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THE TRAVELER

Sprogęs sovietų lėktuvas i 
pasėjo Paryžiuje mirtį
Tai buvo greitesni* už garsą Tupolev 144. prilygstąs j 

prancūzų ir anglų gamybos Concorde. Sugriauta 100 na- ; 

mų, 14 žmonių žuvo 28 sužeisti. Nelaimės priežastį tiria. :

Praeitą sekmadienį Pary-. Prancūzų ir kitos vyriau-Į 
žiuje buvo 30-toji tarptauti- sybės dėl šios nelaimės so-! 
nė aviacijos paroda, kurioje vietų vadams pareiškė už- į 
dalyvavo ir Sovietų Sąjun- uo jautą. Bet vis tiek, tai di-Į 
ga. Sovietai čia demonstra- delis smūgis ir sovietų pres- 
vo savo naujausiąjį greičiau tižui. nes Tupolev 144 turė- 
už garsą skrendanti lėktuvą jo pralenkti Vakarus... 
Tupolev 144. pagamintą pa-___ ____________ ______
gal anglų ir prancūcų turi- 
mo Concorde pavyzdi. Tu- ’ ..
polev galėjo pasiekti 1526 braiklį pUlkmiUKūl 
mylių greitį per valandą.' . - i i •
Tai turėjo būti nuvertė karalių
"technikos pranašumo“ ne-1 Grankijos diktatorius pul- 
monstracija ir pasididžiavi-. George Papadopu-
ma?, nes panašų lektūrą, va- į ^vo vyriausybės dekre- 
dinamą SST, net JAV atsi- Į tu panaikino Graikijoje mo- • 
sakė gaminti dėl jo sukelia- j narehipaskelbė kraštą į 
mo garso kenksmingumo, j respublika ir save preziden- į 

i"- I

■ To galima buvo ir tikėtis. { 
j nes Graikijos karalius Kons- j 
tantinas jau seniau pasiša-į 
lines iš krašto, protestuoda- Į 
mas prieš kariškių užgrobtą į 

į valdžią, ir gyvena Italijoje, j 
’ Kadangi pastaruoju metu * 
| rengtas, bet nepavykęs są- • 
; mokslas prieš pulkininkų«

Deja, Tupolev 144, de
monstruojamas prieš pat pa
rodos pabaigą, sprogo neto
li Paryžiaus Le Bourget ae
rodromo ir nukrito Į netoli 
esantį Goussainville kaimą 
Krisdami liepsnojantieji to 
lėktuvo motorai ir paskiri 
gabalai sudaužė ar padegė 
apie 100 namų. Iki šiol su
skaičiuota 14 žuvusių ir 28 
sužeisti, bet dar nežinoma. | vyriausybę parodė, kad prie 
kiek mirties aukų bus iš vi- Į jo yra pridėjęs savo ranką i 
so. Žuvo ir 6 sovietų lėktuvo | emigracijoje gyvenantis ka- j 
įgulos nariai. ralius, tai Papadopulos dari

9 • *

Nelaimingą pyki stebėjo narehi'ją'i/raM’ik’ino?’ 
apie 300.000 žiūrovų. Jų __j ___
tarpe buvo ir Aleksejus Tu~! nįnko žygiui pritaria ir de-

formaliai egzistavusią mo- j

Darbo unijos šiam pulki-į _1_ -r .•_ •_ • 1 •
polevas. sonetų aviacijos| monstruoja už respubliką,: 
Įžymus konstruktorius, sū-Į^ rojaliai, karaliaus ra-j 
nūs išgarsėjusio sovietų avi- i ginami, rengiasi atsigriebti j 
acijos inžinieriaus, kuno|]r monarchiją vėl grąžinti.: 
vardu šie lėktuvai ir pava- get Papadopulos irgi apdai-;

bet rojalistai, karaliaus ra-į 
i Vasaros pramogos jūroje

dinti. Parodoje dalyvavo ir 
Sovietų Sąjungos aviacijos 
ministeris Piotr Dementjev 
bei kiti aukšti pareigūnai

Apie šią didžiulę nelaimę 
sovietų Tass žinių agentūra 
tepaskelbė tik po 6 valandų 
5 eilučių žinią, nes Sovieti- 
joje apie nelaimes ar nepa
sisekimus vengiama kalbėti.

i

Šios nelaimės priežastys 
dar nežinomos, ir joms išaiš
kinti yra sudaryta mišri so
vietų ir prancūzų specialistų 
komisija.

Šis Tupolev 144 sprogi
mas yra didelis smūgis so
vietų aviacijos plėtimo pro
gramai. Be to, tai jau sesta 
sovietų transportinių lėktu
vų nelaimė paskutiniųjų 10 
mėnesių laikotarpyje. Per 
šias nelaimes jau žuvo 513 
žmonių.

rus ir daug karaliaus šalinio-: . . . .
kų ir jų vadų jau suėmė, i Solzenicuiui neleido : Irano teroristai
Visi JAV piliečiai i apsigyventi Maskvoj' nušovė amerikietį

ginkluoti iki galvos ^^1,0 premijos laureatui sostinėje Teherane teroristai
Tur būt nėra pasauly ki-! Aleksandrui Solženicinui 1 nušovė JAV karo patarėją 

to tokio krašto, kurio civili- ’ nedavė leidimo apsigyventi ■ pulk. Įeit Levis Havkinsą, 
niai gyventojai būtų taip ap-1 Maskvoje. ■ kai tik jis išėjo iš namų. Žu-
siginklavę. kaip JAV-se. 1 i _

i Prieš šešias savaites rašy-. mi motociklu.
Tuos ginklus padalinus J tojas formaliai susituokė su; . .

čia kone kiekvienam pilie- j Na‘ali ja Svetlova ir paprašė į Manoma, kad tai Įvykdė 
čiui tektų po didesni ar ma-Į leidimo pastoviai apsigy-; komunistinės srovės parti- 
žesnĮ šaunamą ginklą • venti Maskvoje. bet atitin- zanai. kurių pogrindis ̂ kovo- 

i kame
Statistikos daviniai rodo. I metė, 

kad, nebojant visokių suvar-f 
žymų. 1972 m. ginklams; 
pirkti piliečiai išleido $75.6 
miliono. Tai net 59.4 
daugiau, negu 1968 m.

Paskutiniu atveju galėjo 
būti žuvusių dar žymiai dau
giau, nes lėktuvo degantis 
motoras nukrito į mokyklą, 
kuri tuo tarpu buvo tuščia, 
o ir kaikurių sugriautų na
mų gyventojai sekmadienį 
buvo išsivaikščioję.

Amerikos ginklų fabri
kantai per pirmus šešis 1972* ___
m. mėnesius pagamino net* 1973 
902,701 pistoletą.vos paten-j 
kindami pareikalavimus.

•

Tais padais metais dar: 
buvo 439.383 šaunamieji 

{ginklai importuoti. Bet tai 
i tik oficialios žudos, o dar 
I gal didesnis šios rūšies biz- 
| nis padarytas slaptai.
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69-TIEJI METAI

Pentagono raštus nunešė
į sovietų atstovybę

Slaptus Pentagono dokumentus sovietams Įteikęs 
neišaiškintas asmuo prieš jų paskelbimą spaudoje. 

JAV vyriausybė tai tuoj pat sužinojusi, bet tylėjo...
clar

Aukštiems partijų, vyriau- lose, iškyla vis naujų daly- 
“ > ir senato atstovams kų. kūne mažina kone visais 

rinktais ir samdytais parei- 
j gūnais pasitikėjimą ir rodo, 
i kad iš to viso kermošinio 
' trink-mo pelnosi tiktai so
vietų šnipai.

į sybės
, besitąsant už plaukų Water- 
I gate, Ellsbergo ir kitose by-

t

i Bilionai doleriu
Į
sovietams
! L___ ,____
{šiai JAV pramonei kuro, d kariniai dokumentai, dėl 
Į JAV biznieriai jau suplana- kurių išgrobimo buvo teisia- 
’ vo pirkti iš Sovietų Sąjungos ;mas ir net išteisintas juos 
į natūralių dujų. Jos iš Sibiro paskleidęs Ellsbergas, dar 
| rajonų būtų nuvestos i So-; priešiu pasirodvmą spaudo- 
J vietijos šiaurės uostus, o iš J® 1971 m. birželio 16 d. ne- 
i ten jau būtu gabenamos i žinomo asmens jau buvo i- 
1 JAV. ‘ ’ teikti Sovietu Sąjungos am-
i . • basadai Washingtone.

Bet, žinoma, tokiam rei-
■ kalui pirma reikia pastatyti 
I atitinkamas Įmones ir nu-
tiesti šimtų mylių ilgumo 

i vamzdžius. Tą darbą atlik-j 
ią Amerikos inžinieriai ir! 
ovietų darbininkai.

VVa-hine’ton Post“ laik-
■ rastis šiomis dienomis pra- 

Pradėjus stigti išbujoju- I ne^'ė- kad Pentagono slaptie-

Apskaičiuojama, kad tų 
, duiu per 25 metus būsią i 
| JAV atgabenta už $40 bilio- 
! nų ir dar $13 bilionų būsią 
’ investuota Įvairiems Įrengi
mams.

i

I

Manoma, kad tas biznis 
■ būsiąs sutartas artėjančiame 
Brežnevo ir Nixono susitiki-’ 

. me. I
Į
i Prez. Nixono tarėjas
i
! skandina savo šefą
I Kadangi daug Watergate 

įvykio suktybių aukšti Bal
tųjų rūmų pareigūnai ver
čia ant buv. prezidento pa- 
tarėio John W. Dean galvos, 
tai šis. gindamas savo kaili. 

; Senato tardymų komitetui

Izraelis ir arabai 
pasikeitė belaisviais

Praeitą sekmadieni Izrae
lis paleido 56 Sirijos ir Li- 
banono karo belaisvius už i jr teisingumo organams pa
juos atgaudamas 3 savo la- • reiškė, kad apie tą Water- 
kūnus. j gate isiveržimą prez. Nixo-

s jau anksčiau.! dikai ji nušovė pravažiuoda- j Tarp tų belaisvių Sirija nas žinojęs
į gavo ir kelis aukštus kari- kad nuo sausio iki kovo mė-

kurną. gal būt nepagristai 
pučia alyvos kompanijos, 
norėdamos pakelti kainas ir 
pasipelnyti. Tikrą tiesą gal 

Į parodys tolimesni tyrimą.

JAV-bės pastaraisiais lai
kai Iranui yra pardavusios 
apie 2 bilionų dol vertės Į- 
vairiu pramonės įrengimų 
ir ginklų.

ninkus, kurie buvo patekę i 
žydų rankas, o taip pat ir 
vieną stambų šnipą.

Bet Izraelio krašto ap
saugos ministras M. Dajan 
pareiškė, kad toks beleis- 
viais pasikeitimas dar ne
reiškia žydų-arabų santykių 
pagerėjimo.

nėšio buvę tuo reikalu apie
35 pasikalbėjimai su prezi
dentu. kad jis aprobavęs 

’ pasiūlvma pinigais užčiaup
ti liudininkams burnas, kad 
žadėies nubaustiesiems am
nestiją ir Lt

Žinoma, didelis klausi
mas, ar tardytojai jo paliu- 

I’ dijimams patikės, nes jis ne
turi jokių Įrodomųjų doku
mentų, tiktai savo "atsimi
nimus“.

JT™ Chicagoje susirgo
iii 11 a riu H^dau»kienė

Tokio* kalbos jau gerokai ’ Gautomis iš Chicagos ži- 
pakirto pasitikėjimą Ameri-' niomis sunkiai susirgo velio- 
kos valdžios h- politikos pa-' nies poeto Henriko Radaus- 
stovumu užsieny, ir ėmė dar ko našlė Viera Sotnikovaitė- 
•markiau kristi dolerio ver- Radauskienė ir teko kreiptis 

į j Į ligoninę.

* *

"p^naš’-tu psiaudonimu.

K’PT h* IrlfJ

bet dar vis neužčiuopia.
Sakoma, kad JAV vyriau

sybė apie tų dokumentų per
davimą sovietų ambasadai 
jau žinojusi prieš byla dėl 
uždraudimo juos spausdinti, 
bet tas faktas nebuvęs iškel
tas ir Ellsbergo byloje. Tai 
sukelia dar didesnį galvo
sūki. kas gi taip greitai ir 
gerai sovietams pasitarna
vo? Gal dar ir koks vyriau
sybės departamento parei
gūnas?

Q-

Pentaarono nonieriu buvę 
padaryta net 15 kopiiu. ku
riu 38 tomai ’iau nuo 1969 m. 
cirkuliavo tarp federalinės 
valdžios ir kitu ištaigu, teis
mo ir senato tardymo komi
teto nariu. Taigi, be įtaria
mo Danieliaus Ellsbergo. 
buvusio Pentasrono patarė
jo“, salėjo būti dar ir dau
giau "idealistų“.

Sovietai vra gavę pilną 
Pentagono dokumentu kom
plektą. kuriuose via Įsivėli
mo Į Vietnamo karą slapta 
istorija ir kiti slapti kontak
tai, liečia Vietnamo karą.

Dabar yra geriau supran
tama prez. Nixono gegužės 
22 d. pasakyta pastaba, kad 
esą pagrindo ieškoti didelio 
masto išdavystės. Tas šnipi
nė iimas paaiškėtų plačiau, 
jeigu būtų surastas asmuo, 
sovietams dokumentus nu
nešęs.

Sovietu Sąjungos amba
sados atstovą®, snaudns tuo 
reikalu užkalbintas, atsakė, 
kad visas tas įtarimas esąs 
”oTvna nesąmonė“. Žinoma, 
kitam atsakyti ir negalėio.

Taigi, palauksime, kol 
dar naujas oauk=telis iš ge
gutės kiaušinio išsiris.



JAUNYSTĖS SPARNAI

1971 metų vasarą jie įvykdė kelionę aplink Š. Ame-

Lietuvių Jaunimas“ — ”The World Lithuanian Youth

tinos leidinio išlaidos slėgte slėgė jų pečius.

»

Į
Čia pirmoje gretoje sutinkame Gintarą Karosą. Jis, 

vienišas, kaip sakalas plačiose padangėse, prieš kelerius 
metus ištiesė lietuviškoje erdvėje veiklos sparnus, kvies-

Prie šio reikalo ("finansinį reikalą išsjiręsti“) iš
sprendimo šiuos žodžius rašantis nori pridėti šią sugestiją:

PLJS-gos Ryšių Centro leidžiamo "Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo“ žurnalo finansinio aprūpinimo reikalu turėtų 
savo galvą pakvaršinti Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

Yra! Ir ne vienas, ne viena. Pažvelkime, pavyzdžiui, 
į Bostoną ir jo apylinkes, kur lietuvių gyvenama.

Ar tokių jaunuolių lietuvių esama laisvajame pasau
lyje?

Su to žurnalo bendradarbiu pasikalbėjime Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas kun. A. Siūlaitis, 
buvęs bostoniškis, vienoje vietoje sako:

Lenkiškai rašęs, bet Lietuvą savo kūryboje idealiza
vęs, Adomas Mickevičius "Giesmę jaunystei“ pradeda:

"Jokio aiškaus atsakymo mūsų bendrai veiklai netu
rime, išskyrus bendrus dėsnius (Lietuvių Chartą). o ką iš 
II PLJK pradėtos PLJS-gos sukursime, {pareis nuo mūsų 
pačių.

"Be dvasios, be širdies, 

Tai griaučių tautos!

Paduok, jaunyste man sparnus’..“

KELEavTS, SO. BGovūfi
—— ii ■ ■ i ■■ ■ ■■■ ■ ■ ■

tys, nuomonės. Užsimojome jį išleisti kas du mėnesius. ,

j "Tokio pobūdžio leidinys pasirodė prieš tris metus.,
* redaguojamas Gintaro Karoso. Dėl lėšų stokos G. Karosas i 
| tolimesnio redakcinio darbo turi atsisakyti. Savo pradėtą Į 
į mintį perduoda šio žurnalo redakcijai“.

