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68-TIEJI METAI

Lietuvoje susidegino 
antras jaunuolis

I
Tai įvyko Varėnoje. Apsipylęs benzinu, užsidegs ant 

keturių aukštų namo stogo. Pavardė dar nežinoma.

....Kaip Associated Press ži
nių agentūra iš Maskvos 
praneša, okupuotoje Lietu
voje, Varėnoje, viešai susi
degino ir antras jaunuolis.

Vilniaus „Tiesa“ ir kiti. A-. 
pie viską plačiai buvo infor- . 
muota visa Lietuva“.

Vadinasi, „Vilnis“, liežu-! 
viui paslydus, išsitaria, kad j 

i Sovietijoje dideli Įvykiai yra,
To antrojo jaunuolio nei nuo visuomenėsir spaudos Į 

vardas, nei amžius kol kas nuslepiami... Žinoma, tai 
dar nežinomas. Nežinoma ir i tikra tiesa, kurią mes seniai 
to Įvykio tiksli data. Vareno- j pastebėjome. Bet Kauno 
je ar kitur po to riaušių ne-' riaušės, matyti, buvo jau žy-! 
buvę. j miai perdideiės ir perrimtos.i

S tad jų nebegalima buvo nu- j 
Minėta žinių agentūra | tylėti ir nuslėpti .Juk net iš! 

skelbia, kad tas jaunuolis ( Maskvos pareigūnai atvyko į 
užsilipęs ant keturių aukštų'
namo stogo, apsipylęs ben- radijas buvo priversti 
zinu, užsidegęs ir degdamas nors apįe tai kalbėti, 
nukritęs žemėn. Į Pažiūrėsime, ar pavyks

i nutylėti žinia apie antrojo 
Nors vietinė spauda apie Į jaunuolio susideginimą, 

tą Įvykį nieko nerašė, bet!
daug liudininkų tai matė ir 
painformavo vakariečių ži
nių agentūrą Maskvoje. Jos 
atstovai pasitikrino, kad vi
sa tai yra tiesa.

Trijų Didžiųjų „taikos” 
ofenzyva

Podgornij lankėsi Hanojuje, Kissingeris ir Šiaurės 

Vietnamo atstovas Pekinge. Tikimasi atnaujinti taikos 

derybas Paryžiuje. Hanojus nepatenkintas sąjungininkais.«I
i Vienoks ar kitoks Vietna-' davimas, jau sugriovęs svar- 
į mo karo užbaigimas, atrodo, bias Įmones, suardęs trans- 
I jau rūpi ne tik JAV-bėms, portą ir ūkini gyvenimą, ver- 
| bet taip pat Sovietų Sąjun- čia taip pat ieškoti greites- 
į gai ir Kinijai. Žinoma, kiek- nio sprendimo. Dėl to šian- 
’ viena šių Trijų Didžiųjų tu- dien regime lyg ir prasidė- 
' ri savo išskaičiavimų ir sa-: jusią trijų .priešininkų „tai- 
vanaudfškų lūkesčių, nė vie- kos“ ofensyvą.
na nenorėdama akivaizdžiai

* pralaimėti. , Iš JAV pusės—»šią savai-
i tę Pekinge lankosi žinoma- 

JAV-bių siekimus žinome, sis prezidento patarėjas Kis- 
Jos norėtų, kad Pietų Viet- singeris, kuris ten neabejo-

( name vis dėlto Įsitvirtintų tinai pirš Kinijos komunistų 
jų aiškinti. Taigi spauda irj Viršutinėje nuotraukoje gen. konsule Juzė Daužv ardienė kalba gegužės 24 d. Chicagoje didžiulėje i šiokia tokia demo»kratinė vadams Vietnamo taiką. ne«

kų- demonstracijoje, protestuojant prieš sąžinės lais vės paneigimą Lietuvoje. Apatinėje nuotraukoje 
dalis demonstrantu. Viso labo demonstracijos dalyvių buvo per 3,000.

AUa prašo dažniau 
atsiliepti

, Rostropovičiui vėl
uždraudė išvažiuoti

Sovietijoje suvaržė į Jaunimo kongresui 
degtinės pardavimą i trūksta lėšų

santvarka, kad būtų galima abejotinai žadėdamas jiems 
pateisinti ilgu metų kraujo! ir kaikurio „pelno“. O p»* 
ir materialines aukas. At- eitą savaitgali taip pat 
seit, kad pavyktų vadina- sitiktinai Hanojuje vies^ 
moji „vietnamizacija“ ir ko-1 net Sovietų Sąjungos prezi- 

, munistai nei ginklu, nei lin- i dentas Podgornij. Jis pareiš- 
l kimuose lemiamai nelaimė-! kė, kad vyksiąs ir Į Pekingą, 

1 jeigu tik būsiąs pakviestas.tu.
Garsusis sovietų čelistas Sovietų Sąjungoje girtavi- Jaunimo kongreso finan-; Soviety SąJunga ir Kini. 

Amerikos Lietuvių Tary-' Rostropovičius turėjo daly-, mas pasiekė tok, laipsni, kad j sų komi sija. kuria- vadovau-. neabXinJai S.okšta ko. 
I ba ragina visus lietuvius kuo i vauti Londone rengiamoje į net Maskva išsigando. Todėl ja dr. J. Kazickas, dai kaitų. mun j. jajrn^jįrn0 nors jr 
. i t ’ g0 šventėje f Ji įsake griežtai suvaržyti: kreipiasi, prasydama para-, * JApie Varėnos Įvykius pa- dažniau reaguoti i amerikie-1 yadin. Oldenburgo šventėje

šakojo ir neseniai lankęsi 
Lietuvoje turistai.

Pranešdama šį naują tra
gišką Įvyki, Associated 
Press pateikia dar ir papil
domų žinių apie Kalantos 
susideginimą ir po to kilu
sias riaušes bei jų padari
nius.' Agentūros žiniomis, to
se riaušėse buvo suimta apie 
500 jaunuolių. Vėliau apie 
300 buvę paleisti, o apie 200 
išvežti i Vilnių, ten tardomi 
ir bus teisiami.

Kaip jau sovietuose Įpras-' 
ta. susideginęs Romas Ka-1 
lanta spaudoje apšauktas j 
psichiniu ligoniu, o demonst-| 
rantai — chuliganais. Vaka-! 
rų spauda, plačiai apie tuos 
įvykius rašiusi, iš tokio so

ir buvo gavęs leidimą išva-j „vodkos“ pardavimą.
reika-: žiuoti. Ten jis buvo labai, Dabar draudžiama degti- 

. . elgetų į jaukiamas, bet paskutimuo- nę pardavinėti arti pramo-
parasyti padėkos laiškus re- ju metu rengėjai gavo So-: įmoniu. mokyklų, ligoni-
daktonamsuz palankius ap-,vletų S-gos kultūros minis-. nių, teatru, geležinkelių sto- 
rasymus Labai svarbu paro-; ten jos trumpą pranešimą, čiu ir kitu didelių susitelki- 
dyti, kad lietuviai išeiviai : kad Rostropovičius „nuta- ‘

čių spaudoje parašytus i 
straipsnius Lietuvi 
lais. Kuo dažniau

rūpinasi savo tautos padėti
mi.

• Pats Rostropovičius apie 
Taip pat ragina rašyti te-, tai nieko nepranešė.

levizfjos ir radijo stotims, j
Kremliaus valdovai to žv-į

rė“ šventėje nedalyvauti.
mo vietų. Draudžiama 
davinėti

mos kongresui. Čekius prašo , skirtingais sumetimais. So- 
rasyti: , vjetams būtų malonu Šiau-
Lithuanian World Youth j vės ar visame Vietname tu- 
Congress ir siųsti adresu —! ti savo bazę. nuteiktą prieš 
Dr. J. Kazickas, 530 Fifth , Kiniją, o Kinijai — sau pa- 
Ave., New York, N.Y. 10036 i lankų komunistini ir antiso- 

vietini kaimyną, užimantį
avait^aliari^ir Meksikos galva i svarbią strateginę poziciją

šventadieniais. Leidžiama 
pardavinėti tik nuo 11 vai. 
iki 7 vai. vakaro.

Washingtone

Žurnalistų klausinėjamas, 
Podgornij pabrėžė, kad So
vietų Sąjunga darysianti 
viską, kad Vietnamo karas 
neišsiplėstų. Jo kelionėje 
viskas pavykę taip, kaip jis 
norėjęs ir esąs jos rezulta
tais labai patenkintas. Jis 
dar pažymėjo, kad gretai 
bus atnaujintos Paryžiuje 
taikos derybos, kurios pas
kutiniu metu buvo nutruku
sios.

Paskyrė lėšas laisvės maus čelisto nekenčia dėl 

radijams
Senatas 58 balsais prieš 

2 patvirtino $38.5 mil. Li-

> to. kad jis globoja jų perse
kiojamą garsųjį rašytoją 
Solženiciną. Kultūros mi
nistrė Furc-eva sako, kad 
Solženicinas yra „visos so
vietinės visuomenės prie
šas“, o ne to ar kito valdžiosberty ir Free Europe radi 

jams lėšas. Šie radijai siun- Į 
čia žinias Į Sovietų Sąjungą! 
ir kitus komunistinius kraš-į Toks uždraudimas

vietų aiškinimo garsiai juo-! tus. Be jų. tų kraštų gyven-j žiuoti 
kiasi, primindama, kad ten 
visi. kurie tik protestuoja 
prieš diktatūrinį režimą, lai
komi chuliganais ir psichi-j 
niais ligoniais. Toks komu- Į 
nistų aiškinimas jau čia nie
ko neįtikina.

Apie Kaune kilusias riau
šes platokai rašė ir čionykš
tė komunistinė „Vilnis“, pa
kartodama Lietuvos spaudo
je skelbiamą propagandą a- 
pie chuliganizmą ir kt. Bet,
Įvykio reikšmę mažindamas, 
ėmė ir labai neapdairiai pra
sižiojo „Vilnies“ birželio 14 
d. laidoje jos bendradarbis 
J. Žaliukas. Esą. —

„Jeigu būtų buvę rimtos 
riaušės, kaip rašo naciona* 
listai, — radijas ir vietos

tojai neturėtų aiškaus su-j Rostropovičiui 
pratimo, kas už jų sienos į 
tikrai dedasi.

, Aišku, karas dar galėtų 
į tęstis ilgesnį laiką, bet pas- j 

picz.. L.LIK1CI jtaro«jo meto aukštosios poli- 
na buvo atvykęs! VVashing-, (ikos žaj(]imaiC 
on, svarbių reikalų ankin-; acjja verfia
is Meksika skundžias, d/i tiek ir Kiniją ieškoti greites-

Na, o dėl ko geria komunis* upės vandens, kuris kenkia I ’ ' n
tų rojuje? Negi iš laimės? | kra,;to 0|)US l^ibijo. kad sovietai deiy-

! . ■ , - . . i • n.„ : bose su prez. Nixonu nebu-sezonimu daroininku reika-: , ,7. , 1 ... , .
las bei kitos problemos. ! ,7* ?’° .......- ............. -

Kalbėdamas kongrese. E-i ,,uz ame' kleCil< .nuoIal-i rėmėjai Sovietų Sąjungą ir 
cheverria pabrėžė, ka<l di-I Pai uaxč » o sov ietai su • Kjnija aktvviau įsijungtų i 
džiosios valstybės mažai dė-• ,.u Pat Rai imu žvelgia i; karą, kad sulaužytų Hai-
mesio kreipia i savo mažųjų Į Be to, Haiphongo. phonim blokadą ar rastų bū-
kaimvnių reikalus. Jis esąs' u.osto užminavimas. sustip-| dų teikti daugiau ginklų per 
priešingas politikai, kur tiki1 ir*tos Š. Vietnamo bombar-j Kiniją sausuma, o tuo tarpu 
didžiosios valstybės viską i į mato, kad Tiys Didieji sa-
spręstų. Jis tikis, kad JAV * ■ “ “ " r ‘ —————, vanaudiškai derasi dėl \iet-
tain pat drąsiai spręsiančios: . i namo kailio,

kylančias santy-Ų Praeitą pirmadienj Tarp-1 ,
Nieko gero Šiaurės Viet

namo komunistams nežada

Pasak komunistų propa-
; gandą, buržuaziniuose kraš- 
: tuose žmonės geria iš vargo.

įsva-
užsieni koncertuoti 

nėra pirmas.

• Gerai informuotas none- 
, j gu laikraštis „Aftenposten“

Altą ragina rašyti pade-i iš patikimų šaltinių sužino- 
kos laiškus šen. Charles H. jes. kad netrukus i užsieni 
Percy, kuris ypač stengėsi, • būsią ištremti ne tik Solženi- 
kad parama tiems radijams | cinas, bet tokie pat pasileis
nebūtų nutraukta.

Didelės lėktuvų 
nelaimės

, ke opozicionieriai kaip P.
• Jakiras, V. čalidzė ir kiti. i 
I Ir gen. Grigorenko. dabar į 
j uždarytas i psichiatrinę Ii-j

Meksikos prez. Echever-•
Tuo pat metu Kinijoje 

lankėsi ir Šiaurės Vietnamo 
specialus delegatas Le Duc 
Tho. kuris tarėsi su Kinijos 
premjeru Chou En-lai.

Reikia pastebėti, 
Vietnamas tokiomis 
pastangomis“ nėra 

Į kintas. -Jis norėtu.

kad Š. 
„taikos 
paten- 

kad jo

problemas
sąjunga bu- 
24 valandų 

, streiką, protestuodama dėl 
j nepakankamos lėktuvų ap-

kiuose su draugiškomis kai-Į taurinė lakūnų 
mynėmis, kaip jos sprendžia! vo Pa«*elbusi 
santykius su savo priešais. ir amerikiečiu sausumos ka

riuomenės daliniu atitrauki-
Azijos valstybės 

' keičia gaires
1 vvkti i užsieni Ji badanti Prez'N’x°n° "arbiaUsiaS Korėjos sostinėje Seoule1

Indijoje,* Nusileisdamas Į į priimti Šveicarija * rėjas krašto saugumo reikalais posėdžiavo Japonijos. N.‘
aerodromą, užsidegė Japo-*' ' ' ' Henry Kissingeris, vos spėjęs, Zelandijos. P. Vietnamo,r
nijos lėktuvas, žuvo 83 as-! __________  ! grįžti iš Japonijos, vėl išskridoj Tailando. Malaizijos ir Tai-j

- i Kiniją. Ten ji* vyksta jau ket-Į vrano valstybių taryba. Jl»
virtą kartą, laikraštininkams pH»pažino, kad aplinkybės'
jis pasakė, kad ten tarsis su Ki-; verčia keisti santykių su Ki-

menys. •
Lėktuve, kuris iš Hong Altos pirmininkas dr. Ka-

Kongo per Vietnamą skrido > zys Bobelis su šeima išvyko 
Į Bangkoką. žuvo 81 asmuo,; atostogų j Floridą ir grįš bir
iam lėktuvui suaprogus. želio 30 d. Jo pareigas eina 

Praeita sekmadieni dar vicepirmininkas Teodoras
spauda apie tai nebūtų ko--j didesnė nelaimė Įvyko Ang- Blinstrubas.
mentavusi (mūsų pabr.-K.). Į Ii joje. Čia netoli Londono i * * *
O dabar apie tai rašė ne tik , mišką nukrito lėktuvas ir žu- Vokietijoje suimtas anar- 
vietinė „Kauno tiesa“, bet'vo 118 asmenų, ju tarpe 29 cbistų teroristų gaujos va-

nijos vyriausybės atstovai, kaip 
konkrečiai paderinti JAV ir Ki
nijos vyriausybės atstovais, kaip 
pasikeitimą abu kraštus domi
nančiais klausimais. Aišku, kad 
Vietnamo kam reikalas bus vie
nas

nija gaires. Japonija aiškiai 
pasakė, kari ji mezga nor
malius santykius su Pekin
gu. o tai reiškia, kad santy
kiai su Taiuanu gali būti 
nutraukti. Tik vienas Tai-

svarbiausiu iu. Kissingeris į \vano atstovas Įspėjo dė’ pa
grįš namo šį penktadienį. vojų santykiuose su Kinija.ir centriniai laikraščiai, kaip amerikiečiai. de Maibol. Jie nužudė 40.

