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foto kopiįą, kurią atsiuntė 
Laisvės Žibusio radijo vedė- J 
jas Romas Kezys.

Čia mes pateikiame to 
laiško lietuviškąjį vertimą:

„Malonus Pone Kelsey, 
aš esu nepaprastai dėkingas 
už Jūsų liepos 9 d. laišką ir 
už mažą paketėlį, kurį ga-

Simo Kudirkos laiškas 
amerikiečiui

Jis rašytas anglų kalba ir atsiųstas prieš praeitas 

Kalėdas. Yra galimybė ir Kudirkai parašyti laišką.

Dalis svečiu, atvykusiu Bostonan i kultūrini ren «ini balandžio 27 d. Tautinės S-gos namuose, skir
tą poeto Stasio Santvaro 70 m. amžiaus ir 50 m. kūrybos sukaktims paminėti. Iš kairės i dešinę: 
akt. Jonas Kelečius. akt. inž. Vytautas Valiukas. Lietuviu rašytoju draugijos pirmininkas poetas 
tėv. Leonardas Andriekus. rašytojas Antanas Gustaitis. sukaktuvininkas poetas Stasys Santvaras,

Komunistę Angelą Davis 
išteisino

Sprendimą padarė vien iš baltųjų sudarytas jury. 

Ji buvo kaltinama dalyvavusi konspiracijoje išlaisvinti 

kaliniui, kur per susišaudymą teisme žuvo keturi žmonės.

Juodosios komunistės Am lų pirkimą, bet posėdininkai 
I gėlos Davis ilgai trukusi bv- pareiškė, kad tuose įiody- 
I la baigėsi. Birželio 4 d. San muose esą "abejonių**, ir 
j Jose, Cal., teismo jury, su- kaltinamąją išteisino ir dėl 
Į darytas tik iš baltųjų posėdi- dalyvavimo žudyme, ir pa-* 
ninku, paskelbė savo spren- grobime, ir konspiracijoje, 
d imą, kad ji esanti nekalta.

Iki teismo Angelą Pavis 
Davis. 28 metų ilgą laiką sėdėjo kalėjime, o

vau kiek vėliau. Gražu iš Jie
sų pusės išreikšti užuojauta j poetas Antanas Rimydis, pagrindini minėjime žo di taręs poetas Henrikas Nagys. dirigentas pro- 
ir suteikti man moralinę pa-i fesorius Vytautas Mari jošius. Nuotrauka K. Daugėlos
rama iš taip toli nepažįsta-i- . 1 i ,. ! ♦♦#**#•»♦#*♦♦♦♦**♦♦#♦♦##***********♦♦****♦******♦*♦*♦**********♦************♦******♦♦♦**♦♦***♦♦*♦**♦♦♦*♦**mam, į vargą pakliuvusiam įjūreiviui. Turiu pripažinti.Į ir Sirija Negalima sekti kitų Didieji susitarė
kad tai džiugina mano širdį. I >žinant, kad Jūsų šalyje yra nusavino naftą j telefono pokalbių dėl Berlyno

Šiomis dienomis mūsų 
spauda gavo tikrai nemažą
retenvbę — Simo Kudirkos , . . ., .7, * - . - »   bent vienas toks asmuo, kulaišką, rašytą iš Potmo. j . _ . . Irako vyriausybė nusavi-
sunkiųjų darbų koneent.aci-. ns tikrai rupmas. dėl manęs: nQ ben(lrovės
jos stovyklos bntų kilmes a- umano Ii umm Man ne»ma-, priklausė Vaka-i tikromis sąlygomis sekti įta-, ja
menkieciui L. D. Kelsey. gu Kart negalėjau Jums, _____ ___ - su

Kalifornijos uni-- vėliau buvo paleista 
profesorė, buvo $102,500 užstatą.

uz

Išklausiusi jury sprendi-

Angelą 
amžiaus 
versiteto
kaltinama ne dėl priklausy 
mo komunistų partijai, bet
dėl dalyvavimo suokalbyje,' mą, kad esanti nekalta, Da- 
siekusiame teroro veiksmais vis žurnalistams piktai pa- 
išvaduoti iš kalėjimo 'juodų- reiškė, kad ji vistiek netikin* 
jų panterų narį George ti į jokį Amerikos teismo 
Jaekson. Buvo kaltinama, i teisingumą ir kad dabar vėl 
kad parūpinusi ginklus mi’ kovosianti prieš „prispaudė- 
nėto kalinio broliui Joną- jus“, kol visi "politiniai ka-

1968 m. buvo išleistas į-' Pagaliau JAV, Sovietų
statymas, kuris leido tam S-ga. Britanija ir Prancūzių - • . - . .

susitarė dėl susisiekimo i ^ban ir kitiems teroristams, liniar busią išlaisvinti, 
su Berlynu. Dabar Vakarųkursai aktyviai anksčiau parašyti. Man "e. ’gĄ

ncans foi Simas komit_ete ii ]eKJžiama lasyti daugiau Jersev ir Mobil Oil. klotis teisme Tokiu būdu bu-: traukiniais laisvai susisiekti: (f

kurie 1970 m. rugpiūčio 7 d. į 
bylos metu užpuolė San Ra- Angelą Davis komunistų

bendradarbiauja Laisvės Ži’ kajp (ju laiškus per menesi, 
būrio radijuje Nevv Yorke.. ■ Tikiuosi, kad šis laiškas Jusi Irako nafta v 

T ... , . .. pasieks laiku palinkėti Jums! tekėjo per Siriją
inįflskT bvV,°-?aU ir Jūsų šeimai linksmu Kalė-j ną į Viduržemio jui
1. 71 metų Kaleę as, e L iajmjngų Naujųjų Me-; tus. o iš ten buvo vežama to- 
ivairių priežasčių skelbia- n Tuog pačiug Iinkėjimus; liau>
mas tik dabai. Jis yia iasy-1 nuo manęg jr nuo §ej-1
tas anglų kalba, ir turime jo j mog sjun^u kiekvienam Jū-Į Sirija, pritardama Irakui, 

| sų didžios šalies gyventojui.' taip pat nusavino minėtos 
Tikėdamasis vėl iš Jūsų iš-, bendrovės turtą, 
girsti netolimoj ateity. į Susekė lėktuvu

fael teismą, pagrobė teisėją bHV0 išPūsta į politinę kan-

Dabar vienas Philadelphi« n » ,-j.
jos teisėjas nutarė, kad tasĮ^®^^^ lėktuvą, 
įstatymasįstatymas yra Pnesmgas ^00,000
konstitucijai, ir jis išteisino I 9uV0 VUo

William Holder iš

Izraelio premjerė Goldą

Avivo aerodrome, kur žuvo per 
25 žmonės ir daug daugiau bu-

i lime žuvo ir užpuolikai, iš .me* ypač gare.
Į viso buvo keturios gyvybės spauda. bet apie istei- 
j aukos i sinimą Tass agentūra tiktai

Į trumpai pranešė. Mat. ištei- 
Nors Angelos Davis dalyC sinimo faktas jau mažiau 

vavimą suokalbį įrodinėjo tinka komunistinei propa- 
—.................. ' gandai.Oak1asmenį, kuris buvo kaltina

mas pasirėmus žiniomis, nu- 
Į girstomis tam asmeniui kal
bant telefonu.

land, Cal., grasindamas su-i liudininkai, nušvies-
sprogdinti lėktuvą, kurtame į ( ayui įvairiausias to įvykio 

; skrido 36 asmenys, pareika-' apbnkybes n A. Davis gink- 
j lavo $500,000. Kai ta suma Į -------

Byla, aišku, nueis į aukš’ huvo pažadėta ir Nevv Yor-' „ . . , ,
ciausiąjį teismą. kuns tars ke sumokėta, keleiviai \wo[BaiSlOS skerdynes 
paskutinį žodį. ! išleisti, pakeistas lėktuvo! p >•

'vairuotojas, ir oro piratas!
Kitas teisėjas nutarė. kad nuskrido i Alžyrą (Afrikoj).; Rmiindi vienaip Afrikos' 

JAV vėliavikę galima nėšio-; 1 J I vienoje Aflikos
ii n—aidi Rpf p-ama o-alii č’ r v v L P^iūtą net ant sėdynės. Ten nusileidus. Holder su'nauJŲJų Xascyb1M’, 11 96 i
Svh^i tai ta ^len°n!.New T°i'ke Tai nesąs vėliavos panieki-; savo palydove Kerkovv bik™' «avu?.1«. "epnk ausomy-,
mybes Kudiikai laiškus part suseke vieną tokių vagių liz- . VA«,w; Todo oi-valo • b§- turinčioje 3.6 mil. gyven

amas. nes, to teisėjo nuo-1 v0 sulm«- laf,a Paai?Re!°’: toju, tarp dvieju giminiu ki-1
mone, visos žmogaus kūno į g,ob’kas ”etuiej^J°’i lo tokios skerdynės, kurtose 
dalys esančios lygiai reika’ kl0s bombos. Dai neaišku. 
lingos ir garbingos.

nuoširdus Jūsų
Simonas Jono Kudirka“ '

i bilietų vagis
Pasirodo, vagiami ir lėk-

. . tuvų bilietai. Spėjama, kad
Prieš parašą yra ir lietu-1 j)er metus ju pavagiama net 

viškai parašytas žodis Sudie, i ^30 miliomf vertės. Tokiais
... j bilietais dažniausiai naudo-

Tai vienintelis S. Kudn-j jasj visokje kriminalistai, 
kos laiškas, pasiekęs laisvą-,'

pa-l susekė vieną tokių vagių
siųsti. Tuo reikalu pataria-: dą. Tai esanti tik pradžia ši-

Meir’|ma kreiptis į Laisvės Žibu-1 tu vagysčių tyrinėjimo, 
ryšium su partizanu teroru Tel rio radiją New Yorke.

Šis laiškas buvo išspaus-! 
vo sužeista, kaltina lėktuvu b-vę dintas Washington Post ko-; Prez. Nixonas, grįžęs iš 
a— v ; . . .1 ’ i kelionės po Sovietų S-gą,

• ! dar tą pat vakarą pasakė
Air France ir vyriausybes, kad ! respondento, 
jos nesiima reikalingu keleiviam į 
apsaugoti priemonių. Ji ragina į o , v n , 
visas lėktuvu bendroves boiko- BUKČIUS liOkeriS 
tuoti I.ebanono aerodromus, nes! • -i i ’ 
teroristai ten turi prieglobsti. ^el lOlSVOS

kalbą atstovų rūmams, nu’ 
pasakodamas, ką jis ten yra

i --

i ar Alžyras Holderį grąžins, 
■ ir ar atiduos pinigus.

žuvo apie 50,000 žmonių.

Ir Tito keliaujaI
i Maskvą

i susitaręs. Jis ypač siūlė rati- 
{fikuoti atominio ginklavimo
si apribojimo sutartį.i Bobby Baker, buvusio pre 

i zidento Johnsono globotinis, ’ 
i praeitą savaitę išleistas iš; * • *
j Leu istono kalėjimo. i Nevadoj suimtas asmuo.

. kuris laikomas tuo žmogum, 
Kadaise to meto senato i kuris pagrobė United Ail Li-

pirmininkas Johnsonas re-i nes bendrovės lėktuvą, gavokomendavo Bakeri senato i • -• . 5 ... . T t v-. $200.000 ir parašiutu nusi-! pasiuntiniu. Jaunuolio butą 
apsukraus: jis netrukus ta- leido netoli Reno aerodro

mo.

JAV kariuomenės jungtinio šta_ 
bo viršininkas gen. YYilIiam 
Westmoreland .nuo birželio 30 

i dienos išeina i pensiją. Jo vieton 
numatomas dabartinis JAV ka
riuomenės vadas Vietname gen. 
Creighton Abrams.

Hondūre atėjo į JAV am
basadą ir pasidavė Hahne- 

i mann, kuris kaltinamas pa- 
_; grobęs lėktuvą ir su parašiu- 

Jugoslavijos diktatoriui (tu įr pinigais nusileidęs toje 
Tito sukako 80 metų am-Į Centrinės Amerikos valsty- 

! žiaus. Jis susirūpinęs, kad Į bėję. Jis atvežtas į JAV. Į
| Jugoslavija po jo mirties I * * *
i nesubyrėtų i kelias valstybė’. Pietų Vietnamo sostinėje 
I les, ko labai trokšta Sovietų j ir kitur jaučiamas didžiau- 
Sąjunga. Taigi, Tito vyksta sias ūkio atoslūgis. Užsida- 
į Maskva ir nori gauti iš so-, ro vęrs,ai ir didėja bedarbių Į 

! vietų vadų pažadą nesikišti,įkaičius.
jį Jugoslavijos vidaus reika-; • • *
1 ! Amerikiečiu bombonešiai

iki šiol intensyviai bombar- !
Tokį pažadą Tito galės, ,

gauti, bet abejotina ar jis' .OJa. . _ . . ,
griaudami pramones įrengi- amžiaus, dabartinis JAV kariuo-

t

po senato demokratų sekre-, ' • ♦ •
torium ir, ta padėtimi nau-į Prezidento patarėjas Kis- 
dodamasis. sugebėjo UŽ’ singeris vyksta 3 dienom į

.................. , . dirbti“ milionus. Pagaliau Japoniją santykių gerinti.
Brandt. laimėjęs parlamento at-| vyrukas pakliuvo į teismo Mat, Japonija > ra a ai susi-
stovų daugumos balsus sutarčiai rankas, gavo sprendimą ka- rūpinusi dėl pasikeitusios j Lenkijos komunistų vadas Ed-
su Sovietų S-ga ir Lenkija pa- lėti 3 metus, bet, kaip mato- JAV politikos komunistinės 'ardas Gierikas. su kuriuo tarė-
tvirtinti. Brandt laimėjo, bet ką me, po 18 mėnesių jau išėjo Kinijos atžvilgiu ir dėl nau- si Prez- Nisonas. grįždamas iš Praeitą savaitgalį oro pi- didelių sunkumų, bet sako,
iš tų sutarčių laimės Vokietija. į laisvę. O prisukčiautų mi- jų santykių su Sovietų Są- Maskva, sustojęs vieną dieną ratai buvo užgrobę net tris kad visvien kariausianti li- j*Ja
dar parodys istorija. lionų dar liko pakankamai, junga. _____ . N aršus oje. ; JAV bendrovių lėktuvus. 'gi laimėjimo.

: bus vykdomas, nes Jugosla- 
J vija suskaldvti ir praryti ru- 
! sai jau seniai taikstosi, tik 

d,ar vis nepajėgia.

