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“Keleivio“ telefonas AN 8-3071
68-TIEJI METAI

Atskiro numerio kaina 20 centu

Vliko Taryba pagerbė 
laisvės kovos aukas

Birželio 19 d. New Yorke 
įvyko Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto Tary- i Kyšininkam SUmokū
bos posėdis. Šj posėdį pra-į
dėdama Taryba nuoširdžiai $25 millOnUS

ir giliai susikaupusi pagerbė „Nevv lork Times laikrašmūsų tautos pastarųjų dvie
jų mėnesių kankinius ir jos 
didvyrius — Romą Kalantą
Kaune ir nežinomąjį jaunuo' . __ ... ... .
lį Varėnoje, kurie savo skau-, aPie milionus. Skaiciuo-Į 
džia auka bei klaikia kančia . Jama\ ^a(. siams ? ei^la • 
pakartotinai parodė pašau-j
lio žmonijai lietuvių tautos! 
pelitinį gyvybingumą bei jos j 
nenumaldomą laisvės troš-j kl $10,000. 
kimą. reikalavimą Lietuvai 
nepriklausomybės ir (protes
tą prieš Rusijos okupaciją.

Tuo pačiu metu buvo pa
gerbtos ir lietuvių demonst
racijos. vykusios Lietuvoje, 
kuriose gausios lietuviu jau- . ,.
nimo masės šaukėsi į pašau-į v 51 ia _man-x 1 
lį: "Laisvės, laisvės, Lietu ’ Yorkas nera 
vai laisvės!“

čio tyrinėjimo duomenimis,1 
Nevv Yorke vien statybas 
vykdantieji sumoka kyšių

Baisi audra nusiaubė 
net 9 JAV valstijas

z
Potvyniai padarė $1.6 biliono nuostolių, 122 žmonės 

žuvo, apie 400,000 liko be pastogės. Tokios audros JAV-se 

iki šiol dar nesą buvę. Nukentėjusiem teikiama pagalba.

Sovietų Sąjungoje i
I

reikalauja reformų i
! Pagausėjęs atominės sri- 
. ties mokslininkas A. Sachay 
! rovas, kuris jau ne nuo šian-
• dien kritikuoja sovietų val-
• džia, vėl pasiūlė Kremliaus 
į valdovams naują programą,
• kurioje numatyta žmogaus'
• teisių garantuota apsauga ir)
sovietinės, ekonominės ir už- i I ropikinė audra Agnės, lietus iškėlė is krantų upių 
sienio politikos pageitimas.! praeitos savaitės pradžioje' .vandenis, o šie. sugriovę už- 

į nusiaubusi kraštą Kubos, tvankas, užliejo žemesnėse
Sacharovas rašo. kad — I pasiekusi Floridą ir pasiė- vietose miestus ir paskiras

Bostono lietuviu jaunimo vaidintojų sambūris "žvaigždlkig If*‘. 
kartais išleisti net iki 5',. vi-j kuris Chicagoje Jaunimo kongreso metu, liepas 2 d. 8 vai. vak.. 
SOS staty bos. Kyšių .dydis į-J jaunįmo Centre suvaidins ištraukas iš J. Gružo dramos ’’BarJ 
vailUS. Jie kaliais siekia net, vajdinįmas Bostone bus parodytas publ

; trečiadieni, birželio 28 d. 8 vai. vak. Lietuvių Piliečių draugi]
III aukšto salėje. Paveiksle pirmoje eilėje iš kairės Į dešinę sėdi:
Povilas Manomaitis. Algis Lapšys in vaidinimo režisierius Algis
Antanavičius; užpakalinėje eilėje — Laima Antanavičiūtė, Nor
bertas Lingertaitis ir Birutė Vaičjurgytė. Trūksta Algio Makalčio 

Nuotrauka Aldonos Dabrilaitės

Kyšius duoti tenka miesto 
inspektoriam, policininkam, 
įvairių miesto agentūrų ab 
stovam, net unijų viršinin
kam.

kad Nevv į 
šimtis, kad pa- J 

naši padėtis ir kitur.

Tų demonstracijų dalyvių’ Vokietija rudenį 
rinks parlamentą

dalis dabar kenčia sovietų 
kalėjimuose arba yra žiau
riai tardomi.

Šia proga Vliko Taryba 
aptarė ir Lietuvos katalikų 
skudą L. Brežnevui ir J.T. 
gen. sekretoriui Waldhei- 
mui, klėtis buvo pasiųstas ir 
JAV Vaist. sekretoriui W. 
Rogers bei JAV ambasado
riui J. Tautose, raginant tą 
kluasimą iškelti J.T. Žmo
gaus Teisių Komisijoje.

Vakai-ų Vokietijos vyliau-’ 
sybė, kurią sudaro socialde
mokratai ir laisvieji demo-1 
kratai, parlamente neturi 
daugumos, todėl kancleris 
Brandtas nutarė nebelaukti 
dabartinio Bundestago ter
mino galo, kuris ateitų kitų 
metų rudenį, ir ipaskelbė,! 
kad lapkričio mėnesį bus 
nauji rinkimai. Gen. de Gaulle. buvęs Prancūzi

jos prezidentas, kuriam birželio 
18 d. atidengtas paminklas Co-Kad protestai dėl religijos \SU Svetima Širdimi 

persekiojimo Lietuvoje ras-
tų J. Tautose geresnį atbal-1 gyvena 4 metus 
sį, nutarta tuo reikalu kreip
tis į Pax Romana, turinčią 
Jungtinėse Tautose tam tik
rą statusą.

Šia proga dar buvo aptar
tas Vliko nar
pildymo klausimas ir pa 
gvildenti reikalai, iškilę su 
galima Europos saugumo bei 
■bendradarbiavimo konfe
rencija.

musų visuomene 
apatija, veidmainyste, siau- džiausiu

„. JAV-bių ru egoizmu ir paslėptu ziau- 
rumu. Su širdgėla reikia pa
brėžti. kad, viešai rodant li
beralizmą. vis daugiau siau
rinama ideologinė laisvė ir 
didėja persekiojimai politi
niais ir ideologiniais sume
timais“.

muši 16 gyvybės aukų, di- 
įniršimu griuvo į 
tirščiausiai apgy

ventas valstijas Maiylandą,
Pennsylvaniją. Nevv Jersey. 
Virginiją. Delavvare, Nevv 
Yorko ir kitas ligi Kanados,

gyvenvietes iki 15 ar net ir 
daugiau pėdu tvanu. Buvo 
ne tik nuplukdyti namai, bet 
paskandinti geležinkeliai, 
platus plentų tinklas, — su
griautas susisiekimas net 
tarpe svarbiausių šių valsti-

padarydama milžiniškų nuo- jų centrų. Štai tos baisiosios 
Agnės siautėjimo tik keli 
pavyzdžiai:

stolių. Sakoma, kad tokios 
nuostolingos audros JAV-se 
dar nėra buvę. Ji palietė net 

•| devynias šio krašto valsti- 
Žmogaus pagrindinės tei- jas, viską pakeliui griauda-

ses turinčios būti apsaugo
tos. Tai svarbiau už viską. 
Sovietų visuomenė nereika
lauja tokios užsienio politi-

ma ir skandindama. Gausus
Anglų svyros vėl

! susvyra 9Įūjikvoje ragina
Britanijos vyriausybė pa- kos, kun siektų išpiešti įta-: 

skelbė, nebūsiąs surištas su į* i r idėjų eksporto, ribas.: streikuoti 
ar doleriu Dabar iis Jls *altma vadus, kad 40‘ H

visu išlaidų eina kaio reika- Maskvoje platinamas, at-

lombey Les-I)eux Ęglises mies-į tikos. 
I telyje, kuriame jis gyveno ir 
; mirė. Iškilmėse dalyvavo gene- 

1968 m. rugpiūčio 24 d. ro,<> našlė, prezidentas Pompi- 
Virginijos medicinos kole- dou ir 30,000 prancūzų. Prezi- 
gijos chirurgai 43 metų dai- dentas savo kalboje tarp kitko} 
lės mokytojui Louis Russell pasakė: “Mirtis yra tik pradžia,

•ių sudėties pa- Indianopolio. Ind., Įdėjo tavo legenda, generole, tik pra
tilsimas ir na- 17 metų jaunuolio Širdi. su' s,dej° ir augs diena iš dienos“.metų jaunuolio 

kuria jis ir šiandien gyvena 4 
ir, sako. jaučiąsis, kaip 17 j

Vliko seimas bus 
Clevelande

Vyliausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimas 
šiais metais bus Clevelande. 
Ohio. lapkričio 25-26 dieno
mis. Vliką sudarančių orga
nizacijų vadovai jau pradė
jo paruošiamuosius darbus.

m. amžiaus. Russell ir rūko,; 
ir dviračiu važinėja, ir dir-! 

Į ba netgi iki 18 valandų per 
parą, ir net nuo degtinės1 
stiklelio neatsisako.

Airijoje paskelbtos : 
paliaubos

Britanijos vyriausybe ir 
katalikų vadovaujama Airi-’į 
jos pogrindžio armija susi-: ,
tarė paskelbti paliaubas. Ar 
... . ‘Dabartinistikrai šūviai nutils, dar gali-., 
ma abejoti, nes protestantai

Illinois gubernatoriaus 
duktė paprašė leisti jai Įsi
jungti į Lietuvių liaudies šo
kių šventės šokėjų eiles. Ži
noma, jos prašymas paten
kintas. ir ji šoks kartu su 
šimtais mūsų jaunimo.

JAV-biu karo vadas 
gen. Creighton Ab- 

rams paskirtas Jungtinio gene.
virši

ninku vieton išeinančio į pensiją 
, gen. VVestmoreland.

su nepasitikėjimu žiuri i pa- , • u . •.. , 1 , ‘ i, . ralimo stabo kariuomenesbaubas paskelbti sutikusių
pogrindininkų tikslus.

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba pasmerkė oro pirą-į 
tus ir ragina vyriausybes im-

laisvai "plūduriuoja“ rinko
je, kol jo kaina nusistovės 
laisvoje pinigų biržoje.

JAV finansų ministras 
pareiškė, kad svaro susvyra
vimas nepaveiks dolerio pa- 
stetvumo.

Sekmadienį Paryžiuje bu
vo susirinkę Bendrosios Rin
kos centrinių bankų direk
toriai aptarti padėties ir nu
statysi tolimesnės savo pri

Nevv Yorko valstijoje nuo 
audros ir jos sukeltų potvy
nių žuvo 21 žmogus ir 50 
sužeista, o 26.000 gyvento
jų liko be pastogės. Tik El- 
mira miestely audra sunai- 

jkino 6,000 namų. kaikurias 
gyvenvietes paskandindama 
net 20 pėdų gilumoje.

Pennsylvanijoje nuo aud* 
ros žuvo 47 žmonės, o apie 
250.000 turėjo bėgli nuo ky
lančio vandens, palike savo

i sišaukimas, raginąs skelbti 
• - - Į streikus ir ruošti demonstra-
Sacharovas reikalauja pa-1 cfjas, nes tik tuo būdu dar- 

skelbti politinių kalinių am-: bininkai galės pagerinti sa- 
nestiją, panaikinti "uždarus į vo padėtį. Atsišaukime sa- J namus audros.malonei Wil- 
teismus“., naujų įstatymų ir1 koma, kad negalima vadintikes-Barre, Kingstone. -Sun- 
išaiškinimų taisyklių, nagai j socializmu tvarkos, kurioje į burv it• nituose miesteliuose.
. ..... I įvairiu viišininku ir veltė- buco padaryta apiekūnas nesutinkantieji su į, . ; 20 kartu (i j
Kremliaus pažiūromis siun- ^caro laikais kad liau-
ciami i psichiatrines igoni- . • • -1 ... . s ,. dies pinigai eina valdančiu-
nes, reikalauja naujj,, ■ ‘ban ai, kitu vaIstybių ..................
spaudos (Statymu, kūne le.«;!k^unistus1)artijoms ’j V.ramjoje žuvo 17 ū me-
tų rašyti teisybę, nustoti
trukdyti užsienio radijo sto
tis, leisti norintiems laisvai 
išvažiuoti į užsienį, panai-} 
kinti mirties bausmę, suda-' 
ryti specialų komitetą, kuris! 
dabotų, kad nebūtų prasi
lenkta su įstatymais sui-

lams.

ti

$1
biliona5? medžiaginių nuo
stoliu. Tose vietovėse nuken* 
tėjo ir nemaža lietuvių.

partijoms išlaiky . ... . . , >• ,
ir tikslams, nieko bendra ^^lagimu nuostolių padaiy

neturintiems su liaudies rei
kalais..

.Jame primenami ir Kau 
no įvykiai, buvę streikai Ka
zachstane ir Uzbekistane.

ta apie $160 milionų. Čia 
James upės vanduo perlipo 
32 pėdu aukščio užtvanką 
ir užliejo Richmondo preky
binius kvartalus.

Marylando valstijoje 15 
žmonių žuvo ir 2,000 liko be 

{ pastogės. Audra padarė apie 
iau] $50 milionų doleriu nusto- 

liu.

Subombardavo visą
plieno gamybą

Piaeitą savaitgalį JAV 
bombonešis sumetė net 2000 Į
svarų bombas į pačią pagrin-( manĘ tardant ir teisiant, šū
dinę ir moderniausią Šiau- J stiprinti kovą prieš alkoho- 

■ lizmą, kuris pasiekė tautos!
rėš Vietnamo plieno gamyk- nelaimės laipsnį ir morališ-* vencijoj išrinkti kandidatu 
lą Thai Nguyen.^ Naujos J kai degraduo ja visuomenę. H prezidentus reikia 1,509 
konstnjkcijos didžiulės tor*i i delegatų balsų. Manoma,
penos, vairuojamos televizi- Sacharovas savo memo- kad konvencijos daugumos, valstijoje, likusiose toliau
jos akimi, pataikė tiesiai į randume su pasipiktinimu f negaus nė vienas dabartinis nuo audros centro, padalyta

sunaikino beveik rašo apie "atviras ir slaptas“| kandidatas, ir todėl ten ga- taip pat milionai dolerių me-
I____•_____ f 12- U-a2_____________________________2-1—2_____ 2 i J *2_______   2~

taikinį ir
visą, š. Vietnamo plieno ga-j vyriausybės narių,
mybą, naudojamą geležiai-; ir kultūrinės viršūnės

Šen. McGovern 
1.342 delegatus, -

tun 
bet kon

W ashingtone

į ware,
D.C., Dela- 

Connecticut ir kitose

partijos’B* būti pasiūlytas į prezi-į džiaginių nuostolių, nors ir
p n vi- Į dentus šen. Kennedy, kuris 

pasiūlymą "partijos lakelių, tiltą ir kitai statybai.■ ]egijas. Jis reikalauja laisvų!1’ >P««'uly">? partijo.
■ vyriausybės ir partijos vadui į'.'., f" !r no"
.rinkimų ir teisės juos at. > *• «ol ataMkmeja. 
šaukti, jeigu jie nesugeba ei-j * * *
ti pareigų. » Prez. Nixonas pasirašė j-

į statymą, pagal kurį iš fede- 
Tenka dar pažymėti, kad i ratinės vyriausybės surink-

\Suėmė istoriką
t
Petrą Jakirą

Istorikas Petras Jakiras
suimtas ir pasodintas į kalė-j Sacharovas pasisakė prieš i tų mokesčių dalis gali būti
jimą. Jis yra Stalino nužu-'Sovietų Sąjungoje varomą i skiriama paskiroms valsti 

! dyto "liaudies priešo“ dide-’ paskirų respublikų nutauti- joms.

Riaušėse jau žuvo apie 
406 žmonių, jų taiq>e 82 ad
ministracijos pareigūnai.37 Iš New Yorko Į St Louis 
policininkai. skridusio lėktuvo oro pira-į
______________________________ • tas pareikalavo $502,000,

parašiuto ir dar išmokyti juo

lių nuopelnų kario Iono Ja- nimo politiką ir pabrėžė rei-;
ll o sūnūs. įkalą duoti teisę toms nėra-į Prezidento patarėjas sau-

{<)siškoms respublikoms lais- • gumo reikalais Henry Kis- 
vai apsispręsti ir nutarus net singer grįžo iš Kinijos, kur 
pasitraukti iš Sov. Sąjungos’jis kalbėjosi ir Vietnamo 
sąstato. karo užbaigimo reikalais.