: saugos nuo oro piratų tero- ‘ mas. nes pačių pietų vietna- 
' ro. Nors teismas JAV-se už-, miečiu pajėgos gerokai su- 
1 draudė tą streiką, bet kai- • stjmrėįo, o JAV aviacijos ir 
! kurios bendrovės tą dieną laivyno kovos personalas 
skridimus atšaukė. į net padvigubėjo, siekdamas

* » » ! 100.090 karių, ir smogia-
Prancūzijoje netoli Pary-'mieji puolimai vyksta iš ke- 

žiaus tunelyje susidūrė ke-į1^ sausumos bazių Tailan- 
leiviniai traukiniai. Žuvo a-i^e- Taivane. Guamo saloje 
pie 50 žmonių ir yra daug1’ * Septintojo laivyno lėk- 
sužeistų. ituvne-ių.

• • • . i Bet karo pradžia visada
Atsistatydino Japonijos i yra greitesnė negu jo galas, 

premjeras Eisaku Šato. tose tad ir Vietname taikos dar 
pareigose išbuvęs 8 metus. ; netenka laukti rytoj. ypač.

Jį sužlugdė pakitėjusi A- kad tiesioginių ir netiesiogi- 
merikos politinė linija ko- nių <io karo dalyvių intere-
munistinės Kinijos atžvilgiu. į sai vra labai skirtingi.
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Socialistų internacionalo 
XII kongresas

6 vai. vakare — balius 
tautinių šokių mokytojų gar
bei. Čia reikia 'paaiškinti, 
kad toks visų su visais susi
pažinimo pobūvis, kad ir su 
akcentu ant tautinių šokių 
mokytojų, yra rengiamas to-

nusitęsia per kelis skersgat
vius).

Nors dauguma skaitytojų 
gerai žino, bet neiškenčiu 
dar nepriminęs, jog ši IV-ji 
Tautinių šokių šventė turi

Valstybių. Jai 
Skorubskas.

vadovaus »Birželio 26-29 dienomis 
’ Vienoje. Austrijos sostinė- 
Jje. posėdžiaus viso pasaulio
; socialdemokratų partijos ai-naeIonaloTon«,įsuose, sva. 
.stovai, suvažiavę į dvyliktą- bjausiu dal,boti.a,.kės punk

tu bus pranešimai ir disku
sijos dėl 'Tarptautinės pade

Tr . ties“. Tuo klausimu kongreKonzerthaus rūmuose

ji pokarinĮ kongresą. Įvairių 
tautų vėliavomis papuoštuo-

Kaip paprastai Soc. Intel

se kalbės WiJly Brandt, 
no Kreisky, Goldą Me: 
Harold Wilson.

'susirinks politiniame pasau- 
'ly gerai žinomi politinių 
'partijų lyderiai, parlamentų 
nariai, ministeriai, socialis-' Debatuose dėl : ‘
tai pozicijoje bei opozicijo-: p0]RjngS linijos Europi 
je ir socialistai, kuriems sa- kalbės Italijos socialistu 

,vo kraštuose diktatoriai ne- deriai Pietro Nenni ir Giu. 
leidžia veiku. Visi jie siekia seppe Sa,.agat> Dani;os, ; 

.bendio tinklo. demoki arinės mijos, Prancūzijos ir 
'santvarkos, taikos ir gero-! tautu delegatai. Cia be abe- 
•ves savo kraštų gyventojam. ■ j0 bus plačiai paIiestas ir y.

. . ' Europos ekonominės bend- 
Viena yra demoniaumo! ruomenės klausimas ir san- 

socializmo lopšys,^ o Austri--1 tykiai su Rytais Kaikurie 
ja vienais pažangiausių, de]egatai pasisakys dėl nu- 
valstybių. Austnjos socialis- , matomos Europos Saugumo 
tų paitija bemaž be peniau-j konferencijos
kos po karo tvarko šios ša- <
lies reikalus. Austrijos kanc- i Kiti du svarbūs klausimai,
leris, socialistų partijos pir-! kurie bus diskutuojami Vie-
mininkas Bruno ' Kreisky i noje, yra: moterų lygybė
sveikins suvažiavusius dele-j politikoje ir pramonės augi-
gatus. Delegatų tarpe bus j mas ir aplinka. Pastarasis
,T , ,7 . . .. , . . ! klausimas buvo svarstomasVak. Vokietijos kancleris:,__.r> n d -e n k 1 kongreso išvakarėse kitojeVVillv Brandt. Britu Darbo!, „5?__-- - , J• i j • tt u • Koiiiei uncijoje Stockholme. partijos lyderis Haroldas) J J
Wilsonas, ' Švedijos minist-, Ee?kia tikėtis, kad kon- 
ras pirmininkas Olof Palme, j g,.esas atkl.ei„5 reikiam? dą.
Norvegijos — Trygve Brat- mesi ir Į padėti Rytų Euro- 
teli. Danijos — Jens Otto noje, taip pat — Lietuvoje, 
Krag. Izraelio min. pirm. ■ kur. kaip pastarųjų laikų Į- 
Golda Meir ir visa eilė kitų! vykiai rodo, darbo žmonės 

socialdemo-’ reikalauja laisvės ir demo-gerai žinomu 
kratų. kratinės santvarkos.

Lietuvos Socialdemokrr ' • Birželio 24-25 dienomis 
Partijos egzilėje delegac.... i Vienoje posėdžiaus taip pat 
numatvta tokia: J. Vilčinš-’Rytų ir Vidurinės Europos 

kas iš Britanijos ir dr. J. Va-i socialdemokratų partijų eg- 
laitis su J. Skorubsku iš J. A. žilėje delegatai.

Vliko raštai

Tai tik trys sambūriai, kurie tarp kitu dalyvaus Laisvojo pasaulio lietuviu ketvirtojoje tautinių 
' šokių šventėje Chicagoje liepos 2 d. O tokių sam būrių ten bus daugiau nei 50, ir šoks šimtai šo- 
' kėjų. Nepraleiskime progos juos pamatyti, jų šokio menu pasidžiaugti. Patartina tuoj pasirūpinti 
i Įsigyti bilietą. Viršuje Bostono sambūris su ve deja Ona Ivaškiene, viduryje Clevelando Grnndi- 
i nėlė su vadovu Liudu Sagių, apačioje Detroito šilainė su vedėja Galina Gobiene.

e pačiose patalpose pirmą- ypatingą reikšmę. Ji yra ren- 
ji kartą. Jame galės daly- giama ryšium su II Pasaulio
vauti ir jaunimas, ir publika. 
Po baliaus bus šokiai, gro
jant net dviem orkestrams, 
įėjimo i balių kaina suaugu-

Lietuvių Jaunimo kongresu. 
Ir jos data su kongreso data 
sutampa. Ji turėjo Įvykti 
1973 metais, bet tyčia buvo 
metais paankstinta, kad tiksiems — 12.50 dol., o tauti

niu šokiu šokėjams — 6 dol., j kongresą suvažiavęs jauni- 
mnnimui, einančiam tik Į mas galėtų šią 'šventę išgy- 
sokius, — 2 dol. Bilietai Į venti. Atsimename, kad. I-sis 

Jaunimo kongresas sutapo 
su III Dainų švente (1966 
metais). Nors dainų šventės

balių iš anksto užsakomi
kreipiantis i Sofiją Džiugie-
ne. 7240 So. Mozart Avė., chOristų dauguma ne jau- 
Unca^o. III. 60629, telefo- nuoiiaj bet kongreso daly- 

(312) 925-3682. viams anas Įvykis paliko
milžinišką Įspūdi. Dabar gi, 
kai arenoje bus du tūkstan
čiai jaunyste žydinčių šokė
jų, tai iš viso pasaulio sulė
kę jaunimo atstovai tikrai 
pajus, kad mes nesame nei 

i mirštanti, nei senstanti emi-

r»as

Kadangi yra užimtos mil
žiniškos patalpos, tai. ma
nau. i balių bus galima bi
lietus gauti jau i švente ap
važiavus, nors galvos už tai 
neguldau.

T- toli atvvkusiems šoke- "rant« atP,aiša- 
iams, kurie dar nėra išspren-, TXr m .
de nakvynių bei transportą-' . ^Tautinių šokių švente
eijos reikalo, vra patartina Jau, cla. P^.Jaimimas ir jo 

, vadovai — sventes rengėjai 
kreiptis i Kasoarą Radvilą, savo atliko. Paskutinis žodis
6831 So. Maplewood Avė., priklauso publikai. Šventė 
Chicago, III. telefo-. bus šimtu procentų nusise-
nas (312)-RE7-5436.

Šokių šventės būstinė nuo 
birželio 1 dienos įsikūrė

! kusi, jeigu milžiniškame am
fiteatre neliks nė vienos tuš
čios kėdės.

Alfonsas Nakas

J. T. GEN. SEKRETORIUI

Ryšium su okup. Lietuvos 
katalikų protesto raštu, Vli
kas š. m. gegužės 24 d. iš
siuntė raštą Jungt. Tautų 
generaliniam sekr. Kuriui 
Waldheimui. Prie rašto pri
jungti nuorašai dviejų doku
mentų : Lietuvos katalikų 
kreipimasis i Jungt. Tautų 
gen. sekretorių, paruoštas 
1972 m. vasario mėn.. su 
17.000 parašų, ir Lietuvos 
R. katalikų memorandumas 
Sovietų Sąjungos komunistų 
pariijos generaliniam sekre
toriui L. Brežnevui, paruoš
tas 1971 m. gruodžio—1972 
m. -ausie .ien.. d e r što d; 
prijungti Lietuvos katalikų 
parašai.

ganizacijos gyvavimo pne-i 
žasčių. Tų protestų autoriai, i 
kreipęsi i J. Tautų gen. sek-! 
retorių. teigia Vlikas, visiš
kai gerai numano tos orga
nizacijos vaidmenį. Tie au
toriai pažymėjo, kad jų 
kreipimasis turėtų atsidurti 
"atitinkamuose kanaluose“, 
ypač, kai "Lietuva nėra at-'. 
stovaujama J. Tautų organi 
zacijoje“.

IV-ją tautinių šokių šventę pasitinkant

Jaunimo Centre, 5620 So.
Claremont Avė., Chicago,
III. 60S36. Visas šventę lie-:
riančias informacijas čia ga- 
ima gauti šiokiadieniais nuo
10 vai. ryto iki 10 vai. vaka-j neša, kad K. Barėno ”21 Ve-

■. o šeštadieniais ir sekma- ■ ronika“ ir P. Orintaitės "Lei- 
beniais — nuo 10 vai. ryto t palotų medynuose“ jau iš- 
ki 4'vai. po pietų, pašaukusį parduotos.
elefonu (312)-476-0007 ar. Keleivy dar yra keli eg- 
įsmeniš'kai atsilankius. į zemplioriai "Leipalotų me- 

! dvnuose“. tad paskubėkite
Informuodamas minėjau

ti is vietas, kuriose Tautiniu)
šokių 'šventės dalyviai turės Į
būti. šalia tik ką nurodytoj
Jaunimo Centro adreso, lie-Į
^a nuiodyti dai du kitus.? jej norRe žinoti, kiek So-
I3,?/ .c °° ’ S°. vietų Sąjungos komunistai
Cahfornia Avė., taigi, So.'

”21 VERONIKA“ JAU 

IŠPARDUOTA

Nidos knygų leidykla pra-

Įsigyti.

KIEK BOLŠEVIKAI 
IŠŽUDĖ SAVŲJŲ

Laisvojo Pasaulio Lietu-i ir Europoje, nes joms atsto
vių IV-ji Tautinių šokių ' vaujančios šokėjų grupės, i- 
šventė tik už keliolikos die-'ki šioj planavę ir repetavę, 
nų. Jai ruošiasi ne viena, dabar jau pakėlė sparnus Į 
Chicaga. Jai ruošiasi visi d i-i šventę skristi. Kai ankstes- 
dieji lietuvių telkiniai Jung-'nėse šventėse šokėjų skai
tinėse Amerikos Valstijose, i čius neviršijo pusantro t ūks-f 
Kanadoje, Pietų Amerikoje tancio, tai šioje numatoma 

sulaukti dviejų tūkstančiu ar
• labai arti dviejų tūkstančių. 

Savo rašto pabaigoje Vii-' kupuotame krašte remia šių Šventei ruošiasi ir mažesni 
kas pasiteiravo gen. sekreto-; Pet^cUV turinį bei dvasią, j lietuvių telkinėliai, kurie 

tuos prašymus turėtų at- nepajėgė savųjų tarpe šokė- 
"aukščiausie-

! ji civilizuotojo pasaulio tri
bunolai".

9 vai. ryto — repeticija 
vyresniems šokėjams Inter
national Amphitheatre;

12 vai. — pietūs (nemo
kamai) šokėjams, ten pat; I

1 vai. — visų šokėjų (vai-! 
kų ir vyresnių) generalinė; 
repeticija, ten pat;

7 vai. vakaro — oficialus;

California ir W. Marouette 
Rd. susikirtime, 
Marouette parką;

išžudė senų, bet nepataikiu
sių Įvykdyti visus Kremliaus 

pnesais rejka]avimUs komunistų, — 
Interna-' skaitykite Jurgio Jašinsko 

tional Amphitheatre, 4309 parašytą, knygelę "Melagin-
So. Halsted Street. Pagrin- gas Mikasės laiškas.“ Joje y- 

; dinis Įėjimas pulikai yra So. ra daug kitų Įdomių žinių a- 
PJalsted ir W. 42nd St. susi- pie komunistus. Knygelę ga- 
kirtime (pats amfiteatras lite gauti Keleivy už $1.50.

pasiteiravo gen 
riaus. kokių žygių ryšium su 
minėtais dokumentais (Lie-j ^reip ti d ėmėsi 
tuvos katalikų skundu) 
lauktina ateity. (Seka doku
mentai ir parašų pavyz
džiai).

Vlikas savo rašte J. Tau 
tų gen. sekretoriui pažymė 
jo, kad minėtų dokumentų! 
tikrumas oficialiai patvirtin
tas ii jie turėjo dideli atgar
si pasaulio spaudoje. Ta
čiau, — pabrėžiama Vliko
rašte, — kelia ne tik mūsų *
rūpesti, bet taip pat neabe
jotinai dokumentus pasira
šiusių nusivylimą tuo, kad J. 
Tautų organizacija ligi šiol 
nėra patvirtinusi minėtus 
dokumentus gavusi, nors 
vienas jų buvo skirtas 
sekretoriui.

VALST. SEKRETORIUI 

W. P. ROGERS

Vlikas š. m. gegužės 31 dj 
ra'štu kreipėsi Į JAV Valst. j 
sekretorių VVilliam P. Ro 
gers, prijungęs sovietų oku
puotos Lietuvos katalikų pa-’ 
starojo meto peticijas-pro- 
testus, skirtus J. Tautų gen. 
<ekretoriui Kuriui Waldhei-f 
mui ir Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos generali
niam sekretoriui Leonidui 
Brežnevui.

"Ka
žin o-

gen.

Vlikas savo rašte 
nurodė, kad reikalas 
žmogaus teises visur 
kur jos pažeidžiamos, 
viena pagri

toliau

Vlikas pažymėjo, kad tas 
17.000 Lietuvos katalikų 
protestas išryškina tebetę-

jų grupių sukurti, jų apmo
kyti ir pasiųsti. Iš tokių tel- 
kinėlių. ypač arčiau Chica
gos esančių, susidarys dide
lis būrys publikos dalyvių, 
žiūrovų, kurie yra lygiai 
svarbūs šventės pasisekimui.

šventės atidarymas Jaunimo| 
centro sodelyje; čia bus iš-i 
keltos vėliavos, padėtas vai-! 
nikas, uždegtas aukuras;

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS 

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:
Vlikas, nurodęs, kad š. m. 

gegužės 24 d. minėti Lietu
vos katalikų protestai buvo 
persiųsti J. Tautų gen. sek
retoriui. toliau teigė: 
dangi didelio masto
gaus teisių pažeidimo atve
jai paprastai J.T. narių de
legacijų pateikiami svarsty
ti komisijų darbotvarkėse, 
mes kreipiamės i Tamstą
pavesti tai atlikti JAV dele
gacijai J. Tautose. Toksai 
veiksmas atitiktų JAV-bių.! 
kaip žmogaus teisių pagrin
dinių saugotojų, vaidmeniui, d . 
Toks veiksmas taip pat pa-' 
rodytų kitoms valstybėms, tional 
kad, nors JAV-bės ir siekia 
taikingo bedradarbiavimo 
bei sambūrio, tačiau jos tai •

Žinau, kad Naujoji Ang
lija ir Nevv Yorkas IV Tau
tinių šokių šventėje bus stip
riai atstovaujami tiek šokė
jais, tiek ir publika. Todėl, 
kai jau beliko tik "penkios 
minutės prieš dvyliką“, dar 
noriu pateikti paskutine, pa
čią svarbiausią informaciją.

