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Posėdžiavo veiksniu 
atstovai

Ii anksto ruošiamasi Europos Saugumo konferencijai, i 

kurioje gali iškilti Pabaltijo klausimas.
Į

Galutinai paaiškėjus, kad Kissingeris Maskvoj j 
Sovietų Sąjungos peršamoji 
Europos ir šiaurės Amerikos darė ” biznį“
valstybių Saugumo ir Bend-: Nixono svarbjausias
radarb,avimo konferencija ,arėjas krašto a 
yra sutarta ir jai ruošiamas!, {į.,^ Hen,.y
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- fca b. biznį Į
nimo Komitetas s. m. rugse- damj pa‘skįtini kart?1įnJ 
jo 9 d. New Yorke sukvietė kydamasis Maskvoje/ jisai
Lietuvos ir Hetuvių veiksnių gt Ssi baį į; užsjt i 
vadovaujančių asmenų pasi-. sjas delybas Antrojo |)aĮau.' 
tarimą. * jjnj0 ^aro sj<oioms Hkviduo-

Buriniai laiveliai Charles upėje, kuri skiria Bostoną nua Cambridge.
Nuotrauka K. Bričkaus

Visų šalių teroristai
• •

vienijasi
Saugumo organų žinios rodo, kad atskiros jų grupes 

mezga tarp savęs ryžius, vienos kitas remia ir siekia derin-

. ti tarptautiniu mastu savo veiklą.

Politinis teroras nėra ko- paskirų valstybių saugumo 
• kia istorijos naujiena, bet jo organų didžiausią susirūpi- 
! atvejai seniau buvo retoki, i nimą, bet pažadino iš miego
Aukšto vastybės pareigūno ir Jungtines Tautas. Vyksta

| užgrobimas ar prieš jį pasi- tarpvalstybiniai pasitarimai, 
kėsinimas. ypač svetimos kaip reikėtų kuo sėkmin-
valstybės teritorijoje, gale-* giau kovoti su šia visuotine 
davo sukelti ne tik diplomą- blogybe tarptautiniu mastu.
tinius konfliktus, bet net ka
rus. Pav., Sarajeve teroris-

Bet galime nustebti paty- 

kad štai ir “visų saliu te-

i . t

Pasitarime dalyvavo Vii- ti. 0 kol tas klausimas nėra 
ko pirmininkas dr. J. K. Va- baigtas, užkliūva ir preky

! tui nužudžius Austrijos sos-i1^”. x.................  TZ .! to Įpėdini princą Ferdinan-! I'orlstal VIenl’asl ' Ra,P spe’

liūnas ir vicepirmininkas J. j bos derybos.
Audėnas, Lietuvos diplomą-1 m , , , . ;
tinęs tarnybos atstovas Lie- t Toj. karo paskola ^v.e- Į Britaniją
tuvos generalinis konsulas ‘a™s.s!e? !k> P bb.l.onų 

, dolerių. Sovietai jos nenore-
New Yorke A. Simutis, Lie
tuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas,
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vicepirmininkas dr.
H. Brazaitis, Amerikos Lie
tuvių Taiybos pii-mininkas 
dr. K. Bobelis ir vicepirm. 
dr. K. Šidlauskas. JAV Lie-

Siulo ištremti žydus Rinkimu bylos jau i Nauji nariai Vliko
‘■dą, kilo pirmasis pasaulinis 

• karas.
cialus ”Herald 
korespondentas

Traveler“ 
S. Fredin

prasidėjo valdyboje
Smarkus Ugandos prezi-i Prieš rinkimus paprastai Vliko taryba patvirtino

j rašo.tarptautinė žvalgyba y-
šiandien teroras pasidarė i ra patyrusi, kad jungiasi te-

i kone kasdieninis reiškinys.: roristai net ir skirtingų inte-
: Kartais net sunku ršskirtiJ , . ., . > .1 resu, tarsi norėdami santa-

tuvių Bendi-uomenės centro 
valdybos vicepirm. A. Gečys 
ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos 
pirmininkas E. Čuplinskas.

Pasitarime buvo apžvelg
ta tarptautinių Įvykių raida, 
priėjusi iki susitarimo Sau
gumo konferenciją kviesti, 
ir apsvarstyta, ką turėtų at
likti mūsų veiksniai, konfe
rencijai vykdant paruošia
muosius darbus bei jai jau 
susirinkus. .

Pirmuoju klausimu ap
žvalginį pranešimą padarė 
V. Sidzikauskas, o antruoju 
— J. Audėnas.

, •'dentas gen. Amin laiške J. visada viena partija ima vie- 
jo mokėti. Dabar JAV nusi- Tautų sekretoriui Waldhei- šai skalbti kitos partijos bal. 
leido iki pusės biliono, bet ir . . .. T . . m . , . , ,
tai sovietams buvo dar per- mul S1U 0 V1SUS zydus 1S Izra- timus. Tai daroma ir dabar, 
daug " 1 . elio ištremti i Britaniją, nes norint konkurentei pakenk-

i ji yra atsakinga už žydų pri-į (i Dė, to ky,a b. by|ų kurjas 
Sakoma, kad Kissingeriui 'ezlm3 i Palestiną. ( turi narp]jotj teismai,

pavyko ir ši reikalą sutvar- . į
kyti: sovietai skolą atmokės . ,en‘ . mi? ta proga pagy-į Prieš lapkričio 7 d. rinki- 
j - .-.a . 1 ’ė *r Hitlerį, kuris sunaiki-. mus jau jškilo kelios tokios
dalimis per 30 metų, o Ame- nęs per 6 mil. žvdų, nes “jis bvlos
rika duos jiems naujų kredi- i j - j'- j-r : "tu ir in imnn.4A suprato, kad zvdai nedirba

b pasaulio žmonių naudai“. 1 Birželio 17 d. centrinėje 
taikys didžiausio palanku- ’ demokratų būstinėje buvo
mo muitus. Prez. Amin neseniai ištrė< pagauti 7 asmenys. kurie 

mė iš savo krašto visus izra-i

valdvbos pirmininko dr. J. kur jis vykdomas grynai po-" 1 . . i-,. • • i__ žu, paskiių asmenų grobi-
K. Valiūno pasiūlytus nau- litiniais, o kur tik kriminali- mais ir žudymais užvaldyti 

... ................ niais motyvais. Teroristų* . .jus valdybos narius: inžinie 
rių Vytautą B. Radzivaną.
27 m. amžiaus, ir matemati
ką Antaną V. Razgaiti. 25 , >• i • •
m. amžiaus. Jie abu siekia I ZraellO kariai

I
daktaro laipsnio ir yra veik- apleido LebūUOną 
lūs jaunieji visuomeninin-

į kai. * f Izraelio kariuomenė buvo
. Įsiveržusi Į Lebanoną ir su- 

Dabar Vliko valdybą su-'naikino kaikurias arabų par- 
daio di. J. K. Valiūnas. J. tjzanu stovyklas. Kilus dide-

siautėjimas sukėlė ne tiktai

Audėnas, St. Dzikas, dr. J.'liam triukšmui ir klausimui
Kain ian hnm rašvta cn plitns kam natarfins ir mėg*no pavogti partijos do-, Puzinas, y. Radzivanas, AJ atsidūrus J. Tautose, izrae- 
Kaip jau bu\o lasyta, so- elitus kaio pataiejus n tech-. kumentų ir pritaisyti elekt-, Razgaitis ir J. Valaitis.

vietai čia perka milžinišką nik k
kieki javu. Del to žadama □ T- j • . • . joninių. . .v . . . . dėjo Ugandai atsistoti ant tų galima girdėti
^isti kojų, o iki lapkričio mėnesio; pasikalbėjimus.
daugybę iki šiol draudžiamų turi apleisti krašta ir visi ki :tun apleisti klasta ir visi ki-, .paaiške> kad i^rovėhuUgandą 

tarpe buvo ir Nixonui per-'

rie per 10 metų pa- rOniniu klausvtuvų. kad bū- j
? litai šiomis dienomis iš Le^ 
i banono pasitraukė.

pasauli ar pakreipti norima 
linkme net didžiųjų valsty
bių politiką.

Nors teroristų organizaci
jos mezga tarpusavio sai
tus, bet dar nepasiekusios to
laipsnio, kad galėtų laiko ir 

i vietos požiūriu savo veiks
mus derinti. Manoma, kad 
tai gali būti pasiekta arti
moje ateityje. Bet ir dabar
paskirų grupių atstovai vie
ni kitus vizituoja, vieni iš ki
tų mokosi ar semiasi “Įkvė
pimo“. Arabu Juodojo rug
sėjo teroristų grupė samdo 
japonų "Raudonosios armi- 

teroristus. Turima ži-

telefono:
[Tanzanija užpuolė į Skelbiama, kad buvę apie 

' 60 arabų partizanų užmušta, 
j o žydų šuvę 3 kariai ir 6 su-

Tai kivirčas ar karas tar- ^e^SL^' • —
• pe dvieju neseniai nepri-l > ...

teismo, klausovybį gavusių Afrikos! V alstljoms ffriS 
atsakomvbėn. į i

; valstybių. Uganda nutarė iš-i JjįĮ_ doleriu
Nixono l inkimų komiteto, varyti visus aziatus, kilusius 

finansų teikėjas Stans iškėlė iš Indijos, Pakistano ir kitur, j Atstovų liimai ir senatas
$5 mil. bylą demokratų rin-j DaHs ju jau ir išvvk Iikvi ’ pidėmė vadinamąjį mokės- kinėg armijos nariai yra lan_ 

davę ai- praradę visą savo J
j Maskvos užgrobtoje Latvijo- O Bnen, o respublikonai de-i t itą. Kaimynine Tanzani-Į fjenįuk 
|je vykdomų rusifikacijos ir-Sokratų komitetui S2.5 mil. ja> užstodama aziatus. už-! Pagal tą Įstatymą valsti- 
genocido. | ieškinį. įpuolė Ugandą. Atrodo, kad! jos ir miestai iš federalinių

norima nuversti rasistą pre-Į m°kesčių per penkerius me- 
zidentą gen. Amin. ’ tus gaus iki $30 bilionų, ku-

I riuos galės sunaudoti pagal 
Paskutinėmis žiniomis U-isavo nuožiūrą.

i gandoje pradėti suiminėti. Pav.. Mass. valstijai jau 
kone visi baltosios rasės* šiais metais teks $162.9 mil.I
žmonės. Pirmiausia buvo su-’;________________________

žurnalistai,!

prekių, žodžiu, prekybinių. {i aziatai
kai trina delnus, laukdami
riebių metų. nors jiems ko- rz i-«»
munistai ir virvę veja. !Kale]imUOS€ mirė

Čia primintina, kad ir Ki- latviu 1 ttŠytojai 
nija JAV-se perka 15 milio-: Amerikos ir Kanados lat

‘ rinkti komiteto narys. įsi- 1 1 
Į brovėliai patraukti

nų bušelių kviečių.

Kunigams nebeskus 
'['galvų

i vių rašytojai, suvažiavę Į El- 
i ka Parką, N.Y., kreipėsi Į 
laisvojo pasaulio sąžinę dėl. kimų vajaus pirmininkui

Išsamiai dalyką apsvars
čius, buvo sutarta, kokie da 
rytini žygiai atitinkamiems į iki šiol kunigam buvo pri-Į 
dokumentams paruošti kon- valoma nešioti praskustą pa Jų rezoliucijoje sakoma,.. Panašių bylų bus ir dau- 

kad per paskutiniuosius 30;'giau, nes abi partijos vis 
piežius tą pasenusį potvar- metų sovietų kalėjimuose ar į daugiau viena kitą apšmei-
kį panaikino. Bet paliko ne-! koncentracijos stovyklose' Zia* 

tų žygių finansavimo klau-j pakeistą taip pat seną po-’ mirė 86 latviu rašytoj'ai, po
tvarki, neleidžianti Į kunigus' etai žurnalistai, 
įšventinti motėm. Joms ne-į

Vliko pinninin^T^ lleifama eiti net Ar respublikonai
mų bažnytinių pareigų, ku-} .
rias atlieka vyrai, pav.. mi- .fjall laimėti/
kuriu^aldu’Tr kta'tytl Tai kiausimas. į kuri nie-' ™°! Rom9- Madridą ir Ca- Sulaikė Hanojauskūnų maldų ir kt. I raeas?j ,u gg ke,eiviais jr n

demokratai prisibijo, kad įgulos narių, ^uvo rasta la-
, ,, , J balsuotojai, rinkdami Njxo- bai galin£a bomba, nuderin-

> Siaurės Vietnamas palei-j i
paminima do įj nelaįsvį, tri» amerikie-' na- gall‘ nubalsuoti ir visą sprogti panelyje j Romą. j

ferencijos darbų pradžiai, 
kaip dalyvauti pačioje kon
ferencijoje, ir išsiaiškintas 
ty žyg
simas.

Pasitarimams 
liko pir 

Valiūnas.
(E)

kauši. šiomis dienomis po-

jos
nių, kad nužudę 11 žydų 

j sportininkų arabai yra susi-
j laukę tam tikros paramos iš 
vokiečių Bader-Meinhof te
roristų grupės. Šiaurės Airi
jos vadinamosios Respubli- 

djos nt
pas arabų partizanus,

o visi jie dar palaiko kon
taktą su Pietų Amerikos ’’tu- 
pamaromis“, grobiančiais Į-
vairių Vakaių valstybių ir 
JAV diplomatus bei preky
bos atstovus.

1 Lėktuve rado
i
i bombą

Venezuelos keleiviniame bėgti iš Ugandos. 
: lėktuve, kuris sklido iš Bei-

Tyrimai rodo. kad daug 
finansinės paramos teroris
tai gauna iš turtingu arabų 
kraštų, o ginklai ir instruk
toriai plaukia iš Kubos bei
netiesioginiais kanalais iš 
Sovietų Sąjungos. Gal dėl to

įmti užsienio
, j Miunchene žuvę 5 arabų 

kunj tik retam pavyko pa-J ,er„ri.tai kurie buvo pagro-.
į bę ir nužudė 11 Izraelio '
i sportininkų, buvo iškilmin-isovietaj įr vengia prisidėti
gai palaidoti Libijoje (Afri- prje tarptautinės konvenci- 

‘ koj) ir paskelbti arabų hero- jog kovai su oro pjratais ir
jais. Laidotuvių metu įsi jau- panašiais gaivalais.

JA\ Vietnamo karinė va- dinusi arabų minia verkda- 
dovybė sustabdė Hanojaus ma prisiekinėjo visus žydus 

sunaikinti.

bombardavimą
Šią savaitę prez. Nizonas

paskelbė Konatitucijos sa- , _ ______ ______ ............... ..
vaite. Tuo būdu paminima do «^k7e'-'! »?. gali nubalsuoti ir visą' H. sprogti pakelyje į Romą. dovyti sustabdė Hanojaus rna pn.mkinėjo vi, u. žydu. reikiatįkėtfe kad
JAV konstitucijos pnemi-i čju, aviacijos karininkus? respublikonų sąrašą, dėl to. Apie tai kažkas pianese te-. jr j0 apyijnklų bombardavi- * ♦ ♦ ♦ , neužvaldys oasaulio net ir
mo sukaktis. JAV konstitu- ' kurie ten nelaisvėje išbuvo: pataria savo partiečiams at- lefonu. tai lėktuvas skubiai į tol, kol is ten negrįžo pa- Atstovų rūmai 208 balsais susivieniję, kaip jo dar neuž- 
cija buvo priimto 1787 m. 4 metus. Jie buvo Hanojuje skil ai balsuoti už demokra- nusileido Kipro saloje, bom-j^j 3 amerikiečių belais- prieš 160 atmetė pasiūlymą valdė kišenvagiai, kurių vi-
rugsėjo 17 d. Philadelphijo- iškilmingai perduoti JAV tu kongresmanus, jei McGo- ba surasta, n keveiviai iš-1 viai ir juos pasitikusi kai o po 4 mėnesių nutraukti kre- sur yra tikrai nemažas pro-
je. 1 karo priešininkų delegacijai, ver n kam ir nepatiktų. } gelbėti nuo tikros mirties. I priešininkų delegacija. d itus Vietnamo karui. Į centas gyventojų.
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TRŪKSTA IR DUONČS, 

IR BULVIŲ

Jau esame rašę, kad So-
Metų metus mokome išeivijos jaunimą lietuvių kai- protestai neiššauktų smarkių represijų, tačiau kol kas ši Į įgyvendintas labai plačiai. Tautų bruzdėjimas Sovietų Są-: vietų Sąjungoje trūksta grū- 

bos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, lietuviškų baimė nepasitvirtino. jungoje todėl suprastinąs kaip sudėtinė šio laikotarpio * dų duonai ir pašarui, kad

„Aš tariu būtinai į Lietuvą..”
jimą Kremliuje. Nežinia tik, kiek valymai palies visą par- Galų gale reikia neužmiršti ir tai. kad lietuvių tauta, 
tiją. Kol kas pagrindinė reakcija tėra viešas nacionalizmo kaip ir visos pasaulio tautos, nori laisvai gyventi. Po ant-’• 
puolimas ir susirūpinimas jaunimo auklėjimu „proletari- rojo pasaulinio karo beveik šimtas tautų gavo nepriklau- į 
nio internacionalizmo“ dvasioje.. Žmonės prisibijo, kad somybę. Tautų apsisprendimo ir išsivadavimo šūkis buvo į

dainų, lietuviškų tautinių šokių, lietuviškų papročių ir dar 
daugybės kitų dalykų, kurie yra ar buvo lietuviški. ’ Kaip aiškintina tokia palyginus švelni reakcija į Kau-

. O po 10 ar 12 metų tuos mokslus baigę, mūsų vaikai, Į no įvykius? Sąmoningai ar ne. pirmas susideginimas įvy- 
karštai ginčydamiesi akademiniame simpoziume, spren
džia klausimą: ”Ar man velta būti lietuviu?“

Gal ir nenuostabu, nes simpoziumo dalyviai niekad
nėra lietę savo basa koja Lietuvos žemės grumsto, niekad 
nėra regėję Lietuvos žydim dangumi būriais skubančių 
baltų pavasario debesėlių, niekad jos kruvinų saulėlydžio 
gaisų, niekad graudžiu ilgesiu tyliai ūkiančios vasaros 
nakties mėnesienos, niekad...