Kaimo Jurgio užrašai

Pmlaptt antHB^'V

Birželio 18 d. JAV-se sulauksime reto svečio — So-j 
vietų Sąjungos komunistų partijos vado Leonido Brežne
vo. Tikriau sakant, ne tik partijos, bet ir visos valstybės 
faktiškojo vado, ko tik ne savininko. Seniau tokio vizito 
galimybės gal daug kam atrodytų fantazija. Algi galima 
buvo įsivaizduoti, kad JAV-e kada apsilankytų patsai 
Juozapas Džiugašvilis Stalinas? Bet šiandien viskas gali
ma, viskas įmanoma.

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl.. kaina $4.00.

j
Jis prašėsi ne kasdieniškų sparnų, kokius turi kiek

vienas jaunuolis ir toje bereikšmėje kasdienybėje pra- 
skraido savo jaunystėj bet dvasią ir širdį kūrybai ir dar
bui įsiūbuojančių ir ją nešančių — "siekti, kas nepasiekia
ma. laužti, kas nepalaužiama“. Toks yra tikros jaunystės 
užmojis. Tokia jos paskirtis.

Kadangi politikoje, aplamai, nėra jokios moralės, o 
tik apskaičiuota nauda, tai netektų labai stebėtis, jei vie
ną dieną Mao Tse-tungas imtų bučiuotis su Čiang Kai-še- 
ku. Izraelio Goldą Meir su arabu Sadatu, jei popiežius bū
tų iškilmingai priimtas Kremliuje, o bedieviai komunistų 
vadai klūpodami klausytu pontifikalinių mišių Vatikane....

Daug svarbiau, kam toji ”politika“ išeina i naudą 
šiuo metu ir kuris kuri politiką gudriau suplanavo ap
gauti tolimesnėje istorinėje perspektyvoje.

"Pasauliniu mastu siūlymai, kurie, tikimės, pavirs ir 
planais, ir tikrove, būtų kuo greičiausiai perorganizuoti 
Jaunimo Metų komitetus ir Jaunimo Sekcijas; pravesti 
metinius kraštų, sričių ar vietovių II PLJK atstovų suva
žiavimus: pastatyti "Pasaulio Lietuvių Jaunimo“ leidinį 
ant kojų, jau einanti PLJS vardu (Gintaras Karosas ir jo 
talkininkai labai gražiai leidinį išvystė ir platino, dabar- 

|tinė redakcija labai puiki, bet reikės ir finansini reikalą 
išspręsti)“

O apgauti yra būtina. Tai ypač gražiai suderinama 
su diktatorių "politine dorove“, jei tą žodį dar galima 
būtų šiuo atveju minėti.

f

Na, o politinei apgavystei pridengti ypač tinka rėk-j damas ir kitus jo bendraamžius juogtis prie jo lietuvybės 
laminiai terminai "taika“, "bendradarbiavimas“, "intere-j išlaikymo pastangų ir darbo Lietuvos labui. Jo kvietimas 
su supratimas“, "skrupulingas nesikišimas į vidaus reika-: neliko balsu, tyruose šaukiančiu: prie jo prisijungė būrys 
lūs“ ir panašios litanijos tęsinys. ■ rinktinių vyrukų ir mergaičių. Lietuviukų ir lietuvaičių,

j Jų pastangų ir veiklos dėka Bostone, o ne kur kitur, gimė
Bet mes buvome gyvi liudininkai anglų Chamberlai- ■ "Pasaulio Lietuvių Jaunimo Informacijos Centras“ — 

no iškilmingo apsilankymo Miunchene ir jo džiaugimosi "Lithuanian Youth Information Center“. * 
gautu iš Hitlerio popieriaus lapu, garantuojančiu amžiną j 
taiką Europoje ir minėtąjį "nesikišimą“. i &o Centro nariai suregistravo laisvajame pasaulyje

! esančius lietuvius jaunuolius ir daugelyje vietų paskyrė
Kaip žinome, visa tai baigėsi kruviniausiu istorijoje j ryšininkus tampresniam tarpusavio bendradarbiavimui 

karu, kurio liepsnose galėjo sudegti ir tas popierius. palaikyti.

Nr, 23,1973 m. birželio 5 d.

k IMKITE 
\ IR 

SKAITYKITE
LIETUVOS ISTORIJA, 

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da DaugirO a it e-Sruogienė, 
414 psL daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kama _____ _______  $6.

LIETUVIU LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie roma
ną. RAilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją. V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs
ni i visą ta literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas. C. Gricevi- 
čius paruošė išleistų knygų 
sąrašą. Kaina 510.

Kayys Plačeni®. PULKIM 
ANT KELIŲ__ romanas iš

ir tą bėdą (finansų telkimą) nuimti nuo jaunimo žurnalo 1
redakcijos ir administracijos pečiu. Dėl to. kad tos sąjun- 
bos pirmininko kun. A. Saulaičio pasisakymu:

Mes buvome liudininkai Stalino ir Hitlerio susitari- 1971 metų vasarą jie įvykdė kelionę aplink Š. Ame- 
mo pasidalyti Rytų Europą ir už tai vienas kitam garan- • i-įką. Autobusas, kuriuo keliauninkai vyko, buvo papuoš- 
tuoti "bendradarbiavimą ir amžiną taiką“ ilgam amžiui. ’ tas šūkiais: "North America in 80 days via Lithuanian

Visa tai baigėsi kruviniausiomis tų diktatorių piau-* E^press. Iliink Lithuanian! Lithuania wants Freedom!!' 
tynėmis. ir komunizmas prarijo visą Rytų Vokietiją. i11 Pana>iais-

Mes taip pat buvome liudininkai komunistų vado ! Gintaro Karoso sumanymu. "Pasaulio Lietuvių Jau- 
Stalino ir demokratų Roosevelto ir Churchillio "draugiš- i nimo Centras“ 1970 m. pradėjo leisti laikraštį - žurnalą 
ko“ susitikimo Jaltoje, kur buvo garantuotos Rytų Euro
pos valstybių nepriklausomybės ir demokratinės santvar-1 Magazine“, kurio iki 1972 m. išėjo 7 numeriai. Šis laikraš- 
kos. jas išvadavus iš nacių okupacijos. ; tis pasiekdavo lietuvius jaunuolius Amerikoj, Anglijoj,

■. Australijoj, Argentinoje. Brazilijoje, Kanadoje, Kolumbi-
Visa tai baigėsi prievarta įvesta komunistine vergija i joje, Italijoje. Prancūzijoje, Švedijoje, Japonijoje. Tai-. 

Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje .Rumunijoje, Bul- į landė, Vietname, Urugvajuje, Vokietijoje ir kt, kur tiktai' _ ■n-ii’' _ _ i—m_:_ _ •___ ’ i i • ▼ «i *.• • • •

I tomas 200 ps.. kaina $2.00
II tomas 160 ps., kaina $2.00 

j 560 psl.. įrišta, kaina $7.0ū. 
f

"Ryšiai su LB: PLJS pirmininkai būtų to paties lyg-! Amcrikos Lietuvių Taryba 
t mens LB valdybos pilnateisiai nariai ex-officio, t y. be > (39 metų Lietuvos laisvės 
’ pačios LB valdybos pritarimo (kaip jau yra Venecueloje) • kovoje), parašė Leonardas 

PLJS-ga neturėtų savo Garbės teismo, nei Revizijos ko- į šimutis, 498 psl., kaina $10. 
misijos, nes tas pareigas, kai reikia, eitų to lygmens LB
Garbės Teismas ar Revizijos komisija...“ • Žemės ūkio gamybinė ko

operacija Nepriklausomoje 
t Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas. J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas. L. Dargis, K. 
šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi
ntinas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Čia, atsiprašau, leiskite nusikeikti: po velnių! PLJS- 
ga yra LB padalinys, kuris jau pirmame savo leidžiamo 
organo "Pasaulio Lietuvių Jaunimas“ numeryje dejuoja, 
iš kur gaus lėšų to žurnalo leidimui apmokėti. 0 iš kur, 
kas žino, gauna lėšų LB leidžiamas laikraštis "Pasaulio 
Lietuvis“? Ir čia sakau: LB valdžia, nuimkite nuo lietu
vių jaunuolių pečių jų leidžiamo žurnalo piniginius rūpes
čius. Leiskite, kaip leidžiate sau. rūpintis vien to žurnalo ; ......
leidimu ir jo tobulinimu. Spjaukite i visokius ”auku rin- , Dabarties ankiniai (Lie- 
kimus“ ir vargingus tuo reikalu kalėdojimus, į kunuos bu- kinčilĮJų kryžl-aus kelias pir- 
vo priverstas įklimpti Gintaro Kaioso leistas Lietuvių mojoje ir antrojoje sovietų 
Jaunimas“! ‘ okupacijoje), parašė Matas

• Raišupis. 434 psl.. kaina — 
j $10.00.

to išlaisvinimą, nesmaukime to jaunimo lėšų trūkumo vir-! Melagingas Mikasės laiš’ 
vagaliu! Jeigu LB nepajėgia finansiniai paremti net lie- kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
tuvių jaunuolių leidžiamo laikraščio, tai ko ji verta? ; 69 psl.. kaina $1.50.

Ką naujo randame "Pasaulio Lietuvių Jaunime“?

I
I 
J 
i
i

Žurnalas didelio (kaip ir jo pirmtakas "Lietuvių Jau
nimas“) formato, 32 puslapių kūrinys. Spaudos darbas 
geras ir žymiai ryškesnis ir stambesnis už buvusį. Lengva 
skaityti. Viršelis — pavasariškai sentimentalus, dygliuoto 
medelio šakele-papuoštas, kaip ir jaunuolių kelias, jun
giant visus savuosius po nuosava pastoge. Turinys dau
gelyje vietų panašus i anksčiau buvusį, tik mandresniais 
pavadinimais: ”Words for Freedom“, "Dammit! Kalbėk 
lietuviškai!“, "Fokuse“, "Potpourri“ ir pan. Nuotraukų 
pavienių ir grupinių, lietuviškais jaunuolių veidais, gau
su. Virš trijų dešimčių. Paskutiniuose dviejuose puslapiuo
se — fotomontažas ir I-jo ir II-jo Pasaulio Lietuvių Kong
resų. įvairu, kaip kokiame albume. Pora nuotraukų, vaiz
duojančių vandenyną ir vienišas žuvėdras.

Jeigu nuoširdžiai norima padėti jaunimui jo lietuvy- į $10.00. 
garijoje ir kt. O Baltijos valstybės Trims Didiesiems už-koks jaunuolis atsidurdavo. Laikraštis, pirmuoju numeriu t bės išlaikymo veikloje ir jo kovoje už mūsų gimtojo kraš 
simerkus paliktos brutaliai palaidotos raudonuose rusų išėjęs kuklaus turinio ir išvaizdos, kaskart tobulėjo, įvai- 
komunizmo marškiniuose. I rėjo ir darėsi įdomiu ne vien jauniesiems, bet ir visiems

. . | lietuviams. Jo skaitytojų skaičius kaskart augo. Sakysime,
Tokią patirtį turėdami, galime palaukti, kuo baigsis ’ 5.7 numerio jau buvo išspausdinta 7,000 egzempliorių, 

ir JAV-Sovietijos "bendradarbiavimo dvasia“ ir "abiem , Regėjo tiktai stebėtis ir gėrėtis redaktoriaus ir visų jo tal- 
šalim naudinga bičiulystė“ • kininkų bei bendradarbių darbštumu ir sumanumu. At-

TZ , . L. x 1 1 j • -i...................... I rodo, juos nešė "jaunystės kūrybiniai sparnai“, nors bū-
Kadaise čia pat lankydamasis, mihomenų vaisina-Į <•’ i--

mas ir glostomas, Nikita Chruščiovas visai atvirai ir muži
kiškai pažadėjo Vakaru demokratijas vistiek palaidoti. 
Jį bent būtų galima pagerbti už tiesumą. Bet dabartinis 
svečias Leonidas Brežnevas yra gudresnis ir "mandages
nis“. Jis dar nesako ir nesakys, kad jau dabar ruošiasi 
prezidentą Nixoną ir visą jo štabą užkasti Camp David 
farmos kukurūzlaukyje. Jis kalba ąpie "draugystę ir ilga
laikį bendradarbiavimą, nebojant ideologinių skirtumų“, 
apie tos koegzistencijos ekonominę naudą. Apie peln% 
kurio sulauksią JAV-bių kapitalistai. Apie ilgalaikį pelną. 
Ir vėl pakartotinai — ideologija nesvarbu! Nesvarbu, kad 
ir toliau Sovietijoje nebus nei žodžio, nei minties laisvės, 
kad pavergtos tautos bus rusinamos ir fiziškai naikina
mos. kad satelitinėms valstybėms nebus leidžiama rtė per 
plauką kryptelti į demokratijos pusę, kad užgrobtasis Pa
balti jis palengva bus paverstas į "Severo Zapadnij Kraj“.
Svarbu abipusis pelnas...

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

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

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

Antano Škėmos raštu II t. 
(dramos veikalai — Julija, 
ir kiti, Žvakidė. Kalėdų 
Živilė, Pabudimas. Vienas 
vaizdelis, Ataraxia), 440 
psl., kaina $6.00.

SIAURUOJU TAKELIU. 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina .............................. $2.

Kiek to pelno gaus JAV biznieriai, dar nežinome. 
Bet garantuota, kad sovietai jo tikrai turės. Per tą ilga
laikį bendradarbiavimą JAV fabrikantai Sbvietijai ne tik 
pristatys įmonių, automobilių ir elektronikos stebuklų, 
bet nulies ir nerūdyjančio plieno kastuvą, kuriuo tolimes
nėje ateityje rusų komunistai užkas Vakarų demokratiją.

Bostone sužibėjusiame "Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Informacijos Centr e“ir jo leistame laikraštyje "Pasaulio 
Jaunimas“, be visos šios veiklos iniciatoriaus G. Karoso, 
darbavosi šie jaunuoliai: dr. Viktoras Stankus, Dalia Biel- 
kevičiūtė, Dangerutis Aukštikalnis. Dovilė Ei vaite. Gytis 
Žiaugra, Živilė Pauliukonytė, Gerimantas Griauzdė, Ra
minta Kalėdaitė. Dalia Nasvytytė, Robertas Selenis, Ra
mūnas Kondratas, Jurgis Lendraitis, Vaiva Vėbraitė, Ma
rius Žiaugra, Dalia Venckutė, Kristina Baltaitė, J. Bielke- 
vičitts, Milda Dačytė, J. Jakutis, J. Jasudavičius, T. Kut- 
ka, G. šikštaitė, knygos apie S. Kudirkos tragediją "Day 
of Šhafne“ autorius Algis Rukšėnas ir kiti.

• < •
Pernykščiai 1972 metai buvo pavadinti "Jaunimo 

Metais“. Tais rtietais Chicagoje buvo sušauktas II-sis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Konkresas. Jame nutarta įsteigti 
Pasaulio Lietuvių jaunimo Sąjungą, kuri ir turėtų rūpintis 
visais pasaulio jaunųjų lietuvių reikalais, ši sąjunga jau 
prisistatė viešumai su leidiniu, pavadintu "Pasaulio Lie
tuvių Jaunimas“. Jį leidžia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Ryšių Centras, o redaguoja Jūratė Jasaitytė su 
savo pavaduotoja Emilija Pakštaite. Joms talkininkauja 
redakcinė kolegija, susidedanti ir 16 atitinkamai darbo 
sritimis pasiskirsčiusių jaunuolių. Adresas: Pasaulio Liet. 
Jaunimas, 2422 W. Marųuette Rd., Chicago, 111. 60629.

"Pasaulio Lietuvių Jaunimas“ (1973 m. vasaris-kovas. 
Nr.l) yra Bostone įsteigto ir čia leisto "Lietuvių Jauni
mas1* tęsinys.

Jo įžanginiame Sakoma: "...Pasaulio Lietuvių Jau
nimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ryšių
Centro leidžiamas žurnalas, žurnalas — informacinis, tų sparnų! 

