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68-TIEJI METAI

Nixonas prie Kremliaus 
derybų stalo

Gruoblėtas kelias j Maskvą. Austrijos prezidento sū

nus demonstravo prieš tėvo politiką ir Nixoną. Maskvoje 

JAV prezidentas sutiktas mandagiai. Ko galima tikėtis?

Prez. Nixono kelionė i bet nebuvo tikrojo Sovieti- 
Maskvą buvo rengiama su jos vado Leonido Brežnevo, 
eile trūkčiojimų, vis keliant su kuriuo kaip tik ir teks de- 
klausimą: Įvyks ar neįvyks? j rėtis Įvairiais rūpimais klau- 
Tos abejonės yipač sustiprė-, simais. Mat, jis esąs tiktai 
jo po paskelbto Š. Vietnamo komunistų partijos vadas, 
sustiprinto bombardavimo ir bet ne vyriausybės narys, 
Haiphongo uosto užminavi-' tad pagal protokolą neipa-* 
mo. Vis buvo laukiama so- reigotas prez. Nixoną sutik- 
vietų reakcijos ir prez Nixo- ti.
nuo anksčiau duoto pakvie-' šiandien, po nakvynės 
timo atšaukimo. Pagaliau ir'puošniame Kremliaus apar- 
sutartame vizite prez. Nixo- tamente. gal net carų lovoje, 
nas dar pasiliko lyg ir atvi-. prezidentas sėdi sunkiose 
ras užpakalines dureles, pro' derybose prieš savo komu- 
kurias jis, nepasiekęs Mask- nistinius šeimininkus. Kas 
vos. galėtų be labiau junta-’ ten bus sutarta ir dėl ko ne- 
mo Įžeidimo grĮžti. Jis kelia-; susitarta, paaiškės vėliau, 
vo ne tiesiai iš Washinglono i Norėta pasirašyti atomi- 
Į Maskvą, bet dar trumpam; niu strateginių ginklų apri- 
sustodamas Austrijos sosti-! bojimo sutarus. dėl kurios 
nėję, nors ten jokios svarios'' jau ilgai derėtasi Suomijoje, 
politinės problemos nebuvo ; bet esą atsiradusios kai ku- 
sprendžiames . Į rios “techniška- kliūtys“.

- -v-r_____r______________ b____»_ _____i__________ Tiesa Austriioie JAV-biu* Neabejotinai bus susitarta
Lietuvai! Prasidėjo grumtyn^ su demonstraciją malsi- \vashįngtone dr. Jono Ge- moterų išvietėje, sprogo ga- apdaužė Šv. Petro katedroj, prezidentas kiek pa i Išėjo J ^'P^sti tarp abiejų kraštų 
nancia policija ir kariuomene, demonstrantai mete j enka-; nio jydimas, praeitą trečia- linga bomba, sugriovusi ke- ir Šv. Marijos statula—-Pieta buvo apnakvydintas Kless-! prekv??* apyvarta. gal dar 
vedistus akmenis, lazdas, ir, sakoma, kilę Kauno pakras-, dieni lankėsi Valstybės de- lių kambarių sienas, lubas, Vatikane, stovinčią Kristaus Į heimo pilyje, kur kadaise' suruost11 ’ ^e ion^ i ^e" 
čiuos gaisrų. ; partamente ir Baltuosiuose prakirtusi vandens vamz-, kurią sukūrė garsusis skulp- Į nakvojo Mussolinis, Angli-! O1'bita- ^ar kokių

• i ».- , j • - • Rūmuose ir iteikė tris irištas džius. Tai Įvykdė vadinamo-: torius Michelangelo.
Pirmos čia gautos žinios skelbia, kaa susirėmime su i. _£ ... •• ‘ „ -knygas su to.OOO parašų. Ji Waetherman organizaci-. statula laikoma nejkaino

Kaune susidegino jaunuolis 
Kruvinos demonstracijos 
Protestas prieš okupantą

Vakarų žinių agentūrų per Maskvą gautomis žinio
mis, kurias plačiai paskelbė Europos bei Amerikos spauda 
ir radijas, užpraeitą sekmadienį, gegužės 14 d., Kaune, 
apsipylęs benzinu, viešai susidegino 23 metų amžiaus lie
tuvis jaunuolis Romas T a 1 a n t a, protestuodamas prieš 
Lietuvos pavergimą ir komunistų vykdomą religijos per
sekiojimą. Toji tragiška protesto mirtis nepaprastai su
jaudino plačiąją lietuvių visuomenę, o ypač jaunimą.

i
Užsienio spaudos pranešimu, Romas Talanta suside

gino sekmadienio vidurdienį Kauno Muzikinio Teatro 
sodelyje, kai ten buvo pilna poilsiautojų ir kitų kauniečių.

I 1
Praeitos savaitės ketvirtadienį velionį laidojant ir pa

laidojus, Kaune kilo milžiniškos riaušes, kuriose dalyvavo Bostono lietuviu, kartu su ukrainiečiais, latviais jr kitais, demonstracijos dėl sąžinės laisvės, prieš 
tūkstančiai žmonių. Protesto demonstracijos atsinaujino ! religijos persekiojimą komunistų pavergtuos kraš tuose vaizdelis. Nuotraukoje matyti ir jauniausia 
ir tęsėsi ir penktadienį. Demonstracijų malšinti buvo su-j demonstracijos dalyvė Dalytė Ivaškaitė, laikanti plakatą su užrašu: ' Raudonųjų laisvė tai pajuo- 
telkta ne tik milicija, bet iškviesti net specialūs enkavedis- ■ ka Lietuvai“. Nuotrauka S. Urbono
tų daliniai, kuriuos sudarė daugumoje kariai iš Centrinės '
Azijos ir Kaukazo,o taip pat buvę pašaukti ir parašiuti- ’
ninkai, matyt, stovintieji Kauno įguloje. PvCZifiCntlli įtdJctū PCfltttffOnC SpKOffO Bčprotįs Qpd(tllŽ€

Tragiško įvykio sujaudinta kelių tūkstančių demonst- Altos peticija stipri bomba Pietą

rantų minia, kurioje žygiavo labai daug jaunimo, griaus- i Akos pirminirJ.as di_ Ra. p, aeitą penkiadienį anks- Vengtų kilmės aust. alie- 
zys Bobelis. Altos atstovo ti lytą Pentagono pastate, tis geologas Toth plaktukumingai šaukė: "Laisvės! Laisvės! Laisvės!" ir “Laisvės

demonstracijų malšintojais buvę užmušta bene pora po
licininkų, daug žmonių sužeistų ir kelis šimtus jaunuolių • Specialus prezidento
saugumas suėmė. j tarėjas Harrv Dent už• *

*. x a • i- • i - a i-a- • no- kafl prezidentasŽinoma, tokio masto ,vyk.o jau negalėjo nutylėti ir Ras bu§ painformuotas 
Lietuvos komunistinė spauda. Kauno Tiesa , minėdama i peįjc.jjos reikalavimu5! 
tą įvykį ir smerkdama demonstrantus, stengiasi įrodinėti,
kad, esą, velionis R. Talanta buvęs psichiniai nesveikas Kaip žinoma, Altos peti

nors
jos karalienė Elzbieta II-ji, I mai"nu iei*alu, bet 
Irano šachas. Norvegijos ka-’ £a» a’ bu> įasta bendra kab 

ba Vietnamo karo uzbaigi-

tad dėl to ir susideginęs... Tokie argumentai mūsų neste
bina, nes ten kone visi komunistinio režimo priešai yra 
laikomi “psichiniais ligoniais“. > sekiojimų Lietuvoj ir laiške ,

[prezidentui prašoma, lan-i 
Ta proga JAV ir kitų kraštų spauda iš naujo prisime- ' kantis Maskvoje ir tariantis i 

na Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų sovietų įvykdytą užgro- J su sovietų valdžios atsto- 
bimą 1940 metais, žiaurius šių tautų persekiojimus, nepa- į vais, iškelti tą persekiojimo

o vėliau kontrolė. ma^vti, ■ }ay^laU^„ H "UUHHL ’ A 71111 1 joje Nixoną sutiko ir de 
buvo silpna. Dabar Įsakyta ; ų . i monstrantų būreliai, kurių
sargams žiūrėti kad niekas! Suimtas Toth yra pamišė^; vienam vadovavo net paties

cŪ°je pi otesiuojama dėl so- nejsjne?:u nepatikrintu pa-> nes Par< 
vietų valdžios vykdomų per= i.ptll * * I Kristus, ir 1ketu

Rumunijoje pradėti taip 
pat varžyti rašytojai, kaip

; tai daroma Sovietų Sąjunlaužiamą pavergtųjų žmonių laisvės troškimą, 17.000 ka-į klausimą, 
talikų protesto raštą Brežnevui ir Jungtinių Tau tų gene- Į 
raliniam sekretoriui Waldheimui bei kitus pasipriešinimo ‘""
veiksmus rusų komunistu okupacijai. į „gamelis Taiwano pre2į-

Kaip gi mums visą ši pavergtos tautos kartelio tra- j^enta$ ^[>lars Itai-shekas me. nes jie kritikuoją patvirtino Slltarti 
giėka prasiveržima reikėtų vertinti? Neabejotinai jis ro- ,au panį'’ ^art?. i verksmus, nors ir nėr.

do neužgesinamu laisves ilgesiu plakancir musu tautos i , „ . . . f , .
širdį, kurios nepajege numarinti joks okupanto teroras.

goje. Šiuo metu valdžia už- 

draudė dviem rašytojam da-

pre
tas ruošia balių Amerikos 
ambasadoje, gegužės 27 lan-> 
kysis Leningrade. 29 d. iš
vyks iš Maskvos i Kijevą, 
gegužės 30 d. viešės Tehera-

eiškė: “Atš esu; austrijos prezidento Bruno 
kuo greičiau jūs! Kreisky sūnus dr. Peter j 

mane nužudvsite, tuo grei-Į Kreisky. kuris nesutinka su i , . . T ...
čiau aš nueisiu i dangy. savo tėvo pektine linija. | - » £

Deja. šiam vandalui piiesj Maskvoje nrez Nixonas-J namo. 
dangaus karalystę dar grė- j pirmadienio rytą buvo sutik-! 
ar gal dar ilgesnė atgaila: tas mandagiai ir griežtai pa^į 
psichiatrinėje ligoninėje. Į gal protokolo reikalavimus, 
šia 6 metai kalėjimo žemėje i čia aerodrome ji pasitiko 

1 Sov. Sąjungos prezidentas
lyvauti rašytoju suvažiavi-’ V(ikaru Vokietija Podgornij, premjeras Kosv-

ginas. užs. reikalu ministras

Tai ženklina ir Lietuvos jaunimo tokią patriotinės dvasios 
gyvybę, kokios didžia dalimi mūsų išeivijos jaunimas j 
Dūksta. Visa tai turėtų mus nepaprastai džiuginti.

i
Bet panašiais atvejais reikėtų gal ir kiek jausmais ne- : 

nudažyto samprotavimo. Juk mūsų laikais jau ne visada i 
neabejotinas teisingumas ir atvira širdis heroi-kai laimi su' ‘ 
sidūrus su brutalia okupanto jėga. Tai liudija piimųjų po J

kario metų lietuvių partizaninės kovos, pasibaigusios nu-' 
sivylimu, nors apmokėtos tūkstančiais gyvybių. Tai liūdi-Į 
ja Vengrijos ir Čekoslovakijos sukilimų pabaiga, kur buvo! 
prarasta net tai. kas turėta.

i
Mes neperšame savo tautai baimės ir nusilenkimo i 

brutaliam komunistiniam rusui pavergėjui. Bet mes siū-j 
lome nepamiršti apdairumo. Tam, kad nepasiduo- į 
tume provokacij.pai. Kad tauta neprarastų prieš laiką 
kantrybės. Kad nesudarytume priešui patogios priežasties1 
ir progos atimti tai. ką dar turime ar savo lietuvišku talen-1 
tu ir savo žemės meile sau sukūrėme.

O gal okupantas to tik ir telaukia?

Kancleris Brandt laimėjo: n •• i • • •
| parlamentas patvirtino su-i Britanijos mokiniai

____i tarisu. Sovietų Sąjunga. O- detnmstruoja
------- i pozicija nutarė susilaikvti J

Kalba gubernatorius George Wallace. kai 
jis dar nebuVo piktadario pašautas gegužės 
J5 d. Gaurei mieste, Md. Ar jis galės kan
didatuoti i prezidentus, priklausys nuo jo 
sveikatos stovio. Dabar dar neaišku, ar jis 
begalės vaikščioti, nes kulka pažeidė nugar
kaulio nervą.

j nuo balsavimo, ir tik tokiu 
į būdu spartis buvo pa4vir- 
i tinta.. Už patvirtinime bal

savo 248, prieš 10 ir 238 su 

Dabar ja aupčtie-

Demonstruoja ir Britani
jos moksleiviai. Reikalauja 
panaikinti fizines bausmes,, 
plakimą bambuko lazdomis.! 
panaikinti bausmę palikti į 
po pamokų, panaikinti uni’-

ii rūmai—Bun^rata-;. bet. formas, mergaitėms leisti!
-•;<5 ,r>onra«;tai Bundestago [ dėvėti trumpus sojonėlius,; Henr-V Kissin^eris svarbiausias.

vanouuazusll puuią, O oer-! Prezidento Patarėjas užsienio
InmKams nesiou ilgus piau-i^,Hikost7ika,7^kuriam^ 

Gub. George \\allace} KUS. 

sveiksta

"v+pv-rnn nošeicia. i
' darni atlikti labai svarbūs ir 
i slapti uždaviniai. Jis paruošė 

Reikalaujama, kad mo- prez. N'ixono kelionę i Kiniją ir 
kykių \aciovybes butų pa3 i Sovietų Sąjungą. Sakoma, kad 

Pasikėsintojo peršautas Į keistos komitetais, kuriuose prezidentas ji pasirinko dėl to, 
į gub. G. VValIace, kandituo- į mokiniai turėtų didelį balsą kad jis fiziškai labai ištvermin- 
! j$s i prezidentus, palengva jr kt. į labai išsimokslinęs, .moka

sveiksta. Kol kas dar neaiš-’į . . .. santykiauti su visokių pažiūrų
ku, ar jis galės vaikščioti, i Atrodo, kad ir Britanijos žmonėmis ir gali daug geriau 
nes dar neišimta nugarkau- mokyklos turės samdyti po- negu kiti diplomatai laikyti už 

• lvle įstrigusi kulka. Be* vra Iicininkus tvarkai palaikyti, dantų liežuvi ten. kur reikia, 
i vilties visai pasveikti. i kaip tai daroma Amerikoje. Gromyko ir kiti pareigunaij



M
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Ar tik nepraradome lietuviško 
sąžinės balso?

v
Mikas pažymėjo, kad dabartine padėtis Europoje metu padaryta žala. Šių vvalstybių klausimas priklauso O'Hare | Chicagą, iš Jauni- 

iradusi dėl visos eilės sovietų agresijos veiksmų ir taip’ spręsti pastarojo karo sąjungininkams. mo Centro | miesto centrą,
__x_. m ... ,, .. . .. iš Chicagos | Kent State uni»

Taryba, kreipdamasi Į JAV prezidentą, pareiškė pa- versitetą prie Clevelando. iš 
sitikėjimą. kad, sekant D.* D. Eisenhowerio ir W. Chur- čia Į Kanadą, Romuvos sto- 
chillio žodžiais, pareikštais 1954 m. birželio 29 d. (Poto* ‘ vyklon ir is ten sugrižimą. , 
mac Deklaracija), jis. prezidentas, „nebus dalyviu bet ■ A-tstovų komisijos žmonės 
kokio susitarimo ar sutarties, kuria būtų patvirtintas ar **U°& >Utl ael° 10"
pratęstas Estijos, Latvijos ir Lietuvos pajungimas“.