Jie yra tiktai daug kartų girdėję, kad tokia Lietuva 
yra, kaip yra ir daug kitų nematytų 'šalių kituose kontinen
tuose. Jie žino ir eilę istorinių faktų, keletą svarbių datų 
ir net statistikos davinių. Bet klausimas vistiek lieka neiš 
spręstas: ”Ar man verta būti lietuviu?“

Na. o Lietuvoje augę. brendę. mokslinusi ir palygina
mai neseniai ją ašarodami apleidę? Tie, kuriems Lietu
va — Tėvynė?

Atleiskite, naujos rezidencijos įšventinimo iškilmėje 
pinasi liežuvis... Tarsi jo storajame gale būtų užmegztas 
mazgas... Ką tu dėl savo Lietuvos gali mums prikišti?.. 
Ar mes ne patriotai? Ar dar to neužtenka, ką jau šimtą 
kartų sakėme ir dar pakartojome?.. Ko dar trūksta?

Aną dieną nedrąsiai pravėrė mūsų duris senelis. Ga
lėjo būti apie aštuoniasdešimties metų. Nelabai besiorien
tuojąs, kur čia kas tokiame dideliame mieste besą — kuri

JAV-se užpirkta didžiuliai 
kiekiai kviečių ir kitų javų.

Bet aiškėja, kad trūksta 
ir bulvių. Dėl to Kremliaus 
akys krypsta į’Lietuvą ir ki
tas Pabaltijo valstybes. Aiš-

~ .......................... . . . , A 2 ku, kad visokiais būdais bus
Opozicija lezimui isxilo visasąjungine piotme todėl. į stengdamasi iš ten kuo dau- 

kad režimas iš esmės nesutaikomas su visuomenės stink-’ yįau bulvių derliaus iščiulp- 
tūra. Modernizacija sukūrė žmogų, kuris linkęs vis labiau! ti.
ir labiau savarankiškai galvoti: komunikacijos revoliuci-* 
ja įgalina jį pažinti pasauli Objektyviau, palyginti savo j 
ir kitų gyvenimą. Priespauda ir propaganda darosi vis 
mažiau reikšmingos santvarkos išlaikymui. Neišvengia
mai intensyvėja masių reikalavimai režimui. Protesto

reiškinių dalis. Pačios So.iętų Sąjungos formalus pasisa
kymas už tautų apsisprendimo ir i-sivadavimo politiką 
nesiderina su tautine diskriminacija ir tautų naikinimu

ko prieš pat Nixono apsilankymą Maskvoje. Todėl nebuvo ■ pačioje Sovietų Sąjungoje. Neiman 
šiame išaugusios komunikacijos 
Sąjungoje galėtų to nepastebėti.

. pajuje ouunu oąjunguje. neįmanoma įsivaizduoti, kad 
pats geriausias laikas imtis žiaurių represijos priemonių. < šįame išaugusios komunikacijos amžiuje tautos Sovietų
Yra aišku, jog Kremlius yra jautrus tarptautiniam Pabal
tijo statusui bei įjungimo i SSSR nepripažinimui. Žiauri 
Kremliaus reakcija nebūtų labai naudinga režimui, kuris 
skelbia tautų apsisprendimo ir išsivadavimo politiką. Kol 
pasipriešinimas ir protestai sovietiniam režimui rimtai ne
grasina ir kol nėra pavojaus valstybės sunaikinimui, reži
mui būtų nenaudinga imtis drastiškų represijos priemonių.

Yra ir šiokia tokia galimybė, jog Kremliaus valdovai 
patys dar nėra sutarę, kaip kontroliuoti ir sunaikinti visa
sąjunginį protestų judėjimą. Nežiūrint Brežnevo pirmavi-.» veiksmų banga visoje Sovietų Sąjungoje aiškintina kaip 
mo. jis toli gražu nėra pasiekęs net Chruščiovo jėgos. I išdava režimo nesiskaitymo su augančiais žmonių porei- 
Kremliaus vadovybė vis lieka arti to, ką mes vadintume I kiais ir reikalavimais, 
kolektyvine vadovybe. Tokioje politinėje padėtyje Krem- Į

NAUJI AUKOTOJAI 
TAUTOS FONDUI“

liaus vadovams yra sunku sutarti politiniais klausiniais 
tiek tautybių politikos, tiek ir vadovaujančių galvų keiti
mo atv eju. Stalinistinės priespaudos atstatymas siejasi su 
Kremliaus viršūnių kova dėl politinės įtakos. Įvairios 
Kiemliaus grupės todėl nesiryžta spręsti stalinizmo įvedi
mo klausimo. To pasėkoje jaučiasi improvizacijos ir ne
tikrumo politika tautybių ir protestų atveju.

Be abejo, pasitikėjimas Sniečkumi dalinai išplaukia

Organizuotos opozicijos pradžia 

Kaip ten bebūtų, sąlygos organizuotai opozicijai So-

Š. m. įugpiūčio mėn. Lie
tuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondui aukojo:

$200 — Lietuvių Darbi- i ninku Draugijos Centras, 
Į Arlington. Mass.

Po $25—vysk. Ant. D^ks-
. , ... . . .... .nys’ So- Bostono Lietuvių

mene yra tapusi taip komplikuota ir diferencijuota, jog! Darbininku d-jos 21 kuopa, , 1 • i - j • • * • • • j* 1 i — PI <- v I f

vietų Sąjnugoje atrodo yra atsiradusios. Sovietinė visuo-

įstaiga gatvės kairėje ir kuri dešinėje. Net sunkokai be-, pas Linejn « ispiau^a
gįrcjjk. ■ is paties seimininko politinių sugebėjimų. Juk Sniečkus

totalitariniai varžtai vis mažiau ir mažiau efektyvūs. Po
grindžio laikraščių išlikimas, nežiūrint policinių priemo
nių, liudija kontrolės ribas dabartinėje Sovietų Sąjungoje.
Jei įvairių grupių reikalavimai nebus žymiai patenkinti, 
turėtume nenustebti, jei iškils visa eilė tautinių, religinių aukotojams nuoširdžiai dė- 
ir funkcinių grupių, bendradarbiaujančių tarp savęs ir koja.

Alg. Uknevičiuš. Woodha- 
ven, N.Y., ir Petras Mikšys, 
Worcester, Mass.

Tautos Fondas naujiems

' išsilaikė respublikos pirmuoju sekretoriumi viri trijų de-' . , . .. . . A . . . . _ „ ,
Jis važiuojąs su ekskursija į Lietuvą. Neturįs nei gi- ? šimtmečių, tai vra ilgiau, negu bet kuris kitas iš respubli- sie ianciU iel a Pat< nn.n.mo ai visuomenes įe.oi-į

------tz------- : i„..i----------- . - - mos. - !minių, nei pažįstamų. Kas gi ten jo lauks nenumiręs net' kinių sekretorių. Sniečkus tun gerus ryšius ir užtarėjus 
50 metų?.. Bet dabar būtinai turis važiuoti... Būtiniausiai. ■ Kremliuje, ir. kaip dar netolima praeitis liudija, nusodin- 
Ir jokiu būdu negalįs kelionės nė mėnesį atidėti. ' ------- __x ---i.------— Paskutinių metų Įvykiai Pabalty. Ukrainoje ir kitose i

Aukos T. Fondui siųstinos 
i adresu:

i ti ji nelengva. Taip pat reikia neužmiršti, jog Sniečkus respublikose parodė', kad tautinis klausimas toli gražu! Lithuanian National Fund
YAOionn enrinVK rraiRiiiC! Vodmo iv rj-P/iL firvio i ^rvoHrfi : _ , L •. i :'Noriu prieš mirti būtinai pasiekti savo kaimą... Nors pajėgė surinkti gabius kadras ir labai efektyviai vys^ j tada »rietin«svjds^lb«sproblema dar®.! 64-14 S6th Road

gal jau irto kaimo nebėra... Jei valdžia neleis, tai nois ii , Lietuvos ekonomiją, nežiūrint ilgai trukusio gyventojų 
pėsčias eisiu iš V ilniaus... Keliaklupsčias eisiu... Tam ii ' p^įpriešinimo. Jo atsiekimus sunku 'paneigti Kremliaus 
važiuoju Aš ten būtinai turiu aplankyti savo teveliu ka- ' vac|ovų akyse.
pus’.. Paskutinįjį kartą...“

Ir jis nusišluostė blakstieną... Aštuoniasdešimties me- '
tų amžiaus sūnus!.. ! .

O aprimęs jis mums pasakojo, atsiminimų pertekęs,: Lietuviško nacionalizmo šaknys yra gana aiškios: Komunistinės „Vilnies“ me?:' i vandenį. Oi. koKi jis kos gali gauti jiems užrašu-;
ir klausinėjo, tarsi po pusės šimto metų buvusius kaimy- tautinis atgimimas, vainikuotas dviejų dešimtmečių nepri- rašale plūdūriuojantiem ak-į Iškeltų gvoltą! i tas nedidelio palikimo dalis.

LIETUVA — KIETAS

Nacionalizmo sąlygos ir priežastys

si vis aktualesne.

JOKUBKA GINA ŽMONIŲ lytame visus Čionykščius ko-Į
PARDAVINĖJIMĄ j sumesUJ neS|

‘ ir Innonezijoje jie buvo su-'

Maspeth, N. Y. 11378, USA.

J. IR F. SKABEIKU 

DĖMESIUI

Juozas ir Feliksas Skabei-

nus sutikęs: klausomybe. Vien tai išaiškina tą labai intensyvų tautos Į liem Maskvos garbintojam
Ar mes žiną jo apylinkės Juodgirę? Jo kaimo žuvinga Pareiškimą paskutiniais keliais metais Reikia taip pat, jau nuo seno yra šventasi

karas negalėjo nepalikti žymių tautos sąmonėje. Religija ' čiaudėjimas, kiekvienas žo-. 
čia taip pat turi savo vaidmenį, nes ji labai artimai suriš- ’ ir darbas. Is jų lupų mes

upokšni, kuris tekėję čia pat už sodo galo? Kaip kartą i
vėtra jų seną kiemo gluosni prie pat žemės prilenkusi, bet

RIEŠUTAS

Jie patys arba apie juos 
■ žinantieji malonėkite kreip- 
j tis i Lietuvos Generalinį 
i Konsulatą:

neišrovusi?.. Kaip jo tėvelis žiemoti pasilikusį vienišą 
gandrą maitinęs ir tarsi žąsį prisijaukinęs? Ar mes žiną, 
ar girdėję ir ši, ir aną. ir dar kitą įvyki, ar atsimename 
tuos metus, kai tuoj po Kalėdų prasidėjęs pavasaris?

Jis tik nepaklausė mus: „Ar verta būti lietuviu?“ Ir 
nepasigyrė. kad esąs patriotas...

Įžymus žurnalistas Anato-'
- v------  --------------- . , . , . įle Shui) rašo ’’New York Consulate General of Lithu-

ta su lietuvių tautos buitimi. Nerealu būtų tikėti, kad tau- { ^ar negirdejome Times Magazine“, kad „pro-i an*a
ta visa tai pamiršo, nepraėjus nei vienai kartai. < vos minties ir jokio kritiš-,^ Lietuvoje judėjimas1 West 82nd Street

i kiau sovietinę santvarką ali ’ bflti pats sunkiausias i New York, N.Y. 10024
Ai'skinaint paskutinius įvykius, reikia atsižvelgti į į vertinančio balso, net, jų pre£nevuį įej į0 bendradar-.______________________

konkrečias šiandienines sąlygas, kuriose tauta randasi. ga)vos dar niekas nesilaike sucJeroti. Nors Lietu-1 " ’
visada t Paragink savo pažįstamusTautinio savaimingumo ir tautinės sąmonės išlikimas da- ian^ nuosaviI pecm, o \it-ada va — mažas kraštas, tačiau

- linai priklauso ir nuo valdančios klasės.. Laimingu sutapi-. nuoan iai pa ern^os nacionaiįstinis judėjimas e- išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
po Kremliaus valdovų sedy- [)ats stipriausias šiuo me,į metams $7.00.

Ne. mes nebuvome regėję nei tos nuostabios Juodgi- linai priklauso ir nuo valdančios klasės.. Laimingu sutapi 
rėš. nei to upokšnio, kuris pro jo sodą čiurleno, ir nei to mu vietiniai dabartinės Lietuvos valdovai yra patys vieti 
vėtrų neįveikiamo seno gluosnio. Mes seniai išeivijoje ne- i niai lietuviai, daugumoje aiškiai tautiniai nusiteikę. Dide- Į 
buvome matę ir tokio žaliųjų Lietuvos laukų išdaiginto ' le dalimi jų vaidmens dėka Lietuva išliko tautiškesnė, ne- 
žmogaus. Gal atsiminėme tik tą nepaprastą pavasari, ku. j be{ kurj re ttbHka Sovlet gaj^g^ (gal tik K. , 
ns antrąją Kalėdų dieną prasidėjo, bet kurių daugiau to- gk A.tnenija). JRoųrartizaninio karo tautinio gynimo. ir

įų ne uvo. . tįkį;ka pasikeitė: iš tiesioginės akcijos pereita prie nė- am^- n
tiesioginės akcijos, prie akcijos iš režimo vidaus.. Viso to 
rezultatai gana ryškūs ir yra aiškiai tautos naudai. Tuo Į

ne.

Mes dabar mąstėme tik apie savo išmokslintus ir 
aukštai iškilusius sūnus ir dukteris... Ar jie ateis kada sve
timos žemės akmeniu užslėgto mūsų kapo ieškoti?..

Šia proga mes tik norėtume paklausti Lietuvos sovie
tinės santvarkos vykdytojus:

Kodėl net tokiam seneliui neleidžiama aplankyti sa
vo tėvų kapų, bent tos žemės sklypelio, nors kapai būtų ir 
traktorių sulyginti?

Kodėl neleidžiama atvykusiam dalyvauti net savo se
sers ar brolio laidotuvėse jo gimtajame kaim-e ar provin
cijos miestelyje?

Argi sovietiniam režimui gali pakenkti net mūsų su
sitikimas su mirusiais?

„Laisvėsjaisvės Lietuvai!”

►

„Akiračiai“ nr. 6 išspausdino ilgą straipsnį apie 
šio pavasario įvykius (susideginimus, demonstra
cijas) Lietuvoje. Čia duodame iš jo ištraukų, ku
rios, manome, bus vertos dėmesio ir „Keleivio“ 
skaitytojams..

Palyginti švelni reakcija

nesakome, kad Lietuvos valdančioji klasė yra atsakinga 
už paskutinių metų nacionalistinius pasireiškimus. Tačiau 
aišku, kad ji padėjo sudaryti sąlygas, kuriose tautinė min
tis ir kultūra gali klestėti.