1 skirtas jaunimui. Jame turėtų atsispindėti jaunimo min-

Tekstas daugiausia informacinis. Apie jaunimo dar
buotę ir kitus panašius dalykus. Norėtųsi dar ir kai ko 
daugiau: jaunimo grožinės kūrybos — prozos ar poezijos 
dalykėlių. Tas. be abejo, sekančiuose numeriuose atsiras. 
Ir tai bus tikras skanėstas sausų informacijų tvane. Yra 
ir angliško teksto, dviejose vietose ”išdiversuoto“. Kodėl 
nesujungti į vieną vietą?

Žinoma, jeigu Vakarų vadai ir toliau mąstys tiktai 
savo išpampusiu pilvu.

Mes, lietuviai, latviai ir estai, o drauge ir kitos Sovie
tų Sąjungos pavergtosios tautos su šiuo "svečiu“ nenuma* 
tome jokio "bendradarbiavimo abipusei naudai“, jokios 
"sutarties“, žadančios pelną. Mes jį tegalime sutikti taip, 
kaip savo įkalintos tautos kalėjimo virširtinką ir jos duob
kasį. Net kaip pasivaidenusi mirties šešėlį.

Mes privalome tik protestuoti, demonstruoti ir šaukte 
šaukti: laisvės mūsų tautai!

Kodėl jatmirno žurnale užmiršta jaunimą besivejan
ti karta? Ką nors apie juos ir iš jų kūrybos, lietuviškose 
mokyklose paskatintos. Juk ranka ranką galėtų paremti.

šie trūkumėliai paminėti ne kaip priekaištas, bet pa
skatinimas. Juk tobulėjimui sienos kuo plačiausios. Vis
kas, laikui bėgant ir lietuviškus sparnus turint, išsispręs 
teigiamiaUsiai. To ir linkima naujajam jaunimo žurnalo 
leidimo kolektyvui.

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

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

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

* Numizmatika, parašė Jo-
O to darbo pradininkams bostoniškiams, su jų vadu uas Karys, 340 psl. kaina — 

Gintaru Karosu priekyje, linkėtina neišsiskirti iš lietuvis- S15.00.
ko jaunimo veiklos ir nesuglausti anksčiau plačiai išskleis-1 Agonija, romanas, antra 

laida, parašė J. Gliaudą, 406 
Kaimo Jurgis psl., kaina $5.00.
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KAS SKAMBAMI
9TAS CŪ0N08 nOTKAMl Amerikos Lietuvių Gyvenimas) KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

DETROITO NAUJIENOS LIETUVIŲ FONDO 

SUVAŽIAVIMAS
HAMILTON, ONT.

Pora pastabų apie LB 

tarybos rinkimus

Rašau už kelių dienų po 
rinkimų. Rezultatų dar neži
nau. Ne tiek man jie ir svar
būs. Ateis laikas— paskelbs 
rinkiminė komisija. Tenoriu 
prieš rinkiminę propagandą 
išsitarti.

muoti arba reklamuotis bu
vo pradėta tik pusei liaudies 
balsus jau atidavus.

Gegužės 12 d. Chicagoje 
įvyko Lietuvių Fondo narių

"Talką“ didėja

Lietuvių kredito koopera-
• - . ji’ tyvas "Talka“ per keliolikąsuvazmvimas. kuriame daly-|metų žymiai išaugo Dabar 

Ak. buvo ir tokių, kurie vav0 89 nariai su 2,634 ba -
balsus laimėjo, kai tylėjo. sais-
Štai, jaunos mergaitės, gal i 
nė nežinodamos turinio, da- 
liną lapelius, kuriu pirmos 
dvi eilutės šitokiais žodeliais 
šviečia: "Gana tylos dėl vai
ku vežiojimo ipo komunistu 
stovvklas! Gana tylos dėl 
visokių komunistu primestų 
koncertu, paskaitų bei paro
du! Gana vienybės ardymo 

: Lietuvos laisvinimo darbe!“

Suvažiavimui vadovavo j 
dr. P. Kisielius, inž. V. Ka-1 
mantas ir A. Juodvalkis, o 
sekretoriavo P. Kilius, V.

] Kutkus ir A. Būga.
i
Į
i

IEŠKO J. SAVULIONIO atsiminimų (1918-1940) V GAVOME RIBOTĄ SKAI- 
“------------------ ! tomas, 295 psl., kietais vir-1

į sėliais kainą $3.75. ČIŲ "NIDOS“ SIENINIO
Per 1941 m. birželio 23 • _ ! NUPLĖŠIAMO SU PASI-

dienos sukilimą Lietuvos JAUNYSTĖS ATSIMINI-
335 SKAITYMAIS KALENDO- 

psl.. kieti viršeliai, kaina —
54 00. :RIAUS. KAINA $3.50.

BŪČIO^ 7

NUOTRAUKOS
*

4

Dideliu nesusipratimu lai
kau kandidatų straipsnius 
spaudoje. Aš juos skaičiau 
tik tam, kad geriau supras
čiau "gudriai“ politikuojan
čių psichologiją. Visi vilkai 
ir visos lapės staiga pragydo) 
lakštingalom. Visi šitokie 
kultūrininkai, šitokie visuo
menininkai! Kalnus nuvers
ti žada, jeigu išrinksime. 
Bet kur gi jų raštai buvo 
prieš metus, dvejus, trejus? 
Neretai laikraščių skiltys už
kamšomos dešimtą kartą 
kartojamais anekdotais ir iš
didintais komerciniais skel- į 
bimais, kad tik neliktų tuš-i 
čios. O dabar, va, tikras ras-) 
liavos antplūdis. De'ja. jis! 
praeis su linkimų diena. Tie. i 
kurie bus išrinkti, vėl nebe-! 
rašys, nes jie ir taip jau lai
mingi. Tie, kurie liks neiš
rinkti. neberašys iš piktumo. 
Liks ir vėl anekdotai, išdi
dinti skelbimai. Liks, žino
ma, tie, kurie laikraščius 
šiaip taip prirašo ir kai jo
kių rinkimų nėra. O tas kan
didatų patosas, tas išdailin-j 
tas pūstumas, tas vienkarti- j rinkimams dėmesio buvo j kas, dr. A. Razma, dr. J.

vystelėjimas melagingu! skirta labai daug. Nori kas,Į Valaitis, inž. V. Kutkus, dr. 
į ar ne, reikia suprasti, kad P. Kisielius ir J. Kučėnas. 
: Lietuviu Bendruomenė toli
gražu ne silpsta, bet stiprė- rinkti: K. Grina, A. Būga ir 
ja. Senųjų lietuvių kartai iš-j A. Šantaras.
mirštant (tikra, fizine mir-į Tarybos pirm, yra dr. Ka- 
timi), LB be vargo ateina į.zys Ambrozaitis. o valdybos 
susidariusia tuštuma. Kaipi — dr. Jonas Valaitis. į 
ilgas bus dabartinės LB am-i 
žius. nriklausvs nuo tarptau-1 
tinių įvykiu. Tuo tarpu LB

• iau vra čia. ir su ia nesi- 
Į skaityti jau nebegalima.

Alfonsas Nakas

Gana tylos? Iš kur jūs, vy
rai. ar iš Marso? Ar jūs. še-’ 
ši lape surašyti, dar neap-i 
kurtote nuo tos "tvlos“. ku-j 
ri "tylutėliai tvlima“ iau ke-Į 
''eta metu, iki kokčiausio 
koktumo! Jeimi rašytumėte, 
kad gana plepalu, gana de
magoguos. ?ana vienai kito 
pravardžiavimu, jei kvies- 

Į tumėte prie tvlos, tai būtų 
) kas kita. O dabar — prap-v- 
dote ir praskvdote.. D šešių 
trvs man o-erai pažistami. j tyti $57.380. Tos sumos iš- 
TTž du iš ju pabalsavau. Ir) dalinta 50% švietimo, 25% 
°itain buvau apgautas! Da-'— kultūriniams ir 25% ki- 
har tik viliuosi, kad šitokie) tiems specialiems reikalams, 
"superpatriotai“ p’al kitu ne-{ Prašymų buvo $157,732 su
spėjo apgauti. Gal iu gažby-į mai.
Ivste kiti spėjo anksčiau per-į 
skaityti, negu aš... i Fondo taryboje yra 18 na-

suverenumui atstatyti ne MAI, Vlado Požėlos, 
, jis jau'turi 1.583’ narius ir)vienas *° dalyvil1 Pasižymė' 
i 457 skolininkus.

I F er šių metų pirmąjį ket
virtį bankelio balansas pa
didėjo beveik vienu milionu 
dolerių ir jau prašoko 4 mil. 
Nariai Šerų, indėlių ir kt. są
skaitose turi $2,680,508. ter
minuotų depozitų — $1,170, 
000. Asmeninių paskolų iš
duota $547.546, nekilnoja
mojo turto (morgičių) —$lsilvrinta 
2,969,815.

Bankelis už Šerus ir tau- voJe>

jo heroizmo veiksmais, ku
rie šviečia priaugančioms 
kartoms aukščiausio pasiau
kojimo Tėvynei Lietuvai pa-

VYSKUPO P.
kojimo levynei Lietuvai pa- aTS’MINIMAI, 1 tomas 
vyzdžiais, kaip negęstančios) 320 psl, kaina 53.59, u 
žvaigždės. mas 2«2 psl., kaina $3.50. i

Savo knygoje apie sakytą 
sukilimą pakeikiu jų —bent 
labiausiai paryškėjusių — 
nuotraukas, kad nors šiuo 
būdu būtų jiems moraliai at- 

i už pasiaukojimą 
toje istorinės reikšmės ko-

I
Nuo krivūlės iki raketos I i f 

Lietuvos paštininkų atsimi-į 
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
55.00.

.’AŠTAI — STRAIPSNTAl
ATSIMINIMAI APIE

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė 
lės Liūdžiuvienės, b8 psl. 
caina ................................... $1

Fondas 1972 m. gruodžio 
31 d. turėjo 3,182 narius, 
kapitalo $793,619.72, o š. m. 
gegužės 1 d. narių buvo 3, 
235. kapitalo — $817,478. 
47. Per 1972 m. fondo kapi
talas padidėjo $79,619.72.' 
Jei ii ateinančiais metais ka-< jag SąSkajtas moka ) Nforiu dunfi nuntranka ir
pitalas tik tiek tedides, tai gj/J už saskaitas_! No,?u du2b n«otrau^ įr
milionas tebus sudėtas tik ?z,ce a. • a. a. Juozo Savulionio, kuris
M 3 metu “■ t?™*"1101!15 lnde-j išgelbėjo strateginiai svarbų
1 ų' ;11US vienenems metams -! Vilijampolės tiltą Kaune

1 ' ; savo gyvybės auka, iššokda- ATSIMINIMAI, parašė Juo-
j "Neseniai į Torontą persi-) maS.pi™^ P°.P™ŠO šau.tu: 
kėlė ir todėl atsisakė iš vai-! 'r, *S?!ktosv,a,1tdzl.’> U^T
dybos Edvardas Sulikas. la-i to tllto lssP’°Sd‘-i
bai sėkmingai pirmininką-j 
vęs 12 metų. Jo vieton į vai- Gaila, kad iki šiol man) 
dybą yra pakviestas jauno-) nepavyko a. a j Savulionio!

• sios kartos atstovas Laimu- nuotraukos iš niekur gauti '

ilgo gro-
1I

Pirmoji solistės
jimo plokštelė jau išleista. 

Visos dainos įdainuotos 
lietuviškai.

Plokštelės kaina pas pla-

Apie pusė kapitalo inves
tuota j akcijas, o likusi suma 
Į kitus vertybės popierius.

Iš pernykščio pelno Pelno 
skirstymo komisija (pirm, 
dr. A. Razma) gavo paskirs-

tis Mačekūnas.

zas Liųdžius, 246 pusią 
piai, kaina......... $3.00

KĄ LAUMĖS LĖMt 
(apie Salomėją Nėrį). Pet-

• onė‘ė« Orintaitės, 234 psl. ! tintojus $6.00. 
i Kaina $3.00.

Todėl leidžiu sau kreiptis 
tv v , j , , , . tuo reikalu viešai per spau-Dabar valdyba yra tokia: ,lą ir prašyti a a SavuliPnio

I
i

Trys ir vięna, Janinos Na-' 
rūnės atsiminimai apie rašy-' 
tojus G. Petkevičiūtę, Bali 
Sruogą, Jurgj Savickį ir Juo
zą Švaistą, 171 psl., kaina) 
$3.00.

Užsakant su persiunti
mu $6.75.

Les Enterprises
BELLE - ARTI Engr.

P.O.Box 122, LaSalle 650,
Que., Canada

pirm. Alfonsas Vainauskassiurkovos^diTu^us0 
iminės ir pazjstamus ateiti) 
man į talką — paskolinti 
nors trumpam laikui Savu- 

l jei kas)

valdyboj dirbąs nuo banke-' 
lio įsteigimo, vicepirm. Jo- 

j nas Bulionis, sekr. Albertas
j rių. Jų trečdalis kasmet per-J Repšvs ižd Stasvs Dalius ir V™3™ lai.ku 
renkama. Šiemet kandidatų! „ih™ t homo fotonuotrauką.Nepaisant, kokie bus šitų renkama. _____  .

LB tarybos rinkimų rezulta- buvo pasiūlyta 9. bet išrink- 
į tai. reikia pripažinti, kad, ti visi senieji: dr. G. Balu-

kandidatų | valdybos narys'

!nis
žodžiu vistiek laikraščių ly-Į 
gio nepakėlė nė per plauką, i 
įdomu, ar redakcijos iš to
kių gražbyliu atsiėmė savo 
honorarą? Jei neatsiėmė, tai 
lahai gaila. Reikėjo nulupti, 
kaip už skelbimus, inčais 
skiltis išmatavus ir už inčus 
sąskaitas pasiuntus. Tokiu 
būdu tik ir būtų lietuvybei 
pasitarnauta.

J kontrolės komisiją iš-

Pas mus, Detroite, balsa
vimu lapeliai ir atgaliniai 
vokai buvo išsiuntinėti prieš 
daugiau kaip savaitę prieš 
rinkimus. Geras dalykas. 
Pabalsavai sau namie, visiš
kai slaptai, niekieno netruk
domas. Mudu su žmona ši
taip pabalsavome jau pir
madieni. gegužės 14. Nune
šiau i artimiausia pašto dėže, 
įmečiau ir sugrįžau lietuviš
kos radijo programos klau- 
svti. O jie, kandidatai, kad 
iau čiulba, kad jau giriasi, 
kad jau meilinasi iš radijo 
dėžės. Bet kam gi taip pavė
luotai meilintis, jei aš jau 
pabalsavau? Ne aš vienas. 
Girdėjau, ar ne pustrečio

GARDNER, MASS.

Per vieną savaitę netekome
5 tautiečių

Milžinų rungtynės, Myko*
. ; lo Vaitkaus atsiminimų VIII

■ prisiųsti man nors pagrin- , temas. 203 psl., kaina—' 
viršeliais $3.00,

PASKUTINIS POSĖDIS ĮDOMUMO
Juozo Auoeno atsiminimai
227 psl., kaina.......... $4.00 YG 4

PER GIEDRĄ IR AUD i

Laimutis tokia turj, 0> be to ma]onėti:
] tomas.

Į ainių biografinių žinių apie; minkštais vi 
Kredito komitetą sudaro:' tą buvusi Lietuvos laisvės' kiptnis sn

Mačekūnas. GANA TO JUNGO

įpirm. Jonas Mikšys, sekr. kovotoją. 
Jeronimas Pleinys, narys —j 
Algirdas Trumpickas. i

Revizijos komisiją — pir- 
! mininkas Zenonas Stanaitis, ■ 
I sekr. Robertas Kontenis ir! 
į narys Algirdas Meškauskas.

Mano adresas:

1

Paragink *ąvo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

Jurgis Gigis mirė sulau
kęs 87 metų, 
su šeimomis.