Šiaurės Vietnamą, Gen. Creighton Abrams. 57 m.

mus. susisiekimo kelius, nai- menės vadas Vietname, numato-
kindami kuro atsargas. Pa

ti Š. Vietnamo vyriausybė 
pripažįsta, kad dėl to jaučia

mas p.iskirti JAV jungtinio ka
riuomenės štabo viršininku. II 
pasaulinio karo metu jis buvo 
garsiojo tankų dalinių vado gen. 
Pat tono štabo viršininko padė-

1



Poslapis anfras CutLEIViS, SO. 5G57O!) Nr. 23. 1972 m. birželio 6 d.

i duotų pakankamai pelno lietuviškiems reikalams parem- talkinti LF tarybai ir investacijų komisijai, kad pelno 
1 ti,“ kalbėjo dr. K. Ambrozaitis. Jis siūlė kreipti dėmesį į skirstymo komisija kasmet galėtų kuo didesnę pinigų 
j tinkamą administra.imą. Pavyzdžiu statė dabartinius ad-j sumą paskirti lietuvių kultūros ir lietuvybės išlaikymo 
i ministratorius. išspaudusius ne mažiau kaip 10' > pelno, ir, reikalams. 3. Atstovauti LF lietuvių visuomenėje, išklau- 
dėkojo investavimo komisijos pirmininkui V. Naudžiui.» sant jos pageidavimus ir perduodant jai LF tikslus.
Džiaugėsi nuo mokesčių atleidimo praplėtimu, siūlė tobu-; Pavardėmis suminėjęs savo bendradarbius — kitus 

' Į iinti LF statutą, padidinti LF tarybos narių skaičių. PrimL; valdybos nartus, visiems jiems išreiškė padėką. Apgai-i kapinėse
Lietuvių Bendruomenė birželio 15 skelbia lietuvių! nė, jog taryboje dirbą gydytojai negalės visada vogti sa-j lestavo, kad į naują valdybą nebepavyko Įtraukti H. Da

Ne tik sau, o kad pasaulis 
žinotij

CHICAGO, ILL.

Atidengė dr. P. Grigaičiui 
paminklą

išeivių badavimo diena, kaip protesto ženklą prieš laisvės ' vo laiką, tad juos pavaduoti turėtų ateiti kitų sričių pro- ro. Dėkojo laikraščiams ir jų atstovams žurnalistams už 
varžymą Lietuvoje. Be to. ’uo būdu norima pagerbti ir- fesionalai. Prašė kreipti dėmesį į testamentinius paliki- 
susideginusio Romo Kalr.._- gyvybės auką dėl tėvynės, mus, kad jie nežūtų, patekę šio krašto valdžiai, arba net 
laisvės. Tai būtų geras sumanymas, jeigu jis bus ir gerai ir į okupanto rankas, užuot per LF palike lietuviškiems

Gegužės 29 d. Tautinėse 
buvo atidengtas 

paminklas ant 1969 m. ge-

įvykdytas. Bet šia proga norėtume pridėti ir keletą mažų 
pastabų.

Pirmiausia reikia atsiminti, kad visa mūsų veikla yra 
dviejų krypčių. Lietuviškojo švietimo ir visoks kultūrinis 
darbas yra neabejotinai skirtas mūsų pačių visuomenei, 
nukreiptas į jos vidų. kai tuo tarpu bet kokia politinė 
veikla jau turi siekti plačiosios amerikiečių masės ar jos , 
vadų ausis ir akis. Tiek ta veikla ir verta, kiek jos garsas ' 
pasklinda už lietuviškos bendruomenės ribų.

Bet, deja, mes kartais tik patys sau aiškinamės, kad Į 
Lietuva yra okupuota, kad ten varžoma kultūrinė ar reli-! 
ginė laisvė, kad žmonės okupanto suiminėjami, kalinami, j 
tremiami į Sibirą. Juk visa tai mes visi jau gerai žinome. • 
Visa tai kalbėkime kitiems, o ne sau.

Kas iš to, jeigu mes patriotinsime patriotus, raginsi
me kovoti kovojančius, aukoti aukojančius ar verkti jau 
verkiančius?

Tad ir minėta Bado Diena neturi būti skirta tiktai 
mums patiems — persivalgiusių svoriui sumažinti. Mes 
galime nors ir visą savaitę užsidarę namie sausai pasnin
kauti, melstis, barstytis galvas pelenais ir gulėti ant plikų 
grindų kryžium žemę. — vargu iš to bus Lietuvai naudos, 
jeigu apie tai nežinos platesnis pasaulis, jeigu ta proga 
neišaiškinsime, kodėl tai darome.

Vadinasi, bado organizatoriai turėtų iš anksto susi-< 
rūpinti, kaip tą įvykį išreklamuoti, kas yra svarbiau, negu i 
patsai badavimas. Juk bus dar menka sensacija, jeigu j 
vienas ar pora žmogelių paskambins laikraščiu ar radijui, 
ir pasakys, kad, štai a'š. badauju... Tokia akcija turėtų būti f 
akivaizdesnė. Gal reikėtų badautojų eisenų? Gal ių būriai I 
su atitinkamais plakatais galėtų bent po 8 valandas atsė-! 
dėti prie valdžios lūmų durų ar kurtose kitose viešose vie- i

LF populiarinimą. Prisiminė reikšmingą sutartį, pasira- 
šytą 1972 m. balandžio 20 d. su University of Illinois li
tuanistinių studijų įvedimo reikalu.

Komisijų pirmininkų pranešimai

gūžes 22 d. mirusio dr. Pi
jaus Grigaičio kapo.. Pa- 
minklą sukūrė skulpt. R. 
Mozoliauskas. Lėšas sutelkė 
specialus komitetas.

’l

i

reikalams.
„Lietuvių Fondo idėja tapo įgyvendinta, ir pirmojo 

dešini’ mečio proga susirinkę, jau galime pasidžiaugti jos 
vaisiais." baigė dr. K. Ambrozaitis.

Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas di'. Jonas Valaitis kalba 
fondo 10 metu sukakties suvažiavime š. m. gegužės 6 dieną.

Nuotrauka A. Gulbinskof

Lietuviškas kūnas, kraujas ir širdis

Dr. Pijus Grigaitis buvo 
ilgametis Naujienų vyr. re
daktorius, vienas žymiausių 
lietuvių žurnalistų, JAV lie
tuvių socialdemokratų vei
kėjų. Jis ilgus metus buvo 
Altos centro sekretorius, o 
paskutiniais metais vicepir
mininkas.

Investavimo komisijos pirmininkas V. Naudžius pa
aiškino. kad jo vadovaujama komisija dirba labai atsar
giai, nerizikuodama. In v vesta vi mai daromi, pasitarus su 
gerais tos srities specialistais. Užtat ir rezultatai yra la
bai geri.

Iš kontrolės komisijos pirm. P. Kibaus skaityto akte 
paaiškėjo, jog sausio, vasario i; kovo mėnesiais buvo dary
ti LF turimų pinigų, vertybės inventorių, atskaitomybės 
knygų, pateisinamųjų dokumentų, sutarčių, bylų patikri
nimai. Rasta viskas tvarkoje. Vis dėlto akte sužymėtos 
šešios kontrolės komisijos rekomendacijos. Iš jų bene 
svarbiausia bus 5-ji, kur patariama dokumentams laikyti 
įsigyti nedegamąją spintą. Tai buvę priminta ir dviejų 
ankstesnių kontrolės komisijų, bet iki šiol neįvykdyta.

Dr. A. Razma kalbėjo pelno paskirstymo komisijos 
vardu. Jis vylėsi, jog 1972 metais bus gauta pati didžiau
sia suma pelno, nes ir kapitalas yra gerokai paaugęs ir 
investavimas teikia gražių vilčių.

LF teisinis patarėjas adv. P. žumbakis pasidžiaugė j jefdo dienraštį Lietuvos Ži- 
kito teis. patarėjo adv. V. Yasaus ir J. Kuččno laimėjimu.' njas Kad tas demokratinės 
Jie š. m. kovo 16 d. gavo iš Internal Revenue Service lė'ų krypties dienraštis galėjo 
skirstymo praplėtimą, kuris labai palengvins išmokėti pi- eiti nepalankiose sąlygose, 
nigus asmenims, rašantiems lituanistinius mokslinius vei- labai daug nuopelnų turi B. 
kalus. į Paramskas.

j Dabar B. Paramskas dir- 
LF jungia visus lietuvius j ba JAV kongreso bi-bliote-

i koje, uoliai dalyvauja vietos
LF valdybos I vicepirm. ir reikalų vedėjas A. Rėklai- lietuvių visuomeninėje veik- 

tis savo pranešime atkreipė dėmesį į LF apylinkių kvotų loję. Trejus metus jis vado-

WASHINGTON, D.C.

Baliui Paramslcui 65 m.

Gegužės 6 d. Baliui Pa- 
ramskui sukakto 65 metai.

Sukaktuvininkas Kaune 
baigė teisės mokslus, ilgus 
metus buvo Varpo bendro
vės direktorius. Minėta b-vė

Suv ažiavima LF valdybos vardu sveikindamas, -pirm.

Optimistiškas, šventiškas 
Lietuvių Fondo suvažiavimas

pareigas priimti ĮO a»iui<u ouu<ujwuua įcmcicm.?, ivuiiao __ Gegužes
| jis sutikęs su sąlyga, kad į LF valdybą ateitų dirbti didės-: ištisai skelbti reikėtų labai daug vietos. \ ienoje lentelėje ninko namuose susirinko bū-
■ nis skaičius aktyvių narių. Todėl valdyba ir buvusi padi-* įvardinta 64 LF apylinkės, kiekvienai jų skirtos (reko- lys vietos lietuvių. Ta pro-
Į dinta nuo 4 iki 6 su balsavimo teise ir 3 nariais be baisa-1 menduotos) kvotos, kiek tose apylinkėse jau surinkta, ga Lietuvos atstovas J. Ka- 
į vimo teisės (ex officio). ! kiek dar reikia surinkti. Ten ir matome, kad 12 LF apy- jeckas ir prof. dr. Domas

„Mediciniškai kalbant, jeigu lietuviškoji visuomenė! Hnkių savo kvotas išpildė. A. Rėklaitis dėkojo joms ir Krivickas trumpomis kalbo-
■ sudaro lietuviškos kultūrinės veiklos kūną, o sutelkti pi- J skatino nesustoti, telkti LF narius ir toliau. Kitoje lente- *dar
’ nigai — kraują, tai Lietuvių Fondo valdyba yra širdis, i Įėję LF nariai suskirstyti pagal profesijas, čia pirmauja darbingu metu.
kuri maitina ir augina lietuviškos kultūros organizmą gydytojai, kurių LF nariais esama 168 ir jų sunestas LF. ..... :

kapitalas viršija 123,000 dolerių. Tuo tarpu 67 inžinieriai . Prie šių linkėjimų jungia- 
bei architektai yra sudėję netoli 19,000 dol.. 49 profeso- si Keleivio štabas, 
riai bei mokslo daktaro laipsnį turintieji — beveik 35,000

i BROCKTONO ŽINIOS

ALFONSAS NAKAS
1 (mano pabr. A.N.). Bet LF valdyba, negaudama reikalin- 

Metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas įvyko > „.ų impulsų ir direktyvų, to negalėtų atlikti. Tą darbą
1972 m. gegužės 6 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. Dalyva
vo 118 LF narių ir nemažas būrelis svečių. Dalyvavusieji 
nariai buvo atsivežę 2.266 balsus. Kadangi suvažiavimo 
dieną Lietuvių Fonde buvo 2.957 nariai, tai suvažiavime 
buvo atstovaujama 76.6' ubą daugiau kaip trys ketvir
tadaliai, visų LF dalyvių.

Prezidiumo ir komisijų sudarymas

žmogaus organizme atlieka neuronai, o L; Fonde — suva
žiavimo nariai ir ’jų išrinkta LF taryba, iš kurios lyg per dol., 56 dvasiškiai — 16,000 dol. ir t.t.

Suvažiavimą atidarė LF tarybos pirmininkas dr. K. 
Ambrozaitis. Trumpame žodyje jis priminė, jog šis su
važiavimas nėra eilinis, o sukaktuvinis, nes Lietuvių Fon- Į 
das švenčia pirmąjį savo gyvavimo dešimtmeti. Suvažia
vimo atstovams linkėjo išdiskutuoti ir išspręsti visus rū
pimus LF klausimus.

I darbo prezidiumą buvo pakviesti: LF valdybos į 
pirm. dr. J. Valaitis — koordinatorium: LF tarybos nariai Į 
dr. G. Baiukaę, Bernardas Brazdžionis ir V. Kutkus — j 
pirmininkais; K. Leonaitienė, P. Turūta ir A. Juškevi-į 
čius — sekretoriais. Evang. liuteronų kun. A. Trakis pa
kviestas sukalbėti invokaciją.

Į nominacijų komisiją išrinkti V. Kamantas. dr. F. 
Kaunas ir dr. P. Kisielius. Mandatų bei registracijos — 
K. Barzdukas. K. Ginvilas, St. Juras, A. Rėklaitis ir P. 
Želvys. Rezoliucijų — F. Eidimtas. A. Juodvalkis, dr. A. 
Razma. Spaudos — St. Džiugas. A. Juodvalkis ir Br. 
Nainys.

, nervų sistemą ateina į L. Fondo valdyba reikalingi im- 
i pulsai ir direktyvos. Lietuvių Fondas, lyg žmogaus orga
nizmas, vienam iš organų sutrikus, nustotų veikti, o kad

• tai neatsitiktų, yra visų mūsų pareiga dirbti darniai...“ 
į kalbėjo dr. J. Valaitis.

Jis priminė tris pagrindinius LF valdybos darbus:
• 1. Didinti Lietuvių Fondo narių skaičių ū- tuo pačiu LF 
1 pagrindinį kapitalą. 2. Visomis techniškomis galimybėmis

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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- 
1 kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra- 
! ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi- 
j ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir 

LF taiybos pirm. dr. K. Ambrozaitis pranešimą pra- Estija I). Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku

Šiandien turime 787.358 dolerius

dėjęs paaiškino, jog taiyboje yra 18 narių, iš kurių 8 gy
vena Chicagoje bei priemiesčiuose, 4 maždaug 50 mylių 
spinduliu nuo Chicagos, 6 tolimose vietovėse. Taryba dir
ba paskirose komisijose, o bendro posėdžio susirenka 
bent tris kartus per metus. Tarybos sekretoriumi išrinktas 
dr. F. Kaunas. Apgailestavo labai veiklaus nario H. Daro 
dėl asmeniškų priežasčių pasitraukimą. Jo vieton išrink
tas J. Kučėnas. Nuo šių metų pradžios tarybos protokolai 
rašomi ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.

Dr. K. Ambrozaitis pabrėžė, kad ne skubotas kapi
talo telkimas kuo greičiau pasiekti milioną dolerių turi 
būti pagrindinis tikslas, o kiek galint didesnė padalinimo 
suma. „šiandien turimas 787,358 dol. kapitalas jau yra 
beveik pakankamas, kad apdairiai ir saugiai investuotas

mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil
činskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt.

Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vem 
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 įdomių klausimų paliečiama šiame numery.

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

MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens. 
London W II 2PU, England.

Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius, 
3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629.

A. Rėklaitis pranešime pažymėjo: ”LF jungia krū- prfe LB Brocktono . 
von visų pažiūrų, grupių bei partijų lietuvius i vienų di- ,ink& darytas TaIkos ko. 
džiąją LF narių šeimą“, čia jis siūlė LF vajų proga rengti mitetas lėšoms II Pasaulio 
pobūvius ir visiems tokius pobūvius remti, Skatino į LF. Lietuvių Jaunimo kongresui 
narius stoti lietuviškas parapijas. Apgailėjo, kad dar daug, sukelti savo darbą užbaigė 
finansiškai pajėgių lietuvių tebėra už LF ribų. labai sėkmingai. Brocktono

Kaip savo apylinkėse vykdo LF vajus, papasakojo , apylinkei skirta SI.200 kvo- 
Bern. Brazdžionis iš Los Angeles. F. Eidimtas iš Clevelan- ta įvykdyta su kaupu ir dar 

virš $500 paskirstyta 5 jau
nuoliams kelionei į Jaunimo 

j kongresą.

do ir V. Kutkus iš Detroito.

