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L. Brežnevo--Nixono 
„politturgus” pasibaigė

Abu partneriai daug kartų linksniavo žodį „taika“ 

ir sutarė daug naujų biznių. Bet — jokios kalbos apie Į

sovietinės diktatūros sušvelnėjimų, apie laisvę pavergtie*
•   • w  ~  isiems ir pačių rusų žmonėms. »

Praeitą sekmadienį apie j 
dešimt dienų trukęs Sovietų] 
Sąjungos komunistų vadoj 
Leonido Brežnevo ir JAV, 
prezidento Richardo Nixo-, 
no politinis turgus pasibai-, 
gė. Pirmadieni Brežnevas 
išskrido i Paryžių, kur nu
matyti pasitarimai su Pran
cūzijos prezidentu Pompi- ■ 
dou. Iš ten grįš į Maskvą. ;

Čia pritrūktų net laikraš-į 
čio popierio aprašinėti vi-i 
sai Brežnevo viešnagei nuo 
Washingtono, Camp David; 
ligi prez. Nixono dvaro San 
C’emente. Kalifornijoje. — 
kiek kur buvo išgerta vod- 
kos, scotcho ir šampano bei' 
prispaudyta rankų. Svarbes-' 
ni vra šio „biznio“ esami ar! 
numatomi rezultatai. O tai i 
rodo šių dviejų „didžiųjų, 
galvų“ pareiškimai ir pasi-i 
rašytos sutartys.

Savo šio vizito Įspūdžius; 
ir susitikimo su prez. Nixo-Į 
nu reikšmę L. Brežnevas nu- i 
pasakojo sekmadienio vaka-1 
re per televiziją pasakytoje! 
47 minučių kalboje, kurios 
pagrindinės mintys yra to
kios :

Jis perduodąs geriausius; 
linkėjimus amerikiečiams, 
nuo milionų Sovietijos žmo- ? 
nių, kurie su viltimi žiūri i] 
gerėjančius JAV ir Sovietų; 
S-gos santykius ir pastovios) 
taikos galimybes.

Jis esąs labai patenkintas j 
pasitarimų atmosfera ir pa-i 
siektais rzeultatais. Brežne-J 
vas priminė bendradarbia-Į 
vima su JAV antrojo didžio-j 
jo karo metu. po to sekusi J 
„šaltaii kara“ ir pareiškė; 
vilti, kad dabar abieju šalių] 
santykiai įstatyti i naujus; 
bėgius, kurie vesią i ilgalai- į 
ke taiką visos žmonijos nau-i 
d ai.

Jis ypač pabrėžė didelę! 
svarba pasirašvto bendro! 
pareiškimo, kuriuo pasiža-j 
dama vengri* atominio karo - 
tam JAV ir Sovietų S-gos.j 
o taip pat neleisti iam iškilti 1 
ir tam kitu valstybių. j

Toliau .jis atkreipė dėme-J 
si i ekonominio ir kultūrinio; 
bendradarbiavimo naudą a-i 
biem šalim, išdrįsdamas pri-1 
pažinti, kad ekonominėiej 
sritvie Sov. S-gai dar visi 
„kai ko“ trūkdavo.

„Šaltasis karas“ jau esąs; 
atgyvenęs savo laiką, ir pa- j 
gereie sovietu - amerikiečiui 
įyš’ai turėsią teisiamo po-Į 
veikio taikai užtikrinti Eu
ropoje. Azijoje. Afrikoje ir. 
Pietų Amerikoje. Jis išskir-Į 
tinai pabrėžė norą taika grą-į 
žinti Artimuosiuose Rytuo-į 
se. Be to. šia proga priminė, i 
ir kiek Sovietų S-ga buvo 
nukentėjusi per paskutinįjį

karą ir kokią pažangą ji yra 
padariusi.

Aplamai, visa Brežnevo 
kalba sukosi apie taiką ir 
dar kartą taiką, kurią ir pre
zidentas Nixonas daug kar
tų savo kalbose linksniavo.

Brežnevas dar patvirtino,; 
kad prez. Nixoną esąs pa
kvietęs bent po 8 mėnesiu 
atsilankyti i Maskvą, kur čia 
pradėtas santykiu atšildy- 
mas būtų dar toliau tęsia
mas.

Atsisveikinimo kalboje 
prez. Nixonas dar kartą pa
reiškė savo tikėjimą, kad 
dabar artėjanti „taikos era 
visai žmonijai“ ir paminėjo 
pasirašytų sutarčių reikšmę.

Brežnevo vizito metu bu
vo pasirašytos 9 sutartys. Be 
jau minėto pasižadėjimo vi
sais būdais vengti tarpusa
vio ir kitur galinčio iškilti 
atominio karo, buvo susitar
ta transporto, žemės ūkio. 
okeonografijos, kultūros ir 
mokslo mainų, mokesčių, a-! 
tominės energijos, prekybos 
plėtimo ir civilinės aviacijos 
klausimais.

Neabejotina, kad tokios 
JAV ir Sovietu S-gos ekono
minės ir politinės sužiedo- 
tuvės gali turėti didelės tarp
tautinės reikšmės. Bet ma
žesnės valstybės i jas žiūri 
ir su Įtarimu bei jaučiamu 
būkštavimu.

Prancūzijos politiniai ko
respondentai reiškia būkš- 
tavima. kad tai nebūtų dvie
jų didžiųjų galybių susitari
mas pasidalinti pasaulį ma
žųjų sąskaiton ir net Euro
pos saugumo pardavimas.

Šių politinių sužiedotuviu 
iškilmėmis ypač nepatenkin
ta Raudonoji Kinija, kuri J 
Įžiūri sovietų pastangas už-į 
sitikrinti buržuazijos para-Į 
ma galimam konflikte su Ki-į 
nija.

Sovietų komunistinės dik- Į 
tatūros stiprinime nemato 
jokiu šviesiu vilčių ir sovie
tų pavergtosios tautos, nes) 
nei susitarimuose, nei kalbo-į 
se nebuvo girdėti jokio žo-l 
džio apie pavergtiesiems 
laisvės grąžinimą, apie dik
tatūrinio režimo sušvelnini
mą, bent sovietinių kalėji
mu pravėdinimą...

Virš šio politinio turgaus} 
palapinės plevėsavo „amži-! 
nosios taikos“ vėliava pla-į 
čiosios publikos akims paža-Į 
vėti, o jos viduje tevyko tik’ 
mainu prekyba, kurios pel-! 
nas paaiškės dar vėliau.

Biznierių „taikos“ žodžiai 
mūsų per daug dar nežavi. 
Mes labiau gėrėtumės, gir
dėdami šūki: taika, laisvė 
pavergtiesiems ir teisingu
mas !

Jų atsakymas į kainų 
kontrole

kaip jau raseme, prezi- 
; dentas įšaldė prekių kainas,
1 bet tas Įsakymas neliečia ū-{ 
kminkų: jie savo neapdirb-i 
tus gaminius gali parduoti' 
už bet kokią kainą.

Kai kurios žemės ūkio 
produktus apdirbančios i- 
monės jau atsisakė priimti 
užsakymus, teisindamosi. 
kad jos. parduodamos ap
dirbtus produktus už nusta
tytą kainą, turinčios nuosto
liu. Jos reikalau’a, kad ir

kelti.
'inkai negalėtų kainu

I
\Tarėsi Brandtas su
Į

• Pompidou
Praeita penktadienį ir Šeš

tadienį V. Vokietijas sosti
nėje posėdžiavo Prancūzi
jos prezidentas Pompidou 
«u V. Vokietijos kancleriu 
Brandtu.

t
Jų pasitarimų svarbiau

si klausimai — JAV pasiū 
; Irta nauja Nato sutartis ir

Brežnevas „pasveikintas’’ 
ir be diplomatijos

Pavergtųjų tautų atstovai surengė protesto demonst

racijas. Žydų intelektualai, rusų emigrantai ir Amerikos 

pacifistai išspausdino laikraščiuose protesto pareiškimus 

su šimtais įžymių asmenų parašų.

Sovietu Sąjungos komunistu vadas Leonidas Brežnevas (kairėj) 
ir JAV prezidentas Ni\onas politinio turgaus pertraukos metu.
Brežnevas demonstruoja spaudos ir televizijos atstovams iš Nixo « IV IU IlCtVAJCl i'ICIVU CUVCtl AI
uogautą dovaną sportinę ’Tufaiką“. Gal tuo nori įtikinti naivius į Europos saugumo konfėren- 
amerikiečius, kad buržuaziniame drabužyje ir sovietinis komu- cija, kuri liepos 3 d. prasi-' 
nizmas jau suburžuazėjo ir nesąs pavojingas demokratijai... dės Suomijos sostinėje Hel-

1 sinki.

Kaip ir galima buvo lauk
ti, ne visi čia sutiko sovietų 
komunistų vadą Leonidą 
Brežnevą išskėstomis ranko
mis ir iškeltais šampano 
stiklais, kaip kai kurie San 
Slemente su juo glamonėję- 
si Hoilyvvoodo aktoriai.

Washingtone. New Yor
ke ir kitur Sovietų S-gos pa
vergtų tautų žmonės ir jų 
bičiuliai demonstravo, rei
kalaudami savo ir savo tėvų 
žemei laisvės. Tose protesto 
demonstracijose dalyvavo ir 
lietuviai. Protesto demonst
racijoms buvo pasiruošta vi
soje eilėje miestų, bet Brež
nevas neatvyko nei į Chica
gą, nei į Detroitą ar kitur 
ir visą laiką tarp Washing- 
tono. Camp David ir San 
elemente keliavo tik heli
kopteriu ar lėktuvu, saugo-

Juo toliau į mišką* 
tuo daugiau medžių

Streikuoja vieni 
prieš, kiliui

' Dėl Perono grįžimo
jau yra žuvusių

, _ j : Praeitą savaitę Į Argenti-
Jau keli asmens yra nu-, Čilėje prieš valdžią vieną na jš Ispaniios sugrįžo bu- 

teisti dėl angliakasių vado dieną sustreikavo gydytojai. Į ves Argentinos diktatorius 
Joblonskio nužudymo. Šiom inžinieriai ir kiti profesio-! Peronas. Jam buvo rengia-! 
dienom nuteistas dar vienas nalai bei žemės ūkio darbi- mas iškilmingiausias sutiki-!
gana žymus unijos veikėjas ninkai. tuo reikšdami prita-1 _ . ...

• • ...... ■ mas. Ga norą milionu zmo-iPass. ! rimą jau seniai streikuoian-’ . 7.*,. _ .
; tiems vario kasyklų darbi-] virinki gatvėse ir ke- 

Prokuroras savo, kad nu- njnkams įr pasisakydami i hu0s%vedan51U0^e ? ae,'od‘ 
matoma suimti dar vieną as- prieš vaHžios politiką. ] ,on?^.k«r turei° Pel ona? at’ 
menj. Jis nesako, kas tas as-i Darbo uniju federacija, *kri.s L J ^rodramą a.vyko 
muo yra, bet galima spėti, kuriai vadovauja socialistai Įir visa valdzia- Bu'° imta< 
kad tai bus kuris iš senosios j,, komunistai, paskelbė irgi griežčiausių apsaugos prie- 
angliakasių unijos vadovy- streiką, bet tuo paremdamiį moniu. bet... minioje pasi-
bės nariu. i vyriausybę

Watergate "teatras 
51; tęsiamas

girdo šūviai. I juos atsakė 
policija ir kariuomenė. Jau!

Bylos metu buvo užuomi
nų. kurios su Jablonskio 
nužudymu siejo ir buvusi' 
unijos vadą Boylę.

Jablonskis su juo varžėsi; Dėl Nixono-Brežnevo pa-j Kaltininkais laikomi kai- 
dėl unijos prezidento vietos.; sitarimų senato komiteto! lieji partizanai ir dabartinio 

i vykdomas VVatergate skan- prezidento Camboros prie-
Airijos prezidentas 
protestantas

tt žinoma, kad žuvo kelios de- 
i šimtys asmenų ir yra keli 
' šimtai sužeistu.

i dalo tyrinėjimas buvo nu- 
' trauktas visa savaitę. Pirma-

šininkai.

! dieni jis vėl pradėtas ir tę-į. Peronas, išgirdęs apie tą 
' siamas bei transliuojamas iv.vkh liepė lėktuvui nusileis- 

Katalikiškoji Airija išsi-'per televiziją. li karo aerodrome ir iš ten
rinko prezidentu protestan-i buvo nuvežtas i savo ūž
tą Erskine Childers. Tikima- Dabar apklausinėjamas miesčio vasarinę, 
si. kad jis padės sušvelninti! svarbiausias liudininkas —
ir katalikų-protestantų san-1 buvęs prez. Nixono vyriau- 
tykius Š. Airijoje. ‘ ; sias teisės patarėjas Dean

dėl!Reikia manyti, kad 
Perono grįžimo Argentinoje 
dar bus visokių nenumatytų 

į įvykių.Naujojo prezidento \ Didelė nelaimė 
na yra bostonietė. .Jo tėvą! 
nužudė anglai, nes jis slap-i^IT OrleaUSC 

tai atveždavo ginklų airių; 
pogrindžio armijai — IRA Sekmadienį New Orleansį kaliniu

| mieste antrame aukšte bu-;
Buvęs 57 metus preziden-j vusioje smuklėje kilo gais-j Tarptautinio žmogaus 

tu kovų dėl Airijos neori-! ras. Žuvo 28 asmenys ir 15; Teisių Gynimo komiteto at- 
klausomybės vadas De Va-Į yra sužeistų.
lera, dabar 90 metų amžiaus,
ir beveik aklas, dalyvavo; Manoma, kad smuklę ga- rencijoje patvirtino, kad So-

Ij Sovietijoje dar yra

stovas britų prof. Raddev. ay 
; Briuselyje sušauktoje konfe-

naujojo prezidento inaugu-j žolino bomba padegė pora1 v’etu Sąjungoje politinių
racijoje. Dabar jis gyvena vaikėzų. 
Dublino seneliu namuose. • gerti.

kuriems nedavė} kartui dar 
milionas.

vra apie vienas

Italijos kabinetą
sudarys Humoras

Prezidentas Leone pave
dė buv. vidaus reikalų mi
nistrui Rumorui sudaryti 
ministrų kabinetą.

Jis stengsis į valdžią į- 
traukti ir socialistus ir tuo 
būdu sudaryti koaliciją, ku
ri ilgiausiai išbuvo valdžioje 
laikotarpy tarp 1962 m. ir 
pernykščių.