Kaip "liaudies priešo 
šeimos narys, anuo metu ir 

’j Petras, dar tik 14 metų jau
nuolis. buvo įkištas ,į kalėji
mą, kuriame išbuvo 17 me- Žinoma, kol kas Sacharo-

♦ *

Kalbama. kad ateityje

nera žuvusių.

Tai tik apytikriai aukų ir 
nuostolių daviniai, nes dar 
vyksta valymo darbai ir pa
darytų nuostolių apskaičia
vimai. Dar vis randama ir 
naujų žuvusių ar sužeistų. 
Manoma, kad nuostoliu gali 
būti nuo SI.6 iki $2 bilionų.

Kadangi daus; kur žeme 
susisiekimas nutrūkęs, tai 
nukente iusiems teikiama pa
galba helikopteriais. Vy
riausybė 6 valstijas paskel
bė nukentėjusiomis sritimis, 
ii- joms bus teikiama federa
linės valdžios pagalba. Bet.
žinoma, niekas nuo audros

Cherry Hill. N.J., 33 metų nusileisti. Kai visa tai buvo' tų. Išėjęs Į laisvę jis nepa- vo balsas tėra tik šauksmas renkant naują popiežių, rim- nu ken tėjusiems žmonėms
tis griežtesnių priemonių su! vyras, Įėjęs i vieną Įstaigą, Įvykdyta, jis nusileido že- liovė kritikuoti valdžios tyruose, bet jis vis dėlto vir- tu kandidatu galįs būti ir • neapmokės visų turėtų nuo-
jais kovojant ir tokių atskri-1 pradėjo šaudyti. 6 žmonės mėn Indianos valstijoje ir veiksmų. ’ M ši vėl jį įgrūdo pina Kremliaus pamatus, kol lietuvis vysk. Marcinkus, gi-, stelių, o parama tiktai pa-
dusių nusikaltėlių negloboti, žuvo ir 12 liko sužeistų. . kol kas dar nesurastas. į kalėjimą. dar brutaliai nenutikivtas. męs Chicagoje. lengvins šiek tiek atsigauti.
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KATAL1KŲ SKUNDAS 
IR J. PALECKISS j

Paskutinieji įvykiai Lietu
voje — katalikų skundas 
net Jungtinių Tautų genera-j 
liniam sekretoriui, dviejų 
jaunuolių susideginimas ir 
dėl to kilusi didžiulė de- 
monstraciją . Kaune šūkiu! 
“Laisvės Lietuvai!“ — yra
skaudus dyglys komunis
tams. Tų įvykių nuslėpti jie 
niekaip negalėjo, todėl vi
saip stengiasi juos suniekin
ti. Esą. susideginęs jaunuo- 
’is buvęs psichinis ligonis, 
riaušes sukėlę chuliganai, o 
ir jos buvusios menkos, nes,
anot kažkokio “išminčiaus“ 
J. Žaliūko pranešimo “Vil
nyje“, — „jeigu būtų buvę 
rimtos riaušės, — radijas ir 
vietos spauda apie tai nebū
tų komentavusi“ (Atseit, jų

Didžiųjų jaunimo švenčių 
išvakarėse

Šiandien jau esame Pasaulio Lietuvių -Jaunimo kon
greso ir Lietuvių Tautinių šočių šventės pačiose išvakarė
se, tad būtų tuščias dalykas dar kalbėti apie šių renginių 
programų koregavimą ar naujus uždavinius. Tie klausi
mai jau buvo daugeli kartų mūsų spaudoje pagvildenti, o 
dabar belieka tarti tik paskutinius gero vėjo linkėjimus.

Norėtųsi tikėti, kad šie suvažiavimai vis dėlto dau
giau ar mažiau teigiamai palenks lietuvybės reikalui mū
sų išeivijos‘jaunimą ir kad tas poveikis sieks toliau, negi 
Chicaga, ir ilgiau, negu kongreso dienos.

Jaunimo kongresas ir šokių šventė — tai pasaulinės 
lietuvių jaunimo šeimos visuotinis susi linkimas, sudarąs 
progą tos šeimos nariams užmegzti dar šiltesnius ir,drau
giškus ryšius. Tam yra skirtos ir gausios pramogos, sto
vyklavimas ir meniniai renginiai. Tad būtų gera. kad tie 
jaunimo bičiuliški ryšiai ir ateity nenutruktų ir įsitvir
tintų naujų lietuviškų šeimų pagausėjimu.

Norėtume turėti vilti., kad numatytos paskaitos, sim
poziumai ir diskusijos lietuviškos kultūros ir politikos į spauda apie didelius daly-

Tokių nedaug ir žemaičių 
tarpe

Ko vertas žmogus 
komunizmui?

klausimais neišdils be pėdsakų kongreso dalyviams iš au- 
eų, kad visa tai prisidės prie lietuvybės išeiviškojo am
žiaus pratęsimo, kaip prisidėjo Pirmasis Lietuviu Jauni
mo kongresas, gerokai atgaivinęs lietuvių jaunąją kartą 
Kolumbijoje, Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje ir ki
tuose kraštuose.

Mes norėtume linkėti, kad šie suvažiavimai išryškin
tų ir paskirus iškilesnius meno, mokslo ar visuomeninės 
veiklos talentus, kurie ateityje reprezentuos mūsų jauno
sios kartos kūrybą ar vaidins ,vadovaujamą j į vaidmenį 
politinėje akcijoje.

Aišku, dar būtų linkėtina, kad ypač Jaunimo kongre
sas pasižymėtų ne tik senų minčių ar veiklos metodų at

kus nerašo, juos nutyli...).

Gal kas manytų, kad rim
tesnis vyras turėtų būti bu
vęs Lietuvos “prezidentas“, 
net Sovietų Sąjungos “pre
zidento“ vienas pavaduoto-

I)r. Pranas A. Šveikauskas

ir teisę verstis advokato 
praktika, šiandien ji yra jau 
plačiai ne tik lietuvių tarpe 
žinoma advokatė. Malonu 
priminti, kad ji yra ir Kelei
vio teisių skyriaus vedėja.

Pranas taip pat smalsus 
mokslui. Lietuvoje jis baigė 

1 Kauno universiteto ekono- 
į mijos mokslus. Nors ir stip- 
i rus jis toje praktiškoje sri- 
Į ty. bet iš motinos dar buvo
! paveldėjęs meilę ir gabumą 
i literatūrai. Dailiąja literatū- 
I ra jis visą laiką domėjosi ir 
- pats mėgino rašyti vaizdelių.
I novelių. Jų buvo spausdinta 1
■ * tz 1 * * m J “ i r

Kadaise vienas žymiųjų 
žemaičių poetų Butkų Juzė 
rašė, kad žemaitis, jeigu bū
tų reikalo, galėtų ir be gah 
vos dar pusę mylios nubėg
ti. Gal jis ir perdėjo, bet 
kad žemaičiui netrūksta už
sispyrimo numatyto tikslo i

jų, dabar jau pensininkas siekti, tai teisybė. Jų tarpe 
Justas Paleckis. Regis jisai į tikrai yra tokių, kurie įvei- 
rimčiau už tą Žaliūką turėtų; kia jr tokias kliūtis, kurių
ir Lietuvos įvykius aiškinti. 
Deja. to nematyti.

kiti nepajėgtų nugalėti.

Jdomų straipsnį tuo reikalu parašė New York Times 
'įiemaščiui anglas Robert Thompson, partizaninių karų 
žinovas, nekartą slaptai lankęsis Vietname ir informavęs 
prez. Nixoną apie tenykščią padėtį.

Jis rašo. kad paskutiniuoju metu prasidėjus šiauriečių 
puolimui, atkreiptas dėmesys į didelius žmonių nuosto
lius. Autorius nekalbėsiąs apie karių nuostolius, kurių 
galį būti abiejose šalyse po 500,'000. Kare tai laikoma 
“teisėtu“ dalyku. Nekalbėsiąs ir apie tragišką pabėgėlių 
padėtį. Jam rūpį tie civiliniai žmonės, kurie žudomi abie
jose pusėse ir dar bus žudomi.

Vakaruose žmonių sąžinė badoma tokiomis ameri
kiečių žiaurybėmis, kaip My Lai ar bombardaivimais. ku
liuose žūva ir civilinių žmonių, nors paskutiniuoju metu, 
išradus bombas, kurios automatiškai suranda taikinį, tų 

Į ir Keleivyje. Todėl supran-Į aukų yra mažiau, negu 1965-68 metais.
tama, kad jis, ekonomiškai

Bet daug mažiau kalbama arba visiškai nepranešama 
apie Šiaurės Vietnamo komunistų žiaurumus, kurie toli 

pasiryžo pats vėl atsisėsti į Į pralenkia My Lai. Ir jie yra ne atsitiktiniai, bet gerai ap- 
mokyklos suolą ir paskęsti į galvotos politikos veiksmas.
literatūros studijose, pasi- į
rinkęs rusų literatūrą. j Hanojus skundžiasi dėl 6 civilinių žmonių, žuvusių 

nuo bombų, pirmą kartą, šiauliečių puolimui prasidėjus, 
Vos tik baigęs Emmanuel bombarduojant Šiaurės Vietnamą. O patys šiauriečiai mė- 

kolegiją Bostone, P. Švei- raketas į Saigoną ir Pnompenhą, nužudydami dešimte-

apsirūpinęs ir, kaip sakoma, 
pastatęs ir šeimą ant kojų,

kauskas pakviečiamas 
pat mokytojauti.

ten

P. Šveikauskui negana

riopai daugiau civilinių.

Jie 130 mm rusiškomis patrankomis An Loc ir Quang 
visai nesi 
padaryti

Apie vieną tokį pavyz-
Štai, kas jo rašoma iš Ita- , dingą žemaitį čia ir noriu! buvo mągistro laipsnio? Jis Tri miestus sulygino su žeme. visai nesisielodami dėl ci- 

gromuliavimu, bet sušvytėtų ir naujomis idėjomis bei jau- lijos “Laisvei“ atsiųstame ir, trumpai pakalbėti. Tai ne-Į pasiryžo viename iš geriau- vilinių žmonių. Tą patį jie nori padaryti ir Rotum bei Hue 
“'rželio 16 d. išspausdinta- makščiškis Pranas A. Švei-į šių JAV universitetų — miestams.

e laiške: į kauskas, kuris šiomis dieno- Brown (Providence. R.I.)—
’ mis Brown universitete gauti daktaro laipsnį. Ten Kiekvienas yra girdėjęs apie My Lai, bet kas girdėjo 

“Milane įvyko plati spau- (Providence. R.I.) gavo lite- ... , ... ,. .. apie Caįbę, kur komunistai išžudė visas milicininkų žmo-dos konferencija Tarptauti- ktūros (oficialiai filosofi-i £^±2
nės
klausimuose _ ________
Lietuvos reikalai. Jų tarpe sjų bakalauro ar daktaro iZeVg^ vyra®k -ir apie propagandinį triukš- laipsniu garbės,-organizaci- į vi^ceTir Dats mokosi <>! ' ‘
mą sukėlusią “peticiją“ dėl J°s Phi Beta Kappa nariu. , * j Daugelis žino apie žudynes Hue 1968 m., kai tą mies-
religinės padėties. Tai davė . yam rei!kėjo ir ištvermės, tą buvo užėmę komunistai-. Ten jie išžudė 5,700 civilinių
progos atskleisti tos “petici- Tlfa?a'y rlalin’ ir gabumo. P. Šveikauskui žmonių, bet kas šiandien kalba apie rastus komunistų do-

I jos“ falsifikaciją, nes para- D„t tm-pkitp jy netrūko, ir štai, kaip mi- kumentus, kuriuose jie gėrėjosi nužudytųjų skaičiais ir
i£SlnTK' maitiskos kantinės, tuoj su! J*? Ol“?to ^ilestavo, kad nesuspėjo dar daugiau išžudyti. Tos

gu Duau, Įtikinėjant, jog 1 ei- žin^gite j-odėl apie tai ra- flIo9oflJ<>s daktaras, parašęs žudynės nebuvo atsitiktinis nedrausmingų kanų veiksmas.
ŠILUVOS STEBUKLAS - dingumo šv. Mergelei. kia rašytis, nes būsianti už- šaU." 1 tiau- Tai bUV° apgalvotos politikos kruvtaas plana8' '

’-Tačiau Iviskis piestu sto- bažnyčia ar iškelia- rašytojo Andriejaus ..............................
■*0 prieš toki aiškinimą, nes Į mas kuni?as- Tokiu apgau- Dr. P. Šveikauskas yra gi- Platonovo tematiką ir for-! Straipsnio autorius sako, jog visa tai verčia susimąs- 
J it-... ' lės būdu ihnvo renkami nara- me« 1QAd m 11 H +.,4; Jai o+zUtloc Koc o f eiti V c iaiani Irnmnnistams nuvvks

latviškais polėkiais, sukrečiančiais apsiplutojusią mūsų 
išeiviškojo gyvenimo į-utiną.

Neabejotina, kad suvažiavimų metu įvvainomis pro
gomis pakartotinai bus minimi Lietuvos ir lietuvybės daik
tavardžiai. Šie žodžiai iš tribūnos bus tariami su pagarba 
ir rūpesčiu. Bet mums būtų dar didesnis džiaugsmas, kad 
mūsų jaunimas bent Jaunimo kongreso ir Tautinių šokių 
šventės dienomis jsipareig<-‘ų savo tarpe kalbėti tik lietu
viškai... Bet, deja, šis paprasčiausias ir lengviausiai įvyk
domas mūsų troškimas vargu beįsikūnys.;.

Ką kiti rašo?
SENOVĖS PRIETARAS

Katalikų filosofas prof. 
dr. A. Maceina Aidų žurna
lo balandžio numery iš
spausdino įdomų straipsnį 
apie peniai giuodžio 
Vokietijoje mirusį mūsų 
mųjį istoriką prof. dr. Zeno' 
ną Ivinskį.

Dr. Z. Ivinskis buvęs gi 
liai tikintis katalikas.

maldingumas, atremtas į ne=’lėsbūduibuvo renkami para- 1904 m. sausio 11 d. mą, priimtas i garbinčiau- tvti dėl ateities. Kas atsitiks, jeigu komunistams pavyks
tikrą dalyką,-irstąs apgau-pai i sąsiuvinius ar tuščius Taigi jis jau eina 69-sius sią akademikų Phi Beta'užimti Pietų Vietnamą? Koks kraujo praliejimas bus 
lino-u Skelbimas nebuvusiųI Iapus’ 0 Paskui Pridėti prie metus. Jis šeimos žmogus. Į Kaippa organizaciją, Emma-! tada?
dalykų esąs žmonių mulki- į vadinamos “peticijos“. ; Ameriką atvyko 1946 m. su nuel kolegijos slavų skyriaus
nimas, nes žmonėse maldin- j KT . . D . . .žmona ir dviem 7 metų sū- vedėjas ir Brown universi’- Prieš 4 metus Thompson spėjęs, kad aukų bus keli

ūsuižv- ^umas k-vl^s kaiP tik todėl’ikad tSd?vaikiškaT«ni^vn’ čia’,^lp ir kltlems’ teto dėstytojas. šimtai tūkstančių. Dabar jis manąs, kad tas skaičius pra-
1Z> kad jie tiki i šio skelbimo kad . U xalKlska/ sugalvo- reikėjo pradėti naują gvve- s...............

' Zpnn‘ tikrove. O jei tokios tikro-i patenkino jj „imą.
esą buvę. tai tada ir!klausiusius ir kitus atsakyves nesą buvę. . „

pats skelbimas Virsta melu... • eJuslus •
Šiluvos apreiškimą Ivinskis!

Manau, kad tokių kaip P. 
Šveikauskas nedaug tėra iri

i šoks milioną.

