems ir antriems 
laikytis dešinio posūkio i 
Ontario gatvę. Nuo greitke
lio WEW už pusės mylios 
yra salė. Prie jos — dvi di
delės aikštės mašinoms pa
sistatyti.

Visi dalyvaukime 17-toje 
Kanados Lietuvių dienoje 
ir Antrajame Kanados Jau
nimo kongrese spalio 8-11 
dienomis St. Catharines 
mieste.
Lietuvių dienos informacija

KANADIEČIŲ AUKOS 

TAUTOS FONDUI

Aukos Lietuvos Išlaisvini
mo Tautos Fondui šiais me
tais daugelio tautiečių padi
dintos, palyginus su aukom 
pernai. Tai ypatingai liečia 
Kanadoje gyvenančius lie
tuvius.

Elta ši kartą skelbia Ka
nados lietuvių šiais metais 
pakartotus ar padidintus į- 
našus.

Visa eilė lietuvių pasto
viai aukoja kas metai po 100 
dol. ir daugiau. Kanados lie
tuvis P. A. Aleksandravi
čius, Rexdale, Ont., Tautos 
Fondui šiais metais paauko
jo 250 dol. Lietuvių Bankas 
„Parama“. Toronto, Ont., 
pernai Tautos Fondui auko
jęs 100 dol., šiemet paskyrė 
200 dol. sumą. Prisikėlimo 
bankas. Toronto, Ont., šie
met atsiuntė 150 dol. auką 
(pernai skyrė 100 dol.). Ša
lia anksčiau minėtų S. K. 
Gečo ir S. Kėkšto, šiais me
tais pirmą kaitą aukojusių 
po 100 dol., „šimtininkų“ 
būrį dar padidino S. B. Z. 
Jackus, Woodbridge, Ont., 
(jis ir pernai aukojo 100 
dol.), H. Smitas ir V. Dau
ginis..

Visa eilė tautiečių Kana
doje šiais metais Tautos 
Fondui atsiuntė po 60. 50, 30 
ar po 25 dolerius, nevienas 
jų tas aukas, palyginus su 
1970 m., padidino.

Štai aukotojai:
A. Kantvydas, Toronto, 

Ont., 60 dol. (pernai 52 d.). 
Po 50 dol.: kun. P. Ažuba
lis, Toronto. Ont.. O. Del- 
kus, Toronto, Ont., V. Lui- 
ma, Toronto, Ont., A. Smi- 
gelskis, Bumelis. P. Baraus
kas. A. Masionis, Toronto, 
Ont.

Po 30 dol.: E. J. Vitartas 
ir d r. J. Yčas, Toronto, Ont.

Be anksčiau minėtų kelių 
aukotojų, šiais metais auko
jusių po 25 dol.. tokias au
kas Tautos Fondui dar at
siuntė šie lietuviai: J. Gus
tainis, Don Mills, Ont., A. 
Kuolas. Toronto, Ont., J. 
Prisas, Toronto. Ont., P. Si
dabras, Toronto, Ont.. Vi
siems (išskyrus tuos. kurie 
nepageidauja) siuntinėja
mas „Eltos Informacijų“ 
biuletenis.

Vlikas dėkoja T. Fondo 
atstovybės pirmininkui St. 
Baneliui už rūpestingumą 
telkiant aukas Lietuvos iš
laisvinimo reikalams.

(E)

Antanina Andriušienė iš
Easton, Pa., kuri, grįžusi iš 
tolimos kelionės. Keleivio 
įstaigoje nusipirko knygų už 
visus 20 dolerių ir dar treju
kę pridėjo seniui generolui 
„ant puspadžių“.

Nuoširdūs ačiū Antaninai 
Andriušienei. ;

BROCKTON, MASS.

Ii LB veiklos

Praeitais metais LB apy
linkės valdyba, pradėjusi 
savo kadenciją su 49 centų 
kapitalu, per nepilnus metus 
padarė $1,380 apyvartą ir 
per $700 paskirstė įvairiem 
lietuviškiem reikalam.

Šiais metais darbą pradė
jome irgi su tuščia kasa, o 
užsibrėžtų tikslų begalės. 
Tiems tikslams pasiekti rei
kalinga daug lėšų.. Tam rei
kalui rugsėjo 25 dieną, šeš-i 
tadienį, rengiame pirmą ru
dens banketą Sandaros salė
je. 30 Intervale St., Montel-' 
loję. Prašome visus tą vaka-, 
rą skirti Bendruomenės pa-, 
rengimui ir laiku įsigyti bi-1 
lietus. Bus puiki vakarienė,; 
turtinga laimėjimais loteri-! 
ja, gausus baras, o šokiams 
grieš visoje N. Anglijoje pa
garsėjęs Worcesterio Trio. 
Vakarienės pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Bilietus galima įsigvti iš 
apylinkės valdybos narių ir 
Sandaros klubo vedėjo.

Bostone bilietai gaunami' 
P. Ausiejų krautuvėje, 828 
5th St., So. Bostone, tel. 269- 
9492 ir V. Stelmoko Baltic 
Realty. 597 E. Broadvvay, 
So. Bostone, tel. 268-6030.

Į Norwoode bilietus galima 
įsigyti iš Martyšienės, 183 
Walpole St., Norwood, tel.

I 762-5441.
P. Jančauskas

CLEVELAND, OHIO 

Nauja teisininkė II
Marshall teisių kolegija • 

teisių daktaro laipsnį sutei
kė Nijolei Grybauskaitei. Ji 
mano verstis privačia advo
kato praktika.

Šiandien yra labai bran-l 
gus kiekvienas lietuviškos • 
knygos skaitytojas, ir tas.! 
kuris per metus nusiperka į 
nors ir vieną knygelę. Jie vi-j 
si padeda išeivijoje išlaiky-Į 
ti gyvą lietuviško rašto žodį Į 
ir jo kūrėją; Bet skaitytojų 
tarpe iškyla ir tokių, kurie 
lietuviškų knygų iš karto 
perka net už kelias dešimtis 
ir daugiau dolerių. Tai jau 
išskirtini skaitytojai ir lietu
vių kultūros rėmėjai.

Štai Albertas Ubavičius
iš Londono, Ontario, iš kar
to užsisakė knygų net už vi
są šimtą dolerių! Tai bent 
skaitytojas, galįs būti švie
siu pavyzdžiu daugeliui mū
sų vadinamųjų profesionalų 
ir kitų praturtėjusių tautie-* 
čių. Jeigu tokių skaitytojų į 
atsirastų bent po kelis kiek- j 
vienoje lietuviškoje koloni-j 
joje, tai ir lietuviškos kny-Į 
gos nedūlėtų lentynose.

Mūsų didelė pagarba ir 
padėka A. Ubavičiui.

Mus labai nudžiugino ir

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 221 psl., kaina 
$2.50.

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

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

I liais $2.50, kietais—$3.75.

PER GIEDPĄ IR AUD- 
1 RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

Šitokiu automobiliu važinėsis Apollo 16 astronautai mėnulyje, kai jie ten nusileis kitu metu kovo minimu (1909-19131 IV Ro
mėnes.. Panašiu automobiliu važinė josi ir Apollo 15 astronautai, nukeliaudami apie 20 myliu. mas 272 psl kaina kietais 

viršeliais ..................  $3.75.

PRISKAITYK IR MŪSŲ į 

AUKAS

Š. m. Keleivio 28-me nu
meryje, baigdamas straips-' 
nį „SLA, lietuvybė ir kultū
ra“. autorius teigė: „Vadi
nasi, minėtiems reikalams 
SLA per metus išleido po' 
$1,288“.

Na, reikia atsargiau dary
ti bet kokias išvadas, nors ir 
skaičiais pasiremiant. Be a- 
bejo, autorius turbūt nepa
stebėjo, kad minima $41, 
232.54 suma buvo vien SLA 
seimų skiriamos aukos. Ogi 
New Yorko valstijos limita- 
cijų (expense limitation) į- 
statymas griežtai riboja su
mas. kurios gali būti vienu
sykiu skiriamos „fratemali- 
niams reikalams“ (suprask: 
lituanistiniams reikalams). 
Teisininkams turėtų būti į- 
domus Nevv York Insurance 
Law paragrafas 461-a, pa
straipa (b), kuri sako, kad 
iš surinktų per metus mokes
čių tegalima skirti iki P/UJ 
fraternaliniams reikalams. 
Taip pat limitacijos riboja 
ir metinius paskyrimus iš 
pertekliaus (>urplus).

Kaip ten bebūtų, visvien 
Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje aukoja daugiau 
kaip po $1,288 per metus.

Kuopos yra Susivienijimo 
dalys. Ne vien centras ar sei
mas veikia SLA vardu. Tad 
reikia priskaityti ir mano;’ 
kuopos aukas. SLA 126 kuo-; 
pa bazuojasi New Yorke. • 
Turime 100 suaugusių ir 18 
nepilnamečių narių.

Štai mūsų kuopos aukos 
lietuvybei per 1962-1970 
metų laikotarpį:

1) Lietuvių Fondui—$100. 
2)Tautos Fondui — $30, 3) 
Nepriklausomybės akto sig
natarui Steponui Kairiui — 
$75, 4) Dr. Griniaus pa
minklo fondui — $25, 5)
Altui — $60. 6) Lietuvių
Dienai N.Y. Pasaulinėje pa
rodoje — $10. 7) Jaunimo 
Kongresui — $10, 8) Litua- 
nus žurnalui — $80 ir 9) ki
tiems įvairiems lietuvių va
jams — $190. Iš viso $580, 
arba metinis vidurkis $72. 
50.

O tuo tarpu SLA apimty
je veikia 270 kuopų. Kitos 
gausesnės, trečios mažesnės. Į 
bet vistiek. sukaupus krū
von, jos SLA vardu lietuvy-j

bei skiria kasmet po $8-20, 
000. Būtų įdomu, jei ir kitos j 
SLA kuopos nesidrovėtų vie
šai bent sykį „pasigirti“ sa-i 
vo parama lietuvy bei.

SLA 126 kp. veikėjas

Red. pastaba: Sprendžianti 
iš skaičiaus kuopų, siunčiau-' 
čių į SLA seimus savo dele-' 
gatus, atrodo, kad straipsnio 
autorius bene bus „gyvų“ 
kuopų skaičių gerokai padi-į 
dinęs.

WORCESTER, MASS.

G. Čapkauskienės koncertas

Rugsėj'o 18 d. 7 vai. vak. 
Holy Name gimnazijos sa
lėje (144 Granite St.) bus 
solistės Ginos čapkauskie
nės koncertas. Jai akompo- 
nuos komp. Julius Gaidelis.

Solistė jau yra koncerta
vusi įvairiuose miestuose, tik 
Worcestery dar nėra buvusi.

Praeitą pavasari ji daly
vavo Traviatos operos pasta
tyme Chicagoje. kur atliko 
Violetos rolę, ir muzikos kri
tikų buvo labai aukštai įver
tinta.

APIE KĄ TEN BUS 

RAŠOMA?