Penktadienį, birželio 30

6 vai. vakaro — Interna-

\mphitheatre patal
pose bus mažųjų šokėjų re
peticija. Tiktai tiek.

8 vai. vakaro — koncer-j 
tas Maria High School audi-i 
torijoje, kur programos atli-

Socialistų Inteniacionalas ir Rytų Europa (J. Vii-
kė Lena Valaitytė iš Voki e-1 cinskas)» Demokratinio socializmo tikslai, Santykiai su 

* lenkais (J. V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (č. Liuti
kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra
ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi
ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir 
Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku
mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil
činskas). Mažieji žmonės (Ed. Cinzo novelė) ir kt.

Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero-
(312)- 582-1944: manau, I niką. K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos 

kad iš toliau atvažiuojantie- ’ atsiminimus, paminėtos S. Michelsono, J. Glemžos sukak- 
ji begali panaudoti tik vie- ’ tys ik kt.
ninteli būdą — telefonu jau vien antraštės rodo, kiek Įvairiausių ir kiekvie- 
sauksmą, todėl ir parašiau nam Įdomių klausimų paliečiama šiame numery, 
telefono numeri). j y0 nurneri0 kaina $2.00. JĮ galite gauti Keleivio ad-

Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis). 
‘7i Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Arnai*

tijos. Monrealio Gintaro 
ansamblio liaudies instru
mentų orkestras ir keletas 
kitų (beje, i koncertą bilie
tus užsisakyti įšokėjai ragi
nami iš anksto pas A. Mo
destą, 5217 So. Latrobe A- 
ve., Chicago. IIL, 60638, tel.

gintiIsiamą religijos persekiojimą! nevykdo pavergtųjų tautų 
ten, j ir pagrindinių žmogaus Rytų Europoje, ypatingai gi 

žeidžiamos, yra į teisių pažeidimą Lietuvoje. Lietuvos, sąskaiton“. 
indinių pačias or-j Lietuvių tautos dauguma o- » (ELTA)

Šeštadienj, liepos 1 dieną

jaunimo laukia keletas svar- 
■ bių dalykų:

Sekmadieni. liepos 2 dieną
- viskas Amphitheaire:

2 vai. po įpietų- 
šokių šventė-;

Tautiniu

ministracijoje.
MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens. 

London W II 2PU, England.
Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius, 

3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629.
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BAB MUITO BARI 

TAS DUONOS omuflt. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NBPE1KIA.

CONNECTICUT KLONIUOSE
HARTFORD, CONN.

Komp. J. Gaidelio dainos 

grupės koncertas

koncerto

• ruomenė buvo sužavėta 
! skambiomis lietuviškomis
dainomis ir giesmėmis, ku
rias dainavo Brocktono lie
tuvių parapijos choras ir bu- 

Gražiajame pavasario žie-; v£s Obliaus operos solistas
dais išdabintame gegužės i ^asys Liepas. Brocktono 
27=sios dienos šeštadienyjeparapijos choro Hartfordo 
komp. J. Gaidelio vedamas lietuviai dar nebuvo girdė- 
Broektono lietuvių parapi-į Ir ^13 Pomaris jo pasiro- 
jos mišrus choras su solistu (*5nia> paliko gerą Įspūdi.
St. Liepa ir tebekylančiu .
jaunu, gabiu pianistu Sau- . Koncertą surengė s v. Tre- 
lium Cibu autobusu nuvyko; jybės parapijos moterų d-ja, ___ t_____
pas Hartfordo lietuvius, čia ' buiioje■ >>a.keletas in.eligen BrtHk|ono Kazimiero parapijos choras, kuri m vadovauja komp. Julius Gaidelis. .............., ,
vietinės lietuvių katalikių ’ tiskų lietuvaičių, jų tarpe ir gegužės 27 d. Hartforde. Atvaizdo viduryje mato me solistą Stasį Liepą, besisveikinanti su choro’
moterų grupės Užkviesti, da-; 1 m u iene. Jdi^Usi ntu Julium Gaideliu (dešinėje). Greta —St. Liepos akompaniatorius Saulius Giltas,
vė pasigėrėtino lygio kon-! Hartfordo konservatoriją. _______ . ,ve pasigėrėtino 
eertą.

Nuotrauka A. Jaro

Kadangi koncerto laikas 
beveik sutapo su Romo Ka^

Geri dainos ir muzikos 
koncertai pas mus retenybė,' 
o kitc'kio scenos meno —vai-

P.S.
1 elno liko 200 dol. Jis pa- KAS GIRDĖTI NEW YORKE

r , . dybos—dar seniau bematė- dalintas pusiau: 100 dol.
^”t?s.ll^?snl>!5au^smai®Pa’ me. Esame laimingi, kad dar Jaunimo kongresui ir 100 
saul ui dėl pavergtos Lie.u- R kmadieni turime Alg. j dol. Lietuvių klubui, 
vos laisves, tai pirmoji kon- T. _ ... - ... * pcertodalis buvo religinio po-: D^ne^c.aus radijo lietu-, p-
budžiu. Ją atliko operos so- v,skas da'nų ,r muzlKOS |,ro' 
listas Stasys Liepas, akom- gramas.

Jaunirno i arbas ir širdis— 
lietuvių tuutos ateitis!

II Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongreso

PROGRAMA

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

— ATIDARYMAS — birželio 30 d. liepos 1 d .d. Con- 
r..d lliiton \iešbuty ir Jaunimo centre, Chicagoje

— STI DIJV DIENOS — liepos 4 - S d. d. Kent Valsty
biniame l’niversitete, Ohio

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

— UŽDARYMAS — liepos 15 - 16 d. d. Toronte^ Kana 
doje.
Smulkesnę programą prašome sel t i rpaudoje.,

II PLJK Komitetas

jo kryžiaus steigėjai tą pa-, | 
minėjimą 
IS dieną
riau, jeigu tų ivvkių minėji 
mas būtu suruoštas visiems 
bendrai susitarus, o ne kas

Maironio mokykla

Čia gražiai veikia Mairo
nio vardo lituanistinė mo
kykla. tėvų išlaikoma ir vie
tos Lietuvių Bendruomenės 
apygardos šdpiama. Iš tik-, 
rųju mokykla privalėtų bū-.

I ietuviu Bendruomenės

suruošė birželio^: 
Argi nebūtų ge-

Atsargiai su prašančiais 

pavėžėti

Stefan Szlachetka. 67 m.

panuojant Sauliui Cibui. Y- 
patingai su .giliu Įsijautimu
solistas pagiedojo O bone,tjnPU menininku jau išmirė.' .. , ,
Jėzus muz. Palestnnno, J. 0 jaunosios kar. amžiaus, gyvenęs Hartforde.
Gaidelio Misiąs“, Ceasar, B.-- ••• n lo6 Bonner gatvei. rastas

Daug mūsų visuomeniniu^,J
ku ir kultūrininku bei talen-

sau
******************************************* ***************** 

AR PASIRODYSIME ESĄ LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

išlaikoma, o ne tik remiama.1
LDD posėdis

Birželio 11 d. Bručo sve-

SVETINGI?

(sulankstomas/ 
■ sieninis)

Mokyklos naudai buvo su-: P^l^ta įspūdžiais ir ži- Vaitkevičiūte. Si energinga

KVIETIMAS TALKON

Siekdamas sukelti lėšų iš’

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50

ir už $3.50

Po solisto, Brocktono miš- į 
rus choras, diriguojant kom-į 
pozitoriui J. Gaideliui, pa
dainavo penkias žymesnių 
mūsų kompozitorių kom po
ruotas lietuvių liaudies dai
nas.

Antroje dalyje sol. S. Lie
pas, akompanuojant Sauliui 
Cibui, padainavo Tallat- 
Kelpšos „Nuplasnok“. Čai
kovskio „Dusiano“ serena
dą. Tomskio ariją iš operos 
„Piku Dama“ ir bisui Žilevi-

Mūsų kultūrinis 
mas 'šiame krašte 
silpnėja. Senosios

gyven i- 
kasmet 
lietuviu,

JCI ruoštas koncv, tas. kurio pro-j nl0!^ls aI’.,e R?"“ Ka,ant°.s jaunuole sta. ką pasakojo )eisti favo atsjminimams a- 
niapolicijai sta. ką pap„>a- * pakviestas Ai-' ^‘deginimą n- ta proga į- Naujienų bendradarbiui: , įe Lietuvos diplomatinio
k0J0- do choras. Turėta daug B.i vykusias Kaune demonstra- .............................veik,

išeivijos veikėjai paseno ar( jį su vyru važiavę iš Hari- jaidų ir maža 
išmirė, o naujosios išeivijos fordo Į Pomfret draugų ap- 
išsimokslinęs atsah nas tam- . ]arikyti. Netoli 100-jo išva-- 
pa amerikietiškojo gyveni- žiavimo iš 1-86 West Wel- 
mo vergu. Jaunieji tegyve- ]jngtone jie paėmę pavėžėti 
na tik sau, ir tik mažuma jų pO1ą vyrų. Vienas jų buvęs 
tesireiškia lietuviškoje veik- apje 49.45 metų, o antras — 
l°Je- j apie 22 m. amžiaus.

pajamų. Gal clJas-

Nenuostabu, kad ii Hait-į Eastforde jie sustoję pa- 
fordo lietuviu kultūrinis gy- iJgėti Sziachetka su tais vy.

, ... „„ venimas daros niūrus, nesciaus kompoziciją ’Kur ma-' stįno.a __ i..., iai;> nuėjęs į mišką.

Komisijos nariai pėsti, -,avė ]941 m bjr2e|io 23 d 
apėjo Bnghton Paiko 11Į laimėjimą Lietuvos valsty- 

enumui atkurti, 
mėn. iš-

_ .. . ..... i siuntinėjau atiinkamo turi-
vvaziavimas. Tas suvaziavi- mų. Į kurių namus dėl ivai-< njo kvietimus mūsu tariamu 
mas yra remtinas, ir pagei- rių priežasčių negalėjome I“ j Etikos veiksnių žmonėms, 
dautina. kad įis kaikuriu po- ejtj tiems palikome specia^ Į Lietuvos konsulams ir visai 
litikieuų nebūtų panaudatas jjag anketas. Viso aplankė-f eilei privatinių pažįstamų, 
tik savo siauilems tikdams. me j)er ggp lietuvių šeimų. Į prašydamas visus teiktis mi’ 
kad nepasikai totų pnmojo yjen tik Marouette Parke neto svarbaus Lietuvos lais- 
su\azia»imo klaidos. vinimui reikalo realizavimą

rr, . , . . , , i • i • t, pinigais paremti, kaip kamTarp pat pasitarta ir dėl ma, palyginus menki. Tesu- f 1 - —

ir nereikejo is kitur kviesti - . . , ... . . * , . laimėjimą Lietuve1 ■ __Taip pat buvo pnsimin- Marouette Parko lietuvius. 1choro, o vietos pajėgomis , • , - • . / . T, , , , binam suveienumt
suruoš i koki pramogini ren- tas,‘.r 1lusimas Antrasis Pa- asmeniškai juos aplankyda- nuo - m vasario 
gini šaulio Lietuv.ų Jaunimo su- mi namuose. Prašė nakvy- siuntinėjau atiinka

-• vi’uviavimoa Toc onvoviovi- nui 1 įmini nomlic do tvili.l .... _

Woodhaveno lietuviai

Ne\v Yorko miesto dalyje 
Woodhavene kiek tiričiau 
ir suglausčiau gyvena arti
poros tūkstančių lietuvių.! 

laukdama jų grįžtant, Szla- Be“nt taip spėliojama. Bet'
chetkienė nubėgusi Į arti- čia suruoštuose koncertuose1 būsimo LDI) gyvavimą nu- radome tik 100 nakvynių, o
minusią prie 44 kelio namą ir kituose susirinkimuose bei šviečiančio leidinio. Tam pagal registracijos davinius
ir paprašiusi pagalbos suras* pobūviuose daly vauja tiktai j tikslui’jau daug medžiagos jų reikėsi ą tarp 800-1000“.

LA -X • ,T A.pr?m.?^as'įti jos vyrą. ' ju šimtas ar kitas. I surink'a ir nariai dar įiaska-
O piaeityje Hartfordo lietu-. ! ; tinti visa turima LDD praei- Jau žodžių pakanka ab
iai pirmavo ne tik C onnec- j p0 45 minučių Szlachetka Dariaus ir Girėno minėjimas ties medžiaga suteikti. sakyti i J- Janušaičio klausi-

pasišventusių ir kul-
notėvefogėrė“. Toliau,eho- organizatorių, ku-
nu pasiliekant scenoje, tar- rie s« ;ebė* 5ul.enetf ,;on. 
pe jo dainų St. Liepas pa-
dainavo Figaro ariją iš ope
ros „Figaro vestuvės“ ir Don 
Juano ariją iš operos „Don 
Juanas“. muz. Mozaito.

Nors lauke buvo puikus pa
vasario oras. Lietuvių klubo 
salė buvo pilna publikos, ir 
ji kaimyninės kolonijos dai
nininkams sukėlė audringas 
ovacijas ir apdovanojo juos 
gėlėmis.

Po koncerto Hartfordo 
ponios svečiams daininin
kam surengė puikias vaišes, 
kurių metu eilė kalbėtojų, 
organizacijų atstovų, pareiš
kė daug gražių padėkos žo
džių.

Panašios mūsų menininkų 
viešnagės stiprina -kultūrb 
nius ryšius taip atskirų mū
sų kolonijų ir suteikia progą 
susitikti su senais pažįsta
mais.

certus, vaidybos vakarus ir 
kitas kultūrines

tieut valstijoj, bet, galima j buvo rastas negyvas miš 
sakyti, beveik visoje Naujop Nėra abejonių, kad įi užr 
joje Anglijoje.

V.M.K.

PADĖKA

ke.
jį užmu

šė tie vyrai, kuriuos jis paė- 
Iš jo atimtamė pavėžėti.

' $180, vedybinis 
f laikrodis.

Reiškiame nuoširdžia pa-j Policija ieško piktadarių, 
dėka komp. J. Gaideliui, sol. Taigi, atsargiai su pra- 
S. Liepui, choristams ir cho-i Šančiais pavėžėti nors ir
ro valdybos pirm. V. Brandt 
neriuiy akompaniatoriui S. 
Cibui, programos vadovei 
V. Aleksandravičiūtei. Dė
kojame Birutei ir A. Zdany- 
tėms už visokią pagalbą.

Ačiū kleb. kun. Juozui | 
Matučiui, muzikui Jurgiui} 
Petkaičiui. Alfonsui Jarui 
Andriui Pateckui, Juozui 
Bakšiui, inž. B. Dabkui. „Tė
vynės Garsų“ radijo valan
dėlės vedėjui A. Dragūne 
vičiui ir Zitai Dapkienei.

dienos metu. Ir Szlachetka 
buvo nužudytas apie ketvir
tą valandą po pietų.

A. L.

VVORCESTER, MASS.

Vėl nauji kapai

Birželio 15 d. Notre Dame 
kapinėse palaidotas 63 m. 
amžiaus Suvalkijos žemės 
sūnus Pianas Račiukaitis.

šiais metais Dariaus ir Gi
rėno minėjimas prie jų pa
minklo ivvks birželio 22 d. 