į atsiradusi
; tautinės teisės pažeidimų. Todėl, jei dabartinė padėtis 
i bet kuriuo būdu būtų pripažinta, tai turėtų tokius neigi- 
J mus padarinius:

būtų įteisinti nenatūralūs, jėgos keliu atsiradę 
Nepaslaptis, kad šiame karų ir pasaulinių sąmyšių | Pakritimai Europoje, 

laikotarpyje kone visi esame daug ką praradę. O ypač f b) būtų pasitarnauta Sovietų Sąjungai, jai spren- 
vėlesnieji politiniai išeiviai, vadinami tremtiniais. Dauge-' džiant vidaus bei užsienio sunkumus, taigi, ją įgalinant 
lis esame praradę geriausius savo gyvenimo metus, savo j dar labiau grėsti taikai bei pastoviai laisvosios Europos 
artimuosius, profesiją, turtą, sveikatą ir net po mirties dalies bei kitų pasaulio sričių padėčiai;

a;

(ELTA)

lietuviškų kapų aplinką. Gi aplamai — tėvynę.

Bet mes dar vis raminamės.

Raminamės. kad nepraradome tėvynės laisvės ilgesio, 
nes savo kalbose ligi šiol pakartotinai linksniuojame žo
džius „kova“, „pasiaukojimas“, „išvadavimas“.

c) |tampa pasauly, užuot sumažėjus, dar padidėtų ir
d) būtų kirstas skaudus smūgis sovietų pavergtų 

tautų viltims sulaukti laisvės.
Vlikas pabrėžė:

„Lietuvių tauta turi ypatingą viltį bei pasitikėjimą,

Raminamės. kad nepraradome artimo meilės, nes sa* j jog nebus pripažinta sovietų imperijos sekspansija“. 
vo pagraudenimuose ir pasigraudenimuo.se vis minime j
brolius, kurie vargsta, senelius, kurie alksta, tremtinius, j Ryšium su išdėstytomis mintimis Vlikas kreipiasi Į 
kurie miršta Sibiro taigoje. JAV prezidentą, jo prašydamas:

Mes taip pat guodžiamės, kad nepraradome tikėjimo 1 a) toliau nepripažinti neteisėto Baltijos valstybių j-
........................................... . . , jungimo i Sovietu Sąjungą irtai patvirtinti Maskvos pasi-

lietuvybes amžinumu, nes vis minime šviesiausiąją vilt}, j (arimuose. 
kurią esame sudėję Į savo lietuviškąjį jaunimą, vis pa- i ’
brėždami.kad tą jaunimą mylime, kad juo rūpinamės, kad j b) susilaikyti nuo bet kokių pažadų ar nuolaidų so* 
jam duodame viską, ką patys turime, siūlydami net irĮ vietų vadams, jei tai tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų pa

j žeisti tradicini JAV-bių reiškiamą nepripažinimo nusista- 
j tymą ir tuo būdu pakenktų ar atidėtų pavergtųjų tautų 

O kaip visa tai žavu, jeigu mūsų žodžiai atitikti; mū-! siekimus, joms laisvės trokštant, ir
sų dai bus! j c) reikalauti iš sovietų vyriausybės suteikti lietuvių

„. . v 1V. _ . tautai laisvo apsisprendimo teisę, kuria būtų atstatyta
Bet štai greta tų gražiųjų žodžių Jaunimo Kongreso• riklausoma demokratinė Lietuvos respublika. 

Informacijos pranešime skaitome:
, ..................... ... . . . i Rašto pabaigoje nurodyta: šiuo metu ypatingai svar-

Nakvynių komisijos pirmininke padare gana jaut-. fau R if Vidurio Eulopos ypatingai
rų pranešimų apie parūpinimų nakvynių atvykstantiems i, Uetu -e tebesa‘nt draugiškoms nuotaikoms JAV atžvil- 
kongresų. Iki šiol tuiima ti apie - < gamų sutinimų Pn", gju prezidentui siekiant teisingos taikos, jo sėkmė žymia
imti ir apnakvydinti JK atstovus. Su komisijos ir kitų pa-, daljmi ik, nu0 tu nuotaiku stiprumo bei pastovu.
galba einama Į namus su prašymais ir anketomis, kalba- m0 Jei jos siipnėtu, tuo pasinaudotų laisvės ir JAV prie- 
ma per spaudą, radiją ir I įetuvių televiziją, o cikagiskių' 
širdys dar nepakankamai tesuminkštėjo...“

Na, beveik sunku patikėti, atsiminus visas mūsų pat- j Baltijos Valstybių Laisves Taryba

riotines deklamasijas. Nėra nakvynei ar kelioms dienoms• Valst biu Tarvba> kuriQje dalyvauja
pastogės jaunuoliu, atvykusiam is Australuos. Angentr- Ljetuvvos ir įstijos Komitetai New Vor
uos, Venecuelos ar kitur, kai pikta Chicaga tr jos žalios, My identui R M Nixonuj š m cgužės 9 d. pa- 
apylinkės puošniausių tremtinių rezidencijų, kūnų savi- me lietuviai ,atvia, h. estai
mukai dar atmenamais laikais patys nakvojo sugriautos b_ . Taikog Konferencija atstatysianti
Vokietijos kanalizacijos vamzdžiuose, vartėsi b'^ni i R t vidurio Europos tvarkų, paremtą tarptautinėmis 
graužiami ant lagerio narų ir žuvies taukuose spirgino, sutartimis bei didži ju valstybiu kar0 metu ir jam paši
lk svabo daržo pasivogta bulve! ; b pa()a,ytais įsipareigojimais.

t

Gerbiamieji, susižvejoję tuitą, ar tik nebūsime pi a- ; Taryba atkreipė dėmesį Į tai, kad Sovietų Sąjunga 
ladę savo vakarykščios dienos atminimą ii savo lietuviš- I sje]Qa tarptautiniu mastu įteisinti savo imperialistinę plėt- 
kąją sąžinę, kuria taip gyrėmės? ■ Baltijos valstybes okupavus ir ji siekia per jos siūlom?

i Europos Saugumo Konferenciją savo kolonijinę imperiją 
ti • j • Į sutvirtinti. Taryba teigia, kad tokia konferencija tegalima

Veiksniu IRemOrandURldl į kbiSmų^ti^tVb^atetat^a Baltijos valstybėms karo

prezidentui Nixonui
I

Ryšium su numatyta š. m. gegužės 22 d. JAV prezi-; 
dento R. M. Nixono kelione Į Maskvą egzilinės organiza- į 
cijos New Yorke — Vlikas. Baltijos Valstybių Laisvės Ta-; 
ryba, Pavergtųjų Europos Tautų Seimas (ACEN) — pa* j 
siuntė prezidentui atitinkamus raštus — memorandumus.•

Vlikas 1

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, aptaręs 
tarptautinę padėti, pasiuntė prezidentui Nixonui š. m. ge
gužės 11 d. raštą. Elta pateikia kaikurias jo mintis:

Pirmiausia pažymėta, kad prezidento kelionės, ku
ria siekiama išlaikyti bei sustiprinti taiką pasauly, išva
karėse Vlikas jaučia turis pareigą jam perduoti nutildytos 
lietuvių tautos nuotaikas bei troškimus.

Per kelerius pastaruosius metus lietuvių tauta yra 
parodžiusi laisvės troškimą bei pasisakiusi prieš svetimą 
valdymą. Lietuvių tautos ryžto dvasią liudijo ypač du 
įvykiai: tai Lietuvos katalikų masinis protestas šių metų 
pradžioje ir Simo Kudirkos gynimosi kalba teisme. Dėl 
to Lietuvos gyventojai tai prezidento kelionei skiria ypa
tingą dėmes|. Lietuvių tauta dėkinga JAV=bėms, joms ligi 
šiol nepripažįstant Baltijos valstybių okupacijos.

valdžios pareigas...

Vliko rašte toliau nurodoma, kad prezidento viešna
gės Maskvoje metu pasikalbėjimuose galėtų būti iškeltas 
Baltijos valstybių bei kiti; artų. Rytų bei Vidurio Euro- 
poję. sovietų Įtakoje esančių, klausimas. Sovietai, savo 
tikslų siekdami, naudoja įvairias priemones paversti pa
stovią šių dienų teritorinę bei politinę padėti, tuo pačiu į London W II 2PU, England. 
metu skelbdami skatiną politinės kampos švelninimą. Ru-
sai viliasi gauti iš Vakarų didžiųjų valstybių net pažadus! Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius,

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS v 

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis) 
Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amai 
rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil
činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su 
lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti
kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra
ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi
ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ii 
Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku 
mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil
činskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt.

Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero
niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos 
atsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak 
tys ik kt.

Jau vien antraštės rodo, kiek įvairiausių ir kiekvie
nam |domių klausimų paliečiama šiame numery.

To numerio kaina $2.00. JĮ galite gauti Keleivio ad
ministracijoje.

MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens

minėto status quo klausimu. I
3719 W. 68th Place. Chicago, III. 60629.

Jaunimo kongreso ruošos 
darbai

Birželio pabaigoje Chica- ninkas, ir Dalia šimoliūnie- 
gon suplauks net keletas nė, teatrinių pastatymų pa’ 
tūkstančių lietuviško jauni- komisijos pirmininkė, pra- 
mo. Tai Jaunimo kongreso nešė apie vakarines progra- 
atstovai ir Tautinių šokių mas bei vaidinimus. Apie 
šventės šokėjai, kurie tikė’. programas netrukus bus pa- 
sis. kad čikagiškiai parodys; skelbta spaudoje, 
jiems lietuvišką nuoširdumą i
ir svetingumą, o šių didžių- J- Baris, ŠALFASS c. v. 
jų renginių vadovai, kad at- pirmininkas ir JK Sporto
vykusieji būtų tinkamai su
tikti, kad būtų jiems paruoš
tos programos, yra prisiėmę 
sau sunkią naštą ir darbo P

dienos vadovas, pranešė a- 
oie Australijos lietuvių krep= 
šinio viešnagę Jaunimo k-so 
proga. Krepšininkų kvieti-

tampą. Jaunimo kongresas: mu ir kelionės išlaidomis pa- 
užsitęs net porą savaičių su| sirūpina ŠALFASS centro 
plačia ir sudėtinga progra-; vaidyba, šiuo reikalu susita’

M. Pleiky*, Tvarkos komi
sijos atstovas, pranešė apie 
bendrą tvarką ir jos palai
kymą C. H. viešbuty ir Jau* 
nimo C. komisijos dar per
spės. kad nusižengusieji pa
skelbtam taisyklėm bus ša
linami.

J. Jasaitytė, Kongreso lei
dinio redaktorė, nusiskundė, 
kad komisijos trukdo jos 
darbą leidiniui paruošti, nes 
nepristato skirtu laiku pra
šomos leidiniui medžiagos 
(nuotraukų ir tik keletą sa’ 
kinių apie s£vo komisijos 
paskirti). Medžiagą esą pa
teikusios tik keletas komisi
jų. Jasaitytė* pranešimas pa
rodė, kad kaikurios JK ko
misijos nėra pakankamai 
pareigingos.

ma. Kongreso vadovai turi 
suplanavę programą, kad

D. Kučėnienė, Kongreso
talentų vakaro vadovė, tik 
ką grĮžusi iš Pietų Ameri*rusi su australiečiais. Spor-

i to diena prasidės liepos 4 d.. kos padarė gana išsamų 
kongresas savo paskirtimi H J Neprikl. šv.) Mar- j pranešimą apie visą Lotynų 
nebūtų tik pramoginis pasi- QueBe parko aikštėje futbo* Amerikos pasiruošimą Jau- 
svečiavimas, bet paliktu lie- -° rungtynėmis, o vėliau njmo kongresui. Ji aplankė
tuviškos veiklos ateičiai bent yv?\s sajeje kitų sporto sakų • Brazilija Argen-
nirmfląiaą niismaiort p-ai-'zaidvnes, gi ta pati vakarą 4lus’ajų, maziiiją Argen 
P^mąsiasnusmaigstytasga s Numatv- tiną, Venecuelą ir Kolumbi-
res.. O kad jaunimas ne tik. »okiai jaunimui, ^umauy išsamaus urano*
JAV-se bet ir tolimuosiuose: ta’ kad australieciai krepšį- „savo ^samaus piane■JAV se, Bet tolimuosiuos d atveze ir atitin

kąs ir i kitas lietuviu koloni- karnoms komisijoms perda- 
- x , j . . • a • ias ‘ ' ,vė atstovų registracijos an-įs to. kad vietovių \ado\ ai , ketas, dal| paveikslu ir foto*
daro savo sueigas arba ma- - tt/d-
žuosius kongresus“, kuriuo- N’ Stakauskiene, J K Bus- grafijų parodai, studijų an- 
se iš anksto diskutuoja būsi- tinės vedėja, paaiškino būS’ Ketas, registracijos^ mokesti 
mas problemas ir jas čia at-j tinės paskirti dabar ir kong- Užangažavusi is ten ir 
sive'š visu kongresininkų! reso metu. Pastebėjo, kad talentų vakaro programai, 
bendrai diskusijai ir spren-1 kongreso metu būstinė turės Susidomėjimas Jaunimo 
dimui. į veikti ir Conrad Hilton vieš- kongresu ir ruoša ten vyks-

! būtyje. Būstinėje, be pirm. ta su dideliu entuziazmu.
JK baigiamiesiems dar-J Sakadolskio ir vedėjos Sta- . .

bams susumuoti gegužės 6 i kausl>ienės, čia daug pade- Vargingiausiai gyvenąs 
d. II PLJK darbo komisijų! da Linas Regis (raštų multi* Urugvajaus lietuvių^ jauni* 
pirmininkai buvo susirinkę i fikavimo vadovas. Emilija nias, kuris nesąs pajėgus jo-
šešių valandų posėdžio Mar- Pakaaitė ir Aušnnė Karai- E*“8 JK UZS‘T-°'
oničfn radiin indi ios natai-' z i- • V ,? kejimams. Kaikur (pav. Ve*gucio iadijo stuaijo. patalu. tvte (žiniaraščio redakto- npenpin'ęp Knlnmhiim'p'i psa 
pose. Posėdyje dalyvavo 2/L.‘ė x ,-r (iau<y kitu Pasįtaiko nec .°je’ Kolumbijoje) esą 
JK pareigūnai Ji nradėio • + • ūau Kitų rasitaiko nepasitenkinimų dėl nede- 
JK SoSo pirmMPnkl ^os tvarky-

Sakadolskis ir pranešė apie I ^.^enciZ S*™ SUS1°rffan"
prezidiumo atliekamus dar-Į pačios nepajėgia nu* zav§s Argentinos jaunimas, 
bus, o visam posėdžiui pii-i tpi-j-mti iki automašinos nu- Nepapiastad dideli pašiau- mininkavo Kongreso atida-1 j nu , kojinį daro Brazilijoje kun.
rvmo komisijos pirm. Romas! ' ‘ į A. Saulaitis, SJ. D. Kučėnie-

kraštuose kongresui visu 
rimtumu ruošiasi, matyti jau

S. Mikaliukas, iždininkas n^s žodžiais, savo pastango* 
ir atskaitomybės kontrolie- m^s ^ra Padar§s ”ste- 
rius, paaiškino, kad jis su buklus“. jaunimo organiza- 

vavusi Parodų komisiją, ap- • savo finansinės kontrolės v™° ve^loje.
žvelgė parodų ruošą. Prane-! štabu yra paruošęs planą.) H PLJK Informacijos K’ja 
ė, kad vėluojasi užsiregist-j—kongreso metu budėjimą}

•uoti norintieji dalyvauti pa-į piniginiams reikalams. JAV KATALIKŲ SPAUDA 
•odoje. Tvarkingiausiai už<
siregistravo foto meno daly-) J. Kisieliūtė, Registracijos 
viai Mažiausiai susidomėji- komisijos pi!TOininkž pada. 
no terodo lietuviai architek-, ,.ė i5samu pl.anešima apie,

kongresininkų _ Racijos! jlTkataTiku falk-
tvarkvmą prieš kongresą ir 1 
apie komisijos darbą kong-

ru. a m -i. d reso metu.L>r. A. Norvilą*, Progra
mos komisijos pirmininkas,
oranesė apie JK programą, j komisijos pirmininkė,
Numatyta, kad pirmoji pro- padarė gana jautrų praneši-

PJ’asidesį ma apje parūpinimą nakvy-i|įm^ 
nių atvykstantiems i kongre

Kasparas.