Rinkimų rezultatai ir suvažiavimo uždarymas

Diskusijų metu buvo paliesta visa eilė jautrių vietų, 
ypač dėl pelno paskirstymo ir statuto galimo keitimo. 
Vis dėlto vyravo nuomonė, jog statutas yra geras ir kad 
dėl LF ateities nėra ko baimintis.

Į LF tarybą buvo išrinkti arba perrinkti šie asmenys: 
dr. K. Ambrozaitis — 1892 balsais, P. Kilius — 1627, V. 
Naudžius — 1307, A. Rėklaitis — 1268. S. Raučkinas — 
1212 ir A. Būga — 1144 balsais.

Suvažiavimą uždarydamas, dr. G. Balukas dėkojo 
visiems posėdžių dalyviams, tiek LF nariams, tiek sve
čiams. Dėkojo visiems, kurie sukaktuvinį suvažiavimą pa
darė tikrai vertą savo vardo.

Post scriptum: pasys gražiausieji skaičiai

Važiuoja šie jaunuoliai: 
rinktas atstovas stud. Jonas 
Bielkevičius ir kandidatė 
Dovilė Eivaitė, abiturient. 
Atstovės svečio teisėmis 
vyks mok. Dalia Bielkevičiū-» 
tė ir studentės Irena činčy- 
tė ir Kristina Jančauskaitė.

Jei darbo sąlygos leis, sa
vo lėšomis į kongresą va
žiuoti planuoja ir Donatas 
Jančauskas. ♦ *

Tragiškieji Birželio įvy
kiai bus paminėti birželio 18 
dieną, sekmadienį, gedulin
gomis pamaldomis 10 vai. 
ryto Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje.

Iš visų LF reikalų vedėjo A. Rėklaičio ir iždininko 
K. Barzduko suvažiavimui pateiktų skaičių lentelių, man 
pati gražiausia yra LF pelno padalinimo lentelė. Manau, 
kad ji kiekvienam skaitytojui, ,vpač tiems, kurie jau yra 
LF nariai ar ruošiasi LF nariais tapti, švelniai pakutens 
širdį. Tad ir noriu tos lentelės skaičius pakartoti. Štai jie:

1962 metais lietuvių kultūros reikalams paskirta
1.200 dolerių, 1963 m. — 3.000 dol.. 1964 m. — 5,500 dol., Be to. per vietos radijo 
1965 m. — 10,000 dol., 1967 m. 20.000 dol.. 1968 m. bus transliuojamos
28.000 dol.. 1969 m. - 33,000 dol., 1970 m. - 31,000 W'
dol. ir 1971 m. - 40.000 dol. jkxamspam.net,

Apylinkės lietuviai prašo
mi kuo gausiausiai dalyvau
ti. Organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis.

programos 
anglų kalba: per W0KW

Per devynerius metus Lietuvių Fondas pelno gavo ir stotį birželio 18 d. 12:05 vai. 
išdalino 172,000 dolerių! (banga 1410 ir per WBET

. T. ' FM birželio 20 d. 6:35 vai.
Štai, kodėl reikia Lietuvių Fondą remti, kodėl reikia Vak.. AM banga 1460 ir FM

tapti Lietuvių Fondo nariais! banga 97.7.

/

jkxamspam.net
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TAI OUONOB Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

„Užgeso žiburiai-nutilo mūsų puota. •• I

Šiandien, daugiau nei savaitė po rašytojo Stasio taurę už Jus ir už Jūsų nuotaikingus, bet i; gilius pasta-» 
Santvaro 70<ųjų metinių va'karo, gal jau tiktų ir šio V. i uosius eilėraščius. Gyvuokit!“
Mykolaičio - Putino eilėraščio kitos strofos eilutė: ’T’žge-
so žiburiai — ir vėl mes tylūs, rūstūs...“ Gal dar ji tiks; 
ir poeto ateičiai, bet jubiliejinė diena vis dėlto buvo kiek 
šviesesnė. Daug draugu, daug pakeltų šampano taurių ir: 
gausybė žmogų ir kūrybą vertinančių sveikinimų... i

Jie šoks IV-toje tautinių šokių šventėje
Los Angeles LB Jaunimo sambūris

Alė Rūta:

„Mielas Poete, Vardinės. Gimtadieniai praeina, bet 
ką sukūrei meilės žmogui vedamas, išlieka ir spindi visur 

1 ir t isados!Na, sakysite, juk sveikinimai visada yra gražūs. Tai 
‘kurtuazijos dalykas. Kas gi tokia proga sukaktuvininką 
gali burnoti? Bet mes taip pat nemanome, kad sveikinto ;
'jai veidmainiautų ar meluotų. Tad šiuo atveju Įdomu, kas; 
ir kaip jubiliatą prisiminė. Žinoma, čia nė nesiryžtame 
visos raštų kupetos perspausdinti ar visus sveikintojus Į 
išskaičiuoti pavardėmis. Bet štai bent kelios būdingesnės! kiemą, atdari i žmones. Jie buvo atdari i skaidrią šviesą, 
ištraukos: i j toli. kad patiltumėte, kui- baigias būties diena. Todėl Jūs

giliai Įsisunkėte Į mus, o mes i Jus. Todėl dvasinė osmozė 
išugdė intimų artumą, kuris skatino Jus kruti, o mus kil
noti. “

l Kurk džiaugsme, kurk liūdesy — visų džiaugsmui!“

I
Sofija ir dr. Domas Jasaičiai:

"Jūsų kūrybos langai buvo visą gyvenimą atdari Į

Diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis:

„Didžiai Gerbiamas ir Mielas Pone Santvarai,
Šią gražią sukaktį apšviečia Jūsų kūrybos vai.orykš-; 

tė, kurią užžiebėt lietuvių tautos kultūros horizonte. Savo i 
didžiu daugialypiu Įvairiaspalviu talentu praturtindama

Bronys Raila: *

’ Tu nuo senovės žinai mano nuomonę, kurios nei raš-=
mūsų laisvą dvasini gyvenimą daugelyje grožio, meno!tu nesIgdavau: kalžtas alininkas amžiaus sukak-
sričių. Jūs esate daug prisidėjęs prie tų vertybių išugdv- i ‘uvlų m">ėjimy. Mat visų amžius neišvengiama, teka to
mo, kurios sudaro mūsų tautai laisvės atstatvmo laida?- >yn ‘.r stambžJa nepriklausomai nuo jubiliatų pageidan- , 

mų ir uzsitarnavimų.

Lietuvos atstovas J. Rajeckas: Man atrodo, kad ne amžių, o labiau Tavo nuopelnus
.................. ... , . , ,. , ,» dera minėti, o ypač Tavo vaidmenį, kaip jis, tariant filo-

Jungiuosi ,r as j Jūsų gerbėjų tarpą, juo labiau, kad • sofu žodžiai atsiskleidžia miniai mūsų lietuviškame lai-
Jūsų gyvenimo ir kūrybos kelias yra taip turtingas ir tu-. ke ? ..ja neperdaug lietuviškoje erd vėje. Šia prasme Javo 
ralingas. ; septyni dešimtmečiai ir kūrybinio darbo užmojų, sakv-

Lietuvos 
Jūs dalyvavote 
kovose.- Po to Jūs

s i

blv nuLos Angeles LB jauninto sambūris šoka lietuviškai publikai savo tradiciniame vakare 
baliuje š. m. vasario 12 d. Jis vyks i Tautiniu šoniu šventę t hicagon.

Nuotrauka I.. Kanto

Aš ir nenoriu ir nemoku būti per trumpas, tai nesu- • riečių? Apie tai sužinosime ėmė .įeikštis visokiomis pi o-1 ' •
Garbingai Įsirašę Į Lietuvos kovotojų eiles, Jūs savo! 

gražiais Įnašais spinduliavote 
vių visuomeniniame, spaudos 
bei lietuvių kūrybos lobynuose 
tyje bei JAV-se Jūsų kūrybinis x9 - ' iškilmingvbių. Spėju, kad šio pobūvio programos vedimo 1 —* —y ~ ; o jos padėjėja

t- - - i- • t - v it— • -i Č *-• rp i ,i ••• i •» 'tarnu noriu bent trumpai dvti ir svetimtaučiams: I-V1 nptvtė Akordeonistas —- Li-Jusu gražaus amželio ir kūrybos sukakčių proga gi- prezidentas neiskentejo Tau nepasakęs, ką jis savo lais- , * . T \ i mn-.mnų,. iinlv^trtn 1 r, L1 , „
bai nuoširdžiai Jus sveikinu ir džiaugiuosi Jūsų pagerbi- kuose ir man yra minėjęs: jog Tu su tų septynių ilgi; my- į Lietuviu Bendruomenės Jau- festivaliuose. Tarptautinio dausfcienė talkina muzika 
mu. Lietuvai daug nusipelnėte, nenuilstamai besireiksda- Rų kelione Įžengi Į naują, daug pavojingesni, bet dar Įdo- L 
mi savo visokeriopa veikla bei kūryba.“ : mų kelią. Dabar Tu gal nebent retkarčiais naudosi tik pa-

' čio tauriausio eleksyro lašeli, atsisakydamas vulgaraus 
šnapso; Tu dabar rūsčiau piktinsies jaunimo ir jaunesnių

Ar jie. žiūrovų dėmėsi lai- grupes. Susidarė vaikų, jau- vių Dienos programoje. \ i- 
mės fizine išvaizda, grakš- nių ir jaunimo grupės. Pigai- sais minimais atvejais tai 

Ar niui nebebuvo pasitenkina-i buvo pats tolimiausias sve- 
programos dalyvis viso- 

Siaurės Amerikoje.

Kaip minėjau, ansambliui 
nuo pat Įkūrimo

Vilko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas su šeima:

„Man džiaugsmas ir malonumas pasveikinti mūsų 
didįjį Poetą, Lietuvos savanori ir mielą bei dideli žmogų 
StasĮ Santvarą 50 metų kūrybos ‘jubiliejau? proga.

Teduoda jis jo mylimai lietuvių tautai dar daug kul
tūrinių Įnašų iš savo gausių intelektualinių aruodų“.

Jonas Aistis:

nimo ansambliu (toks ilgas Instituto programose. Dis-i bei dainomis, o Antanas Po- 
jo vardas!) supažindinti. , neylande. Octoberfest iškil-! Hkaitis — dainų talkininkas, 

mėse ir kitur. Per eilę metų!
L.A. LB Jaunimo ansamb- ansamblis prisirinko pagyri-,' šalia LR Jaunium an-

draugų erotinėm nuodėmėm; protarpiais intensyviau trok
ši, kad tauta panešiotų ant rankų; o silpnybės valandą už

lis buvo Įsteigtas 1949 nu 
tais. Jo organizatorė ir iki 
dabar meno vadovė — mo-

mo lapų ir taurių. samblio Los Angeles’e šiuo
■ metu veikia ir Šv. Kazimie- 

Dešimtmeti 1959 metais! ro - lituanistiniu mokvklų

tama

šeštadieninę mokyklą, O. lyvavo 150 jaunuolių; sves- 50 šokėjų, o lituanistinių
Re abejo, tai geros intencijos ir man beveik supran--J Razutienė \ isus 25 mokinius darni 20-ties metų sukakti mokyklų grupė__ 16. Taigi,

a tinkamai nunokusios asmenybės transformacija.! pradėjo mokyti tautinių šo- prog’amos atlikėjais buvo iš Los Angeles atskris ne ko
kia simbolinė grupelė, o di
džiulė 66 asmenų grupė.

Begalvodamas ir aš pats gal megčiau taip Įriskonėti. Deja. kių. Tai buvo pradžia. Ale- prr 200 jaunuolių, 
i tos viltys greičiausia neišsipildys. Iki tokio laipsnio tautos j tams bėgant, mokinių, o kar

tu ir tautiniu šokiu šokėjuretai būna dėkingos savo dainiams ir pranašams ar naujų ; » ia!i |,!l11 >o^ių soaęiu Nū paLant didžiausių nuo _
4i k-ui čia suridur- *skaicius auffo- Mokvkla bm- tolių. Los Angeles Jaunimo Nereikia ne kai

gusieji norėjo šokti ir toliau, ansamblis dalyvavo Chica- Los Angeles duos 1

„Mielas ir Brangus Stasy, piktnaudodarnas evangeli
jos žodžius, turiu pasakyti, kad vedžiau žmoną, pirkau keliu rodytojams?Taigi drįstu pranašauti,
jungą neišmėgintą jaučią ir mano asilas įkrito i šulinį, tai sim su absoliučiai nenugalimais sunkumais. Ypač (labar. n0' O<> n je h n T;n„iniu. nių šokil} šventei dideli ina.

Dabar jau buvo reikalinga šokių šventėse bei Nevv Yor- ša.
atranka ir paskirstymas i tris ko pasaulinės mugės Lietu- Alfonsas Nakas

Aš vis labiau linkstu heretiškai suokti, kad kultūra

kalbėti, kad 
IV Tauti-

prašau laikyti mane išteisintu ir atleisti, kaa negaliu daly-: kai oras tremtyje visai ne toks... 
vauti Tavo gražios ir garbingos sukakties iškilmėse.

Mane nuo pat jaunystės žavėjo Tavo lakus ir giliai 
žmogiškas žodis, mane visada kėlė Tavo 'šilta ir tauri as
menybė, ir aš visą savo gyvenimą branginau ir brangin
siu tą nuostabiai mielą pažintį ir draugystę.“

Aldona ir Bernardas Brazdžioniai:

tai yra mokslai ir menų kūryba — yra ir bus lietu vių tau
tos Išlikimo branduolys ir. turbūt, stipriausias gyvybingu
mo šarvas išeivių bendruomenei dar greit neišsiskirstyti 
myriop. Bet daug kas tuo netiki. Sako, laisvę atsieksim 
tik politiniais laimėjimais ir kova. Būtų gerai. Deja, tuc 
taipu matom dažniau politinius pralaimėjimus ir ne kovo
jimą plieno ginklais, bet ir tų ginklų neturėjimą.

’Su nuostaba ir pasigėrėjimu apžvalgininkas gali 
žvelgti į Stasio Santvaro šakotą talentais asmenybę, neiš-j Ir jeigu mes kaikurie vis Įkyriau sakomės ne taip, o 
braukiamai Įsiskverbusią Į ne vieną Lietuvos kultūrinio kitaip, tai mumis cenzoriai ir Ciceronai nepasitiki. Prieš
gyvenimo sritį — poeziją, dramaturgiją, operą, teatrą. 
Ir mes jam šimteriopai pritariame.

