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Lietuviai!
Artėjant birželio j vykių sukakčiai, i- pavergtos I ie- ,

. tuvos atėjo žinia apie didvyrišką Romo Kalantos mirti ir 
Kauno gatvėse nuaidėjus} Lietuvos jaunimo šauksmą:
Laisvės Lietuvai! Tai yra ryškiausias Įrodymas, kad Lie-, 
tuvoje laisvės troškimas, nežiūrint okupanto priespaudos,! 
yra taip pat stiprus, kaip 1941 metų sukilimo ir vėlesnių
jų didvyriškų partizanų kovų metu. Nepaliaujamą lietu
vių tautos laisvės troškimą if didi ryžtą paskutiniuoju me
tu liudija Bražinskai, Kudirka, Simokaičiai. kun. Bubnys, j 
kun. Zdebskis. kun. Šeškevičius, 17,000 tikinčiųjų šauks- > 
mas ir daugybė kitų mums nežinomų laisvės žygių.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas visos ko- t 
vojančios mūsų tautos vardu reiškia gilią pagalbą oku- • 
puotame krašte didvyriškai savo veiksmais irodžiusiems į 
tėvynės meilę bei ištikimybę jos laisvės idealui.

Laisvieji lietuviai! Demonstruokime ! Juk mums ne- ! 
gresia enkavedistai, kaip mūsų broliams Kauno gatvėse. .
Šaukime „Laisvės Lietuvai“, kur tik galime! Juk mums I 
už tai negresia nei kalėjimas, nei ištrėmimas. Rašykite :
peticijas ir reikalaukite Lietuvai laisvės. \isi vieningai i gyventojai tebeneša sovietinį jungą ir yra okupanto verčiami garbinti savo pavergėjus.
ir sutartinai junkimės Į didįjį Kauno gatvėse nuskambėju- j_________
sĮ šauksmą: Laisvės Lietuvai!

Paskutinieji Kauno Įvykiai suteikia i’- Antrajam Pa-j DidcSIli skirtumai, 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui kitokią prasmę, kitus1 
uždavinius.

Paskendo 200 žmonių 
ir 100 milionų turto
Trūkus ežero užtvankai, vanduo užliejo Pietų Dako- 

tos Rapid City 43,000 gyventojų miestą.

Reikalauja kovoti 
prieš oro piratus

Praeitą penktadieni Ra
pid City. S. D., miesteli išti- 
ko didžiausia gamtos nelai
mė. Apie 6 vai. popiet prasi-* 
dėjęs smarkūs lietus perpil
dė aukštumoje esanti Can-* 
yon Creek ežerą, kuris buvo 
sustiprintas užtvankom, tie 
sutvirtinimai neišlaikė van
dens spaudimo, apie 11 vai. 
trūko, ir didžiulės vandens 
masės užpylė žemumoje e-* 
santi 43,000 gyventojų mies-

Kissinger pripažino Libija remia Airijos
Nixono klaidą ’ riaušes

Prezidentas Nixonas buvo Smarkus Libijos diktato* \ U-bttllde UI latljos

rie liečia Antrąjį pasaulinį pasiuntęs į Japoniją savo rius pulk. Kafadi paskelbė, ‘ i
karą. tebėra slepiami. Daug patarėją Henri Kissinger} kad Libija padedanti neg-Į^e'1'i
tokių tebėra ir ' Roosevelto atšalusių santykių gerinti, rams kovoti prieš “amerikie-' jAV karo varĮOVybe nuša-

smn-’j jjno nuo parejgų Pietų Azi- 
neti jos srities aviacijos viršinin-

, pripažino, Kari prez. Nix-, o. nuiju» po- ka gen jokn [) Lavelle, ku-
nes, kai tėvynėje 'šaukiama „Laisvės Lietuvai“, mes ne-tų dėžių moksliniams reika- onas suklydo, nepasitaręs suApi^žio armijai, kuri tenai: ,.js davė įsakymą bombai1-* 
galime likti abejingi. Lietuva laukia mūsų darbų. Neap-: Iams. .Japonija 'prieš kelionę į Ki-, vykdo teroro veiksmus. Jisj duoti Šiaurės Vietnamą dar
vilkime jos! į nfją ir nepainformavęs apie, sakė, kad. iki siu metų galo; keliais mėnesiais anksčiau.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Naujieji dokumentai ro-; importo suvaržymus. j Į^i arabai bus pasiruošę ga- negu prez. Nixonas tuos ka-
į do, kad karo metu būta tarp ; > Iutmam išlaisvinimo Karui po veiksmus abrobavo.
Į Churchillio ir Roosevelto di- Kissingeris užtikrino, kad į ir pradėsią „kariauti Britą-; Ui-„a+oc .
j dėsnių nesutikimų, negu iki Į ateity JAV ir Japonija giau-’ nijos ir JAV žemėse“. | ‘ t raštiško isa"

P.S. Tautos Fondui skiriams aukas siusti šiuo adresu: šiol buvo žinoma. i džiau bendradarbiaus. „ .
‘ ' į Jis pažadėjo priimti iš ki-

Lithuanian National Fund, \ Sudaužė Š Vietnamo Santykiams pagerinti pa-! tur savanorius partizanus ir
• k 'r kviestas į JAV viešnagės Ja- paruošti juos kovai Izraely.
’ elektrom? '-ponijos imperatorius, ir jo! Matyti diktatorians na,..t

Kaip praėjusiais metais, taip ir šiemet, Tautos Fon-j 
das birželio mėnesį telkia lėšas Lietuvos laisvinimo dar
bams. VLIKas kviečia visus lietuvius remti Tautos Fondo : 
pastangas.

Istorinės reikšmės Kauno Įvykiai tegul pažadina mu 
naujiems žygiams darniems ir prasmingiems darbams

• negu manyta
Dar daug dokumentų, ku-

Tarptautinis lakūnų susi
vienijimas nutarė reikalauti, 
kad Jungtinės Tautos grieb
tųsi griežtų priemonių prieš 
oro piratus. Jei to nebus pa
žadėta padaryti, tai pirmai 
pradžiai birželio 19 d. bus 
sulaikytas lėktuvų judėjimas 
visame pasaulyje.

. _ . Iš kalno atūžianti didžiu-
Amenkos lakūnų sąjunga van(jens srOvė sugriovė ir

dai ieikala\ o, kad bu.ų Pa*j įliejo namus, apvertė irnu- 
skelbtas boikotas toms sa-!plukd- automobiIius„ nu_
lim> Runos pmma traukė telefono susisiekimą,
giobikus n jų nebaudžia, j dujų tiekimą. Svarbiausia,

: daugybė staigiai potvynio 
i užkluptų žmonių prigėrė.

New Yorkas,
1972 m. gegužės 31 d

64-14 56th Rd. 
Maspeth, N. Y. 11378.

Iki šiol policija ir savano
riu pagalbiniai daliniai, tik
rindami ir valydami šios ne
laimės ištiktą vietovę jau ra
do daugiau nei 200 lavonų, 
bet ju gali būti dar daugiau, 
nes dar ne visos potvynio 
nusiaubtos vietos išžiūrėtos. 
Pasigendama dar kelių šim
tu žmonių, kuriu likimas ne-I *■ •

kymo ir tuo nusikalto kari
nei disciplinai.

Jis aiškinasi, kad turimi 
įsakymai jam tokią teisę da-

vizito laikas bus nustatytas; sumas* išaugo'didesnis už ji: v£ ir Ja naudojęsis, 
vėliau. patj

Rusai nakčia paslėpė Tautinių grupiųi
R. Kalantos kūną į konvencija

. i
Naujienų redakcija gavu- Amerikos tautinių grupių; (Įmei 

si žinių iš Kanadoje gyve- konfederacijos konvencija!

JAV didieji bombonešiai
į B 52 ir kiti lėktuvai jau ke- ■ .
j įiolika dienų sėkmingai dau. Demokratai dar gali Kor,eziJoie zuvo 
i zo Siaurės Vįetnamo ginklų ,,,, f i • •
i arsenalus, žibalo atsargas, pasirinkti Kennedy 4®* angliakasiai

i žinomas.

Skaičiuojama, kad ši ne
laimė padarė apie 100 milio
nų dolerių medžiaginių nuo
stolių, nes kone visi gyven
tojai liko be pastogės. Jiems 
Raudonasis Kryžius teikia 
maistą ir kitokią pagalbą.

Mėto vairuojamas 
bombas

Į tiltus ir kitas susisiekimo 
'priemones. Praeitą savait-' Šen. Wilbus D. Mills pa
galį didelio taiklumo bom- rei-kė. kad demokratų kon- 

o

Baisi nelaimė ištiko Ro- 
dezijos angliakasius: įvykus 
sprogimui, kasyklose žuvo 
net 464 žmonės.

Kaip visada, žmonių ne
laimėmis skuba naudotis va
gys ir plėšikai. Jie ir čia bu- 

Pastaruoju metu JAV a- vo pradėję grobti besigelbs-

- r Miivv ounaikįnta svar- vencijoje gali būti neišrink
nančio bendradarbio, kuris **ze 10 n ' H blausioji Š. Vietnamo elekt-, tas nė vienas dabartinių pre-j
buvo Lietuvoje ir lankėsi 0™=,'.J rainč. gaminanti kraštui 75 zidentiniu kandidatų, net ir' Nedaug didesnių

' mių kasyklose tėra
la,nRėsi I pie 50 atstovų, atstovavusių! ()

Kaune tuo metu, kai ten vy-į daugiau nei 10 įvairių Ame-j P1 cen u 
ko riaušės po Romo Kalan-, rikos tautybių. Lietu viams i 
tos susideginimo. .atstovavo Altos atstovai dr.Įnetojj

] Kazys Šidlauskas ir dr. Jo-:tari)u kiniečiai 
Jo žiniomis, Kaune nuo so- nas Genys, kuris išrinktas 

vietų vidaus saugumo dali- vicepirmininku. Konfedera-I 
nių žuvo šeši asmenys. : cijos pirmininku išrinktas {

Jaunimo neapykanta ru- j teisėjas Albert Fiok. vengrų!
. A ... ; grupės atstovas iš Pittsbur-'sams esanti tokia didele,1 i

kad ji viešai pasireišikanti1 !
» į

•kasdieniniame gyvenime. Ne Tos organizacijos tikslas: 
tik jauni lietuviai, bet ir vy- — sujungti visus svetimos’

.. | kilmės amerikiečius, siekian, resnio amžiaus, net ir parti- x . J- -1 užtikrinti tu tautvbiu zmo-į JOS nariai, atvirai kalbą pnes, nėms didesaį svald J AV | 
rusų okupaciją ir rusinimą. ; venime arba bent apsaugoti'

D v , . 1 -j I juos nuo valdžios ištaigu dis-Romą Kalantą palaidom krjminacijos ■ s- , 
jus, minios kauniečių prade-

'_  Ijo lankytis kapinėse ir dėti į ~rrrT T T :
gėles ant jo kapo. Po keliui Šen. Fulbright gavo skau-

savaičių Kalantos kūnas bu- du antausį: jo nekenčiami
vo iškastas ir nežinia kur pa-; ... . r ....

radijai Free Europe ir Liber-
slėptas. Nebojant to, kaunie- .. .... 
čiai ir toliau lanko Kalantos ty ls»eIbetl* nes Jiem* Pra' 
kapą. tęsti kreditai dar metams.

elektros energijos, šen. McGovern, kuris turi 
' surinkęs daugiausia balsuo- 

Bombarduojamos sritys ir, toju. Tokiu atveju galėtų bū- 
Kinijos sienos. Tuo, ti iškeltas šen. E. Kennedy, 

pro- nors šis ir sakosi nenorįs bū- 
testuoja. ti renkamas orezidentu.

viacija Vietname vartoja 
laseriu vairuojamas bom
bas, kurios tiksliai pataiko 

! i numatytą taikinį. Tokiomis 
nelai-: bombomis daužomi ne tiktai

tinčiu gyventojų paliktą tur
tą. bet policija juos tuoj su
tramdė.

Prezidentas Nixonas Ra
pid City paskelbė nukentė- 

Primintina, kad 1942 m. me. bet buvc sunaikinta ir! jusia sritimi, ir jai bus su- 
Manžurijoje žuvo 1.549,1 apie 400 komunistų tankų P. Į teikta federalinės valdžios 
1900 m. Utah valstijoje žu-! Vietnamo fronte. ' pagalba.
vo 1,200 ir 1906 m. Prancū-_ Tog bombos

buvę. i kariniai objektai Š. Vietna^

zijoje — 1060. tarsi pačios' 
, „mato“, nes seka suglaustą 
! šviesos spindulį.

Tai didžiausia nelaimė, 
bet kada įvykusi Pietų Da- 
kotoje.

Ir sovietai susirūpino gir
tavimo didėjimu visame 
krašte. Jų spauda rašo. kad

Gynybos sekr. Laird pra
nešė kongresui, kad susita-

1 ’T' "VK rimas su sovietais dėl strate-del girtavimo apie 30 proc. . . ... ., .. ,
.... 1 i. 1 ; giniu ginklu apribojimo dardarbininku Uralo rajone ne-1 s ‘ s ‘ .

. . □••••□ ! nesumažins pavojaus irateina pirmadieniais 1 dar- ... •
. p,-, . . . J ' ginklavimosi išlaidu, nes rei-
ba. De! tos pat priežasties ... .

:____ta_____ _ -__ :.!**« daugiau ir geresnių po
vandeninių laivų ir naujų 
bombonešiu bei kitų išradi-

1 ..... • - . 1 . mu ir ginklų atnaujinimo,
Vliko pirmininkas dr. J. , , IA\Z .... .v .. ..- ...... r- kad JAV neliktų antros ei-

1 ls.. Valiūnas išskrido į Euro- . . -. . . les galybe,
pa. Jo pareigas eina vicepir- j * * ,
mininkas prof. dr. J. Puzi-,
nas. ! Italijoje labai padažnėjo

• • * bombų sproginėjimai ir gat-
• Kalbama, kad Brežnevas vių kovos tarpe kraštutinių 
lankysis Amerikoje kitu me- kairiųjųir dešiniųjų elemen*

• gegužės mėnesį. tų. _ ___ __ .

įvyksta ir apie 70 proc. susi
žeidimų darbe.

♦ *I

Svarbiausi demokratu kandidatai į JAV prezidentus. Vidury McGovern. pirminiuose rinkimuose 
jau iškovojęs 907 konvencijos delegatus, kurie jį rems; kairėje \Vallace. kuris turi 328, ir dešinėje 
Humphrey. kuris turi 313 delegatų. Išrinktam rei kia turėti 1.509 delegatus. Vadinasi, dar niekas 
nėra tikras, kad bus išrinktas kandidatu. Mctiovera dabar stengiasi sutaikyti tarp savęs kovo
jančias partijos grupes ir gauti konvencijoje daugumos palaiminimą savo kandidatūrai.



Poslapis snfrai

Tėvynės ir išeivijos herojai.
»-.f -- K£i_£.IVi5, SO. BGSTOrl

<•

Štai vėl priartėjo juodųjų mūsų istorijos sukakčių 
dienos. Vėl pavieniui ir kolektyviai prisiminsime Lietuvos 
nepriklausomybės praradimą, ištremtuosius Sibiran, už- 
darytus kalėjimuose., prakalbų žodžiais apiaudosime be 
teismo sušaudytus, nukankintus ir žuvusius sukilimų ko
vose dėl laisvės. Prisiminsime Simą Kudirką, parodžiusi 
nuostabią drąsą teisme ir ą valią kalėjime, o ypač da
bar protestui prieš okupantą viešai susideginusi Romą 
Kalantą.

Ir, žinoma, gėrėsimės tais herojiškais pavyzdžiais. Ii 
didžiuosimės, tarytum mes būtume kentėję Sibiruos, žuvį 
kovose, parodę nuostabią drąsą ar net ’is susideginę dė 
tėvynės laisvės.

. Mes netgi tyliai svajotume, kad daugiau tokių įvykiu 
būtų. kad jie nenustotų pasaulio spaudoje skambėję.

Bet mūsų žvilgsniai visada nukreipti nuo savęs į toli. 
Į laiką, kuris praėjo mūsų nepalietęs ir negrįžta, į erdvę 
kurios kitą krantą užstoja neperžengiamo pločio okeanas.