Praeitame numeryje buvo 
paskelbta, kad leidžiama 
knyga „Žemės ūkio gamybi
nė kooperacija nepriklauso
moje Lietuvoje 1920-1946 
metais“. O čia dabar pažvel
kite. koks yra tos knygos tu
rinys.

I dalis
1. Lietuvos žemės ūkis 

prieš pirmąjį pasaulinį karą.
2. Lietuvos žemės ūkis po 

pirmojo pasaulinio karo ir 
jo pažangai organizuoti ins
titucijos.

3. Žemės ūkio gamybinė 
kooperacija.

II dalis
Žemės ūkio gamybos koo

peratyvų. visuomeninių ga
mybinių bendrovių ir gamy
bą aptarnaujančių bendro
vių veikimas.

1. Žemės ūkio draugijų są

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina..........$3.00

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“.

» LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, J uozo Strolios įdo-

1 mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kair.a $2.00.

junga „Gamintojas“.
2. Centrinė Lietuvos pie

no perdirbimo bendrovių są
junga „Pienocentras“.

3. Akcinė bendrovė „Mais
tas“.

4. Lietuvos cukrinių run
kelių augintojų draugija ir
A. B. „Lietuvos cukrus“.

5. Kooperatyvu sąjungą 
„Linas“.

6. A. B. „Lietuvos muilas“.
7. A. B. „Sodyba“.
8. A. B. „Valgis“.
9. A. B. Lietuvos Baltijos 

Lloydas“ ir „Baltijos Trans
porto Bendrovė“.

10. Centrinė draudimo są
junga „Kooperacija“ ir A.
B. „Kooperacija“.

11. Lietuvos Kooperatyvų 
taryba.

12. Lietuvos Kooperatyvų 
draugija.

13. Spaudos darbininkų 
kooperatinė bendrovė „Rai
dė“.

14. Kooperatyvas „Sta
lius“.

Knygos išleidimas bran
gus, todėl leidėjai kviečia jų 
sumanymą paremti aukomis 
ar iš anksto knygą užsisa
kydami. Knygos kaina $10. 
Pinigus siųsti:

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 .netu atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 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 Kaprio, 4S0 ^sL, kai
na ..................................... $2.00

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

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 

i kaina ............................. $2
ATSIMINIMAI APIE

JUOZĄ LIŪDŽIU, Peironė-
J. Glemža, 7262 Hirsau, lės IJūdžiuvisnės, 88 psl.,

Ccncertain 33, 33 W. Ger- kaina ..................................... $1.
many. Bankkonto Nr. 589,
C428 Staedt. Girokasse,
Stuttgard.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių,

Į kaina ..............................$5.I
NEPRIKLAUSOMA LIE-

įTUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas. 476 psl., kai
na $7.00.

! NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimu (1918-1940) V

1 tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

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

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 

! 'Onelės Orintaitės, 234 psl.

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

1 DANGUS DEBESYSE,—
i 1918-1919 m. išgyvenimai,
■ parašė Juozą* Švaistas, 325 
i psl., kaina minkštais virše 
j liais $2.50, kietais $3.75.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

SVEIKINIMAS 

IŠ SIMO KUDIRKOS 

SKAUTŲ STOVYKLOS

Tu skelbei žmonijai Lietu
vos nelaimę,

žįsta, ar tai šaunamas gink-' LIETUVIAIS ESAME MES 
las, ar tik kambario raktas GIMĘ, lietuvių dainynas,
bei pypkės cibukas.

Naudojantis šiuo išradi-i 
mu, iki šiol buvo suimti 229 Į 

I įtariami asmenys ir atimta

PY
Mirė gen. S. Zaskevičius Kandidatai j akademikus

J 110 revilverių ir granatų. Be 
Per tavąsias lūpas šaukėsi 1 to, sargybiniai iš keleivių su- 

| rankiojo dar apie 10.000 vi-

Liepos 23 d. Kaune mirė 
generolas Stasys Zaskevi
čius, 79 m. amžiaus, gimęs 
Rudaminos valse., Seinų ap
skrity, baigęs Suvalkų gim
naziją. studijavęs Petrapilio 
universitete. Pirmojo pasau
linio karo metu mobilizuotas 
i rusų kariuomenę. Velionis 
po rusų revoliucijos organi
zavo 38 korpuso lietuvių ka
rius, dalyvavo Lietuvių sei
me Petrapily, po karo grįžęs 
į Lietuvą, netrukus stojo į
Lietuvos kariuomenę. 1919
m. buvo Sleževičiaus vyriau- pondentus pasiūlyta ketu- 
sybėje krašto apsaugos vice- riolika: dr. B. Grigelionis

Lietuvoje paskelbti kan
didatai į Lietuvos Mokslų 
Akademijos tikruosius na
rius (akademikus) ir narius 
korespondentus. Tų kandi
datų sąrašas paskelbtas Tie
soje liepos 23 d.

Kandidatų į akademikus 
pasiūlyta trys: prof. dr. V. 
Statulevičius (matematika), 
prof. dr. Leonas Kairiūkštis 
(miškininkystė) ir prof. dr. 
J. Gaudrimas (menotyra).

Kandidatu i narius kores-

>' y

.B' S

M
iv:

v i

n

tauta,
Atskleidei pasauliui kruviną 
jos veidą,
Vargo išvagotą žemės pra
gare.
Mes visi kovosim ir nepasi- 
duosim.
Lietuvai kol laisvė vėl nu-

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..................$3.50

SV1S f

šokių ginklų.

ministru, vėlau ėjo įvairias 
pareigas. 1939-40 metais bu
vęs karo atstovas Maskvoje,
1940 m. pakeltas generolu.

Rusams antrą kaitą plūs
tant į Lietuvą, jis iš jos ne
pasišalino. todėl, kaip ir 
daugeliui kitų, teko 8 metus 
kentėti Sibiro vargus, ir grį
žo palaužtos sveikatos.

Velionis turėjo lakų žodį 
bei lengvą plunksną ir gilų 
protą, todėl buvo įdomus 
paskaitininkas, ir jo straips
niai, ypač karo istorijos te
momis. buvo noriai skaito
mi.

Apdovanoti Garbės raštais

Ryšium su 70 mėtų gimi-! 
mo sukaktimi Garbes raštais 
apdovanoti prof. P. Slavė
nas ir prof. St. Vabalevičius.

Palangoje vasarojo 90,000 

žmonių
trauku

Justas Paleckis” Laisvėj“ jum 
rašo:

„Šiemet rugpiūčio 1 die
nai, kaip man sakė Palangos 
vadovai, atvykusių poilsiau
tojų skaičius pasiekė 90,000 
žmonių, tai yra žymiai dau
giau, negu pernai. Tad ir 
tiršta būdavo pajūryje sau
lėta diena“.

(matematika), prof. dr. J. 
Mockus (kibernetika), prof. 
dr. B. Styra (eksperimenti

nė fizika), prof. dr. J. Viš- 
čakas (eksperimentinė fizi
ka). prof. dr. R. Višomirskis 
(elektrochemija), prof. dr. 
A. Prokopčikas (fizinė che
mija), prof. d r. P. Sadaus
kas ( veterinarija), doc. L. 
Rasteikienė (biochemija), 
doc. R. Šarmaitis (istorija), 
dr. G. Zimanas, buvęs Tiesos 
redaktorius (filosofija), i 
prof. dr. R. Kulikauskienė! 
(archeologija), pagaliau 3į 
mokslininkai, lietuvių kai- • 
bos tyrinėtojai: K. Ulvydas, 
prof. dr. V. J. Mažiulis ir 
prof. dr. Z. Zinkevičius.

M. Daukšos bibliografija

Amerikos Aliumini jaus b-vės suprojjektuota kėdė supu
rai \žu<» tiems, kuriu šiame krašte esama apie 5(10,00. šioj 
kėdei suparalyžuotu koją asmenys gali ne tik važinėti, 
bet, jos atlašą paremianti, ir patys atsistoti, čia tokia ju
damoji kėdė demonstruojama l’ittsbughe.

Lietuva ir žydai
Lietuviškųjų Studijų sa-, rėš vakarų gubernijose. Nuo

vaitėje Vokietijoje tarp kitų 
paskaitų buvo ir prof. Ze
nono Ivinskio paskaita, te
ma „Lietuva ir žydai istori
jos šviesoje“. Tos paskaitos 
turinys Vokietijos LB valdy
bos informacijų biuletenyje 
rugpiūčio 20 d. šitaip atpa
sakotas:

Vilniuje liepos mėn. iš
leista Jurgio Lebedžio kny-. . .... ,
ga "Mikalojaus Daukšos! okupacijos me-
bibliogi-afija“ - 151 psl., tu lletuvlus netcismgai kai- 
2.000 egz. Suregistruoti M.
Daukšos raštų leidimai, iš-

’Žiaurumais žvdu atžvil-

Dirbsime, kiek galim, už my
limą šalį,
Kad šviesesnė būtų ateitis!

Simo Kudirkos drąsa, pa
sitikėjimas savimi, artimo ir 
tėvynės meilė yra gyvas pa
vyzdys, kokiais mes turėtu
me būti.

Mes čia ir suskridome, 
kad pasimokytume viso, kas 
geriausia.

Lietuvių dramos Estijoje

Estijos sostinės dramos te
atre šiais metais pastatyta 
Kazio Sajos pjesė „Švente
žeris“, Viljandi teatre — J. 
Grušo „Meilė, džiazas ir vel
nias“ ir Piarnu teatre — R. 
Samulevičiaus „Tiltas į toli
mąją naktį“.

Ne visi patenka 

Į universitetus

Švietimo ministerijos at
sakingo pareigūno pareiški
mu, stojančių į aukštąsias 
mokyklas buvę 9,700, o jose 
vietų tebuvę 7.320. Todėl a- 
pie 2,500 jaunuoliu šį rudenį 
pasiliks už aukštųjų mokyk
lų duru.£ c

Pabaltijo žydai

Pagal 1970 m. gyventojų 
surašymo duomenis, žydų 
gyveno Latvijoje (daugiau
sia Rygoje) 37,000. Lietuvo
je — 24,000 ir Estijoje 
5,300.

(E)
* • •

Balio Sruogos koncentra
cijos stovyklos pergyvenimų 
knygos „Dievų miškas“ iš-j 
leista 25,000 egz. Tai jan į 
trečioji tos knygos laida I

ŽVILGSNIS I 
X Žvko, 476Žvko,

momų lėktuvų pagrobimų na 
skaičius labai sumažėjo. Kai 
1969 metais buvo 35 pagro
bimai, 1970 m. 23, tai šiais 
metais ligi liepos 29 d. tik į 
6. Vienas oro piratų buvo'. LIETUVIŲ

TIKOS ANTOLOGIJA,

Dėl visų šių apsaugos prie-

nušautas, vienas suimtas Ar 
gentinoje. o aštuoni norėję ’ 
pasigrobti lėktuvą sėdi ar
ba kalėjime ar psichiatrinėj 
ligoninėj.