Mes prisidedam prie auditorijos audringų ovacijų su
kaktuvininkui. mes linkim sveikatos draugui, mes linkim

keliolika metų ir aš pats niekaip nebūčiau patikėjęs, kad 
ateis laikas, kai nemaža dalis mūsų spaudos karštai ir už
sispyrusiai Įrodinės, jog mūsų daugumas mokslininkų ir 
menininkų ne tam iš pavergtos tėvynės pasitraukė ar čia 
dabar išaugo, idant tautos laisvę mylėtų 11 jos dvasinių

ti. Daugiau nei pusę savo subrendusio gyvenimo Tu pa
aukojai tautos nelaisvės dvgliuotuos takuos likti jos liki
mo ir svajonių dainium, netekdamas kone visko, kas bran-!
giausia, ir nieko neišduodamas—nei idealų, nei garbės, i . ,. ..

i • _ . . . ' Gegužės K) d. Bristolio li-r,ei sąžines. Mažėja tokiu žmonių musų legionas, ir ne .rt. - - , . T , 7 . • , v gonineje mirė Antanas Lau-tiek daug pnanga naują batalioną. | ■-„.kasJ senas KeIekio ?kai.
... . , . . . _ , i tvtojas. Velionis buvo gimęs
\ įsa tai man atrodo vertingiausia Tavo asmenvoeie. 1 T> L.... , , x • x • xx , • - , Kaune, ilgiau nei oO metų

kūryboje. likime ir siu sukaktuvių sonatoje, — baigia! o Collins

CANTON, CCNN.

Mirė A. Laurackas

Bronys Raila savo sveikinimą, pridėdamas savo žmono- 
Danetos, dr. Marytės Gimbutienės ir Monikos Lembcrtie- 
nės linkėjimus nuo Pacifiko kranto.

Co of Collins’

kūrybinės energijos kūrėjui, kad ir ateinantieji metai i vertybių branduolį stiprintų, bet kad ko greičiau skubėtų 
nebūtų sunkūs poeto pečiams, bet kad būtų kupini kūry^j tėvynę išduoti ar tiesiai jos nelaisvės ir despotijos sutemų 
biniais vaisiais, turtinančiais asmeniniu. Stasio Santvaro i galiom talkininkautų. Vis aiškinama, kiek išdavikų mūsų 
ir lietuviško meno aruodus.“ ! tarpe priviso. Nebegalim gyventi be išdavikų!

! i

«r » j- . Keisti laikai atėjo. Didi beprotybė mus supa. Net kai-;
zy» ra una». 1 nejauj-u get ag nenorju jr negaliu ištylėti. Ir!

"Sveikinu 70 metu sukakties dienoje, linkėdamas Jaučiu' kad šiandien-pati geriausia ir nepavėluota proga! 
karitą jausmą širdžiai, gero braižo plunksnai, žmogiška- Jau pasakyt,: .i T.u t,km. Ir žinau, kad visą gyvenimą’
jam pavidalui sveikatos, o poeto daliai amžinybės. Keliu' Tu sk>Tel, ,letuv"i <-'Tac ketuva,e,ų...) grožiu, dainuoti.

1 tautos sielai puošti, jos džiaugsmo ir sopulio stygas užgau-

ville.
Liko liūdintys žmona Elz- 

1 bie’ta Balnelytė - Laurackie- 
: nė, dukterys Marija Kriau- 

Bet, kaip sakėme, visa tai, kas čia spausdinama, tėra čialienė ir Berta Minderie?- 
tik maža dalelė tų rašytų žodžių, kuriuos po sukaktie-: pa- j nė. abi gyvenančios Teriy- 
sklaidėme, ir tik trumpesnės jų ištraukos.

Joms reiškiame gilia už
ir uojautą.Šia proga maloniam sukaktuvininkui reiškiame 

Keleivio ilgų ir kūrybingų metų linkėjimus.
1969 m. visame pasaulyje 

buvo 251 mil. televizijos a-f
I paratų, iš ju Amerikoje — 

BOKIME VISUOMET JALNi. RYŽTINGI IR KIE- gj mil.. Sovietu S-goj — 31

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

mil. Visoje Afrikoje tebuvo 
j tik apie 1 milionas televizi- 
j jos aparatų.

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

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

KALANTIENĖ APIE 
SAVO ŠEIMĄ

Mirė vet. gyd. P. Valeika

Gegužės 25 d. gavau liūd-
Atrodo, kad tikroji Kau- žinią iš Lietuvos, kad Pa- 

ne susideginusio jaunuolio svalyje nure mano brohs ve- 
pavardė vra Kalanta, o ne i tomar,jos gydytojas Petras
Talanta, kaip ji vadino iš Va,!?*k?:.” ra: am?‘.aas-J.,s

Pallk,J liūdinčius Lietuvoje 
žmoną Mariją, du sūnusMaskvos perduodama žinią 

Vakarų spaudos agentūra, 
nes Laisvė ir Vilnis, pasirė- 
musios A. Vaivudskio pra
nešimu iš Vilniaus, ji vadi

na Kalanta.
Mes jau rašėme, kad ko

munistai, norėdami nutrin
ti tos aukos reikšmę, sten
giasi visaip tą jaunuoli su
niekinti. Jo tėvą jau anks-

(vienas jų taip pat veterina
rijos gydytojas), dvi seseris, 
broli Povilą ir seserį Oną. o 
JAV seseris Elzbietą ir Bar
borą Dearborne. Mich., ir 
mane, gyvenanti Bedforde, 
Mass.

Velionis buvo mylimas 
žmogus ne tik savo šeimoje. 
Žmona neteko mylimo vyro,

čiau jie privertė prabilti ir j vaikai —mylimo tėvo. mes.
savo sūnų niekinti. Be to. jie 
pasiuntė radijo korespon-

seserys ir broliai, —mylimo 
brolio, o Pasvalio apylinkės

Maisto stoka Maskvoje ir Petrograde privertė Leniną 
pasiųsti Staliną atimti duoną iš ūkininkų, ir taip jis įsivėlė 
i civilinį karą Caricine (vėliau pakrikštytas Stalingradu, 
dabar — Volgogradas). Čia Stalinas, turėdamas pilną val
džią. galėjo pasireikšti neribotu ir visi ku žiaurumu. Ma
siniai tūkstančių kapai atviruose grioviuos? be teismo lik
viduotų civilinių žmonių, sudegintos ligonių ii- sužeistų 
pilnos ligoninės, Stalino palaimintas jo gaujų siautėjimas 
plėšikaujant, žudant ir prievartaujant moteris, bu.o tai, 
kas vėliau pasikartojo antrojo karo metu. Taip pat Stali
nas vaidino caro Nikalojaus Didžiojo kunigaikščio vaid
menį, pažemindamas vietoje kariuomenės vadus, net juos 
sušaudydamas ar nušalindamas, pakeisdamas jų karo pla
nus, jausdamasis, anot rusų patarlės. Dievas, caras ir karo 
ministeris.

Kadangi Stalinas visiškai nesiskaitė su karo komisa
ro 1 rockio įsakymais ar nurodymais, tai jis keletą kartų 
buvo atšauktas iš pilietinio karo misijų, bet greit vėl bū
davo Lenino siunčiamas ten, kur padėtis reikalavo „golo- 
voriezo“, kur buvo reikalinga banditiškai griežta ranka, 
ranka, kuri nesudrebėtų šaudant. Todėl mes matome Sta-

partijoje, pašalinti iš sekretoriato. Orgbiuro, Centro ko- DETROIT, MICH. 
miteto, o jų vieton į sekretoriatą Stalinas įstatė savo žmo-

i nes: Molotovą. Jaroslavskį ir Michailovą. Jis laimėjo nau- Baisiojo Birželio minėjime 
, ją kovą. x j dalyvaus Doyle Martin

Tie pakeitimai nepanaikino gerai organizuotos slap-.. . p- . .................
tos opozicijos (Šliapnikovas, Medvedevas. Aleksandrai Baisiojo mzeio mineji 
Jl'ehai ovna Kollontai). kun XI komunistų partijos M<.Aįj'v aU(,it(,4j(>k bilį..
rese, 1922 kovo 27 d. — balandžio 2 d., pareikalavo pil-’ jjo d vaj l>Opjet jį 
nos demokratijos pačioje partijoje, ir suvažiavimas atsi- Į rengja kartu visos trys Bal- 
sakė opozicionierius išmesti iš partijos, kaip to reikalavo j tijos tautos, bendram komi-
Leninas. Užpykęs Leninas 1922 m. balandžio 2 d. paski
ria Staliną partijos generaliniu sekretorium su dviem asis
tentais — Molotovu ir Kuibiševu, —kari jie įvykdytų 
griežtą partijos valymą. Tą valymą Stalinas vykdo ‘ikrai 
griežtai, šimtai tūkstančių netenka partijos bilieto, atseit 
duonos, bet šiaip jis apsimeta tikru demokratų partijos 
narių tarpe, ieško sąjungininkų kovoje dėl asmeninės dik
tatūros.

Įsteigta Centio Revizijos Komisija, arba partijos če
ką, iš septynių narių, kurių keturi yra Stalino žmonės: šol- 
zas, škiriatovas, Korostelovas ir Muranovas. Leninui su
sirgus, Stalinas visiškai jo nepaisė ir vieną kartą griežtai 
išplūdo Skrupskają, kada ji telefonu bandė perduoti jam 
Lenino įsakymą. Jis pasakė, kad Leninas yra gyvas lavo
nas, supuvęs sifilitikas, kaizerio agentas ir kad ne Skrups- 
kaja, o Helena Stasova yra tikroji jo žmona. Krupskaja- 
verkdama skundėsi, kad Stalinas ”...neturi paprasčiausio j

tetui vadovaujant.

Kalbėtoju šį kartą pa
kviestas ir sutiko būti Valst. 
departamento aukštas parei
gūnas. Rytų Europos Balti
jos tautų reikalams skyriaus 
vedėjas Doyle Martin. Me
ninę programą atliks G. Go- 
bienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė šilainė ir V. 
Tautkevičiaus vedamas Ka
nados Windsoro mergaičių 
kvartetas Aušra.

Tuoj po minėjimo toje 
pačioje kolegijoje, tik kito
je salėje, yra ruošiamas ban 
ketas svečiui I). Martin pa-

dentą Zenoną Lapinską pas gyventojai — mylimo kai-j liną Petrograde. Orele, Permy, Viatkoj, Ukrainoj, Kryme 
Romo motiną, kuri dirbaI myno, gero žmogaus.
Silvos Kauno fabriko vai-į 
gykloje. Ką Elena Kalantie- 
nė tikrai pasakė korespon
dentui, mes negalime žino
ti, nes atsimename, kaip ko
munistai moka svetimas 
mintis įkišti į pokalbininko 
lūpas. Nežinia, kiek tiesos 
yra ir minėto koresponden
to Kalantienės lipiomis per-

Ilsėkis, mielas brolau, ra
miai savo tėvynės žemėje.

Antanas Valeika 

Nusipelnę teisininkai

padorumo“.
Leninas nutraukė santykius su Stalinu ir pasiskubino 

parašyti testamentą, kad Staliną pašalintų išv generalinio 
sekretoriaus pareigų. Faktiškai Stalinas tuo metu buvo 
ne vien gensekas. bet nuo 1922 m.gruodžio 16 d. ir trium-

ir Kaukazo frontuose, kur jis sudaro sau palankių kariš'
■ kių grupes, aiškiai priešingas Trockiui. Pagaliau jam pa

vyksta 1919 m. liepos 8 d. nušalinti Trockio patikėtinį 
caro generalinio štabo pulkininką Joaphimą Joachimovi-

j čių Vatselį, net jį areštuoti ir apkaltinti šnipinėjimu pa- toju Kamenevas, o Stalinas tebuvo narys. Iš Politbiuro 
• rinktais liudininkais ir sufabrikuotais provokaciniais, gry- 
nai’ staliniškais kaltinimais. Trockiui pasisekė nekaltai

Alfonsas Nakas

GORKIS APIE LENINĄ

Garsusis rusų rašytojas 
Maksim Gorkis 1917 m. apie

viralo narys, kurio pirmininku buvo Zinovievas. pavaduo- Leniną šitaip rasė:

narių, 1923 metais, — Lenino, Trockio, Stalino. Zinovje- 
vo, Kamenevo, Tomskio ir Rykoyo, — tiktai bejėgis Le-

„Leninas be abejonės yra 
ypatingos - jėgos.

Jis turi 
visas ’vadni* būdingas savy-

t žmogus 
i Žmogus talentingas

„Už nuopelnus, stiprinant apkaltintąjį išgelbėti, bet jis turėjo pasitenkinti profeso- ninas ir neryžtingas Trockis buvo prieš Staliną, Karnene- o tap. ,.d jr vnidmemui 
socialistini teisėtumą ir ak-; rjaus vieta Karo akademijoje. Jo vietą užėmė Stalino glo- • vas Zinovjevas, kaip matėme, buvo jo sąmokslininkai, ’ doros trūkum-1 ir^rv-

a ii nei eik-minga figūia, naj ponjšką, negailestingą 
į pažiūrą į liaudies gyvenimą. 
’ Leninas — ’vadas4 ir ponas, 
: manąs turis teisę vykdyti su 
rusų liaudimi žiaurų ekspe
rimentą, iš anksto lemta ne
pasisekti. Šita neišvengiama 
tragedija nejaudina Lenino, 
dogmos vergo, ir jo pakali
kų — jo vergų“.

tyvų dalyvavimą visuomeni- 'oojarnas caro kariuomenės generalinio 'štabo pulkininkas : o kiti laikė Staliną nepavojinga 
duotame pranešime apie sa-’ name gyvenime, ryšium su Kamenevas. Trockis nesuvokė, kad jau tuo metu * anot Abelio Janukidzės pareiškimo Serebria kovui:
vo sūnų ir visų šeimą. j StaIinas tvirtinosi Seniam mūšiui ji sunaikinti. ’ i _ Mes ncbijome Stalin0. Jei„u tiktai ,is ,)radžpradės pus-.kiasdešimtmečiu“ suteiktas yI — Mes nebijome

Minėtas korespondentas' „nusipelniusio teisininko Stalinas 1919 m. balandžio 24 d. veda Nadeždą Alli- tis. tai mes jį pašalinsime.“.
galvojo...
sąmoningai pasirinko triumvirato nariais

dienos laidos) : ' kovui. dukterį Svetlaną, dabar gyvenančią su ketvirtu vyru JAV, Kamenevą ir Zinovjevą, nes jie mažiausia buvo tikę vado-
■■ Ta proga garbės raštais iaimįngai pabėgusią iš tėvo sukurto ’Tojaus“. ” '•vautiir juosbuvolengviausiapažeistipolitiškai.Zinovje- 

Kalantiene: Turėjau ketu-• apdovanoti Genadijus Kui- . J T • ■ - ■ . k“ . , . vas labai blogai pasirodė bolševikų revoliucijos metu, bai
ris sūnus. Dabar liko trys. kovas, Jakovas Sinicinas ir IP'. Lenino iniciatyva kovai su biuro- iiai slapstydamasis, taip pat buvo aiškiai susitepęs kaize-į LAVONU EKSPORTAS

/-as. natija daibinmKų n valstiečių inspekcijos komisariatas, rjo pinigais. Kamenevas 1915 m. vasario 26 d. karo meto!Du vyresnieji vedė, jauniau- i Zacharas Sachov 
šiam 14 metų, Romas, kuri! šios pavardės aiškiausiai arba Rabkrin, kurio viršininku buvo paskirtas Stalinas, 
ištiko nelaimė, buvo 19 me-į liudija, kokie žmonės šian- Tai buvo svarbesnės pareigos, kaip tautybių komisaro titu- 
tų. Vyriausiasis sūnus Poli--dien Lietuvoje „stiprina“ las, nes leido Stalinui organizuoti savus žmones lemtin- 
technikos institute dirba j vadinamąjį „socialistinį tei- gOge pozicijoje.
dėstvtoju, antrasis yra sava-j sėtumą" 
noriškos draugijos armijai,’ 
aviacijai ir laivynui remti' 
šaudvmo treneris, Romas
mokėsi 11 klasėje, o jaunes
nysis mokosi 7-’je.

VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI

Religinio aspekto jokio
nėra. Kiek man žinoma, baž-Į Vlado Požėlos atsiminimai, 
nyčios Romas nelankė ir vi- Į pavadinti „Jaunystės atsimi- 
soje mūsų šeimoje nėra vie-! nimai“. Apie juos Naujieno- 
tos religiniams prietarams -1 i -—

pinigais.
teisme aiškinosi, kad bolševikai esą už patriotinį karą į ' Nėra joks išmislas. kad 
prieš Vokietiją, nors Leninas užsienyje ugnimi spiaudėsi į yra valstybė, kuri eksportuo- 
prieš bet kokį karą. Esant Kerenskio vyriausybei, paskli-! Ja žmonių lavonus. Tai ne
rio gandai, kad Kamenevas turėjo ryšių su caro policija, i -'^a_rvLind valstijos
ir bolševikai pavedė Stalinui, kad jis kartu su eseru Gotzu ,;v .z.10’ $u '? xentojųStalinas jautėsi jau toks stiprus, kad 1920 m. sausio 

' 12 d. parašė Leninui laišką, kritikuodamas Lenino „Tau- išaiškintų policijoje, kokie ten tikrai dokumentai yra. Aiš- Į ^7 svarbiausio“Cna^amos^ 
į tinio ir kolonialinio klausimo tezes“, nes ten, esą. nenu-' ku. Stalinui buvo svarbiau ta proga patikrinti jį patį lie-Į raVaunamos\iž kava bet ji 
i matyta pereinamos formos įjungti į Sovietų Sąjungą So- ■ čiančius dokumentus, tael jis ir tuos gandus apie Kame-1 eksportuoja ir žmonių lavo- 
S vietų Vokietiją, Sovietų Vengriją, Sovietų Lenkiją, Sovie- nev4 tyčiomis pats paskleidė. Nors vėliau tie gandai apie Į nus j JAV ir Kanadą. Juos

Haiti valstvbe netoli Kubos.

. . J ... Į tu Rumuniją ir kt. Stalinas žengia dar toliau Politbiuro Kamenevo ryšius su caro policija nutilo, bei nuosėdos liko
Neseniai is spaudos išėjo, pįsS(Iyje; jis plave(Ia savo nuomonę ,,uiti Lenkiją. Už

karą su Lenkija pasisakė Leninas. Zinovjevas, Stalinas, 
L. B. Kamenevas, o prieš buvo Trockis. Bykovas, Radekas.

. se adv. Jonas Našliūnas ši-į Karas su Lenkija prasideda 1920 m. gegužės 8 d. ir
Romas buvo komjaunuolis, taip rašo: j sužlunga tais pačiais metais rugsėjo 17 d., nes Stalinas,

Romas buvo labai uždą- t ”^7 ^ozeia turėjo į kaip Jegorovo armijos politrukas, nederino savo karo
ras. su niekuo savo mintimis 
nesidalvdavo. Ne kartą

(Bus daugiau)

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS

šiai parašytu atsiminimu, to 
anksčiau j’is skundėsi nėr- dėl kiekvienam lietuviui re- 
vais, lankėsi pas gydytojus, komenduotina šią knygą 
vartojo vaistus. Pastaruoju pei-skaityti“.

liūs laktojo Labumu>, jo at-| veiksmų su kitomis armijomis. Nežiūrint tos pamokos, 
/nbJV/oL Stalinas 1920 m. spalio 10 d. vėl rašė prieš Gruzijos, Ar-pano 10 d. vei rase prieš Gruzijoj 

menijos, Lenkijos. Suomijos ir kt. nepriklausomybes, nors 
su kaikuriais iš tų kraštų jau buvo pasirašytos taikos su
tartvs.

Tai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pa-1 kare

į perka medicinos mokyklos, 
! kadangi vietos žmonių lavo- 
į nų neužtenka studentų prak- 
1 tikos darbams.

f Mokslo reikalams naudo- 
(tinų lavonų stoka jaučiama 
ir Europos valstybėse, nors 

žmonės vra žudomi

ni etų buvo pareiškęs, kad 
jam sutrinka atmintis. Tą 
patvirtina ir sunkiai jam se- 
kęsis mokslas vidurinėje
mbkykloję. Tikriausiai, tai Į atgimjnjmai yra stambus į- 
jį ir privedė prie mirties. , našas į lietuvių memuarinę 

literatūra44.

Dirvoj rašytojas Jurgis

* * #

šitaip atpasakoja kores
pondentas Kalantos motinos 
kalba. Bet norėtume pa
klausti. kodėl gi jis ne kaip 

> nusižudė, o viešai su
sidegino, Čekoslovakijos ir 
kitų protestuotojų pavyz
džiu? Tai jau nėra šiaip sau 
savižudystė!

Apdovanojo A. Churginą

tūkstančiais.

KIEK BOLŠEVIKAI 

IŠŽUDĖ SAVŲJŲ

Jei norite žinoti, kiek So
vietų Sąjungos komunistai 
išžudė senų, bet nepataikiu
sių įvykdyti visus Kremliaus 
reikalavimus komunistų, — 
skaitykite Jurgio Jašinsko 
parašytą knygelę „Melagin
gas Mikasės laiškas.44 Joje y- 
ra daug kitų įdomiu žinių a- 
nie komunistus. Knygele ga
lite gauti Keleivy už 81.50.

gertti Lietuvos valstybės įkūrėją karalių MINDAUGĄ, 
minint atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės paskeibimo 
50 metų sukaktį.

Medalis išleistas Lietuvių Fondo dešimtmečio — 
1972 metais

Medalio projektas ir gipso modelis — skulptoriaus 

Vytauto Kašubos darbas.
Medalį kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir 

Trijų Prezidentų medalį 1968 m.

Įdomu, kad 1920 m. balandžio mėn. Stalinas pasakė 
tai i v rtina • kalbą Lenino 50 m. sukaktuvių proga, išskaičiuodamas

Vlado PožeteJaunystės Yisa.s Lenino politines klaidas atseit, tuos. atvejus, kada 
- - - - - Leninas išdrįso nesutikti su Stalinu Taigi, jau tais laikai;

Stalinas nepaisė nei Lenino, nei Trockio, kad galėtų pada 
ryti įspūdį kitiems bolševikams, ir visiškai galima patikėti 
Lenino našlės Krupskaja 1926 m. padary‘u pareiškimu: 
„Jeigu Valodia būtų gyvas, tai dabar jis būtų kalėjime...“. 

V. Požėla rašo ypatingu! tiksjiau sakant. — jis būtų negyvas...
būdu. Vietomis jis kain be-j ‘ .....

Su socialdemokratine Gruzija buvo iškilmingai pasi
rašyta draugingumo ir nepuolimo sutartis 1920 m. gegu
žės 8 d. o 1921 m. vasario 11 d. Stalinas su Sergo Orrižoni- 
kidze pasalūniškai užpuola Gruziją, ją žiauriai terorizuo
ja. naikindamas pirmoj eilėj savo senus priešus Socialde
mokratus, jo nevykusios jaunystės gyvus liudininkus, ir 

. . . ieškodamas caro žandarų archyvuose jį kompromituojan-
j žmonių ūpomis. Kaikui sa-|čių dokumentų, kurie nedavė jam ramvbės. Tas užpuoli- 

pasakojimą paremia do-Į

Gliaudą „Jaunvstės atsimi
minusni

Minties žurnale 
rašo:

K. Abr.

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 kitusv

L’ž didelius nuopelnus.) vo
verčiant pasaulinės klasikos’ 
kūrinius, ryšium su 60-siom 
metinėm poetas Aleksys 
Churginas apdovanotas gar
bės raštu.

Tokiu pat garbės raštu 
apdovanotas nusipelnęs me
no veikėjas kompozitorius

kumentine medžiaga. Bet, j mas buvo Pl ie^ Lenino piadėtą taikingą kaimy-
kaip jis prie pasakojamo da
lyko beprieitų ir kaip beper-

*4*

' w ** * "

Sr
»»’>«. ' ■** j f. ■ -z- ' ?'; >' į > į\ Z* •—z

Medalio nuotrauka padidinto mastelio

Imkit ir skaitvkir 

Kipro Bielinio 

knygą

rtRORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJAniško sugyvenimo politiką, prieš Politbiuro daugumą ir
net be karo komisaro Trockio žinios, nors Trockis nieko ______ _ . ....... ... ............... ...

duotų, reikia pasakyti, kadi iš esmės prieš tą žygį neturėjo, bet, esą. reikėjo jį tiksliau dycjžio 39 mm. Užsakyta tik 1.000 vienetu. . p0Je., .s™uIkiai sprasyta
su mažomis išimtimis jis pa- paruošti, sudarant provokacinį incidentą. I Parduodama medalio kaina $12.50. Su reprezentaci- 7° s,15^/na’

sidėmėtinus rialvkus44 1920 m. bhvo sustiprintas komunistų partijos sekle-i ne dėžutė — $15.00. Pašto išlaidoms pridėti 50 centų. į kentėjo ir žuvo mūsų
84 galite toriatas, paskiiiant tris asmenis: Nikolajų Nikolajevičių i Užsakymus su čekiu Lithuanian Foundation vardu Įjro{jai, seserys, giminės ir 

Krestinskį, Serebriakovą ir Preobraženskį, bet 1921 m. siųsti LF adresu: 'draugai. Knygos
2422 West Martjiiette Rd.. Chirago. III. 60629 75 Centai.

Tą knygą už
Jonas Dambrauskas, jo 80 j gauti ir Keleivio administra 
metu gimimo proga, i rijoje Stalino intrigomis įie buvo apkaltinti demokratiškumu

kain:
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

2T ST. CATHARINES, ONT.
į

Kviečia į Jonines

Kaip kiekvienais metais. 
į taip ir šiemet Jonines Įvyks 
įler ritone. Community Cen
ter Hali, Park Avė, birželio 
24 d. 6 vai. vak. Salė bus ati
daryta 2 vai. popiet. Veiks 
bufetas ir loterija.

Jau eilė metų, kaip Skau-

remkime

MCSŲ GRAŽŲJĮ jaunimą

laisvajame pasaulyje ir suteikime jam progą atvykti į j programos, 
šokių šventę! Aukas siųskite Ketvirtosios Tautinių Šokių*

Šventės Vajaus lėšų telkimo komiteto pirmininkui —

John Evans, 6845 So. Western Avė, Chicago III. 60636

T, DALYVAUKIME IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
BANKETE IR LINKSMAI PRALEISKIME LAIKĄ!

Banketas Įvyks AMPHITHEATRE patalpose liepos 
2 dienų Chicagoje. tik kitoje salėje tuoj po šokių šventės

tų Rėmėjų Komitetas luošiai ** 
Jonines. Ju tikslas paremti i k
ir išlaikyti skautiją ii tuo 
pačiu jaunimą mūsų koloni
joje. Kurie buvote, tai ma
tėte. kiek publikos suvažiuo
ja i Jonines, o kurie dar ne
buvote, tai atvažiavę Įsiti
kinsite. O kodėl? Todėl, kad 
rengėjai visada samdo gerą 
ir erdvia sale, lietuviška or- 
jkestrą ir kviečia geriausius 
'iš geriausių programos atli
kėjus.

»» ■»«» iM1 »*»»......... i a

ts paremti ijmesnių kolonijų, kaip Chi-, Kad Joninės nebūtų nuo-
caga. Nevv Yorkas. Roches-, bodžios. kalbėtojų daug ne 
teris ir kt. Tad nuoširdžiai bus: atidarymas, skautų vie-
kviečiame ir su malonumu : tininko Ed. Gudaičio žodis, 
laukiame visų ii iš visur. i Jonų pagerbimas prisegant

Ta proga norime primin-:P° į. po to prasidės pi o- 
kad mūsų tautiniu šokiu j ĮPama- Tat kviečiame visus 

Nemunas“ šia ‘vasara Amerikos ir Kanados ar- 
vyks i Chicagą i IV-ją tauti-į timesnių ir tolimesnių apy- 
niu šokių švente (ir beveiki linkit atsilankyti, o rengėjai 
visi yra skautai), tai ^,.„1 dengsis, kad atvj’kf svečiai 
atsilankymu prisidėsite prie1 nenu°bodziautų.

K-to sekr.

Banketo metu bus pageibti šokių grupių vadovai.
Šokiai vyks dviejose salėse, ir visus linksmins du gar

sūs orkestrai.
Bilieto kaina 12.50 dol. asmeniui. Bilietus užsisakant 

iš tolimesnių vietovių, siųsti Money order: Lith. Folk 
Dance-Banquet, adresu — Sofija Džiugienė, 7240 So. 
Mozart Street, Chicago, III. 60629, arba Marginiai, 2511 
W. 69th Street, Chicago. 111. 60629, pridedant voką su 
savo adresu ir pašto ženklu.