Juk visi tie didvyriški žygiai vyksta ten — aname 
krante. Ir kova, ir gyvybės aukos, ir kūryba nepalankiose 
okupacijos sąlygose tautos dvasios gyvybei išsaugoti.

fr

O kaip atrodome mes, žvelgiant šion pusėn pro anų 
spygliuotų vielų užtvaras, nuo žuvusiųjų kapų kauburėlių, 
nuo kaištos žemės kvadrato, kuriame liepsnojo Kalanta? 
Kur stovi tie iškilūs didvyriai šiame krante, kad jie būtų • 
net nuo tėvynės iš tolo matomi?

i
Kuris iš mūsų išsigarsinusių patriotų sovietiniame ! 

teisme būtų pasakęs Simo Kudirkos kalbą, rizikuodamas 
nusipelnyti ilgus metus kalėjimo ar net ir gyvybės netekti?

i
Mes tokio dar nežinome.

Į
Kuris ir kiek mūsų tikinčiųjų būtų pasirašę sovieti- j 

nėję aplinkoje būdami 17.000 protesto raštą komunistinei 
vyriausybei ?

Mes nedrįstame jų skaičiuoti ir į paskirus pirštu ro’
dyti.J i

Mes nė nesapnuojame tokio, kuris ryžtųsi dėl tėvynės 
laisvės susideginti ant Jungtinių Tautų rūmų laiptų, nes 
mums ir Vasario 16-ją jau perkaista salėje, kurioje ren-! 
karnos aukos. «

t

Ne. nė nekalbėkime apie gyvybės auką.
»

Bet mes negirdėjome čia nė tokio, kuris laisvės kovos 1 
ar lietuvybės reikalui atiduotu visą savo stambu turtą ir i•7 _ <. 'Z ‘ <
nueitų į fabriką vėl iš pradžios sau pirmo duonos kąsnio, 
pelnytis. «

I
Ne. tai irgi perdaug, nes reta ir tokių, kurie tą turtą

lietuvybės labui testamentu užrašvtu.- « ,
į

Tiesa. mes. milionas lietuvių kilmės išeiviu, lietuviu : 
laisvės kovos reikalui kasmet surankiojame vieno gydyki 
tojo ar inžinieriaus metinę algą...

Mes garsiai verkiame, kad Lietuvoje mūsų jaunimas i 
okupanto prievarta rusinamas, o mūsų pačių vaikai dėl; 
mūsų kaltės laisvėje dar greičiau nutautėja.

Okup. Lietuvoje dar tik reta atžala nuspūra nuo tau- į 
tos kamieno, sukurdama mišria šeima, o mūsuose tas reiš-t t/
kinys jau kone masinis, ir auginamės netgi juodų aukštai- 
čių ir žemaičių.

I
Mes raudame dėl bažnyčios persekiojimo komunis

tinėje santvarkoje, o mūsų pačių nepersekiojamos bažny
čios tuščios ir be lietuviško žodžio...

Daugelis mūsų puošnių rezidencijų taip pat jau be Į 
lietuviško rašto ir žodžio, išskyrus virimo knygą užpečky.

Tai kur tie mūsų herojai? Tie nepaprasti veiksmai ir ! 
tėvynės meilės pavyzdžiai, kuriais Lietuva stebėtųsi, kaip 
mes jos žmonių žygiais stebimės?

i
MASKVA SUSIRŪPINUSI KAUNO RIAUŠĖMIS Į

Romo Kalantos susi degi’ mų išsiveržimo, kaip Kauno! 
nimas ir ryšium su tuo kilu- jaunimo, nėra buvę nuo 
sios Kaune jaunimo riaušės i iaušių Armėnijoje 1965 m. 
šūkiu ”Laisvės Lietuvai!“' Apie minėtus įvykius ne
sukėlė rūpesčio ir Kremliaus buvę Maskvos spaudoje ra- 
valdovams. : šyta. Korespondentas ir apie

, Maskvos pasiuntinius į Lie-
New York Times korės-; tuvą sužinojęs tik iš Vilnim 

pondentas birželio 7 d. pra-1 je leidžiamos rusų kalba So- 
nešė, kad komunistų paili- vietskaja Litva.
jos vadovybė pasiuntė iš; Lietuvos komunistų 69 m. 
Maskv os sa\ o atstovus ap- amžiaus vadas Antanas ■ 
tai ti su Lietuvos komunistų Sniečkus Kauno partijos ak- j 
vadovais Kauno įvykius. , tyvistų susirinkime kalbėjęs;

Pasak tą korespondentą, apie organizacini ir politinio 1 
tokio stipraus tautinių jaus- švietimo darbą. ‘

Niekada negalime pamiršti to. ką komunistai padarė Lietuvoje. 
Čia tik Proveniškės darbo stovyklos vaizdas. Komunistai, trauk
damiesi 1941 m. iš Lietuvos, išžudė visus šios stovyklos kalinius 
ir tarnautojus. Panašiu žiaurumu jie Įvykdė Rainiuose, Panevė
žyje ir kitose Lietuvos vietovėse.

Sovietų Sąjungos komunistų va
das Leninas, kuris 1919 m. pa
siuntė raudonąją armiją ką tik 
Įsikūrusios nepriklausomos Lie
tuvos pavergti. Tada mūsų sa
vanoriai bolševikus sumušė ir 
išvijo iš Lietuvos.

Nr. 24, 1972 m. birželio 13

CONNECTICUT KLONIUOSE ; retų būti trumpi ir aiškūs, 
; kaip Stamfordo pranešimas.

CONN. APYGARDOS LB SUVAŽIAVIMAS į Tik trys apylinkės parodė 
: daugiau ar mažiau susirūpi-

Suvažiavimas įvyko gegu- Juozapo lietuvių parapiją—, njmo lietuviškos parapijos 
žės 6 dieną Nevv Haveno Šv. $500, LB CV — $500, litua-. vįena apylinkė Va-
Kazimiero parapijos salėje, nistinę mokyklą $250. spau- sarĮ0 gimnazijas rėmimo

Apygardos pirm. Algi- dą ir kitus reikalus mažės- reikalą teiškėlė. 
manta* Dragūnevičiu* atida, nėmis sumomis.

. rė suvažiavimą ir jo posė- Posėdis baigtas Lietuvos
džiui pirmininkauti pakvie-; Suvažiavime nedalyvavo himnu. į
tė Bridgeporto atstovą Joną dvi apylinkės: Putnam ir,
K. Karį, sekretoriauti Joną Nevv London. Neatsiuntė nė i Valdybon išrinktieji as> 
Šaulį. Pirmininko paprašy-; jokių pranešimų. Supianta-' asmenys, pasilikę po posė- 
tas, suvažiavimas atsistoji- ma. kad nevisada asmenys džio. pasiskirstė pareigomis: 
mu ir tylos minute pagerbė gali atvykti į suvažiavimą j A. Dragūnevicius — pirmi- 
praėjusių metų bėgyje mirų-j dėl vienc-kių ar kitokių prie-, ninkas. Z. Strazdas — vice- 

žasčių. bet paštu pasiųsti1 pirm. ir politiniai reikalai, 
pranešimą visi gali. | Z. Dapkienė — koresp. sek..

Apygardos valdybos pra- Apygardos rinkimai vyko; J. šaulys — protokol. sekr., 
Šimą padarė apvg. pirm. slaptu balsavimu. Išrinkti: . P. Gaižutis — švietimo ir 

Dragūnevicius, kuris tąsi Zita Dapkienė, Algimantas; kultūros reikalams. D. Gra- 
pareigas perėmė iš V. Bra- Dragūnevicius. Pranas Gai- jauskienė — informacijai, 

.• 'žūtis. Danutė Grajauskie-i G. Žemaitaitis — jaunimo
reikalams.

sius Bendruomenės narius.

nes 
A. 
na
žėno, išsikėlusio į Floridą.

~ . .. , ... ,. ’ nė- Antanas Gruzdys, Zig-
Revizijos komisijos aktą mas Strazdas, Jonas Šaulys, 

perskaitė J. Petraška. Gintas žemaitaitis. Nariai:
............. ! Henrikas Dapkus, Juozas

Buvo pranešimai iš ^pyT, Balčiūnas ir Marijona Joku^ 
! baite.

Apie Bridgeporto apylin 
kės veiklą pranešė 
kus. Apylinkėje yra 35 na

triai. Solidarumo mokestį mo* 
kančių — 25. Renkami pa
rašai jaunimo peticijai. Au- 

J Kongresui jau 
$300. Susirūpinta

Vaišes suvažiavimui pa
ruošė Vanda Gvuzdienė, A. 
Plečkaitienė ir A. Goldupie- 

' nė. Nuo vaišių likęs pelnas 
Revizijos komisijai pri-į paskirtas PLJ Kongresui.

, į?111 į rinktas vienas narys Valeri-i
u "1 jonas Balčiūnas. 1 Po nelaimingo atsitikimo

Apie LB VI-sios tarybos, ir poros sunkių operacijų su- 
paskutiniąją sesiją pranešė važiavime dalyvavo ir Juo- 
taiybos nariai V. Balčiūnas zas Valiušaitis, bet nesutiko 

, pT t iv . • • , ir di- P. Vileišis. ! kandidatuoti į valdybą, nes
-^U i-U i Neapsieita be ilgų ir be-’dar nesijaučiąs pakankamai nnkta $300. Susirūpinta lie-1 reikali'ngu ka!bų neKt anylin. i stiprus.

tuviškos parapijos išlikimu. į kių pranešimuose, o jie tu= Albina Lipčiene

I

Hartfordo apyl. pirm. D.! 
Grajauskienė pranešė, kad! t 
ten esama 160 narių, mo-;* 
kančių solidarumo mokestį.' * 
Lėšoms surinkti ruošiami L' 
vairūs ipelningi parengimai, i 
I veiklą įtraukta daug jaunų i 
lietuvių. J PLJ Kongresą bu? 
siunčiami trys atstovai. Au
kų kongresui jau šiek tieki 
surinkta. Stambiausia auka 
yra Bronės ir Antano Jucė-Į 
nų. motelių savininkų Midd< į: 
letowne. Netolimoj ateity 3 
tam pačiam tikslui moterų 
ruošiami du parengimai.

New Britain atstovas Juo-' 
zas Balčiūnas, silpnai kai-!

bet labai 
įsitraukęs į lietuvišką veik='E

Vilniaus generalgubernatorius 
M. N. Muravjovas, numalšinęs 
1863 metu sukilimą Lietuvoje, 
už žiaurumą pramintas Koriku.
Jo Įsakymu Įtariami dalyvavę bantiš lietuviškai 
sukilime buvo suimami, tremia
mi, kalinami, kariami. Jis liepė 
sudeginti ištisas gyvenvietes ir 
gyventojus ištremti. Muravjovo 
tikslas buvo Lietuvą surusinti ir 
sustačiatikinti. To paties suru
sinimo tikslo siekia ir dabarti. 
niai rusai komunistai, bet tai 
jiems sunkiai sekasi, nes Lie
tuva jau daug šviesesnė ir at
sparesnė.

Šimtams. S 
kalban- >

Jaunimo carbas ir širdis— 
- 1 «. lietuvių tautos ateitis!

II Pasaulio

Lietuviu Jaunimo Kongreso 

PROGRAMA

— PARODOS — birželio 24 - liepos 4 d. d. Jaunimo 
centre. Chicagoje

— ATIDARYMAS — birželio 30 d. . liepos 4 d .d. Con- 
rad Dilton viešbuty ir Jaunimo centre, Chicagoje

— STUDIJŲ DIENOS — liepos 4 - 9 d. d. Kent Valsty
biniame Universitete, Ohio

— STOVYKLA — liepos 9 - 15 d. d. Romuvoje, Kana
doje

— UŽDARYMAS — liepos 15
doje.

16 d. d. Toronte. Kana
<

Smulkesnę programą prašome sekti spaudoje.

II PLJK Komitetas

lą, yra pavyzdys 
geriau lietuviškai 
čių. Jis pranešė, kad apylim 
kėje esą 64 nariai. Ten vėl 
pradėjo veikti lietuviška
mokykla. Mokosi 14 vaikų, j £
Aktyviai dalyvauta miesto 
šimtmečio minėjime.. PLJ 
Kongresui jau surinkta kiek ■ t

• aukų ir dar ruošiamas pa- • *********************************************************^*w**^*** 
mė’!I rengimas.. Nuo sausio 

! nėšio įvestos lietuviškos pa-; 
‘ maldos šv. Andriejaus liet. i 
parapijos bažnyčioje. Jis ra^ i 
gino visus, kas tik gali. da- Į 
lyvauti Amerikos veteranų; 
ruošiamame Darade gegužės 
7 dieną.

New Haveno apylinkės1 
pranešimą padarė dr. G. j 
Vebrienė. Narių yra 63. Soli*Į 
darumo mokestį moka visi. 
Veikla daugiau politinė. 
Kultūrinė veikla vystoma 
kitų organizacijų ir klubų, 
priklausančių tai pačiai LB.

G. Žemaitaitis padarė pa

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2
» x

štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

auką $192. PLJK surinkta 
$204.

Apie Waterburio veiklą 
pranešimą padarė dr. P. Vi
leišis. Apylinkėje yra 350

Sovietų Sąjungos diktatorius 
Stalinas, kurio įsakymu Lietuva 
1910 m. buvo sovietų armijos 
užgrobta ir prievarta įjungia į 
Sovietų Sąjungą. Keli šimtai 
tūkstančių žmonių tada buvo iš
tremta j Sovieti jos gilumą ar' Veikiama politinėj ir kultu- 
nužudyta. j rinėj srity. Jų 'kultūriniai

parengimai labai pelningi. 
Yra keletas narių su stam
biais inašais Lietuvių Fon

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis). 
Ar išsilaikys Soratų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amab 
rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil
činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su 

. .. . . . lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti-
tį sklandžiausia ir tiumpiau ,̂ ^as), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra-
i r v ■ " 11 Stamfo1-: amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi-

do apylinkes veiklą. Nariu— , . ZT^ -i v> j t - * T \ •• •
50. Vasario 16 įmnazijaii į? P"8™1™? <°ai1- B; Gedviliene , Lietuva, Latvija ir 
remti yra 16 asmenų ratelis, Į EstlJa D- BritaniJos užsienio reikalų ministerijos doku* 
sumokėję po $12 (atseit po centuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil- 
$1 per mėnesį), pasiuntei činskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) irkt..

Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero
nika, 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- 
narių. Esama sunkumų so* narn j(jornių klausimų paliečiama šiame numery, 
lidarumo mokesti renkant. y0 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,

de. Aukomis parėmę šv.. 3719 W. 68th Place. Chicago, III. 60629.
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KAS ĮKAITO 

TAS DUONOS Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS Nirto NEVEIKLI, 

TO NIEKAS N1PUKIA.

WORCESTERIO NAUJIENOS

I Ši kuopa pasižymėjo di- 
! (lėliu darbštumu. Ji ilgą lai- 
i ką turėjo lietuviu kalbos 

Kuopa įsteigta Jurgio Gi-' kurios mokytojai
liaus rOpesčiu 1902 m. vasa- buvo Kaz>s Masa,tls> 4

Ši* ta* ii SLA 57 kuopos 
istorijos

SLA 57 kp. 70 m. sukaktis

Ji buvo minima gegužės 
21 d. j minėjimą neatsilan
kė tiek, kiek buvo tikėtasi.

DETROITO NAUJIENOS

Jarmalavičiūtė.

žiau, arba tris kartus blo- kitus mūsų tautiečius, kū
giam Turėtų būti pamoka at-' riems savo kvietimų betar- 
eičiai. * j piškai negalėjau prisiųsti,

neturėdamas adresų, ir ku-
Balsavome už G. Wallace | riu tarpe, neabejoju, atsiras- 

! tų asmenų, norinčių prie to
Gegužės 16 d. Michigane sumanymo Įvykdymo prisi-

Įvykusiuos pirminiuose pre- dėti.