Krikščionys demokratai 
pasisakė už tokią koaliciją.

Krikščionių demokratų 
partija savo vadu išsirinko 
Fanfani, kuris atsistatydino 
iš senato pirmininko vietos.

Amerikiečių spaudos at
stovai iškėlė klausimą, ko
dėl prez. Nixonas savo pasi
kalbėjimuose su Brežnevu 
naudojosi tik sovietiniu ver
tėju V. Suchodrevu, tarsi tas 
būtų buvęs patikimesnis nei 
amerikietis vertėjas. Pats 
prezidentas rusų kalbos ne
moka, o Brežnevas, atrodo, 
šiek tiek angliškai kalbėti 
moka ar bent supranta, ką 
jam sakoma.

Washington Post birželio 
16 d. išspausdino platesnį 
straipsnį apie mirusį poetą 
Joną Aistį, pridėdamas ir 
nuotrauką. Laikraštis pažy
mėjo. kad tai buvo vienas iš
kiliausių lietuvių poetų.

* * »
Los Angeles dienraštis' 

„Herald Examiner“ birželio 
19 d. išspausdino vedamąjį, 
kurio antraštė buvo: „Pone, 
Brežnevai, išlaisvink Pabal 
tijį!“

Brežnevas sovietų amba
sadoj susitiko ir su JAV ko
munistų partijos atstovais, i

jamas milžiniško kiekio po
licijos ir visokių saugumo a- 
gentų, kurie demonstrantus 
gainiojo kuo toliausiai nuo 
šio komunizmo pranašo akių 
ir ausų.

Kiti „sveikino“ Brežnevą, 
išspausdindami už mokestį 
(veltui nespausdina) pusla
pio dydžio skelbimus laik
raščiuose. Štai didžiuliame 
The New York Times dien
raštyje toki skelbimą iš
spausdino žydų profesoriai 
su daugeliu šimtų parašų, 
protestuodami priež žydų 
pesekiojimą Sovietijoje ir jų 
jų emigracijos varžymą.

Ten pat atsišaukimą iš
spausdino ir rusų emigran
tai. Jame pabrėžiama, kad 
komunistų valdžia išžudė 
apie 80 milionų gyventojų 
ir kad Brežnevas yra tiesio
ginis to žudymo kaltininkų 
Lenino ir Stalino Įpėdinis.

įdomu tai, kad panašų at
sišaukimą išspausdino ir iš
garsėjusio pacifisto čia dėl 
savo veiklos net kalėjime sė
dėjusio kunigo Berrigano 
vadovaujamas komitetas. Jį 
pasirašė apie 300 asmenų.

Tame atsišaukime sako
ma. kad pasirašiusieji esą 
dideli Nixono Vietnamo po
litikos opozicionieriai, de
monstravę prieš tą karą, bet 
jie taip pat negali tylėti, kai 
Sovietų Sąjungoje ir'jos glo
boje atsidūrusiuose kraštuo
se persekiojami vyriausybės 
politikos priešininkai. Jie 
reikalauja laisvės atsišauki
me suminėtiems asmenims, 
kurie dabar laikomi kalėji
me dėl to, kad reikalavo ci
viliniu teisių Sovietų Rusijos 
žmonėms, tautinių ir politi
niu teisių Ukrainai. Lietu
vai, teisės išvažiuoti i Izrae
li, demokratinio socializmo 
Čekoslovakijoje.

Atsišaukime suminėti ir 
šie lietuviai studentai, kurie 
1972 m. spalio 3 d. buvo nu
teisti kalėti nuo 18 mėn. iki 
10 metų už maištą 1972 m. 
Bouzyas (iškreipta pavar
dė). K. Grinkevičius, A. Ka
činskas, V. Kaladė, J. Maci- 
gauskis, J. Prapuolenis, Ri
čardas Truskauskas. V. Ur
bonavičius, V. Žmuida.

Brežnevo ir aplamai so
vietinio režimo adresu ne
palankių žodžių yra pareiš
kę ir kai kurie senatoriai.

J tokius protestus jau rea
gavo ir Maskvos Pravda, va
dindama protestuotojus mi- 
litaristais. zionistais ir ki
taip. Ji piktai atsiliepia ir 
apie kiniečius, kurie norį 
Brežnevo - Nixono „istori
nius susitarimus“ sumenkin
ti ir sovietų taikos politikai 
pakekti.
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Kai galingi valdovai 
susitinka

Kiek tik istorijos atmintis pasiekia, valstybių galvų 
betarpiški susitikimai visada būdavo nepaprastas įvykis. 
Visada tą faktą atžymėdavo garsiai pučiamos dūdos, tra
tinami ištemptos jaučio odos būgnai, patrankų šūviai ir 
visuotinė liaudies linksmybė. Visada valdovai klodavo 
vienas kitam po kojom dovanas, stengdamiesi nulenkti 
vienas kito rūstybę. Gilioje senovėje dovanodavo gal tik 
akmeninį kirvuką ar šeško kailį "karaliui“ nuogai bambai 
prisidengti, o vėlesniais laikais — dramblius, liūtus, auk
są ir kodylą, atvežtas narve savo krašto mergeles... Susi
tikimo proga kone visada būdavo sutariama amžina taika, 
vienybė, giminystė ir džiaugsmui padidinti — kartais' 
netgi būdavo paleidžiamas nemažas vergų skaičius...

Kaip matome, toji istori rė tradicija ir kurtuazija iš
liko ir ligi mūsų dienų. Va. Sovietų Sąjungos karaliaus 
Leonido Brežnevo ir JAV prezidento Nixono susitikimas 
taip pat buvo atžymėtas orkestro dūdomis ir patrankų 
dundėjimu, ir jie taip pat pasikeitė brangiomis dovano
mis, stengdamiesi vienas kitą palenkti į taiką, koegzisten
ciją ir būsimą gerą biznį, užmiršus ideologinius skirtumus.

Biznieriškai giminystei sustiprinti prez. Nixonas 
padovanojo Brežnevui $8,585 vertės Lincoln Continental 
automobilį, Pedersen bendrovės medžioklinį šautuvą, pa
puoštą Amerikos erelio ir Rusijos meškos aukso inkrusta
cija. kurio kaina $12.000. ir Cybis porcelano kūrinį, vaiz
duojantį indėnų vadų tarybą, vertą $5,000.

Žinoma. Brežnevas jau šį tą turi susirinkęs ir iš anks
čiau. Tas pats prez. Nixonas jam pernai dovanojo brangų 
Cadillac vežimėlį, iš Vokietijos kanclerio Brandto yra 
gavęs Mercedes. Prancūzijos prez. Pompidou padovanojo 
Citroen-Massetti, o, be to, dar turi 3 Rolls-Royce automo
bilius.

Brežnevas šia proga atvežė prez. Nixonui senovišką 
"samavorą“, paauksuotą sidabrinį vandens ąsotį su 12 
stiklų ir dideliu padėklu ir didelį Bucharos kilimą. Gi pre
zidentienei — dvylikai asmenų kavos ir arbatos servizus, 
6 mėlynai ir baltai emaliuotus paauksuoto sidabro arba
tos stiklinėms laikiklius, baltą vilnonę skarą, gintarinę 
sagą ir malachito ir bronzos dėžutę brangenybėms.

i
Aišku, ir Brežnevo dovanos yra brangios, bet jos vis J 

dėlto buržuazinės, ir išvardinti daiktai nėra visiškai bū- ’ 
dingi Sovietų Sąjungai. Mes būtume tikėjęsi žymiai ki-, 
tokių suvenyrų, kurie daug vaizdingiau primintų sovie
tinės santvarkos padarytą pažangą. Pavyzdžiui:

Naganas, kuriuo buvo pačių komunistų nušauti į pa
kaušį įžymiausieji sovietinio komunizmo ideologai ir jo 
įgyvendintojai praktikoje;

Vienas iš tų automatinių šautuvų, kuriais buvo su
versta į kapus 10,000 Katyno aukų;

Specialios staklės žmogui paguldyti ir piūklas, ku
riuo enkavedistai plaudavo po ploną riekelę nuo tardomo
jo kojos didžiojo piršto, kol nelaimingasis prisipažindavo 
kaltas netgi dėl to, kad užgimė šiame pasauly.

Grabo išmierų būdelę, kurioje įspraustas tardomasis 
tol buvo laikomas, kol sutinęs nebeišsitekdavo toje erdvėj.

Labai naudinga būtų Amerikai geriau sovietinei sis
temai pažinti ir replės tardomųjų nagams lupinėti. ir spe
cialios ylos nervams pasiekti, ir prosas, kurio išdegintas 
žymes matėme tardytų nugarose, ir Sibire badu ir vergo 
darbu numarintųjų tremtinių baltų kaulų pavyzdžiai.

Mes. žinoma, būtume labiau džiaugęsi, jeigu Brežne
vas šia proga bent Simą Kudirką būtų paleidęs iš vergijos 
ar bent jį padovanojęs prez. Nixonui, surištą tais pačiais 
pančiais, kuriais ji suveržtą be sąmonės anuo metu bruta
liai išsigabeno iš amerikiečių laivo Vigilant. Deja, ir tos 
dovanos nesulaukėme, o prez. Nixonas, matyt, vėl nedrįso 
šito suvenyro paprašyti... Be to, aukštiems prezidentūros 
ponams samavoras yra naudingesnis...

Ką sutarė Vlikas su LB?
Pranešimas lietuvių visuomenei

smulkmena prieš dabartines, kurios buvo sudarytos Brež
nevo lankymosi Vokietijoje proga. Vakarų vokiečiai tuoj • 
pradeda Kurske statyti didžiulį plieno fabriką. Technolo- į 
ginės pažangos duomenys, mašinos, įrankių gamyba, che- j 
minė pramonė, atominės jėgainės — viskas plauks į Sov. Į 
Sąjungą už žaliavas ir alyvą. Nors Vokietijos kancleris j

IMKITE
IR

SKAITYKITE

PARĖMĖ KELEIVI , PAŠTAS VĖL PABRANGS

Sandaros I apskr. —$15.
N. Griauzdienė. Avon, 

Mass.. — $5.00.
Po $3.00: J. Skorubskas. 

Cicero. III., V. Selevončikas. 
So. Boston, Mass.

V. Selenis, Mich. —$2.00.
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
Keleivio administracija

Nuo liepos 6 d. vėl pake
liamas pašto tarifas laikraš
čiams.

Paštų gen. direktorius pa-! 
reikalavo nuo ateinančių Į 
metų pakelti ir paprastų; 
laiškų tarifą iki 10 centų 

Į (dabar mokama 8c.). Rei-; 
; kia manyti, kad tarifų komi- 
I sija su direktoriaus nuomo
ne sutiks.

Filadelfijoje 1973 m. birželio mėn 9 d. įvyko VLIKo, Brandtas vis buvo puolamas už savo vedamąją Rytų poli- 
vadovybės atstovų ir JA VLB krašto valdybos pasitari-. j5et jabar visa tai jam sutartimis patvirtinta ir bus
mas. Dalyvavo: dr. J. K. Valiūnas (VLIKo pirm.), prel. 
J. Balkūnas (TF pirm.), J. Valaitis (VLIKo vicepirm.), 
A. Vakselis (VLIKo vicepirm.). V. Volertas (JAV LB 
pirm"), J. Gaila (JAV LB vicepirm.), A. Gečys (JAV LB 
vicepirm.). dr. A. Novositis (JAV LB vicepirm.), P. Mita
las (JAV LB finansų tvarkytojas), A. Mačiulaitytė-Zerr 
(JAV LB krašto valdybos narė specialiems uždaviniams) 
ir Vyt. Maciūnas (JAV LB krašto valdybos administra
torius).

Suprantant bendrų pastangų svarbą, darbingoje nuo
taikoje svarstyti ir sutarti šie klausimai:

1. Europos Saugumo Konferencijos veiklos delega- 
cijon, VUKo kvietimu, LB stengiasi įjungti savo atstovą;

2. Brežnevui ruošiantis atvykti į JAV. visais galimais 
būdais rūpinasi atkreipti pasaulio dėmesį į pavergtos Lie
tuvos padėtį; tačiau lietuvių visuomenė prašoma vengti 
beprasmių išsišokimų;

3. Radijo siuntų į Lietuvą praplėtimo rūpesčiuose 
derinti JAV LB. VUKo ir ALTos veiklą; VUKas ryžtasi 
šiam reikalui sudaryti darbo komisiją;

4. JAV LB ir ALTos santykiuose ieškoti abiems 
veiksniams priimtino sprendimo, VUKui tarpininkau
jant;

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė ctr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai pista. 
Kama ........................... $6.

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

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis anie po
eziją, K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J. Girnius rneta žvilgs
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius paruošė išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

Kazys Plačenu. PULKIM
ANT KELIŲ.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
I tomas 200 ps., kaina $2.00 
IT tomas 166 ps., kaina $2.00 
560 psl., įrišta, kaina $7.0u.

vykdoma.

Brandtas. atrodo, laimėjo nedaug (jeigu bandytume 
negalvoti, kad vis dėlto vokiečiai turės darbo, gamindami 
Sov. Sąjungai mašinas, statydami fabrikus). Viena, ką 
jis laimėjo, tai laisvesnį susisiekimą su Ber lynu. Bet ir tas 
laisvumas remiamas daugiau tik pažadais, kuriuos nesun
ku bus sulaužyti, jei tik kas nors nepatiks. Tur būt, iliu
zija buvo ir liks Brandto galvojimas ir kalbos, kad vaka
rietiškos idėjos dabar galės keliauti į Rytus.

Brežnevo Vakarų politika, sakoma, yra pavojinga 
jam pačiam ir Sov. Sąjungai. Štai ligi šiol nuolat buvo 
tvirtinama, kad Vakarų Vokietija yra valdoma revanšis- 
tų. Aišku, tų revanšistų reikia saugotis. Tokia indoktrina- 
cija buvo vykdoma visu pokario metu. ir tai padėjo palai
kyti viduje drausmę. Dabar ta indoktrinacija atkrinta, ir 
revanšistas pasidaro geriausias draugas ir rėmėjas. Visa
da galima susilaukti nemalonumų, taip griežtai pasukus į 
šalį nuo ilgametės politikos.

S. Baltaragis

PANAŠIŲ SKANDALŲ 
YRA IR KITUR

JAV-se tebekalbama ir te
berašoma apie Watergate. 
tarytum čik čia tokių Įvykių 
tebūtu.