; tu ir patraukiąs vis didesnes j
, . . . . .'masių simpatijas... Kas da-įštai ir dabar, ka, sovietai fcai. Vvksta-LieJtuvoje neten. 

sumanė išpardavinėti _ savo ka ab -oti ,abai atJ;džiai 
net nustatė uz juos kama '

mūsiškiams komunis
tėliams tai irgi šventas daly
kas. O juk tai niekas dau
giau, kaip vergu prekyba.

Šiandieninė sovietų tautinė politika taip pat prisidė
jo prie nacionalistinių nuotaikų pakilimo visoje Sovietų 
Sąjungoje. Sovietų tautybių programa yra tam tikra pras
me dviprasmiška. 1961 metų partijos programa tautinių 
santykių srityje teigia, jog reikia vystyti įvairias tautybes 
ir tuo pačiu siekti jų suartėjimo, iki galutinio susiliejimo 
neapibrėžtoje ateityje į naują tautinę bendmomenę — so
vietinę liaudį. Iki šios dienos betgi nėra oficialiai nuiody- 
ta, kas turi pirmenybę — tautų vystymasis ar sulydymo
politika. Tuo tarpu rinktinė tautos dalis siekia intensyvaus 
kultūrinio išsivystymo, nors formaliai ir pritardami even
tualiam susiliejimui. To pasėkoje respublikos praktiškai! nį — žydų išpardavinėjimą 
niekad nėra turėjusios tokių plačių galimybių ugdyti savo 
individualumą, kaip šiuo metu. Kol nebus šiuo klausimu 
vieningos nuomonės Kremliaus viršūnėse, kiekviena tau
tybė ir toliau sieks ugdyti savo kultūrą ir tuo pačiu palai
kys ar net stiprins nacionalistines nuotaikas.

Viešus ir drąsius protestus Lietuvoje skatina ir pana- 
Sovietinės valdžios reakcija i religinius ir tautinius • šūs veiksmai visoje Sovietų Sąjungoje. Dideliuose skai- 

protestus kol kas buvo gana švelni. Yra žinių, kad pats' čiuose yra ir tam tikras saugumas. Neužtenka susidoroti 
Kremlius Kauno įvykius Įsakė traktuoti taip, kad nesutei- J su Lietuva — dar lieka visa kita Sovietų Sąjunga. Gi no
kus jiems ypatingos reikšmės. Turimomis žiniomis, šiuo lint susidoroti su opozicija visasąjunginiu mastu, reikėtų

žymiau daugiau gy
ventojų turinčios Ukrainos 
ir centrinės Azijos mahome
tonų respublikose.“

Juk šitaip, kaip dabar žydus
iš sovietinio „rojaus“, jau
buvo galima vergus išpirkti
gilioje senovėje. Kryžiaus
karų metu patekusius arabu . . ,‘ jaunimo kongresas pose-
nelaisvėn. ir vėlesniais lai- džiavo rugpiūčio 15-21 die- 
kais Rytuose. Žydų prekyba nomis Eglefielde, Britanijo- 
buvo pradėjęs verstis ii- na- je. Jame dalyvavo, apie 500 
eis Hitleris, už pinigus juos jaunuolių iš JAV (160). Ka- 
išleisdamas į užsieni. Tuos nados (60). Švedijos, V. Vo- 
pavyzdžius Įsidėmėjo ir ru- kietijos, Britanijos ir Aust- 
sų komunistai. Jau anksčiau ralijos.
jie buvo tyliai pradėję par-

LATVIU JAUNIMO 

KONGRESAS

Antrasis pasaulio latvių

davinėti už dolerius Rvtų 
Vokietijos ir Berlyno vokie
čius jų giminėms Vakaruo
se. Dabar atidarė naują biz-

Izraeliui. Visi tai smerkia ir 
tuo piktinasi. Deja, Jakub- 
kai atrodo, kad čia nieko 
blogo nesame, nes, girdi ir 
Lenkijos valdžia reikalau- 
j’anti mokesčio iš vokiečių, 
bėgančių iš Poznanės i V. 
Vokietiją...

■ę j
Vadinasi. Jokubka blogą

vpiksmn handn teisinti ir bi-.

Į kongresą buvo pakviesti 
ir okupuotos Latvijos jauni
mo atstovai, siūlant dalv- 
vauti kultūrinėje programo
je, bet pasiūlymas buvo at
mestas. Jie, esą. galėtų da
lyvauti tik tuo atveju, jeigu 
kongresas politiniu požiūriu 
būtų palankus sovietams.

Kongresas svarstė peliti
nius ir kultūrinius reikalus. 
Tarp įžymiųjų kalbėtojų bu
vo Londono universiteto e- 
konominių ir politinių moks
lu prof. L. B. Šapiro ir lat

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

GANA TO JUNGO

viu socialdemokratų parti
jos užsienv pirmininką

kinėje valdžioje, o Sniečkus atrodo ir toliau turi pasitikę- sėkmės visam socialiniam ir ekonominiam gyvenimui. ' logika vaduodamiesi, pasiū- Latviją.

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimų tomas. Jis liečia mūsų 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu-

fĮp vos gyvenimo pirmuosius metus. 
* i

Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke, Drauge ir pas kitus 

knygų platintojus. Kaina $5.00.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS

■ Padėkot šventėt savaitgalyje, spalio mėn. 7 ir 8 d.
* XVUI-ji Kanados Lietuvių Diena

MONTREALYJE

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Atėjo darbo ir mokslo j keliančios „paniką“ rasiniu 

atžvilgiu besikeičiančiose a- 
pylinkėse. Ar tai tiesa. — 
sunku pasakyti. Tačiau da-

Bostono naujienos

rusdupis učCioS.

KAS NIEKO NEVEDA, 

IO NIEKAS NETEIKIA.

sezonas

cijom priklausė. Tarp jų pa
minėta, kad ji yra ir Lietu
vos Vyčių narė.

šia proga buvo taip pat 
išskaičiuota, kokius moksli
nius darbus ji parašė ir ko
kiuose leidiniuose su kitais 
dalyvavo.

Sveikiname ir mes J. Pa- 
šakarnytę. sulaukusią gra
žaus ir nusipelnyto įvertini, 
m o.

Geri žodynai

Anglu - lietuviu kalbų žo
dynas. V. Para vyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžiu kaina $6.

I ietuviu-anelu kalbų žo* 
dvn&a. redagavo Karsavi* 
nai'ė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžiu. 511 psl., kai* 
na — $5 O()

Lietuviškai sr<g!ižkas ŽO*
4vnac. Viliaus Peteraičio. 11 
’aida. daugiau Kaip 30.000 

kai»>a 57 OO

čius. J. Leščinskienė, P. Pil
ka. A. Škudzinskas. V. Stel
mokas ir J. Vembrė. Dalis 
pirmųjų būrelio narių jau 
yra išsiskyrę iš gyvųjų tar
po: EI. Andriuvienė, 1. Bra
zauskienė, J. Januškis. Br. 
Ivanauskas, dr. Br. Kalvai
tis, M. Kavaliauskas, inž. K. 
Kriščiukaitis. Pi*. Lem ber
tas, Pr. Mučinskas, VI. Siru- 
tavičius, St. Vaitkevičius. -J.

Vasario 16 gimnazijai remti 
būreliui 20 metų! Darbo dienos švente už i baigiamas vasaros atostogų ...

ŠEŠTADIENj: Krepiinio rungtynės 12 vai. 30 min. La! laikotarpis ir pradedamas! V6*kia juos pa\esti
Šalie High School, 140 — 9th Avė., La 1 normalus darbo ir mokslo Jam°J° turto pardavimo a- 

, Šalie, Que. | sezonas. Tūkstančūi jau-i Seniams, kurie uz t, pala,•-j buvo suorganizuotas V^a-
Dailės paroda ir balių, 7 vai. vak. James'»“»««! grįžte 1 mokyklas I mtvmia .ma 6'.. Negana to.I no 16 gminazija, remi. bu-

Lyng High School, 5440 Notre Dame St. 
West, Montreal.

SEKMADIENI: Iškilmingos pamaldos — katalikams 11 
vai. Šv. Kazimiero bažnyčioje, 3426 Par- 
thenais Street ir Aušros Vartų bažnyčioje. 
1465 De Seve St.. Montreal; evangelikam F 11 vai. 30 min. Lutheran Church. 35941 F Jeane Mance Street, Montreal.
Aktas ir koncertas 3 vai. Plateau salėje. 

F Lafontaine Park. Montreal.
♦ Jaunimo pobūvis 3 vai. Šv. Kazimiero pa

rapijos salėje.
DALYVAUJA: Toronto, Hamiltono ir Montrealio spor-

1 bar, norint namus parduoti,-
nekilno- Š. m. rugsėjo 15 dieną su

ėjo 20 metų, kai Bostone

Mokytojai ta proga daugely! -]ei Pa?lma . .
vietovių streikuoja, reikalau- -a ledeial Housing Autho-
dami atlyginimų pakėlimų.: ***'’ ta* (*al al>ai •)<< ats^a^ 
kuriuos nesunkiai jie ir gau- nuo paidaumo sumos, 

didindami mokesčiu mo- Lezultate, jei namas parna.
kėtojams ir taip jau svarią 
naštą.

Keliant mokytojams atly
ginimą, regis, būtų reikalau- 
tina. kad bent savo išvaizda 
duotų mokiniams geresnį 
pavyzdį. O stebėdamas tuos 
streikuojančius mokytojus

egana
finansuo-’ relis Nr. 120. Būrelio nariai 

• kiekvieną mėnesį moka po 
j 1 dolerį ir tuo išlaiko vieną' 
gimnazijos mokinį. Per tuos; 
20 metų iš būrelio nariu su-;

duodamas už 15.000 dolerių, 
tai sa, įninkąs, atskaičius vi
sas minėjas išlaidas, tegau
na t’k 12 750 doleriu.

rinkta ir gimnazijai per Bal-i ^Ha?^ ir . k“n' 1L 
fa pasiusta 6926.45 dole, y''n’bre- na,1Ų <la,iS Jau
riai. Į tą sumą įeina ir 1756. 
60 dol.. kurie per būrelį su-

Kaip „Baek of the Yards aukoti gimnazijos rūmų bei 
statybai pa-

pavargo“ ir nustojo ginina^ 
ziją remti, o dar kiti iš Bos
tono išvyko.

šiuo metu būreliui pri
klauso: A. Andriulionis. VI.
Bajerčius. T. Bogušienė, J.
Davalga. Grayson-Šimėnas, Į 
A. Grigaliūnas, O. Ivaškie< 
nė, EI. Jociūtė, O. Juozapai-! 
tienė. St. Griežė-Jurgelavi- i žodžiu. 5S6 n«l 
čius. V. Kulbokas, J. Les-d 
činskienė, K. Merkis, Br. i 
Meižienė. inž. J. Mikalaus- j 
kas. Z. Petrauskienė, P. Pil-; 

j ka. A. Puskepalaitis, A.'
I škudzinskas. dr. G. Stapu- į 
> lionienė, J. Starinskas,
Stelmokas. J. Sonda. Pr. (
Šveikauskas, M. Vaitkevi- ‘ 
čienė. J. Valiukonis, Iz. Va- ' LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
syliūnas ir J. Vembrė. j Turime Lietuvos žemėla-

Iš būrelio šelptų mokinių piv _ „ž 50 Centų. už $2.50 
tą gimnaziją baigė ir (su{ankstumas; ir už $3.50

bendrabučio 
remti.

Pirmoji į būrelį įstojo 
Eleonora Andriuvienė 1952

loronto, Hamiltono ir Montrealio spor- teiev:z:joje bevaikščioian- kiom problemom jiems teks m-rugsėjo 15 d. Dar yra bū- 
tininkai, Montrealio dailininkai. Aušros į.Us su kalintais matai kok susidurti. ' j lėlio narių, kurie jame yra

tų vaizda. Mokytojos-kone’ !^U° pat suorganizavimo
ligi bambos apsinuoginusios Atoslu-i, plieno gamyboje ojenos. ir uoliai moka mene-
blauzdas, netvarkingai pa-i ... .... . !'ln? m.° e'!-1 .!* kokiomis
drikusiais plaukais. Vyrai-', Pietrytinėje (hicagos da- aukomis pns.deda prie tos 
apžėlę ožio barzdomis ir lyje esančios Lmted States, gimnaznos isla.kvtno, bū- 
arklio karčiais. Tai kokiu steel lleJyk!os jau nuo birže, tent: St. Gneze-Jurgelevi-
galima laukti ju išauklėtu Iio mtnes!° ?umT™ pl’en° 
mokiniu’ ' ' i gamybą. Dabar dar daugiau-

U' ją mažina Gary. Ind., esan-,
Uždraustos iškabos

Vartų parapijos choras, Hamiltono mer
gaičių choras „Aidas“ ir jaunimo meni
niai vienetai: Montrealio „Gintaras“, To
ronto „Gintaras“, Delhi „Palanga“, Lon
dono „Rasa“.

Išleidžiamas XVIII-sios Kanados Lietuvių Dienos 
leidinys ir Dienos programa.

Informacija: Kanados Lietuvių Dienos Komitetas,
1465 De Seve St.. Montreal 205. Que.. telefonas 766-5827, j 
o atvykus į Montreal}, šeštadienį informacijos centras 
veiks Aušros Vartų paraipfjos salėje, telefonas 768-0037.

Lietuvi, Diena - .olid.ru.no pareiškimas ir puiki chi je anksčiau dau, 
proga aplankyti montrealiecnu ir .usitikti visos Kanados i namų norėJ

| darni parduoti savo namus,
J iškabindavo iškabą „For 

, ’ Sale“. Taip dauguma be tar
po jr parduodavo savo

„for *ale“

Jouinal“ savo rugsėjo 7 d. 
numery skelbia, visi namus 
parduodantieji turi gerai 
apsižiūrėti ir žinoti, su ko-

: ja mažina bar....... ----------, . . , . _ . L . ,
! čios liejyklos. Priežastis — Jure irLai Lietuvoje buvo }- 
I sumažėję plieno užsakymai. v es^a Lito valiuta.

TORONTO, ONT. 

Elektra nutrenkė lietuvį

, įvykis. F. Norvidas.
i nis ateivis, daugeliui buv o j nuosavybę. Dabar miesto 

ro-1 *į žinomas kaip tarnus ii P1 ! potvarkiu tokios iškabos už- 
’ tmgas \yias. ??ejo gerjL (jiaustos vartoti, nes jos su-

«A. Ramanauskas, pokari- specialybę ir neblogai gyve- 
nis ateivis, gyveno šiame no. J
mieste, bet užmiestyje turė-«
jt) nusipirkęs žemės ūkį. Pa-’ Noi*s ir gerai gyvendamas, į 
leistas iš darbovietės atosto- bet savo draugams pradėjo i 
gų, nuvažiavo į ūkį padirbę- skųstis, kad visos jo mintys į 
ti. ! vedančios prie nusižudymo, šaudymo varžybas laimėjo

; Iš to draugai suprato, kad j , . .
Atlikęs keletą kitų darbų, į pradėjo sirgti protine liga. bostometi*

panorėjo nuplauti kieme sto-S * . v. I
vintį nereikalingą stulpą, j Viena diena 'iis iš namu , Rugsėjo 2-3 dienomis čia 
Bet beplaudamas užkliudė! pradingo, o netrukus nolici-1 bu7° n’tr
nuo elektros neatjungtą vie-! ja ji ra(j0 užmiestv sudegusi.' 2.^ ir^Hamiltonn -an 
lą, kuri jį mirtinai nutrenk^} Mašina taip pat buvo sude-'“ Hamlltono bdU- 

! ginta. Ivvki beinant, nusta-■
. O buvo dar tik puses am-. tyta. kad pirmiau jis benzi- 

žiaus žmogus. Paliko žmona,: nu sulaistė mašinos vidų, po 
sūnų ir dukterį. Ir sūnus, ir'
duktė gražiai išauklėti, ra-

HAMILTON, ONT.

gavę aukštojo mokslo ir pla
čiai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno
Atsitiktiniai susitikimai,

V.' 216 psl., kaina minkštais vir- 
1 šeliais $2.50.

Tikras paradoksas: Calu- 
1 met uosto dešinėje krantinė
je iš atplaukiančių užsienio 
laivų iškraunamos vynioto, 
plieno juostos, viela, vamz
džiai ir kiti pusfabrikačiai, 
o kairėje krantinėje stūk
sančios USS plieno liejyklų 
krosnys stovi užššaldvtos. 
Jose apsigyveno 
pulkai. i

Importas ir toliau nema
žės, nes Amerikos stambaus 
kapitalo „žuvys“ ir žvmūs

Parodoje savo eksponatus 
išstatys mūsų draugai iš Ka
nados. Los Angeles, Newįdalis gimnaziją baigė ir 
Yorko ir kitur. į studf’avo aukštuosius moks-;

Chicagos lietuviu filatelis-:lus- Viena .iu yra dailininkė; 
tų draugijos „Lietuva“ pir- (V. šiugždaitė), kuri dabar Į 
mininkas vra Juozas žvgas. į gyvena Amerikoje ir jau yra i 
7234 So. Washtenaw Avė., suruošusi dvi savo kūrinių!

parodas, kitas yra inžinie-' 
rius, trečias ekonomistas.' 
kurie gyvena Vokietijoje, i 
Kaikurie šelpiamųjų gimna-J 
ziios nebaigė.