Janina Liskevičiūtė, atsto-

sai, ypač jaunieji. Paroda 
prasidės birželio 24 d. Jau
nimo Centre. Chicagoje.

birželio 30 d., penktadienio 
vakare (spėjama 7 v. v.). 
Conrad Hilton viešbutyje. 
D.r Norvilas pateikė

D. Vaitkevičiūtė, Nakvy=

APIE LIETUVOS

KATALIKŲ SKUNDĄ

Darbininkas raišo, kaip 
talikų laik

raščiai | Lietuvos 17,000 ka
talikų skundą sovietų vai* 
džiai ir Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui.

The Catholic Register a- 
pie tai paskelbė 13 eilučių

są. Iki šiol turima tik apie 20 
procentų gautų sutikimų pri- 

visos jmįj jr apnakvydinti JK at*
’hicagoje programos pro-! stovus. Su komisijos ir kitų 

iekta. kuri dar oficialiai ne-j pagalba einama | namus su 
skelbiama, nes gali būti ne-’ prašymais ir anketomis, kal-l lučiu 
tikėtų pakeitimų. Pirmąjį j bama per spaudą, radiją ir!
vakarą tame pačiame vieš- Lietuviu televiziją, o čika-j The Wanderer—80 eilu 
lutyje po akademinės dalies 
ivyks ir jaunimo susipažini-

giškiu

mo vakaras. Jaunimo kong-i 
resan neužsiregistravusieji •

The Tablet (Bostono vys
kupijos laikraštis— 12 eilu
čių.

Twin Circle — apie 20 ei-

širdys dar nepakan
kamai tesuminkštėjo.

» •sajnfia
A. Markuli*, Transpor- — (sn?r.T5{TRĮ sofidn^s.Ėu 

' tacijos komisijos pirminin- ouosj^nj") uoasag aųj,
kas, paaiškino savo komi-'

■ * The Sun (Baltimorėje) —

negalės ten dalyvauti.

G. Kazėnas, Vakarinių į
programų komisijos pirmi- doma J K atstovus atvežti iš

cių.

misijos planus, kaip bus ban*
; I zlzvmn TV ntetnvns ntvpžti iš 162 eilutes.

pasigraudenimuo.se
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
STASYS SANTVARAS-4
šių metų kaštanams žydint

*

'Dalyviai meilės ir garbės manieji. 
Jūs žmonės, žvėrys, akmenys pilkieji. 
Aš buičiai skelbiu džiaugsmą ir šaukiu: 
—širdin priimkit žodį šiuo sykiu!“

J.įNujausdamas silpnumą žodžių savų. džiaugiuos ap
tikęs skolinu. Tad ir prabilau poeto Jurgio Baltrušaičio 
posmu, tartum sukurtu šiam pavasariui, tartum skirtu šū
kiui skambiam ir gražiam — savo broliui — poetų vienam.

Stasys Santvaras 

DAR KARTĄ

Dar kartę aš regiu tave, pavasari,
Dailus jaunikaiti plazdančioj širdy! —
Tu sodų ir pievų platybėse žiedus rieškučiomis sėji, 
Tu, tartum viduramžių riteris, erdvėm skrendi...

Ir sieloj šėlsta nuogo džiaugsmo upė.
Žiemos drabužius sudrasko nemunai--------
Lyg aukso varpeliai, padangėj sužvanga pilki vyturėliai, 
Ir veidrodžių grynų sidabrą atspindi klanai...

Ir tu regi — dar juokiasi jaunatvė.
Lyg šmėkla, pradingo sieloj sutema---------
Mergaitės pakvipo, kaip žydinčių rožių pabudę darželiai. 
Pagundom ir sopuliu alpsta širdy mylima...

Dar kartą as regiu tave, pavasari,
Kalnais ir pakalnėm jojantis kary!
Drauge su tavim aš pralėksiu atkylančių rudenio naktį, 
Išgersiu, kai tu Apolono sveikaton geri!..

VALANDA

Š. m. gegužės 27-tą, bostoniškės Lietuvių Enciklope
dijos rūpestingu kudakinimu daugelio metų gal skambiau; 
aidės vienas skaičius, būtent, šis:

kapa-kapa su de-e-ešimčia!
Ir tai bus nei pamažinta, nei padidinta naujiena, oi 

tikra šimtanuošimtinė teisybė apie Stasį Sant arą, sūnų 
Rūsteikonių kaimo, esančio prie „vieškelio, kurs bėga i 
Seredžių“ —jo paties žodžiais patvirtinant. Tai bus teisy
bė apie jo tiek jau nugalėtų metų, kai, jo paties žodžiais 
sakant. —

„Sekundės po sekundės lekia 
Į tolimas šalis, Į

Kur nėr pavasarių ir pievų žydinčių,
Kur saulė niekad neužklys.“

O jeigu tai teisybė, tad mes visi „Keleivio“ pakelei-! 
viai priimkim tai širdin, nes ši syki toji diena sutiks nebe* 
sekundes, o atsklidusius ir toliau lekiančius metus, ir ne: 
bet kam, o žmogui širdies, širdimi gyvenusiam, širdimi i 
bendraujančiam su mumis dabar, širdimi teberikiuojan-1 
čiam apie save tuos, kurie augom po motinos Lietuvos' 
sparnu.

Šioje Stasio Santvaro sukaktyje kalbos būtų — oi, 
ilgam! Gal ir be galo. Tačiau niekad nepakalbėsi tuo groy 
žiu ir savitai Įdomiu nuoširdumu, kokiu yra kalbėjęs j 
mums sukaktuvininkas savo lyriniais posmais, draminiais; 
vaizdais, laikraštine kalba, ar, pagaliau, gyv u skambiuoju 
žodžiu.

Žinom lieknąjį Santvarą — poetą, dramaturgą, ope
rinių libretų ir dainų kūrėją bei vertėją, buvusį operos so
listą (tenorą!), laikraštininką, paskaitininką ir, aplamai, 
nepralenkiamą veiklumu kultūrinį visuomenininką. Jį re
gim šakotą gebėjimų pranašumu, bet glaudų įsijungimu 
sveikan ir naudingan darban — kur rei ia ką paremt, 
pamokint ar kuriam darbui vadovauk Kartą šypsodamasis.' 
sako savo draugui Pulgiui Andriuliui: "N moku atsikal-į 
bėt, tad tapau Bostone Barbė devyndarbė". Tai teisybė,! 
tik ne pilna. Stasys Santvaras neturi atsikalbinėjimo „ga-i 
bumų“ nė kitiems miestams, kai reikia a*likti darbą dide-’ 
lį. reikia ir vykdytojo didelio.

Taip atrodo Stasys Santvaras Bostone, matant jį iš; 
New Yorko pro pakalnių debesis.

Bet yra ir kita perspektyva, kiti nuotoliai, gal gi dar! 
vaizdingeniam Santvaro paveikslui.

Niekad jo — to elegantiškojo Stasio — neprisiminėm, ’ 
kokių žvaigždžių lydimas jis atėjo Į šį pasaulį ir kaip tos! 
žvaigždės lydėjo nuo Lietuvos iki Amerikos, nuo Rūstei
konių iki Bostono. Tad, kas vairavo sukaktuvininką iš 
aukštybių, nuo žvaigždynų? — ir yra klausimas, prie ku
rio staptelėkim Santvarui priklausančioj dienoj, apie ką j 
jis pats yra sakęs:

„Ateina kūdikiai į paupius ir pagirius,
Ateina nežinodami kančios 
Ir neišgirdę Amžinojo žodžio,
Kad žemėje esi tiktai svečiuos."

Kas tu esi, mažyte laiko sauja,
Kų tu atneši man nepaprasta ir nauja?

Žiemos diena jau įkopė į dangų,
Girdžiu aš miesto bildesį, kaip varpų žvangų.

Gatves minia užliejo, tartum lava,
Minioj, kaip girioje, praranda savas savų!

Skubėjime žmogus visai paklaiko,
O jis tik menkas šapas nerimo ir laiko.

Sudūžta valandos į kranto uolų,
Lenktynių nugalėtojai arenoj puola.

Ir tų, kurs degino, burnojo, grobė,
Ir tų, kurio būtis, kaip jauno sniego drobė —

Lyg patvorio palaikę varnalėšų,
Rūstaus rudens pakilusi audra suplėšo...

Nors trokšti būti ųžuolas pakaimėj —
Širdis tava pavargsta laimėj ir nelaimėj.

Kas tu esi.mažyte laiko sauja,
Kų tu atneši man nepaprasta ir nauja?...

SAULĖTEKIS

Man buvo ir tebėr baugu keliaut į naktį,
Nes niekad nežinai,
Ar ten, tame juodam lange, palinksi amžinai, 
Ar dar linksmieji ryto milžinai 
Atlėks tave auksinėm rykštėm plakti...

Kai tik akim atsiremi į giedra angą —
Ir vėl gyvent žengi,
Jauties, lyg būtumei buities žaliajam pneangv, 
Tau kiekviena akimirka brangi —
Širdy ir vėl buvimo džiaugsmas žvanga!..

Tesie pagarbinta kasdien pabudus deivė —
Ta plieskianti aušra,
Ta šmėklas iš juodų pakalnių genanti žara! 
Būtis tiktai viena čionai tėra —
Tik saulė tavo Dievas, o keleivi!..

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

I

Poetas Stasys Santvaras su kai kuriais artimaisiais ir bičiuliais Bostono dienu grandinėje. čia jis 
i buvo dar iš Europus atsineštinės.Kašyioju O-jos pirmininkas, vienas Bostono Lietuviu KuUūros 
1 klubo steigėju. Kultūriniu Su*.u vakariu pro^ram os vedėjas, Dramos sambūrio narys. Lietuviu En- 
! ei k loped įjos bendradarbis, literatūros vakaru ir daugybės kitu parengimu dalyvis. periodinės 
Į spaudos darbuotojas. pakeleiviu kultūrininku trio bė jas, prez. Nigono atžymėtas IA\ naujoku ko- 
j misijos narys ir daugybės kitu pareigu žmogus. ■ jose nuotraukose — viršuj kairėje St. Santvaras 
;u savo žmona Ale savo darbo kabinete; dešinėje — savo namuose su adv. Zuzana šalniene, Lie
tuvos garbės konsulo adv. Antano šalnos žmona, apačioj kairėj — St. Santvaras ir raš. Antanas 
Gustaitis (dešinėj); dešiniajame vaizde — Bostono aerodrome: sėdi iš kairės i dešinę Stasys 
•Santvaras. Aleksandra Gustaitienė. Elena Vizgirdienė, stovi iš k. i d. dail. Viktoras Vizgirda ir 
į Antanas Gustaitis, čia Vizgirdai išlydimi i Eure pą.i • *

Į šiuos svečius kūdikis Staselis atvyko, kai saulutė 
švietė šiam žemės kamuoliui, taigi ir Rūsteikonių kaimui 
trečiame zodiako ženkle, o šiuo ženklu buvo vyriškieji 
'Dvyniai*. Šie, savo ruožtu, graikų mitologijoje simboli
zavo vienas — Herakli, kitas — Apoloną; pirmas — 
nepaprastą narsuolį, antras — visų menu globėją; pir 
masis — žemišką didvyrį, antrasis — Parnaso dievą.

Taip jau sakoma (ir horoskopuos rašoma), daugu
mui nė nesuabejojant, jog gimusieji šių ypatingų dvyniu 
ženkle yra abiejų ir vadžiojami, net jiems tarpusavyje 
rungtyniaujant dėl pirmenybių.

Stasys Santvaras nestokoja akivaizdžių j>ėdsakų, ku
riuos patikrinti visai nesunku tų 'Dvynių* ženklo prasmėj.

Iš tikrųjų, septyniolikmeti Stasį matom Heraklio 
globoj, kai jis, kaip kaiys-savanoris, dalyvauja kovose 
dėl Lietuvos laisvės 1919 m. šiuose žygiuose ir kautynėse 
jis buvo sužeistas su nefšdilusiom pasekmėm iki šių dienų. 
Bet gi tai nesumažino jo nerimo dėl laisvės, kai reikėjo

į dar kartą tapt kariu ir Klaipėdą vaduot bei jungt prie jau 
! laisvėje esančios vidurio Lietuvos 1923 .

Karams pasibaigus, neberimo jau ir Apolonas. Jis
Į nušalina Herakli ir Stasį ima savo globom Draugystei su 
■ mūzomis jis paduoda plunksną į rankas ir tuo pačiu me- 
j tu užsitarnavusį naujos valstybės pilietį Stasį Santvarą 
įveda ir į Lietuvos valstybinį teatrą Kaune, lyg į liftą Par
nasam

Čia ir matom jo pirmuosius ir pačius didžiuosius 'du*.
Stasį Santvarą mes matom ryškiai apdovanotą savo

‘ valstybinės laisvės ir tautos kultūriniu nerimu, žinom jį, 
j turintį ir talentus tuo nei imu gaivinti mių. Tačiau gerasis 
nerimas ir malonusis talentas apdovanotąjį ir vargina. 
Nebuvo nuo to išimtimi nė Santvaras, kai kartą skaitome 

Į jo klikoje tokį graudingos aimanos prasiveržimą:

''Ar tai pasaulis, kai po saule tik plėšikai,
Kai kraujo trokštanti dvasia visus užsėdo?
Baisu, kad iš pastogių ir iš bokštų 7 
Pakyla šnabždesys tiktai gyvačių ii pelėdų!**

Mes visi žinom, kad. tokiame pasaulyje atsidūrus.
• šiurpu visiems, o ypač jau turėtų būti skaudu poetiškai 
sukaktuvininko širdžiai.

Laimei, Stasys Santvaras, net savo amžiaus „kapoje 
su dešimčia“, byloja ir kitaip. Čia prieš mus jo „A idari 
langai**, čia jis žiūri į kiemą, į žmones, į toli ir į skaidrią 
šviesą. Ir tada jis prabyla ' isai kitaip:

„Ir aš keliauju.
Gyvenimas visom platybėm lenkia žemėn,
Bet lengva man.
Nes as tur iu gyvybę, galinčią visų platybių 

siekti."

Toks devizas šaunus. Juo Stasys Santvara-; br;; n r Li
ne tik Bostonui, bet ir kitiems miestams, ir visiems, kas 
dai* gyvas lietuviškam gyvenimui. Ir kai jis sako mums 
manifestą: i *

„Gyvvbė mano,
Kurią gavau iš motinos palaimintųjų rankų 
Yra brangi,

j Kaip brangios yra didžios Dievo dienos.**
tai tam jo aidinčiam džiaugsmui atsiliepkim ir mūsų 
džiaugsmo sąskambiu, kad širdingasis Stasys Santvaras 
būtų atsparus naujom sielvarto bangom ir tvirtas žvilgs
niu pro jo atidarytus langus skaidrion švieson.