Mokslo metų pabaigtuvės jaus komi.etas) Jurgio Juo* 
džio paveikslų paroda Lie- 

LB Detroito apylinkės li- tuvių namuose gegužės 6-14 
tuanistinė mokykla mokslo dienomis turėjo nepaprastą 
me us užbaigė gegužės 21 d. pasisekimą. Pasižiūrėti atė- 

800 žmonių. Iš 45 
eksponuotų paveikslų 11

Minėjimą pradėjo V. Ma* 
čys ir pakvietė kun. Maciū
ną sukalbėti maldą. Papie- Iškilmės Įvyko Dainavos jau- jo apie 
tavus. Vinco Burdulio vado- nimo stovykloje. maždaug ekspont

Alė 
V. S. Jokū- 
Franckevi-rio 27 d. Narių tada buvo .

dešimtinė. Pirmąją valdybai na>’T . p . .
sudarė pinu. Vincas Vaši*, 
liauskas, sekr. Vincas Gin- 
kus, ižd. Kazimieras Žemai- J 
taitis. organizatorius Jurgis'
Gilius. į

Juozas
vaujamas penketukas (ketu-; 60 mylių už Detroito. Trum- buvo parduota už maždaug, \Vallace sur 
rios moterys ir vienas vyras P*i prieš vidudieni buvo šešis tūkstančius dolerių. ; vįsu balsu. St«V « • • —~ M . - ■ 1 1 a 1 Z» _V.. . A. 1 - 1 _ _ _ X. _ 4 I * -

zidento rinkimuose Alaba- 
mos gubernatorius George 

inko apie 51' < 
Sakoma, kad tru- 

i puti jo padėtį rinkimuose
Pradžiamokslius mokė A. . .
Kriaučelis. J. Krasinskas. Valerijonas Roževičius) pa-; kun. Alf. Babono atlaikytos(

J. Mozū- dainavo kelias gražias dai-i pamaldos, kurias senė ilges- Sekanti kaitą dailininkas, pagerino ir jo sužeidimas 
nas. Į nė oficialioji dalis. J žacĮėjo Į Detioitą aoažiuoti ; ar {|aUg rezultatai būtų

K. Budinavičius, 
raitis ir kt.

Kuopos vadovybėje buvo 
A. Žemaitaitis, A. Janušo- 

Lietuvos laisvės atgavimo *?’ ^vaieekas, Mitii- 
aukomis, rezoliucijomis, de-s
monstracijomis. Daug para-; 
šų surinko peticijai. kai Že
ligovskis užgrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių.

Kuopa yra nuveikusi daug ; 
gerų darbų, prisidėjusi prie

vpac

Kuopos nariais Įstojo žy
mūs vietos veikėjai: Anta
nas Bernotą, Leonas Jab
lonskis. Bronius Emkus. Jo
kūbas Rauktys. Petras Dėdi
nas, Justinas Karazija, An
tanas Jasaitis, Vladas Čeką-

SLA 318 kuopa panoro 
knygyną perkelti iš 29 Endi- 
cort gatvės i Lietuvių Pilie-, 
čiu klubą. 57-ji kuopa pasi-i 
priešino, pasisamdė didžiau-! 
šią advokatu firma Worees- 
tery — Stabbs, Hartwell and 
Cambell bvlai teisme ginti.!
318 kuopai atstovavo 
F. J. Bagočius.

Raštu kuopą 
prez. Povilas 
viceprez. Alek
likas. žodžiu sveikindamas' Kostas Jurgutis. Jis 

’ darbščius kuopos senuosius; pasidžiaugė astuoniais litu- 
ir naujuosius narius, ragino anistikos kursų moksleiviais, 

metus

karnai pasirodyti.

Su paroda buvo rišamas

Jei kas iš jų pageidautų 
konkrečiau patirti apie visą 
mano suprojektuotą atsimi
nimų išleidimo planą, kuris 
apima ir jų sukondensavimą 
svetimomis kalbomis Lietu- 

jeigu jis nebūtu vos bylos vis didesniam iš- 
s, tenka labai populiarinimui tarptautinėje 

higano gyvento- plotmėje, mielai prisiųsčiau 
Įsiutę dėl ne-j tokiems asmenims savo 

į žmoniškai kvlančiu mokės-! Kvietimo i talką istori- 
! čiu. dėl valstijos ir Detroito niams atsiminimams išleis- 

xerox kopijų, kai tik su-

adv.

. . . n . , j miesto tuščiu iždu (didelė b“
kuo daugiau dėmesio kreip-. kurie mokslo metus baigė 11 vajus. Deja, parodos: , biudžeto kain i; šliaukčiau tokiu pageidavi-
ti Į naujų narių teikimų. 1 genies 13 d. ir čia atėjo P^gą į LF eiles tebuvo Ra-! g Zu' »>«•

i pažymėjimų ir dovanų atsi. syti tlk nauJ> nana* L*; beplosiantiems. čia lengvai'
■ vajaus komitetas tegaili ia, aunantiems ju0, 

džiaugtis parodos metu is-i‘ _ Lj0,.i,:,n,0platinės nemažai LF liečian- ‘ ef al biams se b ti), Kazys Škirpa. 2043 36th St.
piaunęs nemažai i.r oooan . dej miegtug paralyzuojanciO c p J w».kJ««rF™ n r
cios propagandos ir tikisi re- i • • , • v • vvasnmgton, d. c.,y urnai ic knmmalo ir, svarbiausia, dėl
zultatų sulaukti vėliau.

J. Krasinskas pranešė a- ■ imti. Apdovanoti knygomis 
pie kuopos veiklą per 70 me-i buvo 4 mokslo metus geriau- 
tų. ! šiai užbaigę: Gintė Damu-

' švtė, Vida Skiotytė, Ramunė
Gražiai sveikino Mass. Rūkštelytė ir Šaulius Jan- 

: seimelio 4 apygardos atsto-; kauskas.
' vas Charles Buffone. į

M. Jankauskie t

Mano adresas:

R. Kalantos įžiebta 

demonstracija, , T_ . i Adv. F. Bagočiui kalban-! ' Mokytoja _ _ _
nauskas, Antanas Krapavic-; tis Lietuviu klubo salėje su Buvo prisiminti seni. bet nė mus supažindino su sales Į
kas, Pranas Statkus. Juozas saviškiais< komunistai pavo- dar gyvi veikėjai Justinas Pūkyje veidais Į publiką ______
Kiasinskas, A.. Kraueelis,. j0 portfeli, kuri jis buvo Karazija. Leonas Jablons- sėdinčiais aštuntąjį -SKyrių deginimas Kaune iššaukė
Kazys Budinančius, V. S.: pasidėjęs ant stalo. Ten bu- kis, Vladas Jankauskas, Jo- baigusiais abiturientais. Jy j demonstracijų banga ne tik
Jokubynas. Aleksas Šablms-j VQ if reikalinęi bvjai doku„ nas. Dvareckas, M. žemai- buvo 13: Ina Asmmaitė.
kas, Vladas Jankauskas.; merpaj Vėliau portfelis at- taitis, Antanas Tamkus, J. Viktoras Brizgys. \ iktorija

Kad Romo Kalantos susi-

Juozas šalaviejus. Jonas, si,.ad bet be ,.eikaI;ngų do- Krasinskas, J. Dirvelis, A. 
Stravinskas. J. Dirvebs, Vim Rumentu F nagučius Vega " ' ” ’ ’
cas Mitnkas, A. Staliuhoms, , ,ėjo b laimėtj
Jonas Dvareckas, Mykolas;
Žemaitaitis, 
jaiciai ir kt.

broliai Motie-

Kuopai priklausė gabių 
vaidintojų: Antanas Mai- 
žius, Pranas Tumosa, Petras 
Bacevičius, Stasys Baka- 
nauskas, Adomas ir Kostas 
Bušai. Kazys Budinavičius.

Kriaučelytė-Lendraitienė.
Iš toliau Į sukaktuvinį

banketą buvo atvykę Zokai,- 
Knygynas pasiliko komu- Audickienė, S. Būdvytis. V. 

nistų namuose. Vėliau kny- Lukšys. J. Laurinaitis, M. 
gyno knygas išsinešiojo Į sa- Klimas ir kt.
vo namus. Man pačiam Į ran-'
kas pateko Kudirkos raštų SLA 2 apskr. suvažiavimas 
du tomai su SLA 57 kuopos
antspaudu. i - Šis suvažiavimas buvo ge*

Leonavičiūtė, Rita Naikaus- 
kaitė, Rita Neverauskaitė, 
Laura Petrulytė, Aida Peter- 
sonaitė, Asta Šepetytė. Asta 
Stasytė, Algirdas Vaitas. Ri
mantas Vaitas, Danutė Ve- 
selkaitė ir Vilija Žemaitytė. 
Visos mergaitės vilkėjo tau
tinius rūbus.

Lietuvoje, bet ir laisvajame 
pasaulyje, tai jau jokia nau
jiena. Iki mano korespon
dencija pasieks Keleivio 
skaitytojus, jau bus jame bu
vę ne vienas aprašymas, 
kaip demonstruota Chicago
je, Clevelande, New Yorke 
ir kitur. Vis dėlto turiu nors 
keletą eilučių parašyti ir a- 
pie Detroitą.

Zip. 20020. 

582-6041.

Telefonas (202)

Su tikra pagarba
Kazys Škirpa

VOKIETIJA 

Lietuvių evangelikų

įteikdama pažymėjimus,
’ gūžės 21 d. prieš pietus. Ja- mokytoja apie kiekvieną ( 

1930 metais komunistams me išrinkta šitokia valdyba: mokini pasakė po keletą tei

LB ir Dloco vadovybėms 
susitarus. Detroito vidur- 

, miestyje demonstracija bu-

ruo'-imosi prievarta autobu-Į 
sais vežioti moksleivius iš! 
geru priemiesčių mokyklų Į į 

Į nuskurdusį, nesaugų vidur-'
; miešti, šiuose balsavimuose i 
liaudis pareiškė valią. Jei i’-: 
dabar politikieriai neišgirs j 
jos balso, tai gali būti iri 
kraujo praliejimo.

į suvažiavimas
Charakteringa, kad dide-, 

lė daugumo Vyresnio am
žiaus lietuvių irgi už George tuvių evangelikų suvažia- 
Wallace balsavo, nors apla-j vjmas buvo gegužės 6-7 die
niai jam didelių_ simpatijų, nomis Hamburge šv. And- 
neturi. Teko kalbėtis su mū- j nejaus parapijos patalpose, 
sų (lietuvių) vadovvaujan-!
čiais respublikonų partijos į Dalyvavo 25 asmenys. Su- 
vyrais, ir jie, sakė taip pati važiavimą pasveikino R. Ba- 

liulis, raštais sveikino K. 
Di'kšaitis, kun. V. šarka ir

uz Wallace balsavę.

'Sidabrinės dienos“ tikrai

Šiaurės Vokietijos lie-

Antanas Janušonis, Marijo- pasitraukus iš SLA ir Įsistei- apskrities pirm. Aleksand- giamų žodžių. Pakvietus LB; v0 ruošta penktadieni, gegu-
na Jablonskytė. Ona Šarkai
tė, Julė Streimikaitė. Vin
centa Baranauskienė ir kt.

Jie yra suvaidinę tokius 
veikalus, kaip Kęstutis. Kiy- 
žiuočiai, Kauno pilies išgrio- 
vimas. Mindaugas, Pilėnai 
ir kt.

1917-1921 metais kuopa 
turėjo per 700 narių. Tada 
fin. sekretoriais buvo Justi
nas Karazija, Antanas Ja
saitis, Juozas šalaviejus, 
Vladas Jankauskas.

1920 m. Petro Dėdino ir 
kitų pastangomis kuopos 
vardu buvo Įsteigtas knygy
nas 29 Endicott gatvėje. Pir-

gus
vo

savo susivienijimą, bu- 
įsteigta Lietuvių Darbi- 

Snsivionmmo £>(-Jlninku susivienijimo 
kuopa. Komunistu vadai

ras Čaplikas, vicepirm. Mi- apylinkės pirm. y^dą Sele-Į žės 26 d., pačiame vidurdie- 
kas Gofensas. sekr. Vytau- nj, visiems abiturientams! nyje. Bebaigia mokslo me
tas Mačys, ižd. Jonas Dva- buvo Įteikta po knygą, o ge

riausiai baigusiems (R. Ne-
tus viduriniu mokyklų moks-

sulauksime

LF Detroito vajaus komi
tetas jau seniai kalbina chi- 
cagiški Dainavos ansamblį,

kiti.

Paskaitininkai buvo kun. 
A. Keleris, kun. J. Stanaitis, 
P. Miunch ir Klumbies. Bu
vo nagrinėta tema: Krikš-

rėčkas, iždo 
s AndriulionisSLA išėjo Į šitą kuopą, SLA!

kuopoje pasiliko tiktai a2;

glob. Antanas 
ir Juozas Kra- 

organizatoriai An
tanas Tamkus ir Mikas Kli
mas.

leiviai ir studentai mokėsi, 
darbininkai

57-je
eiliniai. Dar kiek metų jai
vadovavo K. P. šimkonis,
M. Tamošiūnas. P. Racyla.; . , ... , . , ,,r T i i -i* Apskrities kasoje dabarV. JankausKas ir kt. 1 Jj yra per $o00.

Pradėta raginti abi kuo-! J. Krasinskas

pas susijungti. Pagaliau, V.!
Ašmenskiui vadovaujant, i- LIETUVIŲ DELEGACIJA
vyko susijungimas ir ?uvie-jpAS KARDINOLĄ KROLI 
nytai kuopai paliktas senas, '
57-sis numeris. Suvienytos! j hiladelphijos arkivysku- 
kuopos vadovybėje buvo A.l pą kald< Krolį, JAV vysku- 
Kriaučelis, V< Ašmenskis, konferencijos

verauskaitei. R. Naikauskai-, tarnuutojai ii
tei ir D. Veselkartei) — ir .

ont.-o i dirbo. Todėl ir nenuostabu,pu tlflLI 4- a 1 -r • Tr 1I kad Į Kennedy skverą teate- 
Apie dešimtį minučių abi-i jo "epilna šimtine demonst-

turientai pamainomis skaitė’ r.uoto!V- senų
poezijos posmus-demonst-l ?n?on,’J- Pgsmmku Renge-

lietu, iu kalbos mokė- Jal ™a" ^ke’ /itaip bu- 
skubėta, norint Nixonui,

ravo
jimą

kad parodytų mums muziki-i čionio atsakomybė. Be to.
kun. A. Keleris kalbėjo apie 
liuteronų tikėjimo padėtį 
Lietuvoje.

M. Žemaitaitis, J. Šablins- 
mieji knygininkai buvo An- kas> A. -Januc-onis, \. Mitri- 
tanas Krapavickas. Pianas ^as’ Lendi aitienė.
Statkus. Juozas Krasinskas, Ilgus metus kuopos vado-

. , , j ; vybėie buvo pirm. Vincasgynui miesto knygynas do-lJ., X - 1 . T• . , . , ■ Mitnkas. vicepirm. Juozasvanojo daug ivainų knygų. * 2

Pranas Platukis. Šiam kny-

Pumeris, sekr. per 12 metų 
J. Krasinskas. fin. sekr. Ale
na Kriaučelytė - Lendraitie- 
nė. ižd. Jonas Dvareckas, 
iždo glob. K. Zurlis, A. 
Tamkus, Zigmas Snarskis,

ti sveikinimo telegramą Sta-j A* yamAUa Danutė
linui. Vieni ‘ji remia, kiti pa- Snarskienė. 
sisako prieš. Kildavo ir plū- 1972 metų pradžioje kuo- 
dimų, kartais net apsikumš- pos kasoje buvo 81,400. 
čiavimų. Susirinkimai tęsda- i Kuopa turi buri darbščių 
vosi nuo 1 vai. iki 7-8 vai.! moterų — Oną Šilinskienę, 

Rožę Jušinskienę, Marijoną 
Naginionienę, Oną Rakaus-

Jau prieš kelerius metus 
Įvesta tvarka, viena po kitos 
kilo iš vietų mokytojos (vi
sos mo erys. išskyrus vedė
ją ir choįvedi), artinosi prie 

pirminin- stalo, paaiškino, kiek klasė- 
Rą, gegužes 31 d. aplankė je buvo mokįnjų< Liek jos 
JAV Lietuvių Bendruome-i skyrių baigė be pataisų, kiek 
nes delegacija, kuri supažin-j gu patajSOmis. perskaitė gė
dino kardinolą su pakuti-1 fiau?iai Kjgijsiu'jų pavar- 
nims įvykiais Lietuvoje: 1 / J deg> kaptu y gekniu Jtei. 
00b katalikų skundu J. Tau- ; k^ knygasir grįžo Į savo vie
tų generaliniam seki eton ui, j Taip iki parengiamojo*

vo
dar Maskvoje ikrą tebeval- 
gančiam ir vodką tebege-; 
riančiam, lietuvių jausmus

parodyti. O vidudienį todėl,; 
kad penktadienio vakarais' f
Detroito down-townas yra’ Siekdamas sugelti lesų ne
tuščias, niekas demonstran-; savo atsiminimams a- 
tu nematytų. Kad tiek mažai i P*e Lietuvos 
demonstruoti tesusirinks, ir- Pos^° Berlyne veiklą, 
o-i buvę numatv a ir tik bi-. dayė 1941 m. birželio 23 d. 

kad nesusirinktu ma-! lalėjimą Lietuvos valsty- 
: binam suverenumui atkurti.

m veikalą “Sidabrinę die
ną“, labai šiltai publikos su
tiktą Chicagoje. Dainava jau 
buvo žadėjusi, bet paskui ir 
vėl atšaukusi. Pagaliau V. \ Latvių jaunimas Vasario 16 
Kutkus vis dėlto susitarė, 
kad Dainava su “Sidabrinei 
diena ‘ tikrai at važiuos laP“ j Latviai jau 25 metus turi 
kričio menesi. Plačiau ! savo gimnaziją Miunsteryje.