Visados yra pageidauja-j 
mi nauji būrelio nariai. Tuo; 
reikalu galima kreiptis i Ke-i

Chicago, III. 60629. Norin- 
karvelių draugijon įstoti ar kito

kiu reikalu gali kreiptis nu
rodytu adresu.

, politikieriai astronomines 
' sumas dolerių yra investavę 
į užsienio pramonę, kurios 
gaminiai kaip „dividendas“ 
užpildo Amerikos rinką.

Rengiama didžiulė 

filatelistų paroda

! liai. Buvo šaudoma iš 22 ka-

Svečio teisėmis dalyvavo
to apsipylė sa\e ir susidegi-j jr jg Bostono atvykęs Jonas 
n0, Korsakas ir laimėjo taurę.

Naujo linksmadvario 

statyba
Korsakas pareiškė, kad 

apie pirmenybes sužinojęs 
iš Keleivio ir į jas atvykęs, 

Italijoje gyvenantieji lie-, nors nesąs šaulys.

< sieninis J

R. M. Daley kandidatas

į Illinois senatą
Chicagos majoro Richard leivio administracija.

J. Daley sūnus Richard M.
Daley lapkričio 7 d. rinki
muose kandidatuoja į Illi
nois senatą. Jis dabar orga
nizuoja įvairias pramogas 
paaugliams ir vaikams. R.
M. Dalev yra Chicagoje 11 ....
wardo demokratų „acting lietuviai čia 
committeeman“. Jis kandi- žįstame,

Būrelio nariu įnašus visa 
laika surenka ir pasiunčia 
Juozas Vembrė.

Pagerbė Jeaną Pašakarnytę
i

Nors. rodos, beveik visi
vienas kitą pa- 

bet kaltais net la-
Lietuvių filatelistų drau

gija „Lietuva“, jau veikian
ti 25 metus, rugsėjo 30 ir __ ___ _________________
sjialio 1 d. Balzeko Lietuvių distrikto atstovus. Kadangi '^tiime iškilusių patys nepa- 
Kultūros muziejuje, 4012 šiame distrikte respubliko- stebime,^kol^ kitataučiai į 
So. Archer Avė, Chicago.'naj ĮU,-j labai mažą balsuo
ju. 60632, rengia didžiulę toju skaičių, tai jau iš anks-

datuoja i Illinois senato 23 bai aukštai amerikiečių gy-t

parodą.
Balzekai, žinomi Chica-

to ralima tvirtinti, kad R. 
M. Daley bus išrinktas. Ten-

Atvyko tėvo palaidoti
St. Gipą ant kanadiškos tuviai sale^iečiai. prisižiūrė-j Rugsėjo 3 d. šaudymams patalpas suteikia nemoka- 

zemes ję į kitų vienuoliu linksma-’pasibaigus, vakare buvo iš- mai. 1 ž tai jiems priklauso
Kuopos pir- nuoširdus lietuviškasaudros. Gyceno vienišas, nes j į,varius, užsinorėjožmona su dviem sūnumis bu- J ir patys

pasistatyti. Negalėdami
tįprasieyvenęs, stengėsi šei-!51?!-'’!’31 Plnl,e5 sum«l2'o‘1 
mą atsiimti pas save. bet jo-i v,’s? !emes-' atkle",e
klos pastangos nepadėjo, i L<lo,V7 kraštuose gj-venan.

® r J cius lietuvius.
Tik sulaukus senatvės 

pensijos ir gerokai pradėjus
šlubuoti sveikatai, po dide- , . - , . , ,
lių pastangų pavyko vieną I 
sūnų parsikviesti į svečius.
Sūnus atvyko, bet neilgai, x., , , . , . A
jam teko su tėvu kalbėtis.'naujiena, tik labai keista,
nes greitai turėjo atsiskirti. Ikad Jas nnk<\ J'etuviskos

i tvirtovės statybai, bet aukų re bus šokiai su maža prog- 
Vieną vakarą, su sūnumi į prašančius lapelius dalino i ramėle. o spalio 22 d. vai-

besikafbant
krūtinėje __________, _ ,
vežtas į ligoninę tuojau ir mokėjo angliškai, 
numirė. Gerai, kad kartu gy-i
veno ir tėvo brolis, tai sūnus Tokie ir panašūs veiksmai: 
turėjo kur praleisti likusi aiškai parodo, kad kaikurie j 
sv ečiavimosi iaiką. j vienuoliai daugiau rū-į

! pinasi tarp debesų skraidan- 
SusMerino lietuvi* ' čių angelų kalbos išlaikymu, Į Lietuvių Bendruomenės 

' bet ne nuolat linksniuojama tarybos antroji sesija čia su- 
Paskutiniu laiku šio mies- lietuvybe. : sirenka rugsėjo 30 d. Aušros

Neseniai po torontiečiųj 
lietuvių namus landžiojo sa
leziečių kunigas, rinkdamas 
statybai aukas. Kad vienuo- 

;! liai renka aukas, nėra jokia i

go ję ir už jos ribų automo-į ka linkėti sėkmingai atsto- 
biliu pardavėjai, parodai • vauti tvarkingiems šio dist- 

nemoka- riko gyventoiams.
Gerokai pakilusios gazolino

dalintos taurės. Kuopos pir- nuoširdus netuvisKas aciu
mininkas P. Kanopka ir se- Parodon įėjimas visiems ne-{ Chicagoje gasolino kai 
sės šaulės Stasė Kanopkie- mokamas. Atvykę apžiurę-Į nos vis gerokai švyluodavo 
nė ir Stasė Petkevičienė vai- site visus nem įklausomoje
šino svečius savo pagamin- I ietuvoje išleistus pašto 
tais skaniais užkandžiais ir ženklus, pinigus bei kitų 
kavute.

Mū*ų Aukuras vyks 
į Hartfordą

„Aukuro“ teatras spalio 
21-22 dienomis bus Hartfor
de, Conn. Spalio 21 d. vaka-

kainos

Tačiąu pastaruoju laiku jos 
yra smarkiai šoktelėjusios 
aukštvn. Dabar mieste pi-

valstvbiu išleistu pašto ženk-j giausio gasolino galionas 
pu rinkinius. Galėsite įsigyti Į kainuoja 34.9 cento. Pla- 
’ filatelistu draugijos išleistus, nuojama pakelti Chicagoje
leidinius ir laiš-progimus 

' kams vokus.. Numatoma, 
kad parodoje veiks speciali 
JAV pašto stotis, kuri iš pa-

ir automobiliu „stickerių“, 
kainas. Dabartinės metam* 
„stickeriu“ kainos yra 15 ir 

. , 30 dolleriu. atsižvelgiant į
rodos išsiunčiamus laiškus; automobilio motoro pajėgu- 
nuvertins specialiu antspau-j mą.
du.

Atvvkusieiiakarą, su sūnumi j prašančius lapelius dalino į ramėle. o spalio 22 d. vai- v - ■■ , „ >
lt, tėvas pajuto anglų kalba, o lietuviškai J dįns 3 veiksmų veikalą1 , V *
skausmus, o nu-į kalbėjo tik su tais. kurie ne< "Audronei". 1 S uzr"
iannin. tuoiau ir’mokėjo angliškai. I iPmų pa,ęo ženklų kalėdi-Į

mamJ.P.

Susirenka KLB krašto 
taryba

to lietuvius sukrėtė šiurpus J. Raini* 1 Vartų parapijos salėje.

Jotijos Jonas 

Spaudos konferencija

juos neatkreipia ir mūsų dė-į 
mesio. Viena iš tokių lietu- ( 
vaičiu gal bus ir Jeana Paša-:

* Į

kamytė.
Štai š. m. rugsėjo 7 d. Pieri 

4 restorano salėje jai buvo! 
: suruoštas pagerbimo banke
tas, kuriame įteiktas Ohio 
Bowiing Green Staate Uni
versity alumnų atžymėjimas.

J. Pašakarnytė yra šį uni
versitetą baigusi ir šiuo me
tu — narys Mass. General 
Hospital ir Cytotechnologi- 
jos mokyklos mokomojo j 
personalo viršininkė.

Jos pagerbime dalyvavo! 
daugiau nei du šimtai ižv-’ 
miu amerikiečiu. Jos veiklą J 
nušvietė alumnų reikalų di
rektorius James Lessig. gy
dytojų vardu kalbėjo Mass. 
General ligoninės dr. Edgar 
B. Taft, o kaimynių ir drau-

i giu — adv. Zuzana Šalnienė 
ir Maiy Cuniff. A vardą įtei- 

i kė universiteto viceprezi- 
Il-jo pasaulio lietuvių jau- dentas James Hof. 

rėti. kuriu ne visose pašto; nimo kongreso pirmininkas garbės pažymėjimas;
įstaigose galima gauti. Pa-! t'tig^čjo 24 d. 2 vai. popiet 5aj •'-^teiktas už humanistine. 
rodos pašte pirkdami pastot Margučio patalpose šaukia veiklą ir nuopelnus bend-į 

[ženklus. pasitarnausite įr( spaudos konferenciją, ku- juomenei. Rašte pažymėta’ 
pačios draugijos veiklai. ! rioje apie buvusį kongresą išeitas mokslas ir ilga ei- 

ši paroda rengiama, mi- informuos komiteto pirmi- lė eitų pareigu, gautos sti- 
nint 50 metų sukaktį kai ninkas ir komisijų pirminiu- pcndiios, kokiom įstaigom 

•JAV pripažino Lietuvą de.kai- ‘ vadovavo, kokiom organiza*

sveikinimam išskinti-■

i

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGI IOS

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 contai

VYRAI IR MOTERYS  ̂

KURIE KALBATE 

LIETUVIŠKAI!

NAUJA PROGA DIRBTI 
NEKILNOJAMO TURTO

TARPININKAVIMO
SRITYJE

Mūsų organizacijoje sėk- 
minirai dirba nevienas, mo
kantis kurią nors kitą kal
ba. Ju metinės pajamos vra 
$15,000__ $35.000.

Mūsų pardavimo opera
cijos yra tarptautinės, turi
me daugiau nei 120 ofisu 
įvairiuose kraštuose. Būti
na žinot; pardavimo pa
grindus ir laisvai kalbėti 
lietuviškai. Be to. jums rei
kės dažnai keliauti. Visa 
kita išmoksite, susipažinę 
su mūsų darbo metodais.

Mes esame vieša bendro
vė. turime 64 metu patyri 
ma ir milionus investavę 
mūsų programai vykdyti. 
Mes galime pasiūlyti pui
kių progų rimtai galvojau- 
tiems vyrams ir moterims, 
kurie mėgsta dirbti ir suge
ba bendrauti su žmonėmis.

Ju yra mūsų centrinėje 
būsinėje Newtone. Cape 
Code ir New Hampshire. 
Informaci jų rašykite ar te
lefonuokite:

LEONARI) CORVIN, Vi- 
ce-President
A & R ASSOCIATES. Ine.

Coiner. Mass.Neuton
0215$
Tel.: (617) 969-3200

i I, J ■. .

olid.ru.no
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Iš okupuotos Lietuvos ! Liaudies priešas-Stalinas

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

V. Noreika dainuos 

Berlyno operoje

Vilniuje leidžiamas sa= 
vaitraštis „Literatūra ir me
nas“ rugsėjo 9 d. rašo:

„Berlyno valstybinės ope
ros direktoriaus prof. H. 
Pišnerio kvietimu V. Norei
ka praėjusią savaitę buvo 
nuvykęs i Bei lyną pokalbiui 
dėl tolesnio kūrybinio bend
radarbiavimo. LTSR Valsty
binio akademinio operos ir 
baleto teatro tenoras priėmė 
pasiūlymą jau nuo antrosios 
šio sezono pusės kas mėnuo

Nežino teisybės ar negali 
rašyti

Sovietų Sąjungos 50 me’ 
tų sukakties proga Lietuvos 
literatūros ir meno darbuo
tojai dažnai lankosi kitose 
respublikose.

Neseniai grupė lietuvių 
rašytojų ir muzikų viešėjo 
Sibire, Tolimuosiuose Ry
tuose, Uzbekijoje. Grįžę kai
kurie jų spaudai parašė sa* 
vo įspūdžius.

Štai „Literatūra ir Menas“ 
rugpiūčio 19 laidoj rašo žur
nalistas Juozas Bulota, mu-savaitei atvykti į Berlyną ir; . . _

iki sezono pabaigos padai-! zĄ® Gyte Trinkūnas ir po- 
nuoti pagrindines tenoro. etas Juozas A.acevicius. 
partijas dvidešimtyje ope-į
ros spektaklių. Pagal šį susi’ Į 
tarima V. Noreikos solinis
koncertas su koncertmeistre 
Ž. Noreikiene ir
gastroliniai spektakliai vyks 
1973 metų sausio mėnesį. V. 
Noreika sutiko 1973-1974 
m. sezone dalyvauti ir nau
juose teatro pastatymuose. 
Pirmojoje premjeroje —Dž. 
Verdžio operoje „Aida“ — 
jis atliks Radameso vaidme
nį.U

J. Bulota ten rašo:
„Sritis, kuri neseniai dar 

buvo atsilikusi, aštuntojo ir 
devintojo penkmečio metais 

pirmieji • padarė milžinišką šuolį pir’
myn. Darbščios tarybinių 
žmonių rankos tiesiog tai
gos viduryje pastatė naujus 
miestus, nutiesė kelius, pa
klojo naftos ir dujų vamz
džius“.

1879 m. gruodžio 21 d. — 1953 m. kovo 5 d.

(Tęsinys)

Nacių „Der Angriff“ 1939 m. rugpiūčio 22 d. taip gy
rė naują Stalino-Hitlerio banditišką sąjungą:

„Pasaulis stovi prieš milžinišką faktą: dvi tautos 
bendradarbiauja vieningoje užsienio politikoje, kuri per 
ilgą ir tradicinę draugystę davė pagrindus bendram su
sipratimui.“

Bet, kaip matėme, Stalinas žiūrėjo į tą sutartį, kaip į 
naują užsienio politikos žaidimą, kaip į rusiškos ruletės 
principų pritaikymą, kuriuos jis taip sėkmingai panaU’ 
dojo vidaus politikoje, apgaudinėdamas opoziciją. Tam
sos amžius užviešpatavo Europoje, beviltiški debesys už
dengė daugelio valstybių ateitį, smurtas ir jėga užleido 
vietą teisei ir žmoniškumui. Lietuva, Latvija ir Estija bu
vo pirmos ciniškos politikos aukos: jos turėjo įsileisti so’ 
vietų karo įgulas.

Stalinas, iš anksto susitaręs su Hitleriu. 1939 m. rug
sėjo 17 d. žygiuoja Lenkijon, užimdamas 60', jos terito
rijos, gaudamas už pasalūnišką patarnavimą liūto dalį. 
Tuoj pat čekistai išgabeno iš užimtų Lenkijos sričių pus
antro miliono žmonių Sibiran, jų tarpe 660.000 Lenkijos 
žydų. Žydų socialistų vadai Henrikas Ehrlichas ir ViktO’ 
ras Alteris 1941 m. gruodžio 4 d. buvo Rusijoje nužudyti, 
kaip ir daugelis kitų politinių partijų veikėjų. Patekusi 
sovietų nelaisvės lenkų armija buvo išvalyta nuo karinin
kų, kurių 30.000 buvo čekistų sunaikinti Katyno miškuose 
ir kitose stovyklose.

Po Kirovo nužudymo Stalinas Leningrado viršininku 
paskyrė Andrejų Ždanovą, kuris po pasisekimų Lietuvoje,

LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

MYKOLO KRUPAVI-!
CIAUS ATSIMINIMAI, 364 į"”
psl., kaina $10.00. 3fl0 , kaina.......?2

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

JAUNYSTĖS ATSIMINI-

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- į 
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.

ATSIMINIMAI IR MIN-

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

LIETUVOS VYČIO PĖD
Vlado w Požėlos, 335 j sakais, Juozo Strolios įdo 

psl.. kieti viršeliai, kaina mQs 1940.1945 m. atsimini-
$4.00. mai, 176 psl. kaina $2.00.