T’Hmasi artimoj ateity 
oro piratus visai išnaikinti, 
kaip jų ir anksčiau nebuvo.

1905 m. revoliucijos rusų vi- čio mėn. 29 dieną ir baigsi

Knygos 
j aunimui

ŠAUNUS PENKETUKAS, 
Su lietuviška daina ir tė- j Premijuota, gražiai išleista

vynės meile JAV Atlanto ra-pP^s?^a’. tinka mokykliniam 
jono skautų ir skaučių Simo, Jaunimui, parašė J. švaistas, 
Kudirkos vardo stovyklą j *^aina 
pradėjome šių metų rugpiū-f HARDŽIO PULKAS, apsa-

suomenėje pradėjo reikštis! me rugsėjo mėn 6dieną, 
antisemitizmas. įvyko po
gromų. 1911-1913 m. viešu
mą jaudino garsioji Ukrai
nos žydo Beilio byla, pali
kusi visuomenėje priešžydiš- 
kų nuotaikų. Iš vakarinių 
gubernijų žydai ėmė emig
ruoti.

kymėiiai, parašė .Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na 82.00.

Simo Kudirkos stovyklos BALTASIS STUMBRAS, 
skautai, skautės ir visa va
dovybė siunčia Jums nuošir
džiausius stovyklinius svei
kinimus.

PRAEITĮ, 
kai- 

.. $5
POPULAR L1THUAM-

AN RECIPES- parašė Juze 
Daužvardienė, kaina $2.50.

BELETR1S- 
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 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.1o, kietais $3. • o.

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
ie 30,000 žodžių kaina $6.! premijuota apysaka, pa- 

: rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psE, kaina $3.60. 

j JJNTARĖLĖ, J. Narūnės 
j iliustruota pasaka, 24 psl.
j kaina ......................... $1.
. fa pati anglų kalba, .. $.1. 
GINTARO TAKAIS, J. Na 

; rūnės eilėraščiai, daug ilius 
1 tracijų, 64 psl., kaina $1.80 
■ ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
i mažiesiems, teisybė dide

liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis,
kaina ................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .........................  $1.80.
Diena prie ežero, Aloyzo

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

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

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
na — $3.00.

Budime!

Pasirašė:

s. Mikas Subatis, 
s. Antanas Gudaitis, i 
s. Irena Jankauskienė,_ I
s. Aldona Bačkaitienė, 
s.v.v.sl. Saulius Lisauskas, į 
ps. Algis Glodas, 
s.v.v.sl. Rimas Žinąs, 
s. Romas Jakubauskas, • 
s.v.v.sl. Aleksas Pridotkas 
s.v.v.sl. Algis Valančiūnas

Žydų vaidmuo nepriklau
somoje Lietuvoje buvo įvai
riopas. Lietuvių tautiniame 
judėjime iki nepriklausomy
bės atgavimo žydai nedaly
vavo. Visose nepr. Lietuvos 
vyriausybėse iki 1924 m. bu
vo ministeris be portfelio žy
dų reikalams. Neprikl. ko
vose dalyvavo nemažas skai
čius žydų. Gana aktyviai 
reiškėsi žydai Lietuvos sei
muose, ypač Steigiamajame 
seime. Iškilesnieji įsijungė!

tina patys žydai ir komunis
tai. Pirmieji — dėl tikrosios

^dšįč.lŠlinirmuJ Padėties nežinojimo, antrie- 
- -1 ji — norėdami suniekinti 

1941 m. sudarytą Laikinę 
Lietuvos vyriausybę ir prieš- 
sovietinius sukilėlius.

skirti straipsniai bei I-’1 noi ėdami
studijos ir kt.

* * * (E)

Spaudoje paminėta peda
gogo, vadovėlių autoriaus 
Juozo Damijonaičio 100 m. 
gimimo sukaktis.

Vilnietis Kęstutis šapka.i 
22 m., šuolio į aukštį varžy
bose laimėjo Europos čem
piono vardą.

AUKOS „MINČIAI“

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Užsienio Delegatū- 
ros Londone leidžiamam 
„Minties“ žurnalui aukojo:

Povilas Brazaitis iš Bosto
no $25 (tiek pat jis aukojo 
ir LSDP) ir Laima-Liudas 
Šmulkščiai iš Chicagos.

„Minties“ adresas: Lithu
anian House. I Ladbroke 
Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Žurnalą galima gauti ir 
Keleivio administracijoj. Ji 
priima ir tam žurnalui au
kas.

VLIKO PRAŠYMAS

Vlikas prašo JAV, Kana
dos ir kitų kraštų spaudoje 
paskelbtus straipsnius ar 
laiškus (jų iškarpas, fotoko
pijas ir pan.) apie S. Kudir
ką. be to, ir šiaij) apie Lie
tuvą, jos laisvės kovą ir pa
dėtį siųsti šiuo adresu:

Vlikas, 29 W. 57th St., 
New York. N.Y. 10019.

(E) '

Pirmieji žydai Lietuvoje 
pasirodė Vytauto Didžiojo 
laikais, XIV a. gale. Jie at
vyko iš Lenkijos ir gavo pri
vilegijas. Tolydžio žydams 
atiteko kredito įstaigų mo
nopolis. 1440-92 m. sutinka
me žvdu muitininku. XVI a.«/ «- c
buvo žydų Lietuvoje įsigalė
jimo amžius. Žydai gyveno
daugiausia miestuose, vis 
plėsdami savo veiklos sritis. 
Jie stvėrėsi prekybos miško 
medžiaga, smuklių laikymo. 
Nė vienas dvarininkas neiš- 
siversdavo be žydu patarna
vimų. Nuo XVII a. vidurio 
prasidėjusios Lietuvos ne
laimės neaplenkė ir žydų.

į Lietuvos. reikalų gynima.
tarptautinėje plotmėje.

Vidaus gyvenime žydai 
buvo labai ortodoksiški. Įvy
ko daug nesusipratimų dėl

• Barono eilėrščiai musų ma- 
P.S. Stovykla buvo 4 H žiesiems, Nijolės Vedegytės- 

i stovykloje prie Spencerio, Palubinskienės iliustracijos, 
s. 40 psl.. kaina $3.00.

TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU,
j Imsrys. 40 ps!., kaina $1.- 

eilėraščiai, parašė Pianas 
Gedimino sapnas ir Neria

l
ORO PIRATAI MAŽĖJA

Paskutiniuoju laiku visi
krautuvių iškabu žydu" kai- reciau aP*e Įę ’tm b ga, eiliuotos pasakos ir le-

gendos, paraše Jonas v alai- 
tis, kaina $2.25.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota, parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.

Imkit ir skaitykit!

, -- pagrobimus. Reiškia šiuo at-
, b vai °J. Į žvilgiu lėktuvais keliauti pa-mo kasdieniniame gvvem-f ., . , - ~ b .XT . 4 ~ , i sidare daug saugiau. O taime. Nemaža trvnimasi tarp 

lietuvių ir žydų kėlė pirmų-Į 
jų pastangos užimti pridera-į 
mą vietą prekyboje, pramo-

ba, dėl rusų kalbos vari

nėję, amatuose, o taip pat 
laisvosiose akademinėse 
profesijose.

yra nuopelnas kovai su oro 
piratais sėkmingai vykdo
mos programos, pradėtos 
praeitų metų spalio mėnsį.

XVIII a. žydai ėmė vėl
atsigauti. Jie isitvirtino dar , .. , ...i k - u . T, • turą nėra didelis. Praturtėjęprekyboje bei amatuose. Iki . y . . .

Žvdu įnašas i lietuviu kul-

žydai netapo mūsų meno ir 
mokslo mecenatais. Atskiri 
jų tautiečiai reiškėsi teisėje, 
muzikoje, literatūroje ir ki
tose kultūros srityse.

Dauguma žydų. ypač jau
nųjų, sovietinę okupaciją su
tiko su džiaugsmu. Jie pa
dėjo okupantams persekioti 
lietuvius patriotus. 1941 m. į 
užėmė Lietuva hitlerininkai I 
stengėsi įtraukti lietuvius į Į 
žydų naikinimą. Pavieniai 
asmenys, dauigausia asme
niniu motvvu skatinami, vo-

Dabar lėktuvus nepastebi
mai lydi vadinamieji „oro 
maršalai“ — specialiai pa
ruošti sargybiniai, skrenda 
keleivių tarpe. Tokių sargy
biniu ivairiu lėktuviu bend-4. k «- «-
l ovių lėktuvuose dabar iš vi
so skraido apie 1,200, o iki 
metų galo jų būsią iki 1,500.

Jie seka lėktuve skren
dančius keleivius ir turi įsa
kymą bandantį užgrobti lėk
tuvą piratą nušauti. Taigi 
jau vien tokios grėsmės ži
nojimas daug kam nubaido 
pagundą.

Be to. yra naudojamas ir 
tam tikras elektromagneti-! 
nis aparatas, kuriuo patikri-; 
narni į lėktuvą einantieji ke-Į 
leiviai. Šis aparatas ne tiktai

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

RAT. Julijos švabaitės ei 
lėraščiu rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

Juozas Nralikauskas, TU - 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusk, kaina

valstybės padalinimo žydai 
Lietuvoje nepergyveno jo
kių persekiojimų. Viešai žy
dus užkabino bene pirmasis 
vysk. M. Valančius, tačiau
ne dėl jų rasės ar tikybos, o 
bendrų savo mokymų liau
džiai rėmuose. Jis ragino lie
tuvius pradėti prekiauti ir 
verstis amatais, kur anuo
met dirbo tik žydai, ir skel
bė blaivybę. Ir Kudirkai už
kliuvo žydai, demoralizuo
ją liaudį. Vaižgantas į „Pra
giedrulius“ įvedė du simpa
tingus žydų personažus. Sa-Įkiečiams talkino. Vokiečiui 
vo veikaluose žydus dar; duomenimis, iki 1941.XII.1. 
vaizdavo J. Vilkutaitis. V. Lietuvoje nužudyti 137,346
Krėvė ir kiti. j žydai. Daug lietuvių žydus Į „užčiuopia“ kiekvieną kiše- $2 50

• gelbėjo nuo mirties. Dalis! nėję ar po skvernu turimą NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
Nuo 1804 m. Rusijoje žy-į gelbėtojų skaudžiai nuken-į metalinį daiktą. bet kompu- fUVOS PINIGAI, Jono K.

dai galėjo gyventi tik šian tėjo“, , *erio pagalba tuoj pat atpa- Kario, 225 psl., k?un3 $5.
3 - . -

Imkit ir skaitykit 

knygą

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 centai.

