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Prez. Sadat veja sovietas 
iš Egipto žemės

Pirmiausia ii Egipto išvyksta įvairūs sovietų instruk

toriai ir sovietinės gamybos ginklų specialistai. Egiptie

čiai buvę rusais labai nepatenkinti. Kokie gali būti to 

sovietų "išvijimo“ padariniai ateity?

Praeitą savaitę Vakarų rytų sąlygas jiems patiems 
diplomatinius sluoksnius ir pastoviai Egipte ir kituose 
spaudą nustebino staigi ži- arabų kraštuose įsiavirtinti. 
nia, kad Egipto prezidentas
Anwar Sadat įsakęs sovietų Be to. rusai instruktoriai 
kariniams specialistams, ins- egiptiečius niekina, laiko 
truktavusiems Egipto armi- juos negabiais, tinginiais ir 
. . ,. . . . net Egipto karininkų neįsi-
ją ir apmokiusiems egiptie- jejd2ja į priešlėktuviniu ra-. 
čius vartoti sovietinės g^my-. ketų bazes Visa tai labai su_ 
bos ginklus, ypač. pnešlėkj pykino Egipto karinę vado- 
tuvines raketas, išvykti iš Vybę, jr Egipto kariuomenės 
Egipto. Be to, nustatytas ir gtabo viršininkas generolas 
sovietų išvykimo terminas. j Mohamed Ahmed Sadek. e- 

Iki šiol turimomis žinio-; net pagrasinęs nuversti 
mis, tie sovietų kariški spe- ; prezidentą Sadat, jeigu so
cialistai su šeimomis jau pa-, vietai nebus iš krašto išvyti.
skubom iš Egipto išgabena- Atrodo, kad priešsovieti- 
mi net vadinamu "oro tiltu“.) nė nuotaika reiškiasi ir egip- 
Atrodo. kad egiptiečiai tuos i tiečių visuomenės masėje, 
savo "tiki-us“ sąjungininkus • nes rusai su egiptiečiais ne- 
ir nelabai mandagiai išlydi. J bendrauja, laiko save pra
neš aerodromuos Egipto į'našesniais, turi savo atski- ; ginčą 

muitininkai rusus ir jų ka-
tiušas skrupulingai krato,
kad neišsivežtų prisispeku- 
liuoto aukso ir kitų neleisti-
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Prezidentienė Nixonienė tarp Clevelando šilainės šokėju Tautinių šo- . šventėje Chicagoje. Kairėj
Rita Skrebutėnaitė, dešinėj __  Keleivio bendrada rbio Alfonso Nako sūnus Romualdas - Jonas ir
šilainės šokiu sambūrio vedėja Galina Gobienė.

Mažiausią atlyginimą kelia 
nuo $1.60 iki $2.20

Tai padaryta demokratams ir respublikonms var

žantis dėl darbininkų palankumo busimuos rinkimuos.

--------- • — .---- -  Į Artinantis prezidento rin-
j kiniams, kai abi didžiosios

/✓r. J. K. Valiūnas , 1 1 1. r. . r. i i..toju palankumo, kartais ir
Valst. departamente I eilinis mažas žmogelis iš tų 

varžybų šį bei tą pelm. si 
Vliko pirmininkas dr. J. kartą, atrodo, gali būti kiek

K. Valiūnas, lydimas Lietu- naudos gaunantiems pati 
vos atstovo Washingtone J. mažiausią atlyginimą. 
Rajecko, š. m. liepos 11 d.
lankėsi Valstybės departa- Iki šiol įstatymo nustaty-

• mente, kur turė’jo kelių va- tas pats mažiausias atlygini- 
landų pasikalbėjimą su Doy- mas už darbo valandą buvo 
le Martin, Baltijos valstybių $1.60. Dabar, priešrinkimL 
skyriaus viršininku. Buvo niu metu, respublikonai bu-

1 ^aJe>J J'.3*1*** .konkietūs vo pasjųie ta atlyginimą pa- 
J Mikui rupj klausimai, kaip keRi iRi & Bet demokra_
artėjanti Europos saugumo tai šitam planui stipriai pa- 
ir bendradarbiavimo konfe.; supriešino, nes tokį minima- 
rencija. lietuviams okupuo- jjnj atlvginima laikė nepa- 
toje Lietuvoje didesnių lais- Rankamu ir AFC-CIO um-

Baigė 35 metų

ras krautuves ir pasilinks
minimo vietas ir i Fonntni Geležinkelių bendrovės ir iii.ni.uvy ii i gij ; -• gaĮn gale susitarė ku-l
rinką nejmeta ne kapeiKos. .. J .< nku reikalu. Ginčas tęsėsi!

i su kraštu galimybių praplė- 
Belfaste paeiliui Jtimas (yp.a5 turil? Falvo-’e 
sprogo 2G bombos

vių klausimas, santykiavimo ios Demokratai pasiūlė at
lyginimą pakelti iki $2.20. 

Praeita ketvirtadieni tuo

Oficialiai Egipto vyriau- < “'
i sybė skelbia, kad dėl šio so- ; 35 metus. Pakeitus gai’vežių

i; TA ~1 4- 1 •* 1^* i vietų''technikų " ^ąžMmo! ,kūren™«; re*ka-
tau. Del tų kratų jau yra ta.j draiįjški sakiai su So- j l-^/unkai, todėl bendro- 
lę eile p.ktų nesusipratimų,nep^ikexsia. nes ™s. deredamosios del sutar- 
nes rusa. jaučiasi prasti. genimas ,vykstąs abiem P^^tmo. reikalaudavo

- ! šalim susitarus ‘ jU0S Panaikinti, 0 ™'JOS
Kiek sovietų kariu šiuo: v i j • -‘reikalavo juos palikti. Deltarpu išlipto išvejama”) so^u Z Simas li nesutikimĄuvo'streiku, tu-

tiksliai neįmanoma pasaky-i^'į“?o™ k * **

tai ir JAV turės peržiūrėti! L -
savo Artimųjų Rytų politi-į Pagaliau aoi saly; 
ką, nes bus mažiau reikalo
ginkluoti Izraelį. Net spė- 

į liojama. kad toks sovietų

neįmanoma pasaky 
ti. Spėjama, kad nuo 1970 
metų jų ten galėjo būti pri- 
gabenta apie 20.000. Rusai 
visiškai valdė aplink Kairą 
ir Suezo kanalo zonoje pa
statytas^ priešlėktuvinių ra-į ” pasi t ra u kimas“ už kuriasi 

nors amerikiečiu nuolaidas

s susita
rė. Apie 18.000 kūrikų pasi
liks, kol išeis į pensiją, mirs 
ar jiems bus duotas kitais 
darbas. Bendrovės apsiima 
kūrikus paruošti kitiems 
darbams.

ketų bazes, įvairius elektroj
ninius žvalgybos įrengimus,! buVęS sutartas Maskvoje į 
apmokė egiptiečius skraidy-j ta,.p Brežnevo ir Nixono. i
ti MIG kovos lėktuvais irj Paskutinėmis Vakaruose! tJel Vietnamo taikos

vartoti kitus sudėtingus [ gautomis žiniomis, 
ginklus. Taigi, jie čia atliko į vietinės nuotaikos ėmė ryš-f 
gana reikšmingą vaidmenį., Rėti ir kituose arabų kris- į Nore ?aryžlllje vS1 atnau.

Snėiama kad dabar iš rjV.s?aulLJ?; 3'yz-j pntos Vietnamo taikos de-
bpejama, Kaa aaoai is l-į dziui. Libijoje valdžios kont. • v,1r:AO ,

gipto išvyksta apie 5,000.i roKuoiamas ]ajkrač+is Dara.l 9 , UI1?', 'ie'Pasilieka 'dar tie kūne ture- ™luo!amas ‘.a'^asto pa. a sal slaptai bet koklų nors rasmeKa aai tie, Kūne iuie-1 se. S0Vietai neduos a-l jo,-
jo kokias nors pareigas E-i rabams modernių ginklų Iz-,' .•ę.1-įk„.- nprn;itvti " "
gipto pramonėj’e ar žemės į raelio užimtoms ju žemėms
ūkio modeminime bei lai-; atsimimti, tai turėsią apleis- 
vvno bazėse, kurios yra vi-’ų' ir Viduržemio jūros lai-

antiso-į j -y y y
d dar nesusikalba

siškoje sovietų žinioje. Esą 
iš viso jų galį išvykti apie 
10.000.

vyno bazes, kurias arabų ša
lys jiems davė naudotis.

j Bet, žinoma, sovietus iš 
Dėl ko kilo toks skubus'savo kraštu

Šiomis dienomis i Paiyžių 
buvo nuvykęs prez. Nixono 
išgalėjęs patarėjas Henry 
Rissinger ir ten dalyvavo 
slaptuose pasitarimuose su 
komunistais, bet grižus vėl

i iš\'vti arabams; paskelbta, kad š. A ietnamas; 
lengva, kaip bu-’ visus naujuosius taikos!reikalas sovietus iškraustyti,; nebus taip 

kai Egipto-Izraelio konflik-j vo lengva juo^ įsileisti, 
tas dar neišsprętas? :

Viena šio įvykio pneiJ^ktUVaS, kurio ir

čių esanti ta, kad ^^\kulka nepa VUS 

Sąjunga atsisaKanti duoti E-i r

giptui modernių puolamųjų- Naujas Amerikos žvalgy- čius belaisvius, tada per ke- 
ginklų. reikalingų Izraeliu binis lėktuvas SR-71, pava- turis mėnesius bus išvesti 
sugniuždyti, o teikia tik to- duojąs U-2, per 10 ir pusę iš Vietnamo visi JAV kariai 
kius, kuriais būtų galima, valandos nuskrido 15.000 ir bus sustabdyti visi karo Į 
šiek tiek nuo Izraelio apsi- myliu, arba per sekunde net veiksmai Indokinijos pusiau- 
ginti. Čia Egiptas įžiūri so»' 3.000 pėdų. Jis gali skristi salyje. Išsprendus karinę 
.vietų slaptą norą. kad Arti- 80,000 pėdų aukštyje, ir problemą, būsianti spren- 
mųjų Rytų konfliktas kuo vargu net šautuvo kulka jį džiama Vietnamo politinė 
ilgiausiai tęstųsi ir tai suda- pavytų. » ateitis.

pasiūlymus atmeta ir tvirtai į 
, laikosi savo reikalavimų.
! Amerikiečiai siūlo pada- 
! ryti paliaubas, kurias prižiū- 
! rėtų tarptautinė komisija, I 
■ reikalauta gražinti amerikie-

Šiaurės Airijoj protestan. 
įstaigos jr katalikų religiniai poli- 

kitas' tiris karas darosi vis kruvi-
- ... ... - . į nesnis. Nors tą provinciją: ejjė kitų klausimų,

musų laikraščio numeris be-. betarpiškai valdyti pasiėmė}
išeis RUGPIŪČIO 15 dieną. Britanijos centrinė vyriau-! Pasikalbėjimas vyko la- 

svbė ir čia sukoncentravo) bai nuoširdžioje dvasioje, ir

Dėl "Keleivio' 

tarnautojų atostogų

Japonų teroristas 

kalės iki mirties

: JAV prezidento R. Nixono 
buvusią kelionę į Maskvą: reikalu buvo debatai ir bal- 
bei jo iškeltą klausimą keis-, gavimai senate. Įtampa bū
tis idėjomis. žmonėmis), beivo labai didelė, nes demo- 
to, dar svarstyti P. ir A. j kratai $2.20 atlyginimo įsta_

.! tvarkai palaikyti gausius ka
riuomenės dalinius, bet ra
mybė ne tik negrįžo, bet pa
dėtis dar pablogėjo. Dabar

Izraelio teismas japoną .
Kozo Okamoto, 24 m. am- abeJJ nusikreipę pnęš anglų 
žiaus. nuteisė kalėti iki gy- Ka>'’uornenę ir policiją, 
vos galvos Neseniai ten buvo sutar

tos paliaubos, bet jos tesitę-
Jis su dviem kitais tero- sė tik 12 dienu, o riaušes at

rištais Tel Avivo aerodrome ’ gij° dar žiauresnės, 
pradėjo šaudyti į keleivius. Praeitą penktadienį Bel-
Tame įvykyje buvo nušauti 
24 keleiviai ir du teroristai.

Bražinskų reikalai bei visa tvmą norėjo būtinai praves
ti dar ir dėl to. kad bent 
kiek sušvelnėtų jų preziden
tinio kandidato McGovem

visais klausimais pastebėtas i ir AFL-CIO unijų santykiai,
pozityvus V. departamento 
supratimas. D. Martin dar 
kartą pabrėžė, kad Baltijos 

susidarė lyg ir trvs frontai:! valstybių padėtis yra skir- svarstymą ir balsavimą iš 
'■ airiai katalikai plaunasi su’ ^ti Sovietu Sąjungos atostogų buvo soecialiai at-
’ airiais protestantais ir dai

nūs, nes Lietuva turėjo savo nubalsuota buvo 47:46 dę- 
nepriklausomą valstybę, ku- mokratų pasiūlymo naudai, 
ri buvo jėga inkorporuota. I
IAV Lietuvos įjungimo į So-; Taigi dabar ir menkiau- 
vietų Sąjungą nepripažino į sias darbininkas turėtų gau- 
ir nepripažins. ! ti $2.20 valandinio atlygini-

Vėliau dr. J. K. Valiūnas 
turėjo išsamų pasikalbėjimą 
su Lietuvos atstovu Wa- 
shingtone Juozu Rajecku

nes uni jos buvo atsisakiusios 
šį kandidata remti. Į atlygi
nimo pakėlimo klausimo

mo.
faste beveik tuo pat metu į- 
vairiose miesto dalyse spro
go net 26 airiu teroristų pa-

Žinoma. Įstatymą dar tu
rės pasirašyti prezidentas 

i Nixonas. ir jis dar gali ji veOkamoto prašė teismų.( bomb „ pasėkoje.Ta proga J. Rajeckų asme-| J-.'— ”
kad leistu iam pačiam nusi-i - J■ -i • • n~ „ tuoti, nors to ir nesitikima.. . į. " .. žuvo 10 civiliniu žmonių. 3 mskai pasveikino jo 7o m.zudvti — pasidaryti naraki-l \ ‘ .1 J į anglų kariai ir daugiau nei

pasvi 
amžiaus proga.

ri, bet teismas to "malonu- - 120 buvo sužeista. Be to, ki
mo“ neleido.