žiedas ir 3 vak pOpjeU

Minėjimą ruošia iš seno 
g\ . uojąs Bariaus ir Girėno 
komitetas, kurį sudaro St. 
Briedis, Br. Spūdienė ir 
Montvila. Nevv Yorko Lietu
vių Darbininkų draugija da
bar yra nutaimsi Dariaus ir 
Girėno jian.inklą globoti ir 
padengti paminėjimo 
das.

ma: chicagiškiai kol kas pa 
Kadangi sekantis LDD su- sirodė nesvetingi., 

sirinkimas įvyks tik rude-
niop,- tai dabar pasveikinti ”Mus labai sujaudino“ 
ir pavaišinti nariai Antanai, sako D. Vaitkevičiūtė, „vie- 
Jonai ir Petrai. na 80 metų senutė, sakyda

ma: vaikeliai, Dievulio pa- 
I DD vicepirmininkas inž. laima lydi tuos, kurie į savo 

Ant. Mačionis paguldytas namus pakeleivingus prii- 
ligoninėn, kur jam bus pa^ma. Priimsiu į savo namus 
daryta operacija. į tiek, kiek vietos turėsiu“.

Vasaros metu norima su-j
ruošti gegužinę. Tam reika-j Tikėkime, kad tokiu kaip 
lui sudarytas komitetas, į! ta senelė atsiras daug šimtų, j- . T t — 1 I-Ii- -l • Iišlai-'kuii iejna Akelaitienė, šatei-i Ir būtu didelė gėda Chica-Į sumanymo

įmanoma, arba paakinti ki
tus asmenis prie pinigo atei
ti man į finansinę talką savo 
paskolomis.

Kadangi bendra iki šiol 
tuo keliu susitelkusi pinigų 
suma dar nėra pakankama, 
kad galėčiau duoti užsaky
mą kuriai nors spaustuvei 
mano atsiminimu veikalą 
»Š9pausdinti, tai. kad reika’ 

I las perilgai nenusidelstu, 
jaučiuos priverstas dar ir 
nėr spaudą kreiptis į tuos 
kitus mūsų tautiečius, ku
riems savo kvietimų betar
piškai negalėjau prisiųsti, 
neturėdamas adresų, ir ku
rių tarpe, neabejoju, atsiras
tu asmenų, norinčiu prie to 

įvykdymo prisi’

Rudenį į Hartfordą pa 
kviestas koncertuoti komp 
J. Gaidelio vedamas Bosto=i Taip pat dėkojame šeimi 
no vyrų sekstetas. ninkėms Kotrynai Carman

Sveikiname kultūringą 
Hartfordą už bendradarbia
vimą !

J. V. Sūduva*

P. Kulienei, už dovanas E. 
Minukienei. M. Maslauskie- 

j nei ir kitoms. Ačiū bilietų 
į platintojam. Ypatingai dė-

Skambios, gražios mūsų 1 

dainos žavėjo klausytojus Į

Mūsų lietuviškoji bend-

, dėti.
Jei kas iš m pageidautų 

konkrečiau patirti apie visą 
mano suprojektuotą atsimi
nimu išleidimo planą, kuris 
apima ir iu sukondensavimą 
svetimomis kalbomis Lietu
vos bvlos vis didesniam iš
populiarinimui tarptautinėje 
plotmėje, mielai prisiųsčiau 
♦okiems asmenims savo 
„Kvietimo i talką istori
niams atsiminimams Dleis* 
ti“ xerox kopiiu, kai tik su
silaukčiau tokių pageidavi
mu.

I gos lietuviams nepriglausti 
! pas save ?š tolimų kraštų at- 

Kadangi Lietuvos Atsimi-; vykusio jaunimo. į kuri de^ 
nimų radijo vadovybė bir-1 dame visas savo viltis“, 
želio 18 d. suruošė savo pik-i
niką Latvių parke, N.-J., tai!
LDD nariai buvo pasiryžę; 
jame dalyvauti, nes radijo 
vedėjas dr. J. Stukas yra 
LDD narys, o LDD yra tos 
radijo valandėlės narys.

i ka. Vasilka ir kiti.

Deja, pa-šutiniais metais 
į tuos paminėjimus mažai 
tautiečių atsilanko, ateina 
beveik išimtinai senoji kar
ta, kurios aukomis tas pa
minklas ir išstatytas.

'Jooooauoaaooaoeooooobooo

C( ri žodynai
Velionis buvo geras kal-l pne

bė.ojas, jautrios sUIos. ma- '; <akj
’! lonus k veiklus žmogus. Li< ^hf as s,*!e<ios, , „ ®t-, i Lietuvos himną ir padainuos’ ko liūdintys žmona PJena,1 . . 7,1 dainų. Pamaldas atlaikyssūnūs Gediminas ir duktė - , ... Jr,. . - i Kun. čekanavicius.Birute.

Ilsėkis, mielas Pranai, 
' laisvoje šios šalies žemėje!

Dirželio minėjimas
l'kingi esame vietiniams ir įsi
| kitur atvykusiem? svečiams, j,al'"s,vs sa"es zeraeje: Lietuvos Vyčiai paskelbė,

Lietuvą moterų grupes! Tuo pac,u laiku mirė Vac- {Xviku Lietuvoje ivykdy-i
vardu - t °y?S ^t,S g °na ta žmonių medžioklė Sibiro!

M. Pelrautkienė t1'1* ’ omeikiene. . vergijon bus paminėta bir-
i J. Krasinskas želio 25 d. O štai lietuviško-

Anglų - lietuvių kalbų žo 
Jynas, V. Baravyko, 590 psl 

į apie 3B.O0O žodžių kaina $6
Maironio lituanistinė mo-! 

kvkla drauge su Liet. Bend-j 
ruomene suruošė lietuvių!
kalbos kursus. Jiems vado-i , ,
vauja J. Kregždienė, 85-39 271HM) °n ks»
90th St., Woodhaven. N.Y. j "* ~ U0°

J. Vlks. !
dvna»-. Vidaus Peteraieio, 11

Nerasi medžio be šakos, o laida, daugiau Kaip 30,000 
žmogaus — be ydos. žodžių, 586 psl.. kaina $7-00

Lietuvių kalbos kursai

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir šlapoberskis. apie Mano adresas:

Kazys Škirpa, 2043 36th St. 
S.E., Wa*hington. D. C., 
Zip. 20020. Telefonas (202) 

Lietuviškai angliškas žo į 582-6041.

Su tikra pagarba
Kazys Škirpa

h •, i 1



Poslapis ketvirtas A Nr. 25, 1972 m. bii-želio 20

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

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos! 6.

Iš to kortų žaidimo asmenų likimu galima matyti, kad 
Stalinas turėjo galvų kapojimo penkmečius, dešimtmečius ;

' ir net penkiolikmečius, specialiai paruošiant prieaugli, bet 
į kokius pakaitalus, tuo pat laiku pamažu žeminant sunai- 
i kinimui skirtus asmenis, klastojant komunistų partijos ir 
revoliucijos istoriją, iškapojant pavardes is istorinių pus- j MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- 
lapių dar prieš fizinį asmenų sunaikinimą, juos padarant j na $^.00.

ROMANAI
Jurgis Gkauda, BRĖKŠ-

MIRĖ V. GALINIS kuriais pakeitimais bus at 
J likta liepos 1 ir 2 dienomis 

Gegužės 26 d. \ ilniuje » Janonio aikštėje ir Dainų 
mirė Vincas Galinis, žymus | slėnyje.

Šventę režisuoja V. Bar
tusevičius ir A. Gabrėnas. 
Diriguos 13 dirigentų.

MIRĖ VINCAS RUZGAS

socialdemokratų vemejas, 
gimęs 1897 m. Sasnavoje, 
buvęs Lietuvos seimų narys 
nuo 1922 iki 1927 metu. Pla
čiau parašysime kitą kartą.

Pasiūlyti premijų 
kandidatai

Paskelbti kandidatai, ku
rie pasiūlyti respublikinei 
literatūros ir meno premijai 
gauti: rašytojai — A. Chur
ginas, V. Bubnys, J. Mike
linskas, J. Požėra, K. Saja 
A. Žukauskas ir V. Žilins* 
kaitė; muzikai — V. Bar
kauskas, J. Karosas ir V. 
Landsbergis; dailininkai — 
S. Džiaukštas, D. Tarabil- 
dienė ir St. Ušinskas.

Be jų, tai premijai gauti 
dar yra pasiūlyti B. Pakštas. 
G. Dremaitė - Kriščiūnienė, 
N. Murelė. L. Vedrickienė ir 
A. Želvienė už 4 unikalių 
XVII ir XVIII amž. gaublių 
restauravima.

Kaune po trumpos ligos 
gegužės 25 d. mirė Vincas 
Ruzgas, vienas žymiųjų Lie* 
tuvos pedagogų.

Pedagogas V. Ruzgas bu
vo ir pasižymėjęs biblioteki
ninkas ir kooperatininkas. 
Jis buvo gimęs 1890 m. sau
sio 24 d. Plenešiškių kaime, 
Užpalių valse, Utenos apskr. 
Kaune jis buvo įsteigęs pe
dagogini muziejų, nuo 1925 
metų buvo Kauno V. Kudir
kos skaityklos vedėjas ir tos 
bibliotekos steigėjas. Ruz
gas buvo ir vienas Saudos 
Fondo steigėjų, nuo 1933 m. 
leido žurnalą „Mokykla ir 
visuomenė“, kultūros ir švie
timo klausimais yra rašęs vi
soje eilėje žurnalų.

Okupacijos metais 1947- 
48 m. buvo Kauno universi*! 
teto bibliotekos direktorium,

1927 m. gruodžio mėn. Kamenevas apeliuoja į XI 
Komunistų partijos kongresą opozicijos vardu, aiškinda
mas, kad jis negali pasirinkti kitos partijos, nes tai būtų 
fatališka proletarinei {evoliucijai: „Mes negalime būti 
šalia partijos, ar prieš partiją, mes turime paklusti parti
jai, bet niekada pirmiau nebuvo reikalaujama iš partijos 
nario atsisakyti savo nuomonės. Jeigu mes tai padarytu
me, tai niekas mums netikės...“

Jie buvo išmesti iš partijos, ir sekančią dieną Zinov- 
jevas su Kamenevu vadovavo 23 perkrištams iš leninizmo 
i staiinizmą, žemai atgailavo savo klaidas ir prašėsi prii
mami atgal i partiją. Juos priėmė atgal, nors Stalinas jų 
atgaila ir netikėjo...

Gražiausia, kad to kongreso metu viena delegacija 
Įteikė prezidiumui šluotą, kurią A. Rykovas perdavė Sta
linui su reikšmingu įpareigojimu:

— Aš įteikiu draugui Stalinui plieno šluotą, kad jis 
iššluotų mūsų priešus.

Rykovas tuo metu kalbėjo apie partijos draugus ir 
asmeniškus bičiulius Trockį - Zinovjevą - Kamenevą su 
kitais, bet, deja, ta šluota greitai užkabino ir patį Rykovą. 
Nekask duobės kitam!..

pavojingais raupsuotais.

Daugelis asmenų pateko nemalonėn arba net žuvo, 
nes bandė rašyti teisingą bolševikų partijos istoriją. Tokie 
buvo Zinovjevas, Volosevičius. Bubnovas, Popovas, M. 
N. Pokrovskis, spėjęs laiku numirti, Knorinas ir kt. Prie
šingai, iškilo tie, kurie be jokios gėdos klastojo istoriją, 
liaupsindami Staliną, kaip Jaroslavskis ar Laurentij P. 
Beria, kuris parašė Staliną garbinančią Gruzijos bolševi
kų -istoriją. Penkiems asmenims. B. N. Ponamarevui va
dovaujant, buvo pavesta parašyti bolševikų istoriją, bet 
jie aiškiai nesugebėjo istorijos klastoti ir nutylėti faktų, 
todėl 1935 m. buvo pašalinti, o jų paruoštas rankraštis 
sunaikintas. Teko pačiam vargšui Stalinui 1938 m. rašyti 
„Trumpą Komunistų partijos (bolševikų) SSSR istoriją“, 
kuri daugeliui, faktų sugebėjo užbėgti pirmyn. Taip pat 
nukentėjo neatsargūs istorinių straipsnių autoriai, o 1938 
m. rugpiūčio 5 d. Politbiuro nutarimu buvo uždrausta 
spausdinti memuarus, o kurie jau buvo išspausdinti, tie 
turėjo būti sunaikinti. Sekant tą istorinį klastojimą, Sta
lino vieta greta Lenino nuolat auga: lojalus mokinys, ge
riausias mokinys, vienintelis ištikimas mokinys, kovos 

i draugas (soratnikas) pagaliau — protingas Lenino vadas 
ir patarėjas...

Vacys Kavaliūnas, AIDAI 
IR ŠEŠĖLIAI, premijuotas 
romanas, 234 psl., kaina $5.

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

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

Rezistencija, romanas, 
parašė Ii. Spal'.s, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

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

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.90.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II Lomas, 

i 428 dsI , kaina $4.00.
1 Jurgis Gliaudą, L1EPS- 

fi- į NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusi., kaina $4.00. :»

Birutė Pūkelevičiūte, — 
RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, 
premijuotas romanas, 237 

’’ j psl., kaina $5.00.
Kazys Plaėenio. PULKIM

! ANT KELIU...

Stalinas niekad nesuko galvos dėl ideologinės ar 
losofinės klausimo pusės, jis sprendė klausimus pr 
kai, kartais persimesdamas į griežtai priešingas puses,

I jeigu tai buvo naudinga jo asmeninei politikai. Markso 
nės, 1928 m. sausio 16 d. buvo išti emti: Seiebriakovas,, tvirtinimas, kad ekonominės sąlygos diktuoja politiką.
Radekas, Tiockis, Boguslavskis, Pieobraženskis, Rakovs-j Lenjno aiškinimas, kad krašto politika nulemia ekono- 
kis, Jakovas Naumoviėius Drobnis, Beloborodovas, Sos-! mjnes sąlygaS; Išvirto j Staiino principą: aš diktuoju eko
novskis, Karelinas ii kiti. Tiockiui buvo paskiria Alma . nomjnes ir .politines sąlygas. Marksas tvirtino, kad revo-!AW, keli L... romanas is

gyvenimo, 
kaina $2.00 
kaina $2.00

nas padarė išvadą: aš įsakysiu, kur revoliucija turi pra- , Anatolijus Kairys, IŠTI- 
sidėti. Jeigu Marksas galvojo, kad darbininkų klasė nu- KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
lėms savo likimą, Leninas svaičiojo, jog revoliucijos eli- manas- kaina $5.00. 
tas nurodys darbo klasei, tai Stalinas buvo visai praktiš- ; ‘ ' tr* Tarulis, VILNIAUS

Būdinga, kad apie velioni ‘ ! kas: 38 >«‘k.'siu l,artijai ir kraštui~ ' 1
švietimo įstaigų platesnis „Jūs klausiate, kodėl mes pašalinome, Trockį ir Zi-1 (Bus daugiau)

i pranešimas tebuvo paskelb- novjevą? Todėl, kad mes nenorime turėti aristokratų mū- 1

Kurie neatgailavo, nenusižemino ir nesiprašė malo-

Įvykiai verčia sukrusti 
partiečių aktyvą

Po R. Kalantos susidegi
nimo ir dėl to kilusių riau* 
šių Kaune sukruto ir parti
nis aktyvas. Kaip jau rašėm, 
iš Maskvos buvo atsiųsti į 
Vilnių partijos pareigūnai 
įvykiams ištirti ir. žinoma, 
partijos vadus paraginti la
biau budėti „komunizmo 
sargyboje“

Lietuvos komunistų vadas 
A. Sniečkus, sukvietęs Vil
niaus partini aktyvą, mokė
jį, kaip dirbti organizacinį! Apdovanoti i Matote, koks juokingai kvailas aiškinimas, kuriam
ir politinio auklėjimo darbą.! v. . . turbūt net labiausiai apmulkintas komunistas nepatikėjo.
Ta pati jis padarė ir Klai-į Garbės i artais apdovanoti nes taį buvo aiškiai matoma kanibalistinė kova dėl vado- 
pėdoje,’ o i Kauną buvo pa, vl(1aus reikalų ministro pir-

------ pavaduotojas Micha-, J

gas yra parašęs daugiau nei 
40 vadovėlių bei knygų pe- Po kiek laiko Stalinas sugalvojo naują pasaką, kodėl 
dagoginėmis. visuomeninė* tie asmenys buvo nubausti. 1930 m. XVI komunistų palti
mis, gamtos ir kraštotyros jos kongrese ir 1934 m. XVII kongrese jis pakartotinai 
temomis. par,

' „Tarybinio Mokytojo“ Sų partijoje, todėl, kad mes turime tiktai vieną partijos 
laikiasty (m. 43. geg.ol). įstatymą, prieš kurį visi partijos nariai yra lygūs 

i
Apdovanoti J

RŪEAS, 495 psl., kaina
- minKŠtais viršeliais $3.15. 
, kietais viršeliais $3.75,
Į Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove- 

• lės. 263 psl7 kaina minkštais
Dogmine Irtiir/Y/vn' BroIiai balli aitvarai’ viršeliais $3.00, kietais $3.50 
lOvZllOS Kily Henriko Nagio elrėrasčiai, - Rene Rasa, MEILĖ TRI-

i Prano Gailiaus iliustruoti, KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
i šeliais — $3.75.