, Padirbęs kuri laiką. Kę- žemaičiu tarpe, todėl ir lai-.' ”Ta*k<>s balandžiai“ gah sakyti, kad visa tai1 yra per- 
| leivy, P. Šveikauskas gavo kau reikalinga apie ji tuos! dėta. Bet perbėgęs iš komunistų puses PUik«, Tian van

“Ir vis dėlto. — rašo dr. 
A. Maceina, — šis papras
tas. nuoširdus Zenono tikė-

raikHevenda k toda rėikTL Vakaru, ypačiai Italijos, stambios fimos atstovybę kĮ„s žodžius pagyti. Te~- 
kunigai jo ne-; •pfaUJį1,Zla P^’<!?1agife'ai Par<?.avlneti tada rlar didelę, bū„je jį, geras pavyzdys irlavo, kad 

skelbtų“.
jimas nebuvo aklas tikėji- Deja, kunigai to giliai ti-f J. 
mas tradicija. Pradėjus mū- kineio kataliko ir Įžymaus 
sų visuomenei domėtis Šilu=' istoriko neklausė, 
vos šv. Mergelės apsireiški
mu, Ivinskis šio apsireiški- LIETUVA IR VATIKANAS 
mo istoriškumą neigė: ’Jis,
yra paremtas tik 18 a. galo ‘ Dr. A. Maceina jau minė’ 
neaiškios kilmės “špargal- J tame straipsny rašo ir apie

informuota apie tikrąją pa
dėtį Lietuvoje, kad patikėtų 

Paleckio pasakėlei.

NIXONO RINKIMU 

IŠLAIDOS

Prez. Ni.vonas dar nepra
dėjo rinkiminio vajaus. Jis 
tepradės važinėtis ir kalbaska“, nežinia kieno lenkiškai! tai, kaip dr. Z. Ivinskis ver 

surašyta reliacfjėle. kai jo-' tino Vatikano politiką, 
kių kitų žinių per 17 ir 18 a. •
nėra, nors vyskupai apie Ši=| “Stebėdamas Vatikano 
luvą nekartą rašė Romon...! politiką mūsų tautos bei
Aš kun. N. nekartą teigiau, i valstybės atžvilgiu, Ivinskis} T ... ...
jog mūsų tikėjimas nesusilp-! susimąstydavo: ’Kai žmo- . .J°. .vyliausioje ^rinkimų 
nė? nuo to, jeigu Marija ir; gus pergalvoji. gaunasi ido-; būstinėje n a _ 8^ apmo- 
nepasirodė aniems pieme-i mus skerspjūvis per istoriją. amizmones. Geguzes me- 
mfkams. Kam mulkinti žmo.'200 metu lietuviams buvo nes! Jlems algų lsmoketa

Dac, kuris partijoje išbuvo 24 metus, pareiškė, kad ko
munistai, užėmę Pietų Vietnamą, išžudysią iki 3 milionų 
žmonių. O kitas pulkininkas Le Xuan Chuyen, komunistų 
tarnyboje Išbuvęs 21 metus, sako, kad į pietiečių “kraujo 

, . ., , . , , I Sveikinu dr. Praną Švei-’ g^oiog“ sąrašą esą įtraukta 5 milionai žmonių, iš kurių
,Xe?yb!' kau,9k»ir “nk.iu SS 10'15r'sumok& 9avo «yvybe-

naujieną — nerūdijančio. kitiems, 
plieno indus. i

sakyti tik po i espublikonų i karas. Nebegalėdamas grįž 
konvencijos rugpiucio mene- ti j Lietuvą jis pasjIjko
sį, bet rinkimų aparatas su
dalytas..

nebuvo naujas dalykas. Jis-mokslo žinias 
nuo 1932 iki 1936 m. dirbo • skleisti kitiems. Tikiu, kad 
Pienocentro eksporto sky-»dabar, daugiau laisvo laiko 
riuje. 1936 m. Pienocentras turėdamas, atsimins ir Ke- 
pasiuntė jį į Angliją savoj Įeivio skaitytojus, kaip tai 
atstovu. Tas pareigas jis ten įdaro dr. Marija Šveikaus- 
sėkmingai ėjo, iki prasidėjo: kienė.

Taigi Thompson pažiūrėjo ir į antrąją medalio pusę, 
apie kurią visokio plauko liberalais, taikos šalininkais ir 
kitais gražiais vardais pasivadinę spaudos, radijo, televi
zijos ir kitokie auksaburniai nė iš tolo, nė puse lūpų neuž
simena. Jiems tik amerikiečiai esą barbarai, o komunistai 
švelniausi sutvėrimai, nekalčiausi balti avinėliai, kad nors 
prie žaizdos juos glausk. Gyvenimo tikrovė, kaip matome, 
n-a visai kitokia.

J. Vanagas

LAIKRAŠČIŲ PADĖTIS 
VISUR SUNKĖJA

lijoje ir dirbo Anglijos ko
operatyvų centre Manches- 
tery. Tokią patirtį turėda
mas, P. Šveikauskas sugebė
jo ir naują biznį taip išplės
ti, kad galėjo ne tik savo 
šeimą išmaitinti, bet ir abu 
sūnus išmokslinti. Jie abu

MIRĖ H. JOHNSONO • išėjo į pensiją, sayo sūnui 
RESTORANU STEIGĖJAS r?^davęsb63 restoranus ir

Belgijos sostinėje 5 die
nas posėdžiavo Tarptautinis ___ _ _ __ __ __  ,__
laikraščių leidėjų kongresas, j " j 168 motelius, kuriuose dir-
kuriame dalyvavo apie 200’ Birželio 20 d. N«w Yorke ba 13.500 tarnautojų, 

pabaigė garsųjį Harvardo' laikraščių leidėjų iš viso pa-mirė Ho\vard Johnson. 75
universitetą bakalauro laip-j šaulio. Visų nusiskųsta, kad J m., plačiai šiame krašte ži- 
sniais, o vėliau vienas Yale laikraščių leidimo išlaidos nomų jo vardo restoranų ir 
universitete gavo ekonomi- j didėja, o pajamos, ypač iš motelių steigėjas, 
jos. o antras Columbia uni- j skelbimų, kurie sudaro patį •

j versitete 'politikos mokslų' svarbiausią šaltinį. — mažė-, Johnson gimė Quincy,
10 tarnautojų gauna per daktaratus. j ja. Į Mass., čia jis 1929 m. atida-J Mums Įdomiausia, kad

mėnesį po’$2,000. 57 — po j } . < rė ir savo pirmąjį restoraną, i jaunystės dienomis Howard
$1,000 ir t.t.. ' Kai vaikai pabaigė moks- Pastaruoju metu laikraš- Pagarsėjo savo grietininiais T , ,------- = Johnson tarnavo McCorma-

cko uošvio B. Ruplio krau
tuvėje So. Bostone. Apie tai 
plačiau parašysime kitą kar- 
tą.

S345.459. Viskam vadovau
ja buvęs teisingumo minist
ras Mitchell, kuris gauna to
kią pat algą, kaip ir Nixor.o 
kabineto nariai — $60,000, 
atskaičius mokesčius.

nes, jeigu nėra jokių (rody-; skelbiami kryžiaus karai, ir 
mų: kam skelbti urbi et or’ iš Romos. Avignono ir vėl iš 
bi tai, apie ką patys vietos‘Romos išėjo dešimtys bulių, 
vyskupai, smulkiai aprašy-! gana charakteringų. Vytau- 
dami patį bažnyčios (šilu- tui. lenkų paprašytas, Mai’ 
voje) atgavimą, tyli.“ J tynas V draudė vainikuotis.

»1919 m. Zecchini mus visai 
Dr. A. Maceina rašo bu-! ignoravo ir t.t. ir t.t? Į šių 

vęs liudininkas aštraus gin-Jpavyzdžiųeilęsavaimeįsiri- 
čo tarp dr. Z. Ivinskio ir vie*; kiayo ir pop. Jono XXIII no-,
tos kunigo. Kunigas tvirti-! ras uždaryti ar bent susiau-. ! lūs. Marija šveikauskienė čius labai konkuruoja radi- ledais, pradėjęs viena šoko-
nęs. kad tikėjimui visiškai i rinti mūsų atstovybę prie! Mitchell vien iš smulkių pasiryžo baigti Lietuvoj pra- jas ir televizija, kurie žinias ladinių rūšimi, o dabar jau
nesvarbu Šiluvos apsireiški-1 Vatikano. Ivinskis tuoj pat j rėmėjų jau surinko $10 mil., dėtus teisės mokslus. Pasiry- pateikia daug greičiau ir jas parduoda 28 rūšių,
mo istoriškumas; svarbu tik.’ šoko veikti, kad tai neįvyk- todėl yra iš ko ir ^lgas mo- žo ir savo tikslą pasiekė: atneša tiesiai į namus ir ne-
kad jis keliąs žmonėse mai-»tų“. keti. gavo teisių daktaro laipsnį mokamai. __ 1964 m. Hovvard Johnson

Dabar jau yra 871 resto
ranas ir 438 moteliai. Jų me
tinė apyvarta siekia 200 mi
lionų dolerių.
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KAIOAITI MOOONOi Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS RIKO NEVKKIA, 

JO NIEKAS NKPHKIA.

Jaunimo kongresui jau i PIENOCENTRO BENDRADARBIAMS
ORKVILLE, CAL.

Mirė dr. J. Rudis-Rauktis

pasiruošta
Birželio 10 d. Chicago- 2 vai. popiet — pokalbiai 

je .posėdžiavo Jaunimo kon- temomis ”Jaunimo vieta lie- 
greso komitetas su komisijų tuvių bendruomenėje4*, vad. 
pirmininkais. Jame paaiškė- Arvydas Barzdukas. ii- "Jau

nimas ir spduda“, vad. Jūra
tė Reizgytė.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Jaunimo c arbas ir širdis— 
lietuviu tuutos ateitis!

II Pasaulio

Lietuvių Jaunimo Kongreso

jo, kad visi svarbieji pasi- 
i-uofšimo darbai atlikti, belie
ka tik šis tas pataisyti, nu
dailinti taip, kad kongreso 
eiga būtų kuo sklandžiausia.

Kai mūsų laikraštis išeis, 
birželio 24 d. jau bus atida-

3:30 vai. — paskaita: "Iš
eivijos jaunimas ir pavergta 
Lietuva“, skaito Vincas Bar
tusevičius.

8 vai. Jaunimo Centre vai-!

PROGRAMA

, ... , -vu i v ' Birželio 15 d. mirė dr. Jo-
Mieli buvę bendradarbiai, kiai uždirbto skatiko. bny-įkųbas A. Rudis (Rauktis)

. konspektais gausi Lietuvos generalinės konsu-! 
Ilgokai lauktas lendmys mokslinių institucijų biblio-Į j^s juzės Daužvardienės! 

“Žemės ūkio gamybinė koo- tekos, ir visiems laikams liks j 5roijs
peracija Nepriklausomoje dokumentacija apie Lietu- 
Lietuvoje 1920-1940** jau vos ūkininko sėkmingas pa
tui ėjo Tamstas pasiekti. Ka- stangas per kooperaciją
dangi šiam leidiniui išspaus- siekti šviesesnio rytojaus. Simas Kudirka 
dinti piniginį pagrindą su-į ........ . taikos premijai, —Algirdas
darė bu»/. Pienocentro bend- . Apie leidinį jau yra atsi- Gustaitis, 14 psl., kaina 50 j 
radarbiai. tai aš jiems pa- liepimų spaudoje. Daromai centų. i

a. pastabų. Pvz., dėl ko apeita I
kooperatinė sąjunga "Liet- j Jei tu paliesi mane. Tai 
ūkis**? Ši didelė ir reikšmin
ga sąjunga buvo prekybinė, 
o ne gamybinė. Kalbant a- 
pie "Lietūki“, reikėtų kalbė
ti apie visą prekybinę koo-

teikiu pajamų ir išlaidų 
pyskaitą iki 1972.V.31 d.

rytos kelios parodos Jauni- ,. . ‘ j. v n k i I DM6,538.86.4<wn n„,„_ ‘Imimai: K. Ostrausso dra-,

Pajamos: bendradarbių 
aukos ir įprenumerata —

Nobelio

1

I

s;l

— PARODOS — birželio 21 
centre. Chicagoje

- liepos 4 d. d. Jaunimo

mo Centre (5620 So. Clare
mont Avė).

Kongreso oficialus atida
rymas bus penktadieni, bir
želio 30 d. 7 vai. vak Con- 
rad Hilton ( 720 So. Michi- 
gan Avė.)

8 vai. vak. ten pat A. Sau- 
laičio paskaita "Lietuvių 
jaunimas išeivijoje — pras
mės beieškant“.

10 vai. ten <pat susipažini
mo vakaras. Įėjimas $3.

šeštadienį, liepos 1 d. nuo 
10 vai. ryto ten *pat pokal
biai :

10 vai.: Jaunimo vaidmuo 
Lietuvos laisvės siekime, va
dovauja Alg. Gečys.

11:30 vai. Jaunimo organi
zacijos, vad. Juozas Gaila;
Lietuvių kalbos mokymas' mylių i šiaurę nuo Toronto, 
šeimoje, vad. Gintarė Ivaš-

ma "Kvartetas“, rež. 
Juknevičiūtė, ir K.

1 "Mamutų medžioklė“ 
M. Smilgaitė.

kienė.

2 vai.: Lituanistikos mok
slų galimybės, vad. Leonar
das Dambriūnas.

— ATIDARYMAS — birželio 30 d._ liepos 4 d .(L Con- 
rad Hilton viešbuty ir Jaunimo centre, Chicagoje

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

— STOVY KI.A — liepos 9 - 13 d. d. Romuvoje, Kana
doje

— UŽDARYMAS — liepos 15 - 16 d. d. Toronte, Kana 
doje.
Smulkesnę programą prašome sekti spaudoje.

II PLJK Komitetas

mūsų jaunojo atžalyno at
stovės Eglės Juodvalkytės 
eilėraščiu rinkinys, 44 psl., G 
redagavo A. Dundulis, me-'J 
cenatas— Chicagos Aukšt.it 

peracija. Tai jau būtų atski- Lituanistinės mokyklos 1971 j t 
ra tema. -72 mokslo metų abiturien-j*

tai. išleido Pedagoginis litu-į 
anistikos institutas.

Dalia1
Salos!

lez- kopijų atspausdinimas (ne
toli 1,500 psl.), kelionės į 
bibliotekas knygai medžia
gos atrinkti (į Vokietijos ir 
Šveicarijos mokslo instituci- 

j jas), pašto išlaidos, iš viso— 
DM 1.469.00. 2) Spaustuvei

i ii

Išlaidos: 1) Leidiniui me- 
„ i džiagos paruošimas —foto-

Liepos 4 d. sporto diena: 
, Marąuette Parke nuo 11 vai. 
lauko bėgimas ir futbolo 
rungtynės, o nuo 2:30 vai.
Pogen mokykloje (79-tos;;r redakcijai sumokėta —
■i; Pulaski gt. kampas) tink-l nM5,561.75. Išviso išleista 
ūmo. lauko teniso ir (4 vai.)'
Australijos - Chicagos krep
šinio rinktinių rungtynės.

7:30 vai. su Australfjos i 
sportininkais susipažinimo 
vakaras Inn motelv (5820 
So. Kedzie Avė.). Bilietas— 
$2.50.

Tuo baigsis kongreso dar
bai Chicagoje, ir jo atstovai 
išvyks i Kent universitetą Į 
studijų dienų, o nuo liepos 
9 iki 14 d. stovyklaus "Ro* 
muvos“ stovykloje, apie 150

Liepos 15 d. vakare jau 
Toronte bus koncertas ir 
šokių vakaras, o liepos 16 d. 
iš ryto pamaldos, o po pietų 
kongreso uždarymas: nuta
rimų paskelbimas ir Henri
ko Antanaičio paskaita: 
"Kokie mes būsime 2000 
metais?“.

DM7.030.75.

Dar negauti iš Chicagos 
raštu pažadėti $300.

Jau beveik susitarta par
duoti 100-120 egz. knygos 
(urmo kaina).

f

Išlaidų gali dar susidary
ti virš $1.500 (knygų Įriši
mas neapmokėtas, konspek
tų anglų ir vokiečių kalbom 
paruošimas ir atspausdini
mas, ekspedicijos išlaidos ir 
pan.).

Nuoširdžiai dėkoju buv. 
bendradarbiams už suteik
us knygai išleisti galimybes. 
Spaudoje jau yra pasisaky
ta, kad išeivijoje tai bus tik
antroji knyga apie Nepriimu

Nuoširdžiai sveikinu 
Jūsų

J. Glemža

ANGLIJA

Tautos Fondo atstovybė

Tautos Fondo, kuris tel
kia lėšas Vlikui. atstovybė 
D. Britanijoje pasiskirstė 
pareigomis 'šitaip: pirminin
kas — P. Mašalaitis, iždi
ninkas — J. Vilčinskas, sek
retorius — J. Lūža, nariai— 
Z. Jūras ir A. Jovaras.

Atstovybės adresąs: — 
2 Ladbroke Gardens, Lon
don. W 112 PU, England.