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio G I a u d 
knygą

Simas
o s

Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.
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įsikaliižiimas ' 1
Maikiio su 1’evui

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

tai jau viskas jon nebesutel-l 
pa. Jau negaliu atsiminti, ką • 
pereitą kartą kalbėjai. Bet Į 
kas buvo seniau, viską atsi-l 
menu. Atsimenu, kada mo-J 
tina suduodavo i kuprą, ar
ba kada tėvas diržą atsijuo
sę kaili išperdavo. Atsime
nu ir tą džiaugsmą, kada 
motina pasiuvo man pirmu
tines kelnes. Ale kas buvo 
vakar ar užvakar, jau nega
liu atsiminti.

galiu— Gerai, tėve. aš 
paaiškinti iš naujo, jeigu tė
vas ko nebeatsimeni. Kaip 
žmonės pažino savo plane
tą, būtų perilga istorija; to
dėl užteks tik pasakyti, kad 
per ilgus amžius jie tikėjo, 
jog žemė buvo plokščia ii 
kad ji buvo viso pasaulio 
centras. O kai atsirado žmo
nių, kurie pradėjo aiškinti, 
kad toks tikėjimas yra klai
dingas, inkvizicija puolė 
juos persekioti, net ant lau
žų tokius degino.

— O kas ta inkvizicija?

— Ar tėvas ir to jau neži
nai

— Nu, šiandien, Maiki,' — Aiškaus jo atstumo nuo 
pasakyk man davadlyvai: žemės negalima nustatyti, 
yra ant Marso žmonių, ari tėve, nes abidvi tos planetos 
ne? Duok gerą atsakymą, nuolat juda. Paprastai, jų

nuotolis skaičiuojamas nuo 
saulės. Vidutinis Marso nuo
tolis nuo saulės skaičiuoja- 

— Nėra, tėve. Toj plane-j mas 140 milionu mylių —

kad koks mandrapypkis ne
galėtų sukritikuoti.

toj nėra jokios gyvybės.

— Tai kodėl yra ant že
mės? Juk tu sakei, kad že
mė ir Marsas yra susidarę iš 
to paties štofo. ar nesakei?

— Bet Marsas kitais, 
žvilgsniais yra kitoks, negu' 
žemė. I

kartais toliau, o kartais ar
čiau. Kadangi jis pusėtinai 
toliau nuo saulės, negu mū-

Kinijos komunistai lenkia 
sovietus

Komunistinė Kinija, ilgai kiniečiai komunistai siūlę 
)uvusi lyg ir užmušta ar Rumunijai savo ginklų, ku- 
tent nelaikoma didžiąja jo- lių Rumunija, norėdama at- 
itine ir karine galybe, prisi-' ši palaiduoti iš sovietinio blo- 
’aminus šiek tiek atominių ko, žinoma, neatsisakė. 
)ombų, kone kasdien Įgyja
r didesni svorį tarptautinė-! Pranešama, kad artimiau- 
e politikoje. Ji tą savo au-!?iu laiku Rumunijoje ir Ju
danti svorį gana sumaniai iš- goslavijoje lankysis Kinijos 
įaudoja, pastaruoju metu politinė delegacija, kurios

Puslapis penktai

Prezidento Tarybos ūkio reikalams pirm. Paul McCraeken 
(viduryje) aiškina jungtiniam kongreso komitetui, kad, 
pasibaigus paskelbtam 3 minėsiu algų, kainu ir nuomų 
"užšaldymui“, prezidentas paskelbsiąs naują programą 
infliacijai sustabdyti. Pirmininko kairėje sėdi pragyve
nimo išlaidų tarybos direktorius Arnold \\eber. o dėsi 
nėję — pasiruošimo kritiškai padėčiai Įstaigos direkto
rius George Lincoln.

pi iešaky gal būsiąs pats Ki
nijos premjeras Chou En- 
lai. Mat. ta proga jis revizi- 
tuosiąs šių dviejų valstybių 
galvas Ceausescu ir Tito, ku
rie lankėsi Kinijoje.

Netenka abejoti, kad tik
dėl didėjančio Kinijos kari- Sakoma, kad rumunai ar 
nio potencialo ir JAV-bėms net jugoslavai vienokios ar 
teko pagrindinai keisti jos kitokios sovietų agresijos 
atžvilgiu savo politiką, tik atveju taria, jog geriau ture- 
dėl to ir visa eilė Vakarų de- ‘ ti savo pusėje sąjungininką 
mokratijų užmezgė su Kini-! Kiniją, negu Vakarų demo- 
ja diplomatinius santykius, i kratijas, kurios ir per Čeko- 
nes pasaulyje jau nuo senų■ slovakijos invaziją nė pirš- 
laikų laikomasi istorinio i to nepajudino. Gi Kinijos, 
dėsnio: kas galingas, tas ir Į didesnio sąmyšio metu lau- 
teisingas, nors jis būtų ir kiančius atsiimti is Rusijos

zerždamosi kone į priekines 
lidžiųjų valstybių eiles ir 
judria veikla užimdama jų 
arpe vis reikšmingesnę pa
loti.

— Nebeatsimenu. Maiki.
— Inkviziciją galima pa- 

( vadinti Romos katalikų val- 
1 džios žvalgyba. Ją įsteigė 
1 1248 metais popiežius Ino
centas IV-tasis kovai su ere
zija. Kas kritikuodavo po
piežiaus dogmas, inkvizito
riai tokius areštuodavo, kan
kindavo ir žudydavo. Vis 
dėlto teisybės ieškotojų ne
išnaikino. Atsirasdavo net 
kunigų, drįsusių pasakyti 
tiesos žodį. Pavyzdžiui, kun.
Mykolas Kopernikas parašė 
net knygą, priešingą bažny
čios skelbiamai pasaulėžiū-Į santykiu su 
rai. Jis apytikriai nurodė.

kruviniausias tironas...

Bet šiandien augančia Ki
nijos politine įtaka gal dar 
daugiau yra susirūpinę so
vietai, negu vakariečiai, nes 
kinu komunistai tiesiog ne- 
pavejamai ir nesulaikomai 
bėga sovietų komunistams 
už akių ir pro mažiausius 
plyšius lenda i jų interesų 
sferą. Tam patvirtinti ame
rikiečių spauda nurodo ir vi
są eilę faktų.

Vienas — geresnių

savo prarastas teritorijas,

Sovietų Sąjunga galinti la
biau prisibijoti, negu ”am-i Ątot{),.s 
žinos taikos“ laukiančių so
čiu vakariečiu.

ŪKIO MILŽINAI 
J

General Motors bendro
vės metinė apyvarta yra $68 
bilionai, jos įmonėse dirba 
695,796 samdiniai. Standart 
Oil apyvarta — $60.5 bil., 
samdiniu — 143.000. Ford 

apyvarta — $54.5
bil., samdinių — 431,727.

su planeta, tai jam ilgiau kad pasaulio centras yra ne 
trunka atlikti savo kelionę žemė, bet saulė, aplink kurią 
aplink saulę, ir todėl jo me- sukasi visos planetos.
tai trunka 686 mūsiškes die- . . __— Apie Koperniką ir as, 

Maiki, girdėjau. Jis buvęs 
lietuvis, ir tikras jo vardas 
buvęs Kepurninkas.

nas.

— O kaip tas gali būt?
— Kuo planeta nuo saulės

toliau, tėve, tuo ilgiau jai. — Taip aiškino kaikurie 
tiunka apsisukti aplink sau- mQSU patriotai, tėve. Betlen- 
lę. Pavyzdžiui, Neptūno p a- kaj ka(, jjs b ju

, .. net0* .atatumas nuo :au!ėf tautietis. Bet kas jis iš tik
to, jis turi daug mažiau van-i yra 2 milionu mylių, ir u b šiandien jau ne- 
dens irjoorasdaugskystes-ppsisukti aplink saulę jam sv:a‘bu. Jis mirė 1543 me. 
nis, todėl dienos metu jis la- trunka 16a musiskius metus. tais Rašė lotynUkaL Buvo

timis labai šalta. Dėl 
kitų sąlygų skirtumo

j“ toėtu bbūti kviS įritokia'I - .Malki, tu dar niekad' Į«?-. y?s'p1:!! *> raštai 
negu žemėje. Tas jau buvo man apie tokius dzivulion-. !«"> Po
žinoma ir seniau, o dabar gus nešnekėjai. Nu. tai pa-jltal1 ^strojiomas Galilejas 

Amerikos'sakyk ir daugiau. Išvirozyk ll>adare ^uroną ir. ziureda-

— O kuo jis skiriasi?

— Jis yra mažesnis, ir 
mažesnė jo traukos jėga. Be

tai patvirtino ir 
6-tojo ir 7-tojo Marinerių 
padarytos Marso nuotrau
kos. Iš tų nuotraukų Ameri
kos mokslininkai padarė iš-,---------- «---- — '"iv- i
vadą, kad Marso atmosfero- 'į planetų yra didesniu ir užiKact 

nitrogeno, be kurioj mūsų žemę, ai

kas tuos prajovus sužinojo, i ,ma^ 1H’° Jj 
Aš jau baigiu savo ar 
gyventi, o tokių istorijų dar į 
nebuvau girdėjęs. Gal tų!

je nėra 
gvvvbė neįmanoma. Van-į 
dens šiek tiek vra, tačiau ne- 
pakankamai, kad gyvybė 
galėtų išsilaikyti. Vienu žo
džiu, nėra gyvybei reikalin-į 
gų sąlygų.

nėra?

— Tėvas greitai viską pa
miršti. Juk sakiau, kad pla
netų vra visokio dydžio. 

. Merkuras yra pati mažiau- 
• šia, o Jupiteris — pati di-

jau galėjo pašte 
! bėti kaikuriuos Jupiteric 
mėnulius. Toliau planeta.' 

J stebėdamas, jis pareiškė 
Koperniko apibrėžta 

dangaus mechanika yra tei
singa. Ne saulė sukasi aplinl 
žemę, bet žemė aplink sau 
lę. Užtai popiežiaus žvalgy
bininkai jį sučiupo, ir inkvi 
zicijos teismas nuteisė uždą 
ryti ji tamsiame požemio ka

JŲ
JAV užuomaz

gos pradžia. Nors ir nežino
ma, kokie ten dar bus prėz. 
Nixono ir Chou En-lai ai 
paties Mao pasimatymo re
zultatai, bet jau pats tokio 
susitikimo faktas erzina so
vietus, kurie linkę jame į- 
žiūrėti tik prieš Sovietų Są
jungą nukreiptą JAV-Kini- 
jos blokavimąsi.

Nemažesni sovietų pasi
piktinimą kelia ir tai, kad 
xinų komunistai jau akiplė
šiškai lenda pačios sovietų 
panosėn — į Balkanus. Jit 
savo įtakoj laiko ne tik ma
žąją Albaniją, bet pastaruo
ju metu akivaizdžiai skver
biasi į Rumuniją, Jugoslavi
ją ir net su dėmesiu žvelgia 
į vakariečių sferoje esančias 
Graikiją ir Turkiją. Va. pa
starosiomis dienomis kinie
čių karinė misija apsilankė 
Rumunijoje, kurią sutikt 
Rumunijos krašto apsaugos 
ministras. Aiškėja, kad vy 
kusiuose pasikalbėjimuose

Reikia dar atkreipti dė
mesį, kad kiniečiai kiša so
vietų komunistams koją ir 
kitose srityse, ypač Afriko
je. Štai po nepavykusio 
sukilimo Sudane maskvinio Jįnės 
tipo komunistams kapoja
mos galvos, skęsta smėlin so
vietų tam kraštui supilti rub
lių milionai, o Kinijos ko
munistai jau siūlo savo pa
tarnavimus — teikti pasko
las. statyti fabrikus, tiesti 
kelius, atsiųsti savo specia
listų.