Liūdna pranešti, kad mū
sų maža kolonija per trum
pą laikotarpį neteko 8 tau
tiečiu, o per vieną savaitę— 
net penkių.

į

Gegužės 19 d. mirė ilgai} 
sirgusi 86 metu Emilija Pa- 
nevėžvtė - Padelevičienė, gi
musi Mieliūnų kaime, Va
balninko valse., palikusi dvi

CLEVELAND, OHIO

Netekome brangių kolonijos į
i.narių

2043 36th Street, SE.
Washington. D.C. 20020 _ ____
Su gilia padėka iš anksto. RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

K. Škirpa minimų (1909-1918) IV to- 
Į mas. 272 psl., kaina kietais

,  -------- -------- —. viršeliais .................... $3.75.
_ — l

paliko 2 sūnus

i
Klimanskaitė-

Ilgiau nei 20 metų čia vi
sose srityse pirmūnų eilėse 
reiškėsi Juzė ir Jonas Dau
gėlos: Juzė — dainininkė. 

' Jonas — visuomenininkas. 
Ir štai jie sumanė išsikelti į 

ir įsikurti netoli

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Elzbieta ............ t
Marcinkienė mirė 81 metų, p]oridą jr 
paliko keturis vaikus su šei- jyĮjarnj Juno Beach mieste, 
momis. Po dviejų savaičių' 
mirė ir jos sesers duktė Bet- į 
ty Urbonaitė - Goguen, 48' 

| m., pąlįkųs 2 vaikus; tėvai 
jau seniau mirę, o du broliai 
tragiškai žuvo.

To paties autoriaus tomą* 
VI kietais viršeliais $3.75, ( 
minkštais $2.50.

... . i SIAUBINGOS DIENOS
TRYS IR VIENA, Janinos* 1944.1950 metų atsimini 

Narūnės ats.minimai apie mai. parašė Juozas Kapa 
rašytojus Gabrielę Petkevi- i čįnska«; 273 pusi, kaina $3 
čiūtę, Balį Sruogą. Jurgį į 
Savickį ir Juozą Švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Gegužės 20 d. komitetas,

šimto voku i rinkiminę būs- d.ukt,e™ su .šeimomis ir sese- 
sifnlaukė tą savaite. ™ Glebavicienę.fine

Taigi, mažiausia pusė det- 
roitiečių pabalsavo, kaip ir 
aš, pirmadieni ir antradienį. 
Kandidatai gi garsinosi ar
ba buvo pranešėju garsina
mi ir trečiadienį radijo prog
ramoje. ir penktadieni, ir 
s<

I

i

Gegužės 18 d. Miltone 
mirė civ. inž. Ladis Jotaųtis, 
59 m. amžiaus. Jis su žmona 
ir seserimi ruošėsi dalyvauti 
Vyčiu pamaldose Pušų ka
tedroj Rindge, N.H.. bet li-

jAkmadienįo ryte. Sekma- klTno buvo kitaip lemta. Be 
dieni, gegužės 20 .taigi,, pa- žmonos paliko 3 vaikus. Ve-
čia paskuripe rinkimų dieną, 
ir prie bažnyčios, ir Lįetų- 
vių namuose vis dar dali jo 
lapelius su savo pavarde, 
kai jau gal 95 balsuotoju 
buvo savo pareigą atlikę. 
Esmėie toks balsų gaudy
mas iki paskutinės minutės 
nėra blogas. Man tik gaila, 
kad kai kurie kandidatai iki 
paskutinės savąĮtės išvis ne
buvo reklamuojami, o rekla-

Antanina Kielaitytė - Su- 
kockienė mirė 81 m., buvo} 
kilusi iš Traupio par., pali
ko sūnus.

Juozapas Mortuškevičius 
mirė 62 m., paliko 3 seseris.

Pranciškus Navickas mirė 
81 m., giminių čia neturėjo.

I

’ionis priklausė Lietuvių klu-1 
bųi.

Gegužės 21 d. mirė 83 m. 
Simonas Mačionis, Pimęs 
Justinikių kaime, Troškūnų 
valse., priklausė Lietuviu 
klubui. Neseniai jis minėjo

Rutulio klubo pietūs

Rietuvių rutulio (bowling) 
klubo pietūs buvo gegužės 
19 d. Lietuvių klube. Vietos 
laikraštis išspausdino net 3 
nuotraukas narių su laimėji
mais.

Atidarė vasarnamį

knygų platintojus. Kaina $5.00. 
minimų tomas. Jis liečia mūsą 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 

j kovas ir nepriklausomos Lietu-

Viktera* Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 

'* Į psl., kaina minkštais virše-;
: Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi-
I

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS, į - - -
; ifaiš $2.50, “ki'ėtZ7$3.77 

na $15.00.
kurj sudarė inž. J. Augusti- njmy įįį tomas, 616 psl., kai-;
navičius, V. Januškis, ir Pr. 
Razgaitis. surengė Daugė
loms atsisveikinimo pobūvį.
i kuri susirinko apie 100 as- SąŪLI, parašė L’BovjJdė- 
menų.

, ,. . . -a Lietuvių bendrovė atida-
^-e- - --1 Ti 9avQ Pirm

Karužaitę. Be žmonos. pali- turėĮj dau^au reneiniu. 
ko dukterų Sargaitienę su i ‘
šeima. ‘ ^or.

MES VALDYSIM PA

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

Paprindine kalbą apie kaina n 00
Daugėlų veiklą pasakė prof. 
Aldona Augustinavičienė. 
Be to. kalbėjo Pr. Baranaus
kas, R. Kudukis. F. Eidim- 
tas. Pr. Razgaitis, O. Joku- 
baitienė, J. Nasvvtis. adv. J. 
Smetona, dr. Alg. Nasvytis 
ir Al. Laikūnas.

Žinoma, visi apgailestavo, 
kad- Daugėlos išvyksta, ir 
linkėjo, kad jie ir naujo’ie 
vietoje taip pat poliai reikš
tųsi tenykštėje lietuvių vi
suomeninėje veikloje.

Išvykstantiems buvo į- 
teiktas gražus adresas ir ki
tokių dovanų.

— hi VO vpdpq Ona re vasarnamb Pirm- Pobūviui vadovavo inž. 
te Re žmnnnT ™h? Pr“a* Ja^kis Pr. Razgaitis. kuris perdavė

sergančių Alg. Kasiulaičio ir 
) Pr. Ambrazo linkėjimus.

nąs, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo

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

GANA TO JUNG3, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

TAU, LIETUVA, Stepo 
no Kairio, 480 ^sl., kai 
na • *•••• • • • • • • •••• $2.(M• >•••• • •••• •

DIENOJ ANT, Kipro Bie 
nnio, 464 psl., kaina....$2.(X

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai 
kaina

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkau*

$2 00

į vos gyvenimo pirmuosius metus.
dr. Kazio Griniau* j Knyga gaunama Keleivy. Dar-

ATSIMINIMAI IR MIN
tys, ; " ‘
II tomas, 336 psl. kaina $5. bininke, Drauge ir pas kitus

-A-a AĄ. 1
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendorius

Jį redagavo Stasy* M i c h e 1 * o n a*
Kalendoriau* 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 užsakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvmy 

So. Boston, Ma**. 02127
S

A
» 4 »



Puslapis ketvirtai Nr. 23,1973 m. birželio 5 d.

------  -----------.~Į RUSAI IŠGIRDO APIE

Iš okupuotos Lietuvos! ROMĄ KALANTĄ Anglijos princese ir leitenantas
ii

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

„PAŽANGI“ TECHNIKA Druskininkai turi tiltą

Komunistai labai giriasi 
savo technikos laimėjimais. 
O štai „Tiesoje“ gegužės 19 
d. K. Grigaitis papasakojo 
apie „pažangu“ telefono 
veikimą:

„Mūsų respublika auto
matinėmis stotimis sėte nu
sėta. Dygsta jos ir Šilutės ra
jone. Bet... Neseniai čia ap
silankius, reikalai privertė 
paskambinti i Rusnę, Ž.

Prie Druskininkų per Ne
muną pastatytas tiltas. Ta 
proga „Tiesa“ rašo:

Romo Kalantos savaitės 
i proga Radio Liberty, kurio 
programos siunčiamos i Ru
siją ir klausomos milionų 
žmonių, plačiai transliavo 
Romo Kalantos ir kitu susi
deginimo istoriją ir informa- 
efjas apie kilusias dėl to 
Kaune riaušes ir suėmimus.

„Dabar, norint patekti iš 
Diuskininkų i Veisiejus, 
Lazdijus, Kalvariją, Kapsu
ką ir dar toliau, nebereikės 

Į sukti „alkūnės“ per Merki- 
| nę. dabar kito Nemuno 
! kranto gyventojai — balta- 
1 šiškiečiai ir jų kaimynai, no- 

Naumiesti ir kelias rajono į rėdami patekti i Druskinin- 
organizacijas. Bet „pypt, J Lūs, nebeūkaus keltininkų, 
pypt. pypt“.. Pagalvojau: j nebedrebės valtelėse, 
telefonas sugedęs, tad nuė-į 
jau ieškoti kito. Bet ir čia ta 
jiati daina. Tą pati išgirdau 
ir skambindamas trečiuoju, 
ketvirtuoju, net paskambi
nęs iš paties ryšių skyriaus.

Kadaise geriausiais, pati
kimiausiais ir greičiausiais 
ryšininkais buvo karveliai, 
tad ne pro šąli pastatyti 
karvelidę, jei kitomis prie
monėmis ryšio užtikrinti ne
pajėgia“.

Į 
i

i

Šia proera buvo primintas 
ir Simas Kudirka, kuris teis
me pareiškęs Sovietų S-gos 
vyriausybei: „Duokite ma
no tėvynei Lietuvai nepri
klausomybę !“

PROF. BR. KASLAS —

ĮŽYMUS AUKLĖTOJAS

Jei nori būti kelrodis, ne
sistebėk, jeigu tave išsma- 
luos.

SPECIALIAI
Į LIETUVĄ
Nieko primokėti!
Veltui pristatoma 
Pilnai apdrausta!

, SPECIAL I . ... $77.00

10 sv. kiaulės tauku.
10 sv. kvietiniu miltu.
10 s v. rvžiu ir 10 s v. 
cukraus.
ECONOMY
PARCEL ... $15.00

7 sv. kvietiniu miltu. 
4’/ž sv. rvžiu. 41/- sv. 
cukraus. 2!4 sv. ma
karonu ir 1 sv. maišy
tu vaisiu.
SPECIAL 5 . ... $48.00

5 sv. kiaulės tauku. 5 
sv. ryžiu. 5 sv. cuk
raus ir 5 sv. kvietiniu 
miltu. ______ __
10 SKARELIŲ .. $60.00

5 vilnonės, didelių ar ma
žų gelių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokiu spalvų.
ORO PAŠTU .... $69.70
5 VILNONĖS
SKAROS ..............$46.00

didelių ar mažų gėlių ar 
turkišku raštu.
ORO PAŠTU .... $55.00
5 VILNONĖS
SKAROS ........... $54.00

SU KUTAIS Iš VISŲ
PUSIŲ
ORO PAŠTU .... $63.00

. o ra
miausiai pereis tiltu, nusi
driekusiu 200 metrų nuo vie
no Nemuno kranto iki kito.“'

JAV-bių aukštųjų mokyk
lų prezidentai, dekanai ir 
departamentų vadovai kas
met išrenka geriausią auklė
toją — Outstanding Educa- 
tor of America.

Paminėjo J. Baltrušaiti
Kaune ir Vilniuje buvo 

paminėtos poeto Jurgio 
Baltrušaičio šimtosios gimi
mo metinės (gimęs 1873 m. 
gegužės 2 d.).

Atremontavo B. Sruogos 

muziejų

Šiemet toji garbė teko 
Wilkes kolegijos istorijos 
departamento vadovui pro
fesoriui d r. Broniui Kaslui.

Dr. B. Kasias via baigęs 
Vytauto Didžiojo universite
tą. vėliau mokslus ėjęs Štras- 
burgo ir Sorbonos universi
tete. I Ameriką jis atvažia-

rašvtojoj vo 1946 m.
i
i
I

Jau ne kaitą spaudoj bu-į 
vo minėta, kad Anglijos 
pricesė Anne, 22 m. am
žiaus, burkuoja su leitenan
tu Marku Phillipsu, 24 m. 
amžiaus, bet ta žinia vis bū
davo paneigiama. Girdi, čia 
nieko „rimtesnio“, tik abie
jų didelis susidomėjimas 
arkliais ir jodinėjimu. Mat, laikosi dėl to, kad taikstosi 
leitenantas yra labai geras prie besikeičiančių sąlygų, 
jojikas. Jis Britanijos ko- todėl ir karališkosios šeimos 
mandai užpernai Miunche-1 narių vedybos su paprastais 
ne olimpiadoj padėjo laimė- piliečiais nebėra jokia tra
ti aukso medali. O karalai- gėdija., 
tė Anne esanti taip pat pa
mišusi dėl jodinėjimo ir lai-! Let Britanijoje kyla vis 
koma labai gera jojike. Gal ’ daugiau balsų, kad toji se- 
ir ji būtų dalyvavusi olim- novinė pramoga kraštui per 
piadoj, jeigu jos arklys ne- daug kainuoja ir kad kara- 
būtų apraišęs. ' liaus sostą jau reikėtų padė-

i ti Į muziejų.
Bet štai šiomis dienomis j 

karalienė viešai paskelbė, i ... .
kad jos duktė Anne susižie-' /T SOVietai JOU LUTI 
davo su Įeit. Marku Phillip-! 
su. Vedybos numatomos vė
lų rudeni.

Atremontuotas
prof. Balio Sruogos namas, 
kuriame yra Įrengtas jo me- 

i morialinis muziejus, 
i

Sezoną baigė B. Sruogos 

veikalu1

Jis vra profesoriavęs Vy
tauto Didžiojo u-te, Detroi
to universitete ir nuo 1949 
metu nrofesoriauįa 
kolegijoje.

I< 
§ Kauno teatras sezoną bai- 
R gė Balio Sruogos komedija5 
į „Dobilėlis penkialapis“, ku-j 
< Į ria režisavo M. Karklelis.

nimas. Watergate skandalo\T E ST AlSE N TAI 
pasekmėje bus atnaujinta 

‘mūsų laisvių apsauga“.
_ Pagyvensime — pąmaty- daro^i'testament

Sime, kaip ten bus is tikrųjų.: bai naU(linga info,.macijų 
n a A. a .XX . r. 1 knygelė norintiems sudary-
PAŽABOJO MAŠINAS : testamentą. Ten yra ir tes- 

! tamentų pavyzdžių. Jos kai- 
Italijos didmiesčiuose au-1 na — $3.00. 

tomobilių judėjimas yra ne-! .....  , ..
paprastai didelis, o kadangi > 
senesniuose kvartaluose gat- į 
vės siaurokos, tai-ir kamša-i 
tis milšiniška. Dėl to didžiu- ■ 
lio trafiko užteršiamas ne
tik oras, bet nukenčia ir se- : 
noviniai architektūros pa-' 
statai ir kitos istorinės senų; 
amžių liekanos, kurios nuo : 
nuolatinio grindinio virpėji-! 
mo pleišėja ir griūva.

Pastaiuoju metu Milano! 
centre, norint išsaugoti se-į 
nūs meno paminklus, auto
mobiliu judėjimas yra kone! 
visiškai uždraustas. Leidžia-į 
ma tik tam tikromis valan-! 
domis atvežti reikalingas, 
prekes ar maisto gaminius, i 
tam tikra valandą turimus 

| automobilius atsigabenti ir. 
pasistatyti garaže, o šiaip—i 
visiška ramybė. Taigi dabar i 
Milano centre tevaikštinėja! 
tik pėstie’ii ir visi kvėpuoja: 
automobilių dujų neužterštu; 
oru. nes pramoginiai pasi- 
važinėtojai griežtu potvar- 

Į kiu iš miesto centro išvaikv- 
i ti.