MES VALDYSIM PA-Į NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
ŠAULĮ, parašė L. Dovyde-1 TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
nas, I tomas 268 psl., II to- polo Skipičio, 440 puslapių
mas 248 psl. Kiekvieno tomo kaina ...............................$5.
kaina $4.00.

NEPRIKLAUSOMA LIE
WE WILL CONQUER; TUVA, R. Skipičio atsimi 

THE VVORLD by Liudas; nimų Ii tomas, 476 psl., kai- 
Dovydėnas, 217 psl., kaina Į na $7.00.
$5.00.

, _ t RASTAI — STRAIPSNIAI
LIETUVA BUDO, Stepo- ATSIMINLMAI, parašė Juo 

no Kairio atsiminimai, 416 zas Liūdžius, 246 pusią
psl., kaina...................$2.00

ROMANAI
Pranas Naujokaitis, PA

SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
232 psl., kaina $4.00.

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. Spal's, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

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

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

piai, kaina........... $3.00 Į
TAU, LIETUVA, Stepo-, LAUMĖS LĖMĖ !

no Kaino, 480 (apie Salomėją Neri), Pet
na $2.001

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psi., kaina....$2.00 j

•onėlės Orintaitės, 234 psl.
i Kaina $3.00.

GYVENIMO VINGIAIS

mo 1935 m., I tomas, 280 
j psL, kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, JI tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas,PENKTIEJI METAI, Kip- į? 59 ! 304 Pusl- kaina $4-00-

Birutė Pūkelevičiūtė,
I pasay i e auui vju pu pasiovnin i ų niciu> vjv, * , Vaina
1 Latvijoje ir Estijoje, prikalbėjo Staliną, jog Suomija * ro Bielinio, 592 puslapiai,:

kaina ....................... ... 52'°°!1(?oKuqS DEBESYSE,— Į RugsėJO ŠEŠTADIENIS,
. . , , . . . - . PASKUTINIS POSĖDIS,- parašė JuozT* ŠvahUs,^25!prFm{JU-°taS<>-OnIj;anaS’ 237

i..,-/ mius, blogiausiu atveju gal teks paleisti viena suvi. ir ?uo-T . . . -i1 1 7 • • , • . - psl., kaina $0.00.Bet kastai padare; Jis. kaip . / & J & .? ...../ .* . ! Juozo Audėno atsiminimai/psl., kaina minkštais virse •
žurnalistas, rodos, turėtų ži’ miai sutiks užleisti dali tentoiijos ir įsileisti sovietų igu- 227 pSie> kaina .......... $4.00; liais $2.50. kietais $3.75. ! Kazys PlačenL, PULKLM
noti, kad visus tuos darbus kls» kaip įsileido kitos Pabaltijo valstybės. ; ! odaciti 'ANT KELIU..., romanas iš
atliko nušalusios politinių ............................. .... KONTRŽVALGYBA LIE„ kun. Strazdelio gyvenimo,
kaliniu rankos ir kad tie ke- Lietuvai, Latvijai 11 Estijai Stalinas įteikė 1e1ka.avi’ TUVOJE, Jono Budrio at-- * 1 °’ PSx-» *"• I tomas 200 ps., ka.na $2.00
liai nutiesti ir vamzdžiai pa- mus įsileisti sovietų įgulas 1939 m. spalio 10 d., o Suomi- sjminįmaį; 224 psl., kaina na ................................. *5 II tomas 160 ps., kaina $2.00
kloti ant ten paguldytų trem- jai 1939 m. spalio 14 d.. Bet taip neatsitiko: suomiai pasi- $2.50. ! APIE ! Anatoi;;U(. išTI-
tinių kaulų, kurių tarpe yra priešino, ir 1939 m. lapkričio 30 d. prasidėjo Sovietų Są’ I^F^ZĄ LIŪDŽIU, Petronė- kitoji žolė 254 nsl ro-
ir daugybė J. Bulotos tautie’ jungos-Suomijos karas, kuris tęsėsi-tris mėnesius. Suomi-■ SIAUBINGOS DIENOS. Liūdžiuvienes, 88 P®k’|manas ]ęajna $5 00 
čių. Kodėl jis to nepaminė- ja pasidavė 1940 m. kovo 12 d., bet Stalinas neteko apie 1944-4950 metų ateunini;fcaina ................™.$1. j t
jo? Kodėl jis, ėjęs aplanky- Jmiįono kareivių ir vos neįsįvėlė į didesnį karą. j -i, parašė Juozą, Kapa- ./ETANAS SMETONA - 1^ Tandis, VILNIAUS
ti dekabristu kapu, ne nepa- . cinsKas; 273 pusi. kaina $3. IL a O VEIKLA. Paiase J.: RŪEAS, 49o psl., kaina
mąstė apie daug gausesnius Norėdamas atsigriebti, Stalinas galutinai okupuoja: Augustaitis, 154 psl., kai- minKŠtais viršeliais $3.15.
ten palikusius lietuvių trem’ Lietuvą, Latviją ir Estiją, o čekistai, pagal paruoštą Sero- i PEI* lGIIEDJ^ ,1R AUEf’ i n Va up, in 11 t t a kn n 1 S kietais vlrseIlais $3-75’
tinių kapus? 1 vo pianą areštuoja galimą opoziciją ir skuba pravesti i ^5 y B Kriaučiūno 178 nsl 1 Nemunas teka per Atlan-

™ , r T • f J klastotus rinkimus, čekistu daiban buvo laikinai įkinkytii (^^‘kaina K™1“ 178 ta, Vytauto Alanto 5 nove-

lankęsis Uzbekijoje, prime-' į™'™® 9 profesionalai: valdininkai, mzin^eriai. dip. vjlše!iais ..................... S3 75 NEPRIKLAUSOMYBES 00 įeS “ $3 50
na Feganos kanalą: į lomatai, mokytojai, žurnalistai ir kt.. Gerai jsiziurejus į i ; SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus! * ’ *

j šių dienų sovietų didelius žmones, nevienas gali atpažinti • To paties autoriaus tomas j atsiminimu (1918-1940) V Agonija, romanas, antra
„Stebina Ferganos kana-, savo buvusius tardytojus... VI kietais viršeliais $3.75,' tomas, 295 psl., kietais vir- parasė J. Gliaudą, 406

! —, -j - _ <i»o r-zi f7CZ pSl., kUlllU $5.00.

Taip. tikrai, ten pastatyti i 
miestai ir pakloti vamzdžiai. ’

.' esanti perdaug arti prie Leningrado ir sudaro rimtą pa-
vojų to miesto saugumui. Esą. užteks tik pagąsdinti suo-

Trečioji vargonų šventė

Ateinantį sekmadienį Vii 
niuje baigsis dvi savaites 
trukusi trečioji vargonų mu
zikos šventė. Bus 7 koncer
tai. Dalyvauja Maskvos, Ry
gos. Leipzigo, Armėnijos ir 
Lietuvos įžymūs vargoninin’ 
kai — B. Vasiliauskas (ati
darymo koncertas) ir L.
Digrys (uždarymo koncer
tas).

Kaip pirmasis, taip ir pas
kutinis trečiosios Vilniaus 
vargonų muzikos šventės a’ 
kordas — lietuviška premje
ra: nuskambės E. Balsio _
Poema vargonams. sopra-Į 
nui, mišriam chorui ir mud las. jo statymo istorija. Per
samiesiems, kurią atliks L. 
Digiys. G. Kaukaitė, televi
zijos ir radijo komiteto cho
ras bei filharmonijos simfo
ninio orkestro mušamųjų 
grupė.

45 dienas nutiesti 270 km 
ilgio kanalą be jokios tech 
nikos, beveik rankomis.“

Nenorime tikėti, kad ir 
G. Trinkūnas, nors jaunas 
žmogus ir muzikas, visiškai 
nebūtų girdėjęs, kad ir tas 
„stebinantis“ kanalas ten itš- 

Kremliaus agitatoriai vi- kastas šimtų tūkstančių iš
trėmime mirusių darbo ver
gu rankomis.

’Pažangi“ informacija

i minkštais $2.50.
Molotovas tuomet Lietuvos ministrui pirmininkui; 

prof. V. Krėvei-Mickevičiui ciniškai pasakė, kad sovietų! 
rinkimuose jokių netikėtumų nebūna ir kad „Vakarų j 
valstybės ramiai žiūrėjo, kaip mes jus prarijome, tai jos į 
nieko nedarys, kai mes 'jus suvirškinsime“.

SKRISKITE
Tas žodis „prarijome“ buvo paimtas iš Stalino bandi

tiško žodyno, kaip parodo M. Djilas knygoje „Pasikalbė’i 
jimai su Stalinu“. Stalinas pasakęs Djilui: „Mes neturime i

šeliais kaina $3.75.
i Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 

•iš knygnešio Kun. M. Sida- 
A: ravičiaus gyvenimo, 233 psi., 

! Kaina $2.56.
PAPIGINTA KAINA' ..Vacys Kavaliūnas. KAL- 

j NŲ GIESME, premijuota i 
romanas, 20J psi., kairu

AUDOKITĖS P R O G

Į LIETUVĄ

sur skelbia, kad Sovietų Są
jungoje viskas „pažangu“. 
Vadinasi, turėtų būti pažam 
gi ir telefono tarnyba. O 
koks iš tikrųjų jos pažangu
mas, matome, paskaitę „Li
teratūra ir Menas“ rugsėjo 
9 d. numerį.

Ten rašoma, kad rugsėjo 
pradžioj pirmosiomis moks
lo dienomis beveik nebuvę

J. Macevičius buvęs net 
Magadane, prie Gchodsko 
jūros. Šis — taip pat nė žo
džio, nė mažiausios užuomi
nos, kad ir tą uostą pradėjo 
statyti kaliniai-vergai 1933 
metais, kad dauguma jų žu
vo dėl nepakenčiamų darbo 

, ir klimato salvgu. kad jiem
galima prisiskambinti nume’: išpūdavo dantys, kad apak- 
rių 09, 08, 07. 05 (matyti, davo, neišgyvenę nė metų...
kažkokie informacijos nu
meriai). o tikslaus laiko au
tomatas visiškai tylėję?-. 

„Pažangi“ ir užmiestinės

Nė vienas ten apsilankiu
siųjų to neužsimena. Kodėl? 
Vieniems Kremliaus baimė 
burną užspaudžia, o kitų — 

informacija. Paklausus, ka-'gal ir sąžinė jau apkurtusi,
da sujungs su Maskva. atsa=|
kydavusi nekantraudama: 
„Tik po 14 valandų.“

Teisingai čionykštis žur
nalistas J. Cicėnas rašo, kad ’ 
„Sibiro ir visų kitu bolševi’ 
kų koncentracijos lagerių 
purvą ir kraują okupantas 
nori nuplauti... okupanto in-Jei tu nemoki prisitaikyti, 

jei tu nesi pasiryžęs pilvui telektualo rankomis“, 
šliaužti purve, tai nesi revo-

specialių interesų Albanijoje. Mes sutinkame, kad Jugo
slavija prarytų Albaniją“, — ir, sudėjęs dešinės rankos 
pirštus, jis pridėjo juos prie burnos, lyg norėdamas juos 
praryti. Djilas rašo: „Aš buvau bežadis, nustebintas Sta
lino elgesiu ir išsireiškimu, prarijimo gestu ir nežinau, ar 
tai atsispindėjo mano veide, nes aš norėjau paversti viską 
juokais, kaip Stalino vaizdingą būdą išsiieikšti. Aš vėl 
paaiškinau: „Tai nėra prarijimo, bet susijungimo klausi
mas!“ Tuo momentu Molotovas pastebėjo: „Bet tai yra 
prarijimas“. Ir Stalinas pridūrė, palydėdamas tuo pačiu 
gestu: „Taip, tai prarijimas! Bet mes sutinkame su jumis: 
jūs prarykite Albaniją, ir juo greičiau, tuo geriau.“

Churchillis rašo, kad vieną kartą Stalinas jam pareiš
kęs: „Ar jūs manote, kad mes norime praryti Lenkiją?“

Taip Stalinas ir Molotovas aiškiai suprato, kaip tei
singiausiai pavadinti jų vedamą politiką, kaip jie patys 
žiūri į kitų kraštų užėmimus, kad net Djilas tuomet pri
minė Lietuvos. Latvijos ir Estijos prarijimą .įdomi ter
minologija tarptautiniuose santykiuose: aiški ir nedvi
prasmiška...

1940 m. lapkričio 12-13 d. Molotovas Berlyne bando 
padiktuoti Hitleriui visą eilę sąlygų, kuriose numatyta! 
praryti daugelį kitų valstybių, bet jis su Stalinu Hitlerio ' 
atsakymo nesulaukia. 1940 m. gruodžio 18 d. Hitleris įsa-į

RUDENĮ IR ŽIEMĄ!

W a 1 t e r Rask-Raščiausko vadovaujamas AMERI
CAN TRAVEL SERVICE BUREAU šiais metais yra suorganiza
vęs daug grupinių kelionių j 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—NEW YORK SPALIO 2 d. —15 DIENŲ KELIONĖ. 
Iš New Yorko $660.00 plūs taksai, iš Chicagos S760.00 plūs taksai

11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE!
_ t

$2.50.
Aloyzas Baro (jas: ViENl- 

al MEDŽIAI, 117 psl. Rai

da $ i.oėį.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA ViNGiAio, romanai
332 psl., kaina $3.oU.

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

Vytautas Volertas, GY

VENIMAS YRA DAILUS,
CHICAGO-NEW YORK GRUODŽIO 21 d—14 DIENŲ KELIONĖ rQmanas }ietuvių emigr3n. 
!s New Yorko S660.00 plūs taksai, iš Chicagos $760.00 plūs taksai

11 dienų Lietuvoje.

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

Informacijų kreipkitės Į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643

Telefonas (312) 238-9787

tų gyvenimo, 242 psi., kai
na $2.50

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

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

Aloyzas Baronas, PAVA- 
: SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais

liucionierius, o tik plW*i»-1 i5,irajvti Keleivį. Jo kaina

’.*»ninar

1 ko kariuomenei paskubomis paruošti "Barbarosa“ planus!
! žygiui į Rusiją. Stalinas bando įsiteikti Hitleriui 1941 m. Jei planuojate bet kur keliauti—kreipkitės į mus. Mes pat uosiam 

Paragink savo pažįstamus gegužės mėn. pasalindamas Molotovą iš ministerio pir- kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką. Teikiame infoimacijas ’T yėjas lekia lyguma, roma_ 
------ - - mininko vietos ir pats tą vietą užimdamas. kelionių reikalais į visus pasaulin kraštus Parūpiname lėktuvu bi- na- paraįė Alovzas Bsro-
$7 f)n (Bus daugiau! reikalingas vb?3, kain?. $4.00.

$3.75.
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Pasikalbčjimas 5 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

LIETUVIAI KITUR priespaudos reiškę protestą 
pasirašė keli tūkstančiai, tai 

. Lietuvoje peticiją pasirašė 
Į 17.000 asmenų“.

Toliau rašoma apie itam- 
jpa Lietuvoje ir apie Kaune 
i š. m. gegužės 18 d. prasiver-

N. ZELANDIJA

Ir čia šaukia: "Laisvės 

Lietuvai!“

ARGENTINA 

V. Malelos sukaktis

ąžuolą?antraštės Česlovo Liutiko N. ; (as Lietuvos 
Zelatuhjos LB pirmininko, ,Xsi (.Virtai' 
straipsni rugpiucio lb d. įs-

ispausdino N. Zelandijoje 
'Aucklando laikraštis "The 
Catholic Sundav".

žimas, prisimindamas įvy’ 
kius Novočerkasko mieste 
(kai tramdant sukilėlius bu
vo .vengiama panaudoti vie
tos Įgulą), panašiai pasiel
gęs ir Kaune. Vietos Įgula 
nepanaudota, nors joje lie’ 
tuviai ir netarnaują. Taigi 

pagamino daug tokių vaistų, "kareiviai buvo uždaryti 
kareivinėse. Sukilimui mai-

V. Malela Lietuvoje buvo 
vienas iš vaistu gamybos i- 
monės Ger-Ma-Po steigėjų. 

, . i Ta bendrovė buvo plačiai 
Autorius, atpasakojęs, pa- j jšvysčiusi vaistu gamybą. Ji 

iStarų.ių mėnesių įvykius, nu
rodę." i okup. Lietuvos kata- purjuos pirma reikėdavo im- 

;likų protestus, sti aipsni bai-, pO1^uotj iš užsienio.
:gia tokiais žodžiais:

JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 73 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio" kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

"Pasinaudodami dėsniais, 
paskelbtais Atlanto. J. Tau
tų chailose ir Visuotinėje 
Žmogaus Teisiu deklaraci-'

70 lietuvių gydytojų

šinti buvo iškviestas ipara- 
nutininkų dalinys, speciali 
MVD grupė, sakoma, iš 
Kaukazo."