(E)
lo daugybė gaisrų, sunaikin-

Į ta daug privačių žmonių ir} Turtuoliai nemoka 

visuomenės tinto.
Po šių bombardavimų žu.| mokesčiu 

vusiųjų skaičius per tris me
tus pasiekė 467 aukas. Iš to 

Į skaičiaus 57 žmonės žuvo 
visai neseniai, tik po paliau-

Jei viskas gerai baigsis, 
tai toks minimalinio atlygi
nimo pakėlimas palies milio
nus neturtingiausių darbi’ 
ninku ir tas pagerinimas 
bus aiškiai pajustas, nes 
per 8 valandas kiekvienas 
jų uždirbs $4.80 daugiau.Rad turtuoliai, pasinau

dodami įstatymų spragomis, 
mokesčių, tai 

jau seniai spaudoje
t mas klausimas. Bet šiomis I > _ r i r r. . , | dienomis apie tai prašneko įJAV

\ liko pirmininkas di. Jų kongresrnanarns jr iždo pa-! Sudano f4frikoie) vals- 
C \ aliūnas išvyko knug žydų_arabŲ Ra-

rui, solidarizuodama su ki-
atsiti kimus.
uždirbę per tais arabų kraštais, buvo nu- 

į milioną dolerių jokių mokės- traukusi diplomatinius san- 
i čiu nemokėjo. Tais pat me-j tykius su JAV-bėmis, kaip 

Buvęs demokratų partijos, tais 22 asmenys, uždirbę po i tai padarė ir Egiptas. Tuo 
pirmininkas Lavvrence O’-1 $500,000, ir 112. pelnę po metu Sudane buvo stipri ir 
Brien pakviestas į McGo-' $200.000, bei 394 biznieriai,!
verno rinkiminį štabą ir va- gavę po $100.000, taip patį sovietų įtaka. Bet krašte įvy 
dov 
mas
kinti su senąja uemuniaių moKescių
gvardija ir darbo unijų va- jusiu pasekretorius priskai- ir diplomatiniai santykiai su 
dais. čiavo 1,338. [jAV-bis.

į bu sulauzvmo•
r-»B,!>o9vi9eo9e3aQaaiQaaeeMO

čia išvengia moKesuu, tai o 7 .kelia- Sudanas atnaujino

i
Ir

| ir giįš rugpiūčio 11 d. Jo pa’į mįsbr pavyzdžiu, 
-eigas atostogų metu e,na Jis nurodž tri
Vliko valdybos ™eP1rn,i.j kur J97o metai, 
ninkas Juozas Audėnas.

(E)

Buvęs JAV demokratu partijos 
pirmininkas La*rence O’Brien. 
kurio vieton išrinkta moteris— 
Jean VVestwood.



Pttslapfš anfršfl

Mūsų tai n (!:((>,.. 
Mums tai nerūpi •••

Paskutiniuoju laikotarpiu šiame krašte vis dažniau 
girdime suktų politikierių, demagogų ir tariamųjų „visuo
menės reformatorių“ vis naujų ir gana. gražiai skamban*. 
čių šūkių, kurie turėtų paskui tuos „pranašus“ patraukti! 
mases. Vienas iš tokių yra ir mūsų antraštėje paminėtas, 
nors jis kartais būtų ir kitaip suredaguotas.

Pavyzdžiui, komunistų akiplėšiškai grobiamo Pietų 
Vietnamo likimas mums visiškai neturi rūpėti, nes ta in
vazija Amerikos neliečia ir negresia jos teritorijos ar inte
resų saugumui.

j
Komunizmo ekspansija kitur Azijoje, Afrikoje. Rytų Į 

Europoje ir net Pietų Amerikoje mūsų krašto taip pat dar J 
netarpiškai neliečia, tad i. : nėra reikalo tuo rūpintis ir 
aikvoti energiją bei pinigus šiam sriautui pasipriešinti.

Nedaug betrūksta, kad šie tamsios ir trumparegės 
minios pataikūnai vieną dieną ims skelbti, kad mums vi
siškai nerūpi ir aplamai demokratijos žlugimas laisvojo 
pasaulio likutyje, nes tai dar irgi mūsų neliečia. O kiek Į 
tada bereikia, kad, patys būdami persisotinę materialinė
mis gėrybėmis, pradėtume aiškinti, kad mums visiškai ne
rūpi nei kitų kraštų badas,, ligos, gamtos nelaimės ir milio- 
ninės mirtys?

v u, •>s*. ouj t vi3

laisvojo pasaulio lietuvių šokiu šventėje liepos 2 d. giedamas Lietuvos himnas. IŠ de
šinės j kairę: prezidentienė Patricia N'ixoni enė. Illinois gubernatoriaus žmona Dorothy 
Ogilvie, kongreso narys Edvvardas I)erwinski s. šventės komiteto pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas.

Nuotrauka A. Gulbinsko

'♦•♦♦e********************'*#*******#***#*****#***##*#*#*###*######*####**####

N r. 3U. 1972 m. liepos 25 d.

Stefa G r i š k a i t ė

SAULĖS TAKAS

Saulė visą dieną taškės 
Nemune, Nery, 
vakare paliko takas 
vpių vidury.

Saulės takas paviliojo 
vienišą mane, 
ir prie jo užsisvajojau 
kažkaip nežinia.

Ir buvau giliai užlieta 
jų spalvų ugny — 
ten žibėjo Kauno miestas 
upių vidury.

Virš bangų žuvėdros supęs, 
o dabar naktis 
santakoje Kauno upių 
tokia nuostabi.

Politikoje gal tai ir galima vadinti pagražintu žodžiu 
izoliacija, bet iš tikrųjų tai jau yra valstybinio masto i 
egoizmas. Giltininis egoizmas, kuris, sistemingai puošė-! 
lėjamas, ne tik atneštų šio krašto laisvei pražūti, bet ir • 
paskirą žmogų izoliuotų nuo jo artimo.

i
Juk to nelemtojo dėsnio — „Man nerūpi — manęs 

tai neliečia“ — liūdnų apraiškų jau ir dabar ligi pasibai.! 
sėjimo regime kasdieniniame gyvenime. Antai. New Yor
ko centrinėje gatvėje vidudienį užpuolikas žudo žmogų, 
o praeiviai stovi ir laukia, kol jis tą darbą pabaigs. Nes 
tai jų neliečia... Taip pat šaltai žiūrima Į sadisto viešai už
pultą ir išniekinamą motelį. į vagių veiklą. į vandalų nai- J 
imamuosius darbus, i pareigūnų suktybes, nes tai mūsų j 
neliečia... |

Deja, ne šios totalinių izoliacionistų ir egoistų klasės j 
žmonės sukūrė pasaulio materialinę pažangą, paskleidė į 
jame artimo meilės idėjas, atkreipė Į saulės šviesą žmoni-

Darbo unijos dar ne visos apsispren uet kurį prezidentinį kandidatų rems. 
AFL-CIO taryba nutarė oficialiai ne pasisakyti nė už vieną kandidatą. Jos 
pirmininkas Meany (nuotraukoj kairėje) jau aiškiai pabrėžė, kad jis ne
balsuos nei už McGoverną. nei už Nixoną. Transporto unija (teamster) su 
savo pirmininku Fitzsimmons (vidų ry) jau paskelbė, kad remsianti N’ix- 
oną, o automobilių unija (jos vadas Woodcock, nuotraukoje dešinėje) — 
remsianti McGoverną. Iki šiol unijos dažniausia remdavo demokratus.

(Iš „Varpo“ nr. 11. S. Griškaitė mirė Lietuvoje 1969 m.)

me. Joje jis apie minėtus bendrauti ir kartu praleisti 
) demonstrantus šitaip kalbė- laiką.
I jo:

„Mes manome, kad labai 
; gerai pasielgė spauda, pa
skelbusi pavardes tų chuli* 
i ganų, kurie neseniai triukš- 

m avo Sporto įūmuose tarp
tautiniu varžybų metu, o

I

taip pat teisūs tie kolekty
vai. kurie operatyviai rea
gavo ir principingai ap-!

Lietuvių Diena prasidės 1 
vai., o programa 2 vai. po 
pietų. Pasilinksminimas ir 
šokiai nuo 7 vai. vak. iki 11 
vai. nakties.

Įžangos mokestis į Lietu
vių Dieną nebus imamas.

Bostono LB Apygardos

Valdvba

išsišokėliusvarstė įžūlių 
„žygdarbius“ “.

Kitaip tariant, čia buvo 
užgirta ne tik spaudos bur-:, PY 
nojimai, bet ir enkavedistų s 11 
„operatyvi reakcija“...

IŠĖJO NAUJAS VARPO 

NUMERIS

LIETUVOS ATSTOVO 
J. RAJECKO PADĖKA

balandžio mėn. Tačiau Vii- žymėjo, kad Prancūzija ne
jos (veidą. Anie dirbo, kovojo ir net mirė ne tik už savo Į kui pavykę tuos rusų norus pripažįsta Baltijos valstybių 
bendralaikius tautiečius, bet ir už visiškai svetimus, ne-! sustabdyti. j okupacijos. Antai, sovietų
pažįstamus ir net busimąsias kartas. Jų darbo, ir kraujo į j užsienio reikalų ministerija}
aukomis ir mes šiandien patogiai ir kultūros šviesoje tęsia- • V likas pasiryžęs ir toliau neseniai buvo pakvietusi di- Nakties proga susilaukiau
me savo gvvenimą. , Biazinskus ^mti moraliai ir j džiuju valstybių Maskvoje gausiu ir maloniusveikini-

. materialiai (Beje. dr. Va-; reziduojančius ‘ ambasado-į mų ir‘linkėjimų.
Ne, šiandien mums turi rūpėti ir greta mūsų ir kitoje kūnui JA v valst. depai ta- j.jus lankytis Baltijos valsty-i

žemės rutulio pusėje gyvenančio artimo laisvė, džiaugs-1 ™ente apsilankymo^ metu, ^ėse. Tai turėtų ivvkti lieposI Negalėdamas kiekvienam
mas ir vargas, kaip lygiai ir jam tūri rūpėti mūsų dienos! Mos 1 įd., buvopažymėta., 
lytas ir vakara

I
paprastų oro piratų tikslų).

Savo 75 metu amžiaus su-

Kad Lietuvoje gyvenan
tieji taip kalba, nesistebėki* 
me, nes 'jie gal kitaip ir ne
gali kalbėti, bet kad tokia
me laisvame krašte, kaip 
JAV, lygiai panašiai blevyz
goja lietuviai komunistai, 
tai jau kitas reikalas. Tas 
faktas terodo, kad jie irgi 
tik skolinta Maskvos liežuvi*- t,
teturi. i

LIETUVIU DIENA

Šis 163 puslapių numeris 
jaunimo reikalams 

svarstyti. Jame rašo J. Au
dėnas, St. Barzdukas, G. 
Breichmanienė, J. Daugėla. 
M. Dranga, dr. J. Kazickas, 
A. Kučys, dr. J. Pajaujis, J. 
Reizgvtė. R. Sakadolskis, 
dr? J. K. Valiūnas. A. Zapa* 
rackas ir kt.

Kam rūpi mūsų ateitis, 
mūsų jaunimas, tas turėtų 
tą Varpo numeri įsigvti.

Varpo administracijos ad
resas: T. Briskaitis. 1214 N 
16th Avė., Melrose Park, 
III. 60160.I

Varpą galite gauti ir Ke-

Vliko pirmininko kelionės 
įspūdžiai

, kad JAV labai gerai atski-i ar rugpiūčio mėnesi. Prof. J.. .. .
I ria Bražinskų motyvus nuo, Baltrušaitis birželio neneši - g sveikinusiems giliai Rugsėjo mėnesis yra Lie- vio a ministiaeijoye. 

buvo pakviestas į Prancūzi-1 ..,.. , , *- tuviu Bendruomenes mene*,
jos užsienio reikalų mnnste- - ' : sis. Tą menesi reikia prisi-j

Vliko pirmininkas šį kar-
tą Bražinskus lankė ketu- }jai panešta. Rad Prancūzi-; gas už man ta proga pareikš 

}lias . nuoširdžiai jos ambasadoriui Maskvoje Mą demesį ir linkėjimus
į ėkoja UZ 1S *'akailL ypač nurodyta numatytoje kelio* Su gilia pagarba
į is JA\ , gaunamą spaudą ir nė«e j Baltijos kraštus neda- Juozas Kaieckas
! knygas. Jaunasis Algis šiuo Juozas Rajeckas,

Vliko pirmininkas dr. J. j Dabar neįmanoma pasakyti.! metu gerokai pramokęs ang-į lyvauti. Tokie sprendimai Lietuvos atstovas
K. Valiūnas birželio 6-28 d.: kokią teismas skirs bausmę.! lų kalbos ir norėtų studijuo- nevykti į Baltijos valstybes
lankėsi penkiose Vak. Euro- Galima tikėtis, kad Brazins-! ti mediciną. dar buvo padaryti ir JAV.

................ - i , Kanados, D. Britanijos ir F.
Ispanijoje Madride vei-į Vokietijos vyriausybių, 

kiančiai lietuvių kalba pro-i
gramai per Tautinį radiją, i . Prancūzija dar karta pa- 
į JAV grįžus kun. L. Tarno- tikinusi prof. Baltrušaitį.

pos valstybėse: Ispanijoje, j ko sūnus Algis, kuris to įvy- 
Italijoje. Turkijoje. Fed.! kio metu, 1970 m. spalio 15 
Vokietijoje ir Šveicarijoje, j d., buvo nepilnametis, galės 
Dr. Valiūnas Turkijoje nuo, būti išteisintas ir išleistas iš 
1971 m. lankėsi jau ketvirtą Turkijos.
kartą.

Dr. J. K. Valiūnas toliau 
pažymėjo, kad Bražinskų 
gynėjas adv. C

Bražinskai — pasakojo 
dr. Valiūnas — laukia teis
mo jau daugiau kaip pusant
rų metų. „Aišku, mums ra-j 
pi. kad Bražinskų byla įma
nomai greičiau prasidėtų. į 
nes, bylai teisme atsidūrus, į 
Turkijos vyriausybė negalė* 
tų Bražinskų grąžinti Sovie
tu Sąjungai, be to, mums rū- 
p., kad Bražinskai galima, palvdovė mirė n 
greičiau butų laisvi“. Pasku. L, L,.,„ k,

riją. ir ten jam buvo oficia-' Esu labai visiems dėkinJ minti Bendruomenę ir pasi-. 
ryžti aktingiau dalyvauti jos; 

i veikloje ir ją remti ne tik: 
Į darbu, bet ir savo ištekliais,} 
} o ypač sumokėti savo solida 1 
i rūmo inaša.

Kas metai Tautos šventės 
| diena. t. y., rugsėjo 8 d.. L. 
| Bendruomenė iškilmingai 
i švenčia. Šių metų Tautos 
} Šventes minėjimo ženkle L. 
i Bendruomenės Bostono apy. 

Kremliaus viešpačiai ir jųl garda rugsėjo 10 d. Mairo-

1972.7.14.

TENAI NEPATENKINTI 

ESĄ TIK CHULIGANAI

šaičiui, SI, šiuo metu vado-i kad ji savo nusistatymo ne- pakalikai stengiasi pasaulį | nio parke Worcesteryje ruo- 
vauja Virginija Krivvtė.Į pripažinti sovietų okupaci- įtikinti, kad jų tvarka nepa-pia Pirmąją Lietuvių Dieną,

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

GANA TO JUNGO

tenkinti tik chuliganai. Pa-4 kurios parengime dalyvauja į 
gal tokią Maskvos muziką j Bostono, Brocktono ir Mei

lingesnio radijo siųstuvo., joje jaučiamas visuomenės!turi šokti ir dabartiniai Lie*i cesterio apylinkės. 
Valandėlių turinys nevaržo-} palankumas Lietuvos klau-|tuvos komunistų i partijos!

’ ■»». i - .i * ar vyriausybės vadai.