Juozas švaistas: ŽIOB-POEZIJOS PILNATIS,

masis
ilas Pročiuchovas, ministrų - ~
tarybos reikalu valdybos že- , , 11 u«ų uc»». .ivFa- rjnktinė, kurioje šutai-

’ mes ūkio skyriaus vyresnei ken e gabesnių žmonių savo aplinkoje kau nebūtų jam 
P11 i--__ j?___ konkurentų. Kaip vidutiniško gabumo bolševikai dziau-i P111*1 genausieji visų jo iš

siųstas partijos centro sek
retorius A. Barkauskas.

Panevėžio partinį aktyvą 
švietė ministrų tarybos 
mininko
toja.---------
— partijos centro komiteto: Pa<Į.?s. ... 
ryšiu su užsieniu skyriaus) Michailas Savkūnas. .
vedėjas F. Strumilas ir t.t. I Taip, .vis daugiau atsi- 

j randa tokių pasižymėjusių 
; lietuvių“. Dauguma jų ir yra 
i tikrieji viršininkai, Maskvos

Kultūros ministro pava= i Prie pareigūnų pri-
duotojas Vytautas Jakelai- i Matyti angelai sai ga.

Bet tuo metu Stalinas pasakė ir dalį tiesos: jis nepa-
į Bernardo Brazdžionio poe-

| 72 didelio formato puslapiai., 
! puošniai išleista knyga, kai- Į

minko nirmksfc naVaduo I sis referentas Borisas Vrons-1 ^Kūrentų. Kaip vidutiininko pu asv pa a j , . partinės komisfios nrie gėsi, kad iškilo jiems Iv ►jas K. Kairvs, Kaišiadorių! K1S’ Pdmnes Komisijos pne s _> j j.
_ /or.tvn Vnmi+ofo' partijos centro komiteto na- kure Staliną, kad uztrkrn

RIAI PLAUKIA, romanasį 7
j iš knygnešio Kun. M. Sida-

sesute, Prano Lem- ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
Kaina $2.50.

berto gyvenimas, kūryba, Vacys Kavaliūnas. KAL-

na $5.

Tau,

gus Stalinas! Partijos mašina su-. leistų knygų kuriniai. Puoš-, prisiminimai, 269 psl., iiiust- nų GIESMĖ, premijuotas
užtikrintų jiems duoną kasdieninę; O jo ; nūs leidinys, 592 psl., kai 

artimi bendradarbiai, nepasižymėję Trockio gabumais ar i na $10.00.
Trockio iškalbingumu bei plunksna, buvo praktiškesni i
už Trockį ir nebandė kovoti dėl kokių ten principų.

Liaudies meno vakarai
!

ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

tis Tiesos korespondentui 
papasakojo apie respubliki
nę liaudies ansamblių šven
tę. Šventė ruošiama Sovie
tų Sąjungos Įkūrimo 50*čiui

KOMUNISTU NUŽUDYTI 

KOMUNISTAI

Komunistai, kaip ir pa*

Net fiziniu atžvilgiu Stalinas nepakentė savo aplin
koje aukštesnio ūgio asmenų, ir paradų metu jis stovėda
vo ant specialiai jam vienam padaryto paaukštinimo, kad Į 
jis tikrai atrodytų aukštesnis už kitus, nekalbant jau apie 
išvaizdą, nes visi jo artimieji buvo gyvos karikatūros: 
Malenkovas, Beria, Molotovas arba klounas Chruščiovas.

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS

romanas, 20J psl.. kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
AI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na 8 1,50.

i Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas

pažymėti. Jos pagrindinė prasti gengsteriai. žudo ne 
mintis — „Tarybų žemė — 
draugystės žemė“.

Numatoma, kad šventėje i komunistus, 
dalyvausią apie 2.000 liau
dies ansambliu nariu. At- 
vyksią ir „broliškų“ respub 
liku liaudies ansambliu.

»

tik tuos, kuriu<>s jie vadina 
savo priešais, bet ir savus.

Jurgis Jašinskas. pasirė 
męs pačių komunistų išleis
tos Mažosios Tarybinės Lie- 

Šventė prasidėsianti bir-J tuvių Enciklopedijos dviem 
želio 29 d. vakare. Ta vaka*; tomais, neseniai išleistoje 
ra visi ansambliai, liaudies knygelėje "Melagingas Mi
instrumentų orkestro „Tri
mito“ vedami, atžygiuos 
prie Lenino paminklo, pa-j lietuvio komunisto pavardes, 
dės gėles ir po trumpų iškil-j
mių visi patrauks į Kalnų] Pranas Čepėnas surinko 
parką, kuriame įvyks gene-’ ir Sėjos šių metų nr. 1-2 pa- 
ralinė repeticija, stebint žiū*Į skelbė 26 lietuvius komunis- 
rovams. 1 tus, kuriuos patys k<>munis-

Birželio 3C d. pavakarį; tai nužudė. Ju tarpe yra net

kasės laiškas“ paskelbė pa
čiu komunistu nužudytu 51

jie rinksis „Dinamo“ stadio
ne. Iš ten ateis į Kalnų par-

Vinco Kapsuko žmona Do 
micėlė Tautkaitė, generolas

Tu vadu varžybos aiškiai matomos ir Politbiuro su-v «/
dėties. 1919 m. Politbiure buvo Leninas. Trockis, Kame* 
nevas, Bucharinas, Stalinas — penki asmenys. 1920 m. 
jis buvo padidintas iki 7 asmenų, pridedant Preobražens- 
kį ir Serebrilakovą. 1922 m. atkrinta Pieobraženskis ir 
Serebriakovas ir jų vieton įeina Tomskis su Zinovjevu,
kad pabrėžtų užsienio revoliucijos reikšmę. 1923 m. Bu- 
charino vietą užima Rykovas ir išrinkti keturi pavaduoto
jai: Bucharinas. Kalininas, Molotovas, Rudzutakas. 1924 
m. numirė Leninas ir jo vieton įėjo Bucharinas. taip pat 
išrinkti šeši pavaduotojai: Dzeržinskis. Molotovas, Kali
ninas, Rudzutakas. Sokolnikovas. Frunzė. 1925 m. Polit
biuro narių skaičius padidintas iki devynių, nauji nariai 
buvo Molotovas, Voroišilovas, Kalininas, o pavaduotojai— 
Kamenevas, Dzeržinskis, Rudzutakas. Petrovskis, Ugla- 
novas. Skaičius devyni ilgą laiką išlieka Politbiure. 1926 
m. kongreso nebuvo, o 1927 m. įeina kiti du nauji Polit
biuro nariai: Kuibiševas ir Rudzutakas. nes atkrinta Troc
kis ir Zinovjevas. o pavaduotojais išrinkti Kirovas. Kaga-j 
novičius, Andrejevas, Mi'kojanas, Petrovskis, Uglanovas, |

Tai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pa- Į psl., kaina $3.50 
' gerbti Lietuvos valstybes įkūrėją karalių MINDAUGĄ, j Alė Rūta, KELIAS Į 
minint atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės paskeibimo į KAIRĘ, premijuotas roma- 
50 metų sukaktį. j nas iš JAV senosios kanos

Medalis išleistas Lietuviu Fondo dešimtmečio —i‘ietuvių gyveninio, 248 psl., 
.n_„ B . - 1 Kaina $3.0o-

• u* • i r i , .J Vytautas Volertas, GY-
Medalio projektas ir gipso modelis — skulptoriaus VENIMAS Yh’A DAILUS

Vytauto Kašubos darbas. romanas iš lietuvių emigran-
Medalį kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir i b] gyvenimo, 242 psi., Ka.‘»

Trijų Prezidentų medalį 1968 m.

Medalio nuotrauka padidinto mastelio

Medalis pagamintas iš sidabro. Skersmuo natūralausko’ertradą ir pradės dvi va-, armijos vadas .Jeronimas U-j Kosioras ir čubaras. Tas padidintas pavaduotojų skaičius j IU , ., - nnn .
landas trunkančia urogra*! borevicius ir kiti seni zvmusi , ,. ... .. .. . > dydžio 39 mm. Užsakyta tik 1,000 vienetų,mą - lietuviu liaudies^-1 komunistų veikiai. Daug' '<>do Stalino pas.i-uos.mą ol.au šluoti Politb.urą, tr 1930 Į Parduodama medalio kaina $12.50. Su reprezentaci.
kiai. lietuvių kompozitorių' didesnis skaičius komunistu ndi s/alclus P/didintas iki dešimties, nauji lianai: ne dįįute — $15.00. Pašto išlaidoms pridėti 50 centų, 
ir lietuvių bei kitų tarybinių ilgus metus buvo laikomi Rllo'a-S Kaganovicius n Kosioras, nes Tomskis ir Bucha- Užsakymus su čekiu Lithuanian Foundation vardu 
tautų liaudies dainos. ; kalėjimuose ar koncentraci- nas neišrinkti, o pavaduotojais paskirti Mikojanas. And- siusti LF adresu:

re.evas. čubaras, Petrovskis ir Sereejiis Svrtsovas 2422 We$t M»»quette Rd., Chicago, III. 60629.Kaune ta Įir »grama su kai^ .io- stovyklose

ia 82.50
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIU, romanas,
365 psl., kaina $5.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nu veiklos. 254 psl., kaina 
.$4.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 265 psl.,

! kaina minkštais viršeliais
I $2.59, kietais $3.75.
! MINDAUGO NUŽUDY- 
{ MAS, Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 246 
n«I. kpina $2
Vėjas lekia lyguma, roma_ 

nas. parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

Alovzas Baronas: LIED- 
TA7 IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3.00.

Jeronimas Ignatonis. LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.09
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

toliau, tuo daugiau nežmo
niškumo Vietnamas atsklei
džia.

— Ar ir vėl kas atsisklei-* 
dė?

— Tėvas, turbūt, dar ne
girdėjai. ką šiomis dienomis 
Amerikos žurnalas ”Ne\vs- 
ueek" paskelbė. Net plau
kai šiaušiasi skaitant, kiek 
amerikiečių armija išžudė 
ramių gyventojų Vietname.

REMKIME

MCSŲ GRAŽŲJĮ JAUNIMĄ

*J, DALYVAUKIME IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 

1 BANKETE IR LINKSMAI PRALEISK1ME LAIKĄ!

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

laisvajame pasaulyje ir suteikime jam progą atvykti j j programos.
šokių šventę! Aukas siųskite Ketvirtosios Tautinių Šokių! Banketo metu bus pagerbti šokių grupių vadovai.

Šokiai vyks dviejose salėse, ir visus linksmins du gar-Š ve n tęs Vajaus lėšų telkimo komiteto pirmininkui — 

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

■>.*,*.* a.

— Jes, Maiki, aš girdė 
jau. Juk dėl My-Lai kaimo’ hį" 50 et.
skerdynės buvo ir teismas. ;

!
— Ne, tėve, to žurnalo I 

korespondentas Kevin Buck-Į 
bev sako, kad My-Lai sker- 
dynė buvo tik lašas prieš tą 
kraujo jūrą. kuri buvo pra
lieta Mekong klonyje vyk
dant "raminimo programą“, 
kuria amerikiečiu karuome-

racki. Lowell. Mass.. P. Gai- tūkstančiai dolerių, Į kuriuos 
H. Kennedy, Philadeb turi teisių mirusiojo tėvai— 

Martynas ir Juzefą Gumba- 
kiai. Jei tėvai būtų mirę, tai 

Visiems aukotojams mū- teisių i palikimą turi Ignaco 
Gumbakio broliai- ir seserys. 

Patys ieškomieji arba apie
sų nuoširdus ačiū

Keleivio administracija

— Maik, ar tu žinai, kas — Bet teisybė ne visiems
ten atsitiko Vietname, kad patinka, tėve. Kaikam ji net 
vienas Amerikos generolas, ir skaudi. Todėl praeina 
tapo pašalintas? Ką jis pa- daug laiko, kol ji pasiekia 
darė? : žmonių ausis. Štai. 1968 mei tais Vietname buvo išžudyti

— Sunku pasakyti, tėve. My-Lai kaimo gyventojai ii
nes ir jis pats sakosi neži- į sunaikintas pats kaimas. To* 
nąs, už ką ji taip nubaudė, f je skerdynėje dalyvavo ka- 
Ne tik pašalino, bet ir jO;riuomenė ir jos viršininkai, 
rangą pažemino. Iš keturių Į net pulkininkai. Tačiau išė 
žvaigždžių generolo padarė; j° apie dveji metai, kol yi- 
tik trižvaigždį generolą lei-! suomenė apie tai sužinojo, 
tenantą. ‘ ’ Į Jeigu kuris kareivis ir prasi

į tardavo, niekas nenorėję
— Ar gazietos nerašo, kuo į jam tikėti. O South Vietna

jis nusikalto? į mo valdovas, kurį mūsų A'
Į meriką palaiko, autoritetin

— Kol kas tikrų žinių dar j gai paskelbė, kad visos kai 
nebuvo. Iš pradžios valdžia! bos apie My-Lai skerdynes 
tą įvyki slėpė. Paskui buvo į esančios tik plepalai. Jokios 
paskelbtas melas, kad gen.! skerdynės tame kaime ne 
John D. Levelle atsistatydi- j buvę, nes ir tokio kaimo P 
nęs dėl pa'šlijusios sveikatos. Į Vietname nesą. (Po skerdv 
Bet kai į tą reikalą įsikišo! nės jis buvo sudegintas), 
kongresas ir pradėjo klausi-Į — Jes', Maiki. tą aš atsi 
nėti liudininkus, pradėjo | menu.
aiškėti, kad gen. Levelle ne-
serga ir nesirgo. Jis buvęs 
nubaustas dėl to, kad pradė-

—. Atsimeni, nes paslėpt' 
tokį baisų kriminalą jau ne

’jęs veikti savo nuožiūra, be j buvo galima. \ isas pasauli 
apie tai kalbėjo. Todėl Ame 
rikos armija turėjo parodyt 
kad My-Lajaus piktadarystė

įsakymo iš viršaus.

— O ką jis pradėjo?
yra baustina. Buvo suruošti 
didelė byla. Bet iš daugelir 
kaltinamųjų buvo pasmerk 
tas tik vienas leitenantas, f 
prezidentas Nixonas liepė i- 
tą paleisti, ketindamas j< 

mas pasižymėti savo apdairi bylą pats peržiūrėti, 
ramu, jis tuoj pradėdavęs j
tas vietas bombarduoti. Taip; — Ar peržiūrėjo? 
jis veikęs apie tris mėnesius. į
nelaukdamas įsakymo nei išĮ — Kas ir kada tokį daly 
Baltųjų Rūmų., nei iš Saigo-: ką žiūrės, tėve. kai reiki- 
no, kur sėdi oro jėgų štabas.
Iki šiol tas dalykas buvo sle
piamas: dabar pasidarė jau 
viešas skandalas, 
smulkmenos nėra ______
nes kas Vietname darėsi iki į gali pabūti laisvas ir 
šiol ir kas darosi dabar, vi-1 gale pamirštas, 
suomenė nežino nei pusės.:
Pavyzdžiui, kai šimtai bom-i — Žinai, Marki, kad ir vi 
bonešių naikina Šiaurės' sas Vietnamas bus pamirš- 
Vietnamą bombomis ir na< tas.