Aplamai, sovietų laivynas, 
pastaruoju metu yra taip di 
dinamas ir stiprinamas, kaip 
dar niekkas Rusijos istorijo
je. Jis ne tik Įsiveržė i Vi-, 
duržemio jūrą ir sudaro 
rimtą grėsmę. Nato sąjungi
ninkams, bet taip pat ima 
vaidinti vis didesni karini 
vaidmenj Indijos ir kituose 
vandenynuose.

Britanijos imperija pradėjo 
griūti, ir šiandien jos galybė 
jau tik šešėlis to, kas buvo 
seniau. Daug karališkų sos
tų griuvo paskutiniaisiais 

i metais. Britanijos sostas dar 
j laikosi, nors jis virto tiktai 
j puošnia senovės laikus pri- 
' menančia dekoracija. Jis

Įsigykite teisininko P. Šulo 
parengta leidinį ’ Kaip su- 

ai”. Tai la-

Imkit ir skaitykit

Kipro Bielinio

knygą

rtKORG l.< V--.RGiJ«>8

lėktuvnešį

nuleis-Juodojoje jūroje 
tas i vandeni pirmasis So-

Leit. M. Phillipso tėvai y- 
ra ne karališko kraujo. Tė
vas yra atsargos majoras, Į vietų S-gos lėktuvnešis „Ki- 
vadovauja dešrų ir kitokiojev“. Iki šiol iš sovietų laivų 
maisto Įmonei, senelis buvo į tegalėjo pakilti tik helikop- 
generolas. Taigi karališkas teriai. Tokių lėktuvnešių, 

kaip JAV jie nė vieno ne
turėjo.

IMPERIJA SGVIL'I Ų

Joje smukiai aprašyta
boL-;c\įkliiio teroro :Jstenia,
LOb veigų i-ltiVj Klos, liufio.se
kentėjo ir žuvo musų
broliai seset^b, g»nm.ės ir

centai.

kraujas susimaišys su pa
prasto dešrininko giminės 

!krauju, bet Britanijos kara
lių šeimoje tai jau ne nau
jiena. Juk karalius Edwar- 

w.,, das VIII dėl amerikietės
, Simnsonienės net sosto atsi- 
i sakė, o dabartinės karalie
nės sesuo Margareta ištekė
jo už paprastos kilmės foto
grafo Armstrong-Jones. ku
riam vėliau buvo suteiktas 
grafo Snovvdon titulas.

B. Kas- 
ir labai

Neseniai išėjo dr. 
lo paruošta stambi 
svarbi Lietuvos Laisvės by
lai knvga „The USSR-Ger- 
man Atrgression As-ainst Li
thuania“. kurią Vliko lėšo-

( mis išleido Robeit Speller & 
i Sons leidvkla. Tarptautinės 
i teisės ir Rytų Europos klau- 
; simais jis vra daug rašęs mū- 
i sų ir kitataučių spaudoje.

Žinomas humoristas Art 
i Buchwald išspausdino taria-, 
j mąjj pasikalbėjimą Brežne-( 
! vo su Kissingeriu. 
j Brežnevas sako Kissinge-, 
■ riui nesuprantąs, kaip galėjo J 
jjAV-se iškilti Watergatej 
į skandalas. Sovietų Sąjungo-; 
, je tokio Įvykio negalėtų bū-j 
ti. Kadangi Sovietijoje nėra i 
opozicijos, tai elektroniniais 

j aparatais sekama valdančio-:

MŪSŲ TVARKA YRA 

GERESNĖ...

I I 
i

Lėktuvnešių Įsigijimas so
vietinę grėsme laisvajam pa
sauliui dar labiau padidins.

„PRANAŠĖ“ DIXON
IR WATERGATE

Karalaitė Anne yra iš ei
lės ketvirtoji karališkojo 
sosto Įpėdinė, todėl jai nėra 
daug vilties kada nors kara
liauti. Ji dabar iš valdžios 
iždo gauna per metus $50,

_ T. . . n, n'000. o kai ištekės, tai gausDr. B. Kasias gimęs 1910 $87.50ft. ujt Phim a| 
metais Rudaminoje. rauna per metus $5 750 Ji?

žada kariuomenje pasilikti
TAI BENT PATIKIMAS ir vedęs. 
"REVOLIUCIONIERIUS“'

Dar visi atsimename, kaip L000 Bath vie-ji)any News bendradarbiui’
Yorke. Chicagoje, Los nuolyne, apie 100 mylių nuo.šitaip kalbėjo:

Ano-plps ir kituosp miestuo- Londono, buvo vami uotas
New
Angeles ir kituose miestuo
se kone kasdien sproginėjo 
tai šen, tai ten i

I
1 

Washingtone gyvenanti i 
į žinoma „pranašė“ ar aiškia- ■ 
Į regė Jeane Dixon 1968 m. j 
! spalio 21 d. Washington

I

i

pirmasis Anglijos karalius j

GALIMA GAUTI

Timeless Lilhuania — pa- 
i rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Korėm, 

9 psl., kaina $4.

BOBULAR LiTHUAb.1-

—NETIKRI KAILIAI—
KAINA ........... $115.00
Aukščiausios vertės ir 
(didžiausias pasirinkimas

!

DAUG KITOKIŲ 
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo!

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.
125 E 23rd Street 

Fifth Floar
New York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530
T ARAI SVARBU

Lankytojams iš SSSR 
DĖVĖTI DRABUŽIAI 
Prašykite specialaus 

biuletenio!
Mes turime šio biznio 24 
pietų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

pakištos EdSar- Ta sukaktis bus pa-
! aparatais vdHmuuu- į, , kurias uoliai „sodf minėta Įvairiomis iškilmė-!ji partija. Ten negali tokio į D°™^os- Kūnas uoliai^ S0ClJ'Įmįg> 1
dalyko nė spauda i------- -
nes tokie spaudos žmonės!

i būtų uždaiyti i psichiatrinę 
! ligoninę. Brežnevo nuomo- 
; ne, labai blogai, kad Nixo- 
j nas negali tokių žmonių ten 
nasiusti, negali sušaudvti tų, 
kurie ką noi? žino apie Wa- 
tergate skandalą. Tada nie
kas apie tai ir nekalbėtu 
Pagaliau Brežnevas negali 
suprasti, kodėl Nixonas ne- 
nasiunčia kariuomenės vi
siems koneTesmanams su
imti. Sovietijoje tai būtų ga
lima puikiausiai padaryti.

”Ne, mūsų tvarka geres
ne negu Amerikoje“, sako 
Brežnevas.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

“ v e

iškelti į no<< daugiausia juodukų su-!mls* 
daiyta ”Weatherman“ tero-\ 
rištinė organizacija. Dabar 
paaiškėjo, kad vienas karin
giausiu tų teroristu vadų 
Larry D. Grantvvohl buvo 
FBI agentas. Jis, tarnauda
mas ir aukštiem teismo or
ganams, agitavo Weather- 
man narius sprogdinti bom
bas. kelti riaušes, nerodyti 
jokio nuolaidumo, o po tų 
veiksmu juos išduodavo. To
kiu būdu teisingumo orga
nai sulikvidavo visa ta sąjū
di. Bet dabar jau keliamas 
priekaištas, kad toksai sam
dyto teroristo patarnavimas, 
nors jis ir teismo organų už
sakytas, yra priešingas tei
singumui, nes patys teismo 
organai gunde daryti nusi
kalstamus veiksmus.

J. A. Krylovas: Pasakėčios.
Iš rusų kalbos vertė Jonas|
Valaitis. Autoriaus leidinys, j NEPAPRASTAS PELNAS 
Kaina nepažymėta. Knygos 
viršelf piešė dail. M. Stankū
nienė.

100 BENDROVIŲ

Per tą 1,000 metų Angli
jos karaliaus valdos išsi
driekė po visą pasauli. Jose 
niekada nenusileido saulė, j 
Bet paskutiniame šimtmety!

„Elektroninis šnipinėji
mas, kurį aš jau anksčiau 
pranašavau, tikrai Įvyks.: 
Bus Įveltas ir Richardas Nix- į 
onas, tačiau paaiškės, kad j 
jis yra nuoširdus (sincere) Į 
žmogus, ir tas padės jo ge-| 
ram vardui“.

■r

Ką tik gavome
Taikos rytas, novelių rin

kinys (15 novelių), parašė 
Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai
na $4.00, kietais viršeliais— 
$4.65.

1969 m. birželio 9 d. ji ta- 
’ me pačiame laikrašty, disku
tuodama „labai svarbius rei
kalus“, kuriuos prezidentas 
turės spręsti, pasakė:

i 
t

Po angelų sparnai5, nove
lių rinkinys (25 novelės), 
parašė Alė Rūta, 191 psl., 
kaina $4.00, kietais virše
liais — $4.65.

„Aš manau, kad prezi
dentui patartina pasikliauti 
savo protu ir nepasiduoti 
kai kuriems savo patarėjų 
poveikiams“.

1970 m. birželio 29 d. ji 
pareiškė:

”Mr. Nixonas turės prob
lemų savo patarėjų rately“.

Pernai balandžio 28 d. ji 
pasakė:

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

Šen. Proxmire paskelbė 
i daugiau nei 100 bendrovių, 

. ! kurios nepaprastai pasipel-
Rinkinyje yra 103 pasakė-1 ng karinių užsakymų, gau- 

čios ir trumpa Krylovo bio- namų g pentagono.
: grafija. Krylovas laikomas
i rusų pasakėčios klasikas. ■ Yra bendrovių, kurios pel- SunkiauMu keliu, roma- 

’^AV-beae 74% no 500%. Daugiausia pelni- nas. parašė Jurgis Gliaudą,
ri skalbiamąją mažiną, 47% -
—skalbinių džiovintuvą, šaudmenis.

Mūsų piaeities beieškant, 
parašė Česlovas Gedgaudas,* 
357 psl., didelio formato, 
įrišta, kaina $15.00. . Žinau, kad šiuo metu

Į prezidentui Nixonui, atro
do, nėra gerai, bet aš prana- į 

šauju, kad iš šios krizės jis 
išeis sėkmingai ir sutirtė
jęs. Laikui bėgant, pasitikė- 
'jimas juo dar sustiprės... ’ 
Šios krizės rezultatas pagel
bės abiem partijom ir vi-

i gaminančios bombas ir 251 psl., kieti viršeliai, kai-į siems valdžios departamen-
na $5.00. • tams. Seks visuotinis išvėdi

i

i
' AN RECIPES parašė Juze 
Daužvardiene. kaina S3.50- 

EWAKENING LITHUA- 
NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J. 
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir noringiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

i I 
ii

Keleivio administracijoje j 
galima gauti Leono Saba
liūno „Sočiai Democracy in 
Tsarist Lithuania, 1893— 
1904“.

Kaina $1.00.

i
I

Heres what reaily 
took place when this 
desperate Lithuanian 
seaman sought asylum 
on the U. S. Cutter Vigilant- 
in U. S. waters-and we let ths 
Russians take him off by fore

2nd Large Printing 
Before Publication

"This gripping and suspenseful book shows how 
explosive events occur and alter human lives... 
highly recommended.” —Library Jourr.al
A:id from the ręst of the review, “November 23, 1970 
was a day when a sacred U.S. tradition was brokeri. 
While in U.S. territorial waters, Soviet crewmen ... 
forcibly seized Simonas Kudirka, a Lithuanian sea
man who had reąuested political asylum and refuge 
in the U.S.... Rukšėnas describes the chain of events 
that climaxed in a forfeiture of human ity.”
"The story of how a cardinal U.S. policy goveming the 
retention of defectors came to be violated.”

• —Publishers Weekly
Photographs. Maps. Index. $8.95

McKAY

Iv
■ •

liufio.se


N’c 23, 1973 m. birželio 5 d.
V .

MAIK1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

ralius, o Lietuvos kunigaikš- ĘyĮg**^*** 
i tis Mindaugas, kryžiuočių m
į priešas. Ir tuoj jūsų kraštą — Ev. 2:

»užpulsim Seniai jau laukiau Toje pi riry 

kalendortasį^^^SŠ Z : 

baigiamas P,kt* 

išparduoti
kaina $1.50

Keleivio
i

nis ir primena, kad tikėjimą 
visada platintum žodžiu, o 
gintum kardu. Tegu tavo 
galybė siekia nuo Baltijos 
iki Krymo ii* toliau. Jeigu 
krikščionių tikėjimą pamy
lėjai ir parodei prisirišimą 
prie mūsų bažnyčios, tai po
piežius tikisi, kad parodysi 
savo širdies prakilnumą ir 
kasmet prisiusi po skatiką 
nuo kiekvieno žmogaus alie
jui i švento Petro lempą. No
rėdamas parodyti, kaip jis 
tavo širdies dorybę pamylė- 

: jo, popiežius duoda ir dova- 
• noja tau valdžią ant visu 
i kraštu, kuriuos galėsi atimti 
; nuo Rusijos, nuo Tautvilo 
į arba nuo Danieliaus Haličą 
i paveržti. Mindaugas: Aš po- 
j piežiaus malonę gerbiu ir 
į tikrai pasinaudosiu. Aš tik- 
I rai pasiliksiu sau tuos kraš
tus. kuriuos pats galėsiu pa
imti. Savo darbo vaisių nie
kam neduosiu. Paimsiu ir 
Haličą. ir Rusiją, o jei man 
pasiseks, tai paimsiu ir jūsų 
švento zokono žemes. Po
piežius. tur būt. gana turtin-’ 
gas, jeigu taip greitai dali
na svetimas žemes. Iš to 
man aišku, kad ir Lietuvos 
skatikų jam nereikia.

nu_! — Tai atrodo, kad Min- 
- daugas gailėjosi krikštą pri- 

į imdamas krikštą ir prisiek-; em^s* 
damas būti ištikimu krikš-’

— Tokių kalbų esu girdė-’ čioniu, jis paniekino senų 
jęs, bet aiškiai nežinojau, i savo tėvų tikybą ir jų dievus, 
kaįp Lietuvos kunigaikštis Jo paties motina prakeikė jį. 
pasidarė karaliumi.

— Labas rytas, tėve. Kaip! vimosi dieną buvo suruoštos 
šiandien jautiesi? j iškilmingos pamaldos. Min-

I daugas prisiekė ištikimybę 
popiežiui ir katalikų Dievui,— Žinai. Maiki, kai tu 

man pasakei, kad LietuvaI tada popiežiaus legatas Hei- 
buvo karalystė, tai aš dabar į denrich uždėjo jam k“ , s 
jaučiuosi kaip ant kito svie-į liaus vainiką, ir tokiu būdu 
to. Rodos, ir saulė dabar’7" ’ 
šviečia linksmiau, kai suži-; Lietuvos karaliumi. Tačiau 
nojau, kad kunigaikščiui! 
Mindaugui pats popiežius 
prisiuntė karaliaus karūną. ;

I

— Ar tėvas pirma to neži-į 
nojai?

kara-

dabar’ Mindaugas buvo įšventintas

nesijautė laimingas.
— Kodėl?

— Todėl, kad jautėsi 
sikaltęs savo tautai. Juk pri-

‘ — Popiežiaus pasiuntinys
Heidenrich lada nusimeiė 
vienuolio skraistę, perplėšė 
komžą, ir nuolankaus vie
nuolio vieloj prieš Mindau
gą pasirodė šarvuotas kry
žiuotis su kardu. Jeigu ko
va. tai kova, tarė jis Min
daugui. Dabar pažink ma
nyje kai’žygĮ. matyk tiktai 
priešą. Kovosiu prieš tave 
slaptai ir atvirai sukelsiu 
tavo pilyje gaisrą ir kas va
karas prie jKJterių pridėsiu 
tau prakeikimą.

— Nu, tai kuo tas užsibai
gė?