Pastaruoju metu programa jos Baltijos kraštuose nekei 
transliuojama iš žymiai galianti. Ir pačioje Prancūzi 

teismo byloje numatęs iškel-' ”
ti tai, jog Bražinskai nėra
kriminaliniai nusikaltėliai,! mas. Būdamas Madride, dr.i . .

politiniai pabėgėliai.} Valiūnas dar tarėsi su estu. . -1 "udfja, kad Jietu-Į
p vių išeivių veikla laisvinimo

Yardimci

bet

lėktuvą pradėjus manevrao* 
ti (pikeruoti), gi lėktuvo 

e virš sovie-
,. . . v. . . .. tų teritorijos, bet Turkijoje,
tinemis zimomis, vienasis Dėl sovietų spaudimo. Va- 

liūno žiniomis, dar š. m. lie.

Svarbūs gynybos arg umen-J atstovu Ispanijoje, jų prog-, p * .?. ? • , iais;1Pmo
tai yra tie, kad Bražinskai; narnos vedėju dr. Raud. ' ^a!e.ai,s.,.1.ai duoda vaisių,— 
pradėjo šaudyti lakūnams! į baigė Vliko pnm. di. J. K.

penkių Ankaros apygardos 
teismų — antrasis — Bra
žinsku bylą turėjo pradėti

pos mėn. pradžioje Turkijos 
ambasadorius Maskvoj bu-

spręsti š. m. liepos 19 d. vęs iškviestas į sovietų užsie

Italijoje ir Fed. Vokieti
joje šiuo metu pastebėtas 
nepaprastas spaudos dėme
sys Lietuvai, įvykiams joje. 
Tai patvirtino Eltos biulete-} 
nių italų ir vokiečių kalbo-, 
mis redaktoriai prel. V. 
Mincevičius ir V 
Pasikalbėjime su diplomati

baigė 
Valiūnas.

(ELTA)

Jiems chuliganai buvo ir 
tie demonstrantai Kaune, 
kurie. Romui Kalantai susi
deginus. išėjo į gatvę 
„Laisvės Lietuvai!“

šūkiu

KĄ VILNIS“ VADINA 

KVAILIAIS?

Lietuvių Diena Bostono,! 
Brocktono ir Worcesterio 
lietuviu parapijose 10 vai. ’ 
rvto bus atnašaujamos šv. 
Ali ios už kovoje dėl Lietu
vos laisvės žuvusius, esan
čius kalė jimuose, darbo ver* 
cu stovyklose ir kacetuose 
nukankintus lietuvius ir lie-fKomunistų partijos cent 

ro komiteto sekretoriui A 
Barkauskui chuliganai buvo ’ menininkus.

r............. "Vilnies“ popas S. J. Jo- ir tie stūdentai, kurie savoj
Banaitis.; kubka liepos 11 d. rašo. kad nepasitenkinimų okupantu., Lietuvių Dienos progra- 
iplomati- visi tie. kurie rūpinasi Bra- pareiškė sporto rūmuose A i!, n a jus labai Įvairi ir įdomi.

Byla gali užsitęsti kelias sa
vaites.

Apygardos teisme bylą, 
be pirmininko, sprendžia

jos šefu St: Lozoraičiu teko zinskų, Kudirkos. Simokai- niaus tarptautinių varzyoų 
paliesti artėjančios Europos čio, Kalantos ir į juos pana- me'LU- 

jam buvo įteikta dar viena• saugumo konferencijos ke- šių likimu, esą kvailiai. i r n
nota dėl Bražinskų grąžini-! liamus klausimus. | ' ;1 „V*
mo. Rusų spaudimas buvęs j ' Į Mes manome, kad yra >1)a * 1 ° 1 ~a a • >-

nio reikalų ministeriją, ir

dar du teisėjai. Sprendimas'ypač didelis prieš Podgor-' Paryžiuje telefonu pasiekę daugiau negu kvailas toksai. kalbą, pasaitą ( 
daromas paprasta dauguma.' nio atvykimą Turkijon š.m. tas prof. J. Baltrušaitis pa-į rašinėjimas. . komiteto visumos susirinki-

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimu tomas. Jis liečia mūsų 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

tautiniai šokiai.! kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metus.

į tuveš ir mirusius bendruo-!

bus daino
krepšinio rungtynės lietuvių 
su IatA ių krepšininkais, vy
rų ir moterų tinklinio varžy- Knyga gaunama Keleivy, Dar
bos ii kt. Programoje daly- bininko Drauge ir pas kitus 
vau ja daug jaunimo, tad
bus gera proga visiems pa- knygų platintojus. Kaina $5.00.



Nj.3tŲĮ972 m. tttpęs 2č d. KKSiVSS, SO. SOSTO!

amuos Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO

TO NIEKAS NKPUK1A.

SLA prez. P. Dargio kalba 
seimo bankete57-jo

1972 M. BIRŽELIO 27 D. MIAMI BEACH, FLA. 

(Kalba sutrumpinta)

Brangūs Delegatai. Viešnios ir Svečiai,

Ai- prieš 85 metus kas galėjo tikėti, kad iš Susivieni
jimo idėjos išsivystys tokia galinga savitarpio pašalpos 
organizacija, kurios turtas sieks keturis milionus dolerių?

Ar tie vienuolika patriotų, susirinkę anuomet She- į 
nandoah, Pennsylvanijoje, organizacijos gairėms našta-' 
tyti, galėjo numatyti, kad po tiek metų jų ainiai moder. j 
niais lėktuvais iš Amerikos tolimiausių kampų suskris i! 
Miami Beach aptarti ir spręsti įvairiausių draudimo bei 1 
visuomeninių reikalų?

Mūsų pirmūnai — SLA kūrėjai — buvo karšti aušri- J 
ninkai. Prieš jų akis stovėjo milžiniškos, tarsi nenugali-Į 
mos kliūtys. Jie vos mokėjo šio krašto kalbą. Jie beveik i 
nieko nežinojo apie valstijų įstatymus, draudimą ir Ame-į 
rikos finansų sutvarkymą. Angliškai tariant, jų vienintelis į 
”asset“ arba kapitalas buvo nenugalimas, tvirtas pasitikę- į

* y'-” ’
jimas Lietuvos artojų sūnų ir dukrų potencialu. Jie šven
tai tikėjo, kad, kai geros valios ir sveikai galvojantys lie
tuviai sueina ir broliškos tolerancijos dvasioje bei demo
kratiškai svarsto klausimus, tai jie gali rasti būdus ir prie
mones kalnams nuversti.

CLEVELAND, OHIO 

Nakai išvyksta į Europą

r Nėra šviesaus žmogaus be 
! knv gosi Nebus ir šviesaus 

BALADES, šitoj labai' Lietuvio be lietuviškos kny-

JUK NETURITE?

i ‘ gražiai išleistoj, gausiai i-. gos
Keleivio_ir Naujienų bend-į liustruotoj knygoj yra sep-J 

radarbis Alfonsas Nakas su tvmos Maironio baladės. Tai 
savo dviem sūnumis — Ro- knyga, labai tinkama dova-

• mualdu-Jonu ir Viktoru rug-J noms. Kaina................ $6.00
piūčio 3 d. išvyksta pasižiū-,
rėti, kaip dabar atrodo EuJ VYSKUPO P. BOČIO 
ropa. Ten žada išbūti iki J ATIMINIMAI, I tomas 
rugsėjo pradžios. i 320 psl., kaina $3.50, II to

‘ mas 282 psl., kaina $3.50.
Rene Rasa. MEILĖ TRI

KAMP Y, 219 psl. kaina $3.- 
;eliais — $3.75.

Jau esame rašę apie Bro
nės ir Alfonso Nakų vaikus 
Vidą ir Viktorą. Viktoras šį 
pavasarį baigė aukštesniąją!

Dr. J. Girnius

VLADO POŽĖLOS 

ATSIMINIMAI

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

„VI. Požėla turėjo dide* 
liūs rašytojo gabumus, jo at
siminimai — vieni iš geriau- 

I šiai parašytų atsiminimų, to-
11*1 • , • i ••

mokyklą (High School) pir-!e «
muoju iš 200 baigusių. flP71inC U11 VITA Q

( gavo 11 dovanų už visokiusl* vv£»IJvO liIIjtjvO
mokslo ir kitokius nuopel-, i dėl kiekvienam lietuviui ra
lius. Be to, gavo 4 metų E-i POEZIJOS PILNATIS,! <omenduotina šia knyga 
vans stipendiją ir nuo ru- perskaityti“.

j dens pradės studijuoti poli- Bernardo Brazdžionio poe-Į . .
I tinius mokslus Michigano zi jos rinktinė, kurioje šutai-1 Dirvoj rašytojas Jurgis 
valstijos universitete Ann
Arbore. Viktoras yra veiklus

pinti geriausieji visų jo įš-i Gliaudą Jaunystės atsimi- 
leistų knygų kūriniai. Puoš-j ta^P vertina:

ir lietuvių jaunimo tarpe, la-į nūs leidinys, 592 psl., kai- Vlado Požėlos Jaunystės 
atsiminimai vra stambus į* 
našas į lietuvių memuarinę 
literatūrą“.

Minties žurnale K. Abr. 
rašo:

bai gerai baigęs lituanistinę)na $10.00 
mokyklą.

< Broliai balti aitvarai,
Vyriausias Nakų sūnus! Henriko Naglo elrėraščiai,

i Romualdas-Jonas ką tik bai-; Prano Gailiaus iliustruoti
i a i , i-- i • ! Fč Oaklando universitetą ir: 72 didelio formato puslapiairyba referendumu, t. v., visuotiniu balsavimu, kiekvienas. ano.i„ i:f~,' .......... -4. » . -J * ... , , f g^vo anglų liteiatuios baka-; puošniai išleista knyga, kai-narys gali demokratiškai reikšti savo valią per savo kuo- ]aurą Jis p.a atlikęs prakti.' *na

P^s- ' __ . ką Lake Orion mokykloje, į
todėl turi teisę dėstyti ang-' Tau, sesute, Prano Lem-

26-tasis seimas Baltimorej‘ Md., priėmė konstituciją, lų literatūrą. berto gyvenimas, kūryba.
Taip, Susivienijimo kūrėjai neklydo, tikėdami į bro- ! kur* (^avė nariams plačias teises siūlyti naujus sumanymus, t _ • prisiminimai, 269 psl.. iliust-

Jiško Susivienijimo viziją. Šiandien i 57-tąji seimą šuva- i organizuoti apskritis ir turėti vietines konterencijas. Bu-
žiavo įvairių profesijų, įvairių įsitikinimų veikėjai. Jiems > vo Pabrėžtas referendumo principas. Buvo skiriami orga- 
nesvetimi finansų, draudimo, teisės bei krašto gyvenimo nizatoriai naujoms kuopoms kurti. Susivienijime prasi- 
reikalai. Mūsų pionierių dėka Susivienijimas turi rnilži- ■ ^ar E'.vvesnė veikla.
nišką patyrimu lobyną, kuris mums labai naudingas. ‘ ,

30-jame seime Philadelphijoje, Pa., pradėdamas sa.
Pradžia buvo labai kukli: 1886 metais Jonas Šliūpas , vo antrąją kadenciją. Stasys Gegužis pademonstravo, kad

New Yorke suorganizavo Lietuvos Mylėtojų Draugiją, kad M'a logiška ir teisėta, jei seimui pirmininkautų pats pre- 
ji padėtų leisti „Lietuviškąjį Balsą“. Tos draugijos susi- zidentas.. To precedento pasėka — seimuose per keliolika 

metų pirmininkavo Stasys Gegužis, rimtas vidurinės sro 
vės žmogus, kuris visada mokėdavo palaikyti tvarką.

„V. Požėla rašo ypatingu 
būdu. Vietomis jis kaip be- 
leletristas plačiai naudojasi 
dialogu, ir tokie atsiminimų 
knygos puslapiai iš tikro 
virsta lyg į apysaką, kurioj 
pasakojami tikri įvykiai. 
Kitais atvejais sau žinomus 
dalykus jis pasakoja kitų 
žmonių lūpomis. Kaikur sa

linkime Brooklyne kilo sumanymas sujungti visus Ame
rikos lietuvius. Pakalbėjo apie tai pats Šliūpas, pakalbėjo 
Pijus Paseckas ir kiti. — ir visi sutiko, kad steigti Susivie
nijimą yra geras sumanymas. Paskirta komisija kontak
tuoti’ 9 egzistuojančias draugijas, kurios sutiko prisidėti 
prie projekto.

Šis pirmininkavimo precedentas ir paties prezidento 
asmens ištvermingumas išgelbėjo Susivienijimo laivą nuo 
pražūties uolų 1930 metais. Tais metais Chicagoje 36-ja- 
me seime prezidento Gegužio teisinga laikysena ir dau-

Tų pačių metų rugpiūčio 15 d. Shenandoah’o, Pa.. S'umos dele*atl* sąmoningumas išgelbėjo pačią organiza-

Ir si Nakų atžala yra la- ruota, kaina kietais virše- 
bai gerai baigusi lituanisti- liais $4.00. 
nę mokyklą, lietuviškai kal
ba be svetimo akcento. Ro- METU VINGIAI. Alf. Tv j 
mualdas yra veiklus lietuviu ruolis, 176 psl. kaina $3 j ™ PastakoJlm« paremia do- 
jaunimo tarpe, uolus Šilai- ! kumentme medžiaga. Bet,
nės sambūrio šokėjas. Jam Nemarioji žemė, Lietuva 
teko garbė Šokių -šventėje ir pasaulinės poezijos posmuo 
su ten atvykusia prezidentie- se» sudarė Alfonsas Tiruons. 
ne Nixoniene nusifotogra- 176 psl., kaina $5.00. 
fuoti. Ta nuotrauka buvo iš
spausdinta neviename ame- EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
rikiečių laikraštvje. ; Steponas Strazdas, 159

psl., kaina $2.50.
Jis buvo Detr oito atstovas crc,T o AT o ,T T o ,Jaunimo kongrese. , MIELOS BALSAI J. Smals-

i torius. 221 psl. kaina 75 c.
Aišku, kad tokiems vai- _ . __ ,

kams tėvas negalėjo „neuž- Po,l#1’ ant laiptų, A y tauto.

kaip jis prie pasakojamo da
lyko beprieitų ir kaip beper- 
duotų. reikia pasakyti, kad 
su mažomis išimtimis jis pa* 
sakoja vis reikšmingus ir į- 
sidėmėtinus dalykus“.