Ant. D i r ž v s

VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI

Neseniai iš spaudos išėjo 
Vlado Požėlos atsiminimai, 
pavadinti „Jaunystės atsimi
nimai“. Apie iuos Naujieno
se adv. Jonas Našliūnas ši
taip rašo:

„VI. Pože'ia turėjo dide* 
liūs rašytojo gabumus, jo at
siminimai — vieni iš geriau
siai parašytų atsiminimų, to
dėl kiekvienam lietuviui re
komenduotina šią knygą 
perskaityti“.

Dirvoj rašytojas Jurgis 
GIiauda „Jaunystės atsimi
nimus“ taip vertina:

„Vlado Požėlos Jaunystės 
atsiminimai yra stambus |» 
našas į lietuvių memuarinę 
literatūrą**.

Minties žurnale K. Abr. 
rašo:

„V. Požėla rašo ypatingu 
būdu. Vietomis jis kaip be- 
leletristas plačiai naudojasi 
dialogu, ir tokie atsiminimų 
knygos puslapiai iš tikro 
virsta lyg į apysaką, kurioj 
pasakojami tikri įvykiai. 
Kitais atvejais sau žinomus 
dalykus jis pasakoja kitų 
žmonių lūpomis. Kaikur sa
vo pasakojimą paremia do
kumentine medžiaga. Bet, 
kaip jis prie pasakojamo da
lyko beprieitų ir kaip beper- 
duotų. reikia pasakyti, kad 
su mažomis išimtimis jis pa* 
sakoja vis reikšmingus ir į- 
sidėmėtinus dalykus“.

Tą knygą už $4 galite 
gauti ir Keleivio administra
cijoje.

„Europos Lietuvis“ rašo:
„Gražūs atsiminimai. Ir 

parašyti jie vpač lengvai, 
tarpais atrodo, lyg būtų išė
ję iš po beletristo plunks
nos“.



Poslapis ketvirtas M 23Nr. 21. 1972 m. gegužės L

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

prieš du asmenis, tariamus provokatorius. Vienas jų buvo 
paplautas, kitas sužeistas, nors tam nebuvo jokių Įrodymų, į 

i išskyrus, kad jie nepaklausė Stalino. Stalinas šaltai ir su .
į pasitenkinimu žiūrėjo i tuos Įvykius, tarsi jo visai nelietė,! Toks veikėjas yra Povilas 
j kaip vėliau žiūrėjo Į panašius Įvykius jau būdamas Rusi- ( P. Dargis, SLA prezidentas, 
įjos diktatorium. Jis gyvena Pittsburghe, bet

NEPAPRASTAI JUDRUS 

VEIKĖJAS

Komunistai prieš Vatikano | dar kartą pripažino, kad 
Vakarų radijo balsas jiems 
yra pavojingas.

Lietuvos krepšininkai 

pralaimėjo amerikiečiams

ir Romos radijo valandėles Į

Komunistai Lietuvoje ne- j 

be pirmą kartą niršta, nes 
jie nepatenkinti išeivių lie
tuvių laisvuoju žodžiu, 
sklindančiu per Vakarų ra
dijo siųstuvus: Madridą,Ro
mą, Vatikaną, Manilą ir iš 
Amerikos Balso.

Paskutinis pykčio liudiji
mas — tai Vilniaus Eltos 
direktoriaus Donato Rodos 
pamfletinis straipsnis „Dia
logas dėl Vatikano ir Rymos 
radijo“, Įdėtas partijos or
gane ’Tiesoje“ (geg. 5 d.).

Straipsnis pateiktas dia
logo forma — vienas pašne
kovų Įrodinėja, kad Romos 
radijas turis lietuviškai kal
bančios... mafijos, plėšika
vimo organizacijos filialo 
pobūdi... Autorius pagal tra
diciją priminė prel. Ignata
vičių. vysk. Brizgi ir net 'jau 
mirusi A. Impulevičių.

Kalbama apie abi lietuvių 
radijo valandėles — Vatika
ne ir Romoje. Iš eilės nuro
doma i paskirus tų valandė
lių teiginius ir pripažįstama, 
kad abu radijai suaktyvino 
savo veiklą.

Esą. radijai (lietuvių kal
ba) kritikavę taikos šalinin
kus, skelbę, kad Amerikoje 
esąs darnus tautybių sugy
venimas, o buitį Lietuvoje 
vaizduoją tamsiai: ten esąs 
skurdas, badas ir smurtas. 
Jei vysk. Brizgvs kalbėjęs 
apie religijos persekiojimą, 
tai, girdi, jis klydęs... Iš vi
so, siųstuvai net netarnaują 
žmogiškumui, nei geriems 
tautų santykiams... — teigia 
Rodą.

Okup. Lietuvos krepšinin
kai š. m. balandžio 28 d. 
Vilniaus Sporto 'ūmuose su
žaidė neeilines rungtynes. 
Jie rungtyniavo su JAV 
krepšininkais. Prieš atvyk
dami i Vilnių amerikiečiai 
Maskvoje pralaimėjo dve
jas rungtynes su Sovietų 
Sąjungos rinktine ir du kar
tus laimėjo — susitikimą su 
Maskvos komanda ir Kijeve 
su Ukrainos krepšininkais.

Vilniuje įvykusias penk
tąsias rungtynes JAV spor
tininkai laimėjo santykiu 
90:69 (po pirmojo ketvirčio

:32). Lietuvių penketuką

Blankus kaltinimas, keis
tas lyginimas su italu nusi-

nuolat reiškiasi ir kitose lie
tuvių kolonijose: čia jis j 
Nevv Yorke. čia Kanadoje,' 
čia Bostone, čia Chicagoje;

Leninas suorganizavo visiškai slaptą asmenini cent
rą — karini technikinį biurą (Leninas, Leonidas Krasi- 
p.as ir Aleksandras Aleksandrovičius Bogclanovas - ?4ali- 
novskis) pinigams parūpinti. Apie tą centrą neturėjo ži- h- kitur o jei kur nesuspėja 
nių kiti centro komiteto nariai, nes tai buvo prieš partijos 
nutarimą. Leonidas Borisovičius Krasinas suorganizavo 
keletą bankų apiplėšimų, jų tarpe ir Kaukaze, Tiflisfe, El i-, 
vano aikštėje. 1907 m. birželio 12 d. pagrebiant 341,000 į Štai vienas tokių praneši- 
rublių, užmušant tris ir sužeidžiant 50. Pinigai buvo 500 • mų sako:

pribūti, tenai jis kalba savo 
laiškais, pranešimais.

rublių atžymėtų numerių notomis, ir, bandant juos užsie- i 
nyje iškeisti, buvo suimti Stockholme — Olga Ravič.Zi- 
novjevo žmona, Paryžiuje — Maksimas M aksimo vičius 
Litvinomas (Wallach), vėlesnis bolševikų komisaras ir 
iškilus diplomatas, ir Genevoje — Nikolajus Aleksandro
vičius Semaška, vėliau sovietų sveikatos komisaras.

Stalinas bandė savintis to apiplėšimo suorganizavi
mą, nors visas darbas buvo atliktas L. B. Krasino patikė
tinio Semiono Archakovič Petrosjano (Kamo), o Stalinas 
viską stebėjo, įsilipęs į šviesos lempos stulpą prie Erivano į

Praeitą savaitę lankiausi 
Chicagoje, turėjau posėdi 
su SLA įstatu Komisijos na
riais. Aptarėm SLA Seimui 
patiektus Įnešimus. Tariausi 
su švietimo komisijos pirmi
ninku, su „Naujienų“ ir 
„Sandaros“ red'aktoriais. 
Turėjau progą pasitarti su 

j daktaru kvotėju ir. be to, te-
aikštės. Kad niekas neišplepėtų tikros tiesos, Petrosjanas- J al)ta1^ nė» Mvk į-ojųj 
Tr v o. 1 N., ... . . \ Draugijos ir Sandaros reika-)Ramo 1922 m žuvo Stalino pa . ikeUmų suorgamzuoUme T,.į0 pasimatyti ir su „ I 
akcidente. o Olga Ravic n N. A. Semaška dingo valymų Jyiganu tautinio lietuviui 
metu- namo klausimu. Kalbėjau ir Į

Iš Juozapo Vissarionovičiaus Džugašvili vartotų su buvusiu konsulu A. Kai“ J
psiaudonimu — J. Besošvili. Bezo, Čižikov, David, Iva-• va^.u aPĮe numatytas jam;

! pareigas busimajame SLA.

das Venzbergas.

komisija atliko 
rą puikiai. Visi

nenugalimas, buvo Stalino mėgiamas psiaudonimas jau-1 ine:;mai seimui jau sutvar- 
nystėje Gruzijoje. Ivanovič vėliau naudotas, važiuojant i ■ kyti ir pasiųsti i ŠLA centrą. 

Lietuvos rinktinės pa- užsieni, o nuo 1912 m. .vis dažniau pasirodo Stalino slapy- ; Su M. Vaidvla tariausi a- 
grindą sudarė kauniečiai, vardis, kuris vėliau vilto tikra pavarde. i pie „Tėvynės“ redaktoriaus
Teisėjas vengras ir suomis.! . , ..... J rinkimą. Jis pataria ši rei-
Vilniaus spauda pripažino, ■ p Stalino jaunystes dar reikėtų paminėt., kau 1904, k piIfIomajai Ta.
kad lietuviai rungtynes su- m. birželio men. jis. vedė Ekatenną Svanidze. kun l’a“: j-ybai, tik kandidatus i re- 
žaidę nedarniai, amerikie- gimdė jam sūnų Jokūbą ir greit po to, 190 7 m. balandžio. faktorius turėtu rekomen- 
čiai gi buvę žymiai išradin- 10 d., numirė. Sūnus Jokūbas pateko vokiečių nelaisvėn duoti švietimo Komisija.

DEŠIMT METŲ BE JUOZO STILSONO

Stilsonas (gimęs

1891.8.14, miręs 1962.5.18)
ir jo amžinėje pei vieta 
Brooklv r.e, Cypress Hill ka-

gesni ir greitesni.

Svarbiausia, kad lietuvių 
rinktinėje nežaidė iškilusis 
krepšininkas Modestas Pau
lauskas. Jo pasigedę ir ame
rikiečiai. (Beje, jie su lietu
viais krepšininkais pirmąjį 
kaitą pokario metais buvo

ir dingo.

Ivanovič
Kalbant su sandariečiais 

ir TMD nariais, sutarta Flo-
Juozas Stilsonas gimė Lietuvoje, bet, ciar būdamas 

mažas vaikas, su tėvais atvažiavo i Pennsyivaniją. čia jo
! ridoje turėti šių dvieju orga- tėvas kasė anglis. Teko ir mažajam Juozukui tėvui pade-

• - v._ niyjjpiiii tik ujisitanm? o tl, todėl Jis anksti sasioazmo su anguakasių sumuti daiouSiame periode susiformavo Stalino asmenines paziu- nizacijų uk pasi tai nną,^ o •> j - & z
ros Į revoliucini bizni, taip — bizni, nes i viusus klausi
mus jis žiūrėjo iš grynai praktiškos pusės, nepajėgdamas
skrajoti ideologinių ginčų dausose. Jisai iš arti pamato

seimą sušaukti vėliau Chica- ii', dar tik 14 metų amžiaus būdamas, streiko metu sakė 
goję.. „Sandarai“ reikalin- kalbas ir ragino angliakasius atkakliai .ko ;ot; dėl geresnių 
ga finansinė pagalba, todėl darbo sąlygų. Vėliau jis padėjo cukraus pramones strei-
prieita išvada, kad tokią pa- kininkams.

Juozas buvo geras kalbėtojas, energingas agitatorius
i , .. ... , - . ............... . . .. Jos J'eiKaių vedėju paskirti jr organizatorius, baugiausia savo jėgų jis atida, ė Socia-
ba pareikšti keletą sakinių užsienio konferencijose. ; t eisė ia J Zuri Kadangi ■ • , • i 7 • ■ -•' 1 4 *4 j teisėją a. zuit ivaudngi ]lgt sąjungai, ilgai buvo jos sekretorius. Geriau pažinęsvicono mugu A _ . .......

žaidę 1970 m. Taline ir taip bolševizmo ir kitų revoliucinių partijų vadus, klausosi jų ga]bą reikėtų jaj suteikti ir 
pat laimėje — santykiu kalbų, bet, būdamas neiškalbus, tik retais atvejais suge- įqS j-gjkalų vedėju paskirti - 
82:69).

ŠE į ^* 2U-

Stahnas, kaip Ivanovič, dalyvauja 1905 m. gruodžio ’Sandara ‘ visada musu SLA__ . . . komunistus, Juozas nuo jų pasitraukė ir iki mirties pasili-
rėjo Vilnių, gi Kompozitorių' 24-30 dienM konferencijoje Tammerforse, Suomijoj, 1906 tai reketų ko jų prie'šas. Jis buvo vienas iš svarbiausiu nuo komunis-
rūmuose buvo surengta ir. m- balandžio 23—gegužės 10 d. Stockholme. Švedijoje, ”gandaros“ personale neda- tų atskilusių organizatorių Į Lietuvių Darbininkų draugiją.

rvįj " ilgokai redagavo jos leistą Naująją Gadynę.
J. Stilsonas buvo baigęs linotipininkų mokyklą ir il-

JAV sportininkai apžiū-

spaudos konferencija. Jie j 1907 m. gegužės mėn. Londone. Anglijoje. 1907 m. birže-
kalteliais Sicilijoje ar JAV i pasakojo: geriausia sužaidė, lio pradžioje Berlyne, Vokietijoje. 1912 m. lapkričio ir 
mums vis dėlto aiškiai liūdi-
ja, kad laisvieji radijo siųs-: jajko „geriausių pasaulio 
tuvai savo lietmisn-omispio-j krep^įnjnkų mėgėjų tarpe“, 
giamomis atlieka j Vilniaus krepšinio žiūrovai,
vaidmenį, kad jie paveikūs. J ju nuomone, išprusę, jiems 
Priešingu atveju nebūtų • Vilnius patikęs — esąs gra- 
svarbioje dienraščio vietoje i žus miestas. Jie visur buvę 
to „dialogo“ ir dar riebios' maloniai sutikti, priimti, ga- 
antraštės apie Vatikano ir' vę dovanų.
Romos radijus. Komunistai1 (Elta)

gruodžio mėn ir 1913 m. sausio mėn. Krokuvoje, Lenkijo-' Įvairių SLA proble- gus metus duoną pelnė, dirbdamas linotipininko darbą
je (tuo metu Austrijoje) ir 1913 m. vasario mėn. Vienoje,; mų tariausi su dr. S. Biežiu.' amerikiečių ir lietuvių spaustuvėse. Jis yra kelerius metus 
^Austrijoje, — iš viso šešis kartus. i Iš jo visada gaunu širdin-, dirbęs ir Keleivyje.