Ja

LINKSMIAU

Gina savo tautos garbę

Turistas iš JAV vaikščio- 
su savo bičiuliu čiliečiu 

sostinės gatvėmis.
— Kieno tas pastatas?—

paklausė turistas, rodyda
mas į aukštą namą.

— Tai mūsų krašto ap
saugos ministerija. Patsai 
aukščiausias pastatas mūsų 
valstybėje. Jis buvo stato
mas dvejus metus, — paaiš
kino čilietis.

— Net dvejus metus? — 
atsiliepė svečias. — Pas mus 
JAV-se toki pastatą gali pa
statyti per dvi savaites.

Tai įžeidė čilietį, ir kai 
svečias vėliau paprašė infor
macijų apie kitą dangoraižį, 
čilietis dirbtinai nustebo ir 
pasakė:

— O!.. Praeitą savaitę jo 
čia dar nebuvo...

į džiausią. Reikėtų sudėti į i Įėjime. Vistiek jis savi
_ . Vot tebe raz. 0 šliup-i krūvą 1,200 mūsiškiu žemių. I mokslo neišsižadėjo ir, ve

tarniai vis balamutino svie-Įkad padarytum vieną Jupi-| damas į požemį. vis kaltojo 
tą, kad ir kitose planetose; terį. j U v isgi žemė sukasi...

istorija * — Bet jo nesudegino?

kad ir
gyvena tokie pat žmonės 
kaip mes. Melagiai! Čia cekava

Maiki.
— Nesakyk, tėve. kad jie |

melagiai. Marsas gali būti; — Taip, tėve. astronomi- 
negyvas; bet kas žino, ar; ja yra įdomus dalykas. Tė- 
nėra gyvybės kitose plane-’ vas klausi, kas visa tai susė
tose? Yra mokslininkų, ku-; kė? Suprantama. pirmykštis 
rie prileidžia, kad
Jeigu žemės pav

pini visokių gyvybės*formų.I skritas kamuolys, kad ji su- pnes tai buvo sudegintas li
tai būtų visai nepaprasta.' kasi aplink saulę. Apie tai bohe^ 
jie sako, jeigu visos kitos, as jau nekartą tėvui
planetos būtų negyvos. ! nau, bet vis pamiršti.

— Nesudegino, tėve, be; 
išlaikė tamsiame urve 15 
metų, kur jis prarado save 
regėjimą ir išleistas mirė. 
Bet Giordano Bruno, kita?

aiški- sas- nežiūrint ziaunau-

— Ale pasakyk, kaip toli 
Marsas nuo

I
.i

zera^s?
— Nesibaik, Maiki. Mano 

galva piUa visokiu tiubolių.

Egipto prezidentas Sadat, Į 
nors ir imdamas sovietų pa-1 
galbą ar pasirašydamas su 
jais draugiškumo sutartis, 
viena akim vistiek žiūri ir į 
Pekingą ir siunčia ten savo 
orekvbos ministeri.

JAU IŠSPAUSDINTAS

”K E L E I V 1 O“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendorius

ų Nevvtonas. kuris apvalė 
istronomiją nuo pirmesnių 
Klaidų ir davė jai gryna 
nokslinį pagrindą. Jis išaiš
kino ir traukos dėsnį, kode! 
'ėmė traukia prie savęs vi
sus objektus ir kodėl plane- 
.os bei mėnuliai sukasi ap- 
ink savo centrus, niekad 
int jų nenukrisdami ir nie
kada nuo jų nenutoidami. 
r nors popiežių autoritetas 
ki šiol dar neprisipažino 

prie baisių savo klaidų, kad { 
per tiek amžių spyrėsi prieš» ' “ 
nokslo tiesą ir žudė jos skel
bėjus. vis dėlto turėjo jai nu
silenkti ir savo moyklose jau 
dėsto Galilėjo, Bruno. Kep
lerio ir Nevvtono tiesas, ku
inas pirma vadino "erezijo-

Pridėkime, kad Kinijos! 
komunistų agentai yra ne-' 
mažiau landūs ir kitose ma
žesnėse Afrikos juodukų ša-į 
lyse, gana sėkmingai konku
ruodami su tokiais pat so
vietų agentais.

Kinijos komunistų propa
ganda pastaruoju metu kar
toja ir dar labai sovietams 
nemalonų argumentą, nu- 
kreiptą prieš sovietinį komu
nizmą: ji pakartotinai pa
brėžia Sovietijoje vykdomą 
užgrobtų kitų tautybių rusi-
nimą. Tai visoms sovietų pa
žabotoms tautoms labai ak
tualus faktas. Nors ir neži
nia, kokio likimo tos tautos 
susilauktų komunistinės Ki
nijos valdžioje, bet mano
ma, kad kinai tikrai jų nesu- 
kinietintų. nes ir norėdamas 
niekas nepajėgtų išmokti 
kiniečių kalbos...

Ir taip ne tik Kinijos ne
apykanta, bet ir jos baimė 
Sovietijoje didėja, nors ru
sų komunistinėje spaudoje 
ir drąsinamasi, nes Kinijos 
pavojus vistiek kaip juodas 
debesis kvbo rytu horizonte, 
neabejotinai žadėdamas at
eityje didelę audrą.

ATVYKO DAR VIENAS 

KI 1NIGAS

siu priemonių, popiežiai ne
įstengė užkirsti mokslo pa
žangai kelio. Po Gaidėje' bai margo 
17-tame šimtmety atėjo ang-; neklaidingi popiežiai,

m,‘ ’ i Į Clevelandą iš Lietuvos
— Jes. Maiki, mamos ru-i atvažiavo 3 mėnesius pavie- 

»vieto. mainu- i> sėli Zarasų parapijos klebo- 
»nas kun Šukys,

Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šal
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Menas ir kūryba

tik gavome:

Nepasakyčiau, kad meno nemėgstu. Iš prigimties tu
riu šiokių tokių gabumu: dviem pirštais švilpiu, o, be to, 
šukomis labai gerai groju. Kartais, kai nėra muzikantų, aš 
su šukomis ir išgelbiu. Zakristijono balių, galima sakyti, 
aš vienas ant savo pečių ir išnešiau. Linksminosi visi zak
ristijono baliuje, o čia muzikantas per daug gerklę pa
drėkino. Nuleipo muzikantas, ir gana.

Svečiai mano — juokai. Besilinksmindami muzikan
tą i šulini Įmetė. Atvėsti. Na, o iš šulinio ištrauktas koks 
ten be muzikantas. Mazgotė.

Taip aš savo šukomis ir smaginau zakristijono sve
čia . ,

0 dabar meno reikalais toks nesusipratimas Įvyko. 
Persūdžiau .

Atvažiavo Į miesteli teatras. Klebono daržinę nusam
dė. Namų sienas skelbimais apklijavo.

Nuotaika, žinoma, nepaprasta. Kadangi aš esu vietos 
pašto agentūros tarnautojas, tai pas mane liaudis ir lenda 
— neatsimuši.

— Ką rodys? — klausia. — Tu miestuose buvęs, 
daug matęs, gal žinai.

Vadinas, lenda i pašto agentūrą miestelio aukštesnio
sios visuomenės atstovai ir vargina mane klausimais.

0 ką aš žinau, ką rodys? Gal geležines darbas lanks
tys. Gal koki lankstų kūną parodys. Kartais skrybėlėj 
kiaušinienę kepa.. Ar maža visokių teatrų pasauly...

Taip man beinformuojant visuomenę, cvakt —Kaš- 
kys. Kaip iš po žemių. Geriausias pažistamas dar iš ka
reiviavimo laikų: aš pirmoje kuopoje grandinio pareigas 
ėjau, o jis buvo siuvyklos specialistas. Kareivišką garde
robą lopydavo. Naudingas buvo žmogus.

— Sveikas, sveikas. — nudžiugome.
— Mes, — sako, — važinėjame su menu. Žmonių 

sielas už pigią kainą skaidriname. Kartais labai mūsų 
teatrais džiaugiasi. Kartais, žinoma, apvanoja, kai pabėg
ti nespėjame. Gerai, kad tave radau. Mums artistų trūks
ta. Vienas žadėjo atvažiuoti ir neatvažiavo. Gal vedė, c 
gal i kalėjimą atsisėdo. Mūsų kūrybiniai reikalai dėl to 
labai blogi: už vietą mokėk, už kelią mokėk, o vaidinti— 
nėra kas vaidina. Būk geras, — sako— broliuk, pavaduok 
artistą...

— Pavaduosiu. — sakau Kaškiui. — kodėl nepava
duoti. Per kambarį rankomis pereiti — galiu. Bet per di 
nepereisiu. Arba geležies dalbą laužti — raumenys pe: 
skysti.

— Nieko, — sako. — nereikia. Barzdą tau gali pri 
klijuoti arba ūsus. Nuteps visokiais dažais. Tau sakys žo 
džius, o tu juos kartosi ir vaikščiosi scenoj.

Kad taip, tai, žinoma, galima mėginti.
Ničniekam nesakau, lesistebi, kipšai, už savo pini 

gus mane pamatę.
O Teresei vis dėlto pasisakiau. Reikalas buvo. Vaka 

re užėjau ir išdrožiau:
— Jei tau vis tiek, ar aš, ar vyresnyąįfc .policininkas 

tai ateik i klebono daržinę. Pamatysi. kas" aš esu.
Vakare klebono daržinėje publika ūžia, braujasi 

Man ūsus kabina, o viena panelė artistė pasakoja, ką a 
turiu darvti.

Dešinėje Ro' i.■ \ ;e 1931 m. pastatytas nepriklausomybės 
paminklas (skulpt. Roberto Antinio projektas). Kairėje — 
Rok i.šk io bažnyčia, pradėta statyti Tizenhauzeno 1868 m. 
Jam mirus, bažnyčią baigė statyti jo sesuo M. Przezdziec- 
kienė. Ji kainavusi i mii. rubliu. Tai viena gražiausią ir la

biausiai išpuoštu Lietuvos bažnyčių, išskyrus kaikurias Vil
niaus bažnyčias, ižymiuju architektą statytas.

.. ■ r.wx-i....... rsv.

Henrikas R a d a us k

VAKARAS

Vakaras. Nereikia nieko,
Tik sėdėti ir žiūrėt,
Kaip ta saulė mus palieka, 
Ir lyg vakaras žėrėt.
Ir matyt, kaip upėj gluosnis 
Atsispindi ir lanka,
Ir kaip žemę ima glostyt 
Šilto vakaro ranka.
Ir girdėt ties galva skrendant 
Nepažįstamus paukščius,
Ir matyt Į naktį brendant 
Kažką murmančius medžius. 
Taip sėdėti ir žiūrėti 
Pe jokios, jokios minties 
Ir jau nieko nenorėti,
Nieko, nieko, net mirties.