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

„Europos Lietuvis“ rašo:
„Gražūs atsiminimai. Ir 

parašyti jie ypač lengvai,
miestelyje įvyko steigiamaS’seima’s. Mv'yko'ii"defe^tų.' "llc neatsakingo gaivalo pastangų uzurpuoti teises i fundyti.. kelioms' plačiau SiS® į ST*8
Jie įkūrė Susivienijimą Visų Lietuvninkų Amerikoje. Ša-( smurt0 lr nausių kenu 18 apat‘los- j musų žemėje pasidairyti. i 0() a p lapi^, karna, ję^is po be.etnsto plunks
lia patriotiškų tikslų steigėjai nutarė šelpti mirusiųjų šei- ! N a]ėj avojus i; viršaus ir apačioSy sustipr inęs ’ Linkime savo bendradar- ‘
mas. Tokiu budi* pi*m$ sykj lietuviuose atsirado frater- sa>vo demokratines tra(licijas, Susivienijimas galėjo iškil-J biui ir jo sūnums daug ma-------------------------- —-------- --------—
na mis rau imas. mingai paminėti savo 50 gyvavimo metu sukakti 39-jame ’ Jonių įspūdžių ir laimingai >

‘ o .............................K . .. seime Clevelande. Ohio. ‘ ‘ | sugijžti namo. O vėliau sa-
Susiviemjimo seimai buvo ir yra visuomeninio pobu- j Vo įspūdžiais ir su Keleivio

džio įvykiai Amerikos lietuvių gyvenime. i 43-sis seimas Philadelphijoje. Pa., priėmė vadinamą skaitytojais pasidalyti
konversiją, kuri sumodernino mūsų draudimą, užtikrino 

Mūsų seimai atliko labai svarbią visuomeninę rolę: turto perviršiaus augima 
jie pratino mūsų tautiečius prie atviro ir nevaržomo demo
kratizmo, prie skirtingų nuomonių derinimo bendrai ge-: 44-tasis seimas yra svarbus tuo, kad j:>me buvo įkur-į
rovei. Daugelis mūsų įžymių veikėjų išėjo Susivienijimo ' ta SLA Tautinė Fondacija. ; Brazilijos katalikiško jau-

BRAZILIJOS JAUNIMAS 

RŪPINASI LIETUVA

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

IŠĖJO LABAI ĮVAIRUS IR JDOMUS NR. 2
„seimų mokyklą“. Ką jie išmoko SLA seimuose, tą jie ■ 
vėliau taikė ir kitose organizacijose bei institucijose.

‘ nimo organizacija TFP yra ? 
Pagaliau noriu paminėti 49-j: seimą Detroite, Mich.,! pasiryžusi surinkti 500 0001

ne dėl to. kad man pačiam teko jame peri nti prezidento 
Prie mūsų šeiminių tradicijų kūrimosi prisidėjo Juo- pareigas ir seimui pirmininkauti, o dėl to. kad šis 1956 m. 

zas Paukštis, Tarnas Astramskas, P. Paseckas, Birštonas, Į seimas papunkčiui per tris dienas tvarkini, ai ir konslruk-
V. Anmbrazevičius. M. J. Domijonaitis. P. živatkauskas-! tyviai priėmė dabartinę konstituci ją.
Živatas, J. Adomaitis-Šernas. V. K. Račkauskas, A. E.

Ar reikia geresnių įrodymų, kad Susi\,-enijimas savoStrimaitis, B. K. Balutis, adv. F. J. Bagočius, teisėjas W. 
Laukaitis, Stasys Mockus, dr. S. Montvidas, kun. M. Va
ladka, dr. K. M. J. Vinikas, adv. Antanas Olis. SLA. gar-

seimuose yra pilnai subrendusi organizacija, kuri laikosi 
demokratiniais principais?

Štai jo kaikurių straipsnių antraštės:

____  Lietuva pasaulinės politikos pinklėse (J. Valaitis),
nėj Lietuvoj Maskvos vyk-j Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 metų? (A. Amai* 
doma religinė ir politinė! rik), Socialistų Internacionalas ir Rytų Europa (J. Vil- 
priespauda. Memorandumas į činskas), Demokratinio socializmo tikslai. Santykiai su 
bus įteiktas Jungtinėms Tau-r jenkajs (j y.), Siekiant pagalbos Vakaruose (Č. Liuti- 
toms, popiežiui n vynausy-. kas^ Amerikos Lietuvių Bendruomenė (J. Valaitis). Ra- 

iu ga vom-s. į amžiaus menas (A. Vilčinskas), Dail. Adomą Galdi-

parašų memorandumui, ku»j 
riarne bus išdėstyta dabarti-1

J . ! Lietuvos Vyčiai yra pasi-» ką prisiminus (Dail. B. Gedvilienė), Lietuva, Latvija ir
bes narys poetas adv Nadas Rastenis ir kiti. Deja. nei; j. inėtuj-u seimu gahma padarvii išvadas, ku- ryžę padėti tai organizacijai į Estija D. Britanijos užsienio reikalų ministerijos doku*
laikas, nei sąlygos neleidžia išvardinti visų tų Amerikos riog tinka ir šiai dienai ir šiam 57_jarn seimui. Eina bend*' sutelkti lėšas minėtam suma- mentuose (D. B-čius). Juozo Gutausko netekus (J. Vil- 

lietuvių laikraštininkų, rašytojų, advokatų, gydytojų ir ras motyvas nuo 1886 metų steigiamojo seimo iki šio sei- nymuiJvykdyti. Jų reikėsią, činskas). Mažieji žmonės (n,d. Cinzo novelė) ir kt. 
kitų profesionalų bei veikėjų, kurie vienokiu ar kitokiu mo. Būtent, faktas, kad eilinis seimą delegatas sugeba su-, aPle $o,000. Pati braziliečiųj Liudas Dovydėnas recenzuoja Dvidešimt vieną Vero- 
būdu prisidėjo prie Susivienijimo parlamentinių tradicijų į prasti painius draudimo, pašalpų bei kitus klausimus; ; o^aTn^Da sute ksianti a-^ R Abf Atgitiktinio karejvi0 užrašus ir V. Požėlos 
puoselėjimo. ■ kad jis kantriai ir atidžiai išklauso karščiausių disputų; P,e * ’ i atsiminimus, paminėtos S. Michelsono. J. Glemžos sukak*

«**. i kad jis lengvai nenusvyra į kraštutinumus, ar jie būtų iš • Vyčiu pirm. dr. J. Stukas! ik kL
Štai ryškiausi ir reikšmingiausi mūsų seimai j Asinės ai kairės. Ii laikui atėjus, \ado\«. damasis savo ; aukas pras0 siųstl ja adresu:! jau vjen antraštės rodo, kiek įvairiausių ir kiekvie-
]<-taX seimas. įvykęs Wnkes-Barre,‘ Pa., dramatiš- sve.iku '^“višku protu ir teisingu nujaunu (angliškai | Dr. stukas 1467 Forcel nam įdomių klansimq pa!iečiama šiame numery.

kai parodė, kad liberaliai galvojančioje, demokratiškoje laitan . savo senee of air p ay), mūsų de rza as, a vy ęs •• į To numerio kaina ?2.00. Jį galite gauti Keleivio ad-
.................................. ... . . . . . ........ z sesiją su kitais atstovais, priima Susivienijimui naudin-, . L ..... .

organizacijoje nėra vietos konfesinio luomo klikai is vir. * s naĮarjmus - — - ----- T.mmwfracijoje.
šaus primesti vienodumą ir aklą paklusnumą tariamam nU nmus> į !

i ' Lietuviai ir žemaičiai, at MINTIES redakcijos adresas: I Ladbroke Gardens.
autoritetai. Kai Susivienijimas 1901 m. nuvertė diktavimą Neklydo rnū.^ pirmūnai — SLA kūrėjai, kad jie dėjo galvijai etame? Argi tėvil- London W II 2PU, EnglanJ.
iš viršaus, — orgafrizaeija ėmė klestėti ir šuoliais augti, savo viltį į Lietuvos artojėlių sūnus ir dukras Neklydo jie,1 kos kalbos niekad nebmokė- j _

22-rasis seimas Clevelande, Ohio. ir papildomai 38- kai pasirinko brolišką, tautišką, laisvą ir demokratišką eime? Administracijos adresas: Mr. Mykolas Pranevičius,
tasis Detroit, Mich., nutarė ateityje rinkti Pildomąją Ta- santvarką Susivienijimui. i D. Poška 3719 W. 68th Place, Chicago, III. 606-9.



Poslapis ketvirtas Nr. 30. 1972 m. liepos 25 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

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

(Tęsinys)

Taip Grigorijus Zinovjevas (Radomvsliskis - Apfel- 
baumas), 53 metu, pabaigė savo relvoliucinę karjerą šū
viu i pakauši iš savo bendro sąmokslininko, triumvirato 
nario malonės. Politbiuro narys, CK narys. Kominterno 
pirmininkas ir t.t. ir t. t. patapo niekas, nes bolševikų 
istorijoj tebus pažymėta, kad jis buvo tris kartus (1927, 
1932 ir 1934 m.) išmestas iš partijos, iš Stalino malonės 
vis i ją ir vėl priimtas, kaip katės žaidime su pele, tris 
kartus teismo teistas.

Levas Kamenevas (Pozenfeldas), 53 metų. taip pat 
aukštas partijos pareigūnas, kelis kartus išmestas iš par
tijos ir kelis kartus teistas. Atgailų protarpiuose jisai 
buvo ambasadorium Italijai ir Vyriausios ekonominės 
taiybos direktorium.

Juos Stalinas galėjo sulikjviduoti iš karto, bet jam 
įeikėjo juos privesti iki savižudiškos išpažinties, kad jie 
patys trokštų mirties, kaip išsivadavimo iš beviltiškos 
padėties.

įdomu, kad Zinovjevas su Kamenevu buvo apkal
tinti Kirovo nužudymu, o taip pat bandymu nužudyti 
Staliną. Molotovą, Čubarą, Postyševą, Kosiorą, Eichę, 
nors greit po to Stalinas pats nužudė Čubarą. Postyševą, 
Kosiorą ir Eichę. o Molotovo papjauti nesuspėjo...

Turėdamas suimtųjų parodymus, Stalinas sugalvojo , 
naują teroro metodą: jis siuntė parodymų nuorašus Po
litbiuro nariams ir aukštiems partijos pareigūnams. Per- i 
skaitęs parodymus, duotus prieš ji Kamenevo, nusižudė : 
V. V. Lominadzė, dėl kitų parodymų spėjo nusižudyti 
Tomskis ir Sergo Ordžonikidzė, bet Bucharinas ir Ryko- i 
vas nei nebandė žudytis, nors Stalinas to laukė. Mjchilas ■ 
Kaganovičius nusižudė, kada Mikojanas jam perskaitė •' 
duotus

linkimų potvarkiai ir keletas frazių deklaracinio podū- 
džio.

.« I» * I
1937 m. sausio 23<S0 d. buvo praivesta antroji „Anti 

i Sovietinio Trockio Centro“ byla, kurioje buvo teisiama ; 
‘ 17 buvusių žmonių, senų bolševikų, kaip Piatakovas, Mu- 
| ralovas, Sokolnikovas. Sykinskis, Leonidas Serebriako- 

vas, Šestakovas, Radekas ir kt., kurių 13 buvo sušaudyti, 
o Sokolnikovas su Radekuji Arnoldas su Struilovu gavo 
kalėjimo bausmes, nes jie davė provokacinius parody
mus prieš kitus. Gregorijus Piatakovas atsisukę prašyti 
pasigailėjimo, Šestkovas pasisakė norįs mirti, es matyt, 
abiem sulaužyti kaulai sudarė nepakeliamu." snausmus. 
Radekas pasigyrė, kad jau seniau įskundė Trockį, todėl 
esąs velias pasigailėjimo. įdomu, kad tas tragiškai nelai
mingas žmogus Karlas Radekas (Sobelsonasi. 51 metų, 
tardymo metu negalėjo klausytis gremėzdiškai sureda
guoto sau apkaltinimo, todėl pats paėmė plunksną ir 
lengvu žurnalistiniu stilium suformulavo sau kaltinimus, 
kaip kad seniau plūsdavo Vakaių demokratijas, būda
mas Izvestija redakcijos nariu, kur jis dirbo po atgailos 
ir Trockio išdavimo 1931-1936 metais. Jis toje byloje įvė’ 
lė Tuchačevskį ir Putną. Buvęs CK narys. Vokietijos 
kompartijos organizatorius, baigęs du universitetus, ta
po piktu provokatorium. Kartu su Gregorijum Sokolni- 
kovu jis davė parodymus prieš Buchariną ir Rykovą ir 
tuos parodymus atkakliai pakartojo CK posėdyje akista- 
toje, nors Bucharinas ir Rvkovas verkdami teisinosi esą 
nekalti. Žinodamas, kad taip pat suminėta ir jo pavardė, 
1937 m. 'vasario 18 d. nusižudė senas Stalino draugas 
Sergo Ordžonikizė, nes jis puikiai žinojo, kieno reikala
vimu tokie parodymai išgauti.

(Bus daugiau)

’STREIKUOKITE! EIKITE Į GATVĘ!“

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

ROMANAI

MYKOLO KRUPAVI-i 
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
psl., kaina $10.00.

GANA TO JUNGO, Kip- 
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- 

! nimai (1920-1922 m.), 312i .
j psl., kaina minkštais virše-!
į liais $2.50, kietais—$3.75. iSISEJAU ŽALIĄ RbTĄ.

Į 232 psl., kaina $4.00.
ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ........ $2.

ATSIMINIMAI IR MIN 
TYS, dr. Kazio Griniaus.
II tomas, 336 psl. kaina $5

JAUNYSTĖS ATSIMINI- ,,ETUVOS VYČIO pery
MAI, Vlado Požėlos, 335j c VX r
psl., kieti viršeliai, kaina —Į SAKAIS.Juozo Strolios jdo- 
- • - - j mus 1940-194o m. acsimini-

| mai, 176 psl.' kaina $2.00.

CAIIII -T n u ' NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
SAULJ, Paraše L. Dovyde- ruVĄ ATSTATANT, Ra
itas I tomas 268 psl., II to ,o Ski iči 440 pusiapių 
mas248 psl. Kiekvieno tomo'
kaina $4.00.

$4.00.

MES VALDYSIM pA’,

NEPRIKLAUSOMA LIE
TU VA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

LIETUVA BUDO, Stepo- ~ STRAIPSNIAI
no Kairio atsiminimai. 416 ATSI\T™A!' I«gse J“° 
psl., kaina .......................$2.00| zas ėdžius, 24b pusią

WE WILL CONQUER 
THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

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

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

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

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

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

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

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili-

piai, kaina.......... $3.00 į 1 mo 1935 m., I tomas, 2S0

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ... ........... ...................... $2.00

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėr j), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl.

DIENOJANT, Kipro Bie- K2ina $3 00- 

dnio, 464 psi., kaina....$2.00; VING,A1S

I psl., kaina $3.00.
.-iAndrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS, Ii tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

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

Birutė Pūkelevičiūtė, —
i Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237

PENKTIEJI METAI, Kip- P- Kalvaitytės-Karveli^
Praeitame numeryje išspausdinome ilgą proklamaci-Į ro Bielinio, 592 puslapiai, n®*» ^60 psl., kaina ..$3.50.

ją, kuri slaptai platinama Sovvietų Sąjungoje. O čia štai f kaina ...................... $2.00 ! DANGUS DEBESYSE,—
dar kitas ten platinamas trumpesnis panašaus turinio ab' i 1918-1919 m. išgyvenimai,

t sišaukimas: j PASKUTINIS POSĖDIS, parašė Juozą* Švaistas, 325;i,si kaina 85 00
Juozo Audėno atsiminimai,; psl., kaina minkštais virše i ’ v

į 227 psl., kaina...... ... $4.00; Hais $2.50. kietais $3?75. i Kazys PlačenL. PULKIM
Piliai t ' • ! _______ 'ANTKELIŲ..., romanas iš

' Flliecldl KONTRŽVALGYBA LIE L_2V1LGSNIS I PRAEITI, i kun. Strazdelio gyvenimo,

Mes vos galus su galais tesuvedame. 1972 m. birželio 
11-ji diena — dešimtis metų nuo kainų pakėlimo. Jos bu
vo pakeltos beveik tuoj po Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos 20-jo suvažiavimo, kuriame buvo priimta ”komu.