(E)

DOVANA JAUNIMO

KONGRESO ATSTOVAM:!
Ii

Ateitininkų Federacijos; 
vadovybė nutarė kiekvienam 
II-jo jaunimo kongreso na
riui. atvykusiam ne iš JAV 
ir Kanados, dovanoti knygą 
"Lietuviu poezija išeivijjoje 
1947-1971 **.

Aukoti dar nėra vėlu
į Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas jau 
j čia pat. Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pini- 
( gų. Žemiau yra surašyta at'karpa, kad tie tautiečiai ir or- 
i ganizuoti telkiniai, kurie iki ‘šiol neturėjo progos prisidėti 
i auka. bet yra jautrūs jaunimui, galėtų ją užpildyti. Kiek- 
i vienas doleris yra prasmingas kongreso sėkmei, dėl to

Neseniai iš spaudos išėjo ’ kviečiame paskutiniųjų dienų talkon. Jei ir po kongreso 
Vlado Požėlos atsiminimai, ateis Jūsų čekis, jis bus reikalingas dar esančioms srko- 
pavadinti "Jaunystės atsimi- loms sumokėti.

VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI

3:30 valandą: Pabaltiečių ko Antanaičio paskaita: _'‘jnsoIno* [’etnvnj ž^mės, 
jaunimo bendradarbiavimas ’’Kokie mes būsime 2000 i ukb °..aPle ze™ės ū.?10' k°°' 
(anglų kalba), vad. Ilze metais?“. peraciją pirmoji. (1948
Kalninš ir Nastutė Umbra- m. Vokieti jo je_ buvo išleista
zaitė; Stovyklos — labiau Studijų dienų Kento uni-į caetuvos žemės ūkis ir sta-, 
panaudotina lietuvybės iš-, versitete programa turi tris* tistika). j
laikymo priemonė, vad. Igne pagrindinius tikslus: iškelti

GARDNER. MASS.

Aukštikalnių auksinė*.
sukaktis

Gegužės 27 d. Margareta 
ir Petras Aukštikalniai mi
nėjo savo vedybų 50 metų 
sukakti. Ta proga Lietuvių 
bendrovės salėje surengtoje 
puotoje dalyvavo apie 100 
asmenų. Puotą suruošė su
kaktuvininkų giminės..

nimai“.* Apie iuos Naujieno
se adv. Jonas Našliūnas ši
taip rašo:

"VI. Požėla turėjo dide
lius rašytojo gabumus, jo at
siminimai — vieni iš geriau
siai parašytų atsiminimų, to
dėl kiekvienam lietuviui re
komenduotina šią knygą 
perskaityti“.

Dirvoj įašytojas Jurgis 
Gliaudą "Jaunystės atsimi
nimus“ taip vertina: <

"Vlado Požėlos Jaunystės 
atsiminimai yra stambus i-

siisituo-1 na^as f lietuvių memuarinę 
literatūrą“.

Minties žurnale

Vardas ir pavardė........................................••............ Auka.

Adresas

čekius rašyti; Lithuanian World Youth Congress.
šią atkarpą drauge su savo auka mulonėkite pasiųsti adresu:
Dr. J. Kazickas. 530 Fifth Avenuč. New York, N. Y. 10036

Marijošiūtė. ir išdiskutuoti 
tautinės gyvybės

aktualius
reikalus,

Kartu nuoširdžiai kviečiu 
padėti knygą išplatinti.

Aukštikalniai yra 
kę Gardnery ir čia visą lai
ką gyvena. Petras daug dir
bo Šv. Petro ir Povilo drau
gijoje, dabar yra Lietuvių

K. Abr.
rašo:

"V.

BOKIME VISUOMET JAUNi. RYŽTINGI IR KIE- 

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

7:30 vai.: "Kongreso va- ieškoti konkrečių būdų jau- 
karas“ — rinktinių lietuvių nimo veiklai pagyvinti. siek- 
jaunimo talentų pasirody-,ti jaunimo susiorganizavi- 
mas. Įėjimas $5. j mo. kad būtu galima derin-

; ti lietuvių jaunimo veikla, :x 
iškilus bendros akcijos rei 
kalui.

Labai džiaugiuos. kad bu- b?nd''°X«: pirmininkas. Ly- 
vę Pienoęentrf bendradar- ve.kl, bu, o ,r Margare-

Požėla rašo ypatingu 
būdu. Vietomis jis kaip be-i MINTIS

Liepos 2 d., sekmadieni, 
11 vai., prie Fiekl Muzeum 
numatyta Maldos demonst-Į 
racija, bet tai dar gali būti1 
pakeista.

Po pietų kongreso posė
džių nebus, kad visi galėtų- 
dalyvauti šokių šventėje, 
kuri prasidės 3 vai. po pietų.

Stovykloje ta’.p pat buc 
ne tik poilsiaujama, bet ir 
dirbama. Ten skaitvs pa
skaitas dr. A. Salvs "Lietu
vių kalbos vertybė ir parei
ga** ir dr. W. Schmalsriec 
"Lietuvio kalbą“: dail. A. 
Tamošaitis "Lietuviu tauto
dailė“: poetas Henrikas Na
gys "Žvilgsnis į lietuvių po- 

Centre. Chicagos jaunųjų: ezijos raidą**: rašytojas A 

sambūris vaidins ištraukas. Vaičiulaitisi "Lietuviu litera- 
iš Vinco Krėvės ”Skirgai- tūra“, dr. J. Puzinas "Lietu
vos“, rež. Marija Smilgaitė. viu tautos kilmė**; L. Sagvs 

"Lietuvių choreografija: šo
kiai. rateliai ir žaidimai“: 
muzikas F. Strolia "Lietuvių 
dainos“.

8 vai. vak. — jaunųjų te
atralų vaidinimai Jaunimo

ir Bostono "žvaigždikis“— 
ištraukas iš J. Grušo "Bar
boros Radvilaitės“, rež. Al
girdas Antanavičius. Bilie
tų kainos nuo $2 iki $6.

Be to, čia veiks pratybų
ii.on.roi rateliai: dramos, tautodai- Liepos 3 d. 11:30 vai. po- , . ...

Ibiai (.mnmi. ”T irfnviai les; rankdarbių. veiklos me- 
todų. lietuviško auklėjimo, 
žurnalistikos. literatūros.

kalbiai temomis 
ir kylanti tautinė sąmonė“

(anylų kalba), vad. kun. K. 
Pugelevičius, ir "Ar Įmano
ma jaunimo lietuviška kū
ryba išeivijoje“, vad. Mari
ja Saulai tytė.

Vakarais — 3 vaidinimai, 
literatūros vakaras, i kurį

biai jautriai atsiliepė Į mano 
kvietimą organizuoti knygos 
išleidimą ir nepagailėjo sun-

' knygos puslapiai iš tikroj 
virsta lyg Į apysaką, kurioj; 

ti r^ir*vietos spaudai .pasakojami tikri Įvykiai..
Linkiu sukaktuvininkams i Eitais atvejais sau žinomus! 

dar daug gražių sukakčių, dalykus jis pasakoja kitų’ 
’ žmonių lūpomis. Kaikur sa-Į

Netekome kelių tautiečių vo pasakojimą paremia do-J 
kumentine medžiaga. Bet, 

Mirė 84 m. amžiaus Elz-< kaip jis prie pasakojamo da- 
bieta Grigaliūnaitė - Gruns-, lyko beprieitų ir kaip beper- 
kienė. gimusi Vabalninko j duotų, reikia pasakyti, kad 
valsčiuje, palikusi 3 vaikus.! su mažomis išimtimis jis pa

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS
Apie Aukštikalnių sukak-

vakarą — stovyklos užbai
gimas su lietuvių liaudies 
laužu.

Stovyklai vavdovauja pa
tyręs skautų veikėjas Anta
nas Saulaitis, S.J.

Atrodo, kad rengėjų pri
galvota ir užplanuota pada
ryti daug, kad 'kongreso da
lyviai galėtu Įgyti kuo dau
giau Įspūdžių ir žinių, kad 
kongresui skirtos lėšos ne
būtų be naudos išleistos.

Belieka klausimas, ar tų 
visų renginių kokybė bus 
proporcinga jų kiekybei, o 
taip pat — ar kongreso da
lyviai parodys atitinkamo 
dėmesio numatytiems prog-! lūs iš Biržų, veikus Įvairiose 
ramos numeriams ir kelia- draugijose, dažnai jų varto
moms problemoms, ar tas 
iškilusis jaunimas nenušoks

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR ĮDOMUS NR. 2

Štai jo kaikuriu straipsnių antraštės:
kelių tautiečių

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

palaidoja miesto kapinėse; j sakoja vis reikšmingus ir Į- lenkais (J- V.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti- 
78 m. amžiaus Klemensas! sidėmėtinus dalykus**. kas), Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra- 

' ketų amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą GaldU 
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
niką, K. Abr. Atsitiktinio kareivio užrašus ir V. Požėlos 
atsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak* 

i tys ik kt.
'Fr’O'T 4 MTKJT 4 ii ^au v*en antraštės rodo, kiek Įvairiausių ir kiekvie- 
1 Aol Alutjjy J Al' narn įdomių klausimų paliečiama šiame numery.
Įsigykite teisininko P. Šulo To numerio kaina $2.00. JĮ galite gauti Keleivio ad-

$4 galite 
administra-

Zabiela, palikęs seserį Davi-. Tą knygą už 
donienę, kuri savo broli gra-! gauti ir Keleivio 
žiai palaidojo šv. Jono kapi-d ei joje. 
nėse; 87 m. Boleslovas Čia-: "Europos Lietuvis“ rašo: 
katauskas, gimęs Raguvos} "Gražūs atsiminimai. Ir 
valse., vienas iš 7 čia gyve-' parašyti jie ypač lengvai, 
nančių brolių, o dar vienas} tarpais atrodo, lyg būtu išė- 
brolis Stasys gyvena Vilnių-; ję iš po beletristo plunks- 
je ir sesuo Anelė Lenkijoje,
palaidotas šv. Jono kapinė
se; 81 m. amžiaus Marė Ta- 
mulienienė-Tunkūnaitė, ki-

nos

ir nenuulios nuo kongreso 
pagrindinių uždavinių "Į ša
lį“. kaip dažnai pasitaiko ki-

kviečiami svečiai rašytojai,Į tais atvejais. Bet tai sužino-'sandras Kopickas. 
šokiai, žaidimai ir paskutinį j sime jau po kongreso. j Garniskis

vvbėje. palikusi čia sūnų ir | parengtą leidinį "Kaip su- ministracijoje. 
dukterį, o Lietuvoje brolį ir! dalomi testamentai“. Tai la-į
seseiį. palaidota protestan- bai naudinga informacijų MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens, 
tų apeigomis miesto kapinė-* knygelė norintiems sudaiy- Lon{jon W II 2PU, England. 
se. ir 58 m. amžiaus Alek-: ti testamentą. Ten yra ir tes

tamentų pavyzdžių. Jos kai- Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius, 
na — $3.00. 3719 W. 68th Place, Chicago, III. 60629.

Auk%25c5%25a1t.it
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

kištų, komjaunuolių ir raudonarmiečių prievartos darbas, KO JAV-BĖS IŠMOKO VIETNAMO KARE? 
ginkluotų gaujų veikla prieš beginklius kaimo gyven to-

i jus. Taip pat prieš valstiečius paleista pikta kurstymo po- JAV kariuomenės genera-j Iš to pokalbio sužinome, 
i litika. Pradžioje visi kaimo gyventojai buvo sukurstomi j linio štabo viršininkas ir bu- kad 1968 m. JAV armiją su- 
j prieš pačius turtingiausius, kurie naudojosi samdoma dar- > vęs Vietnamo karo vadas darė apie 1,570,000 karių, o 

bo jėga, arba kulokus - buožes. Vėliau biedniokai buvo į gen. William Westmoreland dabar ji esanti sumažinta 
sukurstyti prieš sredniokus, arba vidutinius ūkininkus, birželio gale išeina į pensi-įiki 861,000..

Pionierių organizacija gavo 
garbes raštą

„Už dideli darbą, komu
nistiškai auklėjant jaunąją 
kartą ir ryšium su visasąjun
ginės Vladimiro Lenino pio
nierių organizacijos pen
kiasdešimtosiomis metinė
mis“, Lietuvos pionierių są
junga apdovanota garbės 
raštu. Garbės raštais taip 
pat apdovanoti vieno kol
chozo pirmininkas Ivanas 
Solomykinas ir maisto pra
monės ministerijos kapitali
nės statybos skyriaus vii-ši- 
ninkas Gešelis Moskovičius.

«
Moterų suvažiavimas

Birželio 16-17 dienomis 
Vilniuje buvo moterų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
apie 80b atstovių. Ji atidarė 
tariamoji užsienio reikalų 
ministrė Leokadija Diržins-
kaitė. Paskaitas skaitė Mo
terų tarybos pirmininkė. 
"Tarybinės Moters“ žurna
lo redaktorė Birutė Boreišie- 
nė ir Žemės ūkio akademijos 
profesorė Aleksandra Gul- 
binskienė.

Suvažiavime aptarti mo
terų darbo, kvalifikacijų kė
limo, vaikų auklėjimo 
kymo, motinos
saugos, santuokos 
klausimai.

Kėdainiams 600 metų

Šiam Lietuvos vidurio 
miestuo šiemet sukanka 600 
metų. Jis pirmą kartą kroni
kose paminėtas 1372 m. Tą 
sukakti rengiamasi iškilmin
gai paminėti.

Dabar Kėdainiai turi per

Paminklas L. Jonikui

Birželio 10 d. Šilalės rajo
ne Apvaršuvos kaime, toje 
vietoje, kur stovėjo 1968 m. 
mirusio „Vilnies“ redakto
riaus Leono Joniko sodyba, 
iškilmingai atidengtas pa
minklinis akmuo.

Į atidengimo iškilmes bu
vo atvykęs net pats Lietu
vos komunistų bosas Anta
nas Sniečkus. Jis savo kal
boje L. Joniką kėlė i komu
nistinio dangaus aukštybes. 
Ten pat dalyvavo ir taria
mosios užsienio reikalų mi
nisterijos viceministras Vy
tautas Zenkevičius ir nema
ža kitų aukštų pareigūnų. 
Buvo ir iš JAV atvykusi Ele
na Jeskevičiūtė - Esker. Lie
tuvių darbininkų susivieniji
mo viceprezidentė.

Diplominiai darbai apie 

JAV lietuvių spaudą

kol visi jie pavirto beteisiais ir beturčiais, tikrais naujo 
rojaus proletarais. Ta pati velniška technika vėliau buvo 
panaudota Lietuvoje.

Iš ūkininkų buvo atimamas visas turtas bei maistas, 
ir. jeigu jis nesutinka eiti i kolchozą, tai buvo su šeima iš
vežamas i Sibirą, jų sodybos sudeginamos. Kurie prieši
nosi. buvo išžudyti vietoje, kurie išsislapstė, paliko bado 
mirties šešėlyje. Rusijoje buvo 25 miiionai ūkininkų, o, į- 
skaicius jų šeimas, matysime, kad Stalino pianas palie
tė daugelio milionų žmonių likimą. Kolektyvizacija išžu
dė nemažiau kaip 10 mil. žmonių, kiti paliko amžinais 
paliegėliais dėl blogo maisto jaunystėje. Toks skaičius 
gyventojų buvo beveik visoje Rusijoje Ivano Žiauriojo 
(Groznij) 1544-1584 viešpatavimo metais, o imant da- 
baltini gyventojų skaičių, tai būtų lygu sunaikinimui vi
sų Danijos su Olandija. Šveicarijos su Belgija, ar Švedijos 
su Norvegija gyventojų. Tai nebuvo neišvengiama gamtos 
nelaimė — potvynis, sausra, žemės drebėjimas ar audra. 
— ne, tai buvo pačių komunistų sukurtas pragaras žemėje. 
Vėliau pats Stalinas prisipažino, kad kolektyvizacija bu
vo pravesta 'jo įsakymu, iš viršaus.

Jau keli baigiantieji Vil
niaus universitetą savo dip
lominiams darbams pasirin
ko temas iš JAV lietuvių1 
spaudos istorijos.

R. Statulevičiūtė parašė
darbą apiedr Jono Šliūpo'
Apsvieta (1892-1893), o A. . . , . .

t../. _ , T partinio komunistoKiliene apie to paties dr. J.