;nnnnii!!ii'!i!:.'. ■s ........; "'t::!!®''"'::’::'

WATERBURY, CONN.

O. Saulaitienei dar darys 
vieną širdies operaciją

Nepriklausomos Lietuvos 
pedagogė (dėstė anglu kai-i 
bą Įvairiose gimnazijose) ir į 
Įžymi skautų veikėja Ona 
Saulaiticnė, širdžiai sunega-; 
Javus, ilgokai gulėjo Water-Į 
būrio ligoninėje. Kiek pa
sveikusi, ji grįžo namo, bet i 
vėl turi vykti Į Šv. Rafaelio! 
ligoninė New Havene. kur' 
;ai rugsėjo 9 d. numatoma 
padaryt? atvirąją širdies o-i 
>eraciją: Į širdį Įdėti specia-1 
ų plastikini prietaisą, turin- 
i pagelbėti širdies vožtuve-f 
iams. kurie reumatizmo y-
a sužaloti.

Tai bus jai antroji tokia 
operacija. Firmą kartą ji bu- 
o padaryta iai 1960 m. Ta- 

la širdies vožtuvėliai buvo 
usiūti. Vėliau paaiškėjo, 
:ad reikia daiyti naują ope- 
aciją. kokios anais laikais 
•ar neįmanoma buvo pada- 
■vti.

a s

Linkime ligonei tvirtai iš
silaikyti visuose šiuose ne
malonumuose.

DAIL. B. JAMEIKIENĖ 
VĖL HAWAJUOSE

Dailininkė Bronė Jamei- ♦
kienė yra plačiai žinoma ir 
nelietuvių tarpe. Ji jau da
lyvavo su savo kūriniais 
daugiau nei 60 parodų. Ji Į- 
traukta Į tokias knygas, kaip 
’AVho’s Who in American 
Art“, ”Desings for Crafts- 
men“ ir kt. Italijoje keturio
mis kalbomis leidžiamoje 
tarptautinėje menininkų en
ciklopedijoje Br. Jameikie- 
nei yra skirtas visas pusla
pis.

Havajų universitete ji y- 
ra gavusi antrąjį meno ma
gistro laipsni ir kuri laiką 
tame universitete dėstė.

Dabar ji vėl grįžta į Ha- 
ivajtis, gavusi kvietimą dirb
ti meno akademijoje. Ja’ 
pavesta vadovauti vaizdinių 
ir garsinių meno priemonių 
skvriui.Taip ir pradėjome vaidinti. Žiūriu — pirmoje eilėj< 

sėdi Teresė su policininku.. Kraujas, žinoma, užkaito. Be 
vaikščioju ir visokius žodžius kalbu.

Iš pradžių, kol kalbėjomės su panele, nieko sau buvo 
Ji net pradėjo patikti.

Štai Įeina Raškys. Barzda ligi kelių, žodžiu, seni; 
pasivertęs.

Panelę tuoj už pečių pakratė ir išmetė pro duris.
— Ko tu, — vadinasi, — kabiesi su tokiu botkočiu, — 

vadinasi, su manim.
Aš net užsigavau. Stoviu kampe, o Kaškys pradėjt 

mane visokiais žodžiais plūsti.
— Žinome. — sako. — tavo darbus, kai tu, būdamas 

svetimoj šaly, apie jaunas mergeles sukinėjaisi, o vieną 
galimas daiktas, ir suėdei. O dabar mano dukteriai ti 
slastus statai...

Klausausi ir tiesiog leipstu. Juk biaurybė Kaškys. ką 
žino, — tą ir krauna.

O buvo tokie dalykai.
Ir svetimoj šaly buvau. Apie Ukmergę, vadinasi, ka

riuomenėj tarnavau, ir su mergom, tiesą pasakius, ga! kas 
ir buvo. Bet šitaip visam miestui bliauti.

Žvilgtelėjau Į Teresę, o šios tik akys blizga. Kumš
čius tik gniaužo, gniaužo..

O čia Kaškys rėkte rėkia ir vis — ką tik apie mani 
ino. Vis toliau ir toliau.

Na. manau, jei jis viską papasakos, galimas dalykas 
nane ir policija suims.

G Kaškys prie to ir eina. Man kraujas ir užvirė.
— Denkit, — sakau, — drobę, nes aš jam. visiem: 

natant. snukį skaldysiu.
Drobės nedengia. Taip aš Kaškiui vieną kartą, antri 

-artą per vamplą. Kraujai pasileido, čia ir drobę uždengė. 
Vš dar porą kartų suvanojau.

Tuoj visi subėgo. Klausinėja.
— Už liežuvį. — sakau. — jei aš tyliu, kad jis iš kuo 

pos sandėlio dvi poras baltinių pavogė, tai tegu jis ir apie 
mane neplepa. Dėl kažkokios mergos gali visą mano gy 
.enimą suardyti.

Čia tuoj knygą man panosėn kiša. Girdi, taip parašy
ta. Kažkas prasimanęs ir parašęs.

O gal ir parašė. Tik teatras tą vakarą nutrūko.
Kaškys nubraukė kraują rankove ir išėjęs visiems 

pasakė:
— Dėl techniškų kliūčių, — sako. — vaidinimas nu

trūksta. Publika gali eiti namo arba šiaip kur nori...

Lietuvos sodžiuje pomi
dorai pradėti auginti tik ne
priklausomybės laikais. Ten 

, jie atėjo iš miestų daržinin- 
! kų.
j Ar pomidorų tėvynė yra 
t Peru. ar Meksika — iki šiol

Faktas, kad ten juos augino 
indėnai dar prieš Kolumbą.

Į Europą pomidorus atve
žė XVI a. ispanų ir portuga- 

I lų jūreiviai. Pirma atvežda
vo laukinius pomidorus Ge
resnės didumo. Pomidorai y- 
ra bulvinių šeimos atstovai. 
Šiai šeimai taip pat priklau
so mandragora, šunvyšnė 
(beladona), blekotas — vi
duramžiais vadinami „bur
tininkų prakeiktais nuo
dais“. nors tai pačiai šeimai 
priklauso bulvės ir tabakas.

Tikra pomidorų karjera 
prasidėjo XIX a. Pomidorai 
nėra vienamečiai augalai, 
bet netgi mažos šalnos jiem 
kenkia, o šiltuose kraštuose 
jie gali augti ir duoti derlių 
eilę metų be pertraukos.

Astekai pomidorus vadi
na „zitotomate“. Į Europą 
jie atėjo kaip ”pomi dėl Pe
ru“ — vaisiai iš Peru. Italai 
vadino juos ”poma d’oro“— 
auksiniai vaisiai, taip pat ir 

į „tumatle americanorum“. Iš 
j čia ir kilo pavadinimai „po
midorai“ ir „tomato“.

Pomidorai nėra maistin
gi — negalima jų prisival
gyti iki soties. 100 g. pomi-j 
dorų duoda nuo 15 iki 20 j 
kalorijų, todėl jie ir netuki
na. Juose yra daug vitami
nų — A, B, C, D ir E —bei 
mineralinių druskų. Be vita
minų, pomidoruose yra po- 
tašo. kalkių, sodos, geležies,: 
vario, fosforo, chloro, nike-' 
lio ir kobalto, kuris puikiai: 
veikia veido spalvą. Be toj 
jie turi citrinos ir obuolių 
rūgšties. i

Pomidorai yra švelni šla
pimą varanti ir liuosuojanti 
priemonė. Pomidoruose e- 
sančios šarminės medžiagos ' 
neutralizuoja rūgščių per
teklių, kuris atsiranda orga
nizme maitinantis mėsa. mil-į 
tiniais valgiais, kepsniais, į 
saldumynais. Daug pomido-į 
rų patariama valgyti laikan-' 
tis dietos prieš nutukimą,: 
sergant cukralige, inkstų iri 
širdies ligomis.

Kadaise kilo gandas, kad 
pomidorai sukelia vėžį. Iš 
kur atsirado toks baisus įta
rimas? 1930 m. Genevojej 
orof. Askėnas suleido žiur-Į 
kėms pomidorų tyrę ir šukė- Į 
'ė pūlinio pakeitimą, kurį: 
pradžioje kažkas neapgal- į 
čotai pavadino vėžiu. Pasi-Į 
gavus šią naujieną laikraš-Į 
čiams, pats prof. Askėnas i 
ją atšaukė kaip nesąmonę.! 
Bet gandas liko ir virto sa- j 
votišku prietaru.

Pastaruoju metu surasta 
lar daugiau pomidorų pri
valumų. Jie regeneratyviai 
veikia mūsų odą — ją atjau-' 
nina, gražina veido spalvą.: 
Taip pat raminančiai veikia į 
nervų sistemą. — mat, juose; 
vra bromo druskos. Grožio 
salonai pataria savo nervin
goms pacientėms kasdien 
Lepti veidą pomidoru — kai 
mnka išdžius, nuplauti šva- 
•iu vandeniu, be muilo. Na, 
t kiekvieną dieną išgerti 
stiklinę pomidorų sunkos.

GENEROLE IŠĖJO 
Į ATSARGĄ

I
JAV karuomenėje yra dvi: 

generolės. Šiomis dienomis 
viena jų Anne M. Hays, 50 
m., ištarnavus 29 m., išėjo 
i pensiją. Paskutiniuosius 4 
metus ji buvo kariuomenės 
slaugių viršininkė.

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

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS*
| NOS IR APMAUDO ĄSO- 
; ČIAI, premijuotas romanas, 
į 304 pusi., kaina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą, DELFINf 
ŽENKLE, premijuotas ro 
manas, 234 psl., kaina $2.5'

Albinas Baranauskas

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

Aloyzas Baronas, P AVA 
SARIO LIETUS, 261 psl. 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG 
uOTAS RYTAS. 166pusl
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivin administracijoje.

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

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

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

Sally Salminen, KATRY 
NA, romanas, laimėjęs Šve 
dijos literatūros premiją. 
29’ nsl., kaina $5.00.

k -tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $8.15
kietais viršeliais $3.75,

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 

. kaina $4.50.
Kazvs Almenas. UPE 1 

RYTUS. UPĖ J ŠIAURE 
romanas T dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Juozą* švaistas: ŽIOB 
’HAI PLAUKIA, romanas 
iš knvaęnešm kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo. 233 psl.. 
kaina $2.50.

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

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

Broliai balti aitvarai,
Henriko Naglo elrėraščiai. 
Prano Gailiaus iliustruoti 
72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

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 Tiruobs. 
176 psl., kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotiy 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00.

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

Ištikimoji žolė, romanas, 
paiašė Anatolijus Kairys, 
254 psl.. minkštais viršeliais 
kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, roma-
j nas. parašė Aloyzas Baro- 
j nas, 177 psl.. minkštais vir- 
j sėliais kaina $4.00.