TUVOJE, Jono Budrio at- K* ^’Jco, 476 psl kai- I tomas 200 ps., kaina $2.00

nizmo įgyvendinimo programa“. Plepiai žadėjo: „jau per 
prieš jį parodymus. Tuo tarpu Bucharinas ir Ry- pirmąjį dešimtmetį visi-sovietinių žmonių sluogsniai bus

siminimai. 224 psl., kaina ..................... .............. 55 II tomas 160 ps., kaina $2.00
$2.50. ! ATSIMINIMAI APIE į A „ ... v. IČT1

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- ’i T ’
SIAUBINGOS DIENOS, lės Liūdžiuvienės, 88 psl., K1MOJ1 ŽOLE, ?o4 psl. ro-

1944 1950 metų atsimini- kaina ...................................... $L >manas’ kama

mai, parašė Juozas Kapa •) ANTANAS SMETONA' k <tr. Tarulis, VILNIAUS 
psh,kqvas padarė bendrą pareiškimą, kad jie nėra kalti, ir medžiaginiai visiškai aprūpinti, ...nebetrūks ir gyvena- činskas, 273 pusi. kaina $3 į IR JO VEIKLA. Parašė J. RŪEAS, 495 psl., kaina

savo keliu apkaltino NKVD, kad ši naudojasi viduram-; mųjų patalpų.“ ! j Augustaitis, 154 psl., kai- minkštais viršeliais $3.15.
žiu metodais melagingiems prisipažinimams išgauti. Ta-! ! pLR GIEDRĄ IR AUD- na $1.50. kietais viršeliais $3.75,
da juos į akis išplūdo Molotovas ir pasakė, kad jie prisi- ! Ir štai šešios dešimtys antraisiais — kainų pakėlimas. RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-, SIAURUOJU TAKELIU. j Nemunas teka per Atlan-
pažins. kai bus areštuoti. Stalinas tyčiomis paskyrė ko-i Jį aiškina: „laikinė priemonė... nėra abejonių, kad arti-; minimų (1909-1918) IV to-į K. B. Kriaučiūno, 178 psl.J Vytauto Alanto 5 nove-
misiją Bucharino-Rykovo pareiškimams patikrinti, ku- miausiu metu bus galima mažmenų kainas sumažinti?' į mas 272 psl., kaina ^taia' kanm... ^ .$2 263 psl., kaina minkštais
riai pirmininkavo Mikojanas, irtos komisijos bendra Mes vos galus su galais tesuvesdavome! 1 viršeliais .....................  $3.75. . NEERIK.LAU5OM YBES, virįeliais $3.00, kietais $3.50

į ŠAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
Praėjo 10 metu. Kainos vis kyla. Mus visur apiplėšia. To paties autoriaus tomas' atsiminimų (1918-1940) V' Agonija, romanas, antra 

sovietinė ir partinė viršūnės.!^ kietais viršeliais $3.75, tomas, 295 psl., kietais vir- Jaida> paraše J. Gliaudą, 406 
' minkštais $2.50. šeliais kaina $3.75. i Psk» ^a“ia $5.00.

ir tos komisijos bendra 
nuomonė buvo, kad jie yra kalti ir verti sušaudymo — 
taigi, brangūs kovos draugai pasmerkė juos dar prieš 
areštą ir teismo komediją...

Vos mėnesiui praėjus po 16-kos likvidavimo, 1936 
m. rugpiūčio 25 d. Stalinas su Andrejum Ždanovu iš jų 
vasarojimo vietos Soči siunčia telegramas Lazarui Kaga- 
novičiui ir Viačeslavui Molotovui, kad būtų paskubintos 
bylos, nes viskas eina perdaug lėtai’, ir kad Jagodą rei
kia pakeisti Ježovu, nes. esą, čekistai atsilikę ketverius
metus. Tai įdomus priminimas, nes prieš ketverius metus. 
1932 metais, kai Stalinas norėjo pasitraukti, Molotovas 
patarė jam palaukti... 1936 m. rugsėjo 27 d. Henricha 
Jagoda buvo pakeistas Ježovu. Jagoda dirbo čekistu nuo 
1917 m. ir, pašalintas iš pareigų, septynis mėnesius išbu
vo susisiekimo komisaru.

Beveik tuo pat metu, 1936 m. rugpiūčio 22 d., suspė
jo nusižudyti Michailas Tomskis (Efromovas), 56 m., nes 
sužinojo, kad prieš jį išgauti tardomųjų parodymai. Nuo 
1919 m. jis buvo darbo unijų pirmininkas, dalyvavo pa
saulio darbo unijų kongresuose, 1924 m. Londone ir 1926 
m. Paryžiuje, buvo Politbiuro narys. 1928 m. jis pasiprie
šino Stalino įsakymui, kad darbo unijos turi pereiti ko
munistų partijos žinion ir turi padėti valdžiai padidinti 
produkciją, tapti aklu valdžios įrankiu ir šnipu. Jis bu
vo išmestas iš partijos ir po atgailos paskirtas vyriau-

Labai daug gėrybių suryja 
Uždaros sanatorijos, specialūs maisto daviniai, vasarinės. į 
specialios ligoninės — štai jų privilegijos. O mes vos ga- > 
ius su galais tesuvedame!

Užsienio „draugams“ — grūdai, sviestas, mėsa, cuk- Į N UDOKITĖS PROC 

SKRISKITE PAPIGINTA KAINA 

Į LIETUVĄ

RUDENĮ IR ŽIEMĄ!

rus, audiniai, patrankos, tankai, raketos! O mes vos galus 
su galais tesuvedame!

Piliečiai! Kovokite! Tegu kapitalistinių kraštų dar-i 
bininkų kova būna mum pavyzdys! 1970 gruodžio Lenkija 
tegu būna mums pavyzdys! Maskvos, Leningrado, Novo 
čerkasko. TemirTau ir Kauno darbininkų streikai ir de
monstracijos tebūna mums pavyzdys!

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

ą Į ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
‘ kaina $2.50.

atgailos
siu cheminės pramonės direktorium ir 
minės komisijos nariu.

vyriausios ekono-

Streikuokite! Eikite į gatvę! 

Laisvės! Laisvės! Laisvės!

PROF. MEDVEDEVAS SOVIETU NEMALONĖJE

Sovietų Sąjungos delega- teises ir teisingumo reikalin- 
cijos sąstate gerontologų gumą Sovietų Sąjungoje, tai 
(organizmo senėjimo žino- yra patekęs valdžios nema- 
vų) kongrese, kuris posė-i l°nėn. A aidžia uždraudė ir 
džiavo Kijeve, nėra garsaus| kongrese dalyvauti, nors jis 
gerontologo prof. Medvede-, yra didelis Šios srities spe-
vo. cialistas.

W a 1 t e r Rask-Raščiausko vadovaujamas AMERI- 
t AN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza
vęs daug grupinių kelionių Į LIETUVĄ.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas, tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:

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

11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAI JUS METUS LIETUVOJE!

CHICAGO-NEW YORK GRUODŽIO 21 d.—11 DIENŲ KELIONĖ 
Iš New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: ViENI- 
M MEDŽIAI, 117 psl. Kar
ia $ 1,50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA V INGIAIS, romanas
{32 psl.. kaina $3.50.

Alė Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ. premijuotas roma
nas- is JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
taina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran- 
cų gyvenimo, 242 psi., kai
na $2.5011 dienų Lietuvoje.

(Totai tour prices are subject to airlines agreement and govern- 
ment uproval)

Informacijų kreipkitės j

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-97S7

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

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

i $4.50.
Aloyzas Baronas, PAVA-

Vadinamoji Stalino konstitucija buvo priimta 1936 
gruodžio 5 d. su ilgomis propagandinėmis prakalbo- To tarptautinio kongreso.

mis. bet ji nesutrukdė pradėtų valymų. Toje konst.tuei- tvbiu nlokslininkai komite. 
joje teises pripažintos tik vienai komunistų partijai, bet' ‘ . . . . . _ -
konstitucija nesugebėjo apsaugoti nė komunistu partijosltas buvo prašęs Medvedevą iai f’-'Jrtisi Vilniuje mirėį 

. \ . įskaityti kongrese paskaita. Pensininkė Stefanija Mali-j
narių teisių, nes užteko CK nutarimo, kad konstitucija T. , v. ..." nauskaitė - Sasnienė.
suspenduojama, ir visame krašte neribotam laikui pa-Hls . 0 aĮvazlavęs į Kije-
skelbtas ypatingos 
konstitucija beliko
jungoje ir labai gera propagandos priemonė užsienio Mat. Medvedevas vra ne 
intelektualam* mulkinti. Teliko vertingi tik techniški kartą pasisakęs už Žmogaus

m. Mirė St. Sasnienė

Liepos 14 d. ilgai ir sun-

.. + .r .. ; . SARIO LIETUS, 26). psl.,
gos apsaugos stovis Tuo būdu Stalino1 miIclja pnvertusl eb'onė tik 1970 m. sugri-' , „ . .kaina minkštais viršeliais
iko bevertis popieris' pačioje Sovietu Są gl'JZtl 1 Maskv^ i žo iš JAV ! Lietuvą. JAV-sį Jei P,anu°Jate kur kehauh “ k™Pk«t« ! Mes paruoš,am j $2 5<) kietaig §3

1 1 , 1 . 1 _ . : "r gvvendama ji ilgus metus kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame informacijas j Veb*«. Iek,x Ivph
i irera propagandos priemone užsienio M-m ............. .... ’ J1 u&us metus ...... . .. ,, - . „ ,kelionių reikalais į visus pasauliu kraštus Parūpiname Iektu\ p mdirbo Laisvėje ir veikė 

tuviu komunistų tarpe
lie^

liotus ir reikalingas vizas.

Vejas leki.
nas. parašė

lyguma, loma.
Alovzas Baro

nas. kaina 84 00.

1

i



Nr. 30. 1972 m. liepos 25 d.

Pasikallbčjimas " ]
Maik!io su Tčvu!

tf, nes dabartinis preziden- 
tas nenori to daryti. Jis keti-į 
no ji pabaigti dar prieš a-* 
nuos rinkimus ir „baigė“

į pį?r ketverius metus, o šian*

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Koman, koman. Maiki, 
pasikalbėsim apie politiką. 
Pasakyk, ar Amerika jau iš

VIS TA LIETUVIŲ 

KALBA

' fondui jau sudėta per $1600. <-1 * _
E. Ketvirtis. A. Skabeika. SlCdllVlClt^C

į A. Matjoška kvietė atsilan-
Esu rašęs, kad kartais į-' k-vti i Australijos ir draugi- §įgS kllVgasl 

domiu dalykų pasitaiko ir > krepšininkų žaidynes ir, * ® *
svečiams australiečiams pa- ‘
gerbti rengiamą banketą lie 
pos 22 d.

djen tas karas turi užėmęs • Bostono Lietuviu Pilie- 
jiu kone visą Indokiniją. ir( dr.jos narįų susirinki, 
dabar jis daug žiauresnis, muose. Toks vertas dėmesio 

buvonegu buvo pirma.
I

— Bet ar tu rokuoji. kad 
Amerikos žmonės balsuos 
už senatorių McGovemą?

— Aš manau, kad turėtu 
balsuoti. Juk 
sveiko proto žmogus 
matyti, kad tas karas Ame
rikai nereikalingas. Jos nie
kias neužpuolė ir negrasino 
užpuolimu. Tai kuo ji gali
ma pateisinti? Kuo galima 
pateisinti svetimo krašto 
paikinimą ir jo gyventojų 
žudvma? Žūva ir Amerikost*’*-’tęvų vaikai. Kaip sako vė
lesnės žinios, žuvo jau dau
giau kaip 40,(HM). Tūkstan- 

į čiai tėvų ir motinų verkia.' 
Kam tos ašaros? Aš manau, 
kad kiekvienas tėvas ir kiek
viena motina turėtu rinkti

šios didžiosios lietuvių drau. 
gijos susirinkimas buvo ir 
liepos 20 d. Jame ir vėl iš
kilo klausimas tos vargšės 
lietuvių kalbos vartojimo, 
kurios čia daug kas jau ne-

L. švelnys papasakojo a- 
pie Vyčių ekskūriją po Pie
tų Ameriką. Viso labo va
žiavo 53 asmenys, iš Bosto
no tik L. Švelnis.

*i bebrangina taip. kaip ia iu KieK vienas i .. .5* . 1 JJtęvai brangino.gali
Draugijos nariams vetera

nams pagerbti banketas bus 
Mat, Keleivio bendradar-į lapkričio 12 d. Bus rengia- 

bis Kaimo Juigis liepos 11Į mas ir Naujųjų Metų suti- 
d. pasijuokė iš tų vadovų, j kimas.
kurie lietuviškos draugijosį j V-ga«
nariams raštus rašo angliš
kai, prašydami paramos. 
Kaimo Jurgis pasakė, kad 
jis tokio angliško rašto neį
kertąs ir dėl to nė cento ne 
duosiąs, kai į jį bus kreipia 
masi ne lietuviškai.

Dar apie Bostono jaunimo 

vaidinimą

Naujienose liepos 14 d. 
Saulius šimoliūnas plačiai 
rašo apie Chicagos ir Bosto
no jaunimo vaidinimus Chi
cagoje Jaunimo kongreso 

bostoniškius,

Vincas Krėvė tavo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.'

Nužemintųjų generacija,
egzilio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

Nuo krivūlės iki raketos, 
Amerikos lietuviu politike Li.etuyos Pilininkų alsinti- 

paraše dr. K. Šidlauskas, i- nlmal- redaSavo Antanas 
vadas dr P. Grigaičio kai- BAISUSIS BIRŽELIS. Si- 
na $1.60. ’ toje 238 psl. knygoje yra 3

dramos: Baisusis Birželis, 
Lietuvos konstitucinės tei- VarPinė ir Šiaurės pašvaistė, 

sės klausimais, parašė Kos- Lemtingos dienos, Jono 
tantinas Račkauskas, 178 Jaškausko apysaka, kaina
psl., kaina $2. $2.50.