Suomijos konferencijos metu, 1905 m. gruodžio 24 d.,1 £iauslū 
buvo paskelbtas rinkimų i dūmą Įstatymas. Leninas buvo 
už dalyvavimą rinkimuose, Stalinas — prie'š, nes kitos 
kairiosios partijos kritikavo tą rinkinių Įstatymą kaip ne-

patarimų, kuriais į Jo ir šiandien pasigenda vienminčiai, ir tebeliūdi 
dažnai tenka pasinaudoti. * žmona Natalija, duktė Lilija Šateikienė su šeima ir kiti 

artimieji.
Būdamas „Sandaroj“. ma-Į

čiau S. Michelsono atsiustai

Liaudies priešas—Stalinas
1879 m. gruodžio 21 d. — 1953 m. kovo 5 d.

demokratinį ir buvo už rinkim ųboikotą. Stalinui nerupė-i Vaidvlai Švietimo Komisi-i 
jo rinkimų demokratiškumas — jis netikėjo darbininkų 
pakankamu inteligentiškumu, bet rūpėjo praktiška pusė. 
kad kitos partijos savo laikysena nepatrauktų darbininkų 
savo pusėn. Be to. 1905 m. revoliucijos paliktas Įspūdis 
tebebuvo gyvas, ir visi laukė griežtesnių streikų ar kruvinų 
susirėmimų — Stalinas norėjo mesti darbininkus gatvių 
kovon.

jos raportą, po kuriuo turi 
pasirašyti visi tos komisi
jos nariai. Ar raportas jau 
persiųstas i SLA centrą, tik
rai nežinau.

Teiravausi, ar būtų gali-j

-Į.- --.-J—

LABAI ĮDOMUS 
ĮSIMINIMA)A

- - -x • >

i ATSIMINIMAI IR MIN-I
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 390 psl.. kairia ...... $2.

ATSIMINIMAI JR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
D temas. s! kaina .85. 

LIETUVOS VYČIO PĖD-

Išaiškinti bolševiku partijos provokatoi iai. kurie dir
bo caro policijai, yra šie: M. I. Brandinskis, H. A. Žito- 
mirskis, A. A. Poliakovas, Glazmanas, Kalininas. Voroši- 
lovas, A. I. Lobovas, R. V. Malinovskis. A. K. Makaruše- 
vas. A. S. Romanovas. I. P. Sesitskis, M. E. Černomazo- 
vas, V. E. Šurchanovas, Serebriakova ir „Vasilij“, kurio 
tapatybė neišaiškinta, bet spėjama, kad tai buvo J. V. 
Džugašvilio - Stalino agentūrinis slapyvardis, nors kartais 
policija savo susirašinėjime ji vadindavo „Kavkazec“.

1901 m. Stalinas priverstas aolleisti Tiflisą ir persi
kelti i Baku, nes Tiflise jis, norėdamas užimti vadovau
jančią vietą, negražiai ir nepagrįstai apšmeižė pupuliarų 
Silvestrą Džibladzę, todėl buvo patrauktas socialdemo- 
kiatų partijos teisman, rastas kaltas ir išmestas iš partijos.
1907 m. Stalinas veikė Baku organizacijose, kur daug įta
kingesnis buvo Stepanas Gregorievičius šaumjanas. Sta-! Lenino

Stockholme menševikai ir bolševikai nutaria bend
radarbiauti. bet tik todėl, kad menševikai turėjo geresnę 
organizaciją, o bolševikams buvo patogu jų organizaciją 
panaudoti savo tikslams arba slapstytis už menševikų nu
garos. Taip iškyla aštrūs ginčai taip Lenino ir Plechano- 
vo žemės klausimu. Leninas buvo už visiška žemiu suvals-A. <■
tybinimą. Stalinas pasiūlė Įdomų ir charakteringą klausi
mo sprendimą: kadangi valstiečių yra daugiau kaip dar
bininkų ir juos reikia būtinai patraukti savo pusėn, tai 
reikia jiems pažadėti, kad dvaių žemės bus išdalintos be
žemiams ir mažažemiams, neatsisakant savo galutinio 
tikslo — visas žemes suvalstybinti... Stalino žodžiais:
„...mes sudarome laikiną revoliucinę sąjungą su valstie
čiais“. atseit, laikinai nutylime tikrus siekimus taktikos i 
sumetimu.

Grįžęs Gruzijon, Stalinas, Besošvili pseudonimu, pa
rašė apie konfeerncijos nutarimus (susitarimą su menše=; lio 10 d. Aitos 
vikais ir žemės reformos klausimu) kaip chameleonas. į pavaduoja Alt<

GANA TO JUNGO. Ki;^ 
ma Chicagos Lietuvių Tau-[ro Bielinio atiminimai, 492 
tinėse kapinėse palaidoti a. i psl., kaina 85.00. 
a. Vinikienės palaikus. Ka-i T > i tvvc’rr.e
piniu valdvba mielai Jutin-i ....
ka, 'kad ji butų palaidotai
ten pat. kur yra palaidota! u lcU' ■ Juozo Au itsimininai,
urna su jos vyro pelenais.! ‘ 227 psl., kaina........... $4.00
(Dr. Vinikas buvo ilgametis’ MES VALDYSIM PA- KONTRŽVALGYBA LIE- 
SI.A centro sekretorius. — ŠAULĮ, parašė L. Dovyde- TUVO.IE, A".-> Budrio at-

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

PASKUTINIS POSĖDIS,

S.M.).
S. Michelsonas

CHICAGO, ILL.
Dr. V. Šimaitis Europoje

nas, I tomas 268 psl., II to- siminimai. L. •
mas 248 psl. Kiekvieno tomo $2.50. 
kaina $4.00.

WE WILL
i THE WORLE

CCNOUER
bv Liudas

Dr. Vladas Šimaitis. X4 D"^<lėnas’ 217 PsL> kaifta 
menkos Lietuvių Taiybos A,
sekretorius, geražės 15 d. L1ETL VA 3L-DO, Stepo-

is protokolu;n
j prisitaikant priešui apgauti. Tuo pat sumetimu jis sulaiko sekretorius Vaclovas Mazei ’ 1

su šeima išvyko atostogų ij n° atsiminimai. 416 minimu U
Europa, kur išbus iki birže-j A, 11 ” i'.r-ri’iv-A c. . . ■

sekretoriui TL : ,Slepo I viršeliais
Kaprio, 4S0 ^sl., kai- 
.......... ................. $2.00

Rama

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-iS50 .net.j atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina S3.

PER GIEDRĄ !R AUD
RĄ? Mykolo Vaitkau* atsi-

...$2.00; mas. 272 psl., kaina
8) IV to-

kietais
$3.75.
tomas
$3.75,

linas pradėjo ji taip pat šmeižti darbininkų tarpe. Kada 
Šaumjanas buvo policijos suimtas, tai dari ininkai kaltino 
Staliną ji įskundus. Vėliau Stalinas buvo taip pat suimtas 

suriedamas Raku Bailoi k^]ėiim- pžšjrndė kaUnin^.

4raipsn. Pi'oletarian“ laikraštyje, ėjusiame vie- La. Į DIENOJANT, Kipro Bie-
toj uždarytos „Pravdos“. kuriame Leninas pasisakė prieš 
Stockholmo nutarimus. Vėliau jis naudojo tą chameleonu 
taktika ir draugams pražudyti.

<Bns daugiau

; linio, 464 p- i. C- yK 1 fl H . ... “A - g 1

Paragink savo pažįstamus PENKilEJI METAI, Kip 
issirasyti Keleivį, Jo kaina ro Bielinio, 592 :592 puslapiai,'
metams S7.00, ma

To paties ?jJo< ;• u 
VI kietais vigeliais 
minkštais Ru

Viktoras BGži^ka. DEL
'MUSU SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl.. kaina įnė-krta’s virše-

$2.00 j liais $2,50. 'O,
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

buvo išrasta atominė bom
ba ; buvo sunaikintas karin
gos Japonijos militarizmas; 
buvo atsiradęs fašizmas. ku-> 
ris užkūrė Antrąjį pasaulini 
karą ir tame Kare pats žlugo 
kartu su savo vadais — Hit
leris pats nusižudė, o jo sėb
rą Mussolinj žmonės pako
rė. Tenka dar paminėti, kad 
Rusijos revoliucija nušlavė 
carizmą ir kad iš tos audros 
išnėrė atgimusi nepriklauso
ma Lietuva, tačiau, išgyve
nusi 20 metų laisva, vėl bu
vo sunaikinta.. Vis tai isto
riniai Įvykiai, tėve, kuriuos 
reikėtų visiems gerai žinoti. 
Deja. ne visi žino, arba žino 
kitaip, negu iš tikrųjų buvo. 
Turėtume dar daug dalykų 
prisiminti, nes daug ką jau 
pradedam pamiršti. Ir turė- 
imie dar pasidairyti, ką pa

liko žmonijai didis pranašas 
hlarksas.

—Kiek aš žinau. Maiki.* 
tai jis nepaliko mums nieko. Į

— Gaila, kad tėvas taip! 
mažai žinai.

AUKOJO: !

1972 m. balandžio mėne
si Keleivio Spaudos reika
lams aukojo:

i
Po $5: D. Anderson. De 

Kalb, II.. S. Šmitienė, Do*"’ 
chester. Mas.

Po $4: A. Manstee, Chi 
cago, 111., T. Vilkas, So. Bos
ton. Mass., J. Johnson, Eas- 
ton. Pa.

i
Po $3: A. Ceberauskas, 

Phila.. Pa., M. Tataiūnas. 
Lavvrence, Mass.. J. Dargis, 
Dearborn, Mich., A. Kaza- 
nauskas, Urbana, III., P. 
Krasin. Miami. Pla., J. Vai
niūnas. Venecuela, P. Stan
kus. Hartford, Conn.. V. 
Silks, Hamden, Conn., G. 
Lokamas, Omaha. Nebr., Z. 
Locke, San Dieno. Calif.. J. 
Mickelavage, Plushing. N. 
Y.. E. Cicėnas, London. Ont. 
A. Palubinskas, Montreal,

J. Sviščiauskienė, Dorches
ter, Mass., J. Gūdis, Worces- 
ter. Mass.. W. Diedulionis,: 
Cleveland. Ohio, V. Mačys.J 

VVorcester, Mass.. A. Stri-! 
peikis, Bridgeport, Conn. I 

i
Visiems aukotojams už j 

paramą mūsų spaudos reika 
Iams nuoširdus ačiū.

Keleivio administracija

tik vieną parą — 24 valan- 
das.

— Tegul bus pagarbintas, — O kur tie laisvi miestą' 
Maiki! buvo, Maiki?

— Tėvas vis nepamiršti' 
garbinimo. įI

i
• — O kodėl aš turėčiau ji i 
pamiršti?

iI
— Todėl, tėve, kad tai;. 5 Ii

jau atgyventų laikų pa pro-1 
tvs. Buvo laikai, kada varg-! 
šas darbo žmogelis turędavoi 
savo poną garbinti, kad tas į 
jo nemuštų. Bet tie laikai jau ’ 
seniai praėjo. Dabar jau; 
žmonės reikalauja lygybės.:

— O kas ta lygybė. MaLj 
ki? Juk tai komunistų išmis- 
las.

— Tai netiesa, tėve.

— Jie buvo Europoje, tė
ve, kur veikė krikščionybė. 
Vienu laiku jų buvo jau apie 
100. Žymesni jų vardai dai 
nėra išnykę, pavyzdžiui, 
Niurnbergas. Frankfortas. 
Augsburgas, bei Hambur
gas, Bremenas ir Liubekas 
Tai vis Vokietijoje. Vidur 
amžiuose daug tokiu miešti 
buvo ir Italijoje. Bet viena: 
po kito jie susijungė ar ta
po sujungti i didesnes vals
tybes ir prarado nepriklau
somybę. Vokiečių Bismar
kas sudarė iš jų Vieną Vo 
kietijos imperiją.

*
— O kodėl aš sjpie ta 

nieko negirdėjau?

— Tu sakai netiesa, o aš j — Tai buvo antroj devy- 
sakau, kad tai tiesa. Jes, į nioliktojo šimtmečio pusėje 
Maiki, lygybė ir laisvė tai jų* Tėvas dar negyvas buvai
.v . , .... , , . Į Europoje jau buvo skelbiaEmislas. Ponui jie isgalab,-, moks]as. d
JO patys pradėjo vadintis bininkai buv0 vie.
tovansciais“. o ar pas juos.

yra lygybė? Pasakyk, Maiki,! nytis visose šalyse ir kovot 
ar visi pas juos lygūs? Nau-! už laisvę ir lygybę, nuverst

, ‘ . išnaudojimo tvarka ir statysa! Atsimenu, ka. revo.iuei- a socializma. kur būtl 
jos metu Leningrade jie pa- ]aisvi
skelbė visiems lygybę, karei-
vis tuoj davė pulkininkui i _ Nu> pasakysiu
žandą, ir Leninas pagyrė ji kad toks parėtkas būtų ne 
už tai: „Gerai padarei, to-i šlėktas. Maiki. žinai, kad i 
varišč!“ Tai va. kokia pas! man nepatinka tokia tvarka,

, • v -i - į kur policininkas gali mam
? , • , ,. ,,rp J areštuoti, kai dainuodamakad genau pasakyt. Teguli inu .
bus pagarbintas, negu gau-H.ia|i
t. tokią lygybę“. A. beeiulj <ai ga| J pl-isi^iau

m ; ; jūsų klumpanijos. O ku— Tai vra kreiva pažiūra.:. •- J,T ,L. T .* . . , į . . dabar tas jusu Marksas gvtėve. Laisvė ir lvgybė nėra vena?

— O kai}) tai būtų senia"

— Tai bus jau 123 metai

— Nu. tai jau šmotas čė- 
so, ar ne?

„komunistų išmislas“, bet
prigimtas gyvybinis instink-j _ Jis jau nebegyvena tž
tas ir aukščiausias žmogaus! ve. Mirė 1848.metais, 
idealas. Žmogus visada už! 
ji kovojo, ir ta kova nėra pa- j 
sibaigusi iki šios dienos. Jei-j 
gu tėvas būtum studijavęs! 
senovės istoriją, tai žinotum,!
kad pasauly nebuvo darko-! 
munistų, ir Kristus nebuvo i
dai gimęs, o žmogus jau ko-. — Taip. tėve. Per tą laiką 
vojo už laisvę ir lygybe. Ne-: pasaujy Įvyko daug permai- 
sustbjO ši ko\a nei knkscio-; par ne5UV0 pasibaigę
nvbės laikais Buvo paskėlb-, Napoleono karai, kai Mark
ia šventoji Romos Imperija, sas mirė. nors Prancūzijos; 
pradėjo kurtis ir laisvi mies- karaliui galva jau buvo nu-’ 
tai, tačiau laisvės ir lygybės kirsta. Po Markso mirties 
žmogus \ is neturėjo. • buvo du pasauliniai karai.-

— Nesakyk, kad aš mažai» N 
žinau. Mano žinojimas ne iš į _ 

knygų, ale iš gyvo gyveni 
mo. Žinau ir apie Marksą, i 
ba Lietuvoje nažinau jo tau-1 
tiečius. Juk iis buvo žydas, i 
ar ne? Nu, tai kodo! žydai joj

TAI BENT SĄSKAITA!

Automobilių darbininkų 
unijos (United Auto Wor- 
kers) pirmininkas Leonar* 
das Woodcock nusiskundė 
JAV senato sveikatos komi
tetui, kas ištiko vieną jo uni
jos darbininką.

Jis atsigulė vienoje Det
roito ligoninėje akies opera
cijai. Bet ligoninėje jam bu
vo padaryta širdies operaci
ja. po kurios jis tuoj mirė. 
Iš viso jis ligoninėje išbuvo

AUDOKITĖS PROG 

KEISKITE PAPIGINTA KAIN 

Į LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ!