LITUAN. INSTITUTO 

NAUJI NARIAI

Lituanistinio Instituto pre
zidiumas praneša, kad Ins- 

, tituto Tarybos balsavimu 
5. Pasikeitus žiniomis apie VLIKo ir JAV LB veiklą, j birželio 18 dieną 22 asme- 

VUKas reiškia pasitenkinimą JAV LB atliktais ir atlie-i išrinkti tikraisiais LT na 
kamais darbais; ! nais-

Amerikos Lietuvių Taryba
Bet štai Britanijoje iškilo! (30 metų Lietuvos laisvės 

ir greitai nutilo skandalas j kovoje), parašė Leonardas 
dėl parlamento nario ir mi-i Šimutis, 498 psl., kaina $10.i Istorijos skyriun išrinkti:

6. JAV LB sutinka finansiniai paremti VUKo numa-! .. _ . nistro artimų santykių su
tytus darbus, kviesdama visuomenę ir toliau VLIKo veik- i Marija Krasauskaitė iš i prostitutėmis.
lai gausiau talkinti aukomis; i 9. Įfag0?: ,,a a\Ty"i -

viekas is Brooklvno, N.Y.. ; V. Vokietijos parlamento Lietuvoje 1920.1940 (rašo
7 Cnm-anfont -O11 lietuviu ^omas J- Misiūnas išsocialdemokratų frakcijos Į dr. VI. Bublys, J. Fledžins-7. Suprantant visų lietuvių jėgų kaupimo svarb, tar-, Williams kolegijos. Mass.. ir, reikalų vedėjas Karlas Wie-I kas, J. Glemža, J. Strazdas,

pusavio pasitarimai, kūne sustiprina rysi, yra naudingi, dr. Jonas Ražltauskas is vra Jsmarkiai itaria-.P. Rudinskas, L. Dargis, K.
bendram darbui vystyti bei tęsti, ateityje yra dažniau I Chieago State universiteto, i mas mėginęs papirkti 'krikš- i Šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
šaukiami. . . jčionių demokratų atstovą j riūnas, A. Reventas), 257

Kalbos skyriun: dr. Gor-j ju]įy Steinerį. Dėl to paties S psl., kaina minkštais virše-K. J. Valiūnas,
VLIKo valdybos pirm.

V. Volertas,
JAV LB krašto valdybos pirm.

don B. Ford, Jr., Northwes-| įtariamas ir socialdemokra- 
tern univ. prof., dr. Benj. i tų partijos prezidiumo na- 
Jėgers, Northern Illinois u- rys iždo ministras Alfredas 
niv. prof.. dr. Janina Rėk-'Nau.

į laitienė, Univ. of Illinois at 
‘ Chieago Circle profesorė.

Literatūros skyriun: dr. namas be varžytynių atida- 
, ... TT • iv§s parangas valstybei ne-

: Bii-ute Ciplijauskaite, Univ. pajankjOmis Są]ygOmis Yra
of Wisconsin prof Vytau-' žiniu> kad tai padarė ne jig

! tas A. Jonynas is Montrea- vjenas
I lio universiteto, dr. Kęstutis;
•Keblys iš Southfield univ.J Tokių Įvykių dar is kitų 

-; . Mich'.. dr. Viktorija Skrups-į kraštų galėtume prirankioti
Kas sakė, kad Sov. Sąjunga neturi laikytis izoliaei- Į kelytė, Oberlin kolegijos, daugybę.

Sovietų S-gos-vak. Vokietijos 
ryšiai

nes politikos?

Aišku, .Leninas, ir dabar buvo toks jo aiškinimas su
rastas. kai Sov. Sąjunga stengiasi susitarti su turtingiau
siais Vakarų kraštais ir, jų padedama, kelti savo ekono
miją. Dabar jau rašoma, kiek daug prekybinių sutarčių 
buvo pasirašyta pirmaisiais Sov. Sąjungos gyvavimo me
tais ir su kiek daug valstybių. Pavyzdžiui, išvardijama vi
sa eilė amerikiečių didžiųjų bendrovių, su kuriomis buvo 
pasirašytos sutarttys Stalino laikais, dar gerai prieš ant
rąjį pasaulinį karą. ir atremiami vakariečių rašymai, kad 
tos sutartys vis būdavo vienašališkos, nes pagal jas va
kariečiai rėmė Sov. Sąjungą, leido jai stiprinti savo pra
monę, patys už tai nieko nelaimėdami. O gi. sako, darbi
ninkai turėjo darbo, gamindami Sov. Sąjungai užsako
muosius dalykus!

Dabar tokia politika, kad Sov. Sąjunga būtinai nori 
ekonomiškai pakilti, o viena pati nėra pajėgi. Jai reikia 
amerikiečių ir vokiečių kapitalų ir pramonės talkos, dėl 
to Brežnevas pasirašinėja sutartis, sako, palyginti, taikias 
kalbas, be partinės propagandos šūkių. Vakarų Vokieti
jos televizijoje jis pakalbėjo apie norą. kad Sov. Sąjun
gos gyventojai rytoj geriau gyventų kaip šiandien, ir pri
pažino, kad dar nėra išspręsti visi sunkumai. Partijos cent
ro komiteto prezidiumas juk atsikratė tų savo narių, ku
rie nepalaikė Brežnevo politikos megzti didelę draugystę 
su kapitalistais ir imti iš jų viską, kas galima.

Ligi šiol jau buvo bandymų pasinaudoti Vakarų tur
tingumu, tik ne visada sekėsi arba buvo tai daroma dau
giau tylom. Pavyzdžiui, jau Chruščiovo žentas Adžubėjus 
važinėjo į Vakarų Vokietiją megzti ryšių, bet jam niekas 
neišėjo. O praeitais metais Brežnevo sūnus Juris nuvažia
vo ir pasirašė stambią sutartį dėl vamzdžių tiekimo natū
ralioms dujoms, ir niekas nė žodžio nepasakė.

Ta tyliai pasirašytoji sutartis, žinoma, buvo tiktai.

profesorė.

Tautoryros ir kraštotyros

skvriun: Elena Bradūnaitė•y

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje

liais $9.50. kietais $10.00.

Dabarties kankiniai (Lie
tuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pir-

Belgijoj atsistatydino mi-jmo'j°je ir antrojoje sovietų 
jnistras Dubois. kuris kalti-i okupacijoje), parašė Matas 

Raišupis, 434 psl., kaina —
$10.00.

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

PRANCŪZAI DĖL TO 
NESIJAUDINA

iš‘Univ. of California, dr.!, Pas mu? Iabai daug kal- 
Stasys Goštautas iš Walles-iban?a aP’£ slaptus telefono 
lev kolegijos. dr. Mindaugas iPas’kalbėjitnų nukiausymus, 
Nasvytis iš Cleveland State .a!’ J’UKgu’K > ,?aiP ai?.eI.1" 
univ., Aleksandras Pakai- klecIai ®ako- Prancūzijoje 
niškis iš Chicagos, Rimas!tas ,la'-vka5 ne,’a toks Jaud‘- 
PaulionisišSilverthom Coll.ina„,s* _ . , _
Inst. Toronte, dr. Romas . P,'ancuz« vyriausybes at- 
Veštokas, Trent univ. prof!st_ovassenatoposedypareis- 
Ontario. dr. Joana Veštokie-Ike’ kad ministras pimumn-
nė iš Trent univ. Ontario. !kas !r ''ldaus ,relkaI.« ™n,St’ 

i ras ir toliau duos įsakymus
Tei,ė, ir sociologijos skv- slaPtai klaus>'tl) kai kuriti 

asmenų pasikalbėjimų tele
fonu.

Valdžia, sako. turinti bū- 
! ti gerai informuota, jeigu ji 
| nori užbėgti už akių Įvairių 
i svetimų valstybių organiza- 
' ei jų ar atskirų asmenų, o 
taip pat ir saviškių pačiu 
kairiųjų ar nešimųjų veiklai

riun: dr Antanas Musteikis, 
D’Youville kolegijos prof., i 
Buffalo, N.Y.

Bibliografuos skyriun:
Povilas Gaučys iš Chicagos. 
Adomas Kantautas iš Univ. 
of Alberta. Kanadoje, Stasė 
Vaškelienė iš Easton. Pa.

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 raštų 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.

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

todėl ji turi teise griebtis ir
Dabar Lituanistinis Insti- tokių organizacijų ar asme- 

tutas turi 87 narius I nu telefonu nuklausymo.
Į Tas valdžios atstovas už-

IV-sis suvažiavimas Įvyks, tikrino, kad parlamento na- 
Chicagoje lapkričio 22-25, riu telefonai nenuklausomi, 
dienom kartu su Il-ju Moks-f Komunistų vadas Duclos
10 jr K“'y.boS a'mP°ziumu- 1 rako, ka<l nuklausomų tele- j NumilmatiUli parašė Jo.

Semiančių žmonių meile: fonui esama ne mažiau kaip na9 Karys, S40 , kaina _
(4,000. Kitas opozicijos at- 00

■ - ■ ■ - ' stovas Monorv reikalavo ne
«.„u ! nuklausymo atsisakyti, bet Agonija, romanas, antra 

f .P • ’ užtikrinti, kad juo nebūsią laida, parašė J. Gliaudą, 406
kuri iv,ecia^įedta^|^t°a# ■ blogiem tikslam naudojama, psl.. kaina $5.00.

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

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

»
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FAB DOGMOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS MIŠKO NEVEIKIA, 

FO NIEKAS NKPBIK1A.

Dr. Juozą Pajaujį prisiminus
1 užuojautas padėkos žodi ta
rė žentas Staknys.

Pirmas pasimatymas

Laidotuvės buvo atliktos 
nenaši-‘PagaI kataIikl> bažnyčios. 

Prezidentas a.'nuostatus. :
demaro vyriausybei 
tikėjimą.
Smetona demokratini seimą j 
paleido.

1918 m. lapkričio mėnesį, 
jau Vokietijoje revoliucijai 
įvykus, į Darbo Balso redak
ciją Vilniuje atėjo jaunas.
Sakęs Tsą^ Juozai Pajau- į >’ra ’/Mirties dekretas demo- 
jis, paprašė išspausdinti pra-. ^įatijos gynėjams, arba kaip 
nešimą apie rytojaus dieną ?ai<\ auko teismas Pasme% 
būsiantį mitingą. Jam buvo; e C1‘ ^aJauJb Tornau ir 
atsakyta, kad D.B. jau iš
spausdintas, bet pranešimą

Dar vienas patikslinimas. 
Autoriaus minima knygelė

Su dr. Juozo Pajaujo mir-j 
timi netekome žymaus po-, 
litiko. nuoširdaus visuome-1 
nininko. j

Velionio šeimai reiškiu' 
savo ir savo bendraminčiu! 
vardu gilią užuojautą.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
BUVO PAGERBTAS JONAS VILKAITIS

Linkiu Jonui dar ilgų ir 
darbingų metų.

Jonas Gaidys

ZENONAS NOMEIKA 
SVEIKSTA LABAI LĖTAI

KANADOS NAUJIENOS

galima išspausdinti lenkų 
kalba Echo Robotnicze.

— Gerai, padarykite taip, 
—pasakė J. Pajaujis ir atsi
sveikino.

Žemaitį“. Joje smulkiai ap
rašoma. kaip buvo teisiamas 
dr. J. Pajaujis ir kt. Nežino
me gerai, kas ją parašė, ro
dos. Steponas Kairys. Red. L

Susitikimas svetimoj šaly

Susitikome 1952 m. Nau- 
Tikrai. kitą dieną įvyko ’jienų gegužinėje Chicagoje.

mitingas aikštėje, kurį. ro
dos, sušaukė lenkai, bet J. 
Pajaujis, apie jį sužinojęs,

tit J. Vilkaiti

KĄ IŠRINKO J JAV LB

TARYBĄ?I
Vyr. rinkimų komisija, 

kurią sudarė Balys Grauži
nis, dr. Antanas Milaknis, 
P. Algis Raulinaitis, Vladas 
Šimoliūnas ir dr. Grigas 
Valančius, birželio 12 d. pa
skelbė, kas gegužės 19-20 
dienom išrinkti į JAV Lie
tuviu Bendruomenės VH-ją

J. Pajaujis buvo ką tik grį 
žęs iš Aliaskos, kur jis'pro
fesoriavo universitete. Jam 

sumanė pasinaudoti ta pro-! nepatikęs tenykštis klima- 
ga lietuviškam reikalui. Jis tas. Dabar jis stengsiąsis
mitinge lietuvių ir lenkų gauti darbo kongreso biblio-' Rezu'itata'i'tokiV
kalbomis jausmingai aiški- tekoj Washingtone.

j Buvo renkami 42 tarybos j‘ 
Kelis kartus susitikau \ Ii-j narjaj Balsavo 10,440 as- 

ko suvažiavimuose, pas A.;menŲ balsuotojų
ir B. Novickus.

no. kad iš šio karo Lietuva 
išeis laisva ir nepriklauso
ma, tik reikia dirbti..

Mitinge dalyvavę lenkai 
tokio dalyko nesitikėjo, to
dėl pasimetė, ir tik besiskirs- 
tant kai kam atėjo į galvą 
šūktelti prieš Lietuvą.

Susitikimas Kaune

Kaune su J. Pajauju susi
tikau Lietuvos Žinių redak
cijoje 1927 m. kovo mėn. 
pradžioje. Tada J. Pajaujis 
ruošėsi važiuoti i Šiaulius 
susitikti su kai kuriais te- 
nvkščiais karo įgulos na
riais. Mat, ėjo gandas, kad 
karių masė labai nepaten
kinta praeito gruodžio per
versmu ir esą noro atstatyti 
senaią tvarka. J. Pajaujis 
norėio įsitikinti, kiek tie 
gandai turi pagrindo.

Sužinojęs, kad 
Bielinis testamentu 

' lėšų išleisti veikalui 
j Lietuvoj vykdyta ir vykdo- 
, ma genocidą. J. Pajaujis te- 
; lefonu apie tai pasiteiravo.
{Sakė, labai domįsis tuo rei-į Vidurio Vakarų apygar- 
1 kalu ir renkąs reikalingą'^ balsavo 4,523, išrinkti 
medžiagą. s 1

nariai, 
menų.
skaičių iš atskirų apygardų 

, į tarybą įeina šie daugiausia
paliko! balsų gaVę asmen-vs: 

ai)^e Vakarų apygardoj balsa-

■ 21 baigusiam įteikė po kny- 
. ga “Lithuanians in Cana- 
Į da“.