Jaunystės atsiminimai

dokinijos karui, kuris buvo 
pradėtas be kongreso žinios, 
o tai yra priešinga Jungti-

rinko naują prezidentą, ari nių Valstijų konstitucijai, 
ne? Todėl jis ir sako: „Jeigu aš

būsiu išrinktas ir įvesdintas.
— Ne, tėve, dar apie trys tai per 90 dienų kiekvienas 

su puse mėnesių iki rinkimų, amerikietis, įpainiotas į ka
rą, bus parvežtas namo. To

— Sakai, apie trys ir pusė reikalauja visa šalis, išsky- 
mėnesių. Tai kada tas bus? j rus gal tik vieną kitą fana-

* • tiekei
— Tai bus lapkričio 7-tą j

dieną. • _ Bet j, ■ prezidentas Nik- 
1 sonas jau tūkstančius parve-

— Bet gazietos rėkia, kad namo. Jes, Maiki, daug 
jau išrinktas. Sako. rinkimai; parvežė ir parveš kitus, 
buyo Majami byčiuose. kur j
neseniai buvo SLA seimas. į __yjs dėlto žmonės ne-

i nori tikėti, tėve. kad mūši

Žinoma. Kaimo .Jurgis iš 
tikrųjų moka pakankamai 
gerai angliškai ir .suprato.: tu a ie 

tokį prezidentą, kuris keti- ko iš j() draugijos vadovai j Vaidinusius Juozo Grušo 
na \ letnamo pragarą uzge- prašo, bet .lis sąmoningai! ,iraln„s ■•|{.11.b()n)S I;a,ivilai. 
sinti. Jis naikina ne tiktai no,.ėjo pasijuokti iš tų. ku-! ,fe<. ištraukas, jis tarp kitko 
Vietnamą, bet ir pačiai A\ rje menkavertiškumo jaus-r • , ,

, menkai baisiai nuostolingas. mo slegiami, savo lietuvišką 
Dolerio vertė nusmuko, pra- liežuvį net lietuviškoj drau-' „Didžiausią įspūdį man 
sidėjo infliacija, (pradeda gijoj, slepia suvarę kišenėj paliko Algis Lapšys pagrin- 
jau ir maisto trūkti, mėsa }r })e jokio reikalo švebel- dinėje rolėje, kuris šalia sa- 
beveik neįperkama, nes džiuoja svetima kalba. , vo puikių fizinių privalumų 
daug jos išvežama Azijon.. Kas gi tada toje draugi jo- parodė savo rolės dramatinį į 
Visokie prezidento patarė- je belikg iįetUviš'ko, jeigu iš išvystymą, ko kiti sambūrio r
jai jau prašo, kad kitos vals- jos net iietUVių kalbą išgui- nar;aj nesktentrė darvti Tail 
tybės pradėtų mums siųsti < e? Negi lietuvybe liudys nanai ne.sl^nSe daivti. lai
daufriau maisto ' f-, A -• , ‘ nuuys yfa memninko asmenybesdaugiau mairto. į tik draugijos bare pardavi- kelias. Ateity meg vig dau_

Gali tikėti ar netikėti. ’ "Ta t ,™ Jš S‘aa ^^iau girdėsime a-
..LLuvisncj ple Lapsj... Pamineti-

— Tenai, tėve, buvo tik!va]d^ja norėtu kara jai 
demokratų partijos konven- baigti Pats prezidentas jav 
cija. kuri išsirinko savo kan-; ne kartą yra pasakęs. kar 
didatą prezidento rinki- 59900 Amerikos kareiviu 
mams. Dabar dar bus res- Vietname bus palikta. Be to 
publikonų partijos konven- būsiąs paliktos karo laivy 
cija, kuri paskirs ir savo na? jr aviacija. Oro ir jūn 
kandidatą. Po to bus visuo- ginkluotose jėgose mūsų A 
tiniai rinkimai, kuriuose da- merjka turj apje 100,009 vv- 
lyvaus ne vien tik tos parti- }>u ne?kaitant tų 59,090 pė~s

nejama
..... . . tiek dar panaši

teve. bet iš tikrųjų taip yra. „skaidriąją“?
Amerika jau ieško maistai ‘ ‘ ! nos gražios ir gabios mote-
kitur. Washingtone anądien' Atrodo, kad už tokį lietu- rys Birutė Vaičjurgytė ir 
buvo tuo reikalu tarptautinė viškos - sąmonės stokos pri- Laima Antanavičiūtė, šau- 
konferencija, kurioje daly- minimą draugijos vadovai nūs vyrai Povilas Manomai- 
vavo iždo sekretorius Shultz turėtų Kaimo Jurgiui būti tis, Algirdas Makafitis, Nor- 
ir kiti valdininkai; jie tarėsi dk dėkingi, bet kaikas šoko bertas Lingeilaitis, Virgili’ 
su svetimų valstybių atsto- kaltinti net redaktorių, kam jug Antanaitis (Algirdas 
vais dėl mėsos importo. Bu- jis tokius raštus spausdinąs. Antanavičius. Kel. red.). 
vo atstovaujama dvylika šiuo atveju mus stebina. Dekoracijos (Povilo Martin- 
mėsą eksportuojančių vals- kad prieš lietuvių kalbą kaus) puikios, o apšvieti- 
tybių. būtent: Australija, pasisakė net Lietuvoje gi’ mas (Komo Šležo) įspūdin. 
Naujoji Zelandija, Meksika, męs ir užaugęs asmuo, kuris gas 
Irlandija. Guatemala, EI čia laikomas dideliu lietuvių
Salvadoras, Hondūras. Ni- visuomenės veikėju. Be to, ”po .vaidinimo Bostonas 
caragua, Costa Rica, Pana- ir patsai anglu kalbos teis- užkvietė publiką į sceną kar
ma. Domininkonų Respub- mokęs, kiek reikalinga „ba- tu gerti šampaną. Tai jau- 
lika ir Haiti. Joms buvo pa’ lonei“ nusipirkti... nystės jėga ir pasitikėjimas
sakyta: Jungtinių Valstijų, ir džiugu, kad tokiems se-’ savimi! Skirgailos niūrumas 
mėsos rinka dabar atvira.! njaTns nusikalbėjus nuo ko- buvo lyg nuplautas Barbo- 
Siųskite mėsos, kiek tik tu- to. atsistojo jaunuolis ir aiš- ros Radvilaitės blizgesiu ir 
rite, mes paimsime viską.

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 adųiinistracijoje.

-A!
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jos, bet viso krašto gyvento
jai. Ir kuris iš tų dviejų kan
didatų gaus daugiausia bai. 
sų, tas bus pripažintas Ame
rikos prezidentu

tininkų. kurie būsią palikt 
Vietname. Be to, Amerika 
turi 32,000 kareivių, įskai
tant 22,000 lakūnų, Tailan
de. šalia Vietnamo. Kaip 

■ rašo „U.S. News & World
— O kas tie kandidatai?
— Demokratų konvencija Amenka Tailandr

pasirinko savo kandidatu. lU]j a aviacijos bazes ku 
pažangųjį senatorių McGo- didieji B-52

Jis priklauso naujai. bombonešiai. Is čia ji<verną.
skrenda bombarduoti Viet 
namo, Kambodijos ir Lao 
so. Amerika vartoja Vietna- 

Jie darė net pastangų užkirs- h?0 įr JaįlanfĮo kareiv ius b 
ti jam kelią į partijos kan- už tai užmoka.^ L;
didatus. Kalifornijos valsti-i kar®1'lu? -V I>er metu> uzrnj 
joje jie buvo nusukę daug ka milionu pinigais r 
balsų, kuriuos ta valstija bu- milionu duoda maistu r 
vo padavusi už McGovemą. - klt°klos paramos, 
bet jis nusuktus balsus at-' ~ -
kovojo. ( ~ 0 ,1S kur tu- Maikl

i tuos dalvkus žinai?
— O kodėl jie jam prie-; .

šingi? į — Taip rašo, teve. L.S
News & World Report“ žur

— Jie priešingi jam todėl.' nalas. kuri skaito visi sena-
kad jis nepritaria dabartį-: toliai, šitos žinios, teve, pa- 
nei Amerikos politikai ir ža-’lodo, kad Amenka neketi- 
da ją keisti, jeigu bus išrink- na karo baigti. Ir anądien 
tas. laikraščiai rase, kad pei vie

ną savaitę Amerikos
-Ale ką jis galėtų pa-J bonešiai padare 340 

keisti?

demokratų linijai, tai yra, 
kairiajai linijai, k 
nieji demokratai nepritaria.

kiai pareiškė, kad lietuvių šampanu, 
organizacijose reikia kalbė- „ x
ti lietuviškai, kad lietuvių' Algirdas Antanavičius, 
kalba reikia be jokiu svyra’, '•uku’§s' visą si blizge.^ 11 
vimų branginti. Už tai jam1 ^pnai bei eneigingai at 
sąmoningų lietuvių nariu bu-; lk^ spektakli, ateityje tu-
vo smarkiai plota. Šis švie- res P^pazinti, jog gyveni 

mas trumpas, o menas ilgas.. 
Jaunystė pasibaigs, o žmo
gus įsiamžins mene. Vėliau 

Susirinkime priimti 3 nau-! ai. ank'sčiau Bostono teatia 
Kanadoj’. Iš vi-Į jj nariai, pagerbta viena mi-1 ai ^U1^s imtis didesnių uz

rusi narė. A. Diuzdis pra-! davinių — Algis Lapšys tu- 
nešė, kad birželio mėnesį; rėš konkuruoti su Juozu 
pajamų buvo $12,220. Ed. J Raudoniu Skirgailos rolėje, 
Ketvirtis painformavo apie'o Vaičjurgytė ir Antanavi- 
užkandinės įrengimo dar

— Nu. tai aš nežinojau,
Maiki, kad Amerikai reikė
tų pirkti mėsą kitur.

— Amerika, tėve, stengia
si gerai savo kareivius Azi
joje maitinti, kad nepabėg- SUs jaunuolis buvo Albinas 
tų iš armijos; vis dėlto apie jonikas iš Chicagos. 

k.70,000 jų pabėgo; vieni jų 
-ado sau prieglaudą Švedi
joj. o kiti
so gi Amerika turi apie 
1,000,000 kareivių įvairiose 
pasaulio papėdėse, ir juos 
eikia maitinti. Be abejo, ir

Pietų Vietnamo armija yra 
maitinarrta Amerikos stoi
kais, todėl Amerikos gvvuli- 
linkystė nepajėgia visų ap’ 
•ūpinti, ir Amerika privers
ta pirkti mėsą kitur. Tokios 
žinios pirmuose puslapiuose 
neskelbiamos, nes nekoks 
čia pasigyrimas, kad Ameri
kai neužtenka mėsos. O vis
gi neužtenka. Per 1971 me
tus valdžią importavo 1 bi
lioną ir 112 milionu svarų 
mėsos iš užsienio.

skrydžiu šiaurės Vietname, 
i Štai, teve. kodėl McGovem 

— Pakeisti. te\e, jis ga’ ketina per 90 dienų atšaukti 
lėtų naug dalykų. Pavyz- Ls lndokinijos \isu> ainein- 
dziui. jis yra priešingas Tn- į kiemu.- n- Rara Tenai pabaiga

— O ar valdžios gudra
galviai negalėtų kaip nors 

boin-i isrigenuoti, kad tiek mėsos _
ant-! nereikėtų iš užsienio pirkti?; nas taip pasakė? 

Gal tada ji butų pigesne ir 
namie, (jai tada ir as gale-Į IŠ tikiunamie. Gal tada ir as gal 
Clau .'toli,e paragauti.

— Šita nėgėm' e butu ga*

, -r- - , . - - T čiūtė atsistos prieš Daliąbus. Jie jau baisiam.- Jos, ,ukneyižiūtę Onos 

•»#«#««»o»*e<»o*##*«******* : tęs vaidmenyje

Įima pašalinti ir be didelio 
galvojimo, tėve. Tą labai 
aiškiai pasakė Ni.\ono kom
panijai McGovern, demo
kratų kandidatas į naujus 
prezidentus. Atšaukit visus 
Amerikos kareivius iš visų 
pasaulio kraštų, jis sako, ta’ 
da visiems užteks tos mėsos.
ką Amerikos gv\ulininxystėi lietuvių-anglų kalbų žo- 
duoda. Import ioti jos nerei-: dyn&s, redagavo Karsavi- 
kės, iriji bus daug pigesnė. nakė jr šlapoberskis, apie

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl 
apie 30,000 žodžių kaina $6

27.000 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, H 

į laida, daugiau Kaip 30,000
1 — Nu, tai 1: turi nedurna žodžių, 586 psl.. kaina «7.00.!
galva. Maiki (ELTA) j

Ar iš tikrųjų McGover-

t e . e.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS >
f "

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
į 4'-^ " č į•■-V* • <

Pasinaudokite paskutine-gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvoj knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus K i p r a s B i e i i n i š :

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592. psl. ...

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija
' - -t

Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios' trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių .iy moka sklandžiai papasa> 
koti. Jis, dar vaikas būdama^ su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, seilė,jo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

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

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



Fu&ltpis mtSUS Nr 30 1972 lu. liepta 2, d

MOTERŲ SKYRIUS
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VYTAUTE ŽILINSKAITĖ

Ideali žmona
J<

•JT

Vytautė Žilinskaitė šiandien Lietuvoje yra pati 

Įžymiausioji feljetonistė, savo aštriu žvilgsniu su

gebanti apčiuopti būdingas dabartinio Lietuvos į 

gyvenimo ydas ir šmaikščiu žodžiu pateikti kon- | 

densuotą satyrinį vaizdą, čia spausdinamas fel

jetonas yra paimtas iš jos satyros ir humoro rin

kinio "Karuselė“.
K. red.

KELEIVIS, SC. BOSTON

šokiu šventes šokėjai persirikiuoja Nuotrauka A. Gulbinsko

Ar skaitytos? f

EKONOMIŠKAS BUTO 

ŠALDYMAS

Melaginga* Mikasės laiš* Karštomis vasaros (lieno- 
kas, parašė Jurgis Jašinskas,! mis be buto šaldytuvo sunku 
69 psl. kaina $1.50. | išsiversti. Kadangi šaldymui

• naudojama elektros energi-
Brėksmės našta, romanas,! jy, tai kyla klausimas, iki

parašė Jurgis Gliaudą, 384 j kiek laipsnių reikia butą šab 
psl., kaina $6.00. - : dyti. kad tai atsieitų pigiau-

• šia?
Vaišvilkas, romanas, pa-'

rašė Juozas Kralikauskas,' Specialistai pataria palai. 
234 psl., kaina $4.50. j kyti buto temperatūrą aukš-

' čiausią. kurioje dar galite
Atsitiktinio kareivio už- patogiai ir neperkaitę gyven. 

rašai, Jono Januškio atsimi-' ti. Jeigu tokia riba laikysim 
karo laikų Europoje, 12? 78 laipsnių temperatūrą, tai 
nimai iš Antrojo pasaulinio atšaldydami iki 76 laipsnių

SKAMBĖKITE DAINOS LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Niekaip tos žmonos savo vyrams neįtinka. Čia inte
lekto joms stinga, čia š,» elnumo, čia jos nervingos, prie
kabios, tai vėl nuobodžios ar plepios...

Kuris vyras netrokšta idealios žmonos?! Kuris šei- -avo petuv 
mos galva, nudribęs pogulio po sočių pietų arba pritrau- j

versiteto 
29 užrašu

kęs kojas, kai jo neideali draugė mazgoja grindis, minty 
se nepiešia jos tobulo paveikslo?!

Štai ji, toji nutapytoji, tobuloji...

Pirmas atvejis — kai abu pareina is darbo

O. ŠIMAITĖS UŽRAŠAI
KENTO UNIVERSITETE ................... , . . , , - '

j Tai neseniai išleista plokš-1
Kent State Universitv! kurio> -vra 16 Juozfe! Turfme UelUV0S ŽemŽto 

v c n-; . v.noča tyri' Krištolaitytės - DaugėlienėsNews Semce nuneša, ^ad čimtana v v i oiu

psl., kaina $2.00.