Pradžioje jo’.e mokėsi 250 
mokinių, o šiuo metu moko
si 90 (Vasario 16 gimnazi-

gimnazijoje

liau.
Alfonsas Nakas

KVIETIMAS TALKON joje k ra 
turientu

72 mokiniai), 
- 19.

abi-

ir so-

lota. 
žiau kaip 50.

Demonstrantai su plaka-

Įsigalėjus kuopoje Stalino 
pasekėjams, susi

darė nepakenčiama padėtis. 
Būdavo, koks Pilypas iš ka
napių pašokęs pasiūlys siųs-

”vieros“

Romo Kalantos susidegini-, vajkŲ darželinio skyriaus, ^ais vaikščiojo apie valandą, 
mu ir dėl to kilusiais nera
mumais ir kt.

Delegacija prašė kardino-! ^avo 
lą Krolį:

Tik tas dai-želinis, kaip ir 
aštuntokai, truputi padekla-

Tšdalino 2.000 informaciniu 
lapelių. Visur suspėjąs stu
dentų pirmininkas Robertas j eilei

vakaro. 
Todėl nieko nuostabaus,

kad 1922 m. kuopa skilo. B{ kienę Vi^ulę padienę, Jad 

jos pasitraukusieji jsteige 
318-ją kuopą. Jos organiza
toriai buvo Amerikos Lietu
vio redaktorius V. S. Jokū- 
bynas, J. Rauktys, J. Kra
sinskas. A. Kriaučelis. K. j 
Budinavičius ir J. Starins- 
kas.

vygą Pocienę ir kt. 
Kuopo

pasmerkti oficialiu pareiš
kimu Sovietų Sąjungos vyk
domą katalikų bažnyčios 
persekiojimą pavergtoj Lie
tuvoje ;

birželio 18 d. JAV-se pa
skelbti Maldos dieną už Ty-

» Kai dainų mokytojas ir 
dirigen as Edvardas Skio- 
tys ėmė grupuoti savo chorą, 
tai bent pusė choristų buvo 
jau išsibarstę, išklydę i Dai
navos kalnelius, prie Spyg
lio ežerėlio, nes diena ouvo 
laibai graži. Vietoje progra

Selenis pasikalbėjo su repor
teriais, Detroit News dien
raštis nedėjo apie šia de-

nuo s. m. vasario mėn. iš
siuntinėjau atiinkamo turi
nio kvietimus mūsų tariamų j 
politikos veiksnių žmonėms,-

! Lietuvos konsulams ir visai! 
privatinių pažįstamų, Į

diplomatinio į . J°ie veI^2a dainos
kuri* k’u kuri savo sugebė-

’ jimus jau rodė Švedijoje, o 
šia vasara vyks Į Angliją.

Balandžio 22 d. ta latvių 
mokiniu orunė — 4 kankli
ninkai, 7 dainininkai ir 6 po
ros šokėju — lankėsi Vasa= 
rio 16 gimnazijoje, kitą die
na — Mannheime ir balan
džio 30 d. — Hamburge,

Ta grupė supažindina su
prašydamas visus teiktis mi-; mokvkloje puoselėjamomis 
neto svarbaus Lietuvos lais-į ‘radicijomis. liaudies menu. 
vinimui reikalo realizavimą į sportu, suteikia informacijų 

monstiaciją nei nuotraukos.■ pinigais paremti, kaip kam; anie pačia mokyklą, moki
nei aprašymo, bet jo nuosa- Įmanoma, arba paakinti ki-' njų gyvenimą, darbą, 
vybėje esanti TV stotis, 4-į tus asmenis prie pinigo atei-j

ti man i finansinę talka savo! 
paskolomis. DĖMESIO

tas kanalas, parodė tos pa
čios dienos 6 ir 11 vai. vaka-

-ląją Lietuvos Bažnyčią; «moję numatytų keturiu, šiap 
Įtaigoti. Vatikaną . v]esai> tajp bel*šėjo tik dvi dainelės

pasisakyti piies bkinciųjų j j,. paęjoje pabaigoje visu!
sukaktuviniame! Pavei^°J kartu sugiedotas Tautos;

himnas.
S .'und.M.u v imame (

bankete gegužės 21 d. pasLį tuvoJe*
rodė ir jaunesniosios kartos; Kardinolas pažadėjęs im-l 
atstovės — Danutė Snars- tis reikiamų žygių delegačių 
kienė. Marija Dabrilienė,1 jos prašymams Įgyvendinti. 
Mačienė. Matulevičienė ir Ateitis parodys, ką jis iš 
kitos. , tikiu jų bus padaręs.

ro žinių metu. Detroit Freei 
Press Įsidėjo vieną nuotrau-; 
ką.

Paprastai visokių de- 
! monstracijų skaičiai taip 
Chicagos ir Detroito būna 

su

Kadangi bendra iki šiol į K 
tuo keliu susitelkusi pinigu ,. . „ . . . ~ .
suma dar nėra pakankama'L,etuv,1 R»”'l'»Iu •«’
kad galėčiau duoti užsaky i me‘
mą kuriai nors spaustuvei; DVIDEŠIMT VIENA 
mano atsiminimų veikalą

a z i m i e r o B areno

j VERONIKA
Sėkminga J. Juodžio paroda! 10 su 1 santykiu. ŠĮ kartą, išspausdinti, tai. kad reika* . . •

! deja, Chicago’je demonstra- las perilgai nenusidelstų, į galite gauti ir Keleivyje. . 
Gerai išreklamuota (nes vo apie 3,000. tad Detroite jaučiuos priverstas dar ir! Jos kaina: minkštais vir-

rengė Lietuvių Fondo va-buvo trisdešimt kartų ma* per spaudą kreiptis i tuos sėliais $4.50, kietais $5.00.
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

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

Lenino testamentą perskaitė Politbiuro posėdyje Ka
menevas. Stalinas tylėjo, kiti taip pat, nes kiekvienas iš 
jų bijojo, kad, Leninui mirus, valdžią paims Trockis. Ty
los susitarimu tas testamentas buvo nuslėptas nuo parti
jos suvažiavimo.. Po to posėdžio Radekas pareiškė Troc
kiui:

— Dabar jie neišdrįs išeiti prieš jus.

— Priešingai, dabar jie bus priversti eiti iki galo ir 
galimai greičiau. — atsakė Trockis.

Kada krašte siautė badas ir mirties atstovai čekistai, 
tai komunistų vadovybė atkakliai piovėsi dėl asmeninės 
valdžios. Lenino testamentą nutarta nuslėpti ir laikyti, 
kad jo nėra buvę, Krupskajai įsakyta „užčiaupti snukį“, 
Helena Stasova ir kitos Lenino sekretorės.uždarytos į kon- j 
centracijos stovyklas. Trockis 1923 m. organizuoja slaptą Į 
opoziciją partijoje, kuri reikalauja partijoje diskusijų: 
laisvės, kritikos teisės, teisėtų partijos rinkimų. 46 žymūs j 
bolševikai pasirašo tuos reikalavimus, ir 1923 m. gruodžio i’ 
5 d. Centro komitetas kartu su Politbiuru nutaria juos' 
patenkinti, nes „...niekas neprivalo terorizuoti partijos.“ i

laimingos mirties atveju visi žinotų, jog dėl to atsakingas 
Stalinas“. Taigi, nieko sau i evoliuciniai draugai, kurie vie
nas kitam sako „tu“, užuot sakę „Jūs“, kurie susitikdami 

p tris kartus pasibučiuoja, bet su judošiška šypsena ir pasa- 
• f lūniška neapy kanta linki vienas kitam pražūties. Kokios 

drausti nuo Stalino, paaiškėjo po kelel ių metų, kada Sta
linas juos nužudė viešam teisme.

1926 m. vasario 12 d. Zinovjevas nušalintas iš Lenin
grado pirmininko vietos, o liepos 20 d. jis pašalintas iš 
Politbiuro ir Kominterno pirmininko pareigų. Tą pat die
ną, greičiausia Stalino-Jagodos nunuodytas, staiga miršta 
Čeką vii'šininkas Dzeržinskis, išėjęs iš viešo mitingo. Po 
trijų mėnesių pašalinti iš Politbiuro Trockis ir Kamene
vas, kai nepavyko Kaukaze, Kislovodske. Stalino paruoš- 
tas Trockiui akcidentas. Zinovjevo vietą Leningrade uži
ma Stalino patikėtinis Sergejus Kirovas.

Stalinas, gulėdamas karste, šypsosi, kad jo dva ia dar ir šiandien j 
Sovietu Sąjungoje tebėra gyva ir rankioja giltinei duoklę.

Tokio nutarimo supykintas Zinovjevas šaukė: 

— Areštuoti Trockį už krašto išdavimą!

Stalinas paleidžia gandus, kad jis nori apvalyti parti
jos vadovybę nuo žydų: Zinovjevo-Apfelbaumo. Kamene- 
vo-Rosenfeldo, Trockio-Leibos Davidovičiaus Kronšteino; 
be to. Kamenevas buvo vedęs Trockio seserį. Tai tair) pat 
neginčijamas nusikaltimas. Tuo būdu Stalinas pataikavo 
įgimtam rusiškam antisemitizmui.

Trockis dar vis kvailai žaidžia, agituodamas už de
mokratiją partijoje, ir 1927 m. gegužės 26 d. įteikia Cent
ro Komitetui opozicijos deklaraciją su 83 žinomų komu
nistų parašais. Stalinas savo keliu paskelbia, kad esą liu
dininkų parodymų, kurie apkaltina Troekį-Zinovjevą-Ka- 
menevą sąmokslo ruošimu. Zinovjevas, Kamenevas, Troc
kis, Smilga ir kiti atsilanko pas tuometinį OGPU viršinin
ką Viačeslavą Menžiskį. reikalaudami parodyti tuo? ap
kaltinimo dokumentus, bet čia pat atsiranda Stalino Čeką 
inspektorius H. Jagoda, ir Menžinskis atsisako tuos doku
mentus parodyti, nes jie buvo suklastoti. Vėliau Kamene
vas susitinka su Menžinskiu prie keturių akių. Po Kame- 
nevo priekaištų, kad Menžinskis seniau, pilietinio karo 
metu. palaikė Trockį priėš Staliną, o dabar veikiąs atbu-

Kaimo Jurgio užrašai
KAI KRAUJAS ŠAUKIA • aktualiausių — „Jaunimo 

' vaidrūuo Lietuvos laisvės 
72.4.18, siekime“ — su įkandin ją se-žmiarastyje 

skaitome:

siškąjį okupantą žuvę 3000 
jaunuolių, įgalinome Lietu
vą pasiskelbti vėl nepriklau*

1 soma ir laisva valstybe. Ne 
! mūsų kaitė, kad šimteriopai 
; stipresnis už mus antrasis 
į Lietuvos okupantas tą lais- 
! vės pragiedrulį ^užgesino. 
Į Mūsų kiaujo auka buvo ver- 
• ta Lietuvos laisvės ryžtui pa- 
J remti. Atsiminkite mus, jau- 
’ nuolius ir jaunuoles, tada 
i žuvusius...“

' Po jo pakyia jaunuolė lie
tuvaitė, buvusi partizanė 
ir kalba vardu 30,000 lietu
vių jaunimo, žuvusio dėl 
Lietuvos laisvės 1945-52 
metais: „Mes kovėmės su 
šimteriopai stipresniu prie
šu ir žuvome kovos lauke ar 
buvome brutališkiausiai nu
kankinti. kad Tu, Gimtasis 
Krašte, būtumei laisvas. 
Mes tikime, kad jūs, laisvo-

! lai, tai pastarasis savo keliu padarė dar rimtesnį priekaiš- 
! tų:

Tas tariamasis laimėjimas praktiškai nieko nepakei
tė, nes Stalinas jau turėjo sayo rankose kariuomenę ir sau- , 
gumo policiją. Taigi, tik padidėjo pavojus tiems, kurie iš
drįso pasisakyti prieš Staliną. (

Stalinas susidraugauja su čekistu vaistininku Henriku 
Jagoda. kurį jis laiko savo žinioj, kaip ypatingą inspek
torių Čekai prižiūrėti. Vieną kartą Trockio. Zinovjevo ir

— Kodėl jūs leidote Stalinui išaugti į tokią žymią 
pajėgą? Dabar jau pervėlu...

1927 m. rugpiūčio mėn. ir pakartotinai spalio mėn. 
Trockis su Zinovjevu buvo įspėti laikytis partijos draus
mės. Kai per revoliucijos šventę lapkričio 7 d. pasirodė 
Maskvoje ir Leningrade plakatai už demokratiją partijo
je, tai lapkričio 12 d. Trockis su Zinovjevu buvo išmesti 
iš partijos, Kamenevas, Rakovskis. Smilga’ Ev’dokimovas

Kemenevo akivaizdoje Stalinas pasakė, kad Leninas, ne- js Centro Komiteto, o Muralovas ir Bakąjevas iš CK ko- 
pakeldamas didelių skausmų, paprašęs jo parūpinti jam misijų. į vykių paveiktas 1927 m. lapkričio 16 d. nusižudė 
nuodų. Trockiui griežtai pasisakius prieš, Stalinas pašte- ■ Adolfas Abramovičius Joffe, kuris paliktame Trockiui
bėjo: I

į

— Bet vargšas senis sunkiai kenčia... j

Žinant Stalino „humaniškumą“, galima sakyti, kad į 
jis su Jagoda padėjo Leninui sutrumpinti kančias, bet j 
įdomu, kad tuo pat laiku, 1924 m. sausio mėn. viduryje, į 
keistai suserga ir Trockis. Jis išvyksta gydytis i Suchumą, į 
bet gydytojai negali nustatyti ligos priežasties. Ten jis su- j 
žino apie Lenino mirtį, bet Stalino tyčiomis suklaidintas •

laiške paaiškino: „...man neliko nieko kita, kaip paleistii 
kulką i galvą.“

(Bus daugiau)

Kauno riaušių atgarsiai

kančiomis: „Jaunimas iri įo pasaulio lietuviai jaunuo- 
i spauda“ ir „Baltų jaunimo! Hai, suprasite ir įvertinsite 

„II PLJK atidarymo aka- bendradarbiavimas“. mūsų pasiaukojimą dėl Lie-
deminėje programoje, vado-i Iš tokių ir panašių pa Į tuvos...“
vaujamoj dr. Algio Norvilo, > skaitų ir po ju sekančių išsi j 
skaitys paskaitas...: : kalbėjimų bei diskusijų te-j

j gali išdygti konkretūs vai-j namas Simas Kudirka trum- 
1. Ką daryti, kad vaikai šiai ateities lietuviškos veik-: pai pakartoja 1971 m. Vil- 
kalbėtu ir rašytų lietuviš- los dirvoje. Bet ar daug lie-■ niaus teisme pasakytos savo 
kai? | tu viskam jaunimui kongrese kalbos žodžius:‘„Prašau ne-