Minėtas lietuvių laik
raštis rašo, kad Argentinoje

... . . "tebedirba mums žinomu a-
joje, mos kreipiamos i visus! i(? 70 ,jetuvju me(licin(>s' 
laisvuosius kraštus ir vyriau- dvt •„ ir 5 dantl, dvt0. 
sybės, į laisvąją spaudą ir - p, ‘ ‘ \
laisvojo pasaulio viešąją (J

— Maik, aš jau laukiu tą- ka matoma architektūroje, 
vęs. Žadėjai papasakot man. namų statyboje, dailėje ir 
kas yra Portugalija. Man ro-! net medicinoje. Bet dau-

: giausia jų Įtakos liko ispanų 
dos. kad tas vardas skamba ir portugalų kalbose. Per tą 
lietuviškai: kažkas purto laikotarpį daugiausia nu-
galą. ~" l kentėjo portugalai. Tačiau

per keturis šimtmečius jie
— Ne. tėve, Portugalijos žymiai atsigavo ir pasidarė 

vardas yra išvestas iš jos ge= beveik žymiausia jūrų ir ko- 
ografinės padėties, būtent:' lonijų valstybė Europoje.Is- 
Portus Cale. Taip buvo va- panijos karaliai valdė Por- 
dinamas tas pajūris. Dėl to tugaliją iki 1640 metų, bet 
iš pradžios Portugalija ir bu ji atsikūrė savąją monarchi- 
vo vadinama Portucalia. ją, ir su kitų pagalba maurai

1 buvo išvyti. Dabar svarbiau
— Olrait, sakyk, sakyk. j sias klausimas buvo jau ne

' karas, bet ekonominis, kai}
'— Istorija, tėve, mato aš-' pralobti. Pradėta ieškoti ko- 

tuonis Portugalijos laikotary lonijų. Dėmesys atkreipta Į 
pius. Senovėj, kada ją valdė Braziliją. Tai milžiniška te 
romėnai, ji buvo žinoma ritorija. 90 kartų didesnė už 
Lusitanijos vardu. Romėnai pačią Portugaliją. Tada Bra- 
ją vadindavo ir Terra portu- zilija buvo retai baltveidživ 
calensis, kas reiškia portu-j apgyventa ir neišvystyta, 
calų žemę. i Bet 1692 metais tenai aptik

i ta daug aukso, o 1728 me
— O kur toks kraštas bu’ tais ir deimantų. Reikėję

vo? ' darbo rankų tiems turtams
i eksploatuoti. Mėginta var-

— Jis buvo ten pat, kur toti indėnus. Bet jie greita
dabar Ispanija ir Portugali- pabėgdavo. Tada pradėk 

‘ja — pietvakarių Europoj, importuoti negrus is Afri- 
Iberijos pusiausaly. Bet kai kos. Ir 1800 metais Brazili- 
tėvas geografijos nesimoki-j joj buvojau daugiau negrų 
nai. tai tie vietovardžiai ne’ negu baltųjų. Juodus vergus 
daug reiškia. ; pradėta vartoti ir žemės ū-

kiui, nes pietinėj Amerikoj
— Nu, tai sakyk, ką tu a- yra geros, derlingos žemės

pie tuos kraštus žinai, tada Pradėta auginti tabaką ii 
ir as žinosiu. ; ryžius. Išaugo dideli dvarai

_ „ ! vergų rankomis apdirbami
Galiu pasakyt, kad as- Aštuonioliktame? ‘simtmetyj< 

jau buvo 500,000 vergų.tuntame šimtmety dali Ispa’, 
nijos su Portugalija buvo 
užėmę maurai. j _ AJe J)asakyk, MaikJ

i kodėl šiaurės Amerikoje nė
— O kas jie tokie? ra kolonijų? Ar jos čia išny-
- Jie buvo kilę Afrikoje: k%ar« čia niekad ir nebu- 

iš arabu ir barbeni. Jie bu-į Ul'
yo apgj'venę daug Afrikos! _ I!uvo tė bet feilais. 
ir nuo jų pareina Maroko išsilaisvino> 0
■pavadinimas. Taigi aštunta- kitos buv0 duot„s kitiem 
me šimtmety jų dalis pers,- ;a]. Xauj(,jj
kele is Afnkos Europon n- A |ija -Vju vaIstij sritis 
uzeme gerokų dal, Ispanijos , s A ,ijos kolonija be.
su Portugalija Jie .kure te-, k(>|()nistaį ')dkė]ė revoliuci
ną. savo karalystę, kun is-. ., An?lijo5 karaliausP lr Anglijos Karaliaus vai
.t-., '11 ?kl, ū,92 džia nmertė. Is viso re^o-

mctų. Ju Įtakos pėdsakai Is- liucjonįe,.iai tada įsfal 
pamjoje pasiliko ik, sių lan ,3 va,stiju Kit0 
kų. !

gyvavo nuo

\in<> 
buvo nu

nuomonę ir prašome: Palai
kykite lietuvių tautos pa
stangas atstatyti jos laisvę ir 
nepriklausomybę ir protes
tuokite kiekviena atitinka
ma proga prieš sovietu agre
siją Lietuvos atžvilgiu ir 
nrieš sovietų vykdomus ko
lonijinius veiksmus okupuo
tame krašte“.

(E)

AUSTRALIJA

Netvarkingai atveža paštą

V. Millen rugsėjo 5 d. iš 
Tasmanijos .ašo. kad tiktai j

Keturios Argentinoje gi-

Esą. — "liejosi kraujas, 
minia išsklaidyta. Kaune — 
,-aniu. Gal būt. Nixonas. pra
važiuodamas pro Borovickių 
vartus Kremliuje ir prisimi
nęs ton buvusi šaudymą 
(auto vilkstinei vykstant su 
rusu kosmonautais bei Kr.

Jaunystes atsiminimai

musios ir mokslus išėjusios vadais); tažiau apic Kauna 
į_un nUOSUVUS " - -provizores

vaistines.

P. AMERIKOS LIETUVIU 

KONGRESAS

Jau buvo keturi Pietų A- 
merikos lietuviu kongresai. 
Penktasis turėjo būti pernai 
Urugvajuje. bet dėl to kraš
to vidaus politikos nepasto
vumo ir gyventojų ekonomi
nių sunkumų jis neįvyko..

Dabar kongresas šaukia-
šiandien gavęs Keleivio nr. mas ateinančių metų vasa
26, kuris buvo išsiųstas bir
želio 28 d.

Jo laiške skaitome:

"Tasmanijoje, kaip ir vi
same Australijos kontinen- 
:e. prasidėjo pavasaris. Šian
dien termometras rodė 28 
laipsnius Celzijaus. (Pas 
mus pamažu pereinama i 
metrinę sistemą, todėl nuo 
rugsėjo 1 d. ir temperatūrą 
matuoja ir skelbia pagal 
Celzijų). Tai rekordinis at
itikimas rugsėjo pradžioje. 
Gal būt, vėl bus sausa ir 
karšta vasara su gaisrais, 
kaip buvo 1967 metais".

jau 50 valstijų, o prasidėjo 
nuo 13-kos. Bet ne viena 
nūsų Ameriką taip prasigy
veno. Rusija taip pat pralo
bo svetimomis žemėmis. Ji 
daugiausia pasinaudojo A- 
zijos plotais. Dėl to Kinija 
dabar reikalauja grąžinti, 
kas seniau prklausė jai. Li
lijai ir kiti skolingi. Anglija 
uri pasiglemžus Hong Kon 
?ą. Tai Kinijos sala. Turi ii 
Portugalija savo koloniją 
Kinijoje.

— Tai tik viena musų A- 
merika niekam neskolinga, 
Maiki.

— Apie Ameriką nekal
bėkim. tėve, nes kaikam gali 
nepatikti.

— Bet pasakyk, ar teisy
bė, kad Amerika nupirko iš 
Rusijos kokią koloniją?

— Teisvbė. tėve, nupirko

lis nieko neišgirdęs"
Pagaliau rusų emigrantų

žurnalas pažymėjo kaip bū-į 
dinga bruožą tai. kad rusų; 
daliniams Lietuvoje nebu-į 
vęs duotas Įsakymas šaudyti, 
i lietuviu minią ir kad apie? 
Įvykius Kaune pasaulis pa-: 
tyres is rusu pasipriešinimo 
veikėju Maskvoje.

(E)

rio 22-25 dienomis Sao Pau
lo mieste, Brazilijoje.

Jau sudarytas komitetas: 
kongresui organizuoti. Jo i 
pirmininkas yra prel. P. Ra-į 
gažinskas, vicepirm. kun. P. 
Gavėnas ir J. Bagdžius. sek. 
A. Idikas. ‘ !

f
Įdomu pašymėti, kad.' 

kongresas sutaps su lietuvių 
‘migracijos 100 metų sukak-’j 
timi, nes turimomis žiniomis i, 
nir-mieji lietuviai i Braziliją1 
atvyko 1872 metais. |

I
RUSAI EMIGRANTAI 

APIE LIETUVĄ

"PoSsiev“, politinis rusų' 
emigrantų mėnesinis žurna
las, Įleidžiamas Frankfurte. 
V. Vokietijoje, š. m. liepos 
mėn. laidoje savo vedamąjį i 
paskyrė rusų lietuvių santy-Į 
kiams.

Nurodęs, kad istoriniu at-: 
žvilgiu lietuvi ai esą labiau-į 
šiai rusams artima tauta,! 
kad dar XIII amžiuje jie su-į 
gebėjo atsispirti vokiečių or-' 
linui, gi XX šimtmetyje jk*l 
sugeba išlaikyti savo res
publikos tautini pobūdi, ru
su žurnalas t; iria:

"Lietuviai katalikai yra, j 
gal būt, pati religingiausia j 
tauta SSSR rėmuose. Tuo 
būdu lietuviai po žydu ant
roji tauta, galinti tikėtis sa
vųjų tautiečių paramos isi 
Vakarų".

Esą, gal būt, dėl to tauti
nis pasipriešinimas Lietuvo’ 
je stiprėja žvmiai labiau,

Aliaską. Bet negalima sa- negu kitose respublikose, gi j 
kyt, kad Aliaska buvo Rusi-j jog re]jginis ryžtas tautoje Į
jos kolonija. Rusai aptiko 
Aliaską, kai ji niekam ne
priklausė. todėl ji tapo jų 
nuosavybe. Bet tada ji buvo 
jiems nereikalinga, todėl ir 
pardavė. Šiandien jie jos ne

palaikomas žvmiai didesniu 
mastu.

"Dėl to — toliau teigia 
žurnalas — ii’ suprantama. 
Kad jeigu M a-k voje protestą 
pasirašo 20-59 žmonių, tai

pirktos iš Rusijos uz pini- ParduotM uz Jokius pinigus.J fjetuvOje 104 katalikų dva- 
. , ,. . , , -o gus. o kitos iš Prancūzijoj —Olrait. Maiki. tai su A-j siškiai rasė Sovietų S-gos

'o 'ie įe pei sa ai. ; jgytos kaikurios buvo peri liaska galim savo pokalbi iri kom. partijos Centro Komi
sarą atimtos iš Meksikos.; užbaigti. Pasakykim viens* tetui. gi tuo metu, kai pas

UŽSAKYKITE TUOJ! 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ! 
SPECIALŪS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI 
INTERTRADE 

ENPItESS CORP. 
jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino.
Vi juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos, nes specia
lus rublis vertas 4 pa
prastų rublių ar netgi 
daugiau. Tai yra tas 
pat. kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti išmokėti paprastais 
rubliais labai geru kursu 

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade E x press 
Corp. jums greičiausiai 
patarnauja.
(’ert ifikatai pristatom> 
jūsų giminiu namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 
imama $2.35

Jokiu primokėjimų!
Galite siųsti bet kokią 
sumą.
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo
UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENI’RESSS ( ORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York, N.Y. 10010
l ei. 982-1530 

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

Tik trumpą laiką 
Greitai pristatoma. 

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina ----------- $3.211
MOSKVICH 412 IZH
Kaina ----------- $3,155
MOSKVITCH 408 IE
Kaina ---------— $3.033
Z A POROZH ETS ZAS968
Kaina ------------  $2,026
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 23 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

s t

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

T

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS y ‘

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ
.ū G-.į; , g, \

Pasinaudokite paskutine gera proga - įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus K i p r a š Bielinis:

Dienojant, 464 psl. .

Penktieji metai; 592. psl. - 7

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija

- Sovietų Rusi ja. 309 psl. i

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daue, labai idomių ir moka sklandžiai papasa

1 -i-.'••c- J

Z

— Pietų fsoamjoje, teve, rA ,. , ... •> - •. , • Dabaikur jie seimininką' u. ju ita 4 mūsų Amerika turi kitam g-udbai ji dac oi mu." (Rusijoje i dėl r»dieine-

koti. Jis, dar vaikas būdamas. siT^avb tėvū. vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

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

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

prenumerata-gera
dovana
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MOTERŲ SKYRIUS,
JUOZAS PAUKŠTELIS

ĄŽUOLAS
(Iš atsiminimų )

Vargu yra JAV-se lietuvis, 
tūriam būtų nežinomas dr. Jono 
Šliūpo vardas, kuris čia gyveno
nuo 1884 m. iki 1917 m. ir lie- 

•Iuviu visuomeniniame gyvenime į 
vra išvaręs plačiausią barą. To- - 
lėl manoma, kad Keleivio skai- 
v tojams bus Įdomūs šie dabar 

'.ietuvoje gyvenančio rašytojo 
•omanisto Juozo Paukštelio at- 
n minimai, išspausdinti ten lei- 
lžiamame žurnale Kultūros Ba- 
-uose, 1972 metą nr. 1.

Jonas Šliūpas mirė 1944 m. 
apkričio 6 d. Berlyne. Jo pelenai 
’947 m. buvo atvežti į JAV-bes 
r palaidoti Chicagoje Tautinė
se kapinėse.

Kel. red.

1920 metų žiemą Šiauliuose vienądien sužinojau, kad 
„Birutės“ fabriko salėje Įvyks miesto inteligentų susitiki
mas su parvažiavusiu iš Amerikos buvusiu „Aušros“ re
daktorium. kultūros ir laisvės kovų veteranu daktaru Jo
nu Šliūpu.

K
Apie Šliūpą buvau girdėjęs tik iš dešiniųjų sluoksnių, 

jog esąs didelis laisvamanis, materialistas, bažnyčios ir 
kunigų priešas. Bet kad jis didelis kovotojas už Lietuvos 
laisvę ir kultūrą, kad draudžiamuoju metu redagavo „Auš
rą“ ir dėl tokios savo veiklos turėjo slapstytis, net iš savo 
krašto bėgti — to nebąuvau girdėjęs. Todėl, sužinojęs, 
kad jis Šiauliuose ir kad bus susitikimas su juo, baisiai
panorau pakliūti Į tą susitikimą. Tik kaip pakliūti, kur 
gauti kvietimą? — sukome galvas su pusbroliu Jonu. Bet 
kai ieškai, tai ir randi, — sako priežodis. Einame pas 
Venclauskaitę — gal ji per motiną kaip nors gaus (gim
nazijos mokinė Venclauskaitė būvo pažangiųjų šiauliečių 
visuomenininkų duktė).

Nuėjome. Pasakėme, koks reikalas. Danutė tuoj ir 
atnešė du kvietimus.

— Štai, eikite, jeigu jau taip norite.

— ° tu? . . i ri? ;;

— Ką aš? 1

— Ar neisi?

— Ko aš ten eisiu klausytis kokio senio? 

Nusijuokėme visi.

ari

Vakare mudu ir nuėjome. Buvo nedrąsu. Prisirinkt 
visokių žilų, plikagalvių Šiaulių veteranų, tūzų, o iš jauni 
tik mes du. Prigludome abu salės kampe ir bijome, kač 
neįtartų kas mus zuikiais įlindus.

štai atsidarė salės durys, ir įžengė senis — žilas 
barzdotas, didžiule galva ant plačių plačiausių pečių — 
kaip ąžuolas.

Nustebome, kad jį — laisvamanį — atlydėjo ne kok: 
laisvamanis (ju Šiauliuose nemaža buvo), o sutanota: 
Šiaulių bažnyčios dekanas Jasinskis. Mums rodėsi, kad i 
iš susirinkusių daug kas nustebo, bet plojo visi jam karš
tai.