Chicagos Istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 nsl. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

jau suvartosime 18 procentų 
elektros energijos daugiau, 
iki 74 laipsnių — 39 proc., 

' iki 72 laipsniu — net 63 pro- 
, centus daugiau energijos.

Tai žinodami, galite ap
skaičiuoti ir savo piniginės 
pajėgumą -— kiek esate lin
kę ją palengvinti save šal- 

' dydami.

šio

bibliotekininkės, :z?rt0- Šuberto. Rachma- 
, . . j ninovo, Eckerto ir Domzettin v --i bi c c . į i _ • <kurinių.

O. Šimaitė Antrojo pasau
linio karo metu buvo vokie
čių naciu nusmerkta mirti . , ...
už gelbėjimą žydų Vilniaus studijavo Kaune. Aust- 
gete. Užrašai neribotam lab Vokietijoje n Ame-

J. Daugėlienė, dabar gy
venanti Clevelande, daina-

, Amerikos lietuvių istori ia,
už 50 centų, už $2.50 f redagavo dr. A. Kučas, 639 

psl., kaira $10.00. 1
lankstomas) ir už $3.50 

(sieninis).

GERIAUSIA DOVANA 

LIETUVOJE

Didieji dabarties klausi- 
t mai, parašė Antanas Macei-. 
i na. 325 psl., kaina $6.00. i

Ką tik gavome

ŽMONA. Ar labai nusikamavai tarnyboje, žvirbleli?
Duokš, panėšėsiu portfelį... Eik tiesiai į kiemą — tuoj pri
rišiu tau hamaką, — tai ne juokas išsėdėti įstaigoje septy- ____ . .
nias valandas! Nepyk, kad dabar nepasupsiu hamake— cijos skyriuje. Užrašų par-j”° Vilniaus opeiose, ta-----
virsiu tavo mėgstamus cepelinus... Beje. reikia atitempti gabenimu iš Prancūzijos pa-' ciau daugiausia ji pasneiskėj tjnius į visus kraštus ir yra pa- 

įs rūsio anglių ir bulv.ų tai tave sutrukdysiu: ar negale- suupmo Mijziuje gyvenan. sušvitusi'‘y™*', k“‘i
tum duoti man degtuką? Aciu. mielasis... Supkis, supkis. lls z- ^viiKsys. , fjaUg žadanti dainininkė j Lietuv°J’e -vra specialūs rubliu

kui padėti universiteto kny- rįk°je. Lietuvoje jos daina-, intertrade Espress Corp„ 
gyno lietuviškų raštų kolek- vim? ^.ias Piasidčjo Kau-j g 23rd St., New York, N.

125
Y.

' Elegiški Stepono Kolupai- 
I los niekintojai, parašė Ksa- 
’veras Kaunas, 52 psl., kai 
j na $1.00.

Radvila Perkūnas, istori-

Mykolo Krupavičiaus atsi
minimai, 364 psl., kaina — 
$10.00.

• į nė pjesė, parašė Balvs Sruo- 
10010 juu 23 metus siunčia siun-1 ga, 130 pslM kaina $4.00.

ne juokas šitiek išsėdėti! O gal atvilkti į kiemą televizo- T Ut.,, ' Ji nuolatos dainavo Kauno! certifikatai-
nų, kad nenuobodžiautum? Arba atsiųsti Zosę, kad iš- ;r žvdus suvirins i imtus ir Vilniaus radijo programo.! TT_. . .. 
Rlašlrvtn Pytnffiyn ičtiaclr L-nia cakalčli ink nn iunkaa ' ' ' c “ ™ -TOl.n1 -/-k11 1 1- z L.id\\ 1

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antr? 
knvga, parašė Bronys Raila 
560 psl., įrišta, kaina $7.ūo

blaškytų. Patogiau ištiesk kojų, sakalėli, juk ne juokas, Qna gimajtž buv() v|ena 
septynias valandas... , daugelio lietuvių, norėjusių

į nelaimingiesiems padėti. Ji 
Antras atvejis — kai vyras pareina girta*' j buvo laimingesnėje padėty,

j nes gavo leidimą gete lan- 
ŽMONA. Ak, kaip gerai, kad nepaklydai, kad kur kytis, aiškindama naciams, 

griovy neįstrigai, mano akių šviesa! Koks niekšas tau(^a^ ?.01’ , ^v^ar^S
rankovę išbaltino, koks šunsnukis kišką perplėšė. nabaJ sciau. l)a?®m<b d-j 

” I r 1 niaus universiteto knygyno

ieną tokj rublio certi
fikatą gulima gauti mažiausia 
4 paprastus rublius. Tais specia- 

Pasitraukusi į Vokietiją.'litiis rublio certifikatais Vnešpo- 
ji daugybę kartų dalyvavo syltorgo užsienio valiutos krau 
komp. Jeronimo Kačinsko tuvėse galima pirkti viską už 
vadovaujamos pastovios mažą dalį kainos — už ketvirti 
grupės koncertuose. | tadalį nr net dar pigiau. Tai

se. filharmonijos koncertuo
se.

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

Milžinų rungtynės, Myko-
lo Vaitkaus atsiminimu VIII£
tomas. 203 psl., kaina — 

5 minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

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

gėli? Ėgi vos bepastovi, griūk, griūk, branguti, čia antjk gas Vaikščiodama i ge- 
pnegalvėlio... Luktelėk, atnešiu rūgusio pienelio. O gal, tą jį žydamf. nešiojo maisto> 
agurkėlio? Alba kopūstų rašalo? Visko paruošiau! Bet|Vaistu jr kitokiu reikmenų ir 
kaip ilgai žagsi, gal greitąją pagalbą iškviesti? Padėk papirkdama sargybinius, ė- 
galvutę kur minkščiau, va taip. Leisk pabučiuoti į drėgną
lūpą. Varge tu mano, vėl gėrei portveiną! Na kodėl neį
spėjai, būčiau pridėjusi konjakui... kodėl skriaudi save, 
kodėl aukojies šeimai, auksaširdi tu mano!

me įs geto gelbėti žydų vai
kus.

Trečias atvejis — kai vyras parsibraižo 

paryčiais nežinia iš kur

ŽMONA. Vis dėlto sugrįžai, kilni •ri! O, nesi-
teisink! Mano kredo: nesikišti į asmeninį vyro gyvenimą! 
Tik kodėl užsirišai tokį neskoningą kaklaraištį? Ten, kui 
dailioji lytis, reikia dailiai atrodyti. Gerai, kad vienai 
ėjai, būčiau tik kausčiusi tavo polėkius. Leisk nuimti nuc 
atlapo tą ilgulį plauką... žiū, net už Zosės ilgesnis! Gera.1 
plaukas: švelnus, blizgąs, stambia banga krintąs... Di 
džiuojuosi tavo skoniu. O dabar svarbiausia, kad po viskt 
pailsėtum. Nors tas dvi valandas iki darbo nusnūsk. o a 
šalia, jei leisi, pasėdėsiu ir muses baidysiu.

Ketvirtas atvejis — pažįstamų ratelyje

ŽMONA. Kad jums liežuviai nudžiūtų, šitaip ka’ 
bant apie mano vyrą! Tai grynas krištolą^Iki šiol neži 
nau, kodėl man taip pasisekė, kad gavau tokį auksinį, to 
kį idealų, tokį vyrų vyrą (verkia džiaugsmo ašarom).. 
Kad jums gerklės ištintų!

Penktas atveji* — skirianti*

ŽMONA. Turtą taip pasidalysim: pianinas, televi 
zorius, šaldytuvas — tau, vaikų lovelės ir žaisleliai — 
man. Butą irgi tau paliksiu, pati su vaikais kaip nors pa 
mamą prisiglausiu... Pasakyk jai. kad kilimą atidaviai 
į cheminę valyklą... Langai nuvalyti, grindys išvaškuotos 
patalynės išpurtytos, rožės pamerktos... Ką čia dar?. 
Šampano butelį rasite šaldytuve, tortą atsiųsiu per Zosę.. 
Beje. jei tarnyboje būtų nemalonumų, nesijaudink; pa
sakyk, kad buvau tikra ragana, jei reikės — atjosiu ant 
šluotos... Atia!

2 > A #• •

Nacių gestapas 1941 m. ją 
suėmė ir nusmerkė sušaudy
ti, bet, Vilniaus universiteto 
vadovybei papirkus aukštą 
nacių valdininką, jos mir
ties bausmė buvo pakeista 
cacetu, ir ji buvo deportuota 

: Dachau. o vėliau perkelta 
koncentracijos stovyklą 

Prancūzijos šiaurėje, kur ir 
00 karo išgyveno iki 1953 
metų. Tada jos Vilniuje iš
gelbėti, dabar jau suaugę 
:ydų vaikai ją pasikvietė į 
zraelį. ir Izraelio valdžia 
ai mokėjo pensiją. Tačiau 
Jna Šimaitė 1956 m. grižo 
tgal į Prancūziją, kur pasi
jo gyventi iki mirties 1970 
netais.

Velionės užrašai apima 
aikotarpį iki pat jos susiti- 
imo su išgelbėtais žydų 
aikais.

POPIEŽIAUS ŽODIS 

3LAUKU ŠUKUOTOJAM

Popiežius Paulius VI pri
zmė audiencijoj apie 2.000 
dauku kirpėjų ir šukuotojų, 
'avo kalboje jis priminė jų 
>atroną perųvietį mulatą St. j 
Martin de Porres ir pareiš
kė, kad ”ši puiki profesijai 
Juoda progą parodyti žmo-j 
nėms nepaprastą Dievo ge 
tuma".

< < . > r*

Atvykusi į JAV-bes, Juo-j 
zė Daugėlienė yra dainavusi | 
daugelyje koncertų, prade-į 
dant Bostonu ir baigiant Los 
Angeles ir Kanada. Ji taip 
pat dalyvavo televvizijos 
programose, dainavo su sim
foniniu orkestru. Gildos ari
ją Rigoletto operoje, kurią 
statė Chicagos Lietuvių O 
perą.

Plokštelės kaina $5.00. Ji 
gaunama pas plokštelių pla
tintojus.

reiškia, kad jei. pav., kurios nors 
prekės kaina yra 10 rublių, tsai 
tą prekę galima nupikti už du 
su puse rublio ar dar pigiau.

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

Tie certifikatai pristatomi Į 
namus per 3-4 savaites.

Už vieno rublio certifikatą 
mokama $2.35. Gulite jų pasiųs
ti, kiek tik norite.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkiny?

! praeities ir artimų dienų ak- v. . -
tualiais klausimais, parašė ’ 1.a.^e ^a(^as 1 °2ė.a, o35 psl., 

l; Bronys Raila, 351 psl., kai-; llls^a> kaina $4.00. 
na $5.00. conCjUer worjtj

by Liudas Dovydėnas, 219 
psl., kaina $5.00.

Jaunystės atsiminimai, pa-

DVI
Paprašykite naujo iliustruoto 

katalogo veltui. JĮ per žiūrėję 
įsitikinsite, kad specialūs rublio

MOTERYS — FBI 

AGENTĖS
Iki šiol į FBI tepriėmė tik į

vyrus, bet dabar priima ir. .. ...
J . ■ -n- • j • na jusu giminėms Lietuvoje,moteris. Pirmosios dvi agen-! J s J

tės yra buvusi vienuolė ir bu
vusi marinų karininkė. Jos 
abi yra baigusios universi
tetą.

JAUNIMO KONGRESO

ATSTOVAI PUTNAME

J Jaunimo kongresą ii' šo
kių šventę suvažiavęs jauni
mas. grįždamas namo, lie^ 
pos 23 d. dalyvavo Putnamo 
seselių sodyboje tradicinėje! 
lietuvių susipažinimo šven 
tėję.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl., kaina minkštais vir

šeliais $2.50.

l».M

certifikatai yra geriausia dova-

(Skelb.)

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

kny<ą

TERORO IR VERG1JO 

IMPERIJA SOVIET Ų 

RUSIJA

Septintoji pradalgė, lite 
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie 
tais viršeliais $5.00, minkš 
tais — $4.50.

LIETUVIŲ LITERATU 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją, K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę. 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J. Girnius meta žvilgs
nį į visą ta literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
^ąrašą. Kaina $10.

Kvartetas, 4 dramos, au. 
korius Kostas Ostrauskas 
170 psl., kaina $5.00.

Milfordo gatvės elegijos
lidelį susidomėjimą sukėlęs 
ooeto Jono Aisčio straipsnii 
inkinvs. Kaina minkštai.1 

viršeliais $2.55, kietais vir

Aišvydo pasakos, parašė 
Antanas Gjedrius, 140 psl.. 
kaina $3.00.
oseoooeoeo&KKiOooceoooeaoe

Imkit ir skaitykit

12 knygų už $2
Juodojo pasaulio sukili

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

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

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

Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema 
los vergų stovyklos, kuriose Įta’, „i/Siko 

kentėjo ir žuvo 

broliai, seserys, giminės ir 

draugai. Knygos kaina — 

75 centai.

,J MM

ANTANO SKĖMOS RAŠ
TŲ I tomas (Nuodėguliai ir J kaina 25 centai’ 
kibirkštys, šventoji Inga,
Čelesta, Balta drobulė). įriš-, . . ... __

, ta, 500 psl. Kaina $6.00. ! Flįen?)-‘4 P8'- k?.InaLct-
LIETUVOS ISTORIJA Soc»ldemokrat.,« ir ko- 

nrttoų! vi-ji laida, parašė dr. v«n-i mun,zma’ *k Kal1'

Socir'.izmo teorija, (M.

da Daugirdaitė-Sruogienė, i ^a’na y

(K. Kauskio), 47 
centai

414 psl., daug paveikslų, ke-' AtsKirai sudėjus, ju kaina 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta. $5.6C. bet visos kartu par- 
Kaina ................................... $6. duodamos už $2.

r -
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►•••••••••••••••••••••••♦eee*###**#*#######****************** j Susirgo Juozas Kapočius
• • ! > l '

Vietines žinios
i Praeitą savaitę, tvarkyda- 
■ mas spaustuves reikalus, vėl 
' sunegaiavo širdimi Lietuviu 
Enciklopedijos leidėjas Juo* 

»»•*•*•*•*•*#**••**•*«**•••*•***••*• zas Kapočius. Jis buvo pa-

Miršta. serga...
guldytas Carney ligoninėje. 

; Atrodo, kad jo sveikata tai
sosi ir netrukus grįš namo.

Liepos 9 d. staiga mirė So. Linkime kuo greičiau vėl 
Bostone net 62 metus isgy» atgauti turėtas jėgas, 
venęs Bronius Pečiulis. \ e-

Mirė B. Pečiulis

Nepraleiskite progos 

laimėti automobili

Liepos 17 d. staiga mirė 
Konstancija Kontrimienė, 
prieš kelerius metus mirusio
visuomenininko Broniaus į.lionis guvo gimęs 1889 me- 
Kontrimo žmona. Liepos 21 j tais Būdos Vidugirių kaime, 
d. ji palaidota Haverhill ka-' netoli Punsko. Nors ta apy- 
pinėse. į linkę grynai lietuviška, bet

ji buvo seniau ir dabar yra Primename, kad nepra , 
Velionė paliko liūdinčius'Lenkijos ribose. leistumėte progos laimėti .;

sūnų Bronių Kontrimą, iš tė.j Fitzmaurice Motor Sales iš ji
vo paveldėtos nekilnojamo-' Velionis priklausė SLA, Brocktono dovanotą auto
jo tūrio pirkimo-pardavimo į So. Bostono Lietuvių Pilie- mobili, So. Boston Savings i
Įstaigos vedėją, ir dvi duktė-1 čių draugijai. Sandarai ir ki- Bank $100. miesto taryba 
ris: Helen Svveeney ir Nei-j toms organizacijoms. Jis bu- nario John J. Moakley dova-; 
lie Murphy. Jiems reiškiame vo malonaus būdo žmogus, notą bilietą lėktuvu i New! 
užuojautą. Į todėl turėjo daug draugų. Yorką ir atgal ir kitas ver- !