Montrealio Lietuvos kąra- ‘ . Gegužės 29 <1. Prisikėli-
liaus Mindaugo saulių kuo- mo pa,.apijos saiėje buvo 
pos kultūrinė ti ijųį dienų sto-, paskutjnjs prieš atostogas 
vykia veiks KLB Montiealio jjetuvju pensininkų pobūvis. 
Baltijos stovyklavietėje Lac:
Sylvere. Laurentijos kalnuo- • Toronto pedagoginė dr

įsę, prie St. Donat. P.Q., Ka- )U OECA pagamino filmą 
rugpiūčio apie dailininkus Tomošai- 

čius. ryšium su Kingstono 
miesto, kur dailininkai gy
vena, 3G0 metų sukaktimi. 
Be kitko, dail. A. Tamošai
tis yra nupiešęs ir Kingsto-

ŠAULIŲ KULTŪRINĖ 
3 DIENŲ STOVYKLA

įžymusis vargonų muzikos! 
virtuozas Zenonas Nomeika, i Zenonus. 

: daug metų sėkmingai kon
certavęs Europoje ir Ameri
koje, po ištikusio kraujo iš
siliejimo smegenyse sunkiai 
su paralyžuotas, sveiksta la-

i bai lėtai. Jis yra gydomas 
New Y orke Lietuvių Dar- Rochesterio ligoninėje, 

bininkų draugija_ pagerbė Jo supaialvžuota koja |)a.
Jonų Vilkaiti jo 8a metų su- , jau at be
kakties proga Pagerbimas ir ligonis, po'ilgu specialiu 
jvyko birželio 3 d. Fiti sve-tainėie Woodhavene ir ja- 8“ ąitų pagalba jau M Kasperavičienė, šaudy-
_ 7.g: "a j. K“l> pakilti is lovos, persėsti va(,ovas _ Bme dalyvavo apie 30 drau
gijos narių ir svečių

Rengia L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos valdyba. Sto
vyklos vadovas — J. Šiau- 
Čiulis. jo pavaduotojas - ko- no herbą, 
ordinatorius — A. Mylė. ko- j 
mendantas — Ig. Petraus-1 Filmą Toronte rodys telė
kus, meno vadovas — V.'vizija per 19 kanalą liepos 
Sušinskas, ūkio vadovai —į 1 d. 4-5 vai. popiet ir liepos 
S. Reutas ir J. Babrauskas, j 2 d. 9-10 vai. vak. 
vyr. stovyklos šeimininkė

~PASIRYŽIMO VAISIAI
Kasperamo 

vičius.į judamą kėdę ir “pakeliau
ti“ po kambarį. Bet jo ran
ka dar visiškai nepavaldo-; TriJų dJenų stovyklavimo

Bronė Spudienė, pažymėda- 11 n*%inia’ at J1 aP amal * mokestis, iškaitant nakvynę
ma, kad J. Vilkaitis visa sa- , a at?f: . ™‘ relkaIWa ir maistą. — suaugusiems 15 

. .. s ; dar nuolatine kitu pagalba i » • ♦vo gyvenimą pašventė zmo-j. wHežiūra kad s dol., jaunimui
nių gerovei ir iu gyvenimo „J____  ,J_ ‘ ‘ a i vienam 10 dol.. dviem iš vie-

Pagerbimą atidarė pirm.

lygiui kelti. Jis savo veiklo
je yra ir nukentėjęs: buvo 
kelis kartus žandarų tardo
mas, ištremtas iš Suvalkų 
gubernijos ir vėliau iš Ry-

vo 483. išrinkti 2: A. Mažei- eos mie’!°'teko ir kalė-iimo

Birželio 8 d. Toronto uni
versitetas pedagogikos ma
gistro diplomą Įteikė Anta
nui Rinkūnui.

A. Rinkūnas buvo Lietu
voje baigęs universitetą, ten 
mokytojavo ir direktoriavo 
gimnazijose. Atvykęs i Ka
nadą, jis čia baigė mokyto
jų seminariją, pradėjo mo
kytojauti aukštesniojoj mo
kykloj ir toliau tęsė studi
jas. kurias dabar apvainika
vo magistro laipsniu.

Jis yra PLB švietimo tary
bos pirmininkas, “švietimo 
Gairių“ žurnalo redaktorius. 
Gimęs 1909 m.

BRANGI KLAIDA v

Vienoj iš Berkeley, Cal., 
ligoninių 6 metų mergaitei 
darė operaciją. Jos metu a- 
nestezininkas per klaidą nu
traukė deguonies tiekimą. 
Dėl to buvo pažeisti mergai
tės smegenys. Tai neigiamai 
atsiliepė jos protui.

Motina iškėlė bylą. Teis
mas tęsėsi 4 savaites ir pri
teisė sumokėti nukentėjusiai 
pusantro miliono dolerių.

, , ... i dol., jaunimui iki 15 metuir priežiūra, kad. negaleda-1 • m j i i • ™ •- jų gyvenimo * , - ,, ®. •• l vienam 10 dol.. dviem išmas pusę kūno valdyti, neis-
virstų iš lovos ar rateliu ir
nesulūžtų kaulai. ‘ , Visus kuopos šauKus jr

Kadangi visi turėti drau
dimai baigiasi, tai ligoniui 
teks grįžti namo nepasvei- 
kusiam ir laukti

nos Šeimos po 7.50 dol.

paragauti.

Bronė Spūdienė čia taip 
i pat pagerbė ir LDD narę O-

18: P. Kisielius. L. Kriauče-iZaveckiene. prieš dvi sa- 
liflnas. A. Razma, K. Bobe-' vąites .re. atšventusių savo 
lis, P. Žumbakis, J. Jasaity- e,mtal,ien*
tė, G. Kijauskas. B. Nainys,
A. Trakis, V. Vardys. D.
Vaitkevičiūtė, V. Kamantas,
J. Borevičius. J. Ardys. R.
Genčius, T. Blinstrubas, D.
Dundzilienė, J. Jasaitis.

ka. J. Žmuidzinas.

Vėliau Vlikas susitarė su 
juo ir dr. D. Jasaičiu tokią 
knvgą parašyti. J. Pajaujis j 
rašė apie komunistų vykdy-j 
tą ir vykdoma genocidą. ‘ 
Kiek žinoma, jis savo dalį 
parašė.

Paskutinis sudie

Ir štai nelauktas skambu
tis. “Mirė Juozas Pajaujis“, 
girdžiu skausmingus J. Pa- 
kalkos žodžius. į

Šiauliuose jis buvo suim
tas ir atgabentas į Kauna 
kalėjimą. Prasidėjo Hafdy- 
mas, užtrukęs visa diena.
Tos dienos vidurnakti kaž
kas pasibeldė i mano langą. .
Atsikėliau, atidariau langą į Paskutini sudie, 
ir pamačiau už jo stovintį* 
saugumo departamento atsa
kinga valdininką Felicijoną 
Bortkevičių. Jis atkišo su
lankstytą popierių ir pasa
kė: “Perskaityk ir sunai
kink.“

Birželio 12 d. vakare einu’ 
į Šalinskienės šermenine 
tarti d r. Juozui

Čia pat perskaičiau. Tai 
buvo J. Pajaujo tardymo 
protokolo nuorašas. Anksti 
rvtą jį nunešiau perskaityti j 
Steponui Kairiui. Su juo nu

Ohio apygardoje balsavo 
1.993, išrinkti 8: A. Darnu-' 
šis, J. Urbonas, A. Rugie
nius. R. Kudukis, E. Len
kauskas. V. Kutkus, R. Se
lenis, V. Yucius.

Kun. P. Da°vs ilga ir pra
kala nasveikino .T. Vil

kaiti. V. Zave^kas ii sveiki
no Lietuviu Siuvėju 54 loka- 
lo. D. Averka — Altos New 
Yorko skyriaus, adv. St. 
Briedis — AI yS centro ko
miteto. A. Mačionis — A. L.

■ Inžinierių ir Architektų s- 
gos vardu ir kiti.

X •71a

Pajaujui. Pocius,

Connecticut
Jo atsisveikinti susirinko balsavo 689, išrinkti 

gražus draugų, bendramin-Į Vileišis, V. Vaitkus, A. Dzi- 
čių ir kitų būrys. Vadovau- kas.
ja Juozas Audėnas. Jis tarė

i J. Vilkaitis yra baigęs 
į psichologijos mokslus Pet-

Bctmo apygardoje bai-' ra,’’li)° . Un*VC,5i%e.’ 
savo 539. išrinkti 2: J. Ka. mokytojas, rarnautojas. ivai- 

A. Makaitis. ! r,y ^uomenimų orgamza-
į cijų veikėjas, uolus spaudos 

. ;bendradarbis. Gyvendamas, 
apygardoje, Amerik oje, j i s yra d i rbęs Į 

o. r.įNaujienų ir Keleivio redak-* 
ei jose.

ir šaules maloniai kviečiam 
dalyvauti pirmoje Kanadoje 
L.K. Mindaugo šaulių kuo- 

nezmomos • pOS Kultūrinėje trijų dienu 
ateities, teturint pusę kūno. j stovykloje.

Dabar jo žmona Janina'
viena dirba ir rūpinasi ligo-; Baltijos stovyklavietė yra 
niu- i nuostabiai gražioje Lauren-

Zenonas Nomeika, turėjęs į ti jos kalnų aplinkoje prie 
daugybę draugų ir gerbėjų Lac Sylvere ežero, tik apie 
plačiame pasauly, dabar la- 100 mylių nuo Montrealio 
bai džiaugiasi, jei nors vie-* didmiesčio.
nas kitas jį prisimena nelai-;
mės dienomis, parašo laiš-’ Norintieji stovykloje da- 
kelį ar aplanko. Deja, visų, lyvauti prašomi registruotis 
atmintis gana trumpa, bet i kaip galima anksčiau, kartu 
ji dar sutrumpėja, kai suži-' prisiunčiant registracijos 
nome, kad mūsų draugas jau mokestį. Registruotis reikia 
patekės į vargą ar nelaimę ne vėliau, kaip iki liepos 29 
ir iš jo nėra naudos... , d. šiuo adresu:

Vis dėlto, to buvusio ta-j 
lentingo, malonaus ir drau
giško menininko neturėtume 
tokioje tragiškoje padėtyje 
užmiršti, kol dar bent kiek 
girdimas mūsų sąžinės bai 
sas.

Aug. Mylė, 105 Monette 
St., LaSalle 650, P.Q., Cana- 
da. Tel. 365-0353.

. Lietuvos gen. 
tarėm ji įteikti Felicijai Anicetas Sim\ltis

žodį Vliko ir Varpo žurnalo New 
redaktoriaus vardu.. Prel. J. balsavo 

! Balkūnas, atlikęs bažnytines j Balkūnas. A. Vakselis,
: apeigas, savo žody pažymė- Radzivanas. 
jo. kad velionis buvo kovo
tojas dėl laisvės, tai kartu ir New Jersey apygardoje 
dėl bažnyčios laisvės. : balsavo 803, išrinkti 3: V.

Į Melinis, R. Šomkaitė. A. 
konsulas j šaulys, 

aukštai i-i

Yorko apygardoje
775, išrinkti 3: J.

V..

ANTANO VITKAUS 

ĮPĖDINIAMS

Prieš kurį laiką Wisconsin 
valstijoje mirė Antanas Vit
kus, Amerikoje žinomas 
kaip Antonio Witkus. Pali
ko šiek tiek turto, bet nepa
liko testamento.

Yra žinoma, kad Antanas 
Vitkus į JAV atvyko 1905 

i metais. Mirė sulaukęs apie

I
Visas LŠST kuopų vado-į 

• vvbės ' malohial kviečiame { 
šaulišku nuoširdumu prisi-! 

: dėti į talką ir paraginti kuo-į 
pu varius kuo gausiausiai •' 

i šioje kulūrinėje stovykloje? 
dalyvauti.

L.K. Mindaugo šaulių
I

kuopos valdyba 

KAIP KALBA KANADOJ?

GANA 1 JUNGO

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

Bortkevičienei.

Tuoj nuėjau į Lietuvos 
Žinių redakciją, sutikau F.
Bortkevičienę. įteikiau jai 
tą nuorašą ir įspėjau tuoj jį 
sunaikinti. Ji pasisakė turin
ti reikalą Tilžėje ir pavaka
re ten išvykstanti.

Ji tą protokolą pasiėmė 
su savim. Tuo būdu jis taip 
greitai pateko į užsienį. Pa
gal jo turinį buvo surašyta 
ir slaptai išleista brošiūrėlė 
apie tą įvykį.

(Autorius klysta. Dr. J. s yjgi- ka]bėtoiai reiškė už- 
Pajaujis buvo suimtas Kau- uojautą velionio šeimai ir ki
no geležinkelio stotyje ba-. tiems artimie siems. 
landžio 4 d. Seimas dėl to ' ;
jo suėmimo pareiškė A. Vol-Į Velionio šeimos vardu už

vertino velionio visuomeni-Į Pietryčių apygardoje bal- 
nę veiklą. Jo būta moksli-į savo 635, išrinkti 3: V. Vo- 
ninko, politiko, visą savo pertas. A. Zerr-Mačiulaitytė, 
veikla grindusio demokrati-Į J. Genys.
ios dėsniu, dėl to jam teko 
ir skaudžiai nukentėti.

J. Vilkaičio padėkos kal
bą aš įrašiau Į juostelę, bet 

' jos čia ištisos neminėsiu.

Svarbiausia, jis pabrėžė, 
kad dirbęs ne tai, kas jam 
patinka, ar būtų buvę jam

į pačiam naudingiau, bet tai. i 
kas buvo reikalinga mūsų 
visuomenei.

Jis sistematingai vedęs j 
užrašus. Jų turis 14 tomų po| 
300 puslapių. Juos galutinai. 
sutvarkius, gal atsirastų ir 
leidėjas.

80 metų amžiaus.
Giminės arba apie juos

ką žinantieji malonėkite ra
šyti Lietuvos generaliniam 
konsului New Yorke: 
Consulate General or Lithu- 
ania

41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024

Kazys Škirpa iš Washing- 
tono kalbėjo kaip 1941 m. 
laikinosios vyriausybės gal
va. Toje vyriausybėje velio
nis buvo darbo ministeris.

Liaudininku vardu atsi
sveikino iš Chicagos atvykęs 
Mečius Mackevičius.

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. šulo

parengtą leidinį “Kaip su

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 

knygelė norintiems sudaly

ti testamentą. Ten yra ir tęs-

! tamentų pavyzdžių. Jos kai

na — $3.00.

Brangiam Bičiuliui

poetui JONUI AISČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą velionio žmo
nai Aldonai, dukrai Vakarei,, sūnums 
Mindaugui ir Margi r i ui bei kitiems arti
miesiems. jungiamės j lietuvių visuomenės gedulą.