Šliūpą, tur būt, tai sujaudino, kad paraudo, priėję: 
prie stalo pastovėjo valandžiukę, kol nustos ploti, ir kiek 
drebančiu balsu tarė:

— Broliai, seserys! Labai džiaugiuos, kad po trisde
šimt pen kerių metų išei vystės vėl galėjau sugrįžti į tėvų 
žemę, vėl vaikščioju gimtais takais, susitinku su artimai
siais ii- šiandien su brangiais šiauliečiais, kuriuos, išklys
damas iš tėvynės, palikau dar vaikus ar paauglius, o da
bar matau jau senstelėjusius. Sugrįždamas aš ir tikėjaus, 
kad tėvynė nesutiks manęs kaip pamotė, o kaip tikra mo
tina, ne kaip pabėgėlį palaidūną, o kaip sūnų, nes. gyven 
damas svetur, nė vienai valandai nepamiršau, kas aš esu, 
kad mano priedermė dirbti tik jai, ,priešų apstotai, dirbti 
jos atsigaivaliojimui, idant būtų ji laisva, šviesi, dora i)
materialiai stipri... I1 1

Karšti, skvarbūs ir jaudinantys šie jo žodžiai man. Į kaltininką ir iš jo išieškoti tas bus padalintas taip. Kaip Septintoji pradalgė, lite— 
gimnazijos mokiniui, tada taip giliai atmintin isirėžė, kad i nuostolius už užmuštojo as- jis būtų padalinamas, jeigu latūros metia>ti>, ia>o 24
. ....... . r O _ i „ • C Į . t. A-.~ V.,“, 4-1, ..Xl:_«. mil-ac olifrivioi A R 1 rkd
ir iki šiai dienai dažnai juos tartum girdžiu. 1 mens mirtį. Išieškoti-pinigai tas asmuo būtų vėliau miręs, autoriai. 461 psl., kaina kie— 

! turi būti padalinami pagal negu jo nelaimės partneris, tais viršeliais $o.0O, minkŠ-
i Paskui kalbėjo, kad jam anuomet tėvynėje niekur j "“"Si našlėj’ Šie reikalai Massaehu-

vietos nebuvo, nes caro bernai, visokiais būdais grandi* » P - •» P *
nėmis žvanginę, taikstęsi sugriebę pasiųsti ar už grotų, ar 
kur baltosios meškos...

...Teisybė, nepaklusnus buvęs visagalinčiam balta
jam carui tėveliui, išsišokdavęs, liežuvio nevaldydavęs 
Maskvoj ar Petrapilyj, Rygoj ar Vilniuj. Ženevoj ar Pra
hoj — visur skelbęs, kad Lietuva nelaisvėje ir tamsybėje 
baigiama uždusinti, reikalavęs grąžinti jai spaudą ir kad 
mokyklose būtų mokoma vien gimtąja kalba. kad... cart 
činovninkai, — čia jis pakėlė balsą, — pagaliau liautųs' 
mus mulkinę, jog Lietuva nuo amžių esanti rusiška; 
kraštas!

Taigi už tą Įžūlumą ir turėjęs bėgti iš savo tėvynės.. 
Bastęsis Šveicarijoj. Vokietijoj. Bitėnuose pas Jankų keli- 
mėnesius išlindėjęs — ten „Aušrą“ redagavęs. Kvietę j' 
ir lenkai, ir vokiečiai, kad jiems tarnautų, bet jo galvoje 
rik viena mintis buv usi: tarnauti varge ir tamsoje skęstan
čiai Lietuvai, broliams lietuviams. Tą pareigą, kuri kiek 
vienam mūsų pačios prigimties yra uždėta, ir svetimame 
kraše gyvendamas, stengėsi, kiek jėgos leido, atlikti.

(Bus daugiau)

pav.,
nėra vaikų, — tada 
gai tenka našlei. Jei 
yra žmona ir vienas vaikas, 
—tada tie pinigai padalinau 
mi pusiau, ir t.t 1

tais — $4.50.
Milfordo gatvės elegijos,

šie pini- setts y,-a numatyti atskirame (,i(, susidom4jim? sukžlęs 
ti. pav.,' Matute, kuris vadinas Uni. p0et0.,011G Aisėio stra.psnių

form simultaneous 
statute“.

aipsnių 
Kaina minkštais 

viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

death R0?0 
, rinkinys

Kaip matote, reikalai yra
Tamstų aprašomu atveju.' fana komplikuoti ir techniš- Radvila Perkūnas, istori- 

kadangi kaimynų duktė ne-' kl- >bai sunku įsais- ne pjese, paraše Balys Sruo-

1 ciniu būdu.
turėjo vaikų. - tie pinigai t kinti Per laik,ašt! informa- ga. ISO psl., kaina $4.00.

Dialogas su kraštu, Aki’ 
! mirksnių kronikos, antr? 

Patarčiau Tamstų kaimy- knyga, parašė Bronvs Raila, 
nos dydis priklauso nuo ■ paprašyti savo advo- 560 psl.. Įrišta, kaina $7.0o. 
'augelio aplinkybių, iš ku- ^to Jlems paaiškinti rupi- Kvartetas, 4 dramos, au. 
ių didžiausios reikšmės tu- klausimus Esu tikra, torius Kostas Ostrauskas,
; „kaltininko“ kaltės lains. - at^ JQRs a(^vo^atas P1 aso- 170 pSl„ kaina $5.00. KdiiininKo Kaitės laips-s 1

Draugas don Camillo, 
idomūs klebono ir vietinės 
komunistu partijos sekreto-

5 SEKLIAI

eks jos artimiesiems —tė-1 
ams. Kiek tų pinigų bus,i 
įežinia, nes gaunamos su-

• z, r f 1 mas neatsisakys išaiškinti,us (degre of culpability). j J

Kitoks mirusiųjų turtas' KENNEDA1TĘ SAUGO 
us paveldėtas tų asmenų,;
(uiieyra užmuštųjų „pavel-' 
lėtojai“ — beirs. Jei mirų-’

TP 7U7 ’t IT ’.TT 7 7C 7*1

Teises patarimai

Klausimas

Pirmon eilėn norėčiau pa- i 
sakyti, kad reikalas liečia' 
ne mūsų pačių, bet mūsų 
kaimynų (lukteri: jie nėra; 
lietuviai. į

Toji kaimynų duktė ište-į 
kėjo prieš penkeris metus, j 
Vaiku neturėjo. Prieš ketu-, 
ris mėnesius drauge su savo Į i; 
vyru važiavo Į Michiganą;!: 
įplankyti jo tėvų. Su jais grį- 
:o vyro ištekėjusi sesuo, ku
ri norėjo paviešėti pas savo 
broli ir brolienę. Revažiuo- 
:ant juos visus ištiko di- 
Ižiausia nelaimė — visus »
tris užmušė. Buvo apie tai! 
rarašvta visuos laikraščiuos, j 

Dabar atrodo, kad yra ne-j 
mažai pinigų Įvelta. Kaimy- !: 
nai pasakoja, kad jie gaus 
laug pinigų iš draudimo 
bendrovės, nes tos nelaimės 
kaltininku buvęs kitos ma
inos vairuotojas. Jie visi tu- 
•i savo advokatą, bet mūsu 
kaimynai mums sako, kad 
b*s neaiškina jiems, kas atsi
eks su tais pinigais ir kam 
rie teks.

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teise 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendr- 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir a.i 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj- 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š’*'® 

adresu:
I)r. M. Šveikauskas. Attorney ai Law. 
1860 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

ba. jei jis yra palikęs testa- 
1 mentą, jo egzekutoriui pa
traukti teisman nelaimes

::
Iii
::

Mes užsiminėm savo kai
nynams, kad mūsų skaito-Į 
najame laikraštyje atsako-1 
na i tokius klausimus, ir jie' 
įus labai prašė Tamstą pa
jausti, kam ir kokiomis da- 

imis teks Insurance pinigai,
) tai]) pat — visos banko:

Jacųuelinos Kennedienės, 
’eji turėjo testamentus, jų dabar Onassienės, duktė Ca- 
tirtas bus paskirstytas pa- roline. 14 m. amžiaus, isto- 
al testamentą. Jei ne, —! jo į Concordo, Mass., akade

miją. Dabar ją saugos 5 sek-, 
liai: 3 vyrai ir 2 moterys.: 
Mat. gengsteriai. ją pagro-!

is teks įstatymų numaty
toms asmenims.

naus pasikalbėjimai. 216 
psl., kaina $3.

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psl.. kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Taipogi iškils klausimas, 
tas anksčiau mirė: Tamstų nų dolerių, 
kaimynų duktė ar jos vyras. į 
Jei, pav., galima įrodyti.} 
kad ji mirė toje katastrofoje; 
širmoji — jų bendras tur-; Mirė O. Kubilienė
as, jos ir jos vyro, atiteko 1 Rugpiūčio 20 d. mirė ir
yrui. kuris gyveno kad ir rugpiūčio 24 d. palaidota 

ient viena minute ilgėliau. Tautinėse kapinėse Ona Ku
rkiu atveju —tas turtas.1 bilienė. Velionė prieš dau- 
:ei nebuvo testamento, būtų; gelį metų gyveno Bostone ir 
'aveldimas ne josios, bet vy=>j tada dar nebuvo visiškai su- 
0 giminių. jsidėjusi su Kremliaus gar

bintojais. Tada bendradai

bę. galėtų reikalauti milio- Ką tik gavome
CHICAGO, ILL.

! Mykolo Krupavičiaus atsi- 
: minimai, 364 psl., kaina — i $10.00.
Į

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

Jei nėra aišku, kas anks
čiau mirė, tada Lūs laikoma, 
kad kiekvienas iš užmuštų-j 
jų mirė tuo pačiu laiku, ir 
kiekvieno iš užmuštųjų tur

biavo ir Keleivio 
skyriuje.

Milžinų rungtynės, Myko=> 
lo Vaitkaus atsiminimu VIIIc

j tomas. 203 psl., kaina — 
Moterų; minkštais viršeliais $3.00, 

kietais $3.50.

^^^»/^^»^#^^»#**#*#* ***************** ***************************

[Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 
galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes vįską atliksime.

SIUNTINI AI-DO V ANOS
I LIETUVĄ IR USSR!

SENA PATIKIMA FIRMA

toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

.Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
m ė s dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne. tai prašome pasinaudoti musų patarnavimų >ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI. PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19 06. TEL. (215) 925-3455

CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 1OOO1 
Tel.: (212) 725-2449

ar j bet kuri mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA. Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21221, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 290 \V. Broaduay AN 8,8764 
CHICAGO. 111. 60622, 2242 V,. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119. 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH. N.J., 07201, 956a Elizabeth Avė. 354-7608

antaupos ir kitas turtas, ku-l j HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350
is priklausė 
monėms.

užmuštiems
< • 
’ > 
::

Nelaimė atsitiko netoli !; 
nūsų gyvenamos vietos.

Prašome paaiškinti.
Dipi

Massachusetts.

Atsakymas

Massachusetts vadinama
sis ”\Yrongfi;l death statu
te“ duoda teisę užmuštojo 
asmens administratoriui ar-!

*^ooo»eoc«Moooooo«3oe»ooe»

Ar skaitytos?
Gana to jungo, Kipro Bie» 

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

, LIETUVIŲ LITERATU- , 
• H RA SVETUR, 697 psl. Joje; įrišta, 

į 1 <1SO V&lClulaitlS po- 
i eziją, K. Keblys apie roma- 
1 ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
j S. Santvaras apie dramatur- 
Į giją, V. Kulbokas apie kriti- 
j ką, J. Girnius meta žvilgs- 
j hį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 

• sąrašą. Kaina $10.

Jaunystės atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla, 335 psl., 

kaina $4.00.

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

12 knygų už$2
!»j Melagingas Mikasės laiš-
:: kas, parašė Jurgis Jašinskas,.

69 psl.. kaina $1.50.
Brėkšmės našta, romanas, 

parašė Jurgis Gliaudą, 384 
psl., kaina $6.00.

Vaišvilkas, romanas, pa-į kis), 96 psl., kaina 50 centų, 
rašė Juozas Kralikauskas !
234 psl., kaina $4.50. į Kunigų celibatas, parašė

Atsitiktinio kareivio už- į kun. lox, 58 psl., kaina 25
rašai, Jono Januškio atsimi-1 centai.

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

Tikra teisybė apie Sovietų
Sąjungą (parašė J. Januš-

H

karo laikų Europoje, 127 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl.. kaina $2.00.

Chicago. istorija, parašf j 2emaitžs raMai karž, me. 
Aleksas Ambrozė. 664 psk j tu^ j26 psl., kaina 50 centų.

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

HARTFORD, Conn.. 11 Chartcr Oak Avė, 203—249-6255 
KANSAS CITY. Kan. 66102. 18 So. Bethany AT 1-1757 
LOS ANGELES. Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 382-1568 
MIAMI. Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOL1S. Minn.55) 18, 2422 Central Av. NE. 788-2545 
NEVV BRITAIN, Conn. 06052. 97 Shuttle Meadow 224-0829
OMAHA. Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St.
FARM A, Ohio 41134. 5432 State Road 
PITTSBURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė.
ROCHESTER. N.Y. 14621, 683 Hudson Avė.
NEW YORK. N.Y. 10003. 101 First Avė
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236__ 9th Avė.
SEATTLE. Wash. 98103, 1512 N. 39th St.
SOUTH RIVER. N.J. 088S2. 168 VVhitehead Avė 
VVORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St.
TRENTON. N.J. 08611. 730 T.ibertv St. LY 9-9163
VINELAND, N.J. 08360, Paristi Hali, W. I/mdis A. 691-8423

731 8577 
749-3033 

CR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3 1853 

. 257 2113 
798-3347

.. ...................................................................................................... rrrrr rrrnii)

gausiai iliustruota, kai- Į 
na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

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

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl.. kaina $10.00.

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

i Juozas Stalinas, 32 psl.,
į kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio Įvadas),

Elegiški Stepono Kolupai- 64 Psl•• kaina 50 centU
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai-

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

i kaina 25 centai.
Socir’izmo

na $1.00.
Versmės ir verpetai, aki , .

mirku - straipsnių rinkinys; ~azmo teorija, (M. 
praeities ir artimų dienų ak-j “ kama vo et.

, tualiais klausimais, parašė; Socialdemokratija ir ko-
Bronvs Raila, 351 psl.. kai- ’muniwa5 KausJ?0)> 47 
na $5.00. Į PsI” kaina 2o centai

Aišvydo pasakos, parašė Atskirai sudėjus, ju kaina 
Antanas Giedrius, 140 psl., $5.60. bet visos kartu par- 
kaina $3.00. ; duodamos už $2.

>: 111
f



Ni. 36, iy?2 m. rug&ejv lb KELEIVIS, SO. BOSTON Pu lapi? =epuiitafl

f

. ..............*»*ww————ww»»w—

Vietines žinios
V*************************** ..........----------------------------rrrrf riuj j

Visi lietuviai kviečiami gausiai atsilankyti
į

Prezidentui Nixonyi perrinkti 
VAKARĄ

kuris įvyks š. m. rugsėjo 30 d. (šeštadienį) 6 vai. vakare 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos UI aukšto salėje, 

šiame vakare dalyvaus:
• Gubernatoriaus pavaduotojas DONALD DWIGHT .
• Perrinkimo K-to direktorius GREGORY GALLAGHER
• Mass. Respublikonų partijos pirm. OTTO WAHLRAB
• Heritage grupės pirmininkas ALBERT POLGAR
• Kandidatas į kongresą RON McDONALD

Svečiai bus pavaišinti vakariene, veiks baras, gros 
nuotaikinga lietuviška muzika. •

Įžanga — auka.
Bostono Lietuvių Respublikonų Klubas

Valgysime Picą

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos naujojoje už
kandinėje jau bus pradėta 
kepti pica šio mėnesio 23 d.

Užkandinė veiks ketvir
tadieniais, penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 3 vai. iki 10 
vakaro.

Valančiaus šviesa šiapus 

Atlanto

Po mėnesio ten bus gali
ma gauti ir įvairių kitu už
kandžių. Apie Kalėdas pla
nuojama sekmadieniais pra
dėti gaminti ir lietuviškų pa
tiekalų pietus.

Pati užkandinė gražiai su= 
planuota ir įrengta. Atrodo, nes 
bus tikrai maloni vieta ne

Fotografija Kultūriniame 

subatvakaryje

Praeitą šeštadienį buvo 
pradėtas keturioliktasis kul. 
tūrinių subatvakarių sezo
nas. Jo pirmame susirinkime 
žinomas fotografijos meni-J 

Įninkąs inž. Kazys Daugėlai 
* gausiai susirinkusiems ren
ginio lankytojams kalbėjo 
apie fotografijos meną Lie
tuvoje ir užsieny, savo pa
skaitą iliustruodamas dau
giau nei 80 skaidrių.