I
t
Į
<I

Įvairius laukinius gyvu-< 
liūs žmogus prisijaukino pa
lyginamai ne taip seniai. Ži
noma, rašytinių šaltinių taura 
įrodyti nėra. Naminių gyvu
lių pradžią tegalima nusta
tyti iš surastų jų kūno lieka
nų. Dabar tiksliausias meto
das — tyrinėti kaulus. Pagal 
kaulų radioaktyvumo mažė
jimą mokslininkai gali gana 
tiksliai nustatyti jų senumą.

— Užsibaigė tragiškai, tė
ve. Mindaugą nudūrė kuni
gaikštis Daumantas, kurio 
žmoną Mindaugas buvo pa
viliojęs.

NAMINĖ KARVUTĖ 

IR ARKLELIS

• — Kryžiuočiai turėjo su
‘g juo daug bėdos, tėve. Jie jį 

ramino, kad jų bažnyčia at- 
•t...........................“ . tz • •• ii - • v< leidžianti žmogui visus nu-. Kodėl: Kai jis paklausė jos: Motin. 3ikaltimu5. tik pasakyk jiem 

tu man nepasakei to anks- ■ ar nekęsi manęs amžinai . s|aptai j ausį, kuo nusikaltai. 
Sau? į Ar tau ne miela kad tavo su-; lė k 0 viskas

KT ...... , ., n?s.ta!’? kar?1!u"’1? i būsią atleista. Bet aš pats
-Nesitikėjau kad kara-,as lenkiu prieš tave vaim-j,^

line rrnlarii niifi raviu eovn cro Hm no la i m i m L-

Tais tyrinėjimais pasirė
męs, Kalifornijos unievrsite- 
to antropologijos profeso
rius dr. Rainelis Bergeris 
Science žurnale paskelbė, 
kad žmogus Graikijoje kar
vę ir kiaulę prisijaukino a- 
pie 7.000 metų prieš Kristų, 
taigi prieš 9.000 metų.

liūs galėtų būti tėvui toks' kuolą savo galva, palaimink Js jjemg k£ fr kas H 
svarbus dalykas. Be to Mm- mane! Ji atsake jam: A.-l pažvelgti į mano sąžinės be- 
daugo ir negalima Lietuvos prakeikiu tave! Klausyk—į, , .... .. . T_
karaliumi vadinti, nes jis’prakeikiu! Klausykite ir jūs ! u^n^;, . * jo Jisai- ą 
nuo tos „garbės“ atsisakė iri visi vienuoliai! Prakeikiu ir 
atvežtą iš Romos tą dovaną’ jus! 
sviedė popiežiaus legatui at- žiuočių veidmainystė.
gal.
- Ar tai gali būt teisvbė? I Tūsų Li,etuv?! Sūnau,Min’'' ?amsi’bemokslė liaudis slan-

' i gali atleisti man už pralieta 
Tėb7s'7rakėTkta’'kI4'-|krau«; k,as? I>ažiQrėkit ' 

- - - Į mano kardą. Jis surūdijęs
, _ _ , - - ’ nuo kraujo. Ar norit dar di-tum maras, apgaubusi visą* , . ..i dėsnių kalcių? Tai žiūrėkit:

— Taip yra parašyta kny
gose, tėve.

— Ar pasakyta, kodėl?

— Pirmiausia todėl, tėve, 
kad karaliaus titulas jam 
buvo įsiūlytas dideliu spau
dimu.

— O kas jį spaudė?

— Spaudimą darė kry
žiuočiai, kurie be paliovos 
Lietuvą plėšdavo ir degin
davo. Be to. maištavo ir sa
viškiai kunigaikščiai. Min
daugui sunku buvo palaiky- 
tLkrašte saugumą ir taiką. 

, -Todėl jis pats pasiūlė kry
žiuočiams taiką — jūs ne
pulsite Lietuvos, o aš nepul
siu jūsų ordino. Kryžiuočiai 
sutiko 
ga. k:f-----r------- , ----------
n^bę ir apkrikštytų Lietuvą. 
Jis nutarė nusileisti. Kry-

o Laikytis. bet su sąly- 
,ap jis priimtų krikščio-

• dauge. tas maras palies ir kioja po geležiniu mano 
tave. Jis neužmuš, bet žmo-; skeptru — aš ją prispau- 
nės bėgs nuo tavęs iš tolo. įdžiau. Pažiūrėkit, kaip tas 
Ir liksi tu vienas pasauly. į tamsus lietuvis, man tik pa- 

! Išmirs tos tautos, kurioms j mo'jifc. nulenkia galvą ir 
buvai uždėjęs geležinius žegnojasi, nors velytų grei- 
pančius. Liksi tik vienas ant i čiau turėti ant krūtinės be- 

| liaudies kampiniu. O tas tam-j sirangantį žaltį, o ne jūsų 
{sus tikėjimas, kurį tu prie-1 užkabintą rožančių.
Į m ei, suvienys tave su tauta, j
kuri praris Lietuvą. Esi ant; — Ar taip sakė Mindau- 
sosto; bet ant sosto su tavim! gas?
ir popiežius! Turi vaikų — 
jie bus kryžiuočiai, žmogžu
džiai. Verčiau eik ir užmušk 
juos lopšy!.. Pagimdžiau aš' “,CK,S’ leve- 
gyvatę, ir tu gimdai žalčius | _ 0 ką ant to pasakė
A! perplėšiau širdį! širdį 
tau perplėšiau. (Išeina.). 
Mindaugas į kryžiuočius: 
Ar girdėjote? Heidenrichas: 
Pagonės prakeikimas. Min
daugas: Ne, tai motinos pra
keikimas. Heidenrichas: Ne-

. kalbėkim apie prakeikimus 

. Štai atneša tau popiežiaus 
laišką su palaiminimu. Min
daugas: Aš skaityt nemoku.}

Arklys prijaukintas Uk
rainoje 4.350 metų prieš 1 
Kristų, šuo Anglijoje 7 300 l 
metu prieš Kristų. (

i Daug seniau žmogus pri- i 
sijaukino avį ir ožką. Arti- . 
ynuosiuose Rytuose. Irane, a- 
vis prisijaukinta 7,700 m. 
prieš Kristų, o ožka dar se
niau — 8.050 m. pr. Kr.

Tą amžių, kaip minėta,’ 
mokslininkas nustatė išty-i 
ręs rastų gyvulių kaulų ra
dioaktyvumą. Gal ateity bus- 
ras+a dar senesnių laikų na
minių gyvulių kaulų.

— Taip Mindaugo žodį 
užrašė savo dramoje Slo- 

I vackis, tėve.

Geri žodynai
Angly - lietuviu kelbu žc 

lynas. V. Baravyko, 590 psl 
įpie 30.000 žodžiu kaina SF

I ietuvių-anghj kalbų žo 
Ivnas, rpoagavn Karsav 
•aite ir Slanohrrskis. api 
?7.000 žodžių 511 ps!., ka 
»a -- $5 00

kryžiuočiai?
dievo karalystės jinios

— Popiežiaus legatas Hei- 
denrich pasakė: Atsimink, 
viešpatie, kad mes padarė
me tave karaliumi.

IEŠKOJIMAS RAMYBĖS
Antra dalis

Kaip matėm iš Izaijo prana-
■ šystės. kad vienas Jėzui duotu 
| titulą yiu Ramybės Kunigikštis.

_ , . , _ f šito Ramybės Kunigaikščio gi-
— O ką jam atsake Min-: mimą paskelbė angelas nuolan-:

daugas? J kiemš aviu ganytojams nakties ’
’ metu. Tasai Dievo siųstasis tn-

Man karaliaus vaini- *elas tarė: ”*«*"**>*«• Nes— Man Karaliaus vaim skdbiu jains di<lelĮ
kurs bus visiemsžiuočiai nuvežė ta žinia no-1 Perskaitvk ji man. Heiden- kas nereikalingas, atsake džiaugsmą. Kurs ous 2Z Z lab£ nudžiuk1 Pasakysiu trumpai: Mindaugas ir nusiėmęs ų

J , . a Dievo vardu popiežius sVei- vainiką nuo galvos, metė jį me I>»vydojnieste Išganytojas.MindamiTkSišSTaT MnTta^LE padeda' P» Heidenncho kojorm Ir__________________
nika su dovanomis. V^nika- glohon visus krikdo- Pndūrš: Dabar »s nebe ka- obė karšesni

» * * * * 7 * .' *

kurs yra Kristus, Viešpats— 
Staiga atsirado prie angelo daa-

Bet nereikia manyti. kad Die- 
s vas visai nieko apie tai nežino 
r ir nesirūpina. Suminėjęs įvairią 
s paklydusiu ir saumyiių žmonių 
•- nusidėjimus, pranašias lzaijas 

. SS-me sk. 15-je eilutėje sako: 
; "'Viešpats matė, ir tai uepatiko 

* jo akyse, kad nėra teisybės“. 
!“ Kitas Aukščiausiojo liudytojas 
H • kniba panašiai šitokiais žo-
- į džiais: ~Nes iš savo šventosios
- aukštybės Viešpats pažvelgė že- 
.. myn. kš dangus pažiūrėjo į že- 
55 tnę. kad išgirstų belaisvių deja-

t ima. išlaisvintu pasmerkt uo. 
sius“. — PsaL 1W*:1»J21>.

Ka> domitės Tiesa, mes pri- 
siusim veltui spaudos. Kreipki
tės šiuo adresu:

LRhKuūaa Kible Studentu
212 E. ’.rd Street. 
rng Vafley. HL 61362.

(Skelbimas)

IžSAKYKITE ri(U!

TIKTAI PER
INTERTRADE 
E X P R E S S CORP.

GERIAUSIA DOVAVA
I UETTVĄ!

SPEC IALI S Rl 13 JŲ 
CFRTĮHKATAI 

iNEERTRADE 
F.XPRESS <T>RP. PIK 
WUI JI MS TAI PASA
KĖ. tR JCSę GIMINĖS 
TAI patvirtino:
L pri+tL tą aari. w»- 
k?3»M lak įozžą iafi tak- 

L~ii— .Tai yra tas 
jaal. Laąp liriat 
i,r3slar»«x 3Ž tą 
«s&aau pirkti pr 
2ML S3MI ar aw< A 
vertėm.

INRERTRADE 
EXPRESS ITIRP. ■

■MS.
RaMią certifBatai saS 
hč:i paprastais
rah&zis Sabai eera tarša 
rll-NA GARANTIJA

IARAI GREITAS 
• PRISTATYMA<

Orufitalai rrKaižME’ 
j ūsą jriffiinią maius 
ryKtzdaujr per 3 savaites.

Už spcriaiąji rubii yra 
in^ma S2.GB.

Jotie pnaaMitėjnaa! 
Prašv Lile aaa>a *aa 

ifiaslrvi* 1 atiteko

I IŠAKYKITE DABAR 
l žSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE' 
EAPRESSS (ORP. 

123 East 2?.rd Street 
t iOh Eh*r 

New Vert. N.Y. IMI* 
TeL 9^2-153*

LYRAI SY ARBU!

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

A U TOMO B I Ll A I
Pikta garantija 

Grnčnnssai pristato 
IŠSIRINKITE K ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELUV 

ZHIGOJ VAZ 21«1 
Kaiea ............ £L52RW

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 21« 
Kai— ............

FURGON
STATION WAGON 
Kai— ....

Ezpnrt vadei
MOSKVTH H 412 IE
Kai— .... SL57KM

MOSKVTHTi 
Kana ..........

W IE

ZAPOROtETS ZAZK8
K*“ $2JSKM
prašyki: mos J

Pąrinaudokite paskutine gc.a proga įsigyti visas 4 
’ knygas. kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio B

II
1

Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psL 
Penktieji metai, 592 psL 
Gana to junga, 492 psL 
Teroro ir vergijos imperija 
Sovieto Rusija, 309 psL

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

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša 
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisą praktiką, apie pabaltiečių uarl>o stovyk. 
las ir kt

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

'i 
it 'i 
I

I i
“KELEIVIO 
prenumerata-gera

t

f

4



MOTERĄ SKYRIUS i 
l 
t

AL£ RŪTA

Mažoji scena
Paspaudžiu gazą ir skrieju ta kryptimi, kur manoj 

širdį visada traukia. Už nugaros barška, svyruoja, braška, • 
tartum griūva ant manęs sunkusis vežimas. Kai skambte
lia bonkų stiklas, prilėtinu važiavimą. Nuo sudaužytų 
skaičiaus atskaito man iš algos nemažą procentą. To sau
gaus!, nes man gi kiekvienas dvisavaitinio čekio doleris ir j 
kiekvienas centas reikalingi.

Lekiu apytušte gatve, leidžiuosi nuo kalniuko. Mano ; 
širdy lyg ištirpsta švino gabaliukas: kaista, smilkiniai; 
tvinksi, neseniai išgertas alus prakaitu išsilieja ant kaktos i 
ir sprando. ?

i

Neaukštas bokštas, su kryžium, žemiau— omamen-Į 
tinė saulutė... Tai mūsų bažnytėlė, toliau — kiemas, mo-’ 
kykla. salė. Tratėdamas ir barškėdamas jau suku ir spau- i 
džiu į kalniūkštį. nors susigūžęs mėginu tuoj lėtinti, sulai
kyti triukšmą: juk važiuoju pro pat didįjį altorių su šven
čiausiu...

Pro salės langus plyšta šviesa, bet dar muzikos nei: 
triukšmo nesigirdi. Virš vairo guli orderių pluoštas; vir- ■ 
šutinis — šiuo adresu. Kaip aš patenkintas, kad šiuo ad- ’ 
resu! Tiesa, aš tą kompaniją ir pasiūliau Juozui. Sakau,! 
greitas pristatymas, geras alus, visokios yra viskės... Sa-! 
ko — gerai, ar pats ir atveši? — Atvešiu, kur aš neatve- į 
žęs! Širdis daužosi, kiekvieną kaitą čia atvažiuojant.

įdurtu sunkvežimio galą į mokyklos duris, einu į rūsį. | 
Šlaistosi pasieniais keli vaikai, stoviniuoja vienas dakta- ’ 
ras; kilsteliu kepurę. — aš jį iš matymo pažįstu. Klausiu, 
kur Juozas. Nežino nei vaikai, nei daktaras. Įeinu į švie
sos sklidiną virtuvę. Kvepia kava, pyragaičiais nuklotas 
stalas, dvi storos moterys, net man nematytos, terškina 
puodukus. Juozo čia nėra. Užeinu į vyrų kambarį, tada; 
lipu laiptais į salę. Nebesvaigsta galva, alus baigia išga 
ruoti. Keista! Vos laiptus įpusėjus, muša kaip būbnas šir- ’

KELEIVIS, S©. BOSTON 
mažiuj j. -

PAVASARIO NAKTIS

Skambi lakštingala triukšmingai gieda, 

Alyvom kvepia senstaųtį ųąktis.

O žalias mėnuo per medžius atrieda

Ir ima šviesti tiesiai į ąki*.

Atsiminimai skrenda mėnesienoj 

Kaip angelai, ir aš nebegaliu 

Užmigt nuo liepos silueto sienoj 

Ir nuo žalių mėnulio spindulių.

O laikrodis kartoja seną melą, 

Kad laime šypsosi, kad ji 8CT*> 

Ir bėga jo takšėjimas per stalą 

Į džiaugsmą didelį, kurio nėra.

Teises patarimai

Nr. 23, 1973 m. birželiu 5 d

nenori. Tėvas pradėjo gin- ra ateivis, o čia gimęs, ir to
ris. kad jis nesuprato, ką pa- dėl esu tikra, kad teismas 

• sirašęs, kad agentas jį ver- bus tos nuomonės.^ kad jis 
tęs pasirašyti. Mūsų advoka-! suprato, ką pasirašęs, bet 
tas apsiėmė mūsų reikalą. dabar gailisi tai padaręs, 
ginti, bet mus įspėjo, kad; Tai nėra joks pasiteisini- 
reikalas yra labai sudėtin-' mas. Matyt, pirkėjas kreipė- * I • • * • _ !•____ 99___________

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

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ-
M£S NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

gas ir komplikuotas.