Buvo tokių užsienio korespondentų, kurie išleistose 
knygose, bolševikų propagandos įtikinti, kaltina dėl tų 
nelaimių pačius ūkininkus, girdi, jie išžudė gyvulius, o 
tuo pačiu ir save... Tokiai pasakai gali tikėti tie, kurie už
augo. bet dar nesubrendo, ant miesto akmenų ir niekad 
nematė kaimo.

ją. Ta proga jis turėjo ilges-J
Gen. Westmoreland nesi-

ROMANAI
Jurgis GHauda, BRėKŠ- 

MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- 
i na $6.00.

Vacys Kavaliūnas, AIDAI
nį pokalbi su žurnalistais. .. esu..u. v.a,... , ,R ŠESĖL1AI premijuotas
kurie j| paklausė, ko amen-'leido j politinio pobūdžio1 
kiečiai išmoko Vietnamo ka- pokalbius, Vietnamo karo
re? i nei kritikavo, nei gyrė, tik

Į pasakė, kad jo reikšmę iš- 
Generolas pareiškė, kad. i ryškinsianti istorija.

svarbiausia, amerikiečiai į-
gijo patyrimo kovoti parti-į DRAUDŽIA SEKTI
zaniniame kare. Čia buvo POKALBIUS TELEFONU 
išvystyta nauja technika, i
automatiniai „klausytojai“, Aukščiausias teismas vie- 
o helikopteriai imti naudoti nu balsu nutarė, kad valsty- 
ne tik kariuomenės trans- bės apsaugos agentai neturi 
portui, bet pritaikyti grynai teisės slaptai klausytis jų į- 
kovos reikalui, apginkluoti tariamų asmenų telefoninių 
patrankomis ir kulkosvai- pokalbių be teismo leidimo, 
džiais pėstininkų paramai. , Už tą nuostatą balsavo ir 4 

i jau prez. Nixono paskirti 
Buvo išmokta kare ir ko- teisėjai.

vos lauke drauge veikti su 
sąjungininku, kuris turi j 
skirtingą vadovybę ir pasi
žymi kitais galvojimo bei 
kalbos ir būdo skirtumais, i Ar skaitytos?

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 R. Spai’s, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina —
$6.00. i

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 $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 

į 428 psl , kaina $4.00.
> Jurgis Gliaudą, LIEPScPinuą karta buvęs veda-1 Atsitiktinio kareivio už 

mas nepaskelbtas karas, ku-;rašai, Jono Januškio atsimi-! NOS IR APMAUDO ĄSO- 
rio veiksmai buvę žinomi karo laikų Europoje, 127
spaudai ir viešai perduoda-: nimai iš Antrojo pasaulinio 
mi publikai. Televizija karo psl., 'kaina $2.00. 

j veiksmus kiekvienam at-į Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
Tuo metu žmogus, keliavęs traukiniu iš Maskvos i1 skleidė jo kambaryje, net į ganto. 55 psl. kaina $2.00.

Odesą, Ukrainos geležinkelio stotyse matė pasibaisėtinus ’ miegamajame. Tai sudarei Versmės ir verpetai aki-1 psl _ .
i naują psichologini faktorių, mirkų - straipsnių rinkinys ; Kazys riacenivaizdus: nuo bado mirštančius žmones, moteris su mažais 

vaikais, kurie ieškojo išdžiūvusiose krūtyse maisto, vai
kus su ištinusiais nuo bado

ČIAI, premijuotas romanas, 
304 pusk. kaina $4.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 

kaina $5.00.
PULKIM

karą glaudžiai įjungdama praeities ir artimų dienų ak-; ANT KELIU.... romanas iš
įsuziu v usiose ki utyse luisto, \ai-| ‘.jsuomenės jausmus ir nuo-, tualials klausimais, parašė' kun. Strazdelio gyvenimo,

>ado pilvais, kuine velke ir mauda-• monę Bronvs Raila, 351 psl., kai-.11 tomas 200 ps., kaina $2.00
aukšto sovietinio valdininko, seno 1 į na $5.00. į II tomas 160 ps., kaina $2.00

paliudijimas
ps.

antisovietine Be to, šis karas buvęs ve- į Radvila Perkūnas, istori-: Anatolijus Kairys, IŠTI-

kantryoe. 
mė.

uzironcio įstver-Vidiko-Tauro gyvenimo ir mares rajono kolchozą, kolchozininkai jį maldavo duonos, 
veiklos bruožai (iki 1920 Demčenko, Kijevo rajono, partijos sekretorius papasako-
m.)‘

Nusipelnęs žurnalistas

Nusipelniusio žurnalisto 
garbės vardas suteiktas „So- 
vetskaja Litva“ redakcijos 
„atsakingajam sekretoriui

jo Anastui Mikojanui, kad Ukrainoje visiškas badas, kad 1 
į Kijevą atėjo traukinys su nuo bado mirusiųjų lavonais, 
kurie buvo surankioti pakeliui iš Poltavos į Kijevą. O tai rx • I
buvo turtingiausių žemių sritys. lOCZllOS KliyffOS

Tuo tarpu Stalinas eksportavo javus į užsienį: 1928 i * *
m. — 1 milioną kvintalų (kvintalas — 100 kilogramų). '
1929 m. — 13 mil., 1930 m. — 48.3 mik. 1931 m. — 51.8 i POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe-Menachui Chienui. į 1932 m. — 18.1 mil. kvintalų, kad galėtų pirkti pir-
20,000 gyventojų. Čia, bei Vadinasi, išgarsėjusiųjų mam penkmečiui numatytas mašinas, nors dėl depresijos .. .
kitų įmonių, yra didelis che-' „lietuvių“ skaičius vis didė-į javų kainos tuo metu buvo labai žemos. Ta pati Stalino i zlJOb lln tine’ ull0Je sutal“ 
mijos fabrikas. ' ja... I politika buvo pakartota, nors badas siautė Ukrainoje ir į pinti geriausieji visų jo iš- 

kitose vietose. . i

veras Kaunas, 52 psl., kai- minKŠtais viršeliais $3.15. 
na $1.00. kietais viršeliais $3.75,

Nemunas teka per Atlan- 
' tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 

Broliai balti aitvarai, viršeliais $3.00, kietais $3.50
Rene Rasa, MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
šeliais — $3.75.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio Kun. M. Sida-

Tau, sesute, Prano Lem- ra vi čiaus gyvenimo, 255 psl., 
! kaina $2.00.

kūryba,

Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

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

Badas kaime

Tuoj po revoliucijos visa žemė buvo suvalstybinta. 
Paskelbta žemės reforma leido išdalinti dvarų žemes, bet 
komunistai stengėsi, kur galėdami, organizuoti kolchozus 
ar steigti sovehozus, valstybinius ūkius. Visi ūkininkai 
buvo laikomi ne savininkais, bet tik laikinais nuominin
kais..

Po Kronštato sukilimo komunistai buvo priversti pa
daryti nuolaidų, 1921 m. kovo 17 d. paskelbiant NEP po
litiką. Menkavertis pinigas buvo (pakeistas červoncais, 
kurie išsilaikė iki 1936 m., kada buvo įvestas aukso fran
ku pagrįstas rublis. Žemės nuomininkai buvo pava
dinti paveldimais nuomininkais, 1922 m. leista ribota lais
va rinka ir ribota laisva pramonė. Vėliau, 1925 m., Stali
nas kalbėjo apie 40 metų teisę naudotis turima žeme.

Bet privatūs ūkininkai sudarė didelių sunkumų bol
ševikų valdžiai. Jie nenorėjo parduoti žemės ūkio pro
duktų, jeigu negalėjo gauti jiems reikalingų prekių, arba 
jeigu tų prekių kainos buvo neprieinamos. Išsivystė mai
nų prekyba. Žmonės iš miestų su maišais keliavo tiesiog 
į kaimus keisti savo rūbų ar brangenybių į maistą. Mies
tams chroniškai trūkdavo maisto, nes normali prekyba 
suiro.

Tai buvo pats paprasčiausias ekonominis dėsnis, bet 
Stalinas įžiūrėjo čia kaimo kontrrevoliuciią. net asmenis-1

berto gyvenimas, Kūryba, į Vacys Kavaliūnas. KAL- 
.. . , . T, , : leistH kny^ kūriniai. Puoš- prisiminimai, 269 psl., iliust- NŲ GIESME, premijuotas

Prieš toKią griežtą kolektyvizaciją pasisakė Ryko- nūs leidinys, 592 psl., kai-'į-uota, kaina kietais virše- i romanas 201 nsl kaina vas, Bucharinas ir Tomskis. Dėl to 1929 m. gegužės 18 d. į „a $10.00. liais $4.00. 1 ’ **UBS
Rykovas neteko Komisarų tarybos pirmininko vietos, ir jo * ____
vietą užėmė Skrypnikas. Nikolajus Bucharinas 1929 m. < 
liepos 3 d. išlėkė iš Kominterno. o Rykovas ir Tomskis

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS

$2.50.
AloyZas baronas: VIENI

AI MEDŽIAI, 117 psi. Kai- 
, na $ l,od.

Vytautas Voiertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas

buvo įspėti. 1929 m. spalio 17 d. Lunačarskis neteko švie
timo ministerijoje vietos. 1929 m. lapkričio 25 d. Rykovas
ir Tomskis parašo atgailas, nes lapkričio 10 d. Bucharinas » Tai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pa- j 332 psi,, kaina $3.50. 
buvo išmestas iš Politbiuro. Tuo metu Stalinas, kiek ap- į gerbti Lietuvos valstybės įkūrėją karalių MINDAUGĄ,, Ale Rūta, KELIAS f 
tvarkęs draugus, gruodžio 21 d. atšvenčia savo 50 metų mlnlnt atkurtosios Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo į KAIRĘ, premijuotas roma- 
gimimo sukaktį, planuodamas tolimesnius valymus. 1930 Į 5° metų sukaktį. j nas iš JAV senosios kartos
m. gruodžio 17 d. Rykovas pasalintas i's Politbiuro, o Syrt- ! Medalis išleistas Lietuvių Fondo dešimtmečio —} Kaina1 $3^00P6’» 
sovas ir Lomanidzė išmesti iš CK. Tuo metu Stalinas vėl 1972 metais į Vytautas Volertas GY-

Zinovjevo-Kamenevo prieš Buchariną-Rykovą- Medalio projektas ir gipso modelis— skulptoria'us i VENIMAS YRA DAILUS, 

Vytauto Kašubos darbas. romanas iš lietuvių emigran-
Medalį kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir Į

Trijų Prezidentų medalį 1968 m.

Tomskį žaidimą, bet jau atvirkščiai.
Nelaiminga kolektyvizacijos auka buvo ir Stalino

žmona N’adežda Sergejevna Alliliujeva. kuri mokėsi kar
tu su Chruščiovu pramonės akademijoje ir per savo nai
vumą pareiškė tikrą nuomonę apie savo vyro vedamos ko
lektyvizacijos žiaurumą partijos atstovui, atseit šnipui. 
Chruščiovui, kuris tai pakartojo Stalinui, be abejo, sumi
nėdamas ir kitus opozicinius studentus, kurie taip pat ne
teko galvų. Nuo to laiko Stalinas pamėgo be jokios mora
lės cinišką partijos skundiką, kuris dėl karjeros rizikavo 
išduoti Nadeždą. Po iškilmingo 1932 m. Lapkričio revoliu
cijos metinių banketo girtas Stalinas sekančią dieną pyk
čio priepuoly nušovė savo žmoną. Pažymėtina, kad Hitle
rio meilužė ir labai artima giminaitė Geli Raubel taip pat 
buvo nužudyta ar nusižudė prieš metus. 1931 m. rugsėjo 
18d.. Tai galėjo duoti Stalinui Įkvėpimo. Stalino buvusios | 
žmonos giminės, tetos ir kt.. pateko į koncentracijos sto- j 
vykias, kad neišplepėtų „valstybės paslapčių“. j

■ gyvenimo, 242 psi., ka?» 
na $2.50

D, Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, 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, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

NUŽL’DY-
Kralikausko

Stalino įsakyti gydytojai paskelbė, kad jo žmona
, , ...... ... I mirė nuo apendicito, bet netrukus tie visi gydytojai dingo >
ka įžeidimą ar iššūki iam pačiam. Stalinas nusprendžia', . • i u. : • i • -i- • .. r,'

,, 1OOq _ - i; i i i ’R, 1 kaip ir gydytojai, kūne vėliau pasirasė Sergo Ordžono-1 sunaikinti ūkininku klasę. 1928 m. spalio 1 d. paskelbtas .. ' J 1... . . ,
• , .. t , , kidzes širdies smūgio diagnozę. Kiti gvdvtoiai buvoap-nirmas penkmetis turėjo sukurti visame krašte kolenozus. , ... .. .... D . - 1 ' J 1R, , , , , • • i - • i i u • kaltinti nuodijimu Buchanno bvloje.Skelbta, kad ūkininkai į kolchozus ėjo laisvu nutarimu, • J

jiropagandos paveikti, bet faktiškai tai buvo pasiustu če- (Rus daugiau

Medalio nuotrauka padidinto mastelio

Medalis pagamintas iž sidabro. Skersmuo natūralaus t 
; dydžio 39 mm. Užsakyta tik 1.000 vienetų.

Parduodama medalio kaina $12.50. Su reprezentaci
ne dėžute — $15.00. Pašto išlaidoms pridėti 50 centų.

Užsakymus su čekiu Lithuanian Foundation vardu 
siųsti LF adresu:

24?2 West Marųuette Rd,, Chicago, III. 60629,

MINDAUGO 
MAS, Juozo 

premijuotas romanas, 246 
nsl.. kaina $3.
Vėjas lekia lyguma, romą. 

nas. parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina 83.C0.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.C0
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Ma ikio snifevu

I
Riaušėse dalyvavo keli tūks-. 
taneiai jaunuolių. Į R E M K 1 M E

I

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Ar visa tai buvo Kau- • M f S Ų GRAŽŲJĮ JAUNIMĄ 
ne?

laisvajame pasaulyje ir suteikime jam progą atvykti į 

šokių šventę! Aukas siųskite Ketvirtosios Tautinių Šokių 

Šventės Vajaus lėšų telkimo komiteto pirmininkui — 

John Evans, 6845 So. Western Avė, Chicago 111. 60636

— Pirmutinė žinia teigė, 
kad Kalanta susidegino 
Kaune. Bet antroji žinia, at
ėjusi iš Maskvos, sako. kad 
dar vienas susidegino ir Va
rėnoj. apie 50 mylių i pietus 
nuo Vilniaus. Kalanta buvęs 
20 metų amžiaus studentas, 
užsipylęs ant savęs galionų 
gazolino ir susideginęs Kau-| 
jio parke, ir ji laidojant-

UŽ $80 MOKĖJO $100 

IR APSIMOKĖJO

ir pagaliau už $1.60 — $2. 
į 800 sidabrinių dolerių bu

vo "parduota“ po 50 centų.

!Kaune kilusios riaušės, mi-Į Praeitą savaitę Chicagos Taip per 90 minučių ban- 
nia svaidžiusi i policiją ir Į United Bank of America iš- ^as "pardavė“ $10,000, ir jo
kaiehius (paiatioopers) pa- .įį^įu pokštą. Jis pir- direktorius patenkintas. Jis
Įgaliais ir akmenimis. lai mjesįems 35 j banka atėju- sako, kad tai nebuvo kvai- 
tiek apie Kalantą. O antra- . 1
Sis nusižudėlis, matyt pir- siems už įneštu.' $80 mokėjo lystė. o buvo pelningas biz- 
mojo inspiruotas, pasekė jį $106, 50-čiai už $40 da- nis. Jis bankui atsiėjo $7000.
•po 10 dienų Varėnoje. Jis vė $50, dar 75-ki už $16 ga- bet tai buvo didelė reklama, 
•užsilipęs ant keturių aukštų vo $20. Be to, dar kitiems kuri keleriopai vėliau apsi
maino, apsipylęs gazolinu, už $8 davė $10, už $4 — $5 mokės.

j uždegęs ji ir šokęs žemėn.
Išbuvęs gyvas dar 4 dienas 
ir tada miręs. Bet atrodo, 
kad čia riaušių nebuvo. Vai 
džios kontroliuojama spau
da jo vardo ir pavardės ne
paskelbė. Kaune areštuoti 
200 demonstrantų esą atvež
ti į tardomąjį kalėjimą Vil-

! niuje. Mušdamiesi Kaune su

DALYVAUKIME IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 

BANKETE IR LINKSMAI PRALEISKIME LAIKĄ!