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai 

Alė ir Stasys Santvarai

Kanados oficialūs 1971 ‘ 
metų duomenys rodo, kad ■ 
kanadiečių namuose angliš-t 
kai tekalbėjo 67'č. prancū-' 
ziškai — 25.7%, itališkai—i 
2%. vokiškai — l'š, ukrai-»i 
nietiškai — 0.7% ir t.t. Į 

i
Quebeco provincijoje, ži-j 

noma, daugiausia namuose! 
kalbama prancūziškai. To-' 
kių ten yra net 80.8%, o į 
angliškai — 14.7%. Užtat 
Toronto provincijoje angliš
kai kalbėjo net 85U , o pran
cūziškai tik 4.6 cr

TORONTO, ONT. į Paskutinis — trečiasis — doko-1
į mentuotas Kipro Bielinio atsi- 

Į va irios žinios knygų platintojus. Kaina $5.0(1.

• Lietuvių akademikų d- minimų tomas. Jis liečia mūšy 
ja birželio 8 d. surengė pa- nepriklausomybės 1917-1920 m. 
gerbtuves universitetą bai- kovas ir nepriklausomos Lietu- 
gusiems. Dalyvavo apie 150 vos gy venimo pirmuosius metus, 
akademikų ir Studentų. Gen. Knyga gaunama Keleivy, Dar- 
konsulas dr. J. Žmuidzinas bininke, Drauge ir pas kitus



tolapis ketvirtai Nr. 26, 1973 m. birželio 26

Iš okupuotos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vilniuje koncertavo
San Francisco orkestras

Birželio 14 d. Vilniaus 
Filharmonijos salėje koncer
tavo San Francisco simfoni
nis orkestras, kuriam d iri- 
gavo čia išgarsėjęs dirigen
tas Ozava.

Mirė K. Urbonavičius

Gegužės 26 d. mirė seno
sios kartos žurnalistas Ksa
veras Urbonavičius, 76 m. 
amžiaus. Velionis ilgą laiką 
yra dirbęs ” Al ūsų Rytojaus“ 
redakcijoje. 1935-36 m. bu
vo jo redaktorius.

Kultūros ministras L. še- .. Vokiečių okupacijos metu
petvs surengė orkestro va-?u pirmąja lietuvių kultū

rininkų grupe buvo išvežtas 
i Stutthofo koncentracijos

dovams ir su juo atvykusiem
oficialiems asmenims 
mima.

pne-

Orkestras i Vilnių atvy
ko iš Leningrado, kur jis su
rengė 4 koncertus. Iš Vil
niaus jis išvyko i Maskvą.

I koncertą buvo atvykęs 
iš Leningrado ir JAV gene
ralinis konsulas.

stovyklą, bet išliko gyvas.

Rado vaško apdirbimo 

įmonę

„Komjaunimo Tiesa4 
gūžės 17 d. rašo:

ge-

Neduokime okupantui savo 
dolerių
(Pabaiga)

Sovietų pilietis nėra laisvas atsisakyti nuo jam pri
klausančio palikimo.

Sovietinė galvosena yi a visiškai panaši i senovės lai
kų vergų savininkų. Vergų savininkas manė, kad jam pri
klauso ne tik pats vergas, bet ir visa tai, ką vergas turi. 
Be pono leidimo vergas negalėjo nieko perleisti ar dova
noti kito pono vergui, nebojant, kiek jis mažai ko teturė
jo. Lygiai taip pat šiandien elgiasi sovietinė vergų impe
rija. Jeigu jos vergui kas nors priklauso iš užsienio, tai 
jis neturi teisės nuo to atsisakyti. Na. o jei laisvėje esantis 
vergo giminaitis ar draugas nori jam ką padovanoti, tai 
tokios pat vertės dovaną turi gauti ir vergo ponas — so
vietinė imperija. Plėšikiški sovietinės imperijos muitai 
ūži ten ir i okupuotus kraštus siunčiamas dovanas via pa
sėka tokios galvosenos — duodi dovaną vergui, duok to
kios pat vertės dovaną ir jo ponui, o kitaip vergas dova
nos negaus. Nė viena kita civilizuota šalis muitų neima 
uz jos piliečiams siunčiamas mažas dovanas.

Aukščiau minėtajai Maskvos Injurkolegijos subagen-

(aro laikais Lietuvos miestai buvo labai surusinti, sužydinti ir 
sulenkinti. Ypač toks buvo Vilnius. Bet, sąvąją spaudų atgavus, 
Vilniuje sparčiai didėjo lietuvių inteligentų skaičius, ir lietuvių 
tautinis ir kultūrinis sąjūdis šuoliais stiprėjo. Paskutiniais kele- 
riais metais prieš pirmąjį pasaulinį karą Vilniuje ir lietuvių 
moksleivių jau buvo gal pora šimtų. Jie buvo susispietę į slaptus 
būrelius, rengė ir viešus renginius, leido net savo ranka rašytus 
laikraštėlius. Ir čia moksleiviai buvo pasidalinę į liberalus ir atei-

vieną šeimininką, šeiminin
kė išvykusi i kelionę visuo
meniniais reikalais ir ją pa
vaduoja draugiška kaimynė. 
Tuoj pastebime, kad esame 

i laukiami svečiai, nes esame 
į vaišinami saldumvnais, vai- 
' siais ir gai va.

Turi būti smagu čia gy
venti. Pro langus ir nuo bal
kono matyti gražiausi vaiz
dai — apačioje nusitiesęs 
Nagoldas, o už jo — tankus 
miškas. Užpakaly namo prie 
terasos šliejasi nedidelis 
darželis ir pievutė, už kurios 
miškas su takeliais pasi
vaikščioti.

Malonu patirti, kad J. 
Glemža. nors pernai atšven
tė 85-taji gimtadieni, tebėra 

(„.inkus. Viršutinėje nuotraukoje matome mažulę aušrininku žvalus ne,)alja;tja sieloje- 
dalį (nuotrauka 1911 m. pavasario). Iš kairės į dešinę klūpo: An
tanas Šveikauskas, miręs, Ona Nesavailė, vėliau Lapinskienė, li
kimas nežinomas, ir Kazys Ladyga, vėliau generolas, miręs Si
bire. Sėdi. Jokūbas Baublys, vėliau pulk. leitenantas, miręs JAV,
Ona Kerpauskaitė. vėliau med. daktarė, mirusi Kaune. Justina 
Janulaitytė, vėliau Račkauskienė, mirusi Sibire, Jackus Sondec-

sis lietuvių reikalais: pirmi
ninkauja „Labdaros“ drau
gijai. parėmusiai visą eilę 
Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių ir studc ntu. rūpi
nasi įvairiais leidiniais ir 1.1.

„Unikalų radini Kauno 
senamiestyje aptiko miesto 

_. ...... . _ , ta archeologai. Tvarkant Ro-
Tiesoj birželio lo d Do- tušės aikštę, atrastas didelis 

natas Kutkus apie San Fian- Į va^0 apdirbimo cechas, 
cisco orkestią taip kitko ši-. pySantpQ metro storio žemės 
taip rašo: sluogsnis gerai išsaugojo

..... dviem eilėm išdėstytas aš-Tarptautinėje arenoje , k
Sanfrancisko muzikus kaz-i * -
kaip savaime užgoždavosavaime 
bostoniečiai, niujorkiečiai,' 
filadelfiečiai ir kiti ne ma
žiau garsūs kolektyvai. Ne
nuostabu. kad apie šj orkest
rą nedaug ką težinojome.

tūrai Vilniuje visų pirma rupi dolerių gaudymas sovieti- kis, gyvenąs JAV, Marija Nemeikšaitė (viešnia), mirusi Kaune, 
nes Rusijos iždui, bet ne pavergtos Lietuvos gyventoju Stovi Justinas Baltrušaitis, vėliau finansų ministerijos aukštas Aplankėme senutę baž-

..... . ..... . nvtėlę (XI šimtm.) ir nepareigūnas, dabar pensininkas Kaune, Jonas Čiurlionis, miręs . • , , .' ” • jaunesni vienuolvna bei me-
Lietuvoje. Valerija čiurlionynytė. vėliau Karužienė, gyvenanti pili Bažnytėlė at-
Kaune, Balys Matulionis, vėliau med. daktaras, gyvenąs Chicagoj, 
ir Elena Jarušaitytė, vėliau Janulaitienė, gyvenanti Lietuvoje.

remontuota, ir joje vyksta 
pamaldos, o vienuolyno ir 
pilies telikę griuvėsiai po 

? Į atviru dangumi. Viduryje pi
lies auga stora ir aukšta 
vinkšna, savo viršūnę iškėlu
si virš pilies sienų.

Vidudieni kalnu keliais

interesai. Daugelis Amerikoje gyvenančių patarnauja 
Maskvos Injurkolegijai, kai, atsiradus palikimui, parašo 
Įpėdiniams Lietuvoje, prašydami atsiųsti Įgaliojimus, met
rikų ištraukas ar kitokius dokumentus. Kai tik pretenden
tas i palikimą užsienyje kreipiasi Į advokatą ar notarą
Įgaliojimo reikalu, arba paprašo metrikų iš metrikacijos ’ 
Įstaigos, tai jis smulkiausiai iškvočiamas apie Amerikoje 
mirusi giminaiti ir jo palikimą. Kvotos duomenys nusiun
čiami Injurkolegijos agentūrai Vilniuje, kuri surašo Įga-} 

ni. seniausias i espuoimos Įjojjnia rusų jr anglu kalbomis ir atsiunčia pretendentui į
Eltos korespondentui paša- !«snasyti. Toltau jau viskas eina įprasta tvarka: įgaliu-, 

jimas nusiunčiamas Tnj 
atsiunčia i New Yorką 
stovaujančiai advokatų

Lietuvos okupantai griežtai draudžia siųsti į užsieni 
įgaliojimus, metrikų ištraukas ir bet kokius dokumentus.

jų amatų ir prekybos cent- Tad prašymas iš Lietuvoje gyvenančių paveldėtojų atsius
iu Pabaltyje.“ ti Įgaliojimus ar metrikų ištraukas padeda Lietuvos oku-
....... . . ! pantams surinkti informacijas apie atsiradusi palikimą.M. Čiurlionio pianistų 1

Kaip apsiginti nuo palikimų pagrobimo?

Komentuodamas ši radi-' 
seniausias respublikos

kė, kad tai pirmas tokio po
būdžio radinys šalies euro-

Ir ši musų svečių kelionė pįnėje dalyje. Radinys pa
tai pirmas jų žingsnis ne tik 
Tarybų Sąjungos, bet ir ap
skritai Europos koncertų sa
lėse. Tačiau jų dabartinio 
tume pasisekimas liudija, 
kad geriausių pasaulyje an
samblių skaičių teks pra
plėsti dar vienu, turinčiu sa
vą veidą, savą muzikinę kal
bą ir tradicijas.

Šios tradicijos neatsirado 
iš karto. Sanfrancisko sim 
foninis jau Įžengė i septin
tąjį savo veiklos dešimtmeti. 
Jo vadovais yra buvę tokie 
pasaulinio garso dirigentai.

LIETUVIAI KITUR

tvirtina, kad Kaunas tuo me
tu buvo vienas stambiausiu-

konkursas

IŠKYLAUJA ROMUVOS EVANGELIKAI

nieji

vienuolvna.

ą pažadą jvyKde: ir šie- įyuove Aiaiij: 
niet gegužės 27 d. jis suruo-j me pačiame kape 20 metų 
šė tradicinę Evangelikų‘jau- vėliau (1965).
nimo ratelio iškyla. Kelio-

Birželio 15 d. Vilniuje Apsigynimas nuo įgaliojimus turinčių Injurkolegijos 
prasidėjo trečiasis M. Čiur- advokatų Amerikoje darosi vis sunkesnis. Pradžioje oku- 
lionio pianistų konkursas, pacijos Lietuvos konsulų argumentai, kad Įgaliojimai iš- 

_ kuriame dalyvauja 1S pia- gauti prievartos keliu (under duress), Amerikos teismu 
nistu is Gudijos, Latvijos,, buvo priimami dėmesin, ir sovietų interesams atstovau- 
Estijos. Moldavijos ir Lie-; jan£.jy a(ĮV0}ęatu pretenzijos būdavo atmetamo Pasta-
tuvos. Jis tęsis 10 dienų. j vaisiais keleliais metais vis daugiau teismų iš Lietuvos

Vertinimo komisiją suda-' įgautus įgaliojimus pripažįsta teisėtais, lyg tai jie būtų 
'šduoti laisva valia. Suprantama, kad nemaža Įgaliojimųkaip P. Monte ir J. Kripsas. ,.o 5 bliku žvm^ muzi. iš 

Jo artistais buvo „-yra pu- kai vadovauja pianistas'iš
moL’locioi mnvi Ižo ntm l/nnn! vi . . . . _

! tokio pasirinkimo nėra.maklasiai muzikantai, kurių j 
pastangos ir kūryba, nu-į 
kreiptos Į tikras menines' 
vertybes, sudarė sąlygas su
siformuoti gyvam ir paslan-

1 D. Trinkūnas

Mirė J. Vicas

ji apžiūri seną 
Pasirodo, kad Švarcvaldo 
spygliuočiai yra užkariavę 
ne tik kalnu uolas, bet ir

Stabtelime moderniškame 
auksakalių mieste Pforzhei-
me paimti dar vieno kelei- griuvėsius: ant trijų metrų 

Dangus šįkart palankes- vio. Čia gyvena ir dirba ne- storumo vienuolyno sienos 
nis, negu praėjusiais metais, mažas būrelis lietuvių. Kai auga liekna aukšta pušis.
Jei pernai kelionės i Olden- kurie jų gražiai Įsikūrę. Įsi-
vvaldą pradžią lydėjo lietus giję nedideles puošmenų Vos pradedame važiuoti, 
ir žvarbokas vėjas ir tik ve- parduotuvėles ar Įsitaisę ge- jaunimas.po maudymosi pa- 
liau pasirodė saulutė, tai rose tarnybose. Vakar čia Į- junta alki. Sustojame miške 
Šiemet nei saulės, nei šilimos vyko tautiečių pobūvis, ku- ]j‘ kertame is namų pasi- 
tikrai netrūko. Per visą 10 riame nutarta Įsteigti Vokie- įmtus sumuštinius su dėsi a 
su viršum valandų trukusia tijos LB apylinke. J'r ?ur!U- Kai kurie lanko
kelionę joks debesėlis nepa-. ' ' ‘ kioską su braškėmis, ledais
sirodė padangėje. į Per „švarcvaldo vartus“ h' . svarcvaldišxais suveny-

i Įvažiuojame i Juodmiski. rais.

rėš tikslu pasirinktas Švarc- 
valdas.

duodama ir laisva valia , nes Lietuvos gy\entojui n.i-j Keliavo 34 moksleiviai.’ Kelias vingiuoja pagal srau-:
Nao-old’ą.1 Garsusis Baden - Badenas

Apsaugojimui Lietuvoje gyvenančių Įpėdinių inte-' (]Ovai Aldona Šaduikvtėį ‘ & ’—paskutinis mūsų kelionės
jlesų vien konsulų pastangų nepakanka. Savo turto apsau-' (VIII kl.) be? Linas Lipčius; Pirmą kartą matantieji tikslas. Nors tai labai svarus 
| gojimu turi pasirūpinti patys tautiečiai gerai paruoštais; (VI kl.) ir ateitininku atsto- jšvarcvaldą nustemba jo gro- ?r erdvus kurortinis miestas, 

Testamentas turi būti taip surašytas, kad: vas Algis Kūdikis (Vilki.) Į žiu.