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

Nuskandintas žiedas, 15
novelių, parašė Juozas Tini- 
įis, 200 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 
3.50.

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

Mes valdysim pasauli,
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.. kaina 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 dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

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

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

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

SocizTzmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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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Ar dar esame gyvi?

i Mass. valstijos kontrolie
rius Buczko skelbia, kad ir 
ta taryba sugeba gražiai 
"kombinuoti“. Pvz., vicepir
mininkas Connolly pernai 
balandžio mėnesį sugaišęs 
34 dienas, o gruodžio — net i

(Tęsinys)
O kas liko mums, lietuviams, toje neužbaigtoje S. 

Kudirkos byloje?
Liko neatšaukiamas Įsipareigojimas veikti, veikti be 

paliovos, be atvangos, kad S. Kudirkos ir Lietuvos oku 
pacijos byla būtų išspręsta lietuvių tautai priklausančios 
teisės prasme.

Veikti su tokia pat visų pastangų Įtampa, kaip būvi 
sukrusta Simo Kudirkos bylos pačioje pradžioje.

Nejaugi mes esame jau užmiršę, kad:
Bostone tada gimė ”Concerned Citizens“ komitetas 

kurio vardu buvo pravestos demonstracijos 1970 m. lap 
kričio 28 dieną ir tų metų gruodžio mėnesio 5 dieną.

To komiteto vardu buvo Įsteigtas aukų fondas Sim 
Kudirkos bylai remti. Tam reikalui sudaryta finansin 
komisija ir atidaryta speciali sąskaita Bostono banke.

Nuo 1970 m. lapkričio 30 d. iki tų metų gruodžio 5 d 
pravestas Pakrančių Apsaugos I-jo distrikto štabo, ku 
riam vadovavo viceadmirolas Ellis, piketąvimas, reikalą 
vęs to admirolo ir kitų kaltųjų S. Kudirkos byloje rezig 
nacijos. To piketavimo metu pravestas rinkimas parašų 
kuriais reikalauta S. Kudirkos bylos išaiškinimo..

Buvo surastas kelias Į Bostono televizijos stotis (2 ir '< 
kanalus), kuriose „Concerned Citizens“ atstovai milic 
nams tų stočių žiūrovų nušvietė S. Kudirkos išdavikų bu 
kaprotiškumą ir vaikiškus jų pasiaiškinimus.

Simo Kudirkos bylai išaiškinti Amerikoje buvo pra 
vesti du specialūs tardymai. Vieną atliko Amerikos Pa 
krančių Apsaugos (Coasts Guard) komisija. Šios komisi 
jos tardymo duomenys viešumai neskelbiami, nes varna 
varnui negali kapoti į aki...

Antras tuo reikalu tardymas buvo vadinamasis — 
„Hearings Before The Subcommittee on State Depam 
ment Organization and Foreign Operation of the Com 
mittee on Foreign Affairs House of Representatives“.

To keisto vardo komiteto tardymas, kūnam vadova 
vo kongresmanas (dem.) Mr. Hays, buvo pravestas 197i 
m. gruodžio 3-29 dienomis. To tardymo duomenys yn 
paskelbti veikale, kurį visai veltui gali gauti kiekviena: 
suinteresuotas asmuo, paprašęs laiškeliu savo kongresma 
ną tą tardymo bylos veikalą atsiųsti. To veikalo pavadi 
nimas — „Attempted Defection by Lithuanian Seamai 
Simas Kudirka“.

Šio tardymo pradžioje buvo iškilusi grėsminga krizė 
kaikas iš aukštųjų valdžios sfeių bandė tą tardymą visa 
nutraukti. Girdi, vienas tardymas (Pakrančių Apsaugo; 
komiteto) yra vedamas, tai kuriems galams reikalinga: 
antrasis? Be to, esą, tam kongresmano Hays vadovauja 
mam tardymui nepritarianti Amerikos visuomenė...

Tai buvo sąmoningas melas, paskleistas tų, kurie t: 
bylą norėjo negirdomis praleisti ir visai numarinti (ir da 
bar tokios užmačios kaikuriose valdžios įstaigose tebevy
rauja). Tam melui pasipriešinti pirmieji šokosi bostoniš 
kiai lietuviai su visu ”Concerned Citizens“ komitetu prieš 
akyje: naktiniame posėdyje aliarmuoti. Bostono aktyvūs 
tai lietuviai ne tik patys prirašė ir kongresmanui Hays’m 
pasiuntė daugybę telegramų, remiančių to kongresmanc 
vedamą tardymą, bet tuo pačiu laiku Įvairiausiomis susi
siekimo bei susižinojimo priemonėmis aliarmavo artimu 
ir tolimiausių Amerikos vietovių lietuvius ir lietuvišku? 
veiksnius, ragindami skubios akcijos gelbėti bandomam 
užslopinti tardymui.

Po tokios Bostono ir kitų vietovių lietuvių akcijos 
kongresmanas Hays gavo kelioliką tūkstančių telegramų, 
kuriomis jis galėjo visiškai užkimšti burnas Simo Kudir
kos išdavimo byloje Įveltiems kombinatoriams.

Sąrašą Bostono lietuvių su ”Concerned Citizens“ 
priešakyje nuveiktų ir planuotų nuveikti darbų Simo Ku
dirkos byloje galima dar ilga eile pratęsti, bet šiuo tarpu 
telieka visa tai kruopštiems ateities istorikams.

Ši kartą neįmanoma tik pamiršti nepaminėto dąr ir 
bostoniečio aktyvisto paruošto lietuviškos veiklos p 1 a - 
n o, toliau Simo Kudirkos bylai, o ir Lietuvos pavergime 
klausimui ryškinti ligi sėkmingos pabaigos. Tai kruopš
čiai iki detalių siekiantis darbo pasidalinimo ir visakerio- 
pos veiklos pasiskirstymo vaizdžiomis schemomis nužy
mėtas planas. Retas kuris galėtų drįsti tokiam planui 
prieštarauti. Bostoniškiai labai palankiai jį priėmė, o pra
eitų metų pabaigoje tas planas, pateiktas mūsų vyriausių 
politinių veiksnių suvažiavime New Yorke. taip pat susi
laukė nors ir diplomatiškai santūraus pritarimo.

Ir užtat Bostonui buvo pavesta būti centriniu tašku, 
centriniu veikėju Simo Kudirko reikale.

Karišku terminu išsireiškiant, bostoniškiam? buvo 
Įsakyta Įsitaisyti vyriausiąjį štabą, kuriam turėtų subordi- 
nuotis visi kiti tuo reikalu Amerikoje veikiantieji „štabis- 
tai“ ir štabiniai padalinėliai.

O buvo tatai padalyta dėl to, kad bostoniečiai Simo j 
Kudirkos bylos pradžioje ir tolimesnėje jos eigoje tomis j 
dienomis rodė tiek jėgų ir noro, tarytum du pasauliu būtų ’ 
pajėgę nugalėti... t

(Bus daugiau) •

Bostonas
Pakėlė mokestį $17.90

Bostono majoras White
paskelbė, kad nekilnojamo- 38 d. ir 
jo turto mokestis pakeliamas vęs" per metus $10.00<J 
$17.90 tūkstančiui turto ver- (^ar $3,820 išleidęs ke 
:ės. todėl šiemet teks mokėti 
H) $174.70 už tūkstanti (bu
vo $156.80).

Aišku, prieš pat rinkimus

nems.

taip 
metus

Majoras White jau sausio 
mėnesį pasiūlė Connolly at
leisti. Gub. Sargent. kuris 

najorui nebuvo malonu to-: onnollv paskyrė, bylą per
dą naujieną paskelbti, bet <Livė Bendruomenės reikalų 
dtos išeities neturėjo. Jis
dškino. kad stengtasi, kur 
galima, išlaidas apkarpyti 
pav., atleista net 500 tar- 

įautojų), bet padidėjo iškil
ios mokykloms, policijai ir 
ritiems reikalams.

ukombina- 
$10.000 ir

Alyva kūrenamos

departamentui, kuris iki šiol 
jos dar neišsprendė.

Nepietaus mūsų sąskaita

\lfred Archibald—Carney 

ligoninės vajaus pirm.

South Boston 
sanko prezidentas Alf red i 
V. Archibald pakviestas va-1

Rašėme, kad kaikurie 
Mass. seimelio atstovai pie
taudavo restoranuose ne iš 
savo kišenės, bet iš seimelio 

! iždo. Tai daryti buvo leista 
tiems atstovams, kurie būda- 

I vo priversti ilgiau seimelyje 
Savings ’ užtrukti.

1 as reikalas iki šiol nebu-
aus Carney ligoninei pra-Į vo viešai žinomas. Jis pate- 
Jėsti pirmininku. Vajaus! ko i spaudą tik tada. kai pa- 
ikslas — surinkti$15 mik. Į tirta, kad restoranų sąskai- 
eikalingų ligoninei praplės- tose Įrašomi ir tokie atsto-

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

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

10 metų garantija.

vai, kurie ir nepietaudavo.
Sakoma, kad dėl tokių są
skaitų kalti ne tik restora- 

Archibald taip pat va- nai. Mat už vieno asmens 
lovauja United Fund. Can-j pietus leista mokėti $6, o už! dirl)ti moleris< gvrai kalbanti 
er Crusade, The Red Cross! tokią sumą negi išeisi sotus!

‘ir dar „linksmas“, todėl bū-!rasanl* Kreipt.s į
davo padidinamas valgan

i ir patobulinti. Joje gydosi 
r daug lietuviu

r Heart vajams.

Ir čia „kombinuoja“ čiUjų skaičius. Tada valgiu- 
sieji galėdavo užsisakyti ko 

Savivaldybės - valstijos nors daugiau.
ėsomis pastatytus namus 
;aldo tam reikalui sukurta 
jrganizacija — Boston Hou- 
•ing Authority. Jos tarybos

i
Dabar seimelio pirminin

kas Bartley ir mažumos va
das Hutch paskelbė, kad

įariai negauna nuolatinės į seimelio lėšų nelei-
Igos, bet atlyginami už su-1 džiami.

gaištą laiką. Jiems dienai j - ———---- jmlLjlL
nokama pirmininkui $50, o • Ragaudamas pirmąją tau- 
ritiems nariams po $40. bet rę, žmogus geria vyną su
)er metus jiems negali būti; trečiąja taure — vynas geria
šmokėta daugiau kaip po 
>10.000.

žmogų.
Japonų priežodis

RUGSĖJO 14 DIENĄ BALSUOKIME UŽ

John Joseph Mockley
□uvusį senatorių, kandidatuojantį Į miesto tarybos narius. 
Jis yra patyręs asmuo ir geras lietuvių bičiulis. Todėl ati
duokime už jį savo balsą pirminiuose rinkimuose!

Norman Alekna

•? wunaax hm mm

MINTIS
i 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- j 
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.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero. III. 60650.

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127.