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

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

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

iš tolimesnių vietovių, siųsti Money order: Lith. Folk 
Bance-Banquet, adresu — Sofija Džiugienė, 7249 So. 
Mozart Street, Chicago, III. 60629, arba Marginiai, 2511 
W. 69th Street, Chicago. III. 60629, pridedant voką su 
savo adresu ir pašto ženklu.

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

Jaunystes atsiminimai

NAUDOK

SKRISKITE

I T £ S PROGA

PAPIGINTA KAINA 

J LIETUVĄ 

RUDENI IR ŽIEMĄ!

—Kaip jauties, tėve? Kas 
naujo?

— Oi, Maiki, blogos nau
jienos...

— Kodėl blogos? Kas at
sitiko?

— Baisūs dalykai, Maiki. 
Lietuvoje gyvi žmonės pra
dėjo degintis. Atrodo, kad 
grįžta senovės laikai. Ar tu 
nieko dar negirdėjai?

r
t 
l1j

— Girdėjau; bet kodėl į 
tėvas sakai, kad tai senovės j 
laikai? j

t

— Todėl, kad senovėj bu-Į 
vo tokia mada, kada žmonės | 
susidegindavo.

— Kas sakė? t
i

— Nu, girdėjau nuo se
nesnių žmonių. 0 kartą pats 
mačiau, kaip mergina susi-į 
degino.

negalėjo be jo gyventi, bet 
ir negalėjo eiti prieš savo tė
vo valią, todėl nutarė pasi
aukoti Lietuvos dievams. 
Buvo sukrautas laužas, ir 
kai jis pradėjo degti, ‘ji krito 
ant jo ir mirė liepsnose. Ir 
tai nebuvo mano sapnas, 
Maiki, ale tikras prajovas. 
Mačiau, kai kun. -Jonas Ži
linskas šluostėsi savo ašaras, 
o moterys salėje beveik vi
sos verkė. Tai va, Maiki. 
kodėl aš sakau, kad seniau 
Lietuvoje buvo mada pasi
aukoti dievams, jeigu ka? 
negalėjo pasiekti, ko laba' 
norėjo.. Dabar, atrodo, ta 
mada grįžta. Ar tu netiki?

— Kažin. tėve. ar tok; 
reiškinį galima vadinti ma
da?

si?
Tai kaip tu jį parvadin-

— Aš, tėve, sakyčiau, kad 
tai yra desperacija.

— Turbūt, sapnavai? ! O ką tas reiškia?

— Ne, Maiki. nesapna-Į _ Galima sakyti, tėve 
vau. Aš manau, kad irtu ga-! kad desperacija yra tokir 
lėjai matyt. Argi neatsime- Į didelė neviltis,, kada žmogur 
ni. kad seniau socialistai tu-j jau nepaiso, ką jis daro, kr 

griej)jasi Pavyzdžiu gali būrėjo slauną teatrą "Žaibą 
ką parodydavo visokių isto
rijų-

— Atsimenu.

ti kad ir Vietnamo budisti
Į dvasininkai, kurie dėl ame 
j rikiečfų invazijos pasijutr 
i be vilties išsigelbėti. ĮpuoP 
j desperacijon ir pradėjo vie-

— Nu, tai gerai ir sakyt, į šai žudytis, apsipildami ke
kai atsimeni. Kartą tas jųp-osinu ir užsidegdami. Kit
d?±-’,iv^asaubX^u)cri'iau,la ™ rnkų r:

tada kunigavo du broliai Z.-, laj-kus Amerikos įezi(1cn 
Iinste,. Jonas ir Tarnas. Ta.J ,ui Vienu laikotarpiu toki, 
gi atejoir j.edu pažiūrėt!, ifsišokimu Vietname buv, 
socialus ų teatro, žmonių į ,abaj dabar tokh
pr.sir.nko tiek. kad netilpo^ jau neateina. Matyt 
n salen. j budistai įsitikino, jog susi

- Dabar jau žinau, ka tė- i ^gindami jie ne savo priev ’ din Hmirlvio Kzvt notiro c-o v-/-
vas sakysi, 
kyk.

Bet vistiek sa -'šus baudžia, bet patys save
į naikina. Dabar ir iš Lietu 
! vos pradėjo ateiti tokių klai
kių žinių. Matyt, kad tai des- 

Prabočyk, jeigu būsiu jau • P^rati xas protestas prieš 
kai'ką pamiršęs. Živilės var-’ r^sus. Prieš kiek laiko Rau
du vadinosi kunigaikščio ne sudegino Romas Kalan- 
Karijoto duktė. Ji isiklep-; *?•. 0 daba1' AP žin,u affen’

— Jes, sakysiu vistiek.!

tūra praneša, kad susidegi-
i k'• l<i “"‘j" no ir kitas jaunuolis, tik jobuvo labai gražus vvras. ale J , j .„ - - - * t-„ •• pavardes nepaduoda, tačiau:iš prastos crmines. Kaino- 1 , , , 1 , . ’ .gimines. ha rijo- ,

tas uždraudė dukteriai su ’
juo draugauti, o jai sunku 
buvo su juo skirtis. Stačiai

kad per dvi dienas 
Kaune ėjo riaušes ir apie 
209 žmonių buvo areštuota

policija, po kiekvieno pa-į 
leisto akmens ar pagalio jie " a * * e r Rask-Raščiausk© vadovaujamas AMERI- 
šaukė: "Laisvės,Lietuvai“ ir CAN TRAVEL SERVICE Bl'REAU šiais metais yra suorgaaiza- 
"Laisvės jauniems žmo- vęs daug grupiniu kelionių j LIETUVĄ.

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

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

nėms!“

— Aš tau pasakysiu, Mai
ki. kad iš vienos pusės man 
gaila tų jaunuolių, kurie su
sidegino. ir gaila tų, kurie 
pateko kalėjiman; ale iš ki
tos pusės gal bus ir kiek pa-; 11 dienu Lietuvoj
žitko. ba komunistai pama-' 
tvs. kad žmonėms Veikia PRALEISKITB KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETtVOJE! 
daugiau laisvės. , CHICACO-NE1V YORK GRVOD2IO21 d.—lt DIENŲ KELIONE

’ Iš New Aorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai
— Galima ir kitaip pažiū

rėti, tėve.

— O kaip tu žiūri?

— Aš, tėve, žiūriu taip: 
už laisvę reikia kovoti, ta
čiau kovoti išmintingai, kad 
neužsitrauktume dar dides
nės nelaisvės.

11 dieną Lietuvoje.

(Totai tour prives are subject to airlines agreement and govern- 
rnent u pro vai)

Informaciją kreipkitės į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

li
I

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.

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787
— Tu čia gudriai paša-’

kei, Maiki. Aš pats nenorė-Į Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės į mus. Mes paruošiam 
Čiau gauti džėlos. Nu, tai tu-[ kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame informacijas 
rim abudu pamislyt, kaip kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus Parūpiname lėktuvu bi 
iškovoti laisvę ir nepatekti lietus ir reikalingas vizas.
į lakupą. Tu mislyk, ir aš 
mislysiu. tai vis jau ką nors 
išmislysim. Nu, tai eikim 
mislvt. Valio!

ŠV. TĖVO AUTOMOBILIS

Paryžiuje vienas automo
bilių fabrikas pradėjo ga-

Viskas Encyclopedia Lituanica!
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip 

verstis vien is prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 

minti specialiai milionie-l N°rs ,r buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė
. L -i . tiek prenumeratų, kad būtu užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos

Viams pritaikytus automobi“ leidimui. Jau l-j.i tomą Išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
litis Tu tvjj-rloY imn Iroino ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities,
uu. . .jų įmt i id \ lino ndllid štai, to tįksio — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn.
45,900 amerikoniškų dole- kreipėmės , encyclopedia lituanica prenumeratorius prašydami, 

, nnn . - ! kad kiekvienas sjrastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA1'IU aroa OUV.UUU prancūzų prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.
franku. Vis dėlto Vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų

lietuvių duris t' kėdamicsi. kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidimai pagelbės toliau įrišti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

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

Pe birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

Iki šiol tokiu automobiliuA.
iau yra pagaminta apie 20.
Du pirmuosius nupirko toli 
atsilikusių kra-tų diktato
riai. o trečiąjį — popiežius!
Paulius VI.

J. Rainis

MILIONINIS IEŠKINYS 

RESPUBLIKONAMS

Demokratų partijos pir-
mininkas O’Brien iškėlė mi- L. - u?
llOnO dolerių ieškinį Nixono tuviu kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langaii ir
mn-inVimn nrp v i rl l*n 111 kn- i Aukos taurė. A Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjide, pe! linkimo prezidentu KO : v Sfait0_Ei|črasejaįi A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 

mitetui ir buvusiam FBI a-'
gentui McCord, kuris mėgi
nę.' Įrengti slaptus mikrofo
nu.' demokratų centro būsti
nėje ir nufotografuoti demo-( Adresą- 
kratų partijos dokumentus.',

i Šia atkarpa prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pa-
.. r , v ,• •- kti„ žymėjus siūloma kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, i
MeCold pasalintas 1S Mix w Broadvvay. P.O. Box 95. So. Boston, Mass. 02127. j

ono komiteto, Pinigų S mesto siųsti nereikią.

L LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 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

j. A. Kučas. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA 
639 psl................................................................................. kaina

6. B. Raila. DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl. . .............................................................. kaina

kaina $38.00. sulau $.... 

Vardas. pavardG

$299.00, siūlau $............

$25.00. siūlau $............

$42.00, siūlau $..........

$10 00, siūlau $.............

$10.00. siūlau $...........

$7.00, siūlau $...........

1 t.. J. Balio — l iėtuvių

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI 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. n
Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 

Sovietų Rusija, 309 psl.

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

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

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

1 v

j.edu


Poslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS
JUOZAS ŠVAISTAS

Del laisvės

i Simpatija kiaulei
j Vadinkite, kaip norite:' Kas žino. kiek miliaruų 
geradarė, kosmopolite, lė-j žmonių kiaulė išmaitino , 
bautoja ar paprasčiausiai j Dabar, atrodo, ji pradėjo vi- 
kiaulė— sus scrofa domės-Įsai naują karjerą laboraton- 
ticus, — ji užsitarnauja nuo-j joje. Jos anatomija žmogui 
širdžios mūsų simpatijos, i artimiausia, širdis, kraujo 

j cirkuliacija, virškinimo apa- 
Savo būdu kiaulė labai| ra‘as ir dantys — viskas] 

laisvamaniška: gerumu kai- kaip žmogaus. Kiaulė suser-i1. . • U „x ___ Iri.   X ii-'ką iš jos išviliosi, bet pradėk 
ją perdaug stumdyti — savo

ga žmogaus ligomis, net ir 
'jos oda turi tas pačias aler-

Naujas okupantas artėjo ir vei'žėsi prie krašto širdies. 
„Išvaduotojas“ naujas, o paradoksas tas pats — senas ii 
nė kiek nepakitę jęs. Kiekvienas okupantas skelbėsi nešąi 
laisvę ir naujos laimės gyvenimą, o tuo tarpu steigė ir tvir
tino smurtą. Kiekvienas jų lengvai tuštino senąjį'kalėjimo 
palikimą, kad tučtuojau prikimštų naujais arba ir tais 
pačiais kaliniais.

Kalėjimas jautriausiai ir aktyviai pergyvena šitą per 
einamąjį momentą. Kaliniai visada budrūs, organizuotas 
ir veikti pasirengęs kolektyvas. Visada kaliniai jelektrint 
vienos minties, vieno siekimo — laisvė!

teisių apgynimui ji ima taip Į ginęs reakcijas. Dar vos tik

prieš keletą metų buvo neį
manoma kiaulę naudoti la
boratoriniam tyrimam. Per
daug reikėjo vietos, pašare 
ir net didelės dozos medika
mentų, jau nekalbant apie 
būri stiprių vyrų jai pagul
dyti. Šia moksline problemą 
mokslininkai paliko išspręs

baisiai žviegti, jog tikrai 
plaukai stojasi ant galvos, 
los mėgsta ’engvą. malonų 
gyvenimą, bet jeigu yra rei
kalas, savęs išlaikymui kiau- 
ė nepatingi ir sunkiau pa- 
lirbėti, nekreipdama dėme
sio, ar tas darbas švarus.
Prie stalo jos labai balsios,
maniems ne pačios geriau-. t]- j)aęjaj kiaulei, ir stai jina; 
•jos. 'et užtat jų atvn ūmas, į mok«]o neapvylė, 
tiesus nuoširdumas — nu-,
ginkluojantis

Į išbandymui, senėjimo pro-, 
cesui ir arteriosklerozei iš
tirti. įI

I
Dėl savo naujos moksli

nės padėties kiaulė visai ne-i 
si j jaudina. Be jokio išdidų-j 
mo ir toliau ji yra tik pa-; 
prasta, nuoširdi kiaulė., Jos; 
būdas ir gyvenimas nepasi-, 
keitė. i

T, . -Be jos musų gyvenimas i 
būtų nuobodus ir gerokai; 
liesesnis.

Aga

(„Mūsų Pastogė“) j
JI VĖL LAIMĖJO f

Pii •masis išsiveržė Aidulis Juozas. Paskui jį ir visa 
šimtas dvidešimtoji kamera. Komanduoti nei rikiuoti čio
nai nereikia. Kiekvienas žino savo vietą ir uždavinį. Soli
darumas nepaprastas. Išsiveržusieji vaduoja ne tik save 
bet ir to pat likimo draugus. Durų raktai džiugiai žvanga 
Aidulio rankoje: tuos raktus jis plėšte išplėšė iš vyriausio 
prižiūrėtojo. Kaip karys pašėlusios atakos metu, taip ir 
Aidutis kupinas ryžtumo ir vieno tik šauksmo — pirmyn 
Visi jo judesiai be galo tikslūs ir staigiai atliekami. Sargai e>aht *uc 1 
kurie nesuprato pasitraukti, šalinami jėga ir smurtu. Nors 
nė valandėlės tuščiai negaištama, tačiau ne visos kame
ros ištveria atrakinamos: daugelio durys su triukšmu iš
verčiamos.

! Minesotos universitete, dr.
J L. M. Winters vadovaujant

Su kiaule visados žinai, tyrinėtojai bandė kryžiuoti
kur esi: kaip ją paimsi — keturias laukinių kiaulių rū-
kiaulė lieka kiaule. Lšis, naudodami pačius ma-

IZ „ žiaurius paršelius. Kiaulė visKazin kodėl vargšes kiau- m. * • 1Oz>z. _
, vo a -• • mažėjo. 1966 m. gavosi ra-es niekas nemyli? Amžinai - , -- - se, kurios gyvuliai penkiųji juodinama, peikiama, ze- „ 1.

J ? „ 1 ..... menesių amžiaus sveria tik
minama. Esame girdėję » ]g ki, „ s„

aausiu gyvuliu u-,siekia vjduti žmogaus 
k,ninko kieme, bet ar sake •„ _ 
kas nois, kad ji ne tik gud-h..- 5. . . . , .

-bet ir drąsiausias1

Tai vienintelė JAV-bių! 
senatorė Margaret Smith. 
Mainės rinkikai ją jau ketu
ris karius išrinko į JAV se
natą. o dabar, matyt, išrinks 
ir penktą karią, nes pirmi
niuose rinkimuose ji gavo 
net dvigubai daugiau balsų, 
negu jos varžovas, nois ši: 
turėjo ir daugiau lėšų ir ge
ra rinkimų vajaus organiza-! 
ciją.

DABAR ŽINOSIME

Windsoro kunigaikštienė, gegu
žės 28 d. Paryžiuje mirusio bu
vusio Anglijos karaliaus Edu
ardo VIII žmona. Ji yra ameri
kietė, du kartu persiskyrusi. 
Dėl jos Eduardas VIII atsisakė

f sosto ir ją vedė. Nuotrauka da
ryta prieš 10- metų. Dabar ji 

5 m. amžiaus.