— Jis, tėve. buvo oro jė
gų viršininkas Vietname ir 
gaudavo iš ČIA žvalgybos 
žinių, kur koncentruojasi i 
komunistų jėgos. Norėdami

keliu mėnesiu nuvykti Peri 
nan, dabar Maskvon, ir rei 
kia galvoti apie būsimu 

nors dar į prezidento rinkimus. Nuteis 
žinomos, ;tas kalėjiman leitenantą' 

gali

palmo ugnimi, tai valdžia j 
aiškina, kad tai esą daromai 
amerikiečių apsaugai: „pro-1 
teetive reaction“. Bet paša-; 
lintas generolas sako. kad; 
tai tik pateisinimas savęs. 
Bombarduoti ir skelbti, kad 
mes „ginamės“.

i

-- Ale tai visgi atsiranda, 
kas pasako teisybę.

— Aš taip nemanau, tėve.

— O kaip tu manai?

— Aš manau, kad istorija
Vietnamo nepamirš.

— Kodėl?

— Todėl, tėve, kad

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

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

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

te rašyti Lietuvos GeneralL 
nam Konsulatui New Yor
ke:
Consulate General of Lithu* 

Prieš Antrąjį pasaulinį ania,
41 West S2nd Street

IGNACO GUMBAKIO 

ĮPĖDINIAMS Jaunystės atiminimai
nės vadai vadino siapyvar- karą JAV-se mirė Ignacas 
džiu „Speedy Express“. Vie-j Gumbakis. Yra likę keli 
nas karininkas jam sakęs, į
kad. jo apskaičiavimu, per 
šešis mėnesius „raminant“
Vietnamo kaimiečius, tasai N• •/-v i // jr l * - A

K R

U 

I S

D

K

New York, N.Y. 10024

O K I T 

I T E P A P

I LIETUVĄ 

RUDENI IR ŽIEMĄ!

ĖS PROGA 

I G I N T A KAINA
„Speedy Express“ Mekong 
klonyje „nuramino“ amži
nai 5.000 žmonių. O kiti ka
rininkai. kalbėdami priva- 
čiai, sakę tam koresponden- i 
tui, kad Kien Hoa srity, ku- į
rią turėjo užėmęs komunis’: Walt e r Rask-Raščiausko vadovaujamas AMERI- 
‘U Viet Kongas, nužudyta ( AN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza- 

100,000 ūkininkų“.! vęs daug grupinių kelionių i LIETUVĄ.
raminimo 'programą“ j Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai I 

\ \ ndžiusi devintoji ameri-- tęsia jau 11 metu. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet t 
kiečių pėstininkų divizija,. vvksta sk|andžiai j
sako korespondentas Buck- ..... ........................... •
ley. Divizijoje buvę 8.000
pėstininkų. 50 artilerijos pa- 
trankų ir 50 helikopterių, i
Be to, veikė kovos bombo-! l 1 dienų Lietuvoje
nėšiai. Y’ienas helikopteris ■
turėjęs tokį pasididžiavimo į PRALEISKITE KALeDAS NAUJUS METUS LIETUVOJE! 
užrašą: „Mirtis — tai mūsų j CHIUAGO-NEU YORK GRUODŽIO 21 d.—14 DIENŲ KELIONĖ! 
biznis, ii tas biznis sekasi. !š New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai.

apie
Čia

gerai

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

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

11 dienu Lietuvoje. |
, _ j*1 tai gali būti tei- • (Tota] tour prices are subject to airlines agreement and govern- •

sy-be, Marki? I «J ■ s ment aproval)
Informacijų kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238*9787

— Aš. tėve. tenai nebu 
vau ir savo akimis nieko ne' 
mačiau. Bet aš tikiu, kad tai j 
teisybė. Žurnalas „News-; 
week“ yra rimtas Amerikos' 
spaudos organas ir tokių da- ’ 
lvkų niekad nespausdintų, i
jeigu abejotų dėl jų tikslu-i Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės j mus. Mes paruošiam 
mo. Nerašytų tokių dalykų Į kvietimus giminėms atvykti i Ameriką. Teikiame informacijas 
ii jo koi espondentas Kevin kelionių reika lais i visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvų bi- 
B. Buckley, jeigu nebūtų įsi- Jjetus ir reikalingas vizas, 
tikinęs, kad jis rašo tiesą.
Pats žurnalas turi nuosavą 
biurą Vietnamo sostinėje 
Saigone, ir Mr. Buckley yra 
to biuro viršininkas. O Sai- 
goną valdo prezidentu vadi
namas diktatorius Thieu.
Ar tėvas manai, kad jis pa
kęstų ir tylėtų, jeigu ”News- 
week“ korespondentas rašy
tų tai, kas nėra teisybė? Nie
kados!

— Jeigu taip, Maiki. tai 
galima tikėti, kad tai teisy
bė, nors pasibažyt aš neno
rėčiau.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Po $1.50: F. Valentukevi- 
•ius. Nashua, N.H.. G. Baub
lys. Anglija. J. Ramonis, 
Hollywood, Calif.

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

verstis vien iš prenumeratos mokesnio: vieno išleesto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekant; tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad butu užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau l-ji tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami 
kad kiekvienas surastų bent vieną r aują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti ncnor.mc. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau I isti ENCYCLOPEDIA LITUANICA

Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidimu, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 3C tomai, kaina $299.00

2. VINCO KRĖVĖS RASTAI. 6 tomai.............kaina

3. B. Kviklys. MUSŲ LIETUVA, 4 tomai., kaina

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

i. A. Kučas. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA 
639 psl.................................................-.............................. kaina

5. B. Raila.
560 psl.

DIALOGAS SU LIETUVIAIS
kaina

$299.00. siūlau 3 .........

$25.00. siūlau 3............

$42.00, siūlau 3...........

$10.00, siūlau 3.........

$10.00, siūlau 3 .........

*7 nn siūlau S .........

1 t., J. Balio — Lietuvių

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

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. f
Gana to junga, 492 psl. T

Teroro ir vergijos imperija ■ - *■
Sovietų Rusija, 3C9 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

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio ra 
dainos Amerikoje J. Sešplaukio — Nemarioji žemė. L. Dambriūno Lie
tuviu kalbos veiksmažodžiu aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 

V I Aukos taurė. A Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enejidė, 
,}V Šlaito—Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis—

Mass..
siūlau $...................................

Po $1.00: A. Buivydas. 
Burlingtin, Mass., J. Lubec
kas. Baitimore, Md., J. Hor- 
ban. Picksville. N.Y., P. De
veikis. Detroit, Mich.. 
Šimkūnas, Gardner,
A. Waskes, Brackvvood, N. 
J., M. Stines. Redlands. Ca
lif.. J. Matulionis. Jackson-, 

į ville. Fla., A. Šileikis. Le-j 
vviston. Me., A. Šernus. Law; 
rence, Mass., A. Plevokienė,,1 
Dorchester, Mass., M. Si-

kuo dys. Nashua, N. H

Į
kaina $ 38.00,

Vardas

Adresas

pavardė

šia atkarpa prašome išsikirpti ir, pasirinkus norima leidinį bri pa-Į 
žymėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,- 

.395 W. Broadvvay. P.O. Box 95. So. Boston, Mass. 02127. į
Pinigu. ic anksto siųsti nereikia.

I
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„Išgėrėme... paskui 
nieko nebeprisimenu

Vaizdelis paimtas iš Vilniaus "Tiesos“ birželio 4 d 
numerio. Taigi veiksmas vyksta Vilniuje. Skaitydam 
atkreipkite dėmėsi į pavardes. Dauguma ju — rusiškos.
Dauguma ir tu 
liai“ atėjūnai.

chuliganu gynėju — "vyresnieji bro-

Ked.

■ Vilniaus 35-sios vidurinės mokyklos dešimtos klasės 
mokinio Valdo Bimbos paaiškinimai Spalio rajono vidaus 
reikalų skyriui:

„Ruošiau pamokas, o paskui išėjau pasivaikščioti.
Nuėjau į kavinę. Ten sutikau du pažįstamus (geležinkelių 
transporto technikumo moksleivį ir jauną radijo matavi
mo prietaisų gamyklos darbininką — Kritikausko pasta
ba). Jie gėrė ir man davė. Paskui nuėjome į Statybininkų 
klubą, pardaviau bilietus, kuriuos turėjau nusipirkęs Į 
koncertą. Nusipirkome vyno butelį. Išgėrėme. Jie nuėjo 
sau.

Vakare vaikščiodamas su draugu (niekur nedirban
čiu 14-osios vakarinės vidurinės mokyklos aštuntoku — 
Kritikausko pastaba), vėl sutikau tuos draugus ir dar 
vieną (jauną "Komunaro“ gamyklos darbininką —Kriti
kausko pastaba). Šis iš namų išnešė butelį degtinės. Išgė
rėme... Po to nieko neteprisimenu.“

Nagi apmaudu, kai žmogus nebeprisimena akimirkų, 
kurių taip atkakliai siekė, tėvų kapeikas nusukdamas, kon
certo atsižadėdamas. Net rašinio apie savo laisvalaikį pil
nutinai užbaigti nebegali, lenką vargti kitiems.

* * *
Lygiai pusiaunakty, kai mėnesėlis išplaukė iš už de

besėlio. šaunūs bernužėliai pajuto, kad jiems sparna 
dygsta, kad laikas skristi Į žygį, laikas gimtojoj šalelė, 
išgarsinti nemunėliais trykštančią jėgą.

Ir išėjo penki bernai Į gatveles. Dailaus sudėjimo, il
go plauko, gražaus ūgio, papuošti puikiais rūbeliais, ku
liuos iš tolimų šalių atgabeno vaizbūnai. Ėjo, kaip ąžuolą 
plačiapečiai, kaip briedžiai plačiaragiai. žingsnį žengė— 
dainelė skambėjo, antrą žengė — medeliai lūžinėjo, trečią 
žengė — snaudaliai miesčionys iš miego budo.

Apėjo antrą kvartalą. Ir niekas nedrįso pastoti jiem: 
kelio. O trečiam kvartale visų šauniausias, visų jauniau 
sias bernužėlis tokią dūmą sudūmojo. Atsiskyrė jis nu< 
kitų sakalėlių ir, vienas priėjęs prie naktinio sargo, tabo
kos paprašė. Senelis sakalėliui šiais žodžiais atsakė:

— Eik. varvanosi, pas mamą miegoti.
Užsirūstino jaunikaičiai ir užpuolė sargo būdelę, st 

neli mušti pradėjo.
* * *

Jeigu atmintis nebūtų išdavusi, būtent taip jie ir bū 
tų pasakoję apie praėjusios nakties žygį. Tik kitą rytą pa 
budę (vieni blaivykloje, kiti gimto namo laiptinėj), m 
licijos surinkti drausmės pažeidėjai vapėjo visai ką kita:

— Pasigailėkite... Nieko nebeprisimenu... Susimylė 
kit... — sloguojančia nosim i'Šniurkščiojo Valdas Bimba.— 
Būsiu geras...

Suprantama, naktinis chuliganas drąsis nebedt 
monstrą; o. Neaišku tik, kodėl 35-sios vidurinės mokykit 
direktorius P. Rimdeika juodu ant balto parašė ch ai akto 
i išlikoje, kad auklėtinis jau ir dabar esąs geras bei man 
dagus.

Atgailos ašarų tvenkinius liejo ir radijo matavim 
prietaisų gamyklos darbininkas Olegas Kočerkovskis. J 
paremdamas. Įrankių cecho viršininkas V. Antonovas i 
kiti cecho visuomeninių organizacijų vadovai taip pat pa 
rašė, kad ir šis viešosios tvarkos pažeidėjas — puikus esą 
žmogus.

„Komunaro“ gamyklos kadrų skyriaus viršininką. 
G. Zacharovas charakteristikoje, pateiktoje tardytoju: 
vėlgi išliaupsi’m girtuoklį irmūšeiką Nikolajų Chochlovą

Apie dar vieno girtuoklėlio, 14 sios vidurinės mokyk
los aštuntoko Igorio Gaišino naktinius žygius mokvklo 
direktorė N. Smirnovą net negirdėjusi, šiaip berniuką: 
esąs gero elgesio...

Tie, kurie juos gynė nuo pelnytos bausmės, tarsi kal-
i O
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bėjo: gerkite ir muškite žmones, gerbiamieji jaunuoliai. { Prašau patarti nelatmin- noms išlaidoms padengti, kuose ii kitui saulutėje išti* 
Auginkn kasas, lavinkit kumštelius, o tėvai, pedagogai ir gam tautiečiui. Mano inicia- Taigi tas Įstatymas nėra la- somis valandomis, kad ga- 
gamyklų kolektyvų vadovai pasistengs išblukinti jūsų juo- lu prašau nedėti. - į ai ziauius . . e ūme pasign i nui u imu.
ou» dai bekus. j Illinois valstija Tik Tamstos vietinis. ad»| Mes puikiai žinome, kad

k i. , i i • *» i i vokatas galės patarti, kokių rūkyti via kenksminga, o te-Gerai bent tiek, kad ne visų kolektyvų vadovai taip Atsakymas 1 . - m* k,-,, • •• • _.... . . , • • ’i i • i • i ' ! priemonių Tamstai butų levizijoje matome, kaip zi-
ga.vija, xad ne mm pedagogai pi įtaria tokia.o ais'a ai i _ _ -dvo- naudiugiausia šiuo metu im- nomi daktarai ir kiti iškilūs

, " tis. šie reikalai yra tvarko- asmenys be pertraukos i ūko. 
“ffo a!fK- m* federaliniu Įstatymų ir y-j

į^ieiVam^- 1 a sur^^ su nemaža ferma-* Mes žinome, kad yra svei-*
wiS«ihz.«vijvo.. v..-- ----------- |, ,ixi lumų. Į kiau išgerti stiklinę vandens

auklėtini — jauna, bet jau aršų gntuokų N.AOia.ų ,. , ,; .... , , ar pieno, o vis dėlto — uz-A5 Tamstai daviau kiek uotP?ė,ę pieną, ragaujame
iis treste i l,a'ta‘.a’ls(.ljullas1 V? -a‘k°' informacijos bendrais bruo- degtine ar alų . 
jis tinote masvlen tiems, kune dlrba T.JmA d,w-

KRITIKAUSKAS

sa. o
Legėenką. Iš juodo nedarė baltu. Parašė teisybę ir netrau
kė už ausų girtuoklio ir chuligano iš ten, kur

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti i Keleivio skaitytojų klausimus teise 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir l< 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia paž'-mėti, kad esate Keleivū 
skaitytojas.
Klausimus
adresu:

. .. eik.->s. Altornev ai Law.
Co-operativfc Bank Plaza 
1864 Centre Street 

Boston. (191 Mį,

Klausimas

troško patekti.

Tegu ir kiti pasimokys.

prašome siunti tiesiog š’**o

į Kanadą. Tuo būdu pabėg- 
i siąs nuo skolų. Siūlo ir man 

1 ši krislą atvykau l''-»ljfa pati daryti. get žmona 
dar dirba, vaikai čia patmetais. Kaip ir kiti tautie- dar dirba

žais. Tamstos advokatas, su
sipažinęs su detalėmis ir 

"Voluntary petition for Tamstos specifinėmis pr-b-
kitur, o ne sau. V. Četkauskienė

i bankrupcy“ atveju vadina
masis „trustee in bankrup
cy“ privalo „surinkti“ bank
rutuojančio asmens visą tur-, 
tą ir ji proporcingai išdalinu 
ti jo kreditoriams. Tokiu at-į 
veju, jei Tamsta turi kokio;

lemomis, galės smulkiau pa 
tarti

NEPAMIRŠKITE!