‘ Nemažas jų būrys apsilankė ringas dovanas. ’
Deaconess ligoninėje te- šermenyse Norwoode Paul

beguli po operacijos Jadvy-; Kraw koplyčioje ir palydėjo Jei gavote platinti gegu- 
ga Škudzinskienė. Carney Ii- velioni Į amžinojo poilsio žinės bilietų, prašome aiš-j
goninėje guli paralyžiaus iš- vietą Naujosios Kalvarijos kiai užpildytas šakneles su „ _______ ____________ , „
tikta Marija Ross (Rozevi- kapuose Roslindale, Mass. S2 grąžinti Steponui Min-i*-*occccccooooooooeoaoooeeoa^aooGGC05C030a°soocc^005’' 
čienė). Ten pat po operaei-1 Iš Bostono buvo atvykę kui, 502 E.Broadway, So.i
jos tebeguli ir Antanas And- St. Naudžiūnas, Sofija Sto- Boston. Mass. 02127. arba į | 
riulionis, bet jis jau gal bus kienė, F. Zaleckas, Juozas atneškite i gegužinę rugpiū-;> 
grįžęs namo, kai laikraštis Lekys. Fl. Zaleckaitė, Jaku- čio 13 d. Romuvos Parke;} 
pasieks skaitytojus.. • bauskienė, Grincevičiai ir Brocktone.

! kiti. : j
Weymouth ligoninėje pa-( i Jei nenorite bilieto pirkti,

daryta operacija senam Ke- Visiems nuoširdžiai dėko- prašome ji tuoj grąžinti, nesi 
leivio skaitytojui Motiejui ju — : yra jų norinčių.
Moliui. Ligoninėje ji aplan 
kė bostoniečiai F. Zaleckas 
su dukra, J. Lekys ir Marija 
Tobienė.

Visiems ligoninis linkime 
preičiau pasveikti.

velionio pusbrolis
J. M. Pečiulis

Taip pat primename ir 
kviečiame lietuvaites užsire- 

! gistruoti pas Valentiną Min- i 
Bostone 100,000 skurdžių kienę jau minėtu adresu tas, 

i kurios nori dalyvauti gra- 
Pagal valdinį mastą, jei.žuolės ”Miss Lithuania of 

Į 4 asmenų šeima uždirba ma; N.E.“ varžybose, atsiunčiant;
Negaila svetimų pinigų | žiau kaip $4,000 per metus/ savo vardą, pavardę, amžių 

' tai ji laikoma skurdžia. To- jr adresą. “
.. Bostono majoras White kių skurdžių Bostone esą a-' “ i
siūlo pakelti miesto tarybos pje 100.000, arba vienas iš. Užbaikime kartu links- 
nariųatlyginimus. Dabar jie 7 gyventojų. Jų daugiausia; mai šią vasarą vienintelėje 
gauna $12,500 metinės al- vra Columbia Point rajone, i gegužinėje Romuvos Parke, 
gos, o siūloma pakelti iki toliau seka South End. Rox*'. 71 Claremount Avė., Brock* 
$17,500, gi pirmininkui iki būry. Mažiausia W. Roxbu-į tone - Montelloj.
$20,000. j py, Roslindale. Hyde Parke. į

Tarybos pirmininkas yra 
Gabriel Piemonte.

Už nosies ne tik jaučius 
Meno muziejuje atidarys vedžioja, 

sovietų parodą

Iki malonaus pasimatymo
Steponas ir Valentina 

Minkai

Nuo rugpiūčio 4 iki rug
sėjo 3 d. Bostono Meno mu
ziejuje bus sovietų meno ir 
amatų paroda. Ji jau buvo 
keliuose JAV-bių miestuose.

PARENGIMŲ

KALENDORIUSGERA PROGA UŽDIRBTI -

Vienintelė proga profesiona-' Rugpjūčio 13 d. Romuvos 
lui pirkti išimtiną privilegiją; parke Montelloj - Brocktone 
(franchise) iš progresuojančios į ĄJinku radijo gegužinė, 
nuomavimo bendrovės Mass.------------------------ --- ------------ ---------C - - lltiVF uvnuiuvv  ̂ j ,

Parodoje esama eksponatų valstijoje. uždarbis gali siekti į ,♦#«♦♦#*♦**#♦###*♦#**###***♦*#♦#♦*♦*##*#**#♦###*♦***♦##****#**#***♦♦*«
• t • ____ i__ : tz___ i > •» 1iš Lietuvvos bei kitų Krem-; iki §30 
liaus užgrobtų kraštų, kurie' 
rodomi kaip Sovietų Sąjun* 
gos kūriniai.

Ten. kur parodos buvo. 
užgrobtų tautų atstovvai 'jas 
piketavo, tuo protestuoda
mi ne prieš menininkus, bet 
prieš jų savinimąsi.

Ką darys Bostono lietu
viai, kol kas nežinome.

000 per metus, pirma 
prityrusiems specialistams pa
mokius. kaip tą darbą dirbti.

Privilegijos penkeriems me
tams kaina — nuo $5.000 iki 
$15.000, priklausomai nuo teri- 
torijos dydžio. Kreiptis:

The Leasing Corporation 
5 Broadway 

Saugus. Mass. 01906 
Tel. (617) 599-0650.

VVorcesterio lietuvių tautinių šokių grupė "Spindulys“, vadovė Laima Pauliukonytė. ši grupė šoko IV-je tauti
nių šokių šventėje Chicagoje, o rugpiūčio (Augusi) 13 d. šoks Minkų radijo gegužinėje Romuvos parke Brotn- 
tone.Montelloje. • i ; '

KELEIVIS, SO. BOSTON

>ooooQoeooeemoeeeoQeosososoococco9sooao;i
H1GHLIGHTS OF 
SCANDINAVIA

15 & 22 davs escorted tours

294$ plūs air Jare

I) e n e mark,

F i n 1 a n d,

S w e d e n,

Nor w a y plūs 

H o 11 a n d.

Independent and group tours to I.ithuania and other 

Baltic States.

For Information contact:

FlNNAIR. 20 Pro\idence Street, Boston. Mass. 
Tel. (617) 482-4952.

02116.

S/WV/7//?
pride of scandmavia

ALDRH'II OIL COMRANY

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

oil Immv*

Pilnas namų šildymo aptarnavimas
.. 1

Alyva pristatoma be priminimo 

šildymo įrengimas

Licenzuotas šildymo ekspertas 

25 metus aptarnauja

Dorchester j, South Bostoną, Pietų pajūri

Rugsėjo 10 d. Maironio 
i parke Worcesteryje Bosto- 

■ no apygardos Lietuvių die* 
na.

IšN LOMOJ A M AS Iii TAS

Dorchestery, Mass.. arti Ash- 
mont stoties išnuomojamas la
bai gražus ir erdvus butas. Gra- 
susisiekimas.

Skambinti tel. 235-1250.
Spalio 8 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos tre
čiojo aukšto salėje lietuvių 
radijo valandos Laisvės Var- 
po rudens vakaras. '

Ieško

JIB

GERIAUSIA DOVANA —TAI JIB VAISTAI GALVOSI;į,
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms., pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-} 
su užsakymus siusti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO-J 
RATORV. 1137 So. 49th Avė. Cicero. III. 60650. JIB 
Atstovybė. 2498 Daugai! Rd.. VVindsor. 12. Ont., Canada. 
.JIB skyrius: 7 Stutlgart 50. Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 691h St. Chicago; 
5000 W. 161 h St.. Cicero; 4754 S. VVood St., Chicago; 
2923 N. Milwaukee Avė.. 1147 N. Ashland Avė., Chicago 
ir kitur.

Likus vienai, nuoliodu gyven
ti. Norėčiau susipažinti su rim- 
tu'vyru nuo 55 m. amžiaus.

Rašyti Keleivio adresu, pažy
mėjus "Viena Prapuolusi“.

Ieš k o
Paieškau Gustavo Shultzo, 

gyvenančio Clevelande. Ohio. ži
nantieji ką apie ji malonėkite 
pranešti Elenai Vyšniauskas —

1837 South M vers. Apt. 1
Oceanside, California 92051

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijc

Yograma Naujoj Anglijo.
!>s stoties WLYN, 1360 ki 

lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1 :30 vai. die 

jną. Perduodama: Vėliausią
•pasaulinių žinių santrauka 
! r komentarai, muzika, dai 
į tos ir Magdutės pasaka.
»

Biznio reikalais kreiptis i 
j Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę. 502 E. Broad
vvay, So. Bostone. Telefo 

pas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivio,

Puslapi? «fpdnbi

I >
Dviejų savaičių 

rudens-žiemos 
ekskursijos į Lietuvą

Kaina nuo $619.00

Ekskursijos išvyksta iš 

BOSTONO (NEW YORKO)

1972 m. RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk'tės į

Trans-Atlantic Travel Service
39.3 West Broadway 
South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresų, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio —— -«p codų

TINKA DOVANOTI 

EWAKENING LITHUA

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

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

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

Metinė prenumerata JAV-se $S.t)O 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, (Juebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
Lietuvių
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

STA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
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: -
Llthuaalan Alllance of America
807 Wsst 30th Street, Ncw York. N.Y. 16001
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Dėmes i o! siu“ metu A1.iatjje labaiilga diena ir visiškai trum
pa naktis.

Al. ir Ant. Gustaičiai 

išskrido i Kaliforniją

Aleksandra ir Antanas 
Gustaičiai praeitą sekma
dienį išskrido į Kaliforniją 
atostogų, kurias praleis savo 
sūnaus ir marčios Algiman
to ir Rasos Gustaičiu šeimo
je Camarillo mieste ir bičiu
lių tarpe Los Angeles..

Jie savęs nepamiršta

Įstatymų leidėjai čia nie
kad nepamiršta pirmiausia 
patys sau atlyginimo pakel
ti. Dabar jų atlyginimai yra 
tokie :

Seimelio ir senato pirmi
ninkų — $32,500, seimelio 
ir senato daugumos vadų — 
$21.047, jų pavaduotojų — 
$18,040, komitetu pirminin-- 
kų— $16,036-$18,040. Eili’ 
nių atstovų metinis atlygini
mas yra $12,027.

Dėl "Keleivio“ įstaigos 

tarnautojų atostogų kitas 

mūsų laikraščio numeris be

išeis RUGPIUČIO 15 dieną.

Iš tolimų kelionių grįžo 

adv. Zuzana Šalnienė

Adv. Zuzana Šalnienė jau 
ilgesnį laiką buvo išvykusi 
iš Bostono. Ji dalyvavo Zon- 
ta klubų konvencijoje Port- 
lande. Oregone, o po to lėk
tuvais ir laivais buvo nuke
liavusi net į tolimąją Alias
ką. Kelionėse ji praleido 
daugiau nei tris savaites ir 
praeitą savaitę grįžo kupi
na gražiausių įspūdžių. Ji 
žavėjosi ne tik nuostabia A- 
liaskos gamta, bet turėjo 
progos iš arti pamatyti te
nykščių indėnų ir eskimų 
kasdieninį gyvenimą.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8 2868 

yra vienintele olici&ii jsta<-

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų
knygelė norintiems sudaly
ti testamentą. Ten yra ir tęs-

ga VVorcestery, kurt siaučia j tamentų pavyzdžių. Jos kai- 
siuntinius tiesiog iš VVorces-1 na — $3.00. 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

J Valandos:
E nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama {
447 BROADVVAY 

South Boston. Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Vi

Paskutinis šios vasaros didysis 

LI ETUViy RADIJO

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, 1972 RUGPIŪČIO-AUGUST 13 D. 

ROMUVOS PARKE 
71 Claremount Avė., Brockton-Montelloje 

PROGRAMA — 4-tą valandą po pietų:

1— Worcesterio lietuvių tautinių šokių grupė 
"Spindulys“ (vadovė Laima Pauliukonytė), 
dalyvavusi IV-joje Tautinių šokių šventėje Chi
cagoje.

2— Graikų tautinių šokių grupė, vadovė Synthįa 
Mitaras.

3— Gražuolės ”Miss Lithuania of N.E“ rinkimas.
4— Šokių varžybos, grojant R&M orkestrui iš VVor- 

cesterio. Geriausi šokėjai gaus kongreso atsto
vės Louise Day Hicks dovanas.

5— ”Resto“, klounas vaikams.
6— Laimėjimų traukimas.
7— Skaniausi lietuviški valgiai ir gėrimai.

Autobusai išeis nuo So. Bostono Lietuviu Piliečiu 
dr-jos namų (E ir Broadway kampas) 1:30 valandą 
po pietų.

Kaina į abu galu $2.00.
Įėjimas į pikniką suaugusiem $1.00 vaikam 50 c. 
Iki malonaus pasimatymo!

STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

Gana i*
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

-V**,

Pilnas įrengimas, įskaitant aly

vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metų garantija.

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

JiL
CITGO

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena riTrn r. iuativ*

FORTŪNA FUEL Co. ™C0ILS
Alyva šildvmo specialistai

470 Adams Street, Quincyt Mass. -
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną

Skambinti — Boston: 436-1204, So. Shore: 773-4946

Peter Maksvytis
Carpenter dfc Builder
49 Church Street

E. M ii ton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą' imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 8 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

A.J.NAMAKSY ’
Real Estate & Insurance 

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

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.
•e***#*#*#*##*#***#*****##.*##*

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1.430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arlhur St., Broekton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

ValandaTEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

DPTOMETRISTfi 
Valandos:

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

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS-

ėeeeeeee«eeeeeeeeeeeeeeeee«eeeeeee ****e#e#####**##*********##*e##**###e####**e**#e*ee***e***ee**e****#e#
i

ATLA8 PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Masa. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

COSMOSPARCELS
£XPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuoti* 

kraštu*
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildcme gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistini.
Sav. Em&nuel L. Roseng&rd, B. S., Reg. Pharm.

182 s W. Broadvay, tarp £ ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v- išskyrus šventadienius Ir sek*, 

^oeoooooooooooooooooaeoooosooooscososooo*

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

r« i»
□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis 4pi)imas
□ Patogios mokėjimo" sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

V.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

13 JV B A. R
už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

5i
51 s

45
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service,;Inc. į
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 taisau 

; viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Masą.

TeL CO 5-6854
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Flood Square b
Hardvcare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY
SOLTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjan-.in Moore Dažai 
Popieroe Sianoma 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnami 

Reikmenys plnmberiama 
Viankie galėžiea daiktai

.. _ uafcuaLr-nmmra 
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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