į tarp jų skaučių ir skautu va- nu kalnų upeli

Birželio 12 d. Vilniuje mi-i f’ , . -
^™k“Š!£^kSnuišosi su įdo ka.n,j. jausmas v«yvos

šio orkestro muzika ar inst- i jaunų dienų, ižymus slapto-į Pr*e Peikimų prikisti savo pirštų.
ntu PTune. čia ‘ nnlipiinV npmioTmocl Surašydami testamentus, užuc- ? .... .....j hos policijos paieigunasi , t . I nuotaikos 1 ciais sodais. Pasirinkę nuo-

jalvokime apie paramą lietuvių politinėms ir J ų
rumentų gi-ujię. Čia esama! 
daug puikių meistrų...

_ . . : ta veikla buvo apdov
Orkestras skamba be ga-> (faueeIi„ medaliu 

lo minkštai, jis paslankus ir Į
spalvingas. Stebina jo daly-!_
vių muzikinis susiklausv-!

Surašydami testamentus, užuot davę liūto dali oku 
I Šiauliuose ir Vilniuje. Už j pantams, pagalvoki]
: tą veiklą buvo apdovanotas! kultūrinėms organizacijoms. Tą dali. kurią normaliai už

grobtų okupantas, paskirstykime tarp lietuvių patriotiniu

Tamsios spygliuočių. bet. nusileidus nuo švarcval-
it v ___ ->ų spalvos maišosi su ’ do kalnų, jaučiamas vėlyvos
užmiršo pasiimti maudymo- , neseniai išsprogusių lapuo-^ popietės tvankas. Daugumas 

l si kostiumu, o visi — geros’ čiu šviesiu žalumu ir žvdin-; apžiūri parką, pilną Įvai- 
. ..-. ------aivomis žvdin-
šalia ir oatogia vieta miške.

nausiomis spai 
čiu krūmokšniu, kurie čia iš-

Atsisakyta patogios auto-

mas, tikras emocinis užside-J 
girnas. Nors sėsdamies! už j 
mūsų filharmonijos pultų, j 
orkestro artistai už savo jie- j 
čių nuo gegužės vidurio jau, 
turėjo 23 koncertus, nejuto- *
me nei nuovargio, nei abuo- ^°* 
jumo“.

BURŽUJAI SIŪLOSI 
KARIAMI

Komunizmui sunkiaisiais 
1920 metais Leninas kalbė-

Ir čia ’vyresnysis brolis* 
pirmauja

Pasirodo, Lietuvos varto
tojų kooperatyvų s-gos val
dybos pirmininko pavaduo
tojas esąs Leonas Raževas. 
Jam suteiktas nusipelniusio 
p re kybos darbuotojo var
das.

„Draugai, nepasiduokite 
( išgąsčiui! Jeigu mes ištiesi- 
j me buržuazijai virvės galą. 
! ji ant tos virvės pasikars.“

Karlas Radekas, senas 
komunistas, tada komunis
tų partijos centro komiteto 
narys, niekad nė nesapna
vęs, kad vėliau ir ji Stalinas! 
pakars, paklausė:

rtrados. pasirinktas daug i- ■ randa nė vieno, kuris skųs 
organizacijų, neužmiršdami ir sunkiai besiverčiančių mu- vairesnis ir įdomesnis Berg-t tusi apetito stoka. Bematant 
su laikraščių.

Palikimų apsaugojimo problema nėra lengva ir pa
prasta. Retas kuris amerikietis advokatas orientuojasi 
okupuotos Lietuvos padėtyje, todėl automatiškai perša 
surašyti paprastą testamentą, išvardinant visus Įpėdinius 
Lietuvoje po kiek kam užrašoma, tai ir viskas. Taip su
rašytas testamentas yra kaip nulietas Injurkolegijos ad
vokatams Amerikoje užgrobti palikimui. Tad vietoje tie
sioginio užrašymo Lietuvoje gyvenantiems skiriamos da
lys turi būti pavestos patikėtiniams (trustees). Patikėti
niais geriausia pasirinkti lietuvių institucijas, organiza
cijas. gimines ir patikimus draugus.

Testamentų reikalu geriausia tartis su padėtyje nu
simanančiais lietuviais advokatais ir nepriklausomos Lie
tuvos konsulais. , Rep.

sustojame pietauti. Neatsi-į beveik i medžius. I

<tra=es kelias. Važiuojant' sukertami iš gimnazijos vir- 
ner Heidelbergą. Wieslocb•1..'tuvės pasiimti pjaustiniai ii 
Bruchsali, bematant pasiek-’spurgai, o šalta arbata au
tas Bretten. šio miesto kapi-. malšina troškuli. Tuo tarpu 
nės prie 27-rius metus pri- žvalesnieji spėjo ištirti Na- 
glaudė žymaus Mažosios geldą. Jie praneša, kad u- 
Lietuvos veikėjo ir patrioto: pėje gausu didelių žuvų. Vi- 
nrof. dr. Viliaus Gaigalaičio skuba savo akimis Įsiti- 
žemišknosius palaikus. Ant khiti. A ien? teigia, kad ten 
’^ūnesliiieai prižiūrimo kaiio ūsoriai plaukioja, o kiti. kad 
ekskursijos vadovas Fr. Skė- tipttakmi. Geriausias būdas 
rys padeda dubeni su gėlė- gįnčui isspręsti butų tas žu- 
rais ir supažindina iškylau- V1S. ar>t lekstes turėti. . ber 
tolus su velionio gyvenimu Prle JŲ prieiti. Nieko

Trumpa komedija

J masis JAV-se. Ir tikrai. Čio-
t „i- Invkštė buržuazija, net glos-Drauge Leninai, o kame • , - i - •' tvdama Brežnevą. — busi-

SUNKI PADĖTIS NE TK

bei veikla: prieš I pas. ka
rą— atstovas Prūsijos land
tage. nepriklausomoje Lie- 
tuvoie — Lietuviu evangeli
ku liuteronų konsistorijos 
pirmininkas. Vytauto Didž.

kito nelieka, kaip tik jas ra
mybėje palikti ir keliauti to
liau.

kurorto kiemą Įeiti reikalin
gas bilietas — ten vyksta 
sekmadieninis styginio or
kestro koncertas, bet ji iš
klausyti mums stinga laiko. 
Neturime progos apžiūrėti 
nė garsiosios ruletės, kurią 
rusų rašytojas Dostojevskis 
yra aprašęs savo romanuose.

Nuo Baden-Badeno namo 
pasileidžiame autostrada. 
Kelionė patogi ir greita, bet 
nebeįspūdinga. Džiaugia
mės. kad ši sekmadieni ke
lias laisvas ir niekur neten
ka gaišti. Niekas nejaučia 
nuovargio. Moksleiviai dar 
keletą valandų su mielu no
ru ekskursuotu.

; mes gausime tą virvę buržū-,
Birželio 6 d. 10 vai. ryto Azijai pakarti?“

Vilniuje buvo susirinkusi į
Lietuvos Aukščiausioji Ta-’ „Ją mums duos pati bur- 
rvba. atseit, seimas, ir tos žuazija.“ atsakė Leninas, 
pat dienos vakare išsiskirstė.
Taigi, galima Įsivaizduoti, 
ka jis „nuvaikė“.

Tą pokalbi dabar verčia
Į prisiminti Brežnevo lanky-riams pakarti.

maią savo giltinę, — tiesiog’ 
siūlyto siūlo visokia paramą 
sovietiniam 'komunizmui, 
kad tas tik pasidarytu pa
kankamai tvirta ir ilgą virvę 
riebiems Amerikos biznie-

LIETUVIU SPAUDOS universiteto teologijos

Po keleto posūkių vin
giuotu keliu pasiekiame 
Hirsau. Zinaida ir Jonas

Ne\v Yorke vokiečiai iau
139 metus leido dienrašti1 „bar vienas poilsis skirtas
„o. , i i ii 'Dievo žmonėms. Ebr. 4. 9.Staatszeitungund Hcrald . varff„ kwoio
bet UBO birželio 18 d. tas kad „3^^ žmonė™ ir
laikraštis beišeis tik viena žemiškai tėvvnei ir kartu i- 
kartą per savaitę 'ūgytu dangiškąja".

z. . - , . o, .. 1)IO_ Glemžai gvvena tokioje už
fescrius ir 1.1. Skaitome pa- (jaf 
minkle iškaltus žodžiu?

Kai grįžtame namo. mus 
pasitinka iš valgyklos po va
karienės i kiemą besiveržią 

oje gatvelėje, kad. nore-j mokiniai. Laikrodis rodo 
keletą minučių iki 19 vai.darni juos aplankyti, tinime 1 Vadinasi, kelionėjei . -i , . ir- • » ttumuci. nv.ni;ic:i; IfUllta

pešti kopti įkalniu. Musų ,n , , , ,
f z. . V .• . , , . per 10 valandų, aplankant
sofens prisibijo, kad įo di- ,delran, t.,„.„k.bu;,,; d?ug gi'aziij n Įdomių vieto-

vių

Ukvlautojas

deliam automobiliui nebu 
pakankamai vietos apsisuk
ti. Namuose randamo tik



Nr. 26, 1973 m. birželio 26 KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapi* penktai

Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tėvu

Keleivio
kalendorius
baigiamas

išparduoti
kaina $1.50

galvon, kad 850 metais tie 
finų ir slavų kunigaikščiai 
sukilo ir tuos atėjūnus išvi
jo. Ar atsiminsi?

PIGIAI IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI PASKUTINIS POSĖDIS, no Kairio, 480 ^sl., kai-
Juozo Audėno atsiminimai,Į na .......................................$2.00

j Cape Code "Old Silvcr Beach“ moderniškoj A. Dau- 227 psl., kaina.............. $4.00

kanticnės - Moriarty vasarinėj DAINA pigiai išnuomoja

mi gražiai ir patogiai įrengti kambariai su pusryčiais 

rugpiūčio mėnesį (liepos mėnesį jau užimti). Kreiptis:

DAINA, 99 Fox Lane, W. Falmouth, Mass. 02574. 

Telefonas: (617) 548-8126.

V. Ausevieius, (’hicago, Ilk, 
A. Gilbert, Chicago, III., A. 
Masalsky. Bayone. N.J., H. 
Kennedy, Philadelphia, Pa.. 
S. Egounis. Rovvley, Mass.

Po $1.50: P. Beleckis, 
Brooklyn, N.Y., M. Matuse
vičius. Montreal, Que.1

_ Jes. atsiminsiu, kad fi- j p<) „ 00. y i
nai su slavais atėjūnus įsu-į Bradley Beach x j p že. j

maitis. Austin. Manitoba,
W. Zabarauskas, Elizabeth,
N.J.. A. Prūsienė, Easton, 
Pa. i

— Dabar pasakyk, kas at
sitiko tuos atėjūnus išvijus?

— Nežinau. Maiki.

— Atėjūnus išvijus, tėve, 
finu ir slavu kunigaikščiai

t pradėjo peštis tarp savęs. 
Pešėsi trejus metus. Tada 

i jie nutarė prašyti, kad išvy-

U. Bagdonas,
N.Y. — 50 centų.

Visiems aukotojam 
širdus ačiū.

Keleivio administracija

r

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

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS

VILTIS POMIRTINIO 
(,YVENIMO

Skyrius 1
Kas yra mirtis? 

Tęsinys Nr. 2

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Kaip jautiesi, tėve?

Maiki.

! viena Skandinavijos dalis.

J ti atėjūnai sugrįžtų atgal.' 
i Nusiųstoji jų delegacija pa-1 
j sakė išvytiems atėjūnams:
: Mūsų žemė didelė ir derlin- 
i ga. bet tvarkos joje nėra. 
Ateikit ir valdvkit mus. Ar

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

PER GIEDRĄ IR AUD- 
Viktoras Biržiška, DĖL RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- minimų (1909-1018) IV to
niniai (1920-1922 m.), 312 mas. 272 psl., kaina kietais 
psl., kaina minkštais virše- viršeliais ................... $3.75.
liais $2.50. kietais—$3.75.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kazio Griniaus, 1 to 
mas, 300 psl., kaina ........ $2

ATSIMINIMAI IR M1N 
TYS, dr. Kazio Griniaus,

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkau*
atsiminimu (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas
II tomas. 336 psl. kaina $5 VI kietais viršeliais $3.75, 

DIENOJANT, Kipro Bie- minkštais $2.50.
tinio, 464 psl.. kaina....$2.0(1, Milžinų rungtynės, Myko» 

PENKTIEJI METAI, Kip i lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
ro Bielinio, 592 puslapiai, tomas. 203 psl., kaina — 
kaina ......................  $2 00 minkštais viršeliais $3.00,

TAU, LIETUVA, Stepo- kietais $3.50.

i Dabar t ‘.įžiūrėkime j kai ku- 
’ riuos šventojo Rašto tekstus. 