Norint gauti daugiau informacijų bilietų ar banketo 
reikalu, skambinti kom. pirm. S. Džiugienei, tel. (312) 925 
-3682 nuo 5 vai. vakaro darbo dienomis ir šeštadieniais 
bei sekmadieniais.

ti,
grupė

Jaunystes atsiminimai

— Ko taip Į mane žiūri, gu paklaustum, kam jie rei-
Maiki? kalingi, ką jie reiškia, retai

, kas atsakytų. Mūsų laikais
— Žiūriu, kad šiandien jie turi kažkokią religinę

tėvas atrodai lyg nemiego-: prasmę. Bet seniau jie to- 
jęs. i kios prasmės neturėjo. Ir jų

; forma buvo kitokia. Kaip
— Žinai, kad pereitą nak- aiškina Lietuvių Enciklope

tj kovojau su velniu, tai ne-j dijoje J. Vaišnora, škaple- 
daug miegojau. j rjai buvo vienuolių drabužio

į dalis, vadinama „antpeti- 
. — Sakai, sapnavai vėl-j n}ajsu .Tie antpetiniai būda- 

į vo ilgi drobuliai, nešic jam*
_ __ . per peti. kad darbo metu ap

PaJu^į saugotu drapanas nuo susi tau, kad kažkas traukia nuo j
manęs Manketą. Pašokau iš i tepimo, kaip šiandien nesiū
lo vos ir pamačiau nigerį. Ko i jamas žiurstas. Tokius skap- 
čia tau reikia? — sušukau.Helius iš pradžios nešiodavę 
Geriaut iš mano ruimo! O Į benediktinai, kamalduliai 
jis sako, nerėkauk, bet mau-į karmelitai irkitoki o nava- 
kis kelnes ir eisim. Kur ei-Įdinimo vienuoliai. Sakoma 
sim? sakąu. Kastu toks? O‘kad tokie škapleriai ar pri 
jis sako: „Aš velnias“. Ir * juostės pirmiausia atsiradę 
parodė man savo vuodegą.; benediktinių ordine. J. Vais 
Dar nedidelė, kaip zuikio ’nora faktą pasako Lietu- 
matvt, dar jaunas velnias. 1™ Enciklopedijoj tokiai? 
Aiš ir vėl klausiu: Ko čia! žodžiais: „Atsiradę bene- 
tau reikia? Geriaut iš mano) Piktinu ordine, škapleriai i? 
ruimo! O jis čiupt man už* karto turėjo prijuostės for- 
rankos ir sako: Koman su; dai'bo metu drabužiam? 
manim! Per ilgai jau gyve-j nuo susitepimo apsaugoti“ 
nai. Mes iau seniai tavęs! Tačiau vėliau, nuo XIII am 
laukiam. Koman! Nu. ii' žiaus, tos prijuostės arbf 
tempia mane už rankos. Ale Į žiurstai igavo jau dabarti 
aš su kita ranka nusiėmiau Į nių škaplerių formą. Kaiku

... . , kelionės išlaidu padengimo
Šiais metais Jonines bus 

daug Įspūdingesnės ir žiūro
vams akys tikrai neužsi
merks. ir šypsena per dvi 
valandas tikrai bus maloni.
O kodėl? Todėl, kad atva
žiuoja dar niekieno nematy
tas ne tik mūsų kolonijoje,

- Į bet ir apylinkėse, išskynus 
Londoną. Montrealio meno
ansamblis "Gintaras“, kurio' w a 11 e r Ra sk-Rašč iausko vadovaujamas AMERI 
sąstate 50 jaunuolių. Jis at- < AN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza- 
liks dviejų valandų progra- vęs daug grupįnj„ kelionių i LIETUVĄ.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai) 
tęsia jau 11 metu. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet Į 
vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGO—NEW YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONĖ. 
Iš New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai

AUDOKITĖŠ 1 

SKRISKITE PAPIGINTA 

Į LIETUVĄ 

RUDENI IR ŽIEMĄ!

R O G A 

KAINA

mą.

Prisimenu aš ir jūs, kurie 
buvote 1970 metais per Lie
tuvių Dieną Londone, kad 
daugiausia ovacijų kėlė ir 
plojo Montrealio „Gintaru?.
Joninėms "Gintaras“ ruošia 
dar visai nematytą naują!
programą, kulią atvažiavę PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE! 
pamatysite. i CHICAGO-NEM YORK GRUODŽIO 21 d.—14 DIENŲ KELIONĖ

11 dienu L i e t u v o j e

• ! Iš New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai1
Salė, galinti sutalpinti a- ,

pie 1000 žmonių, yra gerai* * 11 dienu L i e J u v
žinoma ne tik kanadiečiams, i 
bet ir amerikiečiams, ku
riems teko čia būti net iš to-

I

i
:ioju. Pasakysiu, kad škap-' 
’.erių yra visokių spalvų. Ar 
tu žinai, kurie vožnesni?

oje.
(Totai tour priees are subject to airlines agreement and govern- 
ment uprovai)

Informacijų kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787

i

— As, tėve, nežinau, kad Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės į mus. Mes paruoštam 
viena spalva būtų "vožnes-- kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame informacijas 
nė už nitą. Aš manau, kiek- kelionių reikal ais i visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvu bi- 
viena brolija arba ordinas* Jietus ir reika|)ngas vizas>
turi pasirinkus spalvą, ko-j
kia jai ar jam geriau patiko.

— Mano škapleriai, ką ra
dau ant byčių, yra baltos 
spalvos su mėlynu kryžium.!
Ar tu gali išvirozyt. ką tai j
reiškia? j Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma Šiaip taip

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata

Viskas Encyclopedia Lituanica’i
škaplerius ir kirtau jam pei 
galvą. Ar tu tikėsi, ar ne. jis

rie vienuoliu ordinai turi su
galvoję ordiną ir pasaulie

įgalindavo leisti sekanti tomą.

subliovė kaip veršis ir krito; čiams: jis vadinamas „tre 
prie lovos. Aš ant jo ir, pa-! čiuoju ordinu“. Tas ordiną 
siekęs škaplerius, pradėjau turi savo skyrių, kurie vadi 
ji vanot, o jis bliaut... Ale naši visokiu šventųjų var- 
atbėgo gaspadinė su lempai dais, ir kiekvienas skvriu 
ir sako, kas čia darosi? Ko, turi savo nariams tam tikru 
taip daužaisi? Ar sergi? Ži-Į ženklelius. Tai irgi savotiš 
nai, sakau, mane velnias bu-j ki škapleriai. Toks ženkleli 
vo užpuolęs. Laimė. kad tu-į parodo. kuriam skyriui r 
rėjau škaplerius, ir laimėj savininkas priklauso. Ta 
kad tai buvo tik sapnas. Oi taip, kain ir pašalome' 
ji sako: Negalvok apie ve!-; draugijos ženklelis reiški? 
nią. tai neturėsi tokių sapnų.' ios varda. škapleriai nieke 
Ale kaip ten bebūtų, Maiki. [ daugiau ir neparodo, kait 
o škapleriai žmogui reika-* ordino ar draugijos vardą 
lingi. Praeitą kartą tu žade-; O kokiam ordinui tėvo škap- 
jai man paaiškinti, kas iri leiiai priklauso? 
kada juos išrado. Ar paaiš-'
kinsi? : — Vot. Maiki, to aš nezi-

j nau. Radau kažin kieno 
— Praeita karta aš aiški-* škaplerius pamestus ant by- 

nau tėvui, kaip atsirado ro*ČI*JIr Priėmiau. Ale vistiek 
loitni dar nonnmir. Velnias ju bllO. LietUVOje VI-zanciu. Je gu a pa vaikai po pirmos kornuni-: bažnytinių apeigų reformą,sai, tai turi žinoti, kad jo at- 7 po po nios numun , . .

siiadimas siekia labai toli- ps b“daY.0 •11;a^ml j karme’
mos senovės ir nelabai aiš, 'tfl b>oli.tą ir gaudavo los nuverstas nuo sav o žirgo.

Ta nati įnilcia r»a«alrv- bl’OllJOS skapleilUS. Ii’ '-i S at- .
ku. lą pati ie kia pa.aky -- Amerikon su škap- - 0 J^S- Maiki. atsimenu.- ti ir apie skaplenus. Lietu- jaziavau AmeiiKon su Mtap •’
vos katalikai žino. kain lenais, ale pamečiau, lodei Aea du apm t,,kni.
škapleriai atrodo, tačiau jei- nežinau. kokius dabai ne- mus nek-dbekim

_________  _____ _______ , ____ Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yraMali rodos, tėve. kadjk'ta'P- Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
• V. • l't 1 ■ 1* * ,|Uek prenumeratų, kad butų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos

31 Via Kėli meilių OlOllJOSl leidimui. Jau I jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
"kanleriai [ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami iieities.

* ' ‘Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn.
į kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prarydami, 
; kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
i prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.
Į Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų

___ ĄJ tėvo ikunlprin np-b'Ctuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
leve. MActjjLt-lių nt l,eidyk)os |cidinia, pagelbės toliau kisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

— O kokie tavo?

nešioju.

— Ar tu žinai, kad Lietu- 
/oje yra ir karmelitų šventė, 
<urią žmonės vadina Škap- 
ernos vaidu. Ji pašvęsta 
Marijos garbei, rodos, su zu- 
jelnais atlaidais.

— Girdėjau, tėve. kad to
kia šventė buvo, bet dabar 
jau nėra. Uždrausta.

idyklos
Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

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

2. VINCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai.............kaina $25.00,

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA. 4 tomai., kaina $42.00,

4. K. Jurgėla. LIETUVOS SUKILIMAS
1862-64 METAIS, 720 psl................................. kaina $10.00.

3. A. Kučas. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl................................................................................. kaina $10.00.

siūlau $..........

siūlau $..........

siūlau $.

siūlau $.

siūlau $.

siūlau $.

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 DEŠIMTI DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija

Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
'turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. 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.

ša
«

5. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl................................................................................. kaina $7.00,

O vienuolika kitu leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio Lietuvių 
dainos Amerikoje. J. Šcšplauk'.o — Nemanoji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuviu kalbos veiksmažodžių aspektai. St. Santvaro — Atidari langa* 

tpv-p ii hllVfi „y. i Aukos taurė. A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina. A. Rukšos versta Enejidė,teve, JI DUVO UZ ;v ft,ajto__EjleraSejaj, A,Kutkau»—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis —

drausta vyskupų ir popie-' 
žiaus 1960 metais darant

Komunistai uždraudė?

— Ne,
kaina $ 38.00, siūlau $ .... 

Vardas, pavardė

Adresas

pra lo
sią atkarpa įrašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pa

žymėjus siūlomą k '.ną, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,, 
395 W. Broadvvay P.O. Box 95. So. Boston. Mass. 02127. j

Pinigu i- ’ i;cle siųsti nereikia.

KELEIVIO 
prenumerata-gera 

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
Teises patarimai

’ »**#•♦♦♦***#***♦#♦♦**********♦*#**•#•»•*

BE PYKČIO
II

Po pusvalandžio juodu susitiko valgomajame, kaip 
neitraliam ir kasdienybės kambary. Abu buvo apsivilkę 
šventadieniškai. Jis atėjo tiuputį anksčiau ir iš lėto žings
niavo išilgai kambario, tarp stalo ir sienos. Gražinai Įėjus, 
sustojo, viena ranka atsirėmė stalo ir pasiliko bestovįs. Ji 
tuojau priėjo prie lango, isikniubo Į jį ir beprasmiška 
blaškė savo žvilgsnius po ankštą nejaukų kiemą.

Gana nenatūrali' kai ir savo balsu ir poza, lyg debiu 
tuokus aktorius ar pii mą kartą aukštajam teisme įstoję: 
advokatas, pradėjo jis:

— Gražina. Aš kiaurą naktį neužmigau ir vis galvo
jau dėl vakarykščio tavo pasiūlymo skirtis. Dabar štai vi
sai šaltas, rimtas ir apgalvotas mano atsakymas: a i 
-sutinku. Paskutini žodi ypačiai pabrėžė ir pasižiūrėjt 
i Gražiną, kokio Įspūdžio jai daro. Ji neatsigręžė, tebesto 
vėjo žiūrinti į sieną. Po pauzės vėl tęsė iš anksto apgal
votą savo pasisakymą:

— Tu jauna dai ir, galima sakyti, nešlykšti motelis. 
Lengvai susirasi sau kitą — daug tinkamesnį už mane. 
Kam čia draskytis ir be reikalo piautis. Galėsi būti laimin
gesnė. A’š irgi. tur būt. kaip nors susitvarkysiu.

Gražina atsisuko nuo lango, rankose nervingai gniau
žė nertinę grakščią nosinaitę. Keletą kartų nusistebėdama 
pažvelgė į savo vyrą ir nusikaltusios tonu paklausė:

— Tu tebepyksti dar? Man labai įkeista...

— Ne, nepykstu. Piktam kaip tik netinka apie tok 
reikalą kalbėti.

Gražina labai jaudinosi. Keistas, nervingas juokas 
pasigirsdavo tarp jos žodžių.

— Nesuprantu... Nieko dabar nesuprantu... Kaip gi 
galima be pykčio, be priežasties taip lengvai išsiskirti 
Tik pora metų... Ne, ne! Ką gi pasakys tėvai, giminės ii 
visi kiti žmonės?..

JUOZAS ŠVAISTAS

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyli Į Keleivio skaitytojų klausimus teisė 
reikabis. Tie klausimai turi būti bendn 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir lt 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivie 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog &>••< 

adresu:

... .... .eikausUas. Attornev ai Ijiv».
Co-operative Bank Piaza 

Centre Street

I malonu pyktis su savo pačių! 
i sūnaus žmona. t

‘ !
Prašome mums pasakyti,! 

ar mūsų duktė teisi ir ar mes 
galime pa traukti į teismą 
dabartinę savininkę to au
tomobilio, ant kurio mes tu- į 
rime ”roorfcgage“, nes mes' 
niekuomet to ”mortgage' 
nesame nuėmę?

1864
Boston. Ma-s. 091%

tūkstančio dolerių, ’oet mes 
sakėme, kad turime nueiti 

Esame ankstesnės kartos pas savo advokatą, kad su- 
lietuviai ir labai seni laikraš- rašytų tokį pat ”mortgage“, 
čių skaitytojai. Turime vie- kaip kad surašė ant namu 
ną sūnų ir vieną dukrą. Dūk- Vaikai sako, gerai. Kitą die- 
tė yia neteisėjusi, bet sūnus ną visi nuėjome pas advoka- 
yra vedęs ii tuii mums labai jjs surašė sutarti, kuria 
orangių vaikų. Marti yra

Klausimas

Motina

Massachusetts.
. į

i
Atsakymas

■
Jei Tamstų duktė dirba 

pas advokatą, ji be jokių 
sunkumų galėjo pasiklausti 
savo darbdavio, ar ji teisi, 
ar ne. Tas advokatas jai pa
aiškintų. kad kol kas Massa

chusetts valstijoje dar ne-, 
veikia vadinamasis ”title“ j j 
Įstatymas.

Sutarties, tarp Tamstų ir
nepaprasta, vaikus labai ge- mart^ pasirasė. Ji turėjo marčios neužtenka Tamstų

vadinamam ”seeurity inte- 
rest“ užtikrinti. Tokia sutar
tis turi būti užregistruoja
ma (recorded) atitinkamose 
įstaigose, ir, be to, reikalin
gas vadinamasis ”financing 
statement“. Nežinau, ar

rai prižiūri, bet turi vieną murns njokėti iš sav o pini- 
silpnybę: nežino pinigo ver- ne vyro» po 15 dolerių 
tės. Kiek sūnus beuždirbtų, Pel savaitę.
jai niekuomet neužtenka.
visko nori. 1 ^aujų Metų mar

ti automobilį pardavė savo 
Kai jiedu apsivedė prieš jaugei. pati nusipirko nau-

12 metų, mes jiems davėme įą. au_tovmobilg mums apie Tamstų advokatas tai buvo 
butą savo dviejų butų na
muose. Butą ištaisėme, idė-,
jome naują pečių, naują šal-j mums tedavė apie 100 dole- Tamstų marti yra.' con
dytuvą ir naują apšildymą, rių per beveik visą pusmetį, ^’ ^ev' (vartotoja): jos au-
Mes nupirkome visus virtu- į Nesuprantame, kaip ji gale- bimobilio pirkėja, jos drau
vės baldus ir kitus reikme- jo seną automobilį parduoti, taipogi yra consumer
nis, bei televiziją. Kitus bai-. mūsų neatsiklaususi, jei ant Todėl Tamstų interesante
dus jie patys nusipirko. Į to automobilio buvo uždėtas apsaugoti turėjo būti užre-

„ . , ”mortgage“, kaip ir ant na- gistruota ne tik pati sutartis,Pagyvenusi pas mus pus-1

tai nė žodžio nepasakiusi, atlikęs, 
nei atsiklaususi. Už skola

Vz

Aleksandras, nors labai stengėsi išlaikyti epišką rim
tį, gana skaudžiai pradėjo plakti:

ions International pagerbė prezidentienę Nixonienę už jos dideli 
susirūpinimą jaunimo, aklųjų, luošųjų problemomis. Klubo pirm. 
I pliager įteikė jai specialią humaniškumo dovaną (humanitarian 
award).

tos ir marčios susitarimą1 
dėl skolinamų pinigų. Jis Į 
žinos, kas buvo ir ko nebu
vo padaryta ir kas dabar ga
lima daryti.