1 atstovaujančiųjų atsiras to- ■ persekioti mano šeimos ir 
kių. kurie pajėgs išklausyti. suteikti mano gimtajam 

j visas paskaitas ir jų minti-' kraštui nepriklausomybę!..
■ mis pasinaudoti bei jas ki-j Aš nesu niekuo nusikaltęs ir 

perteikti? j neišdavęs Lietuvos. Sovietų
* * * • Į Sąjunga nėra mano tėvynė.“

II-me Pasaulio Lietuvių:
tuvos laisvės siekime. ! Jaunimo Kongrese bus an-’ Neivardintaskunigas. ren-
7. Lietuviai ir kylantis et-; stus skaičius jaunuolių iš ges vaikus pirmajai komuni-
ninių grupių sąmoningu-' plačiojo pasaulio: Jungtinių jai, skelbęs Dievo žodi dėl 
mas. į Amerikos Valstybių, Kana- to kalinamas, atstovaująs
8. Jaunimas ir spauda. i dos, Pietų Amerikos (Ar- 17.000 lietuviu katalikų,
9. Kokie mes būsime 2000 gentinos, Venecuelos, Urug- prašiusiu laisvą jį pasauli pa-
metais. vajaus. Brazilijos), tolimo- dėti jiems palengvinti oku-
10. Tėvų-vaikų santykiai sios Australijos. Anglijos, panto uždėtus varžtus, taria:

V. Vokietijos ir kitų kraštų, „Esame persekiojami ir bau- 
kur didesnio ar mažesnio džiami. kad tikime Dievą.

12. ...apie lietuvių jauni-j lietuvių skaičiaus esama. Ir Mūsų skundas vra pasiekęs 
mą išeivijoje: prasmės be-! kas galėtų drįsti tuo nėši- laisvąjį pasauli, bet jis liks 
ieškant.“ džiaugti? Juk susirenka ge- neišklausytas, jeigu jūs. lie-

riausi ir iškiliausi lietuviai tuviai jaunuoliai, neparem- 
Prelegentai — jaunuoliai,; jaunuoliai, atstovaują visai site mūsų. Dievo ir Lietuvos 

lietuviškai ateičiai ir jos vardu maldaujame: neuž- 
veiklai. Kaip nesididžiuoti? mirškite mūsų skundo!“

O kaip yra su atstovais iš
dabartinės Lietuvos, kur, O Romo Kalantos. 1972 
profesoriaus Mykolo Biržiš- m. gegužės 14 diena žuvusio 
kos tarimu, — „herojus liko liepsnose Kauno Muzikinio 
Lietuvoje“? Ar nesiteiks į Teatro parke, balsas mums 

name bus skaitomos minę-j tą kongresą atvykti nė vie- kalba: „Liepsnos, kuriose as 
, tos paskaitos, prasidės šio nas jaunimo atstovas? Ofi- žuvau. trokšdamas Lietuvai 

(birželio)^ mėnesio pabaigo-j cialiai — ne! Tokie iš tenai laisvės, uždegė Kaune dvie- 
je ir užsitęs dar ir liepos j ng pakviesti nebuvo, nes ži- ju dienu demonstracijas 

' noma, kad okupantas atsiųs-! nrieš komunistinį okupantą, 
tų ne tikruosius lietuvius Į Daug iaunuohu nukentėj'o ir 
jaunuolius, bet okupanto i hi nukentės dar daugiau, 

i pi aiiivgiiiiaK; liaunais . paruoštus ir Įtaigotus, kurie į mūsų laisvės šauksmas
J Tikriausia viduivasario (lar- savo valios ir lietuviško nu-i jokios prievartos jėgos neuž- 

sistatymo neturi. Juk čia! gesinamas. Laisvės IJetu- 
"! Išgirskite mus,

2. Lituanistika.
3. Baltų jaunimo bendra
darbiavimas.
4. Bendruomenė.
5. Lietuviška kūryba išei
vijoje.
6. Jaunimo vaidmuo Lie

išeivijoje.
11. Jaunimo ansambliai.

jaunuolės ir subrendę aka 
demikai. Jų tarpe trys dva- 

j siškiai. Kaip iškilminguose 
; atlaiduose.
i
' Tas II-sis Pasaulio Lietu- 
; vių Jaunimo Kongresas, ku-

Vargu buvo V. Europoj ir vaitraštis nurodo: „Kinijos 
nesuspėja laiku Į laidotuves. Tuo pat laiku nusižudo Sta- į Amerikoj laikraštis, kuris' europinis garsiakalbis —Al- 
lino terorizuojamas Trockio sekretorius Glazmanas. ; nebūtų rašęs apie Romo Ka- banijos spauda pasiskubino 

lantos susideginimą, protes- paskelbti apie riaušes Lietu-
1924 metų sukilimas Gruzijoje buvo Stalino žiauriai 

numalšintas, pagal jo asmenišką Įsakymą „apversti visas
tuojant dėl Lietuvos paver
gimo, ir ryšium su tuo kilu-

voje, apie kovą prieš Rusijos 
šovinizmą.“ Brežnevo Krem-

mėnesio porą ar trejetą die
nų.. Kongreso programoje 
bus ir kitokių parengimų su 

* pramoginiais „išpuoliais“. 
Tikriausia viduivasario dar- 

- bymetė. Užtat Kaimo Jur
giui. gerai pažįstančiam

Kankintas ir tebekanki-

tiem;

velėnas“. Pilietinio karo nualintas kraštas reikalingas bū-: sias Kaune riaušes. V pač į- liuje (prez. Nixono buvimo

arkliuką — pasaulio revoliucijos, arba permamentinės 
revoliucijos, šūkius. Stalinas pasisako prieš ją, ir 1925 m. 
išyra pirmasis triumviratas su 'Zinovjevu ir Kamenevu. 
Stalinas susiblokuoja su Bucharinu-Rykovu-Tomskiu.

Tuoj po to seka Trockio pašalinimas iš karo komisa
ro pareigų. Kadangi Erunze griežtai priešinosi čekistų, ar
ba politrukų, kontrolei armijoje, tai, Stalino įsakymu, 
maršalui Michailui Frunzei 1925 m. spalio mėn. buvo pa
daryta operacija, kurios jis negalėjo išlaikyti dėl silpnos 
širdies, ir mirė. Visiems buvo aišku, kad ta operacija buvo

„Lietuvos protestai“ — 
apie tai kitoje vietoje rašė 
The Economist savaitraštis 
Londone. Jo korespondento 
pranešime pažymėta: ligi 
šiol galvota, kad nepasiten
kinimą reikšdavo tik sovie
tu žydai bei smulki rusu in- 
telektualų grupė. Tačiau gė

dija: nerusai sovietų pilie-j gūžės 18-19 Kauno gatvėse 
čiai vis smarkiau protestuo-, demonstravę tūkstančiai

The Economist laikraštis.
rašydamas apie prez. Nixo- 
no viešnagę Maskvoje. įdėjo 
antraštę „Blogos dienos 
Kaune“. Esą, riaušės Kaune 
buvusios „aiškiai ryškiu de
besiu šiaip ramiame pono 
Brežnevo horizonte. Jos liu-

Stalino žmogžudystė, ir Borisas Pylniakas parašė „Ko-į ja.“ Pagal savaitraštį, „net i Lietuvos jaunuolių nebuvo 
mandarmo mirtis“, kuri buvo uždrausta platinti. Bet ta švelniausias nepasitenkini-1 nei žydai, nei intelektualai.
mirtis susilpnino Trockio įtaką. Tuo pat laiku Stalinas 
pažada ūkininkams 40 metų nuosavybę jų valdomai že
mei. einant Nepo, naujos ekonominės politikos, taktika.

mo reiškimas Sovietų Sąjun-! Juos malšino milicija bei al
goje griežtai baudžiamas, gabenti parašiutininkų dali

• todėl tikro smurto apraiška 
gali būti laikoma aiškiu nu-

mai.

sivvlimo išryškinimu. Lietu- Laikraštis primine, kad 
aiškiai įspėja !r’aušės tei tik vidmnė t° ^ovle^0 Sąjungoje didelės 

Į tautinio ledyno viršūnės, • riaušės prieš tai įvykusios 
į kurio apimties niekas dar! 1962 m. birželio mėn. Novo- 

— Jūs galvojate, kad Stalinui rūpi, kaip atsakyti i jū- j nezin0 •
sų argumentus? Nieko panašaus! Jis suka galvą, kai;,' jus i £ ukrainos jr
likviduoti be pavojaus sau. kitų „e,.u<ų nepasitenkini,

Zinovjevas dar papilde, kad jis ir kamenevas yra ,ų pavojtJ p Brežnevui“

Kamenevas su Zinovjevu susiartina su Trockiu, su
darydami antrą triumviratą, ir Kameneva:
Trockį:

ui. U1IZ.CI1U Hitui.
! čerkaso mieste, išėjus į gat
ves tūkstančiams darbi nin-

vyksta lietuvių jaunuolių! \ai gvvuo-
karstųjų darbymečių vargi- kongresas, bet ne okupan-*’dus ir mirusius, ir paremki
nančią skubą, kyla rūpestis: atsidavusių ir jam atsto1

vauja nčiu.
a) kodėl taip plačiai užsi-j ' v._ . ,

nota teoretiniais pamokslą- . Q \aciau- nezlul lnt komu
nistinio okupanto teroro,,'imais ir

vv kdomo

palikę patikimose vietose pomirtinius laiškus, ikad — ”ne- ‘ Kitoji- vietoje britu'sa

kų, 'šeimininkių ir studentų. 
Jie protestavo prieš maisto 
kainas. Ir tuo atveju kaip ir 
Kaune įstaigos nusprendu- 
sios panaudoti ne vietos, bet

dabar ir visą 
prieš lietuviškąjį jaunimą, 
Lietuvos jaunimo delegaci-

b) kodėl taip šykščiai at
sižvelgta į okupanto replėse . 
kraujuojančios Lietuvos pa-’ ia ^^boliskai) Pa
galbos šauksmą?

Pilno 
•kaičių je

tuzino paskaitų 
tematome viena

š kitur atgabentus dalinius. 
Vėliau įvyko ir kiti protes
tai. Tačiau, pabrėžia Londo
no The Economist.„Kauno 
riaušių didybė buvo nepa
prasta“.

Priminęs ,S. Kudirkos
veji ir katalikų protestus, sa
vaitraštis teigia, kad visi 
protestų reiškėjai kalba kaip 
katalikai ir lietuviai. Jie
protestavo iš tikrųjų 
beatodairišką savo klasto 
rusinimą, krašto, per prie-’ 
vartą okupuoto prieš :-50 me-! 

tu“

prieš

šaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese yra didžiausia ir 
įspūdingiausia. Ji atvyko vi
sai nekviesta ir netikėta. At
vyko ne \ ien laisvojo pasau
lio jaunimo, bet ir visų čia 
esančių lietuvių laukiama.

Užtat jai paskirta pirmau
janti ir garbingiausia‘vieta 
ir suteiktos visos galimybės 
laisvai ir išsamiai pasisaky
ti.

Bet jie yra nekalbus, nes 
už juos kalba dėl Lietuvos 

at-Į laisvės jų atliktieji darbai.!
Pirmasis tos delegacijos j 

atstovas, kurio ir jo draugų 
žygių prie- 1941 metus slap
toje veikloje ii 1941 m. bir
želio 22-26 dienomis akty
vioje kovoje neuždenge lai
ko ūkana, taria.

„Mes. 1941 m. birželio 
į mėnesio sukilime prieš ro

te mus šioje nepaliaujamoje 
kovoje!..“

Ar II-sis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas iš
girs tuos kovojančių šauks
mus ir pavergtųjų skundo 
žodžius? Kaip jis reaguos i 
tą iš Tėvynės atskrendantį 
balsą? Tą balsą, kurį galima 
būtų išreikšti poeto Stasio 
Santvaro žodžiais:

„Beginkliai vyrai- p,riešą 
puola,

Gal tūkstančius prarys bai
si kova.

Kad liktų vardas žydinčioj 
pakrantėj—

Kad liktum tu gyva!..“
Kaimo Jurgis

1S69 m. visame pasaulyje 
buvo 633 mil. radijo apara
tų. Amerikoje tūkstančiui 

gyventojų teko 1,339 aoara- 
tai. vadinasi, ju buvo dau

giau nei žmonių. Vakaru Eu
ropoje vidutiniškai tūkstan

čiui gyventoju teko 280 apa-. 

ratu
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Te vu

iš Maskvos buvo ir kitur nu- 
skridęs. Ar teisybė?

.REMKIME
— Teisybė, tėve. Iš Mask-*

vos buvo dar nuskridęs i Le- M C S Ų GRAzŲJJ JAUNIMĄ

T, DALYVAUKIME IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 

BANKETE IR LINKSMAI PRALEISKIME LAIKĄ!

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

' ningradą apžiūrėti, o iš Le- 
1 ningrado i Kijevą; iš čia i 
Teheraną. Persijos sostinę, 

Į ir galų gale nutūpė Lenkijos 
sostinėje Varšuvoj.

— Ale gi tai brangiai jam 
kaštuoja. Maiki.

— Ne savo 
skrido, tėve.

pinigais jis

Banketas įvyks AMPIIlTilEATRE patalpose liepos 
2 dieną Chicagoje. tik kitoje salėje tuoj po šokių šventės 

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. VVestcrn Avė, Chicago III. 60636

-a ■

domskis, Delhi, Ont., T. kas. Barrington. Que., A. 
Jankauskienė, Dorchester. Griauzdė, So. Boston. Mass., 
Mass., M. Smailis. Chicago, ’ P- G. Ambraziejus. West 
III.. T. Markūnas. Granford,! Roxbury, Mass., V. Levec- 
N.J.. S. Masiulis, Edmonton.Į kas, Conton. Mass.
Alb., V. Gužauskas. Vander-. po $2.00: J. Andrius, San-
hof, B.C.. J. Mikalauskas, i ta Monica, Calif., J. Kiškis, 
Toronto, Ont.. A. Kowa-i Lynn. Mass.. J. C. Paul. Cen- 
lewski, Shreley, Mass., S. i tereach. N.Y., J. Kershoff. 
Kidikis. Hartville. Ohio, Art sPoford» N.H., M. Petraus- 

visus piliečius, kurie moka Mažeika. VVorcester, Mass.,, ^as. Dorchester, Mass. 
valdžiai mokesčius. Iš tu pi- M. Kasin. Gulfport. Fla., J. Visiems aukotojams nuo- 
nigų ir yra anmokamos pre- Valaitis. Irvington, N.Y., F. i veiziai dėkoja 
zidento kelionės, nes jis Prūsis, Columet, III., K. Lu-1 Keleivio administracija 
skraido neva valstybės rei
kalais. Jis buvo jau Pekine, 
buvo Maskvoje, o dabar jo 
vyriausias patarėjas Kissin- 
gelis ruo-ia ir trečią kelionę, 
ši kalią i Japonijos sostinę 
Tokiją.

— O kieno?

— Musu, tėve.

— Kaip tu tą išfigeriavai? 
Aš jam nedaviau nei cento.

— Tėve. kai aš sakau 
„mūsų“, tai aš turiu galvoje

Ale kur jis dabar?

N A 

S K R

U 

I S

D

K

OKITĖS PROGA 

ITE PAPIGINTA KAINA 

Į LIETUVĄ

RUDENI IR ŽIEMĄ!

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

sūs orkestrai.
Bilieto kaina 12.5(1 dol. asmeniui. Bilietus užsisakant 

iš tolimesnių vietovių, siųs.i Money order: Lith. Folk 
Dancc-Banquet, adresu — Sofija Džiugienė, 7249 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 daibo dienomis ii' šeštadieniais 
bei sekmadieniais.