; kad birželio 30 d. baigiasi
Lietuvių Enciklopedijos lei- 

i dyklos knvgų išptardavimo 
i terminas. Pasinaudokite ta 
proga ir pasiųskite šiame 

Iš vienos pusės mes turim laikrašty spausdinamą skel-

IŠ VIENOS IR IŠ KITOS 

PUSĖS...

turto, jis bus paimamas sko-, valgyti obuolĮ su žieve, nes bimą - atkarpą su savo siūt
iems padengti. , i joje jr tuoj p0 jos yra svar. lvmu. Geromis sąlygomis Į- 

' ~ . . . , . biu ir mūsų organizmui rei- sigysite knygų ir tuo pačiu
kalingu mineralų, kurie pra-*: pi įsiclesite pne Eneyclope- 

* obuo- Į dia Lituanica leidimo.
“ . * . - lio žievę nulupsime. Bet įseioio I ‘.nn rtckvo c *siais. Taip nėra. antros pusės — mes turėtu-

Tik išskirsčius Tamstos me geriau su žieve obuolio 
visą turtą Tamstos skoliniu- nevalgyti, net toje žievėje 
kams (creditors), visos- yra susikoncentravę Įvairūs 
Tamstos skolos bus „nura- nuodingi apsaugai nuo ken- 
šytos“. Tada galėsi pradėti kėjų purškiami chemikalai, 
gyvenimą iš naujo, ir tikiu*’-;
si, kad būsi kaiką išmokęs Iš vienos pusės, mes turi- 
iš savo nelemto patyrimo. me kuo dažniau ir ilgiau bu

voti lauke tyru oru pakvė- 
Bankrutuoti nėra malonus puoti, o iš kitos pusės —tas

čiai, ilgai ..ugome, sun 'tai. Kaip tu žmogus kitą gyveni- arba garbingas reikalas. Ta- oras jau gerokai užterštas ii 
diru'-me, tanpeinė n kciAe-, ma pradėsi svetimame nepa- čiau kartais toks reikalas y- dar vis labiau nuodijamas, 
me tos dienos, Kai reikalai, žjstamame krašte tokiame'ra neišvengiamas.
pagerės^ Vaikai paaugo is^, amžiuje? Nors imk ir nusi-į ’ Vienu atžviugiu mes turė-
ėjo šiokius tokius mokslus, i žudyk. Dar man namus at- Jei Tamsta dirbtum kitur, tume daugiau judėti, kad 

i'-V“: ims. Namai mano ir žmonos galėtum pasinaudoti vadina^ nenusilptų ir nenuvystų mū-ir visi susitvarkėme sav>. 
venima. vardu. muoju ”wage earnei's“ nuo- sų raumenys, bet kitu po-

Man įgriso diibti fabrike.
Esu nagingas, viską moku 
pataisyti. Taigi nutariau j baisios bėdo 
Urbti „ant savęs“. Taisiau 
.monėms namus, klijavau

. ~ _ j statu. Pagal ši Įstatymą, žiūriu mus vilioja riedamieji
Ai yia kas. ką aš galėčiau įams'ai butų leidžiama mo- laiptai, kurie užvaduoja ko- 

daryti, kad išsisukčiau iš tos kėli skolas d a 1 i m i s. neat- jų ir širdies darba.
' BnisiOS ironnf HPomefric?imant iš Tamstos turimo tur

to. Taipogi šis Įstatymas nu- 
Dirbčiau mat0, kad tam tikra suma

eeoooeoooeoeoseosooiosoocoo

Ką tik gavome
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» 
Įinio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl.. kaina $5.00.

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

We will conųuer the world 
by Liudas Dovydėnas, 219

Darbo nebijau.
lopierius, dėjau lubas ir dir-, nuo ryto iki vakaro, bet taip turi būti paliekama „darbi- 
oau bet kioki (laibą, koki, gyventi baimėje, kaip dabar, ninkui (\vage earners) pra-
lasiseKe

rl
gauti

is to darbo
G. Susikroviau: 
kiek pinigų, j

Žmona tebedirbo fabrike..
Atrodė, kad galų gale pasi-j 
seks pagerinti savo gyveni 
mo sąlygas.

Pasitaikė toks ameriko-O 
nas, kuris man pasiūlė eiti 
su juo į biznį. Sako, statysi-1 
ne žmonėm garažus, prie-j 
tus prie namu ir pan. Klau- 
iu, ar reikės Įdėti pinigų? 
tako, ne. Žmonės duosią 
ankpinigių statybos me- 
žiagai pirkti. Be to. sako. 
s pats prisidėsiąs lėšomis, j

Pradėjome darba. Mano, 
usininkas surasdavo tuosĮ Ii"ys« K ""'> »•'
arbus, o mes kartu statydami

- ome. nors pati darbą tik ašj 
tlikdavaiu. Jis prie darbo 
iekuomet netiko, tik iiežu- 
iu moka gerai malti.

Mano partneris prisiėmė 
isokiii darbu, kurių mes ne
rengėme laiku baigti. Ne-į 
avome užtenkamai rankpi 
ūgių; ri

psl.. kaina $5.00.
Mes žinome, kad negerai J Melagingas Mikasės lais, 

perilgai kaitintis saulėje, kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
- nes tai kenkia mūsų nervų 69 psl.. kaina $1.50.

. _ pra- sistemai,, bet mes gulinę jam Brėkšmės našta, romanas,
gyvenimui ir kitoms būti- prie juros, miškuose, lau- narašė Jurgis Gliaudą, 384 

psl.. kaina $6.00.
Vaišvilkas, romanas, pa

rašė Juozas Kralikauskas, 
234 psl., kaina $4.50.

is savo

r

ės piidėti medžiagai pirk- 
b Žmonės buvo patenkin- 
i. Pradėjome samdyti pa- 
albininkus, ir jiems reikė- 
o dideles algas mokėti, žo- 

j Ižiu, j įeiilejuiiic libti į skylę. 
Ciek tu santaupų ou\”. vi-
as su Kišau į bizin. Dabar! 
u jau atsakyti i lebfomąJ 
vreditoriai man n uianc

ll« lluv»vt«
kaillbhia pi 1\ alus, UiZ 
i ai, sRauibiiiu o iii i j . i— 
iansu beini ės, >. i u ig 
laslsh-iiiin unė OiZiiiii 
TJ. \ Joni pi asu. Kivi g‘usi, .a 
r mums gy- - m ■ • - i

M ano patinėli 
>ake, kau ,,i: i \

i I
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negaliu..
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Kipras Bielinis

) r a u g o knygų apžvalgininkar apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo. 
laii.yucS į ’Knyga via ne tik vertingas he galo Įvairaus ląikotarpio istorinis šaltinis, bet ir Įdomiai parašyta.
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12 knygų už$2
Juodojo pasaulio sukili

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

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

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

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

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

Atskirai sudė jus, ju kaina 
$5.60. bet visos kartu par
duodamos už $2.

' - . š ’•tb.t’.piae įai rašoma apie bolševikų Įsigalėjimą Rusijoje ii
*i , - i,-, galbūt pirmas mūsų kalba toks išsamus ruštas apie bol-

žinogaus, buvusio labai arti ir paties daug faktų pergyvenusio. Būtina perskaityti
. , n- naivuoliams.“

, ;■ . ia: labai vertingas Literatūros Fondo leidinys, gražiai papildas musų 
. , . i • . i'• 1 ramčio Cerkeliūno meninis knygos apipa-

vi j .i-nidias. Malonu paimti j rankas toki leidinį.“*7-.^ .*• »

e. .u

.b”'..'*' Į,.‘
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Vietinės žinios
tų Sąjungos teritoriją, ir že

li raėlapy net jų vardų nėra. 
l! Altos pirm. dr. Kazys Bo- ;pu

belis pasiuntė krašto apsau
gos sekretoriui Laird raštą, 
kuriame primena, kad JAV 

• nepripažįsta Baltijos valsty
bių įjungimo į Sovietų Są
jungą, prideda net Valstybės 
departamento rašto nuora- 

' šą. kuriame išdėstomas JAV 
nusistatymas Baltijos vals- 

Rugpiūčio 13 d. Roaauvos tybių nepriklausomybės at

HIGHLIGHTS OF 
SCANDINAVIA»*»»»»—»»« i .

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

i . ✓ e

Į Dviejų savaičių
I

į rudens-žiemos 
ekskursijes į Lietuvą

15 AL 22 (klys escorted tuurs

plūs air fare

1) e n e nt a r k,

E i n I a n d,

S w e d c n,

N o r w a y plūs 

H o 11 a n d..

Indcpendent and group tours to Lithuania and u;her 

Baltic States.

For Information contact:

FINN’AIR. 20 Providence Street, Boston, Mass. 02116. 
Tel. (617) 482-4052.

$249
Kaina nuo $6 1.9. 0 0

Ekskursijos išvyksta 

BOSTONO (NEVV YORKO)

žvilgiu, ir prašo susidomėti, 
kokiu būdu galėjo būti leis- 

1 ta toki žemėlapį spausdinti.
Gal tikrai ir krašto apsau

gos ministras nežino vyriau
sybės nusistatymo Baltijos 
valstybių atžvilgiu, o gal tas 
nusistatymas yra dviveidis?

JAV VYSKUPAI IR 

LIETUVA

JAV LB delegacijos pa- 
orašvti, Amerikos vyskupu 

Liepos 22 d. 7:30 vai. vak. Į konferencijos pirm. kard.
Krol ir konferencijos tarp-

parke Montelloj - Brockton
Minkų radijo gegužinė.• • •

Rugsėjo 10 d. Maironio
i

1 s

ATEITIKE PAMATYTI 

BARBOROS

RADVILAITĖS * ,

Bostono dramos sambūris 
"Žvaigždikis“, kuris statys 
J. Grušo dramą "Barborą 
Radvilaitę“ Jaunimo kong
rese Chicagoje, kviečia Bos-j parke Worcesteryje Bosto- 
tono lietuvius Į šio veikalo no apygardos Lietuvių die- 
generalinę repeticiją South; na.
Bostono Lietuvių Piliečių; 
draugijos trečiojo aukšto sa- Liepos 22 (i. 2 vai. popiet
Įėję birželio 28 d. 8 vai. vak. i Boston State College sporto

Tai bus vienintelis pasiro-į-alėje So. Bostono L. Pil. 
dymas Bostone.

* ♦ •

Adv. Z. Šalnienė išvyko 

i Vakarus

i d-jos ir Australijos lietuvių
! krepšinio rinktinės žaidynės. į

• * » :

So. Bostono Lietuviu Piliečiu1 pride of scandmavu

Adv. Zuzana Šalnienė iš- 
vvko i Zonta klubų konven
ciją Portlande, Oregone, o 
po konvencijos važiuos ap-Į 
lankyti Aliaskos. J Cam-į 
biidge grįš tik po 3 savaičių.,

d-jos salėje banketas Aust
ralijos lietuvių krepšinin
kams pagerbti.

AR VERTĖJO?

^autinių reikalu pirm. vysk. 
Dougherty birželio 9 d. pa-, 
kelbė bendrą pareiškimą, t 

kuriame, primine, kad Lie-i 
tuva 1940 m. jėga buvo į-į 

j jungta į Sovietų Sąjungą, j

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d. 
z
!; Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk dės j

Trans-Atlantie Travėl Service
393 West Rroadway 
South Boston. Mass. 02,27 
Telefonas: 268-8764

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, 
šeštadieniais uždaryta: birželio, liepos ir rugpiūčio mėn.

Savininkė: Aldona Adomonienė

Zonta klubų sąjunga mo-Į 
terims vra tai, kas vyrams’
Rotary organizacija. Jaii
priklauso įvairių pažiūrų iri , .. ... .
profesijų įtakingos moterys.' ™° . demonstraciją suktu 
Jos tikslas — skelbti politi-į Laisves Lietmai, įysium
nę ir religinę tolerancija. su Jaunu0Į10. L°m° balan

os susideginimu. Tą straips-

včia

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

t

I

Grižo Manomaičiai

Irena ir Eugenijus Mano-;

imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

Icnygą

TERORO IR VERGI Jo 

IMPERIJA SOVIE i Ų

RUSIJA
K

Joje smulkiai aprašyta
bolševikinio teroro sistema
tos vergų stovyklos,-kurios* 
kentėjo ir žuvo mūsų 
•roliai. seserys, giminės it 
Iraugai. knygos kaina — 
75 centai.

PACKAGE ENPRESS

TRAVEL AGENCY, INC.

53 Gatės St.. Šit. Boston, Mass. 
02,27. Į
Mes siunčiame visokius siunti-; 
nius i Europą ir kilus kraštus. }

______________ (27) Į

PRAŠYMAS

‘Keleivio" udminiatraci-

TINKA DOVANOTI

EYVAKENING LITHUA- 

j, pr,»o gerb. .kaitytojo., N1A 18? ;)s, kaina ofl 

kurie keičia adreH. prane- Knygą parašė Jokabas j.

iant naująjį adreeą neuž*
. . Stukas. Ji tinka skaitantiem

mint. parašyti u aen,j, angliškai ir nol.įntiem susi-
Nepamirškite parašyti pažinti su Lietuvos praeiti- 

pašto numerio —- codek mi ir dabartimi.

; kad joje katalikų bažnvvi«j

:ePbi,^onf SdNa?S' r-S?ŽinėS lal7^-'ro Bielinio atsiminimai, 4»2j 

traipsnj apie Kauno jauni-; S5-°0' i
"" „,v,„ Ljetuvoje pel.sekjojimus- su_; JAUNYSTĖS ATSIMINI--

minint 17,000 skundą ir ge- MAI, Vlado Požėlos, 335 
gūžės 18-19 dienų jaunimo PSL. kieti viršeliai, karna — 
protestus Kaune. i $4.00,

Tų faktų akivaizdoje jie SAULĮ> - L Do dg. 
pasmerkia tikėjimo perse- nas> , tomas 2es , „ to. 
klojimą Lietuvoje ir kitur;
ragina katalikų bažnyčias 
birželio 18 d. vardan broliš
kos vienybės jungtis maldo-

GANA TO JUNGO, Kip-

nį jis taip baigia:

Įtato"Ne vienas iš mūsų 
maičiai sugrįžo į Bostoną po} klausimą: ar vertėjo?
3 savaičių 6,600 mvliu kelio-; '
nės JAV Vakaruose. Jie bu-i "Visokie . prisitaikėliai, 
vo pasiekę Colorado. Utahi konformistai, tik savo kailio

mas 248 psl. Kiekvieno tom< 
kaina $4.00.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

*
informuoja shaiįvtojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūšy visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NFr>RIK LAUKOM A LIETUVA“ vra dinamiška.- mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Qucbec, CANADA

WE WILL 
THE VVORLD

CONQUER
by Liuda?j raudotojai. o gal ii mes vis -e gu £jeįUV0S katalikais ii

i--dideles meiles tam dabar lietuviškaja ’ bendruomene Dovydėnas, 217 ps!., kainai 
j okupanto batų sutryptam jAV-se; kreipia tarptautiniu $5.00. j
' musų tautos žiedui pasakysi- _ ~

o ■ Ime’ kad tas mūsų idealistiš- nrįpmOnj,] n,nį Stepo
Be praeitame numery pa- _ notrintiįkai nmiteikn- Pliemomū pnes zmo- no Kairio atsiminimai, 4I(i ka\" pa. gaus teisių paneigimą Lietu- osi kaina $2 Of

; jaunimo herojiškas žygis -e beį km. ki(ul? !>sl- KaIna................... «•<*
.. • . T17 • A A- • - 1 • I~ies okupantą, protestuo- TAU, LIETUVA, Stepo
SVciiėi™ttUHeno-^k(i,Jijant prit® Lietuvos pavel'S>- Koki atgarsi tas atsišau- no Kairio, 4S0 ?sl., kai 
daTmikHo V reikalaujant Lietuvai kimas ,'ado Amerikos vysku- nų ...............................$2.01

'ai?VeS .(kU,'ilv °kuPantf puošė ir bažnyčių klebenau 
MoncevidU. auKojo M. j S1UO metu niekad neduos), - • — -
Nuosndus ačiū JJoms uz. nevei^j0

paramą. j
Sambūrio komitetas

valstijas.

Aukojo šokių sambūriui

Be praeitame numery p 
skelbtųjų aukotojų Bostono} 
tautinių šokių sambūrio ke-

se, kol kas dar nėra žinių.
DIENOJANT, Kipro Bie 

unio. 464 psi., kaina....$2.0<
Ieško

Ieškomos Rose Kasper (Casper)

x1 , X- LB centro valdyba ragi-Bet kažin, kų galvoja tie, na ,ėkoti kal.d Kro]iui 
ne. parodę savo tragišką (225 N lgth st Phila(Iel.
■ouzrna. kova malaime- phja pa 19103) jr vysk

John Dougherty (50 Short 227 psl., kaina........... $4.0,
"Jie greičiausia apie savo Short Hills’ N"J' KONTRŽVALGYBA LIE

žygi ir jo prasmę galvoja ‘

PENKTIEJI METAI, Kip J jr ,\nna (Ona) Kazlauskienėj

kui
Padėka

Mano mielam vyrui a. a.
Jonui Norkūnui birželio 1 d.
mitus, kkusi dideliame, įajp kaip ir Šveicarijos 
skausme, reiškiu gilią pade-; dienraščio Zuerichsee Zei-, 
ką \ įsiems giminėms n pa-! tung bendradarbis: šiuo me- j 

r-z gausias mi- įu gutryptieji, kraujuje ir a-į.
šarose paskandintieji kovai 
pralaimėjo, bet galima tikė- Į E 

} tis. kad šiuo nepasisekusio 
maišto metu mažos, paverg
tosios europinės tautos vai

žįstamiems uz 
šias, gėles, puošusias a. a. 
Jono karstą, už palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.