Nevv Yorke „MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir „Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven,, 
N.Y. 11421). . . | _______ _____ j

Savybės:
Produktingumus

Grožis
Ekonomija

■! <ri‘l :

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (Juincy, Mass. 02169 
Alyvos burnerio aplarnav imas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
Storiausias pirkinys

&FUEL CHIEF
1 Oil Heating Eųuipment F

Ieškoma kelionių Įstaigoje LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

ir

Trans-Atlantic Travel Service,

390 Broadvvay. So. Boston. Mass. 
02127, telefonas 268-8761.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIA! Si A D<>\ ANA

Į LIETUVĄ!

Geresnė už bet ką kita— 
specialūs rublių

C E K T I E I K A T A I 
INTERTRADE

EaPRESS ( OKI’, 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką lik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai tas 
pats, ką. turint 8100, 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių 8 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Cert ifikatai ; nustatom* 
Į namus per 3 savai.es. 
Už viena specialu rubli— 

$2.13.
Jokių primokėjimų!

Galite siųsti bet kokią 
sumą.

Prašykite mūsų 
iliustruotu katalogų 

veltui!
Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
Intertarade Evnress 

Corp.
125 E 23rd Street 

Fifth Floar
New York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBU! 
AUTOMOBILIAI
Tik trumpą laiką!

Moskvic 412 IE....$2,995 
Zaporož.ets ZAZ....$1.S95 
Labai ribotas skaičius, 
todėl nedelskite ir užsi
sakykite tuojau.

BUTAI
Prašykit mūs:; spelialių 
biuletenių.

NENUSIMINKITE:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus. 

Siųskite $5, gausite vaistus
su nurodymais.

royal pronueis
North Sta., P.O. 

Newark, N J.
Bo\ 9112 
07105

I
Turime Lietuvos žemėla

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

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime
D. Poška

o AVAlTRAšTIS

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 88.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690, Quehec, CAN ADA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių nariam a

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri \Ta 
pigi, nes, SUSIVIENUIM AS 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 reik;.tingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.%.

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

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

SIxA—AKCIDENTALf 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 
\ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, New York. N.Y. 10001

T

savai.es
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TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

1 1971 m. rugsėjo 19 d. 10 vai. ryto šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje bus pamaldos už pavergtą Lietuvą, 
o 3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Pil. dr-jos auditorijo
je Įvyks iškilmingas Tautos šventės ir lietuvių sukilimo 
prieš okupantą 30 metų sukakties minėjimas.

Šį šeštadienį Bostono litu
anistinė mokykla pradeda 
naujus mokslo metus.

NEPAMIRŠKITE! Išeis V. Požėlos atsiminimai ... ...
Programoje: vėliavų mesimas, himnai, invokacija, 

Jau spausdinami Nidos dr. Algirdo Budrikio iš New Yorko paskaita, 
spaustuvėje Londone Vlado1 Meninę dalį atliks buvęs Vilniaus operos solistas 
Požėlos atsiminimai. Rinko- Stasys Liepas, jam akomponuos komi). Jeronimas Kačins-

9 vai. ryto pamaldos mo- je knyga pasirodys šių metų kas, Felikso Kontauto meniškas žodis ir deklamacijos, 
kiniams, o po jų — mokinių gale.
registracija ir pirmosios na- Vladas Požėla buvo Įžy-į 
mokos. Į mus Lietuvos socialdemok-,

Tenelieka nė vieno lietu- ratų veikėjas. -Jis ypatingai 
viškos šeimos vaiko už litua- veiklus buvo 1905 m. revo-; 
nistinės mokyklos sienų! ! liucijos metu. tad savo atsi-j 

Įsidėmėkime: ne mūsų minimuose pasakoja tikrai i 
piniguose, o tik mūsų vai- Įdomių dalykų.
kuose dar gali išlikti ilgus j Knygą leidžia Amerikos 
metus neužtroškusi lietuvy- Lietuvių Socialdemokratų'
bė!

Ramovėnų visuotinis 

susirinkimas

LV S-gos "Ramovės“ Ros 
tono skyriaus nariu visuoti

išlaidos dar vis sparčiai au- 
Rostone p-a Valstiins kontrolierius 

nis susirinkimas Įvyks rugsė-j viešėjo svečiai iš Los Ange-Buczko, tikrindamas tos Į- 
jo 12 d. 2 vai. popiet So. les —- aktorius Algimantas stajg0S veiklą, randa daug 
Bostono Lietuvių Piliečių Žemaitaitis su savo jauna visokių trūkumų. Apie juos 
di-jos salėje. Daibot\aiKė žmonele1 Audra. Jie aplankė jau buvo ir Keleivy rašyta, 
bus pateikta vietoje. i ir mūsų Įstaigą.

Visi nariai kviečiami da-' Žemaitaičiai Atlanto pa- Čia galima dar paminėti, 
ivvauti. pakrantėje vieši pas savo gi- kad ta Įstaiga apmoka net

Valdyba nuneš ir artimuosius

Sąjungos Literatūros Fon
das bostoniečio Įvairių gerų 
lietuviškų darbų rėmėjoj 
Povilo Brazaičio lėšomis.

Lankės A. ir A. Žemaitaičiai

Praeitą savaitę

Po programos kavutė ir šokiai.
Mieli lietuviai, kviečiame visus su draugais ir pažįsta

mais dalyvauti bažnyčioje ir salėje.
Lietuvių Bendruomenes Bostono apylinkė

Keistų dalykų yra šalpos 
B.

įstaigose

Mass. valstija šalpos rei 
j kalams per metus išleidžia
'arti biliono dolerių, ir tos i cesteri iš Virginijos, New

! kelionės išlaidas šelpiamam mos ir krautuvės...

I

atsikelti iš kitos valstijos. 
Buezko duoda pavyzdžių,
kurie rodo, kad po kelis šim
tus doleriu sumokėta asme
nims, atsikėlusiems Į Wor-'

Jersey ir kt.

$1,922 sumokėta už šel
piamojo vonios atnaujini
mą ir pan.

Nenuostabu, kad išsipuo
šusių "vargšų" pilnos Bosto
no centrinės gatvės, karčia-

Šaulių susirinkimas

Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos visuotinis susirinki
mas bus rugsėjo 12 d. 6 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Pil. dr-jos patalpose.

Tautos šventės proga kal
bės kuopos garbės teismo 
pirmininkas Jonas Valiuko- 
nis.

Susirinkimo metu bus ap
dovanoti veiklesnieji šau
liai, paskelbti centro valdy
bos rinkimų rezultatai.

šaulių dalyvavimas būti
nas. Kviečiami ir svečiai.

Atskirų kvietimų nebus 
siunčiama.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Rugsėjo 19 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-‘jos 3 aukšto au
ditorijoje Tautos šventės mi
nėjimas. Rengia Lietuvių 
Bendruomenės Bostono a- 
pylinkė.

Spalio 9 d. 6:30 vai. vak. 
Bostono lituanistinės mo
kyklos banketas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje.

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

- Spalio 24 d. So. Bostono

Lietuvių Piliečių d-jos 3 a. 
salėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo rudens 
parengimas ”Šurum-Burum“

Spalio 30 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
lietuvių respublikonų rengi
nys.

Spalio 31—lapkričio 13 d. 
City Hali parodų salėje A- 
nastazijos ir Antano Tamo
šaičių audinių ir tapybos pa
roda, kurią rengia skautų Ži
dinys.

Lapkričio 14 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Balfo metinis rengi
nys.

Lapkričio 28 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Šv. Petro parapijos 
choro koncertas.

r
’ AKYARIl MAS - PETORAMA BROADVV AY“

G54 E. Broadvvay, So. Boston, Mass., tel. 269-9842

Žemomis kainomis, mokant dalimis, galima įsigyti pran
cūzų, škotų, vokiečių aviganių ir kitų veislių šuniukų. 
Kačių, jūrų kiaulyčių ir kitų naminių žvėrelių. Tropikų 
ir kitokių žuvelių. Paukščių: papūgų, kanarėlių ir kt. 
ir jiems maisto, narvelių, žuvims laikyti indų ir gyviams 
visokių papuošalų. Be to. iš katalogo galima užsisakyti 
šunis ir kt.

Prašome atvykti ir įsitikinti.
Savininkai G. ir I. VOSSAI

I 
5 
I

L-

Lapkričio 21 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos di
džiojoje salėje Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 52 me
tų sukakties minėjimas.

1972 m. sausio 2 d. Bosto
no lituanistinės m-los Kalė
dų Eglutė So. Bostono Liet. 
Pil. dr-jos salėje.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas.

Skambdinti tel. 288-5659.

Dorehesteryje, 25 Rowell St. 
(prie pat St. Margaret ligoni
nės) išnuomojamas 5 kambarių 
butas III aukšte.

Kreiptis i šeimininką ten pat 
pirmame aukšte.
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COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Miibury St.

W0R CESTER, MASS.

Tel. SVV 8-2868

yra vienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus 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 karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

, Teleloaas: AN 8-2895
Dr. Jos. J. Donovan

■
s»Dr. J. Pasakarnioj)

I p e d i
OPTOMETJ 

jį Valandos:
ii nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

| P ft D I N 1 S 
METR1STAS

____1
,♦********«***********************

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Laik rodžiai-Deiman tai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
i RGp««tin;<ai taisoma laikrodžio* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 < » «I

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’ imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

'*******<*********##*♦**#*****♦*#*»’
3 TEL. AN 8-2124 i!

Dr. Amelia E. Rodd
(RTJDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

r********************************* ******************* .r******/*******************************************

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

*****^***********##****************

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance ;«

321 Country Club Rd. j! 
Nevvton Centre, Mass. 02159;;

Tel. 332-2645
***********************************
********************«•*****»*******♦./****»*******#*♦*#****♦*******♦#*#*•

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje i 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0G.

Paštu nčššunčtame.

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 
vielines gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-
me maistą, pinigus ir galite už- mintomi$ kainomis. Numa

<1 < I «I 
::
•’ sakyti jų gamybos prekes, čia 

sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS 
EKPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntu otas

Prekės parduodamos nuže-

toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vėl- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA T IKK A VAISTINE

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

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

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

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekas.

South Boston Savings Bank
ALFREI, W. ARCH1BALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

O A. 15 A R
už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

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

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

Skambi ii k i t e

268-4662;

už visus kitus indelius moka

51
5i%

Nuo įdėjimo dienus — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. 5, uosi mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

II Trans-Atlantic TraveI Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

<> 
::
< ► 
::
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Ę Dažau ir Taisau į
Namus iš lauko ir viduje. * 

£ Lipdau popierius ir taisaii 
* viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maso.
Tel. CO 5-5854

Elood Square 
Hardicare C o.
Savininkas N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bsnjamin Moore Dažui 
Pouiero* Sisroma 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys ramini 

Reikmenys plnmberisms 
vi.nHp daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broad way

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyrių 
i Bostone

Darbo vaunaos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12 i

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

**^*******************************************^r*****^^^#,********;