Netrukus nelaimingojo 
šeima gavo sąskaitą už tą
vienintelę velionies ligoni
nėje išbūtą dieną net 7,271 
dolerio sumai. t. y. pe 303
dolerius už kiekvieną išbūtą 
valandą, arba per 5 dole
rius už kiekvieną minute.

iI
Toliau unijos pirmininkas 

dėsto senato komitetui tos 
sąskaitos atskiras pozicijas:

a) Pati ligoninė — 3,588 
doleriai. J šią sumą Įeina o- 
peracijos kambario kaina 
900 dolerių,

b) 200 dolerių už širdies

i

W a lt e r Rask-Raš čiaupk <» vadovaujamas AMERI- 
( AN TRAVEL SERVICE lil'REAl šiais metais yra suorganiza
vęs daug grupiniu kelionių i LIETI'VĄ.

v- * isą lyginti SU Lietuvos ŽV- Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, t;j darbą sėkmingai į 
dais, tai atsimink, kad ir tęsia jau 11 metu. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 1 

vyksta sklandžiai.
Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 

CHK’AGO-—NEVV YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONĖ. 
Iš New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai

negarbina?

— Jeigu tėvas nori Mark-

Kristus buvo žydas, kurio 
žydai tai}) pat negarbina. 
Kokia iš to išvada? Ar gali 
pasakyt?

— Verčiau tu man pasalį 
kyk. Va, pasakyk, ką Mark-' 
sas mums paliko? i

11 dienu Lietuvoje 

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE! 

CHICAGO-NEVV YORK GRUODŽIO 21 d—11 DIENŲ KELIONĖ
— Mudviem, tėve. jis ne- Iš New Yorko $660.60 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai ' 

paliko nieko. Nepaliko nie-, 
ko ir savo tautai, kai}) tokiai, i 
Jam rūpėjo visa žmonija, ir 
jai jis paliko visą savo moks
lą, beveik taip. kaip ir Kris-* 
tus. Bet Įsidėmėk, kad aš sa- į 
kau: „beveik taip“.

1 11 dienu Lietuvoje.

(Totai tour prives are subject to airlines agreement and govem- 
ment uproval)

Informacijų kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Westera Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

i Telefonas (312) 238-9787
— Tai reiškia, tėve, kad

vis tik Kristaus mokslo ne- Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės; mus. Mes paruoštam 
galima lyginti su Markso e- kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką.'Teikiame informacijas 
Konomine teorija. Nes Kris- kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvu bi-! 
s.US kalba apie dangaus ka- , lietus ir reikalingas vizas.
ralystę, o Marksas parodo.
Kokiu būdu pagerinti gyve-j
nimą žemėje. Todėl manoj
žodis „beveik“ reiškia pa-j
stabą, kad jųdviejų mokslai j
visgi nelygūs, tik intencija;
yra panaši. Kitas dalykas, j
Marksas paliko parašęs la-j Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip

. . j -ii i • [verstis vien iš prenumeratos mokesnio: vieno išleisto tomo prenumerata
)ai Įūomų veikalą, kuri pa-'įgalindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra
šaulio mokslininkai atsidėie! kitaip' Nors ir buvo dėta 'abai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė .... . JV tiek prenumera
studijuoja, kai tuo ‘

— Tai ka tas reiškia, Mai-<, z
ki?

Viskas Encyclopedia Britanica’i

atų. kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau l-jj tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 

gricine rmnulitm noi ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities,
ivlĮSIUS HLpailKO nei Vieno Į$tai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo—siekdami, pereitą kovo mėn. 
)araŠVto savo žodžio. Kasi kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 

* . .. „ * . ’ i kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA
Vra apie JĮ parašyta, tai VUS į prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.
Kitu Žmonių ir nrimaišvta, Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų

. , . . , i , . ’ ■ lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOSVisokių Stebuklų, kurių ne-! leidyklos lėidinia. pagelbės toliau kisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.
galima nei mokslu vadinti.! Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
T • . , . ,T , ... . " i leidyklos leidimų, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą,
taigi, kai Markso palikimas! Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo S.m. gegužės 1 iki birželio 30 d. 
na labai ančiuooiamas ir Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

tarpu

apčiuopiamas ir 
aiškus, tai Kristaus labai a- 
bejotinas. Todėl kaikas net

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 36 tomai, kaina $299.00, siūlau $.

ibejOja. ar iš tikrųjų Kris- 2- v|NCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai.............kaina $25.00, siūlau $.

us yra buvęs, nęs jo buvi
mo nėra jokių pėdsakų. Juo 
labiau sveikas protas negali 
sutikti su teologais, kurie 
aiškina Kirstaus atsiradimą 
stebuklingu būdu, priešingu 
ramios dėsniams.

3. B. Kviklys. MUSŲ LIETUVA, 4 tomai

4. K. Jurgėla. LIETUVOS SUKILIMAS
1862-64 METAIS. 720 psl..................................

3. A."Kučas. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl................................................................................... kaįna

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 ps!.................................................................................. karna

kaina $42.00. siūiaro $.

kaina $10.00. siūlau $.

$10.00. siūlau $.

$7.00. siūlau

O vienuolika kitų leidihių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio-—Lietuvių 
dainos Amerikoje. J. Šešplaukio — Nemarioji žemė. L. Dambriūno — Lie- 

... . tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai. St. Santvaro — Atidari langai ir
--  Malki, tu man tiek pri-'Aukos taurė. A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina. A. Rukšos versta Enėjidė.

o ' : V. Šlaito— Eilėraščiai. A. Kutkaus— Dainininke dalia, Lietuvos žemėlapis—d IIšnekėjai, kad dabai 
užmigti negalėsiu. kaina $38.00, siūlau $

Vardas, pavardė

Išmintingiausiu vadina- Adresas .............. ................................................................
mas Izraelio karalius Salo*
monas. evvenes beveik 1000 šią atkarpa prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pa- |

. . • . «-.,»■»i«»« žymėjus siūloma k ūną, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,,
metų prieš Kristų, turėjęs w Broadvvay P O. Box 95. So. Boston Mass 02127 ,

700 žmonų ir 3<>0 sugulovių Pinigų ' ksto siųsti nereikia.

ir plaučių mašinos panaudo
jimą.

c) 717 dolerių kraujo ana
lizė (blood tęst).

d) 235 doi. kiti loborato- 
rijos darbai.

Sąskaita už dviejų chi- 
įurgų darbą 2,700 dolerių ir 
jų pagalbininkų 500 dolerių 
dar ateis.

Dalį šių kaštų apmokėjo 
minėta unija, o kitą— teks 
iškrapštyti iš panagių velio
nio šeimai.

Kas būtų, jeigu žmogui 
būtų tekę išgulėti ligoninėje 
mėnesį? Baisu ir pagalvoti!

S. G.

Jaunystes atsiminimai

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato, Seimo nario, mi" 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl. /

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 

Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

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

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
r m************************************** mmMMMMM*****

Kaip pinigai išpaikina moterį
Viena šiokia diena Jacųuelinos Onassienė* gyvenime

Apie jokią naujaisiais laikais asmenybę nėra tiek 
knygų ir straipsnių prirašyta, nuotraukų pridaryta ir ka 
įikatūių pripaišyta, kiek apie buvusio JAV prezidento J. 
F. Kennedv našlę, už graikų turtuolio Aristotele Onassi. 
ištekėjusią Jacųueline (Jackie).. Kaip anksčiau ji milioni 
amerikiečių namuose buvo pastatyta ant madonos pjedes
talo, taip dabar ji yra padaryta kalbų, apgalbų ir anekdo 
tų objektu. Kiek ji yra sensacijų ir pigių istorijų gaudyto 
jų bei fotografų persekiojama, bus aišku vien iš to. kai 
Nevv Yorke ji prašė policijos apsaugos nuo tūlo italo f o 
tografo, kur. paskui ją ir jos vaikus sekiodamas, nedavi 
jai nė vienos dienos ramybės, kol visas reikalas atsiduri 
teisme, kur kiekviena pusė reikalavo sau milioninių atly 
ginimų, — Jackie už jos persekiojimą, fotografas už truk 
dymą jam eiti profesines pareigas ir užsidirbti pragyve 
nimą...

Vienas vėliausių tos ponios biografinių bruožų leidi 
nių yra buvusio Onassio jachtos stevardo Kristijono Kafa 
rakio knyga "Garsusis Onassis“. kurioje nupasakojama 
Jackies charakteris ir kaip atsitiko, kad ji ištekėjo už se 
no multimilionieriaus.

Pasirodo, dar prezidentienė būdama, Jackie jau Lt: 
vusi "Įsimylėjusi“ Onassi ir, kaip autorius tvirtina, jeigi 
nebūtų prezidentas Kennedy nužudytas, ji "tikriausiai bū
tų atsiskyrusi ir ištekėjusi už Onassio“.

Onassis ir Jackie i pažinti ir intymius santykius suė
ję per jos seserį Lee Radvilienė, buvusią su Onąssiu "tvir 
toje draugystėje“. Onassis tuomet sau artimiausią draugi 
turėjo italų dainininką Mariją Callas. Kad tarp šių konku 
renčių greit prasidėjo varžybos dėl Onassio ir neapykanta 
savo tarpe, liudija tas faktas, kad. Jacquelinos pakviesti 
i Baltuosius Rūmus, madame Callas kvietimą išdidžia 
atmetė. Nebeilgai trukus Mrs. Kennedy tapo Mrs. Onassis 
multimilionieriaus žmona.

Sunkiausiai patenkinama ponia .

Aristotle Onassis turi Paryžiuje (panašiai kaip Nev 
Yorke ir kt.) savo puošnius apartamentus, kuriuos vis; 
laiką aptarnauja samdomas personalas. Tokio personali 
Paryžiaus apartamentuose tarnaitė Elena pasakoja apit 
naująją ponią Onassienę, kai 1968 metais naujavedžia. 
ten nuvažiavo jau po "medaus mėnesio“.

Nors Elena jau 15 metų buvo Onassio apartamenti 
lojali tarnautoja, bet naujoji ponia pasakė, kad 'ji lovo: 
jai neklotų, nes tam reikalui turi atsivežusi kambarinę iš 
Amerikos. Elenai liko kitos tvarkymo ir patarnavimo pa
reigos. Elena savo patirti išsakė šiais žodžiais:

"Madame buvo netvarkingiausias asmuo, koki bega
lima Įsivaizduoti.“

Trys valandos perrengimui

Onassienė kasdien pilnai keičia drabužius vidutinis 
kai po keturis kartus ir prieš persirengdama kiekvieną sy 
ki dešimtis kartų išbando kitokias sukneles, derindami 
jas su Įvairiomis kojinių ir apatinių kombinacijomis. J 
yra papratusi tuos drabužius numesti, kur stovėjusi. Ele 
na turėjo ją sekti pažingsniui. dėliodama atgal dalykus 
vietą, kadangi ji pasiųsdavo, radusi ką nors ne vietoje.

Eidama maudytis, kiekvieną kartą ji suvaitodavo p 
tuziną rankšluosčių, nors vistiek aplink prilaistydavo van 
dens. Bet didžiausias Elenos rūpestis būdavo saugoti jc 
garsiąsias paklodes. , , ; j & " Jh

Jackie niekada niekur nevažiuoja be mažiausiai dvy
likos porų ružavo šilko paklodžių, kurias vieno itali'jos vie 
nuolyno vienuolės buvo rankomis išsiuvinėjusios. Ji nie 
kados nemiegojo dukart ant tos pačios paklodės: net pri 
snūdus pusvalandi popiečio pokaičio, lova vakare ture j 
būti visiškai pakeista. ,

Lyg dar to darbo nebūtų gana, tos paklodės turėj 
būti rankomis išmazgotos ir kruopščiai išlygintos, kadan 
gi madame negalėjo pakęsti mažiausios raukšlelės. Viei 
tik tam darbui Elena kasdien sugaišdavo apie tris valan 
das. ! įl’TT’n

Didžiausias lagaminas kosmetikos

Jackie nemažiau buvo kvanktelėjusi su savo kosme
tika, kurios milžiniškus kiekius su savim nešiojosi didžiu
lėje raudonoje odinėje valizoje. Nuvykus Į vietą, visi

< Ji turėjo daugiau kaip 30 puodelių visokiausių kremų 
ir skysčių, penkias bonkas kvepalų, šešis skirtingus (kodo- 

1 rantus ir tuzinus didelių ir mažų šukų, grimo, šepetukų ii 
plaukams šepečių.

Visos moterys, kurios buvo Jacąuelinai tarnavusios, 
sakė tą patį, — kad Jackie yra tiek nervinga, jog visuome, 
atrodo, lyg noi ėtų kam nors nukąsti galvą.

Kiekvieną kartą prieš bet kur išeidama, kas, atrodo 
paprastas dalykas, ji pradeda visiškai naują persirengi
mų procedūrą.

Pirmučiausia, kur bekeliautų, kad ir keliom dienom 
ji pasiima nemažiau kaip 20 lagaminų. Penkiuose lagami
nuose yra jos apatiniai drabužiai, du yra skirti jos 12 po 
rų paklodžių, vienas vien tik kojinėms ir kiti du jos ba 
teliams. Kiti 10 lagaminų yra pilni kitokios jos aprangos 
daugumoje nevvyorkiečio modisto Valentino.

J. P..
i * (Naujienos)

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

i kaip gražiai buvo pagerbt: 
buvusi ižvmio ji nepri klau 
somos Lietuvos operos solis 

Moterų Klubų Federacija! tė Vincė Jonu-kaitė-Leska:

Moterų Klubų Federacijai 

25 metai

vra tarptautinė organizaci
ja. Jai priklauso ir Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija, 
kuri jau veikia 25 merus.

Federacija labiausiai pa- 
ilitusi angliškai kalbančiuo
se kraštuose. Ji turi suspie
gusi apie 11 mil. moterų.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija, kaip narys mi
nėtos tarptautinės moterų 
federacijos, uoliai reiškiasi
tarptautinėje plotmėje, gau
siai skleisdama žinias apie 
ių dienu Lietuvos padėti, ir 

skelbia lietuvių tautos troš
kima nusikratyti tos bau- 
Ižiavinės padėties, kuri yra 
primesta jų ir jų tėvų žemei.
Taigi šis lietuvių moterų są
jūdis nėra vien kultūrinis, 
bet ir politinis. Jis visų lie
tuvių remtinas.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija JAV-se turi 10 
klubų ir 5 Vak. Vokietijoje. 
Be to. Įvairiuose kraštuose
ji turi savo atstoves: Romo
je V. Lozoraitienę, Kolum 
bijoję V. Siliūnienę, Kana
doje E. Jurkienę. Didž. Bri
tanijoje J. Baublienę, Aust- 
•alijoje E. Daudienę ir E 
lonaitienę.

New Yorko klubo pirmi- 
įinkė yra P. Ivaškienė, Bos 
ono E. Valiukonienė, Phi- 
adelphijos J. Augaitytė ii 
aip toliau.

Federacijos valdybą suda- 
o: Irena Banaitiene, Vikto 
ija čečetienė. Malvina Rli 
■ečkienė, d r. Marija Kregž 
lienė. Margarita Samaitie- 
ė, Sofija Skobeikienė ir Sa- 
9 m ėja Valiukienė.

Balandžio 29 d. suiuošta:
MKF 25 metų minėjimą: 

>uvo labai Įspūdingas.

Moterų katalikių seimas

Nevv Yorke Įvyko ii 
dėtuvių Romos Kataliku 
’ederacijos seimas, kuriami 
lalyvavo 29 skvriu atstovės. 
Šita organizacija taip pa' 
lalaiko ryšius su tarptauti
nėmis moterų katalikių or-C £
ganizaci jomis.

tienė jos amžiaus <0 meti 
sukakties proga.