Ypatingą padėką reiškiu

jo?

ro Bielinio, 592 puslapiai
Raina ...................... $2 0f

PASKUTINIS POSĖDIS 
Juozo Audėno atsiminima)

sv. Pet>-0 lietuvių parapijos ku L4b.aI.stv'tos laisvės sėklos 
klebonui kun. A. Baltrusu- 
nui. kun. A. Janiūnui už baž
nytines apeigas, solistui B.
Povilavičiui už gražų giedo
jimą bažnyčioje, komp. J.
Kačinskui, jį palydėjusiam 
vargonų muzika ir laidotu
vių direktoriui J. Lubinui.

vieną dieną sudygs ir atneš 
dideliu der-( neapsakomai 

' lių.“

AR DEŠINĖ NEŽINO,

KĄ DARO KAIRĖ?

Altos Miami skyriaus pir^ 
Dėkoju visiems, kurie tuoi Alininkas A. D. Kaulakis at-

ar kitu būdu stengėsi suma-jsiuntė Altos centro valdybai 
žinti mano didelį skausmą. > JAV karo departamento įs

ileistą žemėlapį, kuriame vi-} 
i sos trys Baltijos valstybės 
pažymėtos įjungtos į Sovie^

Liūdinti

Milda Norkūnienė

Į TUVOJE, Jono Budrio at 
siminimai, 224 psl., kain; 
$2.50.

SIAUBINGOS DIENOS
( 1944 1S50 metų atsimini 
mai, parašė Juozas Kapa 
činskat; 273 pusi. kaina $? 

10010 iuu 23 metus siunčia siun- į PER GIEDRĄ IR AUD 
tinius i visus kraštus ir yra pa-! RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi 
tyrusi. kad geriausia dovana| minimų (1909-1918) IV to 
Lietuvoje yra specialūs rubliu i mas. 272 psl., kaina kietais
certifikatai. j viršeliais ........................ $3.75

Už kiekvieną toki rublio certi-; To paties autoriaus tomą*

GERIAUSIA DOVANA 

LIETUVOJE

Intertrade Express Corp., 123 
. 23rd St., New York, N. Y.

fikatą gulima gauti mažiausia 
4 paprastus rublius. Tais specia
liais rublio certifikatais Vnešpo- 
syltorgo užsienio valiutos krau 
tuvėse galima pirkti viską už 
mažą dūlį kainos — už ketvir-

VI kietais viršeliais $3.75 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖ1 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi 
nimai (1920-1922 m.), 3D 
psl., kaina minkštais virše

tadalį ur net dar pigiau. Tai j liais $2.50. kietais—$3.75 
reiškia, kad jei. pav., kurios nors { ATSIMINIMAI IR MIN 
prekės kaina yra 10 rubliu, tui 'TYS. Kazio Griniaus, I to
tą prekę galima nupikti už du 
su puse rubiio ar dar pigiau.

Specialūs rublio certifikatai 
gali būti iškeičiami i paprastus 
rublius labai geru kursu.

Tie certifikatai pristatomi j 
namus per 3-4 savaites.

Už vieno rublio

mas, 300 psl.. kaina .........$2
ATSIMINIMAI IR MIN 

TYS, dr. Kazio Griniaus
IT tomas. 336 psl. kaina $5

LIETUVOS VYČIO PĖD 
SAKAIS. Juozo Strolios įdo-

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS 

ODOS PLAUKU PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-»(
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-!; j - • •
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-J {m°kama S2.3o. Gulite jų pasiųs-1 
sų užsakymus siusti su S6.00 apmokėjimu — JIB LABO-; ti, kiek tik norite. I
RATORY. 1137 So. 49th Avė. Cicero. III. 60650. JIBjl Paprašykite naujo iliustruoto 'p°lo Skipičio, 440 puslapiu
Atštovvbė. 2498 Daugall Rd.. Windsor. 12, Ont., Canada.;! katalogo veltui Jį peržiūrėję kaina ............................................$5
JIB sk.ri^: 7 Stut.gart Dutaburgen.tr. 7-l» W.ų kad s^ja,fis ruWioNEPRIKLAUSOMA LIE
Germany. \ aistinese: J & J. 2ooi M. 69lh St. ( hieago, , TUVA P QVinipin ateimi.3000 W. 16th St.. Cicero; 4754 S. Wood SU Chicago;;; certiūkatai yra geriausia dova- T.UVA- K- Sk,^_C’°
2923 N. Milwaukee Avė.. 1147 N. Ashland Avė.. Chicago!! na jūsų giminėms Lietuvoje. : nimu II tomas, 4 Zb psl., kai-
ir kitur. . !;. JSkelb.) $7.00.

rrr nrrrrrf f rr-rp—■ »>»—*«»»*»^»^>*^*»*****^>*****«**—^

1 mūs 1940-1945 m. atsimim-
176 psl. kaina $2.00.

:la
TUVA ATSTATANT. Ra

certifikata; n*a,«
NEPRIKLAUSOMA LIE

gyvenusios Brooklvne. N.Y 
los pačios arba kas jas pažinotu 
malonėkite pranešti ju dabartini 
įdresą Keleiviui. 636 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127.' 
Ieško Petronėlė White-Vaitke- 
vičienė.

(25)

NORI SUSIPAŽINTI

Iš Connecticut valstijos ama- 
ininkas. vidurinio amžiaus, vi- 
lutinio ūgio ir svorio, geros 
■iveikatos. finansiniai saugus, 
norėtu susipažinti su moterimi 
‘aip pat vidurinio amžiaus — 
iso gyvenimo draugystei.

Nesvarbu, ar gimusi Lietu 
oje ar Amerikoje.

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

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Tograma Naujoj Anglijoj 
a stoties WLYN, 1360 
Iociklų ir iš stoties F Ai 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki J :30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi!, 
pasaulinių žinių santrauk f 
r komentarai, muzika, dai 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists cėliu ir dovs 
nų krautuve, 502 E, Broad 
way, So. Bostone. Telefo

nas A N £-0489. T^n gauna 
t mas ir Keleiviai

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met| tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
neriamą,

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci.is — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp’nės pagalbos pagrindu.

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

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

SLA—-duoda V AULAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Iė8 apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kre?p,kitės 
* kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

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

Dutaburgen.tr
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Nauja lietuviška šeima Naujas lituanistinės m-klos 
tėvų komitetas

Baigiantis ir pasibaigus 
Bostono Lituanistinės mo
kyklos mokslo metams Įvy
ko net du tėvų susirinkimai, 
kuriuose aptarta visa eilė su

........ , . i tolimesniu mokyklos darbu1
' . _ 1 logijos mokslų bakalauro' Abu jaunieji yra baigę | _ ................. l
kaip $25 iaipsnj. Kartu ji studijavo ir aukštuosius mokslus, o Al- susijusių klausimų ir išnnk-

^•*"*•^####■############4 »########<#*.-»#♦**#♦###*##//#*############*##* f i

Vietines žinios
►•z*#########################*#*####*######*#*******#****-*'''****—; k>’u duktė, gegužės 21 d. bai- UW'‘'UIU\V1‘U

I gė Bostono Universitetą. Algirdas Bronius Makaitis ir
Viena mirė, jos vieton — ' są $700. Iki rugsėjo mėnesio tą dieną gaudama antropo- e^lna eiese e 11 ?ny e- 

į norima sutelkti $10.000. Au 
i ko jusiu ne mažiau

Nijolė Baškytė baigė 
baigė universitetą Piaeitą šeštadienį, birže-

v- i- n -i, t.. ~ : Ho 17 d. Nonvoode šv. Jur-Nijole Baskyte, Irenos ir . , . .... j £> • d - trio baznycioie susituokė zbvelionieš dr. Broniaus Bas- s , • •nomi bostoniečiai lietuviai

FORTŪNA FUEL CO.
478 ADAMS ST. OUINCY

(just keyond the UoLiow)

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 R#ųularl

lSp«c«|
keturi

Birželio 15 d. buvo 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos mėnesinis susirin
kimas. Jame pagerbtas vie
nos mirusios narės .atmini
mas ir priimti keturi nauji 
nariai.

So. pavardės bus surašytos len- pe(lagoginius dalykus ir ga- gis šiuo metu dar papildo- 
toje, kuri bus viešai iškabin- vo atitinkama mokytojos pa- mai studijuoja teisę. Jie abu 
ta. žymėjimą.

Mus aplankė 

kap. A. Namaksis

tas naujas tėvų komitetas. Ji 
sudaro pirm. Aušra Petro
nienė. A. Jurgelienė,, S. 
Baltienė, N. Ivanauskienė ir 
V. Dilba.

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

upto 
1/2

lFu»l Costl

Susirinkimas vienbalsiai 
atmenė darbotvagkėn įrašy
tą sumanymą susiaurinti lit. 
mokyklos programą, prail
ginti atostogas ir sutrumpin
ti mokyklai baigti dabar

: yra ir Bostono lituanistinės 
' mokyklos mokytojai..

Reikia pažymėti, kad N. ’
Baskyte yra labai gerai bai- Vestuvinė puota buvo 

■ gusi ir Bostono lituanistinę Wrentham miestelyje The 
Praeitą savaitę mūsų istai-i mokyklą ir jau keleri metai King Philip puošniame res-

Fin. sekr. A. Druzdis pra- gOn atsilankė kap. Adolfas,- l)atl J°Je mokytojauja. Ji y- torane, kur dalyvavo jauno- 
nešė, kad per gegužės mene- Namaksis su savo tėvu A. i ra ir aktyvi skaučių veikėja.' sios tėvai dr. Juozas ir Elz- 
si pajamų buvo daugiau nei Namaksiu. Tai viena iš tų gyvos lietu- kieta Petrikoniai, Algio Ma-
$18,00(5 ir kad mėnuo baig- Kapitonas A. Namaksis j viškos dvasios mergaičių sa- Laičio tėveliai ir visi gimi-
tas su $1.556 pelno. , tarnauja JAV oro pajėgų vo darbu ir būdu garbingai n®s’ gausus jaunimo būrys ir: reikalingą 11 metų skaičių,

į stovykloje Texase. Pernai atstovaujančiu mūsų jauna- nemaza vyresniosios kartos'nes tai būtų sąmoningas li

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE .

Goldas Platter 
Parts Protectioal 
Plaa

Over 40 years experience...Ecsy budget payment plans

CALL 773-4949 or 436-1204

Complete forced hot wster 
haseboard systems s te am 
apd hot water east iron wet 
kasė boilers.

E. Ketvirtis kalbėjo vis a- jjs huvo apdovanotas ypa-i ia; kartai 
pie didėjantį chuliganų ir tingu pažymėjimu už nuo-H
vagių siautėjimą So. Bosto- peinus tarnyboje. Kap. A. i šiuo metu N. Baškytė lan- 
ne ir ragino nanuš lakyti Namaksio sugebėjimu vado-• kosi Europoje ir ten žada iš’j ..................... ,
laišku^ .policijos vnsminkui Vauti ir profesiniu įgudimui būti apie 6 savaites. Siai Jaunai ir kultūringai
bei miesto majorui, rei- vykdyti naujas karių paruo-į ’ i lietuviškai šeimai nuošir-
kalaujant geresnės apsau- ;jmo programas valstybės) ~ o;r>pPn q ,i iri{!rp džiai linkime laimingiausio nekelti mokesčio už mokslą. J caisl nelaime jvyKo pia-į gos. Dėl jų jau ir draugija iždui buvo sutaupyta‘ per| t 00V;t^-0BXs ^nimo. o paieškoti kitų pajamų šal- j eit* sesta*^> «
yi a nukentėjusi. ‘ metus net $248,000. į brolis Donatas Baškys. Jis • tinių. kitų organizaci jų pa-: gaisrą Vendome viešbuty.!

Jis painformavo ir apie- Svečias atvažiavo ajdan-j yra taip pat baigęs ir Bosto- Harvart*ą Baigė 4,500 j ramog, neg ntuanistinis švie-i Gaisras jau buvo bai£tas ge- i 
užkandinės įrengimo dar- kyti savo tėvų Kotrynos iri no lituanistinę mokyklą. į Garsųjį Harvardo uni ve r-'timas yra ne tik tėvu. bet sinti, ugniagesiai jau rengė-'
bus. Jie sparčiai vykdomi. Adolfo Namaksiu. gyvenan-, sitetą šiemet baigė 4 500) ir plačiosios visuomenė* na-1 apleisti namą, kai staiga I iki
Ragrno narius remti užkan- čiu Newton Centre, Mass.i Abu sveikiname ir linki- studentų. Tai buvo Sžl-ji, grindinis lietuvybės iškiky-' griuvo viršutinis aukštas i/ m mStandi 

,aIlla- 1 mo re!kalas- palaidojo dar viduje esan-- atrų. 13 ugniagesių.

atstovų. Jaunuosius telegra
momis pasveikino ir gimi
nės iš Lietuvos.

tuanistinio švietimo smuk
dymas, ypač, kad mokinių 
skaičius nemažėjo ir visada 
jų yra 120-130.

Tėvų susirin kimas nutarė
Žuvo 9 ugniagesiai

Baisi nelaimė įvyko pra-

i čius 9 ugniagesius. Bostone 
į tiek žuvusių viename gaisre 

dar nebuvo buvę.

Daugiausia žuvo 1947 m. 
Texas City, Tex., — 27 ug
niagesiai. New Yorke 1966 
m. žuvo 12. N. Anglijojeiki

’ . . — , -----— ----
dinės fondą, kuriame jau e- Jis čia pabus porą savaičių? me sėkmės.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury St,

VVORCES T LR, MASS. 
Tel. SW 8-2868

yra vienintele oficiali jsta*- 
ga VVorcestery, kuri aiuncia 
siuntinius tiesiog iš V V or tes
terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan 
[br. J. Pasakomu
t 5 P t O I N I S 

OPTOMETRISTAS
» Valandos :
J nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak [ 
a Trečiadieniais nenriimama i

44? 8R0ADWAY 
? South Boston, Mass

♦♦#############################8#

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
P&puošalai 

Elektros Prietaisai
'! Rūpestingai taisoma laikrodžiu* 

žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY 
* SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649' >

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v. išskvrus šventadienius lr nekas.

sceososooososoosooeoeoaaeooei

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

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

Skambinkite

268-4662

kmz

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
4!) Church Street

fi. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą'-imo darbus iė lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki U va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

br. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

rv##*#*****##/#*****#*##*#**#*#**#

»##♦***#*##################♦#######
‘ A. J. NAMAKSY

Real Estate & Insurance 
321 Country Club Rd. 

;)Newton Centre, Mass. 02159j 

;! Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.
»##*#*##**######*##****#*r***#**#*y*###*#*************»*#***###**#**#,

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur S t., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209 

i■r##*#******************#****#**************#*#***##*########***###**##

South Boston Savings Bank
, ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimu indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 51’ 8 
4%

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

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

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisari

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maso. j
TeL CO 5-5854 į

Flood Sąuare
H ar dinare C o.

Ra.ininha# ff. J. ALEKNA
628 F.AST BR0ADWAT 
8OLTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

B*nj*min Moore Dažai 
Popi-ro, Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokį* reikmenys n»mi 

Reikmenys plumbsriam* 
vt,nk-i» reležiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorces t er, 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
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ren vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
1S BOSTONO J 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 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

'****#**######<r#««**<r***«^#***»#<######*#****#*#*##*##*#**##**#**-*

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA 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 paturnauja

Globė ParcelįService, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9— 5

8—12
Birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesiais įstaiga 

bus šeštadieniais uždaryta
393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*♦»**************♦********#*#####*#*##♦####*//rv**#**####**#####^^
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