Ką tik gavome
Amžinas žydas, romanas, 

parašė Vytautas Alantas, 
412 psl., kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

Milžinų rungtynės, Myko3 
lo Vaitkaus atsiminimu VIIIc
tomas. 2G3 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

Gana to jungo, Kipro Biea 
linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.

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

We will conąuer the world 
by Liudas Dovydėnas, 219 
psh. kaina $5.00.

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

Brėkšmės našta, romanas, 
narašė Jurgis Gliaudą, 384 
nsl.. kaina $6.00.

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

DĖMESIO!

Kazimiero Barėno 

Lietuvių Rašytojų D-jos šie

met premijuotą knygą

DVIDEŠIMT VIENA 

VERONIKAmu. bet ir vadinamasis ”finan 
cing statement“. Jei tai ne- 

Mūsų duktė dirba pas ad- buvo padaryta, Tamsta te- 
vokatą jau 16 metų, ir ji g^li ieškoti iš savo marčios, 
mums sako, kad mes galime kui

kalbinome sūnų nenusileisti, reikalauti skolos iš marčios i
bet jis nesugebėjo atsispirti, draugės, kuri nupirko iš jos pastaroji nežinojo apie Jūsų

o . , . „ . automobilį. , „interesus“ marčios auto-
Susiradę vienos seimos . mobilvje. ATSITIKTINIAI

namus, jie ir vėl pas mus. Mums būtų daug geriau, i
Sako. nenorime aukštų pro- jei mes galėtume reikalauti Patariu pasikalbėti su tuo; SUSITIKIMAI, 
centų mokėti už paskolą, iš marčios draugės, juk ne- advokatu, kurs tvarkė Tams-1 kurios kaina $2.50. 
paskolinkit pinigų ir užde
kit ”montgage“. tai būsite 
tikri, kad sumokėsime.

antrų metų, marti užsispyrė, 
kad nenori gyventi dviejų 
šeimų namuose. Užsinorėjo 
vienos šeimos namu. Mes

galite gauti ir Keleivyje.
Jos kaina: minkštais vir

šeliais $4.50, kietais $5.09. 
i pasira'-ė sutarti, o nei Kartu įsigykite ir kita Įdo- 

automobilio pirkėjos? jei mią to paties autoriaus kny
gą

marčios auto-'

Duktė mus kalbino pinigų 
neskolinti, bet. žinai Tams- 

ir vaikams’Juk tu pati visą vakarą rėkei ir šaukei: skirkimės!; ta- esame tėvai
Tada nė maž apie kitus nepagalvojai, nors ne tik namas, 
bet ir visa gatvė stebėjosi.

— Taigi vakar... Aš labai supykusi buvau. Aš pat: 
nežinau, ką norėjau sau ir tau padaryti.

Ji priėjo arčiau ir atsirėmė bufeto. Jos žodžiai būvi 
gl audūs, jie veržėsi iš širdies gilumos, akys vilgo ir kančii 
žvilgėjo.

— Aleksandrai, noi-s kartą būk tu teisingas ir atviras 
Būk nuoširdus. Tik nuoširdumo, daugiau nieko iš tavę: 
nenoriu. Kelintą kartą tu man pažadi, prisieki ir neištesi 
Argi vakar nebuvai žadėjęs, kad abu drauge praleisim r 
tą vakarą ir šiandien dieną. O kas gi išėjo? Grįžai apie 
vidurnaktį, kažkoks apkvaišęs, sutaršytas. Argi man ne
skaudu, kai kiti...

— Vėl kiti? Gana su tais kitais! — susierzinęs, išdi 
dus atkilto Aleksandras: —Nekenčiu tos miesčioniško? 
pažiūros ir visokio bezdžioniavimo.

— Na, gerai, Aleksi. nereikia kitų. Apie mudu. Ge
riausiom dienom ir vakarais aš fviena ir viena. Aš tavi 
taip myliu, tik vieną vienintelį,,. O iš tavo pusės dažna 
matau tik paprastą eilinį vyrą. Skaudu man, nes jaučiu 
kad esu niekinama, nelyginant kaip... Argi tu nesupranti? 
Tu mane tarytm kokį išnaudotą daiktą naudoji. Pasinau 
dojęs kurį laiką meilesnis, švelnesnis... Paškui vėl šiurkš
tus, abejingas.

— Matai, matai! Vėl priekaištai, tuojau barniai, to
liau riksmas!

Skubiai, nekantriai atkirto Aleksandras ir ryžtingais 
žingsniais patraukė durų link. Gražina buvo bešokanti 
sugauti jį už mosteltos rankos, tačiau stabtelėjo. Jos klau
simas tik duryse tepasivijo: ’Tšeini?“ Užsidarydamosi

minkštos širdies. Paskolino-: 
me 9 tūkstančius doleriu.’*• I
Advokatas uždėjo ”mort- 
gage“, sako, nesirūpinkite, 
jie negalės namų parduoti, 
jums nesumokėję.

Nusipirko, išsikraustė, ir 
turime pasakyti, kad gana j 
tvarkingai mokėjo mėnesi- j 
nius mokėjimus. Vieną kitą j 
kaitą pavėlavo, bet iš viso 
moka labai tvarkingai.

Praėjo metai, gimė du 
mūsų vaikaičiai. Mes jiems; 
'r ”bonds“ nupirkome iri 
šiaip duodame, ko tik jiems i 
’-eikia. nieko jiems negaili
me. Dukteriai pavydu, ir ji 
dažnai mus bara. kad tiek 
ninigų išleidžiame vaikai
čiams. Jie mūsų brangiau
sias tintas, ir mums sudaro 
malonumo jiems duoti.

Prieš Kalėdas malti atėjo 
nas mus su sūnum. Sako, rei-1 
kalingas automobilis, nors 
mūsų sūnus turi savo naują 
automobili. Sako, kai vyras1 
išvažiuoja į darbą, ji pasi-Į

RETO
ĮDOMUMO

KNYGA
Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimų tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke, Drauge ir pas kitus 
knygų platintojus. Kaina $5.00.

Kipras Bielinis
n i i i i i i r

Viršelis Kęstučio čerkeliūno

lieka be automobilio ir ne- Draugo knygų apžvalgininkas apie šią Kipro Bielinio atsĮminimų knygą tarp kitko šitaip rašo:
gali vaikų parsivežti iš mo
kyklos, nei i krautuve va
žiuoti maisto nusipirkti. Sa-, l i e t u v i u Dienos rašo: 
ko.

nenorime bankui

’’Knyga yra ne tik vertingas be galo įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bet ir įdomiai parašyta, 
skaitoma kone kaip intriguojantis romanas“.

Jame tūbai plačiai rašoma apie bolševiku įsigalėjimą Rusijoje ii
bankas lupa didelius pjrmuosius jų kėslus užimti Lietuvą. Tai galbūt pirmas mūsų kalba toks išsamus Paštas apie ImoI- 

piOCentUs. nenorime^bankui §evjkjnę ”tjeSą‘< žmogaus, buvusio labai arti ir paties daug faktų pergyvenusio. Būtina perskaityti 
durys atsakė: ”Apsigalvok!“ Skausmingai pratrūko kurį-^į grąžinsim8 ° Pin1’'jauniems gražių bolševikiniu frazių simpatikams, nekaltiems naivuoliams.“

j P r o f. J. P u z i n a s: “Ta: labai vertingas Literatūros Fondo leidinys, gražiai papildas mūsų -Liką slopinami žodžiai: ”Pablūdusi! Maldauju to, kasi
neisprasoma...“ ; Dukteriai nieko nepasa

(Bus daugiau) kę, paskolinome pusantro vidalinimas. Malonu paimti į rankas tokį leidinį.
iškiliųjų valstybininkų atsiminimų literatūra. Puikus ir Kęstučio čerkeliūno meninis knygos apipa-

12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

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

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

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

Ar buvo visuotinis tvanas,
34 psh kaina 25 centai.

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

Juozas Stalinas, 32 psh,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psh, kaina 50 centu.

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

Demokratinio socializmo 
□radai, (S Kairio įvadas), 
64 psh. kaina 50 centų.

Tavo kelias Į socializmų,
<Leono Bliumo). 35 psh, 
kaina 25 centai.

Socir'.izmo teorija, (M.
Fišerio). 74 psh. kaina 25 et.

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

AtsKirai sudėjus, ju kaina 
$5.60. bet visos kartu par- 
luodamos už $2.
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Pagerbs prel. Pr. Jurą

Buvęs ilgametis šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
Lavvrence klebonas, dabar 
gyv enantis Putnume ir tvar-

BAIGĖ LITUANISTINĘ 

MOKYKLĄ

kantis jo paties sukultą Ab gostono Lietuvių Piliečiu 
kos muziejų prel. Prancrskus d.jo§ sa,ėje abiturientams
Juias šiemet mini savo ku- ^nvn itpikri dildomai atžv- 
nigvstės 50 metų sukakti

Sukaktuvininkas yra di
delis lietuviškojo žodžio 
puoselėtojas, savo lėšomis 
išleidęs nemaža lietuviškų 
knygų ir kitokių leidinių. Jis 
yra rėmęs ir globojęs iš Vo
kietijos čia atsikėlusius lie
tuvių rašytojus ir kitus me
nininkus ir Įvairius kultūri
nius renginius.

Prel. Pr. Juras savo Alkos 
muziejuje via sukaupęs neį
kainojamos vertės medžia-

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Birželio 10 d. 6 vai. vak. 
1941 metu birželio trėmimų 

. minėjimas šv. Petro lietuvių 
parapijos salėje. Rengia LBj!: 
apylinkė.

S *

Birželio 10 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 

Birželio 3 d. Bostono Li= j salėje krepšininkų šokių va- 
tuanistinė Mokykla baigė j karas.
mokslo metus. Ta proga So. * * *

Rugpiūčio 13 d. Romuvos 
parke Montelloj - Brocktone 
Minkų radijo gegužinė.buvo Įteikti diplomai, atžy 

mėti ir apdovanoti knygom. * * *
kiekvieno skyriaus ir klasės j Rugsėjo 10 d. Maironio 
pažangiausieji mokiniai ir parke Worcesteryje Bosto- 
buvo mokinių atliekama no apygardos Lietuvių die- 
meninė programos dalis. i na.

Šiemet labai gerai arba 
gerai lituanistinė mokyklą
baigė Jorūnč Girniūtč, Leo
nas Navickas, Nijolė Ivaš-
kaite, Daiva Kleinaitė ir Al
gis Durickas.

Mokyklos vedėjo žodžiais, 
tai buvusi viena iš geriausių

... .... šios mokyklos paskutiniųjųgossio tosto lietuvių kultu- k]asi Minėti ja'unuoliai ak; 
ros istorijai. Senų ir retų lie- b ? dalvvauį ateitini„ku
tuviskų knygų rinkimai zur- skautu jaunjm<)
nalai. žemėlapiai net okup. izacijose jo<nž Girniū- 
Lietuvos dailioji literatūra, * < s .
istoriniai dokumentai, meno 
dirbiniai ir šimtai kitu ver-c
tvbių. — vis tai dalykai, ku
riais jau dabar naudojasi 
mūsų jaunieji, mokslininkai 
savo disertacijoms ir moks- ,aikl.aštėH „j Ateitį 
liniams veikalams. Gi mu- 4 4
ziejaus kūrėjas visiems inte
resantams maloniai patar
nauja ir su dideliu pasišven
timu ieško dar daugiau tos 
istorinės medžiagos.

niausiųjų poečių, o, be to, ji, 
L. Navickas ir kiek anksčiau

ROMANAI

<♦**#♦♦♦###♦#♦♦**♦#♦*♦♦*♦♦<♦»♦♦♦♦♦♦#♦♦#**♦*******♦********* *********^ 
?

i Jaunimo darbas ir širdis—
’etuviu til u tos ateitis!

####****

i

II Pasaulio

Lietuvių Jaunimo Kongreso 

PROGRAMA

— PARODOS — birželio 21 - liepos 4 d. d. Jaunimo 
centre. Chicagoje

— ATIDARY MAS — birželio .'50 d. liepos 1 d .d. Con- 
rad Hilton viešbuty ir Jaunimo centre. Chicagoje

— STUDIJŲ DIENOS__  liepos I - 9 d. d. Kent Valsty 
biniame l niversitete, Ohio

— STOVY KI.A — liepos 9 - 
doje

15 d. d. Romuvoje, Kana-

— UŽDARY’MAS — liepos 15 - 16 d. d. Toronte, Kana 
doje.

Smulkesnę programą prašome sekti spaudoje.

II PLJK Komitetas

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psk, kai
na $6.00.

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 
romanas, 234 psk. kaina $5. j kaina 53

. šią lituanistinę mokyklą bai- kaina $5.00.
gusieji S. Cibas, A. Ambra
ziejus ir kiti leidžia ir savo 

kurio
išėjo jau trys numeriai.

Kiekvienam abiturientu’ 
Lietuvių Bendiuomenės a- 
pylinkės valdyba padovano
jo po neseniai išėjusią stam
bią ir puošną knygą "Lietu
vių poezija“.Minėtos sukakties proga 

kultūrininkui Pranciškui Ju
nti spalio 15 d. Sheraton 
Piaza viešbuty rengiamas 
pagerbimas.

Pagerbimui rengti yra su
darytas komitetas: pirmi
ninkas prel. Vytautas Bal
čiūnas, vicepirm. dr. Petras 
Kaladė, nariai — Antanas 
škudzinskas, Mykolas Suba- 
tis. Antanas Matjoška ir An- 
ny Gagnon.

Leidžiamos progiamos-bi- kuriu metu pasakytos kelios 
ografijos komisija: rašyt. urnpos kalbos, o mokyklos 
Stasys Santvaras. Lietuvių v£ąėjui Antanui Gustaičiu 
Enciklopedijos leidėjas Juo- abiturientai Įteikė ir atsi- 
zas Kapočius, LB Bostono SAe]kinimo dovanėlę.
apvl. pirm. Antanas Matjoš- . „ 
ka, Vyčių veikėjai — Felici- Atžymėtas jaunuolis
ja Grendalytė ir Longinas
Švelnys.

Meninės programos komi
sija: Veronika Kulbokienė 
ir Juozas Vembrė.

Bilietų kamisija: Kotrina 
Namaksienė, Feliksas Zalec-

Meninėje dalyje mokiniai 
skaitė savo rašinėlius, save 
sukurtus eilėraiščius, o pir
mojo skyriaus mažieji, va
dovaujami mok. P. Kalvai 
tienės, padainavo ir kartu 
su publika sugiedojo Lietu
vos himną.