XT Į niai tesimaitina tik gyvūnų
Nuomai as (epilepsija) .krauju. Jie savo dantimis

c.ni?P.1?^a sme&enŲ hga. Pa"Į prakerta .aukos odą ir laką 
sneiSKianti smalkiu P1 le_ tekanti kraują. Įsidėmėtina, 
puoliu. Žmogus kienta antįj^ jje Įęraują ne čiulpia, 
žemes, kankinasi konvulsi-'^et laka
jose. netenka sąmonės. 1

Kaip vasaros vidudienio saulei veikliai įkaitinus bi 
čių šeimą, taip ir čia dabar, šitame kalėjime, spieste spie 
čiasi iš visų kamerų ir ryžtingai tvinsta gatvės linkui. Ne
beišlaiko net sunkieji geležiniai variai. Jie plačiai pražio- 
domi, ir viena minia susilieja su kita. Šiapus vartų, toi 
pat minties ir siekimo Įelektrinti, susibūrė savieji — drau
gai. giminės. Jie taip pat. pajutę priespaudos plyšį, sku 
bėjo gelbėti ar bent pasitikti.

Ankstyvas giedrėjantis birželio rytas. Gatvėje nauj. 
tankai burzga ir kita uniforma kariai. Jie gerai supranta 
kas čia vyksta minioje ir kalėjimo kieme. Niekas tuo tar
pu nekliudo ir nevaiko. Šitie kariai, laisvės džiaugsme 
bangos gaubiami, taip pat šypsosi ir draugiškai sveikins 
išsilaisvinusius. Ar ilgai jie pasiliks tokie besišypsą ii 
draugiški? — mažai kas dabar apie tai galvoja. Kurie 
ir pagalvoja, vis tiek atlaidūs, nes karys — politikos įran
kis. Dažnai jis eina ir daro ne taip. kaip nori ir mano.

Netrukus Aidutis pamato minioje savo motiną. Abu 
staigiai prišoka ir susineria kietam šiltam glėby. Nė vient 
žodžio — žodžiai dabar menki ir netgi netinkami. Dr 
stipriai susispaudę kūnai ir viena siela — vienas džiugu: 
turiningas išgyvenimas, už kurį nieko, ničnieko nebūt; 
gaila. , ,

Kai atsileidžia pavargusios rankos ir vienas antr. 
pamato prieš save, Aidutis pajunta, kad jo veidai drėg 
nai aušta, o motinos akys meiliai šypsosi ir plūduriuoji 
krištolo šaltiniuose. Jis vaikiškai vėplena:

— Matai, mama. aš laisvas, visai laisvas! Tu netikė 
jai, o aš tau visada sakiau, kad būsiu laisvas!

Motina skausmingai pakraipo galvą ir nedaug teap 
sidžiaugia:

— Ar ilgam?.. Juk koks tavo būdas, neduok, Dieve.. 
Tik kančia man su tavim, per visą gyvenimą.

Veikiai ji grįžta Į kasdienybę ir susirūpina:
— Juk tu alkanas? Skubėkim namo!

Aidutis išsitempia alkūnėmis, paskum iškelia plačia 
ištiestas rankas ir pasigardžiuodamas traukia orą:

— Suspėsim, mama. Ai, kaip gera taip laistai kvė
puoti. visa platuma žiūrėti Į saulę. į žydrą dangų ir jaust; 
kad gali, kur tik nori. eiti ir, kas patinka, daryti. Tu, tu 
būt, nesupranti, mama, kad visa visa man dabar taip nau 
ja, taip miela... Rodos, ir aš pats visai visai kitas.

Pasuko namų linkui. Aidutis eina ir nuolat išgąstin 
gai atsigrįžta. Motina susiiūpina:

— Kas tau, vaikeli?
— Jis piktai sukrukščia:
— Hm... Nervus, prakeiktieji, pakando. Vis rodos 

kad užpakaly kažkas seka ir vėl suimti nori. Bet tai niekis 
praeis. • . , .

(Bus daugiau)
v ♦ •

(Iš Juozo Švaisto novelių rinkinio „Siela lagamine“)

nausias ;oet n ^^igiausia naudoja meehanini i Ta liga yra sirgę ir garsių
gpuhs, be^ to. ii c ošinau-j-rd- Įvairiu spinduliu' žmonių. Ji kamavo Alek
nas žmogui. Kiaule sulaiko; 4 * 1
vieną trečdalį to, ką ji suė-!
da (palyginus su menku aš
tuntadaliu karvių ir avių), j 
kaip skanius ’c*hopsus‘, kum-! 
pius ir lašinius. Tik tragiš-j 
ka, kad jai tinka senas posa-Į 
kis: „kiaulė, kaip ir poetai, 
vra įvertinama tik po mir
ties“.

’21 VERONIKA“ JAU 
IŠPARDUOTA

Rio Grande slėnvje auga 
mažas morkos pavidalo kak- 

andrą Didįjį. Budą. Napo- tusas, kurio vien apskrita 
leoną, Julių Cezari, Šv. Po- viršūnė tėra išsikišusi iš že- 
vilą, Haendelį, Dantę. Liu-j mės. Jis žmogui sukelia kon- 
teri. Alfredą Nobelį, Sokra-; vulsijas. Indėnai šį kaktusą 
tą. Čaikovskį. j vartoja savo religinėms ap

eigoms. * * *Dabar nuomaras jau yra 
Nidos knvgu leidykla pra-j dalinai pagydomas ar bent į 

nesą. kad K. Barėno ”21 Ve-s jo priepuoliai žymiai sure- Lydeka, viena plėšriausių- 
ronika“ ir P. Orintaitės ”Lei- tinami. . ju gėlojo vandens žuvų, al-
nalotu medynuose“ jau iš-j * * * Į kana puola net vandens

Kiaulė visur, visame pa- nauduotos. ' Visos trys rūšys šikšno- žiurkes ir stambius vandens
šaulyje yra kaip namie. At-! Keleivv dar yra keli eg- sparnių, vadinamų vampv- paviršiumi plaukiojančius
matas ir kaviarą valgo su'zemplioriai „Leipalotu me- rais. gyvena Pietų ir Centri- paukščius, 
didžiausiu apetitu. Valgo jiidvnuose“. tad paskubėkite nės Amerikos tropikinėse * » »
viską, ką žmogus valgo, o a-1 įs'gyti. , vietovėse. Tie šikšnospar- Du bilionai šikšnosparnių
pie tai, ko žmogus nevalgo,1
geriau nekalbėkime. Kiau
lės labai draugiškos, mėgsta 
kompaniją, mielai linksmi
nasi ir žaidžia. Kiekvienas 
kaime vaikas yra matęs 
kiaules žaidžiant „gaudy
nes“, kurios labai panašios, 
į žmonių vaikų žaidimą. Josi 
nėgsta plaukioti, ir, jei kūd-Į 
os vanduo pradeda nusekti, 
ios lygiai kaip žmonės labai 
nėgsta žvejoti. Kiaulės 
nėgsta švarų vandenį, bet, 
eigų tokio nėra, tai ir liūge
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per 30 minučių išskrenda iš 
Carlbado olų ir neįvyksta
nė vieno susidūrimo.* * *

Prieš 12,000 metų Alias
koje gyveno liūtai, kupranu
gariai, drambliai ir 12 pėdų 
ūgio mamutai.

Surinko 1 '
A. Zamžickas

t -•
Į ANGELA DAVIS DAR 

Į NESKUBA Į MASKVĄ
I

Angelą Davis yra pakvies
ta atvykti į Sovietų Sąjungą,

; bet pareiškė, kad jos kelio
nė į užsienį gali palaukti. Ji 
tuo tarpu norinti pasilikti 
JAV-se. Ji esą jaučianti di
delę atsakomybę ir norinti 
dalyvauti tame sąjūdyje, ku
ris ios tautai atnešiąs išsi-X /
laisvinimą.

I užsieni ji važiuosianti 
vėliau padėkoti milionams 
Europos. Azijos ir Afrikos 
žmonių, kurie buvę sukilę 
jos ginti.

t
ooaooooooeeeseooooeooooooe

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

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

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

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

Brėkšmės našta, romanas, 
parašė Jurgis GIiauda, 384 
psl.. kaina $6.00.

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

I

ohotis gerai. Mažas paršu-, K M Kdeivy, Dar.
:as ves gimęs, drebančio- bini„ke. jr kilus
nis kojytėmis keliauja į tanr
iausią kampą gamtos reika- 
ų atlik'i. Joks kitas nami- 
lis gyvulys nei a toks švarus.

Dėl kiaulės sumanumo nė- 
a jokios abejonės. Susitvar
yti su naujomis situacijo- 
ūs kiaulė yra tikras geni
us. Ji nesileidžia už nosies 
edžiojama. kaip koks ark- 

’vs, kurs visada seka tuščią 
ibirą.

Kiaulių nėštumo laikas y- 
a trys mėnesiai, trys savai- 
ės ir trys dienos. Joks kitas 
’amų gvvulys nėra toks pro 
luktyvus. Kas liečia jų nar
sumą ginant vaikus, vargu 
ar žmonių motinos geriau 
pasirodytų.

Stebina ir kiaulės prisitai
kymo galimybė. Moderni 
kiaulė šiandien irgi plonėja 
’r numetė apie 15G taukų. 
Per maždaug tuziną metų ji 
uždėjo penktadali proteine 
k numetė trečdalį kalorijų. 
Kumpiai jau daug liesesnį. 
Tarp visų mėsos rūšių kiau
liena daugiausia turi vita
mino Bl ir geležies.

1 I I i I J i I J i I i i i I I l I 1
Kipras Bielinis Viršelis Kęstučio čerkeliūno

Draugo knygų apžvalgininkai: apie šią Kipro Bielinio atsiminimų knygą tarp kitko šitaip rašo.
’Knvga yra ne tik vertingas be galo Įvairaus laikotarpio istorinis šaltinis, bet ir Įdomiai parašyta, 
skaitoma kone kaip intriguojantis romanas“. J •
Lietuvių Dienos rašo: ''Jame labai plačiai rašoma apie bolševikų Įsigalėjimą Rusijoje ii 
pirmuosius jų kėslus užimti Lietuvą. Tai galbūt pirmas mūsų kalba toks išsamus raštas apie bol
ševikinę ”tiesą‘‘ žmogaus, buvusio iabai arti ir pa ties daug faktų pergyvenusio. Būtina perskaityti 
jauniems gražių bolševikinių frazių simpatikams, nekaltiems naivuoliams.“
Prof. J. Puzinas: ”Ta: labai vertingas Literatūros Fondo leidinys, gražiai papildas mūsų 
iškiliųjų valstybininkų atsiminimų literatūra. Puikus ir Kęstučio-čerkeliūno meninis knygos apipa
vidalinimas. Malonu paimti Į rankas tokį leidinį.“

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 psi., 
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
>4 pšl.. kaina 50 centų.

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

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

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

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

f
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Vietines žinios
Encyclopedia Lituanica » Išvyksta į šokių šventę 

III tomas išeis greičiau !

Praeitą trečiadieni mūsų 
Įstaigoje apsilankė Encyelo- 
pedia Lituanica leidėjas 
Juozas Kapočius ir redakto
rius Vincas Rastenis ir kiek 
plačiau painformavo apie 
šios enciklopedijos anglu 
kalba trečiojo tomo paruo 
šiamuosius darbus ir numa
tytus būdus jo išleidimui pa 
greitinti.

Nepašalintieji finansinia 
trūkumai verčia enciklope 
dijos leidimą kiek galim: 
paskubinti.

Prie trečiojo tomo dirban
tieji redaktoriai ir bendra 
darbiai šiomis dienomis su
silaukė labai apčiuopiamo; 
paramos: i redakcijos sudėt1' 
buvo pakviesti dr. Antanas 
Musteikis, profesorius soci
ologas iš D’Youville Col 
lege, Buffalo. N.Y., ir teisi 
ninkas Vytautas Vaitiekų 
nas iš New Jersey. Jiedu su
tiko parengti po žymią dal' 
trečiojo tomo temų.

Birželio 20 d. enciklopedr 
jos redakcijos posėdyje bu 
vo sudarytas atitinkama^ 
naujas temų pasidalinime 
planas, pagal kuri siekiam? 
visus trečiojo tomo tekstu; 
užbaigti iki lapkričio pra 
džios, kad tasai tomas gale 
tų būti spausdinamas atei 
nančių (1973) metų pra^ 
džioje.

Enciklopedijos anglų kai 
ba reikalingumą visi -vien 
balsiai pripažinome. Spau 
d oje ir pokalbiuose buvo ro 
dyla daug entuziazmo ir lei
dėjas ragintas kuo greičiai 
to darbo imtis. Bet tas dide 
lis darbas šiandien jau rei 
kalingas ne tiek paraginimi 
ar pagyrimų, kiek konkre 
čios paramos. Reikia aub 
ir Encyclopedia Lituanic? 
prenumeratorių. O šis veika 
las bus reikalingas ne tikta 
kitataučių informacijai api< 
Lietuvį, bet ir lietuvių jai 
angliškai kalbantiems vai 
kams. kurių skaičius išeivi
joje nuolat didėja. Taigi, je' 
nesugebame savo jaunojoje 
kartoje išsaugoti gyvą lietu 
višką žodi, bandykime ben 
lietuviškos dvasios gvvybf 
palaikyti. Tam reikalui En 
cyclopedia Lituanica geriau. 
šiai tinka.

Tad skubiai ir svaria' 
paremkime leidėjo pastan 
gas ne tiktai gražiais ir leng 
vai skraidančiais žodžiais.

Iš Los Angeles grižo 
Elena ir Viktoras Vizgirda'

Birželio 18 d. Los Ange 
les vyko dail. Viktoro Viz 
girdos kūrinių paroda. Pa 
rodą sutapo su ten rengiam? 
tradicine Lietuvių Diena, i 
kurią suvažiuoja tautiečiu 
ir iš tolimesnių apylinkių 
Ta proga i Los Angeles bu
vo nuskridę Elena ir Vikto
ras Vizgirdai ir ten praleido 
visą savaitę, nuoširdžiai sa
vo tenykščių bičiulių globo
jami. Jie grižo Į Bostoną su
žavėti Pacifiko pakrantės 
gamta ir žmonėmis, ir daili
ninką. ir jo kūrybą labai šil
tai sutikusiais. Paroda gerai i 
pavyko, ir vietiniai ku’tūri-Į 
ninkai Įsigijo nemaža dail 
V. Vizgirdos kūrinių.

Per gegužės mėnesĮ auko
jo:

■ $100 — Amerikos Lietu
vių Piliečių Draugija.

I Po $25 — ALT Sąjungos 
Bostono skyrius, J. C. Lubi
nai, Ed. Matjoška.

Po $20 — LVS Ramovė. 
J. Bakšys. Bostono Skaučių 
Židinys, G. ir A. Bačiuliai. 
J. Čereška, Vyt. Izbickas, S. 
ir M. Subačiai, J. Vasys.

Po $15 — D. ir V. Eikinai, 
J. J. Grigalus, Ona Mučins- 
kienė, Jackus Sonda, A. ir
J. Januškevičiai.

Po $10 — V. Andriuko-
nis. A. Andriulionis, T. Bo- 
gužienė. Ed. Cibas. J. Da
čys. J. Davalga. Al. Griauz
dė, St. ir E. Kazlauskai, V. 
ir V. Kulbokai, V. Kubilius, 
dr. J. Kuodis, L. Lendrai-UO1.. U- parėdė, R Mefk p Navaze,s.

2o centą! reiškia pradžią kis> p p^į A R<((|(,
1 A. ir B. Skabeikiai. V. J.
Vaičjurgiai.

Po $5 — P. četkauskas.
K. Dūda. S. Griežė-JurgeleJ 
vičius. R. ir S. KondrataiJ 
Al. Lapšys, dr. Mikalonis, 
P. Račkauskas, J. Šilimas,1

HIGHLIGHTS OF 
SCANDINAVIA

15 & 22 davs esto r t ed tuurs

Trečiadieni specialiu au
tobusu Į Ketvirtąją Laisvo
jo pasaulio Lietuvių tautinių 
šokių šventę Chicagoje iš
vyks apie 50 Bostono liet. 
tautinių šokių sambūrio na
rių su savo vadove Ona Ivaš- 
kiene.

Mirė LF narys J. Norkūnas

Birželio 1 d. mirė Jonas 
Morkūnas. Jis. tik susiorga- 
įizavus Lietuvių Fondui. Įsi- 
ašė i jį nariu. Įnešdamas 
00.25 dol.. ir pareiškė, kad 

rie
intros šimtinės. Bet, deja, 
ieprašyta viešnia mirtis per- 
mksti pakirto mūsų mielą 
.autietį, ir tą antrąją šimti
nę (140 dol.) šermenų me
tu sudėjo jo giminės ir arti
mi draugai.