Jaunystes atsiminimai

— Labas rytąs, tėve! , kalbėta, NTixonas nesako, tik
' prasitarė, kad buvo itemp-

— Labas, Maiki, labas! tos diskusijos. Aišku, dėl 
Gal galėtum man pasakyti,: Vietnamo nesusitarta. Iš 
įką dabar gazietos raišo apie klausę Nixono pranešią., 
Niksono kelionę į Maskvą, kongreso respublikonai plo- 
Ką jis tenai sužinojo? Gal jo, kad Nixonas labai daug 
Brežniovas dabar paleis mū- Maskvoje nuveikęs, bet de
sų Kuirką iš kalėjimo? Į mokratai tylėjo, susilaikyda-i

. Į mi nuo kritikos. Vis dėlto vė-— Teve, Amerikos prezi- - ......, , . tz j-i - i liau kaikurie smarkiai ii nla-dentui musu Kudirka neru-l, - i - , ,• j ! ke. vienas oasake, Kad Nixpi, ir ne io vaduoti iis skn- , n \ k ’ i t - • '• ono kalba buvo didžiau-do Maskvon. Jam rupi pa-į • • ,. e . -,. . ..... . . J 1 Į sias nusivylimas, benatonu^sauline politika, kaip įsveng-į tZ a ' a • -i,. m J . Kennedy daugiausia piktiti Treciojo pasaulinio karo.! • , \ ,J 1 j nosį, kad prezidentas neno-
— Ar tu rokuoji, kad toksi ri pasakyti, kas slaptame po

karas gali būti? Į sėdy Maskvoje buvo kalbė-
i ta apie Vietnamo karą. A-

— Gali, tėve. Juk tokiam merikos žmonės ir kongresas
karui Amerika su Rusija-nori žinoti, kada ta kruvin? 
lenktyniauda mos ginkluoja-į avantiūra Vietname bm 
si. Amerika bijosi, kad Ru-j baigta ir kada mūsų jaunuo 
sija jos nepralenktų, o Rusi-j liai, laikomi tenai kaip kare 

’ja bijosi, kad jos nepralenk-į belaisviai, galės grįžti na
tų Amerika. Į mo. Jo pasirašyta Maskvoje

Į sutartis esanti „pasirašyt?
— Tai kam jos ginkluoja-! Vietnamo žmonių ir karei 

si, jeigu karo nenori? į vių krauju“.
I

— Ginkluojasi dėl to, kad! — Ar iš tikrųjų senatorių
viena kitos bijosi. Jau nuo. Kennedis taip pasakė?
1969 metų tarp Sovietų Są-į
jungos ir mūsų Amerikos ei-j — Tai jo žodžiai, tėve 
na derybos, kaip tas ginklą J-Juos paduoda Quincy mies- 
vimosi lenktynes nutraukti j te leidžiamas dienrašti: 
ar bent sulėtinti. Derybų po-Į "Patriot Ledger“. 
sėdžiai buvo vis kilnojami!
tarp suomių Helsinkio ir! — Ar jis taip sakė pri< 
austrų Vienos. Ir po keliui žmonių!
metu nutarė puolamųjų į T- , - , „ ,
ginklų gabybą apriboti. Tai taiji Kalbėjo amai-
sutartį dabar Nixonas su ru-, g^entų siu\ ėjų 
sais Maskvoje pasirašė. Dė1 xazia'ime
jos dabar ginčysis ir Jung ... 
tiniu Valstijų kongresas, bet! driegaių. teve
spėjama, kad ji bus patvir- i ;Nlxo"9 5en- ke”n«l,s P>ak< t- / j be jokio pasigailėjimo. Esą

; „kai Maskvoje Nixonas kal-
. , • ,-i • •• i • ! bėjo apie taika, tai IndokiAr tai dėl jos jis skn- , - <. .. . , .___ o J J > nijoj jis vede karą . Nelaba

! gražus komplimentas Ame-
— Sovietinė žinių agentu-; rl^os P’ezulentui. tėve. Bet

ra praneša, tėve, kad būsian-Įtal ne. Pias,iman>mas- >e” • 
ti dar sudaryta bendra ko- Į ™torms Pasakė/ventą tiesą, 
misija prekybai ir biznio su-: ^ai piezidenta> -lask- 

' ■ ------------------------  tai jo į-

unijos su
į-j-j į vazai* v n n t; Miami Beacl 

r-i mieste, kur jo klausėsi 3,00( 
Prezident?

do Maskvon?

mais. Nixonas turėjęs iš vi- 
so 8 klausinius užsibrėžęs, 
ir buvę numatyta turėti 8 se
sijas. bet viskas užbaigta per 
5 dienas. Daugiausia laiko 
užėmęs slaptas posėdis, kur 
buve kalbama apie Vietna
mo karą. Be? kas ienai buvo

— Sugrįžęs is Maskvos, ; VV a I t e r Rask-Raščiausko vadovaujamas AMERI- 
tėve, jis perskaitė kongreso ( AN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza- 
nariams savo pranešimą ir vęs daug grupinių kelionių j LIETUVĄ.
tuoj išskrido floridon pail- Jis pirmasis pradėjo organizuoti 
sėti. Bet kur jis yra šią va
landa. aš nežinau. Gal dar
’lsisi Floridoj, o gal jau iš
skrido Californijon, kur jis 
turi kitą didelę vasarvietę. 
Po to. kaip sakiau, jis ke-, 
'iaus Japonijon.

ekskursijas, tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 
CHICAGO—NEVV YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONĖ. 
Iš New Yorko $666.6(1 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai '

11 dienu Lietuvoje 

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAI JUS METUS LIETUVOJE! 

UHIUAGO-NEVV YORK GRUODŽIO 21 d.—14 DIENŲ KELIONĖ
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi- 

1 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

IE Į

— O ko jam reikia tenai?
— Jis savo planų iš anks

to neskelbia. Bet aš prilei- 
džiu, kad šitos jo kelionės 
turi vieną tikslą: sudaryti;
didžiųjų valstybių bloką ir. zn, 4 . x- 1 1 \ - i-‘ r» IX (Totai tour prpasidalyti pasauli. Panašu 
planą turi ir Maskva, tik ji 
ibojasi Europos valstybėm, 

ir ji nori. kad tų valstybių 
konferencija būtų sušaukta 
kaip galima greičiau.

— O kaip į Maskvos pla-' 
na žiūri Amenka?

— Amerika 
pritaria.

nelabai jam

— O kodėl jis jai nepatin
ka? Juk sakai, kad Maskvoj 
'isi gėrė šampaną?

r — Šampanas, tėve, yra, 
/ienas dalykas, o pasaulinė' 
oolitika kitas. Washingto-j 
nas nenori, kad misai per
daug vadovautų. Washing-

IŠ New Yorko $6611.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai

11 dienu Lietuvoje.
rites are subject to airlines agreement and govern- 

ment uproval)
Informaciją kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787

Jei planuojate liet kur keliauti — kreipkitės į mus. Mes paruoštam 
kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame informacijas 

, kelionių reikalais Į visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvų bi- 
1 lietus ir reikalingas vizas.

Viskas Encyclopedia Lituanica’i
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma Šiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokės.io: vieno išleisto tomo prenumerata 
. . ^įgalindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra

onas nori. kad Europoj pir-j *'ta'p- Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar jsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai. to tikslo—prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
sreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 

\moiilra rrolEtn k,",t? iŠ I?,, ! <ad kiekvienas surastų bent vieną nauja ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
V-Iieillva yaieių OUU 1S LU- ?renumerator,u. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

opos išstumta. Bet aš neno- Vis dėlto vilties prarasti ncnor-mc. Dar kartą bandome belstis i visų
•in nprrlmio- -min toi Voltai; i ietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
1U ]iei(ldUg «pie tai Kametl,’ eidyk|os ,eid(nia, pagelbės toliau kisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA. 
,ad tė i Ui neaPSlStlktų galva. ! Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS

eidyklos leidiniu, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis i uo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d. 

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

nuoju smuiku grotų Ameri
ka. O jeigu Europa sūri vie
nių. kaip rusai siūlo, tai

— Jes. Maiki, man 
jradės sapnuotis 
\’u. tai gudbai!

vėl
velnią?

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

VINCO K REVES RASTAI, 6 tomai.............kaina $25.00, siūlau $

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Bostono Sandaros Moterų 
dubas $25.

SLA 2-ra apskritis—$10., z
O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raitų I t., J. Balio - Lietuvių 

F' Ei<mont Santa Clara, lamos Amerikoje J. Sešplaukio — Nemarioji žemė. L. Dambriuno - Lie- - /-r c-o nz> ! tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari ■angai_

\_alif. --- S8.00. Aukos taurė. A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina. A. Rukšos vęrsta Enej dė.
• V šlaito__ Eilėraščiai, A. Kutkaus— Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis

A. Yasmont, Taunton.
Mass. — $6.50.

Po $5.00: E. Mikužiūtė,

J. B. Kviklys, MUSŲ LIETUVA, 4 temai.

L K. Jurgėla. LIETUVOS SUKILIMAS
1862-64 METAIS, 720 psl................................. kaina

i. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl............................................................................... ka'na

DIALOGAS SU LIETUVIAISi. B. Raila 
560 psl.

kaina $38.00, siūlau $.... 

Vardas, pavardė
— O kur dabar mūsų pre-i Fort Lee, N.J., N. Išganaitis, 

zidentas, Maiki? Apie jį nie Detroit. Mich., J. Žemgulys, j Adresą.- 
ko negirdėt. Ir jau kelinta Hartford, Conn.
diena gazietos nieko apie jį Po $3.00: V. Bernotas, 
nerašo. Gal apsirgo po to- Concord. N.H., J. I)oba, 3^Broadway 
kios kelionės; girdėjau, kad Easthampton NA., J. >tra-

kaina $42.00, siūlau $

$10.00, siūlau $

$10 00. siūlau $

kaina $7.00, siūlau $

Šia atkarpa prašome išsikirpti ir. pasirinkus muim4 '2’d'ni P* , 
siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,t 

P.O. Box 95. So. Boston, Mass. 02127. ,

Pinigų - "tikšto siųsti nereikią.

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

Dienojant, 464 psl. (

Penktieji metai, 592 psl. t fi

Gana to junga, 492 psl. /

Teroro ir vergijos imperija

Sovietų Rusija, 309 psl.

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

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

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
tI
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MOTERŲ SKYRIUS
<
$

v

Nušlepseno, rūkuose nunyko ruduo. Nučiuožė, nupus

JUOZAS ŠVAISTAS

BE PYKČIO
III

Ilgiau tvardytis nebepajėgė ji: susmuko krėsle, ii 
galva nusviro ant suglaustų ir stalo atsirėmusių rankų. 
Smulkiai trūkčiojo jos pečiai, ir dažnai krustelėdavo gal
va. i .

• I .

Kiek tatai truko, Gražina nebeatsiminė. Tik ji pajuti 
šiltą guodžiančių ranką ant savo pečių ir išgirdo Rožytės 
balsą: "Gražina, tu verki? Kas tau?“. Šeimininkė, nepa 
keisdama pozos ir nepažvelgdama, trumpai pasakė: "Sės 
kis...“ . ., #. •

Viešnia nekantravo:
— Su vyru nesusipratimas? Mačiau: nuėjo jis švil

paudamas ir lazdele sukdamas.
— Po viskam...
— Kas po viskam? — gyvai atsiliepė Rožytė: — Kol 

jaunas, sveikas ir pasitikįs savim žmogus — niekada nėra 
po viskam. Na! Gana žlugtas žlugti! Džiovink save 
skruostelius ir — drožiami

— Gera tau, kai myli, pasiilgsta...
— Ir tau bus gerai. Juk daug daugiau saulės lauke 

negu troboj. Aš labai patenkinta, kad pagaliau nuslinko 
tau miglos nuo akių ir aiškiau supratai savo garbinamąjį 
vyrelį. • . i

Gražina buvo bejėgė taip staigiai iš savo skausmo ii 
praregėjimo išsivaduoti. Ji griežtai atsisakė:

— Niekur šiandien nebeeisim, ir tu manęs nekan
kink! Palik tuo tarpu ramybėj. Vakare gal susitiksim...

— Jokių ne! Einam ir tučtuojau! Į mišką gal tikrai 
nebeverta. Užteks miesto sodo. Ten muzika. Restorane 
papietausim. pasišnekėsim.

,1

• nijo žiema. V ei sugnzo pavasaris ir atsivedė vasaią. Alek- I 
i p sanGras geiokai atsimainė. Jis vėl buvo Įsimylėjęs savo 

Gražiną. Pašaliečiai net sakydavo: "Kaip jaunavedžiai“. 
NeoeieiKejo Gražinai geriausiom dienom ir vakarais 
vienai nuoboeižiauti ir su nerimu kankintis. Priešingai, 
jai visa vasara malonumų ir džiaugsmo buvo pasiūlyta.

Aleksandras planavo pajūrio kurortą, tik Gražina 
kažkodėl atidėliojo. Jam gana keista ir nesuprantama bu
vo. tačiau, brangindamas "žaviosios savo žmonelės“ pa
slaptis ir asmens laistę, Įžūliai nelindo ir neklausinėjo: ‘ 
lūkinėjo, kol pati panorės pasiaiškinti. Kartais net visai 
nusiramindavo: "O gal čia kokia nors jos užgaida ar ma
loni staigmena. Žavu, kad moteryje yra savotiškumo ir 
ne visiško nusinuoginimo“.

Vienu metu Gražina rūpestingai ėmė tvarkyti savo 
garderobą ir lagaminus. Ji net pasakė: ' Važiuosim.“ 
Aleksandias labai nudžiugo ir dar meilesnis pasidarė.

Buvo mėgiamiausia Gražinos diena — šeštadienis. 
Aleksandras džiugus, gyvai nusiteikęs skubėjo pietų. Pra 
vėrė valgomojo duris, klausosi — nieko. Šoka Į virtuvę, j 
aplaksto visu kambarius — nebėra lagaminų. Galų gale 
pastebi valgomajame ant stalo mažą laiškuti. Nervingai 
klaikaus nujautimo slegiamas, pagriebia jį ir atplėšia. 
Smulkios, gerai pažįstamos, meilios ir grakščios raidės■ 
tik mirga, šokinėja:

"Aleksandrai, kai tu skaitysi šiuos žodžius, aš jau 
būsiu pakeliui į Estų kurortą. Mane lydi inžinierius Dau
baras. Aš nė kiek, nė kiek nepykstu, nes "piktai kaip tik 
netinka apie tokį reikalą kalbėti“. Linkiu tau irgi pasi
maudyti jūroj su ta pačia "žibinkštėle“, dėl kurios taip 
lengvai norėjai išsižadėti manęs.

Gražina Gargaitytė,

Bernardas Brazdžionis

PAVASARIO MALDA

Dar žydi persikai, rausvi ir skaudūs,
Ir mėlyni vijokliai prie namų,
O jų žieduos rudens jau renkas raudos 
Ir virpa baimė vėtrų tolimų.

Dar obelis balta ir kaip svajonė,
Ir žieduose kaštanų dar liepsna,
O vėjas eina krėst žiedų per klonį,
Ir dūzgia bitės: — Baigiasi diena...

Dar žydi ežeras, šviesus ir grynas 
Pavasario padangių atspindys,
O saulėtų pakrančių vynuogynuos 
Jau teka vynas, svaiguliu žydįs.

Dar žalvariniam ryto varpo šuoly 
Tu baltą džiūgesio litaniją skaitai, <
O pro vakarines maldas vienuolių 
Jau krinta sniegas, pusnys ir ledai.
Ir tu meldies:

Žydėk, žydėk, jaunyste, 
Žydėkit, sodai, žemėj ir širdy...
Ir, tartum didžią Dievo karalystę,
Dainoj pavasarį ir žiedus, kur nevysta, 
Maldoj gyvenimą be rudenio randi.

j pašiepdavo, bet visados žo
delį "jūs“ pridėdavo.

Į — Argi linksnių neatpa- 
jžįstate? "Uo“ nuo “o“ neat» 
skiriate? Negi dramblys au-

Į sį užmynė? Tai tau, tai tau!
• Sakot, užaugsit, būsit inteli» 
i gentai, o nemoKaie nei to 
| žodžio parašyti. Matyt, atei» 
’ site dar ir su kriukiais pas 
i mane pasenę ir paliegę
linksnių pasimokyti...

Laimė, jau ponui Gustai
čiui baisus rūpestis atpuolė. 
Kaip matome, visi scenoje 
sveiki susirinkom. Kriukių 
nebereikės.

Ką belieka pasakyti? Ačiū 
tėveliams, kurie mus taip 
rūpestingai kas savaitę ve
žiojo, dėkojam mokytojams.

, kurie atsidėję mums žinias 
I kalė, kol pagaliau mus gali 
i išleisti į pasaulį — subren- 
Į dusius ir išsilavinusius abi- 
' turientus.

* * *
(Iš Bernardo Brazdžionio eilėraščių rinktinės "Poe
zijos pilnatis“, kurią už $10 galima gauti ir Keleivio 
ad ministraei jo je).

I OOOOOOOOOCOKOOSOOOOOOOOOS

Ką tik gavome

buvusi Vaizdelienė.