Tenka pažymėt i,kad inž. 
K. Daugėla šia proga mums 
pateikė ne tik daug įdomių 
žinių, bet ir gražių fotogra
fijos pavyzdžių.

Jis mums priminė, kad 
:au 1933 m. buvo įsteigta 
Lietuvos Fotomėgėjų s-ga, 
1935 m. — Lietuvos Mati
ninkų ir Kultūstechnikų są
jungos foto sekcija 1933 m. 
sleistas K. Lauciaus foto’ 
rrafavimo vadovėlis, ir kt. 
Prelegentas nušvietė ^foto
grafijos meno raidą ir da
bartinėje okup. Lietuvoje, 
atkreipdamas dėmesį į stam= 
biuosius leidinius, kaip Vil
niaus foto albumas. Lietuvos, 
fotografija ir kt.. bei lietuvių! 
pasireiškimą tarptautinėse • 
fotografijos parodose.. Ge’ • 
riausiais dabartinių Lietuvos

Dauguma lietuvių žinome 
ir pažįstame prelatą Pran
ciškų Jurą. Jis šioje Atlanto 
pusėje, kaip anais laikais 
vysk. Valančius Lietuvoje, 
nešė šviesą lietuviams. Kiek)

vai. prelato Juro pastangomis, j menininkų fotografų inž. K 
pinigais ir darbu išleista lie- j Daugėla laiko Antaną Sut-( r 
tuvišku leidinių? Tikrai k^ Romualdą Ranauską. j ( 
daug. Jis buvo ir kitų lietu-j Jis parodė ir pluoštą savo. 
viškų darbų ne tik rėmėjas,; jabai įdomių darbų. ;
sumanytojas, bet ir vykdy=j Inž. K. Daugėla ir dabar

ONE WEEK SPEC1AL TOURS
T O

HELSINKI and LENINGRAD
”T H E H E R M I T A G E“

Tour price including air fare 

$ 4 7 8. 0 0
3 days in Helsinki
4 days in Leningrad by train from Helsinki 
Departure dates:

November 10, 24 
December 8 
January 5, 12, 19 
February 2, 16 
Marck 2, 23

Independent and group tours to Lithuania and other
Baltic States 
For Information contact:
FINNAIR, 20 Providence Street, Boston, Mass. 0211 G.
Tel. (617) 482-4952.

pncJe of scandmavia
UI
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ALDRICII OIL COMPANY

r*##*###***###*#***######**####*#########*#####********* ****•***'

{Žiemos ekskursija į Lietuvą
Kaina tik 619.00 dol,

Išvyksta iš Bostono ir New Yorko

1972 m. gruodžio 21 dieną

KĄ VEIKSITE LIETI VOJE ŽIEMĄ?

Praleisite Kalėdų šventes ir sutiksite Naujuosius 1973 Metus, 
luo laiku Lietuvoje veikia pilno sąstato opera, baletas, dra
mos teatras, vyksta koncertai..

;» Kas mėgsta gamtą — galima slidėmis ar rogutėmis pake
li; liauti po miškus, ir dar daug laiko lieka su savaisiais pabu

voti.
GRl PfelE DALYVIŲ SKAIČIUS RI80T \S — 

NESIVĖLUOKITE!
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

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

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. dienos.

Savininkė: Aldona Adomonienė 3% 2

TINKA DOVANOTI

i užsieny dalyvauja foto paro- 
garbingam dose Yra laimėjęs nemaža

130 Safford Street 

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

tojas.
Todėl šiam

kunigui ir švietėjui jo auksi- ? . .
nės kunigystės jubiliejaus klausytoja,
proga rengiamas pagerbi.; nuos.rdz.a. dėkojo.

tik su draugais susitikti, bet miį® sPa'>0 1? d- Bostone. i Pagerbė aukotojus 
ir skaniai pavalgyti, o t0; . Programoje - 4 vai. po
Bostono lietuviams jau se- pietų pamaldos s*. Petio lie-, So. Bostono Lietuvių Pil. 
niai reikėjo. tuvių parapijos bažnyčioje (jj-.joę užkandinei įrengti a-

So. Bostone; tuojau po pa- pje asmenų suaukojo $
Lietuviška muzika maldų 5:30 vai. pagerbimo 3 qqq Rugsėjo 17 d. jie bu- 

, vakariene Shaiaton Plaza vo sukviesti į tą jau įrengtą 
Naujojoje užkandinėj pa-; viešbutyje. Bostone. . . > užkandinę ir pavaišinti,

statyta graži muzikos maši=, Prieš spalio 15 d. išeis lei-į Plačiau — kitą kartą, 
na, kuriai jau baigiamos ga- dinys tam lietuvių kultūros
minti specialios 45 R.P.M. Į veteranui prel. Pranciškui 
lietuviškos muzikos ir dai- ’ pagerbti. Leidinyje, be kitų, 
nų plokštelės. Tai. turbūt, į dalykų, bus 3 sveikintojų są* .•
So. Bostono Lietuvių Pilie= rašai: a)garbės sveikintojai, a. Grigaliūnas paaukojo
čių draugijos klubas bus pir-' — honorary patrons, auka 50 doleriu Vasario 16 gim- ciįa: ... .,
moji lietuviška užeiga visa-! ne mažiau $25, b) žymesnie-( nazjjos bendrabučio staty* +. Enkime greičiau pakeik 
me šiauriniame Amerikos”’ ’ " -
pakraštyje, turinti taip gau* 
šiai ir įvairios įrekorduotos 
lietuviškos muzikos.

Auka Vasario Šešioliktosios 

gimnazijai

A.

...... . . nazijosJi sveikintojai — patrons, j
auka. ne mažiau $10 ir c) f Tas dosnusis tautietis ‘jau 
sveikintojai -sponsors, au- pas^yrė ketvirtą šimtą dole-
ka nem aziau $o. I n- tam kilniam reikalui.

Sveikinimus su aukomis
į-šiam leidiniui siųsti adresu:
Monsignor Pranciškus Juras į 

Kas šeštadienį S.B.L.P.D. Committee, 663 E. 7th St.,; 
klubo viršutinėje salėje jau i So. Boston, Mass. 02127. j 
vyksta rudens sezono šokiai.! Organizacijas, įstaigas iri bertas Diliai, iki 1936 metų: 
Tai pasilinksminimas. skir= pavieniu asmenis prašome gyvenę Bostone.

iciinnnr+i i ai i i įb i 1 i o i i n i Tu favne (Jf^circ

Linksmi šokiai

IEŠKOMI

Paieškomi Juozas ir Ro-'

tas lietuvių visuomenei.
B.

Ateina ruduo, žiema...

• įsijungti i šį jubiliejinį pa
• gerbimą ir įsirašyti į vieną 
' iš tų sąrašų.

Taip pat kviečiame ir pra-
šome dalyvauti šv. mišiose ir metais.

Heating Installations & Service 

Boilers—Oil Burners—Water Heaters 

Automatic fuel deliveries

Baseboard Heating a Specialily 

25 metus aptarnauja 

Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

Operavo dr. D. Jasaitį ft
Dr. Domui Jasaičiui, 

gyv. Mt. Vernon, N. Y., rug
sėjo 18 d. Bostono Carney 
ligoninėje padaryta opera

Skaitykite 
kšias LRVffaS

ti.

Mus aplankė S. Jasaitienė

• Mūsų įstaigoje lankėsi; 
; Sofija Jasaitienė, atvykusi 
, savo vyro aplankyti, kuris 
J guli Carney ligoninėje.

Vincas Krėve savo lai;..' 
kuose. parašė Vincas Ma 

3 ciūnas, 49 psl., kaina $1.00. j 
į Amerikos lietuviu politika, 
j parašė dr. K. Šidlauskas. i- 
į vadas dr P. Grigaičio, kai-1 
i na $1.50.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Rugsėjo 24 d. 3 vai. po
Jų tėvas Stasys. Jurgio sū

nus, Dilius yra kilęs iš Šir= 
vintų valsčiaus, Ba’joių kai- į pietų So. Bostono Lietuvių 
mo, išvykęs iš Lietuvos 1910 į PU. d-jos auditorijoje Tau

tos šventės minėjimas, kurį
Baigiasi vasara, baigėsipagerbimo vakarienėje. Už- Jie patys arba kas apie i ruošia LB Bostono apylinkė.

ir atostogos. Dirbantieji su
grįžo pne savo darbų, moks
leiviai į mokyklas. Namų sa
vininkai pradės duris, lan-1 ti. atvykę į vakarienę. Bilie- 
gus tvarkyti, kad žiemą bū-: to kaina $10. Bilietus užsisa- 
tų šilčiau. Paukšteliai, kurie! kyti adresu: 
šalčio nemėgsta, kelia spartį Mrs. K. Namaksy, 321
nelius skristi į šiltesnes ša-i Country Club Rd., Newton, 
lis. Nemažai ir bostoniečių Ma«s. 
lietuvių jau ruošiasi važiuo- Užsirašyti į sveikintojus 
ti į šiltus kraštus, bet dau-į d* bilietus užsisakyti prašo- 
guma, aišku, pasiliks vietom me iš anksto, kad rengėjai 
je rūpinasi, kaip praleisti galėtu viską laiku atlikti.

Taip kreipiasi į visus lie
tuvius

Prelatui Jurui Pagerbti 
Komitetas

^alta žie-

sisakiusiems į vakarienę bi-1 juos ką nors žinotų, malonė- 
lietai bus tuojau išsiųsti į kitę pranešti Mary Kucaus* 
namus, arba galėsite atsiimi’ kas (Kučauskienei), —251 

Buckingham Rd., Rockv 
River, Obio 44116, arba 
Keleiviui.

Už bet kokias suteiktas a- 
pie juos žinias iš anksto nuo
širdžiai dėkojame.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kain< $2.

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

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

Lemtingos dienos, Jono 
Jaškausko apysaka, kaina 
$2.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le-

Rugsėjo 30 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. d-jos 3 aukšto 
salėje Komiteto Prezidentui! genf'°-S parasėjJonas \alai- 
Nixonui perrinkti vakaras. tls» kajna $—25.

» » »

Ieškovėjuotą rudenį ir 
mą. I

Organizacijų vadovybės; 
sukinto ruošti savo darbų
planus. Neatsilieka ir San- ; ***♦*•*♦**♦*♦***•♦**♦♦#»♦♦*♦»*>♦#*
daros moterų klubas. Šio mė- .. ... .... 
nėšio pabaigoje bus pirmas' .^hai Jf
po atostogų susirinkimas, i P,nkJ.te Pasidėti naujus pus’, gena-’ & en*s

j padžius, kad šokant prie ge-Lapkričio pradžioje numa .. . . -
tytas banketas kuriame bus ros muzlkos, nenukristų, 
renkama našliu karalienė Š1S banketas Ramesnis ir: 
Tai bus jau 25-sis tok* ban- >domesnis uz visus buvusius ‘
ketas. t

M. P.

Ieškoma Igno Juozėno, Jurgio 
sūnaus, gimusio 1915 m., anks
čiau gyvenusio Cicero. III.

Spalio 8 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos tre
čiojo aukšto salėje lietuvių 
radijo valandos Laisvės Var-

I po rudens vakaras.
♦ ♦ ♦

Lapkričio 19 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. d-jos salėje 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas,

; kuij rengia ramovėnai.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radiji 
■Tograma Naujoj Anglijoj 
s stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių

j uasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

• • •
j Gmodžio 10 d. 3 vai. po 

Ieško jo pusbrolis Jonas Žala- pietų So. Bostono Lietuvių 
Lietuvoje. Piliečiu d-jos II aukšto salė. 

Kas apie jį ką žino ar jis pats je istoriko dr. Zenono Ivins-
i kio minėjimas.prašomi rašyti:

M. Verbickrenė, 51 Story St., 
f So. Boston, Mass. 02127.
Į (35)

Tik išmintingas prašo pa
tarimo, kvailas viską žino.

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

nas A N 8-0489. Ten gauna 
’mas ir Keleivis.

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite paraiyti
pašto numerio cod^

EWAKENJNG LITHUA

NIA, 1S7 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 įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visos mūsu visuomeninius bei kuiiūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NF?RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir tuma ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 

Adresas:
88.00

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 SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENUIM A S ueieško 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 reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
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.

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lfthnanian AIHance of America
807 West30th Street, New York. N.Y. 10001
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Vietines žinios
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Tautos Šventės minėjimas- 
koncertas

įvyk* š. m. rugsėjo 24 d., sekmadieni. 3:30 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos auditorijoje.

Programoje:

Dr. KOSTO R. JURGĖLOS iš Washingtono, D.C., pa

skaita ir jo veikalo "Lietuvos sukilimas 1862-1864 metais“ Šj 

pristatymas;

KONCERTAS, kurį atliks Hartfordo lietuvių mišrus cho

ras, vedamas muz. Jurgio Petkaičio.
*

Po programos — kavutė ir šokiai.
i

Bostono ir apylinkės lietuvius kviečiame gausiai da- I
......................................................................i

lyvauti, pasiklausyti svečių lietuviškų da nų ir prisiminti j

istorinę ir dabar pavergtąją Lietuvą.

Lietuvių Bendruomenės Bostono Apyi:nkčs Valdyba

ft
»
ft
gj
ft
ft
ft
ft
ft

ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO 23 D.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klube 

įvyks naujos

UŽKANDINĖS ATIDARYMAS
Nuo 6 vai. iki 10 vai. vakaro 

— SKANI LIETUVIŠKA P I C A 

— VOKIŠKAS ALIS 

— PLIKIAI IŠDEKORUOTOS PATALPOS

— LIETUVIŠKA MUZIKA

O—O—O—O—O—O—O
Tą pačią dieną viršutinėje salėje 

vyks šeštadieniniai

RUDENS SEZONO ŠOKIAI
Nuo 8:30 vai. iki 12:30 val. nakties 

— LINKSMAS ORKESTRAS 
— MALONI APLINKA

X
— DRAUGIŠKA LIETUVIŠKA PUBLIKA 

— ĮĖJIMAS: VIENAS DOLERIS

ATSILANKYKIT, būsite maloniai NUSTEBINTI
Z

S.B.L.P.D. VALDYBA

Gana «‘
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Alyva kūrenamos

Sav y b ė s :
Produk tingu mas 

Grožis 
Ekonomija

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

geriausias pirkinys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, įskaitant aly

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

jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija. k
CITGO

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena riTrn r. iuatk*

FORTŪNA FUEL Co. “60ILS
Alvva šildvmo specialistai v

470 Adams Street, Quincyt Mass.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną ” *

Skambinti — Boston: 430-1204, So. Shore: 773-4940

p!

nnmLiž'j. jutivovAuS

TĖSTAMEN TAlCOSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury SU

WORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8 2868

yra vienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVoices- 
terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Įsigykite teisininko P. Šulo 
parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tęs-*

j tamentų pavyzdžių. Jos kai- 
Į na — $3.00.

wanavaa«t« »s caukaosMNEMSMr
Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan
i
Dr. J. Pasakarnio

I ĮPĖDINIS
{ OPTOMETRISTAS
^Valandos:
į nuo 9 va, rvto iki 5 vai. vak 
i Trečiadieniais nepriimama 
I 447 BROADWAY
> South Boston, Mass

Knyga yra geriansias žmogaus draugas
ocososoosoao&ososo&anososoeooog

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

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

182 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadienius lr seka. 
oooeoooaooeoeooooooeoooooecososisooooosooc

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

r ssr Ji
□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinisįpilimas
□ Patogios mokejimo’’sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

JSSt

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

##**********#*###♦#***#*<***#*#<#♦

j A. J. NAMAKSY 1
Real Estate & Insurance 

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

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.
; *******##****###*##***<*#»*#*#**#♦./#**#*#**####**♦##*♦»##*♦##**##♦#**<

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Laisves Varpas J

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

5?%

5j%*
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

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

’ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, Maas.

TeL CO 5-5854

Flood Square,
Hardicare Co.

Savininkai N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TEIEFONAS AN 8-4148 

Benįamin Moore Dažai 
Popiero* Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
Visokia galežiea daiktai

«. > mu. tuUulIlUlMUiUB
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimas

Kreiptis senu adresą r

BRONIS KONTRIM 
598 Broadiray 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
J VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kuri kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ą r j u o s pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic 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,Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12

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

j J _ __  <!

1