LDD susirinkimas

Gegužės 14 d. buvo Lie
tuvių Darbininkų d-jos su 
sirinkimas. Jame pasveikin 
tos visos gyvos ir susikaupi
mo minute prisimintos miru
sios motinos.

Atstovais Į Altos skyrių
išrinkti B. Spūdienė ir J. į 
Gaidys. Buvo paliesti ir Bal 
fo reikalai.

Narei Zavadskienei gim 
į adienio proga sugiedota 11 -i 
glausiu metų ir po susirin-Į 
kimo pasivaišinta.

.i.lii'U )■■• HlOs ,».-<'♦•**

HARTFORD, CONN.

Nepaprastas koncertas 

jau čia pat

Pavasario koncertas ren-

Nr. 21. 1972 ,n. geguže." 23

, nos ii- solistas Stasys Liepas prie North Lowellio-Methu» 
j dainuos operų arijas. 1 eno. Jas laikys kun. Julius

Pelnas skiriamas i dv 
dalis: pusė Lietuvių Jauni-Jje vietoje. 

Į mo kongresui ir pusė Lietu-

i Gaspariūnas, A.B. Po pa- 
ri maldų bus gegužinė gražio-

j n Am • i prašomi tą dieną
giamas gegužes 27 d. 7-00-, iškirti mūsų ruošiamoms iš*
* : vąk. Lietuvių Amerikos, Koncertą globoja lietuviui kilmėms.

Piliečių klubo salėje. 221 moterų grupė, remiama Lie- 
Laurence St.. Haitfoid, ĮUVjų pįj. klubo.
Conn. i

vių Pil. klubui.

_ . . , ,... . • įėjimo auka — 3 doleriaiDainuoja buvęs Vilniaus m0!kįeiviams _ j dol. 
operos solistas Stasys Liepas
ir komp. Juliaus Gaidelio 
vedamas Brocktono Šv. Ka-

Kun. Jul. Gaspariūnas. A.B. 

ir Parapijos Komitetas

zimiero parapijos choras.

Programa sudėtinga ir i- 
lomi. Kadangi yra mūsų tra
dicinis gegužės mėnuo, ar> 
ėja Baisiojo birželio Įvykių 

minėjimas ir dabar Lietuvo
je tikėjimas žiauriai perse
kiojamas, tai pirmoji kon- 
•erto dalis bus religinė, ku- 
ioje solistas ir choras atliks 
Prisikėlimo Kantatą, —

Maloniai visi kviečiami 
atsilankyti Į rimto pobūdžio 
gilaus susikaupimo ir links
mos nuotaikos koncertą.

Koresp.

LAWRENCE, MASS.

Metinės pamaldos ir 

gegužinė

Lietuvių tautinė katalik’ 
parapija kasmet iškilmin-

/lado Jakubėno naują. ne-» gai švenčia Mirusiųjų pami 
irdėtą kompoziciją, ir ki- nėjimo dieną.
as giesmes.

Šiemet pamaldos bus sek- 
Antroje programos daly- madienj. gegužės 28 d. 11 
bus linksmos choro dai- -vai. ryto Tautinėse kapinėse

VILOS "AUDRONĖ“ VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Ką tik gavome
Gana to jungo, Kipro Bie» 

’inio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl.. kaina $5.00.

Jaunystės atsiminimai. pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl., 
‘rišta, kaina $4.00.

We will conquer the world
by Liudas Dovydėnas, 219 
osl., kaina $5.00.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl.. kaina $1.50.

Rrėkšmės našta, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 384 
psl., kaina $6.00.

Vaišvilkas, romanas, pa
rašė Juozas Kralikauskas, 

' 234 psl., kaina $4.50.
Lemtingos dienos,

Jaškausko a; ysaka,
$2.50.»

Dvidešimt viena Veronika,
romaras, autorius Kazimie
ras Barėnas. 458 psl., kaina 
minkštais viršeliais $1.50, 
kietais — $5.00.

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

Liepalotų medynuose, a-
pybraižos, parašė Petronėlė 
Orintaitė, 216 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.00,

Jono
kaina

Dr. Eduardas ir Marija Jansonai, vilos AUDRONE . kietais — $3.50.
' Cape Code savininkai, praneša, kad šiais metais jų vila 

Šiame susirinkime daly-; "Audronė“ atidaroma birželio 24 d. ir jau dabar priimami'
vavo ir po sunkios ligos pa-Į užsakymai vasaroti.
^veikusi Lilija Šateikienė. Kreiptis: Jansonas & Audronė. P. O. Box 424, Oster-;

J. Vlks. ville, Cape Cod, Mass. 02655, tel. (Area 617) 428-8425. 12 knygų už $2
RETO

įdomumo
KNYGA

Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimų tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu-: j 
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke, Drauge ir pas kitus 
knygų platintojus. Kaina $3.00.

Kipras Bielinis

Buvo gražiai pagei vio 

V. Jonuškaitė-Lesk>iiiciiė
clše

Jau kitų buvo api asj td,| >•

i t i r
Viršelis Kęstučio čerkeliūno

J r a u g o knygų apžvalgininkas apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo: r 
’Knyga yra ne tik vertingas be galo Įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bet ir Įdomiai parašyta, 
skaitomu koiic kaų intriguojantis romanas". •
L i ,i,i. s . s : '.lame labai plačiai rašoma apie bolševikų Įsigalėjimą Rusijoje ir
pi r - . i. i i, t;.v lai galbūt >ir<nas musų kalba toks išsamus raštas apie bol
ševikinę

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

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai,

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

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

Demokratinio socializmo 

>radai, (S Kairio Įvadas), 
>4 psl.. kaina 50 centų.

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 

į psl., kaina 25 centai
l

AtsKirai sudėjus, j'u kaina
tiesą4- žmogaus, buvusio labai arti ir paties daug faktų pergyvenusio. Būtina perskaityti ; $5.6() bet visos kartu par- 

io naivuoliams.“ ; duodamos UŽ $2.!
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I
žinios

bančių lietuviškai, i LB sto- 
ti dar nepasisekė prikalbėti. 
Susirinkime dalyvavo ir ne
seniai Ne\v Havene Įsikūręs 
dr. Henrikas Lukoševičius. I-

/ DĖMESIO! oooooooaa

NEVV HAVEN, CONN.

LB metinis susirinkimas

( Po susirinkimo prie kavos 
i puodelio ir gabaliuko pyra- 
į go Įsikalbėta laisvomis te
momis. e * •

Trans - Atlantic Travel 
Service ir Globė Parcel Ser
vice. Ine., 393 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. 02127, tel.
268-8764, praneša, kad bir
želio, liepos ir rugpiūčio mė-J pylinkės metinis susirinki- 
nesiais šeštadieniais! mas. Susirinkime dalyvavo
įstaiga bus u ž d a r y t a.

Darbo valandos kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

P. Baltrušūnas ligoninėje

Buvęs labai veiklus narys 
Vincas šilkas, dirbęs lietu
viškoje mokykloje, ALT, 

I LB ir kitur, paskutiniu laiku 
j Lietuvių Bendruomenės a- buvo sunegalavęs širdimi.

M. ir V. šilkai Įsigijo savo 
restoranėli, kuriame abu dir
ba. o sūnus siekia aukštojo 
mokslo. Gaila, kad, susidė-. 
jus nepalankioms gyvenimo 
aplinkybėms, Šilkai nuo lie
tuviškos veiklos yra atitolę.

Balandžio 28 d. čia ivvko

i . i?. <£; >>•$£ & £;«$£ £ r i> >2 &

CAPE CODE, 

prie jūros,

OLD S1LVER BEACH.

W. FAL.M0LTH. išnuomojami visai naujame name

gražiai Įrengti atskiri kambariai su \onia.

Maistas šviežias ir gardžiai pagamintas. Pajūris švarus, 
vanduo šiltas, ir meškeriotojams džiaugsmas. Didelė 
motorinė valtis. Kainos prieinamos. Aplinka maloni tarp 
gražių ošiančių medžių. Teirautis sąlygų ir skubiai siųs- 
ti užsakvmus adresu:

Dviejų savaičių 
rudens- žiemes 

ekskursijos į Lietuvą

Povilas Baltrušūnas, Šv.'

25 asmenys. Apylinkėje iš 
viso yra 63 nariai. Jaunimui 
šiame susirinkime atstovavo 
vienintelis Linas Žemliaus- 
kas. Pirmininkavo Mykolas 
Židonis, sekretoriavo Jonas 
Šaulvs.

Aleksandrai Moriarty. 
Mass. 02171.

124 Bellevue Rd., Sumintum,

CAPE CODE, prie gražaus ir švaraus ežero, balto smė
lio puikios pagrantės ir kvepiančių didžiulių pušų — 
nuo liepos 1 d. ar anksčiau išnuomojama daili 5 kamba
riu su ugniakuru ir šildymu

Šv. Kazimiero parapijos; 
■ taryba savo posėdyje nutarė ‘

Petro lietuvių parapijos kle-, Is apylinkes valdybos pra- suruošti gegužine . pikniką 
bono kun. Antano Baltrašū-. nešimo matyti, kad valdybos bjj.želio jfd pradžia tuoj 
no tėvas, 93 metų amžiaus, i daug padaryta, bet gi giau- Baisiojo bii-želio minėii- 
namie pan irto ir nusilaužėj dėsnis valdybosnarių taura-' amaįdu Gegužinė bus 
kojos kaulų. Jis paguldytas savis ir su apylinke bendra- parapjjos ,au, bjeme jeigu 
Carney ligoninėje. darbiavimas duotų dar ge- kas norfe> bati salėje.

resnių rezultatų. J. Šukienės
Linkime ligoniui greičiau j iškeltas pageidavimas 

pasveikti.

vasarviete
o čia pat yra ir Wooster par-

. . .... i kas. Šeimininkės stengsis ir.daugiau susirinkimų per me-,žiais metais ilti. 
i tus — gal si nesklandumą j

Aprašė demonstraciją į išlygintų. Atsakymas Į tą < Albina Lipčienė
siūlymą, kad „niekas neatei-’

Kaina nebrangi, o malonumas didelis. 5 ra laivelis, žuvi
ninkams taip pat pramoga. Teirautis sąlygų ir užsisa
kant skubiai rašyti:

Aleksandrai Moriarty. 124 Bellevue Rd. Sumintum, 
Mass. 02171.

Boston Sunday Globė ir J tų“
Boston Sunday Adv ei tisei,nome ^ad U2-njs nekūrena-' 
gegužės 14 d. laadose plačiau ma gęSta. Kitos organizaci-’ 
aprašė vakaVyksciai ivyku-Įj0S, jiju|5ai> susivienijimai 
šią ukiaimecių, lietuvių, lat- daro mėnesinius ar kas du

nevisus įtikino, nes ži-

vių ir kt. demonstraciją. 
Globė korespondento Ri-

bei trys mėnesiai susirinki
mus, ir i juos narių procen-

chardo Audeto aprašymas j dnjaj įvyksta daugiau, ne 
pai busti uotas latvių ^plaka-^g^ j £g metini susirinkimą
tu su įrašu:
Don’t Forget Lat via 
nešė Janis Gulbis.

KASMET PUSĖ MILIONO 

NAUJŲ KNYGŲ

Jungtinių Tautų organi
zacijos žiniomis, 1969 m. 
visame pasauly buvo išleista 
496.000 knygų. Iš jų Sovie
tų Sąjungoje 74,611, JAV— 
62,083, V. Vokietijoje — 33, 
454, Britanijoje — 32,321.

. 2J. ik A.

Kaina nuo $619.00

Ekskursijos išvyksta 

BOSTONO (NEVV YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

i s

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkbės į

Trans-Atlantic Travel Service
39.3 VVest Broaduay 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

. Dažnesnis bendravimas na-
^url rius suartina, išsiaiškinami Japonijoje — 31.009. Pran- 

■ bendri reikalai, kurie kar- cūzijoje 21,958. Isnani-
Algis čempionas įtais eiliniam nariui yra vi- 

’ sai svetimi, nežinomi, nes.
Praeitą savaitgali Bostone susirinkus tik vieną syki per 

ivyko Mass. State B Cham- metus, skubama vėl išbėgio- 
pionship. Dalyvavo 74 žai- ti. tartum būtume palikę 
dėjai, kurių tarpe So. Bos- , namus degančius, 
no Lietuvių Pil. d-jos šach-Į . .
matininkai Leonavičius ir Kaip valdyboms, taip ir 
Merkis. Abu pasižymėjo. Al- nariams vertėtų pasiskaity-

T ‘ ti ir įsigilinti j Pasaulio Lie-

joje — 20.031, Indijoje — 
13,733.

Europai su 13% visos 
žmonijos tenka 45'ž išleis
tų knygų, o Azijai su 56 G 
visos žmonijos — tik 20G .

KOKIA TEN LAISVĖ!

Įžymus Gruzijos istoi ikas.gis Leonavičius iškovojo u ir Įsigilinti Į VJIUZ<iiu>
ęt-nfp Chamninn titulą hp tUVIO Nl\ 21/57, psl. 343. O, , ‘ ‘ .7 .? " , ’State Champion titulą be kiekvienas narvs turė- ,komunistų partijos narys dr.pralaimėjimo. Jis surinko oe to, KieKv ienas narys tui e Eidamonidze parašė knvgą 
5-0 tš. Gavo puikią dovaną Pasaulio Lietuvi uzsipre- * "g4

numeruoti ir per jĮ genau
susipažinti su PLB veikla.

ir pinigini prizą $210. Kazys 
Merkis laimėjo trečią vietą, 
surinkęs 4 taškus. Į metini apygardos suva

žiavimą išrinkti trys atsto
vai. Birželio trėmimų minė- . ...
jimą nutarta daryti tik baž-1 mai nusvletč- 
nyčioje. kaip ir praeityje, irj ......

Gegužės 27 d. 7:30 vai. prie lietuviško kryžiaus, sto-! ™ to. PartlJ°Je kl=
vak. Tautinės Sąjungos na- vinčio šventoriuje. padėti i į° didelis Triukšmas. Esą.

o-ėliu i kaiP J15 -so nauaotls tiktai
j menševikų medžiaga ir jos

Ateities veiklai jokių pla-į nesukritikuoti!? Dėl to au-

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

muose —; literatūrinės va
landos su poetu Stasiu Sant
varų. Dalyvauja svečiai poe
tas Henrikas Nagys. akto
rius Jonas Kelečius ir :<.t.* * *

Birželio 3 d. Santaros-Švie. 
sos Federacijos rengiama 
dr. Broniaus Vaškelio pa
skaita.

» » «

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS,

M Į ND A U G O N UŽU D Y-1
MAS. Juozo Kraiikauskol 

premijuotas romanas. 24* 
psl. kaina ‘v?

Vėjas lekia lyguma, romą. 
nas. paiašė Aloyzas Baro- 

kaina $4.00.

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti paraiyti u senąi)

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — .ip code.

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING LITHUA

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą paiašė Jokūbas J.