Sudie, Bostono Lituanistine!

geras vėžes įstatė. Ir visas ko! Koja koją mynė, try- 
j mūsų spiritas išgaravo. Net pėm. spardėmės. baisiausia, 
i ir vėliau visi mokytojai kai netyčia ir pačiai mokyto- 
skundės, jog mes esame bai- jai smūgis tekdavo. Kokias 

ten kontrabandas po stalu 
varydavom saldainiais!

i j šiai ramūs.

: Pasiilgsim ponios Dabri- 
I lienės, kuri kantriai kelia- 
: miesiems egzaminams ruo-

Apie Bostono Lituanisti- Daukanto plikės, ir man pa-i ~ bll.ietus_^okė- 0 lr tos 
nės Mokyklos pabaigtuves sidarė kažkodėl truputį gai- 1 mielos virtuvėlės, tos suskur- 
jau esame rašę. Jos įvyko la... Tik truputį.
birželio 3 d. Tai atvangos
diena ir mokytojams ir mo- Atsiminsim kada nors sa-

Pasiilgsime ir pono Ma
žiulio. kuris taip gražiai 
mums padainuodavo, o ir 
pono Drangos...

— Restorane, to betruko? — pakėlė galvą Gražina
— Na, kas? Visi padorieji žmonės ten užeina. Aš vi j}ęiniams< jį ypač atmintina vo pirmąją mokytoją — po- 
. kai vyras revizijoj, pietauju "Poilsyje“. Reikia ii abiturientams, kas šešiadie- nią Ambraziejienę. kuri išsada

mums kada ne kada atsikvėpti nuo virtuvės tvanko. 
Gražinai nejučiomis dilgtelėjo pasąmonėj priekaiš

tingi vyro žodžiai: "Nekenčiu tos miesčioniškos pažiū
ros“. Bematant čia užkliuvo ir kitos mintys: ”0 gal iš tik 
rujų aš nepaslanki, apkerpėjusi, užtat ir nebeįdomi da 
rausi. Juk nebus čia beždžioniavimas, jeigu padoriej 
žmonės užeina.“

IV

dusios skylės, kurioje pen- Gražiausia, kai ponas 
keris metus ištupėjom. Šie- Gustaitis, pirmyn ir atgal 
nos atplaiNėjusios, tinkas žingsniuodamas, iš despera- 
byra, kartu ir krosnis ir šal- cijos sušukdavo:

nis norom ar nenorom "stu- pa pradžių mus suėmus,
dytuvas, o mus visus sugrū
do aplink vieną stalą. Ko-

dijavusiem“ lituanistiką net stipriu balsu išdresiravus, į kios ten išdaigos po stalu vy
li metu! !

Išleistuvių diena papras
tai visiems žadina giedrią 
nuotaiką. Tokia ji buvo ir 
bostoniečiam abiturientam.' 
Tiesa, dar reikėjo išklausyti 
mokyklos vedėjo Ant. Gus
taičio ir kun. Alb. Janiūno 
"paskutinių pamokymu“... 
Bet tie jau negąsdinantieji. 
Paskutinis žodis šiandien

— Beraščiai, analfabetai 
jūs... jūs... jūs...

Nors ir kaip išbardavo ir

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

Milžinų rungtynės, Myko- 
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

Gana to jungo, Kipro Bie
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 conquer the world 
by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

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

Brėkšmės našta, romanas, 
oarašė Jurgis Gliaudą, 384 
psl.. kaina $6.00.

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

ĮDOMUMO
KNYGA

Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimu tomas. Jis liečia mūsų

Viršelis

Sode grojo simfoninis orkestras. Muzikos garsai, kaš
tanų. liepų žaluma raminamai veikė. Saulės spinduliai 
judrių lapų skaidomi, guviais kiškiukais lakstė žemėj ii 
ant žmonių drabužių. Gražinai buvo labai juokinga ii 
įdomu. Vaikišku smalsumu ji sekė šį savotišką saulės i 
lapų žaismą, lyg pirmą kartą išvydusi. Pamažu ji pradė’ji 
užsimiršti ir naujais įspūdžiais gyventi. Rožytė skalsia 
čiauškė ir taip pat ramino.

— Dėl Aleksandro tu nenusimink: čia niekniekis —
aš sutvarkysiu. Bet svarbu ateičiai, ateičiai, mano mieloji 
Į gyvenimą ir jo reiškinius reikia giliau ir plačiau žvelgti 
Reikia, pagaliau, pažinti vyrus, o tu jų. kaip matau, nt 
kiek, nė kiek nepažįsti dar. Toks įžūlus Aleksandro pa
siūlymas ir tokia abejinga jo laikysena labai būdinga i 
plokščiai vyriška. Juk tai faktas, kad jis turi dabar koki; 
nors paukštytę ar naują žibinkštėlę. Jei neturėtų, tai] 
nesielgtų. Labai retai kuris vyrų lengva širdimi nutraukia 
santykius su esama moterimi, neturėdamas atsarginės 
Susidariusi tuštuma pačiam vyrai daug skaudesnė ir nepa 
kenčiama, negu visos jo ambicijos ir išdidumo pažaboji 
mas. I :

Gražina nebeiškentė ir bematant nutraukė:
— Bet-tai juk niekšiška ir biaura. Jei tikrai taip būti 

arba yra, aš pati nebeiškęsiu. šiandien tuojau pat pasa
kau ir išeinu. Ne! Ne! Nenoriu laimės likučių kitos mo
ters ir negaliu leisti, kad mane niekintų.

— Palauk, nusiramink, brangioji. Kaitščiuotis irg 
kenksminga, dėl to gali tekti dai skaudžiau nukentėti.
Labai gerai, kad tu šįryt nepasidavei išprovokuojama ii 
nepasikarščiavai. Puiku! Jis būtų tik labai apsidžiaugęs.
Viskam yra sa vo laikas. Dažnai tenka pakentėti ir palauk-. cim gyp<enos 
ti. Kol vaisius neprinokęs, niekas suaugusių 'jo neskina.» 
nors gal ir labai nekantrauja. j- ooooobosoos^soooooosoocooc , jauniems gražiu bolševikinių frazių simpatikams, nekaltiems naivuoliams.“

• Paragink savo pažįstamus į P r 0 ’L P u z i n a s: “Tai labai vertingas Literatūros Fondo leidinys, gražiai papildas mūsų
Buvo jau pietų metas. Abi draugės atsisėdo UŽ stalių- išairašy ti Keleivį. Jo kaina! iškiliųjų valstybininkų atsiminimų literatūra. Puikus ir Kęstučio čerkeliūno meninis knygos apipa- 

ko, ir kalbos užsimezgė kitomis temomis. į metams $7.00. ' ’ vidalinimas. Malonu paimti i rankas tokį leidinį.“

oriklauso jaunimui. Jį, per-: nepriklausomybės 1917-1920 m. 
ointą linksmais atsimini- 
nais. tarė abiturientė

Jorūr»ė Girniūtė:

—Gerbiamas Kunige. mie-( 
as pone Direktoriau ir mo-! 
cytojai, brangūs tėveliai ir! 
ituanistinės mokyklos mo
kiniai !

Maniau, kad. šiai dienai 
šaušus. tiek iškentėjus, var
to išvargus, sau tik atsilošiu 
r sušuksiu .-Pagaliau !

Kasmet stebėdavau, kaip 
•ia scenoje susėsdavo rimti,
įasipūtę abitui ientai. O štai •’ 
r mums bematant atėjo ei- 
ė. Maniau, kad niekad šios 
lienos nesulauksiu. Bet, de-, 
ia, kai]) mato n, viskam atei
ta galas.

kovas' ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy. Dar
bininke. Drauge ir pas kitus 
knygų platintojus. Kaina $5.00.

Tik dabar man dinetelė-J Kipras Bielinis

O. kad niękad daugiau kia-1 Draugo knygų apžvalgininkas apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo. 
■sėj drauge nebesėdėsim, ne-, •♦Knyga yra ne tik vertingas be galo Įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bet ir Įdomiai parašyta, 
ūelaipiosim tais senais gii gž j s^ajjoma |(One ųajp intriguojantis romanas“. ’
, L , !Lietuviu Dienos rašo: “Jame tūbai plačiai rašoma apie bolševiku įsigalėjimą Rusijoje ii
•knygas, nebepiesim Valan- . ..... ;. . . ,, .. pirmuosius iu kėslus užimti-Lietuva. Tai galbūt pirmas musu kalba toks įssamus rastas apie bol-nebepuosim . ® r

]ševikinę tiesą‘‘ žmogaus, buvusio labai arti ir paties daug faktų pergyvenusio. Būtina perskaityti

12 knygą 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 psl., kaina 25 
centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 p3l„ kaina 25 centai.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo 
iradai, (S Kairio įvadas), 
>4 psl.. kaina 50 centų.

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

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

Sočia Idemokrati ia ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

AtsKirai sudėjus, ju kaina 
$5.60. bet visos kartu par
duodamos už $2.

r
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Vietines žinios
BOSTONAS ATIDAVĖ 

SU KAUPU

Valdžia remia kelionę 

į Jaunimo kongresą

Vakaru Kanados Lietuvių 
Bendruomenė gavo $4,000 
iš federalinės vyriausybės 
jaunimo kelionei i Antrąjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą Chicagoje. Numa^

ioooeGeosooQoooooooooooooeQooo900sosooo>er.f

HIGHLIGHTS OF 
SCANDINAVIA

•*******e**e*#eeee*ee##e«##eeee#e#*ee*#*#eeeee**eee#*#ee#**e*e*******f

13 & 22 davs escorted tours
j Buvo priimta rezoliucija, 
kurią perskaitė Vaičaitis. : tyta sudaryti bendrą ekskur- 

! Meninę programą atliko-siją iš Vankuverio, Edmon-' 
Jeronimo Kačinsko

$249 plūs air fa re

t

Jaunimo kongresui lėšoms - c‘ veda- j tono, Calgario ir Winnipego.
sutelkti Bostone buvo suda- ™as t;1!ora,s’ Pada^av* ke' Galės dalyvauti 40 asmenų, 
rytas 15 asmenų komitetas' ia* damas.
su Česlovu Kiliuliu priešą- C1;T akomponavo Sau- _
ky. Be jo, j komitetų įėjo: Il,us C lbas- darančius.

Ekskursiją organizuoja ir 
lėšomis pasirūpino A. Dun-

I) e n e m a r k.

vicepirm. S. Lūšys. seki. V. 
Kazakaitis, ižd. H. Čepas, E. 
Valiukonienė, M.'Žiaugrie- 
nė, A. Starinskienė, G. Ba- 
čiulienė. B. Šakęnienė, Aid. 
Dabrilienė, J. Rasys, M. Su
batis. S. Rackevičius. J. Ja
kutis, J. Biknaitis.

Komitetas buvo Įpareigo
tas per trumpą laiką sutelkti 
$2,500. Jis tą uždavinį gra
žiai atliko.

Sužeidė V. Kazakaitį

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos reikalų ve
dėją Vincą Kazakaitį praei
tą savaitę užpuolė į draugi
jos patalpas besiveržiantieji 
chuliganai ir sužeidė. Šiuo ( 
metu jis jau grįžęs Iš ligoni- j 
nės. >

PARENGIMŲ

KALENDORIUSBirželio 2 d. Tautinės Są
jungos namubse buvo komi
teto darbo pabaigtuvės ir 
laimėjimų traukimas. į

Vicepirm. Stasys Lūšys
savo žody pasidžiaugė, kad,,
darniai dirbant, pasiekta ge- j
rų rezultatų; linkėjo, kad ir į
kongresas būtų sėkmingas
”Tegu meilė Lietuvos dega,
jųjų (jaunimo) širdyse, jų į *
kongrese, o taip pat jų gy-, »###»»**####*#***##***##****#*#*>*
venime po kongreso", baigė;
savo žodi St. Lušvs.•/

Ižd. Henrikas Čepas pra-’ 
nešė. kad viso labo aukų, iš! 
loterijos ir vakaro sutelkta'
$3.179. taigi gerokai dau
giau. negu buvo
skilia. , pjtonas Jokūbas Ganžas ar

Pirai. Č. Kiliulis dėkojo Gensas. Išėjęs atsargon, jis 
visiems, kurie šiuo ar tuo dirbo buhalteriu vienoje 
prisidėjo prie komiteto dar- Kauno ligoninėje, o okupa- 
bo. _ jvus Lietuvą naciams, buvo

LB apygardos pirm. A. paskirtas Vilniaus žydų ge- 
Škudzinskas ir apylinkės to policijos viršininku.
/pirm. A.
komitetui

Nauja SLA 236 kp. valdyba

SLA 236 kuopos Toronte 
valdybą sudaro: pirm. H. 
Chvedukas, vicepirm. S. Pul- 
kys, sekr. V. Bačėnas. fin. 
sekr. O. Indrelienė. ižd. M. 
F. Jokūbynienė.

Atstovais į SLA seimą, 
kuris posėdžiaus nuo birže
lio 24 (L iki 30 d. Miami 
Beach. Fla.. išrinkti L. No- 
vogrodskienė, O. Indrelienė} 
ir S. Pundžius. i

F i n I a n d, 
S w e d e n,
N <» r w a y 
II o 11 a n d.

pili?

Independent and group tours to I. i t h u a n i a and other 

Baltic S t ii t e k.

For Information contact:

FINNAIR, 20 Providence Street, Boston. Mass. 02116. 
Tel. (617) 482-4032.

^FINNHIR
pnde of scandmavia

Rugpiūcio 13 d. Romuvos 
parke Montelloj - Brocktone 
Minkų radijo gegužinė.

Lietuvių diena
Inn Motion salėje susipaži-, son AYiscounsine ir 
nimas su Australijos sporti-' darbo. ,

, Jos brolis Algisninkais — šokiai. Įėjimas-
• šiemet Kanados Lietu vių j $2.00.

Rugsėjo 10 d. Maironio į diena bus spalio 7-8 dienom j .................
parke ^Vorcestervje Bosto-' Montrealy. d ai jau astuonio-1 Bilietai visiem icniiiniam
no apygardos 
na.

8;
I

dairosi

Balys į 
baigė' 

ka- i
• Andrius Byla, 21 m. 
į \Vhitewater kolegiją b; 
lauro laipsniu. Jo pagrindi-

Lietuviu die-. liktoji tokia diena. Jos ko- , gaunami \ aznelių prekjbo-. jajvj<as— biologija, ša 
i mietui vadovauja Algis Kli-j jeJOM W. ™ St >• lal;“-' lu-inis^- anglų literatūra. 
,ctus. J.'Pieeaitis.H. Lapini e-, ^}Je^ Jis muzikalus, turi su savo

kolegomis mažą orkestrėlį, J

PRAŠO ŽINIŲ APIE 

J. GENSĄ

Lietuvos kariuomenėje be-
Rnstnnni ne 1930 ar 1931 ^ra

b *. tarnavęs žydų tautybės ka-

i ne ir B. Nagienė rūpinasi Rd.) ir kongreso būstinėje 
; koncerto programa. Didysis i (5620 S. Claremont St.).
; balius James Lyng mokyklos s
■ salėje yra Br. Nedvaro ži- SRUOGOS VAIKAIČIAI 
: nioje. 1

Dviejų savaičių 

rudens-žiemos 

ekskursijos į Lietuvą
Kaina nuo $619. 0 0

Ekskursijos išvyksta iš 

BOSTONO (NEVV YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. < 
šeštadieniais uždaryta: birželio, liepos ir rugpiūcio mėn.

Savininkė: Aldona Adomonienė

*************#*#**#*#*#***e#*#****#*##*###*###^**#>#*##^*r##.,#^###^

PRAŠYMAS TINKA DOVANOTI

“Keleivio” administraci- EWAKENING L1THUA- 

j. prašo gerb. .kaitytoju., N,A ?s, Raina 0Q

kurie keičia adreH. prane- Knyga para._ Įi)kub;15 j 

iant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ū senąjį
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir norintiem susi-

BAIGĖ UNIVERSITETUS
Gytis Vazalinskas organi- 

zluoja Montrealio lietuviu 
dailininkų parodą, 
sporto žaidynės, 
specialus leidinys.

Ši pavasarį poeto Balio 
BUų; ir Sruogos vaikaitė Aušrinė 

išleistas Bylaitė - Eigeiienė gavo ma
gistro laipsnį Arizonos uni
versitete. Jos specialybės —

su kuriuo šią vasarą žada 
gastroliuoti po JAV.