I

Prašome mums parašyti, 
ar, Tamstos nuomone, tėvas 
galės išgelbėti savo ūkį ir. 
jei teismas įsakytų jam par
duoti ūkį pirkėjui, kas atsi
tiktų. jei tėvas vistiek nesu
tiktų tai padaryti.

Namas geroj gatvėj, ro
manas. parašė Jurgis 
kus, kaina $4.00.

Į si į teismą vadinamojo „spe- 
cific performance“ reikalu. 
Tai reiškia, kad jis prašo 
teismą įsakyti Tamstų tėvui 
jam pervesti parduotą ūkį. 
Jei teismas nutars, kad ūkis 

. turi būti pervedamas pirkė
jui, tada, jei Tamstų tėvas 
nesutiktų pasirašyti nuosa
vybės popierių (deed), — 
teismo nutarimas (decree) 
bus užregistruotas atitinka
moj įstaigoj, ir viskas bus le
galu ir be tėvo parašo.

I 
t

Mūsų tėvas yra jau virš 
80 metų amžiaus. Juk į ka
lėjimą niekas jo nesodins, 
seni ir, be to. dar invalida. 
Tęi jis nesutiks 'pasirašyti, 
kas gali ji priversti? Mes tą 
nati klausima esame pasta
tę savo advokatui, o jis tik 
mums sako: ”wait and see. 
Šit tight“ (Palaukite ir pa
matysite. Nieko dabar neda
rykite).

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio j laikraštį
skaitytojas. laiška ištaisyti
Klausimus prašome siusti tiesiog ši*w lietuviu kalba ir 
adresu:
r>r. M. Sveikanska«. Attorney ai Law.
Boston Five Building
1895 Centre Street
W. Roxbury, Mass. 02132

žinome. kaH šis mūsų 
I laiškas gali būti Tamstai ne- 
? aiškus, nes iis yra pusiau 
; amerikoniškai ir pusiau lie- 
j tuviškai narašvtas. Jei dėtu- 
—.• i_.-i.__vx.- prašome 

dabartine 
prašome 

mūsų vardų neminėti. Jeigu 
galėtumėte, prašome atsaky
ti laišku.

! Seni lietuviai
Wisconsin.

I
Klausimas

Atsakymas

I Jan-

Birutė Kemėžaitė,
D1EV! AŠ IŠEINU..., 
psl., kaina $4.50.

SU-
294

MINDAUGŲ NUŽUDY
MAS, Juozo? Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

Jei tėvas galėtų įrodyti 
teismui, kad agentas jam 
sakęs, kad jam „pakišamas“ 
dokumentas yra ne pirkimo- 
pardavimo sutartis, o kitoks 
dokumentas, ir kad tėvas 
pasirašęs ne tą dokumentą, 
kuri buvo ketinęs pasirašy
ti, — būtų kitokia situacija. 
Tačiau iš Tamstų laiško 
sprendžiu, kad taip nebuvo 
ir kad tėvas žinojęs, ką pasi
rašąs.

sunkiausiu Keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą. 
251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

Aloyza* Baronas: LIEP- 
rA! IR BEDUGNES, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl., 
caina $3,00.

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

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

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

Rezistencija, romanas, 
'»arašė R. Snab's, 429 psl., 
kietais viršeliais, 
$6.00.

kaina

Brolio Mykolo 
manas, parašė

gatvė, ro- 
Eduardas

j Cinzas, 303 psl.. kieti virše- 
Kiauros rieškučios, romą-j liai. kaina $6.00.Tėvas nelabai norėjo apsi

gyventi pas seserį arba pas 
mane. Jis yra užsispyręs 

Mūsų motina atvyko į A-j žmogus, ir su juo sunku su- 
meriką prieš daugelį metų, ‘ sikalbėti. Po kelių mėnesių, 
kai dar buvo visai jaunutė.1 mano seseriai nuvažiavus tė-

| Ten, kur gyveno, 
i buvo mažai, ir ji ištekėjo už 
» amerikono — ūkininko sū- 
’naus. Mes esame tik dvi se- 
įserys. Kai augome, motina 

dis. Ar jau taip? Vos penkiasdešimtį peržengus? Tame SU mumis stengėsi kalbėti 
amžiuje mano tėvas pūrus grūdų iš vežimo metyte išmė
tydavo, tris dienas iš eilės pirmas, vis pirmas žengdavo 
rogių kirtime. Dabar jis jau aštuoniasdešimties, o sesuo 
rašo, kad stiprus, į bažnyčią, kaip seniau, pėsčias šešis 
kilometras nueina, kėdes ir stalus dirbti tebemokąs... Ma
no tėvas. Et. Amerika! Aukso šalis, biznių, lengvų darbu 
kraštas! Ir puskilometrio per dieną pėsčias nenukausta: 
savomis kojomis. Los Angeles kalneliais mašina telaipio 
ji... Nei žiemos, nei pusnių, nei vežimo stebulės į purvus 
įklimsta, nei šaltis gniaužia kvapą... Visos lengvatos čia 
tave lepina. Ir alaus kiek nori, apetitui sužadinti, ir prisi 
kimšęs skanių valgių. Coca-Cila atsidarai užsigardžiuoti 
atsiraugėti... O vis tiek širdis muša, lipant laiptais, pila 
silįpnumo prakaitas...

Ir salėj Juozo nėra. Kam, po galais, dabar perduot 
orderį? Moteriškaitės ten virtuvėj dar išgers kelias bon 
kėlės, skaičius paskui bus ne tas. Ir Juozo parašė mai 
reikia ant popieriaus, kitaip ką gi „bosui“ pasakysiu?

Salė dar tuščia, vos keli vaikai apie duris triukšme, 
kelia. Bet scenoje jau švytruoja daili balta galva, artistą 
sustatyti, taukši kažkas pianinu, derinasi garsus apačio 
scenos ištemptos dūdos. A, tai bus vaidinimai su muzika 
Žinau, žinau. Toji balta galva yra daktarienės; bet nepui 
ki moteris, darbuojasi, vaikus pamoko, muzika už virpini 
širdis iki ašarų. Mėgstu ir aš tuos vakarus,, kur ji progra 
mas išpildo. *4*

Va. ir Juozą nutveriu. Šypsosi, akyse jau ašaros, kra 
to ranką. Žemaitiją prisimenam, graudinamės... Scenoj 
uždūduoja, užkliurkina tos (ponios orkestras, mergytė 
dzingtelia skambučiais. Juozas, keldamas balsą, lenkias 
prie mano ausies:

— Ar atsimeni, kaip talkose šienaudavom? Plakam 
dalgiai panašiai skambėjo...

— Kur neatsiminsi! — Atsakau. — Ir dabar tebe 
matau geltonuojančius vėdrynus, pradalgiai kad kvepia 
atata. — atsisėdus gera atsigaivinti iš ąsočio saldžiarūgš 
te sunka...

— Mergaitę, grėblį numetusią, pasigaut, bučinį pa
vogt.. O rausta, šieno pilnos kasos... A. atsimeni?

— Taigi. O kur dabar mes skubame. Juozai?

— Tylėk, geriau nekalbėkim.

nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl., kaina $4.50. Juozas Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanas
Brolio Mykolo gatve, ro-’iš knygnešio kun. M. Sida- 

manas, parašė Eduardas ravičiaus gyvenimo. 233 psl., 
Cinzas, 303 psl.. kieti virše- kaina $2.50.
’iai, kaina $6.00.

Asmeniškais laiškais ne
atsakau. Jei klausimas yra 
bendro pobūdžio ir gali bū
ti Įdomus skaitytojams, aš i 
jj atsakau per laikrašti.

lietuvių vo aplankyti, jis jai prane
šė, kad pasirašė popierius 
farmai parduoti. Sako, toks 
agentas pas jį buvo atvažia
vęs ir kalbinęs parduoti. Jis 
ir sutikęs. Kai tėvas seseriai 
pasakė, už kokią kainą jis

Man, be to. nesinori kišti? 
i kito advokato vedama rei
kalą. Jei Tamstų advokatai 
pataria nesinervinti ir lauk 

koniškai gerai kalbėjo. Mes; pardavė motinos taip bran- ti. — taip ir patartina 
išmokome ne tik lietuviškai gintą ūkį. ta vos neapalpo, ryti, 
kalbėki, bet ir skaityti hų Tiesiog grašiai. (
šiaip taip rašvti. i

Sesuo man patelefonavo,
Kai tėvas buvo 45 metų ’ aš tuoj nuvykau pas tėvą, ir 

amžiaus, jis dirbo prie gele-. mes visi pradėjome tartis, 
Cinkelio. Vieną dieną įvyko kaip iš tos nelaimės išsigel- 
baisi nelaimė, ir jis pasiliko J bėri. Sesuo paskambino a- 
be vienos kojos. Gavo kiek į gentui ir jam pasakė, kad 
oinigu, bet nedaug. Motina? tėvas nutarė ūkio neparduo- 
sunkiai dribo. taupė dejoj ti. Tas pradėjo ją plūsti pas- 
centą prie cento. Kai ji mirė * kuriniais žodžiais ir grasin- .ti 14.: —__

lietuviškai, nors ji ir ameri-
da

pa 
do-

Bendrais bruožais: 
prastai, tas faktas, kad 
kumentus pasirašęs asmuc 
sakosi nesupratęs, ka pasira 
šęs. negelbsti tokioje situa
cijoje. Jei žmogus yra tos 
nuomonės, kad jis nesupran
ta iam pateikiamo pasirašy
ti dokumento, jo pareiga y- 
ra pasišaukti pagalbos. Jis 

1970 metų rudeni, ji paliko Į ti. Mes su tėvo pasirašytais turi kreiptis i advokata arba 
nedidelį ūkelį (farmą) ir popieriais nuvažiavome pas. bent i savo šeimos nari, ku- 
reroką sumą pinigų.reroką sumą pinigų, ir advokatą, mano vyro gerą 
’bonds“. Ji. būdama labai pažįstamą. Tas pasakė nesi- 
varkingo būdo, buvo suda- nervinti? į laukti, kas čia 
iusi testamentą, pagal kurį bus toliau;
saliko mūsų tėvui savo ūke-

« •

ris jam gali nerskaitvti do
kumentą ir jį išaiškinti.
!
t

■ Iš Tamstos laiško spren
džiu, kad Tamstų tėvas ne

Vytautas Alantas, AMŽI
NAS LIETUVIS, I dalis, 412 f i v (h A

& 12 knygų už $2
To paties romano II dalisj Atsitiktinio kareivio užra-

114 psl., karna minkštais šai, J. Januškio atsiminimai, 
viršeliais $6.00. kietais — 127 psl., kaina $2.00.
'6.50.

I Stepono Strazdo eilėraš- 
Vytautas Alantas, ŠVEN- čiai, 159 psl.. kaina $2.50.

TARAGIS, istorinis romą-j
nas, I dalis. 405 psl., kaina! Murklys, apysaka vaikam, 
minkštais viršeliais $5.00. ! parašė Antanas Giedrius,

130 psl., kaina $1.80.

VILKAS, premijuotas ro- Juodojo pasaulio sukili- 
manas, 234 psl.. kaina $4.50 j mas, parašė Stasys Michel- 

• sonas, 127 psl., kaina $2.00.

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

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas

Brėkšmčs našta, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 
psl., kaina $6.00.
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Iškrausiu ten, apačioj, prie virtuvės durų!

— Gerai! O pats ar ateisi j vakarą?

tikras pragai-as. Tas žmo
gus. kuris pirko tėvo ūkį, pa
davė tėvą į teismą, reikalau
damas, kad tas ūkis būtų 
jam pervestas, ar nori, ar

i, o mums — dukterims — = Kai testamentas liko teis
iausi turtą lygiomis dalimis. ’P0 patvirtintas, prasidėjo

Nutylu. Ir atsimenu, kad man reikia skubėt. Pakišu 
Juozui plunksnakotį. Pagalvoju: visi, mat, parkerius čia 
uri... Triukšmas kyla, muzika plėšosi nedidelėje scenoje. 
Minia krato baltą galvą, diriguodama, stabdydama, vėl 
iradėdama... Aš Juozui šaukiu:

Motinai mirus, nutarėme, 
-ad tėvas -apsigyvens pas 
nano seserį, nes jos vaikai 
au suaugę ir ji yra našlė.

Pranas Naujokaitis,

— Dar...

— Su.

(Bus daugiau)

— Ateisiu! Skubėsiu į programą! Juk dar tik repe
tuoja. ar ne?

— Tai sudie dabar!

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

Ar buvo visuotini* tvanas,
64 psl., kaina 25 centai.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
caina 25 centai.

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

Soęi»lizm*> ir religija, E. 
Vandervelde, 24 p31., kaina 
10 centų.

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

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

Atskirai sudėjus, jų kainą 
$11.40, bet visos kartu par 
duodamos u2 $2.
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Vietinės žinios
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėta* i 
I 

pių — už 5o centų, už $2.0 Į r

Juodasis distriktas

(sulankstomas)

Malonios ir nelaimingos 
pavasario pramogos #

Bostone gyvenantieji juo-
Pavasario sulaukus, ne tik • dūkai rūpinasi, kad būtų su- 

visa gamta atgyja ir suža- > darytas specialus senato 
liuoja, bet ir žmonės prade- į „juodasis distriktas , kur 
da daugiau keliauti, judėti; jie Pa^ys turėtų daugiau ad- 
ir pramogauti. Padažnėja iš- ministracinės galios. Mass. 
vykos i jaunimo stovyklas, senato tai buvo jau nutarta, 
atostogautoju kelionės ir kt. ^et gubernatorius tą nutari

mą vetavo. Dabar juodukai
Štai praeitą sekmadieni, pradėjo" kovą iš naujo, nestpietu-g0 Bostono Lietuviui 

Bostone buvo surengtos dvi-; T. K:-“* ' ............
račių lenktynės, kuriose da-! įžio pritarimą ir paramą.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS tI
Rugpiučio 12 d. Romuvos 

Parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

• w •

s

KELEIVIS, SO. BOSTON
— ■ III .

Skaitykite 
šias knygas

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

Aišvydo pasakos, parašė 
■ Antanas Giedrius, 140 psl., 

Aidai ir šešėliai, premi- j kaina $3.00.
juotas romanas, parašė Va-; 
cys Kavaliūnas, 
kaina $5.00.

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
I STEPONAS KAIRYS

234 psl. J Lietuva graži tėvyne, Va-
• 1p<s Vaivnrvt3« pilpmie anraJ

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide 
Jiems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis 
kaina ................. $1.50

Vv+autas Volertas. GY
Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po j VENIMAS YRA DAILUS 

•omanas iš lietuviu emigranYZ * ~— — ------------------- --  - -c i buiai ic*^ «r> ss^vsa »ių chii^j au

|yra laimėję šen. E. Kenne- Piliečių djjx)s auditorijoje | tų gyvenimo. 242 psl.. ka<
1 džio pritanma ir parama. t loei-ivi™ Ronrirnnmcnpc _ m

lyVavo daug jaunimo ir net: 
vyresnio amžiaus žmonių.; 
Renginys baigėsi gerai, ir jo 
pelnas paskirtas psichiniai 
atsilikusiųju gydymui.

Šiuo metu pagyvėjo ir; savo bute Qujncy nusižudęs 
vandens sportas — burinių buvęs šiaurės Vietname ka- 
laiveliu lenktvnės ar mėsė- i ro belaisvis aviacijos kapito
nu žvejų išvykos i ‘jūrą, bet nas Edward Bnidno. Jis už- 
šios pramogos jau buvo ir, duso, užsimovęs plastikini 
gyvybės aukomis apmokė-^maišelį ant galvos, 
tos. Štai tik paskutinę gegu-. m /, . . ,
zės mėn. savaitę, sugedus' . ai buvo pnmasis^komu- 
laiveliu motorams ar dėl ki-jn!st^ palestas belaisvis ir 
tu priežasčių. Bostono ir ar-' Pumas1^buvusių belafs- 
tirtiesnių sričių pajūryje nu-lvių nusizudęs.
skendo net 24 Žmonės. Jų 
tarpe žuvo ir nemaža jau-! 
nuolių. ;

Dėl šių nelaimiu kaltina
mos ir atitinkamos? uosto 
priežiūros įstaigos, kurios?; 
išleidžia laivelius i atvirą 1 
okeaną, gerai nepatikrinu-. 
sios ju įrengimų tinkamumo į 
ir turimų saugumo priemo-! 