Flnshint*- ■ kurie aiškiai parotio, kad moks- 
- las siiko teisybę, kai kalbu apie 
1 dabrtini mirusiųjų stovi. Pa
mokslininko 9:5 mes skaitome: 

nuo- Nes gyvieji žino, kad jie mirs; 
mirusieji gi nieko daugiau nebe- 

1 žino“. Panašini kalbama Psal- 
j meje 49:10-12 — ”Jis matys.
, kaip išminčiai numirs, kvailiai 
ir paikieji drauge pragaiš ir pa
liks kitiems savo turtus. Kapai > 
bus jų namai amžiams, jų buvei-1 
nės kart ų kartoms, nors savo 
vardais jie buvo pavadinę že
mes. Tačiau žmogus, kad ir kaip ,

j Is tos vietos buvo kilęs Ru- atsimeni, kas tada atsitiko?
'i rikas, ir todėl Novgorode i-

1 kurta jo kunigaikštija buvo; —Negaliu atsiminti.
• pavadinta Rus. Kita nuomo-
i nė teigia, kad Rus buvo ne — Tada, tėve. atjojo trys 
i Skandinavijoje, bet lytinėje šarvuoti kunigaikščiai iš toj pis., kaina $3.00.

— Nu, tai dabar gali pa- Baltijos pusėje, taigi pačioj krašto, kuris buvo vadina-’
sakyt man ką nors apie Ru-i Rusijoj, tik Rurikas tą var- mas Rus vardu. Aš kalbėjau! ĮVYKIAI IR ŽMONĖS, 
siją, ba praeitą savaitę ne dą čia išgarsino. Pirma sla- apie tai praėjusi kartą. Arjgen. Stasio Raštikio atsimi- 
viską isvirozijai. Ale pir-vaį vadinosi tik savo kuni- tėvas atsimeni tų kviestųjų: nimų III tomas, 616 psl., kai- 
maiusia pasakyk, kaip rei-‘ gaikščiu vardais: kiėvlėnai,1 svetimtaučiu vardus? na $15.00.
ketų ją vadinti: Rusfja ar į maskvėnai ir taip toliau. į 
Maskolija? i i — Nausa.

• — Ar žinai. Maiki, aš mis- į
— Maskolijos vardas yra! linu, kad antroji nuomonė y-! — Kokios jie buvo tauty-

išvestas iš Maskvos, tėve. Į ra teisingesnė, panašesnė i! bes ar tautybių, šiandien jau 
nes seniau Maskva buvo to į teisybę. niekas nežino, tėve; istori-
krašto sostinė. Šiais laikais’ : ja duoda tik jų vardus: Ru-
daugiau vartojamas Rusijos; —Taip ir man atrodo. rik. Sineus ir Truvor. Kaip 
vardas, nes Maskolija arbaį sakiau, jų tautybė neaiški,
maskolis reiškia lyg ir pa-j —Nu, jeigu abudu sutin-t Kai kas laiko juos buvus 
žeminimą. ! kam, Maiki. tai reiškia, kad ■ švedais. Rusai vadina juos

' mudviejų teisybė. į "variagais“. Bet tyrinėtojas
Ale anąsyk sakei, kadį . Į V. I. Tatiščiovas, kuris perį

— Nešlektai 
kaip tu?

— Gerai ir aš.

TRYS IR VIENA. Janinos! 
Narūnės atsiminimai apie 

į rašytojus Gal rielę Petkevi
čiūtę, Bali Sluogą. Jurgi 
Savickį ir Juozą švaistą .171

į garbingas, neišlieka; jis prilygs 
J tu gyvuliams, kuriuos sunaiki

na.“

Rusijos vardą atnešė kažko-' — Aš sutinku, tėve. kad 20 metų rinko žinias Rusi-
kie variagai iš užmariu. Tai iš tikrųjų taip buvo. todėl 
išeitų, kad dabartinė Rusija į pirmutini Rusijos laikotarpi 
nėra Rusija. galim baigti. Bet ar tėvas

! atsiminsi, kas tame laikotar- 
— Ir sakiau, kad "varia-! pvje buvo ir ko nebuvo? Pa 

gaiš“ rusai vadindavo skan-! galvok, ar viską, apie ką- 
dinavus, kurie dažnais už- kalbėjom, būsi 
puolimais ir plėšimais labai1 galvon?

Todėl1slavus vargindavo, 
kai kas mano, jog "varia-: 
gas“ yra lietuviškos kilmės. Į 
nes jis reiškia vargą. Taip į 
galvoja ir mūsų kalbininkas i 
prof. Skardžius
i ši klausimą nesigilinsim 
nes anie Rusiją yra daugiau 
me
d o visi rimti istorijos 
niai sutinka, kad Rusijos j 
valstybę Įkūręs Rurikas, ku-' 
rj patys slavai pakvietė, kad J 
padarytų jų krašte tvarka.
Rusai vadino ji variagu. Iš į 
tikrųjų tada atioie trys va-1 
riagu kunigaikščiai: Ruri-| _ Buvo. tėve, buvo. Te
kąs. Sineusas ir Truvoras. J nai gyveno daugybė kuni- 
Bet dviejų pastarųjų vardai Į gaikštijų. kurias’ buvo pa 
istorijoje išblėsta, o kalba-i vergę atėjūnai iš šiaurės ii

jos istorijai. Ruriką vadina 
suomiu arba finu. Sako: 
"Rurik, finų kunigaikštis, Į- 
kūrė Rusijos valstybę, kuri 
išgyveno nuo 860 metų iki 
totorių invazijos 1238 me- 

susidėjęs! tais“. Taigi, kas iš tikrųjų 
l Rurikas buvo: švedas, finas

_ . * ar rusas, kuris Įkūrė Rusijos 
— Nu. ką čia i galvą dėsi į valstybę? šituo klausimu y- 

kad, rodos, nieko nebuvo, j ra prirašyta knygų Įvaiiio- 
! mis kalbomis — lotynų, vo- 

.nl.e . neat>i • kiečių ir pačių rusą. — ir 
Bet mudu meni- b)(lčl kai kui įuos da Į vistiek klausimas neaiškus.

lykus pakartosiu. Atsimink »jam numirus, Rusija valdė 
.o ...v, ~___ , PinPa R^ijos valstybė', j0 palikuonys apie 200 me
džiagos. Dėl Rusijos var- i n.e )U? ° 11 ,u\o tokjo var-jtu, iki ją užplūdo totoriai. 
) visi rimti istorijos šalti-,- °' i ^u totoriais prasidėjo antras

— Jes. n (‘buvo Rusijos.

— Tai kas tenai buvo?

— Nežinau. Maiki.

P»-
Rusijos istorijos laikotarpis 
apie kuri pakalbėsime kitą 
kartą.

j — OJrait, Maiki, aš mė 
I ginsiu atsiminti, kas buvo 
i iki šiol.

ma tik apie Ruriką, kuris i- 
steis’ė Novgorode savo kuni
gaikštiją ir užvaldė kone vi
są slavu žemę, pavadinda
mas ją Rusijos vardu.

kuriems tos 
nigai 
duokle

slavų ir finų ku 
turėjo mokėt; [

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

J. Motejaitis, Waukegan,l
’ III., paaukojo $18.00.

MES VALDYSIM PA 
SAULJ, parašė L. Dovyde 
nas, I temas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tome 
kaina $4.00.

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

JAUNYSTĖS ATSIMINI 
MAI, Vlado Požėlos, 33r 
nsl.. kieti viršeliai, kaina — 
$4.00.

VYSKUPO P. BŪČIC 
aTS’MINIMAI, I tomas
320 psl., kaina $3.50, II to 
mas 282 psl.. kaina $3.50.

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 49f 
psl.. kaina $5.00.

Nuo krivūlės iki raketoa
Lietuvos paštininkų atsimi 
nimai. redagavo Antanai 
Ointneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

LAŠT U — STRAIPSNIAI
ATSIMINIMAI APIF 

fUOZA LIŪDŽIU, Petronė 
ės Liūdžii’vienė*, 88 psl. 
aina .............................$1

ATSIMINIMAI. parašė Juc 
zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina......... $3.0C

KĄ LAUMĖS LĖMf 
apie Salomėją Neri). Pet 
onė et Orintaitė*, 234 psl.
Kaina 83.00.

— O iš kur jis tokį vardą 
ištraukė. Maiki?

— Čia. tėve, yra kita 
aiškus klausimas. Istorijoje 
yra dvi nuomonės. Pagal: 
viena, tais laikais toki-i var-; 
du (Rus) buvo vadinama!

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

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

1 Mozės 2:7 pasakyta, kad; 
"Viešpats jKidarė žmogų iš že-• 
mes dulkių ir Įkvėpė i jo nosį 
gyvybės kvapą, ir žmogus pasi
darė gyva siela“. Velkiu, tai pra-' 
dinei tobulai porai nusidėjus,! 
Dievas pasakė : "Savo veido pra- į 
kaitė tu valgysi duoną, iki ne-! 
sugrįši į žemę, iš kurios esi pa- Į 
imtos, kadangi tu esi dulkė ir ; 
dulkėmis pavirsi“. (1 Moz. 3:1 
!9). Psalmėje 146:4 Dovydas1 
kalba aiškiai apie padėtį tų. ku
rie sugrįžta į dulkes. Mes pa- • 
luoilame išstrauką: ”Jo dvusia ■, 
išeina, ir jis grįžta į savo žemę. - 
ir tą pačią dieną žūna visos jo ‘ 
mintys“. Jei suprantame, kas; 
parašyta, tui jau nebelieka jo-1 
kių abejonių, kad čia pasakyta, i 
iiad miręs žmogus yra visai be • 
sąmonės, nes jo mintys yra žu-: 
vusios. I

Pažiūrėkime dar kartą į Psal-j 
misto žodžius — ”Jo dvasia iš- J 
ina. ir jis sugrįžta Į savo žemę“. J 

Jei žmogus, kaip gyva ir jau- 
ianti esybė, buvo sutvertas su.,

. ienijant medžiaginį kūną su | 
gyvybės dvasiu, rodos, būtų pro- 
inga manyti, kad tada, kai ši- 
ie du elementai vėl atsiskiria, 

gyvybė turi paliauti. Ir tikrai 
uip pasakyta šventraščio iš- 
raukoje: ”Tą pačią dieną žūna 

visos jo mintys?“
Kai kas gali galvoti apie “gv- 

ybės dvasią“, manydamas, kad 
u! ji yra pramanytasis kas 
lors. kuri pasilieka gyva kūnui 
įumirus. Mes paliksime temą 
tpie “sielą“ paskesniam apsvars- 
ymui, bet dabar išnagrinėsime 
ekstą. kuris apibūdinu mirties 

• eikmę ir galutinai parodo, kas 
jasidaro su anais dviem elemen- 
ais. kuriuos dieviškoji tverian- 
•ioji išmintis sujungė, kad pa
lėktų žmoginę gyvą esybę. Tus 
ekstas šitaip skaitosi: "dulkės 
ugrįš į žemę. iš kurios yra, ir 
Ivasia eis atgal pas Dievą, kurs 
ią davė“. Pam. 12:7.

Tikrą šito teksto supratimą 
>ateikiu žodžiai “sugrįš“ ir “eis 
itgal“. kuriais kalbama apie kū
ną ir dvasia. Apie kūną pasaky
ta. kad sugrįš į žemė dėl to. 
ud kūno elementai pradiniai 

buvo paimti iš žemės. O jeigu 
Ivasia turi vėl sugrįžti pas Die
vą. tai reikia suprasti, kad ji 
buvo pas Dievą pirma, negu įėjo 
'■ žmogaus kūną. Jei būti pas 
Dievą reiškia būti cunguje. tai 
reikėtų manyti, kad čia paminė- 
'oji “dvasia“ yra sąmoninga e- 
<ybė. galinti džiaugtis dvasiniu 
me Danguje; o jei taip, tai reiš-j 

:kia. kad kiekvienas iš mūsų tu-J 
rėjome būti tame pat dvasinia
me danguje pirm mūsų užgimi
mo. kitaip juk nebūtų galima 
sakyti, kad mes ’’sugrįžt»ame“, 
kai mirštame.

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis;

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.
Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir 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 baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk
las ir kt.

Visa* tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

SIAUBINGOS DIENOS 
1944-1950 metų atsimini- 

į mai, parašė Juozas Kapa
J. ir V. Jankai. No. Mia- činskas, 273 pusi. kaina $3. j siusim veltui spaudos 

s • i • fi aa * i tęs šiuo <idresu zkaiplmi. Fla.—$10.00. = . ................. .. <
8 ne' ilgai jie tas duokles mokėjo?: ’ tJJvaRATSTATANT

i Po $3.00: V. Gužauskas, TUVA ATSTATANT, Ra- 
Yanderhoof, B.C.. A. Ker- Po!<> Skipičio. 440 puslapių, 

dabai įsidėk sbanske, Brockton Mass Kaina ................................v-5.

— Jes, jes, kunigaikščiai 
turėjo mokėti atėjūnams 
duokles.

P. Ekelevich. Newark. 
J. — $12.00.

N.

Kas domitės Tiesa, mes pri 
Kreipk'-

— Bet ar atsimeni.

— Neatsimenu. Maiki.
— Na, tai

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Vaiky, III. 61362.
'(Skelbimas)

KELEIVIO
prenumerata-gera 

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
ALĖ RŪTA

Mažoji scena

Teisės patarimai^
INA UŽGIRIENĖ — 

PROFESORĖ

M*.

(Tęsinys)

Tamsoj skęstančia pieva nuklampsojau Į gatvę. Pla
kančia širdim, nerimu tvinksinčia galva Įsikabarakštavau 
Į savo sunkvežimi. Delsdamas užvedžiau motorą. Darbas 
buvo baigtas, galėjau atsikvėpti. Nesinorėjo važiuoti na
mo: Ženė. tur būt. jau nugriuvusi, knarkia. Didieji vaikai 
bus kur išsidanginę. Netraukė ir Į karčiamą, — alaus 
per dieną dirbdamas jau prisisiurbčiojau.

Tuščiu sunkvežimiu sukau aplink šiuos porą kvar
talų kelis kartus. Sau pats kartojau, kail paklydau, kad 
nebežinau, kurčia tiesiai išvažiuoti. Velnias! Pats velnias 
mane klaidino, kad tik sugi jščiau prie tos bobikės durų.
Širdį traukė pasiutęs smalsumas ir atsigaivinimo reikalas; 
protas sakė. negrįžk, juk turi vaikus: koks bus jiems pa
vyzdys, jei tėvas susidės su svetima, kai mama ligonis...

Ant kampo, sukdamas sunkvežimį, staiga atsiminiau: 
juk yra vakaras parapijos salėj! Programa, į kurią rūpi
nausi nepasivėlinti! Balta galva ištaiso vis ką nors įdo
maus. Ii- vakarienė už tą patį bilietą bus ten duodama; o 
esu alkanas, kaip šuva. Mano Ženė seniai pietų nei vaka
rienės nebeverda.