Sekmadieni Tautinės Są
jungos namuose abiturientu 
tėvai mokyklą baigusiems ir 
ju svečiams suruošė vaišes.

Nevvtono miesto meras 
Theodore D. Main birželio 
4 d. Newtono kolegijoje iš 
kilmingai Įteikė garbės raš
tus penkiems, jaunuoliams, 
jų tarpe Leonardui Bacevi
čiui, 15 metų Newtono High 
School moksleiviui, už su
maniai suteiktą pagalbąkas, Aleksandras Čaplikas. lhstint senutžs b po 

Stasys Griganavičius, Vin- fvvkusio automobilių susidū-

SU-

« .. I

Dviejų savaičių 
rudens-žiemes

ekskursijos į Lietuvą
Kaina nuo $619.00

Ekskursijos išvyksta iš 

BOSTONO (NEVV YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

♦♦♦♦e*****************#*##**##*########*##

Ale Rūta. KELIAS D. Nendrė, AIDAS TARP 
KAIRĘ, premijuotas roma- DANGORAIŽIŲ, romanas, 
nas iš JAV senosios kartos 365 psk, kaina $5.

<: Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkdės j

Trans-Atlantic Travel Service
.393 West Broadway

South Boston. Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienėei
lietuvių gyvenimo, 248 psk

ir giria, Jurgio PRAŠYMAS TINKA DOVANOTIAitvarai
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl.,! 
kaina minkštais viršeliais, 
$2.59, kietais $3.75.

EVVAKENING LITHUA

NIA, 187 psh. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J.

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ū senąjį

Vvtautas Volertas, G Y 
VENIMAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuvių emigran-

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

Pragaro vyresnysis, pre-; tų gyvenimo, 242 psi., 
mijuotas romanas, parašė Į na $2.50 
Vytautas Volertas, 273 psk,'

294

ka« 1

1
Rezistencija, romanas 

parašė R. Spal’s, 429 psl.. 
kietais viršeliais, kaina — 1 
$6.00.

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas, 280 
osl.. kaina $3.00.

Andr:.us Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS. II tomas. 
128 psl . kaina $4.00.

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

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

Kazys Plačenu. PULKIM 
ANT KELIU... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo 
I tomas 200 ps.. kaina $2.00 
B tomas 160 ps.. kaina 82.00 

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

1 <tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪEAS. 495 psl., kaina 
niPKŠtais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75.

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove- 
’ės. 263 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Stukas. Ji tinka skaitantiem
•angliškai ir norintiem susi- 

Nepamirškite parašyti1 pažinti su Lietuvos praeiti- 
pašto numerio —- -«p code^ Imi ir dabartimi.

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ! 
SPECIALŪS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI
INTERTRADE 

ENPRESS (ORP.
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 1 pa
prastų rublių ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais labai geru kursu

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra
imama $2.35,

Jokių p0iĄ&ėjimų!
Galite sių’StEftx-t kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo 
UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
ENPRESSS ( ORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU!
A U T O M O B I L I A J 

Tik trumpą laiką 
Greitai pristatoma.

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina ------------  $3.214
MOSKVICH 412 IZH
Kaina ------------- $3.155
MOSKVITCH 408 IE
Kaina ---------- --- $3.033
ZAPOROZH ETS Z AS968
Kaina -------------- $2,026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 
23 metų patyrimą ir 
tūkstančius patenkintų 
užsakytojų.

TESTAMENTAI

Įsigykite teisininko P. Šulo 
parengtą leidinį ”Kaip su-į 
daromi testamentai“. Tai ia-J
bai naudinga informacijų1 

J knygelė norintiems sudary-į 

ti testamentą. Ten yra ir tęs- į
'į tamentų pavyzdžių. Jos kai

na — $3.00.

Geri žodynai
A.nglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6 

i Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 

; 27.000 žodžių. 511 psl., kai 
' na — $5 do

Lietuviškai angliškas žo 
dvnas, Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių. 586 psl.. kaina $7.0n

iAVAITRAšT I S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška.-, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalIe-Monti enl, 690, Quehec. CAN ADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJENORI SUSIPAŽINTI

Iš Connecticut valstijos ama
tininkas, vidurinio amžiaus, vi
dutinio ūgio ir svorio, geros 
sveikatos, finansiniai saugus, 
norėtų susipažinti su moterimi 
taip pat vidurinio amžiaus — 
viso gyvenimo draugystei.

Nesvarbu, ar gimbsi Lietu 
voje ar Amerikoje.

Prašau rašyti Keleivio adresu, 
pažymėjus “Perduoti Mr. L.T/‘

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraodM nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrr.udą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams ’abai pigią TERM 
apdraudą; ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTAL® APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
LHhoanlan Alliance of America
S07 West 30th Street, Ncw York. N.Y. 10001

šeliais — $3.75. 1
Juozas Švaistas: ŽIOB 1 

UAI PLAUKIA, romanai! 
š knygnešio kun. M. Sida : 
avičiaus gvvenimo. 233 psl 

kaina $2.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL 

NU GIESMĖ. premijuota* 
romanas, 203 psl.. kains 
$2.50.

Alo vra s Rnronas: VlENl 
oi MEDŽIAI, 117 psl. kai

automobilių
limo. kol atvyko policijos 
greitoji pagalba.

Svečių priėmimo ii- prista- Artimo meilės pavyzdys, 
tymo reikalais rūpinsis adv. kuri parodė šie jaunuoliai,
John Grigalus. Taip pat vi- gelbėdami senutės gyvybę, 
siems darbams talkininkau- teikia garbės jų tėvams ir 
ja adv. Anthony Young-Jan- visam Newtono miestui, — 
kauskas ir dr. A. ir B. Ka- teigė miesto majoras. polici=|na$ 1,50. 
počiai. jos pareigūnai ir gimnazijos’ Vytautas Volertas, UPĖ

vadovybė. J TEKA VINGIAIS, romanas

cas Stanelis iš Worcesterio 
ir Anny Gagnon

RADIJO PROGRAMA

Spaudos informacija 
pinsis Paulius Žičkus.

Visos organizaci jos ir visi '*#****#**************************************************************?! 
lietuviai prašomi prisidėti 
prie prel. Pranciškaus -Juro 
pagerbimo. Gerbkime gy
vus. o nekrologai yra tik pri
siminimas.

ru- K.M. 332 psl.. kaina $3.50.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $7.00.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
, ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins- 
i tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėm?. pa-Zj 
, žistamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui.
; su užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO-;!

RATORY. 1137 So. 49th Avė. ( icero. III. 60630. JIB j 
i Atstovybė. 2498 Daugall Rd„ H indsor. 12. Ont.. CanadaJ! 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 30. Duisburgerstr. 7-10, W.’ 
Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 Y\. 69th St. < hieago; 
5000 W. 16th St.. Cicero; 4754 S. YVood St.. ( hieago; 
2923 N. Milwaukee Avė.. 1147 N. Ashland Avė.. Chicago ž
ir kitur. *,„<#♦♦♦#♦#♦#♦♦♦#♦♦♦**♦****♦****♦*********************♦****♦**********

t If -i#

JIB

Seniausia Lietuvių Radijc 
i Programa Naujoj Anglijo; 
! a stoties WLYN, 1360 ki 
j lociklų ir iš stoties FM 
1101.7 mc.» veikia sekmadie 
j niais nuo 1 iki J :30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 

Į pasaulinių žinių santrauka 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI! r komentarai, muzika, dai 

; ios ir Magdutės pasaka. 
Turime Lietuvos žemėla '

I Biznio reikalais kreiptis ’ 
pių — už 50 centų, už $2.50 Baltic Florists geliu ir dovi

nų krautuvę. 502 E. Broad 
(sulankstomas) ir uz $3.50 way Sf) Bostone Telefo-

(sieninia). Inas AN 8-0489. Ten gaun>
mas ir Keleivis. . f
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Vietines žinios
BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

Pr. Šveikauskas — daktaras
' *

Pranas Šveikauskas bir
želio 5 d. gavo filosofijos 
daktaro laipsnį Broun uni
versitete (Providence, R.I).

, Jo disertacijos tema buvo:
. ”Andrejaus Platonovo te- 
• matika ir forma“.
1 Minėtame universitete tą 
dieną bakalauro, magistro 
ir daktaro laipsnius gavo 
1,800 asmenų, iš jų magistro 
ir daktaro — 800.

34 gavusiu bakalauro ir 2 
daktaro laipsnius priimti į 
Phi Beta Kappa organizaci
ją (į ją priimami geriausi iš

1972 m. birželio 10 d., šeštadieni, 6 vai. vak. Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje įvyks pamaldos už pa
vergtąją Lietuvą. Joms pasibaigus ten pat parapijos saleje 
bus pagrindinis Birželio įvykių minėjimas.

Programoje: Vėliavų įnešimas, himnai, įžangos žo
dis, Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirm. Vytau
to Volerto paskaita. Meninę dalį atiiks mūsų parapijos 
choras, vedamas komp. Jeronimo Kačinsko. Lietuvių or- įavusiį bakalauro ir dakta- ' 
ganizacijos pakviestos dalyvauti su vėliavomis. ,0 laipsnius).

Mielus lietuvius kviečiame gausiai dalyvauti pamal
dose ir tragiškojo birželio minėjime.

L. B. Bostono apylinkės valdyba

VILOS ”AUDRONĖ“ VASAROTOJŲ DĖMESIUI

ES* FORTŪNA FUEL

Jk
CITGO

470 ADAMS ST. DUINCY
(just beyond tbe Holiow)

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regulai 

tSpacel

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

upto 
1/2

iFuel Co»t|

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICEZ

Encyclopedia Lithuanica 

bibliotekininkų parodoje

Bostone Statler viešbutyje 
nuo birželio 2 iki 9 dienos' 
posėdžiauja 3,000 bibliote
kininkų. Ta proga jiems yra Jr

Vienas iš tų 
daktarų yra Pranas Švei-' 
kauskas. Nuoširdžiai ji svei-Į 
kiname.

Dr. Pr. Šveikauskas Ema-i 
nuel kolegijoj Bostone ir 
Brown universitete Provi-' 
dence dėsto rusu literatūra.

Dr. Eduardas ir Marija Jansonai, vilos AUDRONĖ 
Cape Code savininkai, praneša, kad šiais metais jų vila 
”Audronė“ atidaroma birželio 24 d. ir jau dabar priimami 
užsakymai vasaroti.

Kreiptis: Jansonas & Audronė, P. O. Box 424, Oster- ! 
ville, Cape Cod. Mass. 02655, tel. (Area 617) 428-8425.

Goldas Platter 
Parts Protectiaal 
Plaa

Over 40 years experi«nce...Easy budget payment plan s

CALL 773-4949 or 436-1204

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

j dar 4 turi išeiti, jeigu prenu- 
i meratorių skaičius tiek pa- 
; didės, kad leidėjas J. Kapo- 
' čius galėtų tesėti leisti.

Birželio gale Chicagoje mini ”Big vvinners“ sąraše 
susirinks apie 10,000 JA\ lietuvių komandos žaidėjus 
ir Kanados bibliotekininkų. jurgį /ozą ir Aleksa Klino-

, ,, , tl’n knvgU '"S vą. Be to. atžymėti Algio
suruošta knygų paroda. Ma< „• mūsiškė enciklopedija. , j eonavičiaus ir' Kazio Mer-
lcnu. kad joje yra rodoma ir, - -----------—...■s kio ]aįmėjįmaį Massachu-
Encyclopedia Lithuanica, i Nerasi medžio be šakos, o setts valstijos ir Boylston 
kurios išėjo jau du tomai ir žmogaus — be ydos. ■ Open varžybose.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury St

YVORCESTE.R, MASS.

Tel. SW 8 2868

yra vicmutcie oficiali Įstai
ga VVorcestery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog iš YVer tes
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ii 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
eiv importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikliene

le'eJona.*: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarniij<e

1 P e D I N l s 
OPTOMKTRISTAS

Valandos :
nuo 9 va* rv«o iki 5 vai. vak į 

Trečia dieniais nepriimama ! 
447 BR(»ADWAY 1

South Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Dei m an tai 
Prpuošatai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisoma ‘nikrodžiaa 

žiedus, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

K The Apothecary
LIET V VISK A TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

B82 a W. Broaderay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6C20
Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius tr sekas. 

i^ooooooosoooseeseoeesosooooo&soi^os^zzzToccc^ocoooooii^

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

'▼» I
□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokejimosąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Globė apie lietuvius

Boston Sunday Globė bir-, 
želio 4 d. šachmatų skyriuje

Saulius Cibas re tik muzikoj 
.pirmauja

Saulius Cibas Bostono lie
tuviams jau gerai žinomas
kaip talentingas jaunas pia
nistas. Jis labai gerai baigė
ir lituanistikos mokyklą. Bet 
ne tik šiose srityse jis pir=> 
mauja.

Neseniai buvo aukštesnių- ’

jų (high) mokyklų mokinių 
prancūzų kalbos varžybos.' 
Jos parodė, kad mūsų Sau- Sveikiname Saulių
liūs yra ir geras prancūzų-*1 tolimesnės
, „ . T. . ! mės muzikos mene ir mokskalbos mokovas. Jis visos, je
Amerikos varžybose buvo!  --------- --------------------—.
7-tas, N. Anglijos —3-čias, Į PATARIAMA ĮSIGYTI 
o Massachusets valstijoje’ šias K. Barėno knygas:
tik vienas už ji kiek geriau Į Atsitiktiniai susitikimai, 
tepasirodė, ir Sauliui teko ’ 216 psl., kaina minkštais vir- } 
antroji vieta. šeliais $2.50. ‘

Cibą ‘ 
sėk-1

R O S S

— Dengimas — Smalavimas — 

— Žvyravvimas —

Visu rusių stogų dengimo ir 

vandens nutekamųjų vamzdžių 

darbai. Veltui įkainavimas.

Kreiptis tel. 268-2973
(23)

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, ramon 
to ir projekta- imo darbus »<-■ lau 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vaaarn.

Telefonas: 698-8675

3 TEL. AN 8-2124
Dr. Amelia E. Rodd į

(RIJDOKIUTŽ)
OPTOMETRISTt 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiad.eniais—uždara 
445 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. b5

i

1 A. J. NAMAKSY įi
:« Real Estate & Insurance 

! 321 Country Club Rd.
;!Newton Ct.itre. Mass. 02159J 
;Į Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu ne&iufičiame.

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

Laisvės Varpas
Lietuvių R a dijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

5i
514%

1

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk ailomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

Dažau ir Taisau i
Namus iš lauko Ir viduje. 4
Lipdau popierius ir taisau, 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mam.
Tel. CO 5-5854

ATLAS PARCELS CO 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės garny uos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie 
tinęs 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 
į VAIRIA U SIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo S 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

•♦««#,♦««*««♦♦<♦»«•«■♦<*«***«****•*<*<**♦******************•* »

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre- 
;j kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias

medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

į į Globė ParcelĮServiceJnc.
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 rugpiūčio mėnesiais įstaiga 
bus šeštadieniais uždaryta

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

********** *********<#***#*/#//##«*>###»*###«