294$ plūs air fare

Dviejų savaičių 
rudens-žiemos

ekskursijos į Lietuvą
1) e n e mark,
T i n 1 a n d,
S w e d e n,
N o r w a y plūs 
H u 11 a n d.

independent and grnup tuurs tu Lithuania and olher 

Baltic States.

, Eur Information cuntact:

F1NNA1R, 20 Providence Street, Boston. Mass. 02116. 
Tel. (617 ) 482-4952.

pride of seandinavia

,_AukX:c3oS'" B' MUn'iJ- Vizbaras, K. Vasiliauskas., 
lenai, $2o S. Rimša, po $20' $3 _ A Petronis
.egina Leveckis ir G. ir A.,. pinigįni< vaJUS n PU 

^eveckiai, $lo J. ir M. O- Kongresui i-emti Bostone y- 
v^erKos, po $10 K. n S. Gruz- baigtas, ir nustatyta kvo- 

Starinskas. po ta surinkta su kaupu. i 
VI. Vaitkevičienė w J. n V.. jį p^j Kongreso Bostono į 
Starinskai. ; finansų komitetas nuošir-
\ elionis palaidotas Fo- džiai dėkoja visiems auko- 

est Hills kapinėse. _ : tojams už palankų reikalo 
Lietuvių Fondo Bostono supratimą ir aukas.

/ajaus komitetas našlei Mil
dai ir visiems artimiesiems 
•eiškia nuoširdžią užuojau- 
ą ir aukotojams už aukas

ALDRKU OIL COMPANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

Komitetas

Nauja židiniečių valdyba

Kaina nuo $619.00

Ekskursijos išvyksta 

BOSTONO (NEW YORKO)

1 s

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

Trans-Atlantic TraveI Service
393 West Broadvvay 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-S764

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

‘‘Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ū- senąjį

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — code,

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING LITHUA

NIA, 1&7 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J.

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

Lietuvių Fondui taria nuo
širdų ačiū.

Vajaus Komitetas

Pilnas namų šildymo aptarnavimas 

Alyva pristatoma be priminimo 

Šildymo įrengimas 

Licenzuotas šildymo ekspertas 

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

Iškilmingai pala idojo 

9 ugniagesius

J Paragink savo pažįstamus
Į . . .
Į išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $7.00.

Bostono židinietės birže
lio pradžioje užbaigė savo 
1971 m. veiklą. 1972 metų 
darbas prasidės vėl rudeni.

Sporto staigmena Bostone Naują valdybą sudaro Irena 
Veitienė, 72 Congress St.,

Tikrai vertas lietuvių vi= Braintree, Mass., ir Gražina 
suomenės dėmesio sporto Į- Danasienė, 29 Welles Avė., 
vykis — tai Australijos lie- Dorchester, Mass. 02124.

L.uvių krepšinio rinktinė? pa
sirodymas Bostono padan- 'Gražiai kvietė į Šokių šventę 
gėje. Liepos 22 d. 2 vai. po
oietų Bostono State College JAV LB centro valdybos Praeitą ketvirtadieni Bos-
(625 Huntington Avė.) pirm. V. Volertas praeitą tone buvo iškilmingai palai-. -»,*«•
sporto salėje mūsų So. Bos- sekmadienį per Lietuvių ra-- doti Vendome viešbuti ge-
ono Lietuviu Piliečių d-jos dijo valandą Laisvės Varpą sinant žuvę 9 ugnihgesiai. p»fKU-p fvprfs^

krepšinio komanda turės gražiai kalbėjo apie Tauti- Laidotuvėse dalyvavo net! ™
orogos išbandyti jėgas su nių šokių šventę ir kvietė jo- 200 miestų ugniagesių virsi-’ TRAVEL AGENCY, INC. 
Amerikoje gastroliuojančia je dalyvauti. pinkai. Vieų iš_New Yorko Gateg Boston. Mass.

02127.
Mes siunčiame visokius siunti
nius Į Europą ir kitus kraštus.

(27)

□ AVAITRAšTIS

Nepriklausoma
LIETUVA
informuoja skaitytojus apk pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at' irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūriniu-: klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dinamišktn mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų henlradarhiii bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.OOė v
Adresas:

7722 George Street, LaSalIe-Montreal. 690. Q,iehec. CANADA

ALKR komanda. 
Australiečių kelionės

'rungtynių tvarkraštĮ suda
rė mūsų Š ALFAS. Bostone 
visą priėmimą tvarko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija ir Bostono Lietuvių 
Skautų Sąjungos Grandis..

Bilietai i krepšinio rung
tynes bus platinami iš anks
to.

Kviečiame Bostono ir a- 
pylinkės visuomenę gausiai 
atsilankyti i krepšinio žai
dynes. nes mūsų sportinin
kai yra tikrai verti visų mū
sų dėmesio ir paramos. Jei 
kas negalėtų asmeniškai da
lyvauti, tai prašomas bent 
nupirktu bilietu prisidėti 
prie australiečių lietuvių 
kelionės išlaidų padengimo.

Po rungtynių tą pačią 
dieną 7 vai. 30 min. vakare 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos svetainėje Įvyks 
krepšininkų priėmimo ban
ketas. Tai bus reta proga 
susipažinti su Autralijos lie’ 
tuvių jaunimu.

Šventė bus liepos 2 d. Chi- buvo atvykusi 500 ugniage- 
.. cagoje. Jos programoje da- šių delegacija. Prezidentui 
11 lyvaus ir Bostono šokėjai, Nixonui atstovavo Tarptau- 

kuriems jau 35-sius metus tinės ugniagesių draugijos
vadovauja Ona Ivaškienė. i prezidentas McLennan. Prie 

; katedros, kur vyko paskuti’ 
Iškėlė kun. J. Svirskį - nės pamaldos, buvo susirin- 

: kusi didesnė nei 10,000 mi- 
Bostono šv. Petro lietuvių| nia.

parapijos kamendorių kun.’ 
Juozą Svirski dvasinė admi
nistracija iškėlė i Belleriką, 
Masss. Jis šioje parapijoje 
yra išbuvęs ilgoką laiką.

Viena ekskursija išvyko, 

kita rengiasi

NORI SUSIPAŽINTI

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

Trans-Atlantic TraveI Ser-i taip pat vidurinio amžiaus — 
! vice Bostone organizuota ' 'iso gyvenimo draugystei. 

Pabrangs susisiekimas ! ekskursija Į Lietuvą grižo' Nesvarbu, ar gimusi Lietu

Beveik nėra abejonių, kad 
netrukus pabrangs 10 centų 
Bostone susisiekimas auto= 
busais ir geležinkeliais. Sa
koma. kad miesto majoras 
White tam kainų pakėlimui 
priešinasi, bet susisiekimo 
reikalus tvarkanti komisija’ 
pabranginimui pritaria.

E. Brooke vėl kandidatuos

birželio 23 d. Jai vadovavo j v°je ar Amerikoje.
Albina Rudžiūnienė. Kita ! Prašau rašyti Keleivio adresu, 
ekskursija išvyksta liepos pažymėjus “Perduoti Mr. L.T. 
24 diena.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Liepos 22 d. 2 vai. popiet ' Programa Naujoj Anglijoj 

Boston State College sporto! s stoties VVLYN, 1360 Iri-
salėje So. Bostono L. Pil. j lociklų ir iš stoties FM, 
d-jos ir Australijos lietuvių 101.7 mc.. veikia sekmadie- 
krepšinio rinktinės žaidynės. į niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 

Liepos 22 d. 7:30 vai. vak.j ną. Perduodama: Vėliausių 
So. Bostono Lietuvių Piliečių pasaulinių žinių santrauka

Rengėjai prašo neapvilti 
tolimų svečių, o priėmime 
gausiai dalyvauti ir nuošir- 

5 džiai su jais pabendrauti.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

Mass. respublikonų kon
vencija nutarė vėl statyti se
natoriaus Edwardo Brooke
(negi oi kandidatūrą. .^g j-- banketas Aust-! r komentarai, muzika, dai-

mis įnešė į JAV senatą ista- į raįJ°s . ,oe a Magdutės pasaka.
. * i Rugpiučio 13 o. Romuvos!

SUponiamm parke Montelloj - Brocktone! Biznio reikalais kreiptis I mato vyresniems kaip 6a m g jr dov>
piliečiams papiginti kelionę Į Maironio I Bro#d_

1 h r parke Worcesteryje Bosto- way. So. Bostone. Telefo-
PaUuksime, ar tas pasiū- no apygardos Lietuvių die- ias ĄN 8-0489. Ten gauna

n3- mas ir Keleivi®.jymas ous priimtas. , - - -

SLA SUSIVIENIJI RAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTI NIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.01.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją A po tz odą — Eil 
dowment Insurance, kad jaunuolis irau tų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00apdraudos tik53.00 mokes
čio metams.

S I-A—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Litbuanlan Allianee of America
$07 West 30th Street, Ncw York. N.Y. 1M«1

i
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ATEITIKE PAMATYTI 

BARBOROS 

RADVILAITĖS !

Bostono dramos sambūris 
"Žvaigždikis“, kuris statys 
J. Grušo dramą "Barborą

Radvilaitę“ Jaunimo kong
rese Chicagoje. kviečia Bos
tono lietuvius į šio veikalo

generalinę repeticiją South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos trečiojo aukšto sa
lėje birželio 28 d. 8 vai. vak.

Tai bus vienintelis pasiro
dymas Bostone.

Išvyko j SLA seimą

Kiek teko sužinoti, i SLA 
seimą Miami Beach. Fla., iš 
Bostono išvyko A. Čaplikas 
su žmona. A. Andriulionis, 
dr. A. Kapočius su žmona. 
A. Baika su žmona ir dukra, 
A. Mockienė. B. Bajerčius. 
S. Kontautas ir S. Michelso
nas.

Juodžiai buvo užpuolę
I

Izidorių Vasyliūną

Praeitą savaitę jaunuolių 
negrų būrys Dudley stotyje 
buvo užpuolę smuikininką 
Izidorių Vasyliūną, kai jis 
buvo tilteliu nepereinąs į ki
tą traukinėlio liniją. Vieni 
jU bandė muštis, kiti griebė 
už smuiko futliaro, o dar kiti
grasindami peiliu taikstėsi 
prie kišenių. Bet I. Vasyliū
nas savo smi'ikelės iš rankų 
nepaleido, besigrumiant at
sirado daugiau keleivių, ir 
užpuolikai i-sigandę pabė
go. Buvo pašaukta ir polici
ja, bet ką tu ten sugaudysi 
ar atpažinsi, kai visi vieno
dai juodi.

1
S. Mantautienė ligoninėje

j

Skautu sąjungos garbės 
narę Sofiją Putvytę - Man- 
tautienę. gyvenančią Brock
tone, Mass., ištiko širdies 
smūgis. Ji guli ligoninėje.

Linkime ligonei greičiau 
pasveikti. i

RUOŠKIMĖS DEMONSTRACIJAI!

Nuo liepos 15 iki 22 d. įvyksta Pavergtųjų tautų sa
vaitė. Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Bendruome
nės Bostono skyriai, susitarę su atitinkamais ukrainiečių, 
latvių bei estų organizacijų atstovais, liepos 15 d. 1 vai. 
popiet rengia viešą demonstraciją prieš tautu pavergėją— 
komunistinę Rusiją.

Demonstracija prasidės Prudential centre ir iš ten 
automobiliais su atitinkamais plakatais, tautinėm vėlia
vom bei garsintuvais, skelbiančiais komunistinių barbarų 
terorą, pagrindinėmis miesto gatvėmis vyks i miesto cent
re esantį parką, prie pirmojo JAV prezidento G. V/a 
shingtono paminklo.

Čia bus sukalbėta maldų, pasakyta kalbų ir priimta 
rezoliucijų, smerkiančių okupanto sauvalę pavergtuose 
kraštuose, dalyvaujant amerikiečių spaudos bei televizi
jos atstovams.

Paskutiniųjų metų ir net dienų įvykiai Lietuvoje mus 
įpareigoja suglaudinti gretas ir su nauja energija jungtis 
Lietuvos išlaisvinimo darban. Lietuvos jaunimo kraujo 
ir gyvybių aukos, kalėjimo pančiai bei komunistinių bu 
dėlių kankinimai neatbaidė tautos laisvės siekimo. Argi 
saulėtas paplūdimys ar popiečio pogulis sulaikys bent 
vieną laisvą lietuvį nuo protesto prieš tironiją, ar sulaikys 
nuo pagalbos rankos ištiesimo pavergtam ir kraujuojan 
čiam broliui bei sesei?

Dalyvaukime demonstracijoje gausiai, dalyvaukime 
visi! Parodykime, kad esame gyvi, vieningi ir kovingi!z

Smulkesnių informacijų apie demonstraciją galima 
gauti pas Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Bend
ruomenės valdybų narius.

ALT ir LB Valdybos

Algis Matjoška jau 1 

magistras

Bostoniečių Juzės ir An-į 
tano Matjoškų sūnus Algis' 
birželio 3 d. Rutgers univer
sitete (Newark, N.J.) gavo 
politinių mokslų magistro 
laipsnį. Tik prieš vienerius 
metus jis buvo gavęs baka-
auro laipsnį. Per tuos viene
rius metus Algis sugebėjo ne 
tik gauti magistro laipsnį, 
bet ir vesti Daivą Lukšnikai- 
tę ir su ja susilaukti sūnaus 
Jurgio-Gintaro, kurį birželio 
1 d. pakrikštijo, kad po 
dviejų dienų galėtų stebėti, 
kaip tėvas gauna magistro 
diplomą. x

FORTŪNA FUEL CO.
471 ADAMS ST. OUINCY

(just beyond the Kolio*)

Ji
CITGO

MIGHTY-MINI OIL BURNER
1/3 Raguiori 

.Spoc«|

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

up to 
1/2

I Fu d Co»t|

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE w

Goldai Plattor 
Parts Protoctioal 
Plaa

Over 40 years experiance...Easy budget payment plans

au 773-4949 or 436-1204

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

Algis Matjoška gavo sti
pendiją toliau tame pačiame 
universitete studijuoti ir 
ruoštis daktaro laipsniui.

Sveikiname jį ir linkime 
sėkmės.

I
JAV-bėse 95% šeimų turi 

bent vieną televiziją, 43% — 
net spalvotą.

Mokytojams pridėjo 5.5%

Mokytojų unija, atstovau
janti 5,000 Bostono miesto 
mokytojų, susitarė su Mo
kyklų taryba pasirašyti 1 
metų sutartį, kuri numato 
pakelti mokytojų algas 5.5 
nuošimčio.

Miestui tai reiškia $2 mil. 
daugiau išlaidų.

COSMOS PARCELS

> £XPRESS CORP. 
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

. Telefoną?: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 

įDr. J. Pašakarniof 1 ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

i Valandos:
yr. .teninlelė ofki.li l.la.- jn"" rvt.° iki 5 Xal- Į * - w Trečiadieniais nepriimama f
ga VVorcestery, kuri siunčia j * 44? BROADVVAY
siuntimus tiesiog iš iVorces- i ' South Boston, Mass 

terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai. .

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

Vedėja B. Sviklienė

$ Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
, > Rūpestingai taisomo laikrodžio* 

žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

<> <> <>

••
SOUTH BOSTON, MASS-

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
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Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
4!) Church Street 

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’imo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd•
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

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

445 BR0ADWAY

<'

::
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* A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
;»Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645«i 
::

i

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

::
< i<< . 
i;

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorces ter, 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 vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSM OS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ 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 
nho 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. Broadvvay 

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

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

182 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

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

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

□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo'’sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90, dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

5?®

51 5
4%

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

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

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 siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė ParcelJService, Ine.
• ■

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisai-

’ viską, ką pataisyti reikia.
, Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avo. 
Dorchester, Maso.

TeL CO 5-5854

Elood Square M 
Hardivare Co.

Savininku N. J. ALEKNA
S28 EAST BROADWAT 
8OI TH BOSTON, MASS. 
TKLKPONAS AN 8-4148 

Banjarriin Mof're Dažtl 
Popif-ro- Storom*

Stiklą* Langams 
Vlaokt* reikmenys namam 

Reikmenys plnmberiama 
vtenk-U tr*lefie* daiktai

... . t***** MkauiemfUMinr 
DRAUDIMO AGENTŪRA

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adreso:

•BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

9_ 5
8—12

Birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesiais įstaiga 
bus šeštadieniais uždaryta 

393 West Broadway 
So. Boston, Maso. 02127 

Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

f f I