Inių.

Nusižudė buvęs karo 
belaisvis

J
Praeitą sekmadieni rastas

Ar skaitytos?
Draugas don Camillo. 

idomūs klebono ir vietinės 
komunistu partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai. 216 
psl., kaina $3.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
į Gliaudos romanas iš partiza- 

KREIPKITĖS! j ny veiklos, 254 psl., kaina
Atlieku visokius namų vidaus

ažymo darbus. Birute PūkeIev;čiiitė, -
bukite telefonu 282-7392 nuo RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, 
valandos ryto iki 5 valandos premijuotas romanas, 237 

° P,etV- i psl., kaina $5.00.

Mrs. L 0 N G
spėjėja ir patarėja visais klausimais 

(Spiritual Reader and Adviser)
Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

221 W. Centrai Street, Rt. 135
W. Natick, Massachusetts, C1760 
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga 
patarėja!

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės rengiamas 
Tautos šventės minėjimas- 
koncertas.

* ♦ *

Spalio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo rudens 
parengimas.• • •

Lapkričio 11d. So. Bosto
no Lietuviu Piliečių d-jos 
patalpose Bostono ramovė- 
nų rengiamas Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 56 metų 
sukakties paminėjimas

na $2.50

lės Vaivorytės eilėmis apra
šyta, Jono Tryčio iliustraci
jos, brangi dovana vaikams,

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

i 
(

I

| Vincas Krėvė savo lai’j.
i----- parašė Vincas -Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00 

Chicagos Istorija, paraše 
Aleksas Ambrozė. 664 psl. 
gausiai iliustruota, 
na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. F. Kalvaitytės-Karvelie 
nes, 360 psl., kaina . .$3.50 j 

DANGUS DEBESYSE,—i 
1918-1919 m. išgyvenimai, Į 
parašė Juozą* Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše 5 
liais $2.50 kietais $3.75 

ŽVILGSNIS Į PRAEIT), 
' K- Žuko, 476 psl.,

i NARDŽIO PULKAS, apsa- na ...............................
Į , • --------- -

Į
Ši radijo programa trans-1 

liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. komedija, Anatolijus Kai- 
vakaro.

♦ ♦ ♦
Birželio 8 d. — Pokalbis MURKLYS, 

su A. Gustaičiu ir J. Sonda. 
Ši progiama bus lietuvių 
kalba.

Tiesiant kelią Lietuvoj! kuose, 
nepriklausomybei, Vaižgan- * 

j to straipsniai. 40 psi.. Kai , 
i na $1.00.

I
f

I

II

Ošiančios pušys, Halinoj 
Did^iulytės - Mošinskienė.® 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

ALDRIC1I O1L COMPANY

130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170
Tel. 472-2086

kai-
$10

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
Aliejaus kuras
Aliejaus degikliai
Krosnys ir garo katilai
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo įrengimas 

Dorchester — So. Boston — So. Shore

”GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin- ? 
ga, eiliuotos pasakos ir le-į 

j gendos, parašė Jonas Valai-■ 
į tis, kaina $2.25.
t

i - — • — — - — — —— —

f ► ► n 
M►

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

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

i 
i 
tI t

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

KKONIS KONTR1M
598 Broad'vay

So. Boston. Mass. 02127
kai- 
$5 

kymėiiai, parašė Bale MYKOLO KRUPAVI- 
V%Vo°nnte’ 10? PS ’ kai’ ČIAUS ATSIMINIMAI, 364 
na $2.00. ■ psl., kaina $10.00.

irišta. kaina $4.00.
NEPRIKLAUSOMA LIE 

TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių 
kaina .................................$5

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

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127 
nimai iš Antrojo pasaulinio! 
psl., kaina $2.00.

A NTA NA S SM ETON A i 
IR .TO VEIKLA. Parašė J.l 
Augustaitis. 154 psl., kai-f 
na $1.50.
KONTRŽVALGYBA LIE ! 

TUVO-’E, Jono Budrio at- j 
gimininiai. 224 psl., kaina Į

Du broliukai, 3 veiksmų

rys, 78 psl., kaina $2.50.

A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ...................... ... $1.80.

• ♦ • i
C

Birželio 15 d. — Garso 
Bangų kolektyvas su talki
ninkais atliks savo pačių su-’ 
kurtą vaidinimą, vaizduo-’ 
jantį pirmąją bolševikų oku-' 
paciją Ši speciali programa 
tęsis visą valandą.

* • •
Birželio 22 d. — Žvilgsnis 

1 j lietuvių klubus kitose Mas- 
j sachusetts vietovėse.
i ♦ * •

Birželio 29 d. — Didieji

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

AIŠVYDO PASAKOS, 
parašė Antanas Giedrius, 

į 140 psl., kaina $3.00.
1
I
»

j
Išdžiūvusi lanka, 18 nove

lių. parašė Aloyzas Baronas, 
224 psl., kaina $4.50.

i
Mūsų mažoji sesuo, Anta

no Vaičiulaičio apysaka, 104 .:•no vaiciuiaicio apysaKa, 104 
xxxxx.xxxx.. % letuviy operos dainininkai j psl. kaina minkštais virše- v "31

praeity ir dabarty. I |iai3 $2.50, kietais $3.00. i *

’ « *

UŽ VIENĄ DOLERI IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

CENTUS PER MĖNESI

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmok ėjimo

I

• iuimok Mi P*r 60 mėne.iy * J°k'M Procenhf

WHITE FUEL
CORPORATION, 900 East First St„ Boston, Mass. Tel. 268-lįftf

i
informuoja skaitytojus apU pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir.it •irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kuUūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinnrnišk-,^. mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beiHr idarbjų bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirua už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.00

Adresas:
7722 George Street. T^aSalie-Montreal. <?90. Onebec. (’ANADA

; Poilsis ant laiptų, Vytauto
Be namų, premijuota a-; Karoso eilėraščiai, 50 dide- 

pysaka, parašė Andrius No į h0 formato puslapiu, kaina i 900 lrnJnn -.ii L . ....rimas, 200 psl., kaina $3.50. ■ $4.00.

Lemtingos dienos, Jono
i Jaškausko apysaka, kaina 
$2.50.

Milfordo gatvės elegijos, 
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštai.1 
šeliais — $3.75. " i

Tau, sesute, Prano Lem 
berto gyvenimas, kūryba 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

Lietuvių pasakos, parašė 
erman Sudermann, išver-Herflian

tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų, 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50. 
kietais — $3.75.

I
i

Dailininko žmona, roma
nas, parašė Juozas Tininis, 
kaina $5.00.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
linstruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina.................$6.00

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.
•e******************************** 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijc 

Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niaig nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santraukaLietuvos konstitucinės tei- i

sės kiautiniai*, parašė Kos- r komentarai, muzika, dai 
tantinas Račkauskas, 178 m* ir Magdutės pasaka, 
psl., kaina $2. Biznio reikalais kreiptis 1 

Į Baltic Florists gėlių ir dova 
1 Amerikos lietuvių politika, nų krautuvę, 502 E. Broad- 
parašė dr. K. Šidlauskas, j- way, Šo. Bostone. Telefo- 
vadas dr P. Grigaičio, kai- nas AN 8-0489. Ten gauna- 
na $1.50. mas ir Keleivis.

CI A SUSIVIENIJIMAS 
O LA LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS M1LIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių frateroalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir figoje pašalpą. kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMĄ S u-ieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sangi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrnudą — Ea. 
dovment Insurance, kad jaunuolis liautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCTDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Hs apdrau4oe mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krefpkitčs 
• kuopų veikėjus, ir ųe plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
LHhnanian AHtanee of America

30th Street, New Verk. N-T. 1M01
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Susirgo Pijus Vaičaitis

Vietines žinios
i

ATIDAROMA NAUJA 

BALETO MOKYKLA

Išvyka j gamtą

Bostono LSS Grandis litu-
I anistinės mokyklos mokslo
• metų užbaigimo proga ruo- 

- . - . . - , . , šia pirmąją pavasario iškylą
mokykla. Jai vadovauja į j gamtą Išvykstama ši sek- 
Tatjana Babuskinaitė-Vasi- ; madįenį birželio 10 dieną, 
liauskienė. Frederick Kimb- - - - -
rough ir Svetlana Vasily.

Brocktone atidaroma nau
ja šioje apylinkėje baleto' s

Mokyklos adresas:
825 North Main Street,

Brockton, Mass.

10:30 v. ryto i Fair Ackers 
Day Camp, Cape Gode, ke
lias 149.

Šį šeštadienį, birželio 9 d., • Bostonietis Pijus Vaičaitis 
Bostono Lituanistinės Mo- ; su žmona apsisprendė persi- 
kyklos mokslo metų užbaigi- kelti į Floridą, kur gyvena 
mas ir Romo Kalantos prisi- jr sQnus daktaras. Drau- 
minimas. Visa tai reng1* gai jiems ruošė išleistuves, 
mokyklos vadovybe ir LB p Vaičaitis staiga pajų- 
Bostono apylinkes valdyba, j tQ lavi ir

9 vai. ryto bus pamaldos ■ - - ° -z j

minimas. Visa tai rengia

Kviečiame visus, ypač li
tuanistinės mokyklos jauni
mą ir skautus, kuo gausiau 

o „ • -n •• 'dalyvauti, nes reikia geraiSmulkesnių mformacijų j |)a;iruo;ti artėjan<Hai į)or.Į 
kreiptis telefonu 587-6003 į to šventei Worcestery. 
į Mr. Larson. Į Tikimčs kad pasirodys jr

j tėveliai — galės pabendrau- 
į ti ir pakvėpuoti grynu oru.
I

Mūsų kaimynai Emilija ir ] 
Antanas Aleknos prieš 23; 
metus išsikėlė Į Miami, Fla.,! 
bet kiekvieną pavasari su-' 
grįždavo i So. Bostoną vasa- 
ros praleisti. Sugrįžo jie ir 
praeitą trečiadienį. Čia ža
da pabūti mėnesį ar ilgiau.

Grįžo Aleknos

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8 2868

gai jiems ruošė išleistuves

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Tuoj po pamal
dų — programa salėje po' 
bažnyčia. Čia bus įteikiami s 
abiturientams diplomai, mo
kiniams pažymėjimai ir do
vanos. Po to — meninė da
lis, kurioje dalyvaus ir kom- 
poz. J. Gaidelio vedamas

į mokinių chorelis.
Šiose iškilmėse kalbės, 

prof. kun. Stasys Y 1 a Į 
apie skaudžius paskutiniųjų' 
laikų mūsų istorijos įvykius.

i
I

i

I
I
I

i

Mokestis suaugusiems §2;
jaunimui — $1.

Maistą pasirūpinkite pa-' 
tys (atsivežkite iš namų).

Iki pasimatymo žaliojoje 
lankelėje!

Grandies valdyba

ir

I 
I

Senas parvirsta ir negir
tas.

yra vienintelė oficiali įstai
ga Wjt c estery, kuri siunčia , 
siuntinius tiesiog iš vVorces- ■

f 

tarto į Lietuvą ir kitas Rusi i 
jos valdomas sritis- Čia kai* į 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai aueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci> galima gauti įvairiau 
•iv. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

Flood Sųuare 
Hardicare C o.

Sav-tokas N. J. ALEKNA 
6ZS EAST KROADWAY 
SOLI H BOSTON, MASS.

1ELEI ONAS AN 8-4148
Benjannn Mocre Dažai 

Popieros Sienoms
Stiklai Langams

Viackla reikmenys narnami 
Reikmenys pi'nr.beriaFna

i Pirmoji auka paplūdymy Būkite atsargus ir dieną
Į 

Praeitą savaitę So. Bosto-
i no Carson paplūdimis jau vagių ir plėšikų prisibijo tik

* v iuai u autuve buvo nugultas nemažo skai- naktį, bet reikia turėti gal- 
Lemb^i-taVsmZvo dukrelėm Į čiaus sauiutės mėgėjų, nors1 voje. kad jie lygiai pavojin- 
Audrute ir Brigita. Jie nu-'dl . karšclU ir nebuvo.! gi ir dieną. Paskutiniu metu 

I Iš jo greitoji pagalba nusi- kai kurių lietuvių butai bu- 
mato dar kiek pabuvoti j gabeno ir pirmą gyvybės au-Į vo išplėšti dienos metu, tik 
Cape Code ir kt.. po to ap- j ką — 54 m. A. Fitzgerald, porai valandų šeimininkam 

!„*. __ i. j- . i išėjus į parduotuvę,
vo bičiulius. Ši jaunoji šei- i

Atvyko jaunieji Lembertai

Į Bostoną savo dreugų ap
lankyti iš Los Angeles atvy
ko inž. Vitalis ir Danutė

Daugelis mūsų tautiečių

skubom išskrido Į Floridą lankyti Chicagoje kitus sa- i kuris paplūdimy numirė, 
pas sūnų. i .......... " ’ - - . >

Linkime greitai pasveikti, ma keliauja automobiliu.

v— 4-
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Sveikina iš Šveicarijos !

Alė Santvarienė ir Elena 
Kuncaitienė, kurios nuo š. 
m. gegužės 27 d. džiaugiasi! 
Šveicarijos kalnais ir kito-j 
mis Įdomybėmis, mums at-' 
siuntė sveikinimų iš Alpių.:

i

Šią savaitę jos grįžta į 
Bostoną. 1

*

v

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
Gana

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

SOL TU BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL FOPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA 

šeštadieniais ir sekmadieniais
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETŪS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

3 3E

1

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be sakos, o 
, vedžioja. , žmogaus — be ydos.

Te!eiooas: AN 8-2805 Į
Dr. Jos. J. bonovan

[Dr. J. Pašakarnio 
tV . I F f » I N I 8
t OPTOMETRISTAS I
5 Valandos:
įniio 9 va, ryto iki 5 vai. vak
| Trečiadieniais nepriimama i

447 BROADWAY
* Seuth Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Chureh Slreet
E. Milton, Ma»s.

Atlietu visus pataisymo, r«man 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šauk’ta visados iki • va
landų varam.

Telefonas: 698-8675

ii A.J.NAMAKSY į 
; > Rea! Estate & Insurance j ■ 
1321 Country CIub Rd.

Newton Centre. Mase. 02159';

Tel. 332-2645 :>

:: TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd

I
►

(RUDO KTU TĖ) 
OPTOMETRISTt 

Valandos: 
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Savybės: 
Produktinęunus 

Grožis 
Alyva kūrenamos tkonomija

šilto oro krosnys
Rytdienos irentima*

I

I

Pilnas įrengimas. įskaitant aly

vos burnerį. putėj), oro filtrą, 
termostatą, kontrolė ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais-

10 metę garantija.

I
A

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.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1.430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 
ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Nuo 9 va L ryto Iki 8 vat v„ tšskvms šventadienius tr sek*.

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis įpiJimas
□ Patogios mokejimo’'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

;;
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500
Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip $1,000 dvieju' 
metę įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda ’ 
6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka 5i%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimą* 
Bankas veikia 109-tuosius metus.

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigaitis.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš $274,000,000

t

Namams šildyti : 
geriausias pirkinys

CITGO
L CITGO CLIMAT1CPaskutinė modemais alyva sikhmo naujiena ę-............ .........—

FORTŪNA FUEL Co. HEAT1NG OILS
Alyva Šildvmo specialia 1.1 i 

47* Adas* Street, Omney, Mass.
Alyvos bumerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per diena

Skambinti — Boston: 436-1204 773-4949

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės 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

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ĮSTAIGA
1
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Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANT1C 
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 siuntin.ams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė ParceljSer vice,'Ine
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — __ — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta ’

393 We»t Broadway 
So. Boaton, Maaa. 02127 
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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