Abu be akcento kalba lie
tuviškai ir yra nuoširdūs 
patriotai.

Nepamirškite parašyti pažinti su Lietuvos praeiti- 
pašto numerio — code, mi ir dabartimi.

žodžiu. ir šių metų Lietu- anglistika, istorija ir pęda 
viu diena bus nepaprastas į- gogika. Dabar žada gilintis! 
vykis. Verta jau dabar pla- i lietuvių literatūrą ir jau 

s* <t j j • a- nu°G savo laiką'taip, kad Pradeda dalyvauti lietuviu
Matjoška dėkojo Naudodamasis savo pade- galėtume .oje šventėje daly- spaudoje. Gyver 

uz pavyzdingą timi. jis išgelbėjo daug žydų *' . . J J j vyru Rimantu Ei
darbą.

Laimikių traukimui vado
vavo M. Subatis. Alvinskui, 
Bakšiui, Blakutienei. And-

nuo sunaikinimo. Vėliau bu
vo nacių išaiškintas ir nu
kankintas.

Išlikę ir į laisvąjį pasaulį

vauti.

PRAMOGOS JAUNIMO 

KONGRESO METU

tena su savo 
geliu Madi-

Ieško
riukoniui, Panditui ir Son- patekę Vilniaus žydai jį lai- .
dai laimingus numerius iš- ko savo didvyriu. Vilniaus . Antrasis Pasaulio Lietu- 
traukė Birutė Račkauskaitė, žydų istori ją rašantis dakta- vių Jaunimo kongresas pia- 

Komiteto pirm. č. Kiliu- ras nori daugiau žinių apie s^dės Chicagoje bn želio 30 
lis, kaip sakyta, išvardino kapitoną Ganžą ar Gensą. Tą dieną 7 vai. vale Con- 
visus, kurie padėjo įvykdy- Kapitonas Ganžas buvo ra^ Hilton viešbuty (j20 S. 
ti duotąjį uždavinį ir jiems vedęs lietuvę. Nepatikrinto- Michigan Avė.) bus šokiai, 
dėkojo, bet, žinoma, nepa- mis žiniomis jo našlė su dūk- Gros Ąžuolo Stelmoko or- 
minėjo savęs, tarytum jis ra yra atvykusios į JAV ir kęsti as. Įėjimas $3.00. 
čiabūtų nieku dėtas. Tai pri- čia gyvena. j „ . Į
minė A. škudzinskas. Ir iš Apie kapitoną Ganžą ar „ Šeštadieni liepos 1 d. • 
tikrųjų, jeigu komitetui pa- jo šeimą žinantiet ji malonė-; 2:3?
vyko taip gražiai pavestąjį kite ra'švti Lietuvos Genera- .C1? didžiojoje salėje bu& 

liniam konsulatui Nevv Yor-: jaunimo talentų 
ke:
Consulate General of Lithu 
ania,

41 West 82nd Street,
New York, N.Y. 10024.

darbą atlikti, tai visų pirma 
padėka priklauso Česlovui 
Kiliuliui, jaunosios kartos 
veikėjui, uoliam ir aukštose 
pareigose esančiam skautų 
veikėjui, sugebėjusiam ir 
šiam komitetui taip vykusiai 
vadovauti. KanadaPaminėtas 1941 m. birželis

Praeitą šeštadienį Bosto
ne buvo paminėta vadina
mojo Baisiojo 1941 m. bir
želio įvykiai, kad i Rusijos 
vergiją buvo ištremta tūks
tančiai lietuvių. '.. .

Po pamaldų bažnyčioje į lietuvių tautinių šokių 
gana didelis būrys susirinko šventę Chicagoje liepos 2 d. 
į So. Bostono Lietuvių Pilie- Toronto Gintarui paskir
čių dr-jos salę. Čia vėliavas ta $900, Hamiltono Gyvata- 
įnešus. LB apyl. pirm. A. rui — $900. Londono Balti- 
Matjoškai taras . žodį. D.
Račkauskaitei padeklama
vus Aisčio eilėraštį, kalbėti 
buvo pakviestas JAV LB 
valdybos pirm. Vytautas Vo
lertas. Jis sklandžiu žodžiu 
iškėlę įgimtą žmogui laisvės 
troškimą, kuris ir šiandien 
yra gyvas Lietuvoje, ką ro
do Kalantos ir kiti pavyz
džiai. Su laisvės troškimu 
širdy išaugo ir tie, kurie ne

Kitų parama mūsų šokėjam

Tėviškės Žiburiai rašo, 
kad Ohtario Folk Arts 
Council paskyrė $3.000 šo
kių grupėms, kurios vyksta

jai — $600. St. Catharines 
Nemunui — $200, Delhi Pa
langai - $200, Rodney gru
pei — $200.

Ieškomos Rose Kasper (Casper) 
ir Anna (Ona) Kazlauskienė, 
gyvenusios Brooklyne. N.Y. 
Jos pačios arba kas jas pažinotu 
malonėkite pranešti jų dabartinį 
adresą Keleiviui. 636 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. 02127. 
Ieško Petronėlė White-Vaitke- 
vičienė.

(25)

NORI SUSIPAŽINTI
va karas.

Programoje dalyvaus įvai
rių kraštų talentingasis lie
tuvių jaunimas. Vakaro ko
misijai vadovauja Dalia Ku- 
čėnienė. Po programos bus 
šokiai, grojant 15 asmenų Į taip pat vidurin 
orkestrui. Įėjimas $5.00

Nesvarbu, ar
Liepos 2 d. 8 vai. vak.

Jaunimo Centre Chicagos 
jaunimas vaidins ištraukas 
iš V. Krėvės veikalo "Skir
gaila (režirierė Marija Smil- 
gaitė) ir Bostono jaunimo 
trupė "žvaigždikis“ vaidins 
ištraukas iš J. Grušo dramos i 
"Barbora Radvilaitė“ (reži
suoja Algirdas Antanavi
čius).

Liepos 3 d. ten pat 8 vai. 
vak. bus vaidinama Kosto 
Ostrausko "Kvartetas“ (re

Iš Connecticut valstijos ama
tininkas, vidurinio amžiaus, vi
dutinio ūgio ir svorio, geros 
sveikatos, finansiniai saugus, 
norėtų susipažinti su moterimi 

amžiaus —10
viso gyvenimo draugystei.

gimusi Lietu
voje ar Amerikoje.

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

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

rograma Naujoj Anglijoj 
stoties WLYN, 1360 ki- 

ociklų ir iš stoties FM, 
01.7 mc.. veikia sekmadie- 
liais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
ą. Perduodama: Vėliausių

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ! 
SPECIALŪS IiUB’J Ų

CFRTIFIKATAI
INTERTRADE 

ENPRESS CORP.
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 I pa
prastu rubliu ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.
Rubliu eertifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais kibai geru kursu 

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
Cerlif ikatai pristatom: 
jūsų giminiu namus 
maždaug per 3 sav lites. 
Už specialųjį rublį yra 
imama $2.33

J ok i u primokė j imu!
Galite siusti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo 
UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYK IT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS ( ORP.

123 East 23rd Street 
Fifth Floor

Nevv York, N.Y. 10010 
T®i. 982-1530

LABAI SVARBU!
AUTO M O B I L I A I 

Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma.

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ----------- $3,214
MOSKVK H 
Kaina ------

MOSKVITCH 
Kaina

412 IZH
- $3.153

40.8 IE
_ $3.033

žisuoja Dalia Juknevičiūtė) Į aaaulinių žinių santraula
ir Kazio Sajos "Oratorius* 
(režisuoja Marytė Smilgai- 
tė).

r komentarai, muzika, dai- 
os ir Magdutės pasaka.

Kad JAV-se būtų kokia 
nors nelietuvių organizacija
tam reikalui paskyrusi pa-( Bilietai į sekmadienio ir 
šalpą, neteko girdėti. Gal pirmadienio spektaklius nuo 
čia nėra tokių organizacijų. $2 iki $6.
o gal nemokame pne jų pri-' ,
eiti. j Liepos 4 d. 7:30 vai. vak.imM Keleivi*.

I

Biznio reikalais kreiptis | 
laltic Florists gėlių ir dova- 
’U krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Bostone. Telefo- 
ias A N 8-0489. Ten gauna

ZAPOROZII ETS Z AS968 
Kainu-------------- $2.026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
Prašykite specialaus 
biuletenio!.

Mes turime šito biznio

tenkintu

^AVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apir pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotrauką ir at' irai pasisako 
apie visos 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 dinamišk-m mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno ruomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

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

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met Į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTVNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaUngiausias 
apdraudes nuo >100.00 iki >10.000.00.

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

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

SI-A—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis >2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
\ kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Ncw York, N.Y. 10001
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Vietines žinios
Sandaros susirinkimas

II
A.L.T. Sandaros 7-tosios 

kuopos nariams pranešama, 
kad paskutinis prieš vasaros 
atostogas susirinkimas bus 
ateinanti sekmadieni, birže
lio 18 d. 2 vai. popiet So. 
Bostono Lietuviu PiliečiuC
d-jos pirmojo aukšto salėje, 
už baro.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Kuopos valdyba

Į Vermonto kalnus

Sekmadienį, birželio 18 
d., Vermonto kalnuos ivvks 
jaunimo stovyklos Neringa 
ir naujai pastatyto paviljo
no atidarymas su menine 
programa. Autobusas išeis 
8 vai. ryto nuo Lietuvių Pi
liečių d-jos namų. 368 W. 
Broadway, So. Bostone. Bi
lietu kaina 4.50 dol.

Egle Subatytė pirmose 

eilėse

Eglė Subatvtė. šiemet bai
mokyklą, 

dalyvavo Bostono aukšles-’ 
niųjų mokyklų mokinių var
žybose parašyti rašinį ”1972 
metų patriotizmas“ ir lai
mėjo antrąją vietą. Tik vie
nas rašinys buvo aukščiau 
įvertintas.

gusi ankstesniąją

► I Dail. V. Vizgirda išvyko i
► t
Ę į Los Angeles
► i

Praeitą šeštadienį į Los 
t. Angeles išskrido dail. Vik
toras Vizgirda, kur birželio 
118 d. rengiama jo kūrinių 
i paroda. Drauge išskrido ir 
į jo žmona Elena. Jie ten pra’
leis ir savaitę atostogų, 

j
Pirmoji ekskursija jau 

Lietuvoje

VILOS "AUDRONĖ“ VASAROTOJŲ DĖMESIUI

i FORTŪNA
471 ADAMS ST. DUINCY

(just beyond the Hollow)

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regulai

tSpaca

up*o 
1/2

iFuel Cost

Birželio 8 d. per Trans-At- 
lantic Travel Service įstaigą 
Bostone išvyko į Europą —
Lietuvą 60 žmonių grupė.! Dr Eduardas įr Marija Jansonai, vilos AUDRONĖ 

Grupei vadovauja Albina' Cape Code savininkai, praneša, kad šiais metais jų vila
Mokyklą baigusiųjų kntV’ Rudžiūnienė, Trans-Atlantic' ”Audronė“ atidaroma birželio24 d. ir jau dabar priimami 

goję Eglė Subatytė apibūdi- Service įstaigos skyriaus ve-l užsakymai vasaroti.
narna, Kaip meigaitė. kuriai deja. Giįždama iš Lietuvos,- Kreiptis: Jansonas & Audronė, P. O. Box 424, Oster- 
kažkokia tolima šalis yra grupė aplankys Suomiją. ! vil|e c Co(! Mass. „265s ,e, (Area gl7) 428.8425. 
gei įausia, apie kurią ji nuo’
lat svajoja. i Šokių sambūris dėkoja i------ ——  ---------------------— - ■■

Eglė yra uoli tautinių šo- ■ . , , .. . T
kių šokėja ir skautė. Jos abu Bostono Tautinių šokių “ ro^ Končiaus linkėjimai ko pabuvoti 11, su. pioi. Ig-
tėvai yra skautų veikėjai. sambūrio kelionei į šokiui . ,

Ausiejus pardavė savo ; šventę Chicagoje aukojo:. iai buvo
So. Bostono Lietuviu Pilie 

krautuvę • čių dr,Ja $100?
Petras Ausiejus paidavė R" inžinierių dr

OUR CUSTOMERS GET 24 HR.
_ BURNER SERVICE-m,

Goldea Platter 
Parts Protactloa 
Pina

Over 40 years experiance...Easy budget payment plans

aU 773-4949 or 436-1204

Complete forced bot water 
bascboard Systems s te am 
and hot water east iton wet 
base boilets.

nu Končiumi, kuris po viso-Į 
Adv. Zuzana Šalnienė ne- kių turėtų nelaimių yra ge- {T E ST A. M E N T AI' 

i apsilankiusi rai sustiprėjęs ir džiaugėsi, Į * . z
' IB anvlinkė!^Utname’ Alkos muziejuje, turėjęs progą su svečiais ii-į 
’r-jos skyrius kuriam atidavė kaikuriuos' «!».» Pasikalbėti. Jis prašė!_ . v _ - vicinme ca\7r\ himnhomo no-1 DJlPriP

Įsigykite teisininko P. Šulo

Bilietus galima įsigyti pas duotuvę, kurioje buvo gali- 
B. Gailiūną. tel. 268-4131 ar ma gauti ir tokių dalykų, km

, g.. .... ecn p ; v cnvn vnlinnk.'vvvniUnvne visiems savo bičiuliams, pari ParengM leidinį ”Kaip su-lietuviu tarpe plačiai žinomą P0 r. Giendalyte ir a , savo velionio v yi o Lietuvos .. . ... -. 1 ; , . . . m -»
City Point Delicatessen par- P° $10 ir Vilkienė $5. i oarbės konsulo Antano š-»i- zistamiems n jj atsimenam, daromi testamentai .Tai ia-

Visiems aukotojams nuo’
pas O. Ulevičienę, tel. 268’ riuos ypač mėgo lietuviškas širdžiai dėkoja 
1920. gomurys. i Sambūrio komitetas

garbės konsulo Antano Šal-
’ nos istorinės vertės doku- 
: mentus ir kitus daiktus. Ta

tiems perduoti geriausių lin- i bai naudinga informacijų 
kėjimų ir sveikinimų. • knygelė norintiems sudary-

Linkime ir mes profeso-' ti testamentą. Ten yra ir tes-

R O S S

— Dengimas — Smalavimas — 
— žvyravvimas —

Visu rūsiu stogų dengimo ir 

vandens nutekamųjų vamzdžių 

darbai. Veltui įkainavimas.

proga ji aplankė ir Matulai- riui I. Končiui geros sveika- 1 tamentų pavyzdžių. Jos kai- į Kreiptis tel. 268-2973 
čio senelių namus. Tenai te=, tos ir‘šviesių dienų.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCEST£R, MASS.

Tel. SVV 8-2868

yra vienintele oficiali p tai
ga VVorcestery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio i Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovap 
br. J. Pasakarniot

’ , p « n i n i s
OPTOMETRISTAS

• Valandos:
Šnuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak į 
i Trečiadieniais nenriimama i

447 BROADVVAY 
f South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
4!)

fi.
Church Street 
Milton, Mass.

Atlieku visus pataisymo, ramon 
to ir projekta’imo darbus ie lau-

I
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSV
;> Real Estate & Insurance 
;> 321 Country Club Rd.

Newton teatre. Mass. 021591 
Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
! Rūpestingai taisomo laikrodžius ] į

žiedus, papuošei u*

378 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124 !l

br. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS-

i:<•
< >
:: 
:: < 1 
::
b
::
::
::o

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius lr sekos. 

P/Beoscos*9oaesoososoooooosoeooososoosososcco3oceeos

M & T OIL CO., Ine.
i 641 E Broadvvay
E

-
f □ Krosnies aptarnavimas

□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokčjimosąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

So. Boston, Mass. 02127

268-4662

na — $3.00.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

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

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

(23)

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
1$ 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 9 vai. ryto iki 5 vai- vak,

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

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broad way 

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

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimu indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi 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

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
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė ParceljServiceJnc.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyriu 
Bostone

i;

i, 
!!

Dažau ir Taisau į
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik gerausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HilI Ava. 
Dorchester, Maas.
Tel. CO 5-5854

Flood Sųuare
R ar d įvare C o.

Sa ▼minkau N. J- ALEKNA
628 EAST BROAD W AT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popiero* Sienom*

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiams 
Visokie gsležiea daiktai

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 «> 

::

I