Stukas. Ji tinka ąkaitantiem 
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

1 * o irias ' kas,
428 psl, kaina $4.00.' ‘' „{y0™™5

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00
Jurgis Gliaudą, LIEPS

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

Birutė Pūkelevičiūtė, — lietuviškoje apylinkėje parduo-^ 
RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, damas 3 šeimų (5-5-3 kamba- 
premijuotas romanas, 237 riai) namas. Centrinis šildymas.1 

Į psl., kaina $5.00. ! Garažas 2 automobiliams. Pato-
Kazy. PUėeni.. PULKIM «« -sMAf-M - »Hi aulobu- 

ANT KELIŲ.... romanas iŠ linija, krautuvės ir bažnyčia, 
kun. Strazdelio gyvenimo.! Telrautls lel*

BROCKTONE - MONTELLOJ

I tomas 200 ps.. kaina $2.00 i 
apie priešbolševikini Gruzi- tomas 160 ps., kaina $2.00 
jos laikotarpi (1877-1921 ).| „A”**, įįis Kairys, IŠTI-. 
Jis savo veikale ne tik su į KIMOJI ŽOLĖ, 2q4 psl. ro-i 
purvais nesumaišė ano lai- j manas> karna. 55.00. •
kotarpio Gruzijos istorijos,! *J1*• -a”jĮu» VILNIAUS
bet tą meta dar gana teigia- A S, 49o psl.,

i mmKstais viršeliais

(21)

NORI SI SIPAŽINTI

Iš Conneeticut valstijos ama- 
kaina! tininkas’ vidurinio amžiaus, vi- 
$3 15 į d utinio ūgio ir svorio, geros

\ kietais viršeliais $3.75, 
Nemunas teka per Atlan

tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl.. kaina minkštais

sveikatos, finansiniai saugus, I 
norėtų susipažinti su moterimi 
taip pat vidurinio amžiaus — 

i dėl nuolatinės gyvenimo drau

Rene Rasa, MEILĖ TRI
j toriui buvo atimtas daktaro; 219 psl. kaina $3.-
! laipsnis, nors tuo tarpu iš i se^iais $3.75.

Valdyba ir kontrolės ko-’ partijos dar neišmestas.nusija be rinkimų paprašy-1 i“1*1 PLAUKIA, romaną
Taigi matome, kokia ten!18 knygnešio kun. M. Sida 

yra spaudos, žodžio ir moks- raviclaus gyvenimo, 233 psl 
lo laisvė!

Viršeliais $3.00, kietais $3.50! S.ystės. Nesvarbu, .ar gimusi
Lietuvoje ar Amerikoje. I

Prašau rašyti Keleivio adresu, 
pažymėjus "Perduoti Mr. L.T.“ į

į Vienai labai nuobodu gyventi.
J Esu 65 metų našlė. Gyvenu Chi-' 
Į cagos apylinkėje. Norėčiau susi

kaina $2.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL

ta pasilikti dar vieneriems 
metams. Valdybą iki dabar 
sudarė penki asmens, bet ši
tame susirinkime pasiūlytas

Birželio 10 d. 6 vai. vak. ^ar seštas.
1941 metų birželio trėmimu _ ,, ,
minėjimas šv, Petro lietuvių ! valdybą Įdna Antanas 
parapijos salėje. Rengia LB Gruzdys, Albina Lipciene, 
apylinkė. ; Augustas Ramanauskas, Br.

Strimaitis (naujas), Jonas

ROMANAI
Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ- , • i ra

MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- ina * .
Birželio 10d. So. Bosto- Šaulys, dr. Genovaitė Vėb-į na $6.00. m o

__  _ vi n n n u t I oc Lmrai oi io • !

# * *

no Lietuvių Piliečių d-jos rienė. Kontrolės komisija:,
salėje krepšininku kokiu va* MeikevKuus
karas ‘ ‘ i ir A. Naikus. I

♦ * *
n — - j t> i Su pasididžiavimu tenkaRugpifcio 13 d Romuvos kad mū seno.

parke Montelloj - Brocktone įjos ka, g LB na,.^ _ M 
Minkų radųojeguzine. , Jokubaitė> j. šiIkienė 0

n -■ in j nr • • Norkunaitė, R. Kisielienė irRugsėjo 10 d. Maironio M Ramanauskaitė _ visos 
parke Worcesteryje Bosto.ida| Joms . susirinki.
no apygardos Lietuvių die- m/atvykti ne,engva bet vis
BaėiBiBoeecBujftBPBPcoBcoeao susiranda būdą. J. Šilkienej ^į^Į?ai’’ įaina^L

; net auką \ asano 16 gimna->; Kietais viršeliais, Kaina
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI zijai Įteikė. Šios pavyzdin-1 $6.00.

Turime Lietuvos žemėla- £°s lietuvės, jau visos pensi-’ Aloyzas Baronas, PAVA

NŲ GIESMĖ, premijuotai- j pažinti su geru sąžiningu žmo- 
romanas, 203 psl., kaina! gumi nuo 70 metu amžiaus. Ra- 
$2.50.

Aloyzas Baronas: ViENl 
5l MEDŽIAI, 117 psl. kai

UPI
TEKA VINGIAIS, romana 

Vacys Kavaliūnas, AIDAI Į 332 psl.. kaina $3.50 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas j Alė Rūta. KELIAS , 
romanas, 234 psl.. kaina $5.' KAIRĘ, premijuotas romą 

Birutė Kemėžaitė, SU- ' nas iš JAV senosios karto:
294 i lietuvių gyvenimo, 248 psl 

1 kaina $3.00-
DIEV! AŠ IŠEINU..., 
psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė

Vytautas Volertas, G Y 
VENIMAS YRA DAILUS

Vytautas Volertas, 273 psl., Į romanas iš lietuvių emigran
kaina $5.00.

Rezistencija, romanas

l

šykite Keleivio adresu, pažymė
jus ant voko “Atiduoti B.D.“ 

(22)

tų gyvenimo, 242 psl., ka* 
na $2.50

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

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių Radijo 
Tograma Naujoj Anglijoj 
s stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM. 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

Į įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir dova

Aitvarai ir giria. Jurgio, nU krautuvę, 502 E. Broad
nir — už 50 centu už $2 50 amžiaus, labai domisi SARIO LIETUS, 261 psl^ j Gliaudos romanas iš partiza-j way, So Bostone. Telef°- 
fsulankstomas) ir už $3 59 Hetuviška veikla, o jaunes- kaina minkštais viršeliais: nu veiklos, 254 psl., kaina nas A N 8-0489. Ten gauna 
(Sto) i už jas ir neblogai kai- $2.50, kietais $3.75. !$4.50. 'mas ir Keleivis.$4.50.

o AV AlTRAšT IS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at'irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūriniu^ klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškSn mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?S.no 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690, Quchec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENUIM A S u-ieško 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 {vairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — En. 
dovrment 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.

SI .A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
šlubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. KreipKitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite;
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Nev York. N.Y. 10001
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Vietines žinios anglų

Dr. Br. Vaškelis kalbės 

apie Lietuvos rašytojų 

kūrybą

i
PABAIGTUVĖS ,• nėia atsiuntęs pinigų, prašo* ‘ 

• me tuos nedelsiant atsilygin-
II PLJ Kongreso Finansų ti. nes laiko jau nedaug liko. 

Komitetas Bostone, baigda-1 (Iki šiol Jau atsiųsta šakne- 
mas pinigini vajų Jaunimo į lių su $371).
kongresui remti, rengia to \
darbo pabaigtuves birželio; Fantų traukimas bus pa- 
2 dienų 7:30 vai. vak. Tauti- baigtuvių pobūvyje, t. y. bir- 
nės Sąjungos namuose, 484; želio 2 d., todėl tai dienai 
E. Fourth St. So. Bostone, j reikia jau iš anksto pasiruoš-

i ti. Laukiame.
I tas pabaigtuves maloniai! Komitetas

kviečia visus vajaus darbuo- j 
tojus, talkininkus, rėmėjus ir! g 
aukotojus drauge pabuvoti!

. , . __ kalba II-sis tomas
Bostono tautinių šokių

sambūris liepos 2 d. daly-; Ką tik išėjo Enevclopedia 
vaus Ketvirtosios laisvojo Lituanica n .oma7 kuriame 
pasaulio lietuvių tautinių so- ,,ra žodžiai, pradedant vai
kių šventės progiamoje. Chi- D ir baigiant J. Tomas nnnius vasKeusia-

Kelionė tolim-1 ir f- •• P S - Pennsylvanijos. Paskaitos,Kelione tolima n lustracijų. Kaina $15. J— ■ - - '

Birželio 3 d. Bostone skai
tys paskaitą literatūros isto
rikas dr. Bronius Vaškelis iš!

FORTŪNA FUEL CO.
<70 ADAMS ST. QUINCY

(just beyond the Uollow)

šokėjų.

jaukioje aplinkoje ir 
bendrauti.

pa-

Griežė - Jurgelevičius — 

visus pralenkė

brangi. Jos lėšoms sutelkti 
buvo surengtas pokylis, ku-1 _Ta enciklopedija tuiėtų 
ris pasisekė, oet jo pelno ne- būti kiekvieno lietuviškos 
pakanka kelionės išlaidoms kilmės inteligento, sunkiau 
sumokėti ' bekalbančio lietuviškai, bib-

Pobūvyje šauta ir aukų:' '^ckojc. Tokių tėvai ar se- 
So. Bostono Lietuviu Pilie-: «wliai turėtų ,ią užsakyti si
čių r-jos $50. J. ir A. Bab. Y“ vaikams y vvaikaiciams, 
rilį $25, A. Andriulionio $,JelSu Jle patys neuzsisako.

Šelpiamieji gauna 

ir narkotikų

Mass. kontrolierius (Au-

10. Baltic Realty $10.
Aukotojams nuoširdus a- 

čiū. Kviečiame ir kitus savo 
auka paremti mūsų jaunimo
pastangas. Aukas siųsti šiuo ditor) Buczko skelbia, kad 
adresu:

Tose pabaigtuvėse bus 
atliktas ir paskutinis vajaus Į

Encyclopedia Lituanica II 
tomo pasirodymo proga ga
lima piane ti, kad pensinin-

darbas — laimėjimų trauki-! kas Stasys Grieže-Jurgelevi- 
mas. Laimėjusieji turės pro-į ^us_ j°s ’in:l neį- egzemp- 
gos pasiimti savo laimikius, i lipius. 5 ra keli enciklope- 
o nelaimėjusieji kartu su vi-! (juos prenumeratoriai, kurie 
sais pasidžiaugti sėkmingai, ima po2 ar 3 egzempliorius, 
baigiamu vajumi lietuviško-; bet imančio 5 iki šiol dar 
jo jaunimo pasauliniams, nebuvo.
kongresui remti. Laukiama i Reikėtų linkėti, kad tokių 
visu gausiai atsilankant. > atsirastų daugiau ir net Sk 

j Griežę -Jurgelevičių pra- 
Kas dar nėra grąžinės bi-> lenktų. Tikime, kad jis dė! 

lietj šaknelių ar už bilietus to tik džiaugtųsi.

Aldona Račienė, 27 Bour- 
neside St.. Dorchester, Mass. 
02124.

Komitetas

yra gydytojų, kurie šelpia
miesiems iš viešųjų lėšų pri
rašo narkotikų. Vienas toks 
per 10 mėnesių gavęs net 
734 tabletes, kitas per 6 mė
nesius narkotikų gavęs už

.ema: "Tautosakos atspin 
džiai dabartinėje Lietuvos 
rašytojų kūryboje.“

Dr. Br. Vaškelis yra bai
gęs Toronto universitetą ir 
įsigijęs daktaro laipsnį 
Pennsylvanijos universitete 
už disertaciją apie Jurgio 
Baltrušaičio poezijos kalbą. 
Jis yra dėstęs Pennsylvani
jos universitete, o dabarti
niu metu profesoriauja La- 
fayette kolegijoje Pennsyl-į 
vanijoje, kur dėsto rusų kai-, 
bą ir literatūrą. Lietuvių li
teratūros klausimais jis yra 
rašęs Metmenyse. Naujieno
se, Mūsų Viltyje, Lituanus. 
Tėviškės Žiburiuose ir kitur.

k
CITGO j

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNEB 
1/3 Regulai 

.Spocel

A
M

up to 
1/2

Fuel Cost|

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Goldea Platter 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Easy budget poyment plans

aLL 773-4949 or 436-1204

Complete forced hot water 
baseboard Systems steam 
and hot water east iron net 
base boilers.

$2.229. Kaikui io» vaistinės Dr. Br. Vaškelis ilgus me-' Tautinės Sąjungos namuose 
uz vaistus savivaldybės šei- tus veikia skautuose, vra bu-! So Bostone 
piamiesiems imančios daug Vęs PLB vaidybos'narys)

. brangiau. Kitos vaistinės; jr Lietuvių Enciklopedijos' 
buvęs Stepono Dariaus skundžiasi, kad yra senelių I bendradarbis 

posto vadas Stasys Tre- prieglaudų, kurios iš vaisti-į
pianskis po sėkmingos ope- nių reikalauja kyšių, jei no-i Tikimės, kad bostoniečiai
racijos grizo namo. rimą. kad jos iš jų imtų vais-’ nuoširdžiai priims šį retą1 Paragink savo pažįstamus

Linkime jam greitai visiš- tus. žodžiu, sukčiaujama iš svečią ir gausiai atsilankys’išsirašyti Keleivį. Jo kaina
kai pasveikti. abiejų galų. jo paskaitoje, kuri įvyks metams $7.00.

S. Trepianskis grįžo 

iš ligoninės

birželio 3 d. 7:30 vai. vak. i Ii O S S

— Dengimas — Smala vimas —

Paskaitą rengia sandarie- 
čiai.

— zvvravvimas

Visu rūšių stogų dengimo ir 

vandens nutekamųjų vamzdžių 

darbai. Veltui Įkainavimas.

Kreiptis tel. 268-2973
(23)

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Miibury St

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868

yra vienintele oficiali jsUu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia ; 
siuntinius tiesiog iš VVcrces-i 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
joj valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .nueina greitai ii! 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
siu importuotą ir vietinės

'lekuotas: AN 8-2805

Z>r. Jos. J. bonovan
Dr. J. karius

' » P f O I N I S
OPTOMKTR1STAS

.« Valandos:
-imo 9 vai rvto iki 5 vai. v&k Į 
jį Trečiadieniais nepriimama i

44? BR()ADWAY į 
* South Boston. Mass

1 Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

| Lsikrodžiai-De’mantat
2 Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Z Rūpestingai taisoma Inikrodžio*

tiedu*, papuošalu*
gamybos medžiagų ir kitų j 379 \y SROADWAY 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, | SOUTH BOSTON 
labai žemomis karnomis. | Tel AN 8-4649 

Vedėja B. Sviklienė

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass. »
Atlieku visus pataisymo, ramon- 
to ir projektą*-imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

i*****-#####*#*###*#*#*####*######*

h A. J. A.4MAKSY< ►
/ Real Estate & Insurance 
;! 321 Country Club Rd. 
;>Newton Centre, Mass. 02159;; 
į: Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ j 

PLOKŠTELĖ 
Keleivio administracijoje i

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

Pastų nesunkiame.

:: TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd i
;> (RUDOKIUTĖ)

! OPTOMETRISTI 
Į:!i; Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
; ! Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
3 SOUTH BOSTON, MASS-

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
sooecosososooooosooGoeoaosoaoosososcor^oscocoocog

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytoji) ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius ir sekai. 
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M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

"i*
□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinisįpilimas
□ Patogios mokejimosąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka 5;4%
Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet. Šio banko direktorių
tary boje yra adv. J. Grigalus.

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

I?

Dažau ir Taisau, «
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisai/

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avs. 
Dorchester, Maso.

TeL CO 5-5854

Flood Square, 
Hardivare Cd.

Savininkui N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popiero« Sienonia

Stiklai* Langams 
Vleokia reikmenys narna 

Rpjkmenye pbimberiama 
daiktai

1. r ‘.aoiMias asaaBaaniniiBB 
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimas

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broad way 

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

ATLA5 PARCELS ČO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
15 BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

i Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcelf Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9_ 5

8—12

Birželio, liepos ir rugpiūcio mėnesiais įstaiga 
bus šeštadieniais uždaryta

393 Wėst Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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