Juodos palmių šluotelės gulėjo tamsiai mėlyname 
danguje, žvaigždžių beveik nesimatė. Aš spaudžiau gazą.
Mašina švilpė, nustojo net ir barškėti. Apie nieką nepa
galvojau, tik apie tą programą, apie pilną salę savų žmo- , 
nių, apie scenoje susispaudusius, dainuojančius ir gro'jan- S • onil)^n_s.atlo.n
čius vaikus... Juk ir aš pats kadaise grojau a-monika. juk Skaitot!
šokių metu, orkestrėliui valsus liejant, ir į Ženę įsispok
sojau... UJtt

Parapijos aikštėje dar buvo laisvų vietų; įspraudžiau 
savo vežimą. Pro salės duris sunkėsi ūžesys. Staiga klank- 
telėjo pianinas, viskas nuščiuvo. Prisilenkęs, pasistiebęs 
įgūrinau į vidų. Prie durų užsimokėjau programos ir vaka
rienės sudėtinį mokestį. Dar kažkoks aukų lapas ant sta
lelio paguldytas, jauna ponia rodo į jį pirštu. Numečiau 
dolerį, pasirašiau. Sugriaudė muzika, pripildė nedidelę 
salę. Suolų eilės — lyg medaus korys: pilnos akutės, tuš
čios, pilnos, tuščios... Aš atsisėdau vidury, patenkintas 
apsidairiau: štai, vieną akutę ir užpildžiau, rengėjams jau 
linksmiau...

Advuiutiė dr. M. Aveikuiuikienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoj* klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendr« 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laidke reikia paūmėti, kad esate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausimus prsūome slysti tiesios i*** 
adresu:
l)r. M. Šveikauskas, Attorsey ai Law, 
Boston Five UuildinK 
1895 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

dėl sužeidimo darbe, bet ku-
• ris „sugeba“ kokiu nors bū- 
1 du uždirbti tiek pat arba 
daugiau, negu uždirbdavo 
prieš nustodamas savo ran- universitete, Worcestery, pa 
kos (pav.. dėl to, kad pakei- jęej^ ordinarine profesore, 
tė profesiją). — tad* jam
nepriklauso jokios kompen-i Rugpiūčio 25 d. Montrea-, 
sacijos, išskyrus palygina- (ly bus tarptautinis psicholo- 
mai nedidelę vienkartinę' gų suvažiavimus, kuriame 
sumą, kurią aš paminėsiu į prof. dr. Ina Užgirienė va- 
vėliau. Be to, Workmen’s dovaus vienam skyriui.

Dr. Ina Užgirienė Clark]

Klausimas

Esu studentas. Vasaromis 
dirbu ten. kur gaunu darbą 
ir kur dauigau moka. Tokiu 
būdu susitaupau bent dalį

dirbti fizinį darbą. Daktaras 
atsakė, kad tai esąs teoreti
nis klausimas, ir liepė nesi
rūpinti.

Prašau man atsakyti į se
kančius klausimus: ar man

reikalingų pinigų už mokslų priklauso «imo„fe kompen 
užsimokėti 1sacijos uz jėgos sumažėji

mą rankoje; antra — jei bū-
, 2 , v tų man reikalinga operacija
bą spaustuvėj. Dal bas buvOj Vgjjau> ar jmonė turės už 
gana gerai apmokamas n I ta- ufmokėti; trečia — pa-

Pernai vasarą gavau dar-

nesunkus. Be to, Įdomus.

Comp. įstatymai turi numa
tę maksimumą mokėjimams.

Pav., jei sužeistasis darbi
ninkas uždirbdavo 200 dole
rių per savaitę ir jis nusto- 
•o „pajėgumo“ dirbti dėl su 
darbu surištos priežasties, 
jis tegali gauti $70.00 per 
savaitę ir $6.00 per savaitę 
žmonai ir mažamečiams vai
kams (iki 18 metu amžiaus) 
išlaikyti, t. y. kiekvienam 
šeimos nariui (dependent) 
po $6.00 per savaitę. Be to, 
jei sužeistasis darbininkas 
negalės dirbti dėl savo su
žeidimo 5 arba 6 metus, — 
tada jis nieko nebegaus, 
nes bus „išvartojęs“ visus į-

vyzdžiui, jei aš kada turė- statymų numatytus pinigus.
f (maksimumas yra tarp 16 ir'

Dr. I. Užgirienė yra Albi 
nos ir Prano Čepėnų duktė.

Pr. Čepėnas buvo vienas 
Lietuvių Enciklopedijos re
daktorių ir dabar redaguoja 
naujųjų laikų Lietuvos isto 
riją.

DOVANA JAUNIMUI

Parkas anapus gatvės,—

premijuota apysaka jauni
mui, parašė Danutė Brazytė- 
Bindokienė, 156 psl., kaina 
— $3.00.

Priimi darbn birželio eiau savo namus norėčiau; ?nudėjau nai oą onzeno , ,. i«a t18 tūkstančių dolerių iš vi-f
mėnesio pradžioje, eg28™-! se atiikti. užuot samdės Tokiu bfidu
nams pasibaigus. Liepos mė-: visai skirtingi principai tai-Į

ROMANAI
negalėčiau tai padaryti vlsai SKiran&i principai tai-1 Sunkiausiu keliu, roma-

nesl tuiejau naui ų akciden- _ kas man apmokėtu už to- komi Workmen’s Comp. sri-( nas, parašė Jurgis Gliaudą,
tą: įkišau ranRą i masiną iki dažnai pa- negu- Pav~ sužeidimo j 251 psl., kieti viršeliai, kai-
^dė^’b^sT^ė sitaiko> kad reikia ™rs atvejais automobilių katast-| na $5.00.

rėžė i ligonine sunkiau Pakelti. Su ta ran- iofoje- ‘ _
eze į ligoninę. ka n . atĮ:bt: ! Kiauros neskucios, roma-

Tamstos atveju, jei Tams- į nas, parašė Antanas Mustei-
mane tuoj nuv
Daktarai apžiūrėjo, sutvar- . , , . „
kė ir nusiuntė namo. Namie itai atsakingas. ta nesi „atleidęs“ įmonės kis. 259 psl., kaina $4.50. 

nuo atsakomybės, pasirašy-;
damas tam tikrą susitarimą,i Brolio Mykolo gatvė, ro- 
— įmonė turės Tamstai ap- manas, parašė Eduardas 
mokėti gydymosi išlaidas Cinzas, 303 psl., kieti virše- 
ateity, jei Tamsta sugebėsi liai, kaina $6.00. 
įrodyti, kad tos išlaidos bu- ■

rankai kiek pasitaisius, buvo; Vndinamie’n Wnrkmen\? v0 padarytos ryšium su su-' Vytautas Alantas, AMŽI- 
beveik laikas grįžti mokyk-: p istatvrnai av_ žeidimu darbe. Be to. Jei NAS LIETUVIS, I dalis, 412

išbuvau apie tris savaites, ir'
įmonė man mokėto ”Work-. Massachusetts/

x\v\ f /-\ r. n r i • • I 1 O ■

Darban nebegrįžau, nes,; Atsakymas

Skaitytojas

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

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

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

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre- 
nijuotas romanas, 279 pei., 
aina $3,00.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
JANGORAIŽiy, romanas, 
165 psk, kaina $5.

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

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

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

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl., kieti virše- 
iai. kaina $fc.OO.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
Raina $2.50.

Salės langus gulė tamsi naktis. O scenoj švietė nt 
tiek prožektorių šviesos, kiek jauni veidai. Balta ponta 
muzikės galva kyšojo iš už pianino. Viskas tvarkoj. A 
atsikvėpiau ir įsmeigiau akis į šviečiantį scenoje jaunini; 
su gitaromis, dūdom, būgnais, lumzdeliais ir akordeonais 
Gerai rankai diriguojant, jų švilpimai ir triliavimai susi 
maišydavo į tokią senovės lietuvių muziką, kad užmirš 
davai ir vakarienę, nesigailėdavai išmetęs arti penkinės 
neskaudėjo galvos nuo minčių apie tuščias viskės bonka; 
prie žmonos lovos, nei apie angliškai burbuliuojančiu 
vaikus...

Apsidairiau po salę, šį retą žiūrovų korį. Gal pei 
apsirikimą kuris ir mano vaikų bus čia atėjęs? Nemačiai 
nė vieno. Mamai nugriuvus, jie vis bėga į bolinimą. į ki 
nus, pasimatymus su airišėm mergiotėm, arba iki išnak 
čių žiūri televiziją, nors krūva indų neplautų virtuvėj, na 
mas apskretęs, dulkė:?’® baltuoja visi pakraščiai...

Pasikrapščiau galvą, iš krūtinės išsprūdo sunkus 
kaip būbno balsas, atodūsis. Kaip čia ir mano vaiku 
sutvarkius, į programas atsivedus? Pradžioje Ženė buvt 
rūpestinga, tvarkydavo, apibardavo vaikus, gražiai aiš 
kindavo... Ir vis baimindavosi, dejuodavo, kad vaikai nu 
tols, nutautės; besibaimindama vis paimdavo po gurks 
nį... Aš iš meilės negalėdavau jai raminančio malonumi 
uždrausti, iš meilės nemokėdavau apibarti vaikų...

Taip, taip. Ir suklupo mano Ženė. ir, galima sakyti 
nebėra jau jos. Nei daktarai pagelbėti nebegali.

Tebėra vaikai.. Kad ir nuklydę., pakrikę, bet tebėra..

O kaip aš? Ar vis, juos mylėdamas ir kentėdamas 
dejuosiu, ar, tos gražios muzikos klausydamas, apie gra
žią praeitį vien svajosiu?

Švilpiniavo dūdelė jauno vyruko rankose, jo lūpų 
valdoma... Tūtavo, ūžė mūsų miškai, kur paguldė galvas 
Kazys, Liudas. Antanas... Mano draugai, kalbinę ir mane 
liktis partizanu, už Lietuvą kovoti. Bet aš turėjau Ženę.

Ranka neblogai sugijo, 
tik dirbant ką nors sunkes
nio. alkūnę skauda. Kartais 
pastebėdavau, kad ranka 
man supilto virš alkū
nės. Be to, pastebėjau, kad 
raumuo (musele) virš alkū
nės kažkaip kitaip atrodo, 
negu kairės rankos. Nuėjau
bas chirurgą. Jis mane nuo
dugniai apžiūrėjo ir pasakė, 
kad. jo nuomone, operacija; 
man nėra reikalinga. Sako; 
man, pasirink tokią profe-Į 
siją ar sritį, kad tau nepri- 
sieitų su ta ranka sunkiai 
kiloti, tada viskas bus tvar
koj. Klausiau jį. ar tas suti
nimas praeis ir ar aš. reika- 
’ui esant, galėčiau ateity

teiktieji ieškiniai už „sužei- ^aį dirbdamas toje spaustu- 
dimus“ (personai injuries). vėje ir kad !ok?a s,^uącija 
Jei nukentėjęs asmuo bu- ^usidąrė dėl darbe sužeistos 
vo sužeistas, prileiskime. ,iank°s’. ^ada Įmonė galėtų 
eismo nelaimėje arba, pav..

12 knygų už$2
I

To paties romano II dalis,
414 psl., karna minkštais 
viršeliais $6.00, kietais —' 

būti pripažįstama atsakinga $6.50.
pavirto lipdamas laiptais, Girtumą (kuriam tainno- 
lankant savo pažįstamus, — Yra numatvtas tam tikras 
jo ieškinys už „sužeidimą“ maksimumas).
(claim for personai inju- T • m A v 
\ x S. . . . ;. Jei Tamstos chirurgas paneš) yra pagristas visai ki- , . , , 61t»ic firfe , sakytų, kad, jo nuomone.

Tamstos ranka nepagerės.
i kad jau ji vra tiek pagerė- 00. , . . _Al ------- -------------- -----------
i jusi, jog didesnio pagerėji- manas» 234 psk. kaina $4.50, paragė Antanas Giedrius, 

istatv- mo nebegalima laukti (end Pranas Naujokaitis, PA-Į 130 psl., kaina $1.80, 
tikslas yraf result). — tada Tamsta gau- SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, H

kompensuoti už sužeistojo ;si tam tikP .vienkartinę su- 232 psl., kaina $4.00.
darbininko nustotų ”sugebė- ma- kur1’ kalP'aukščiau nu-. .... .

rodyta, yra palyginamai ma- Birute Pukeleviciute, — 
ža (specific compensation RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, ’ 
for disfigurement and loss premijuotas romanas, 237 
of funetion). Tos sumos dy-( PSU kaina $5.00.
dis priklauso nuo Tamstos.

draudimo komnaniins Aitvarai ir gina, Jurgio

tais teisės principais, negu 
darbe sužeisto darbininko 
ieškinys.

Workmen’s 
mu vienintelis

£omp.

jimą uždirbti“ (loss of ear- 
ning capacity). Tokiu būdu. 
jei, pav., darbininkas, kuris 
yra nustojęs vienos rankos

urėjau sūnelį, antro laukėme... Nei aš ten likau, nei čia 
avo turtą — šeimą — tinkamai saugojau... Juk ir ta 
inksma bobikė vieną iš tų vakarų sakė:

— Ne, broleli, niekas tau nepadės! Pats turi vargų 
’.aštas išnešti, pats atsibusk, praregėk, realiai dalykus 
;riimk. o ne svajodamas apie praeitį, būk budrus...

Dabar iš scenos plaukė kažkuri mūsų liaudies daina, 
i- taip ši daina mane pagauna, taip supurto iš vidaus, kad 
epajuntu. kaip ašaros ima riedėti veidais. Pasilenkiu, at- 
irėmęs į kelį, ir sau kartoju pašnibždomis:

— Neisiu į jokius apartmentus, pas jokias bobikes... 
iisiu tuoj namo, mergikėm liepsiu indus sutvarkyti, balti- 
ius išplaut. O ženę — gal dar pas daktarą reiks mėginti...

Dainą palydi skudučių muzika, ir taip per visą mane 
iejasi. o mano ašaros sunkiasi pro akis uždengusius pirs
us. Bet šiai dainai nutilus, publikai plojant valiuojant, aš 

atsistoju, susilenkęs prasispraudžiu ir atsitiesęs, atgalia 
ranka nubraukęs akis, tvirtu žingsniu išeinu iš salės.

(Pabaiga)
* • •

ir

Vytautas Alantas, ŠVEN-' . Atsitiktinio kareivio uira-
TAPArrc ; rnmo »ai, J. Januškio atsiminimai,TARAGIS, istorinis romą- ’ kaira «2 00 
nas, I dalis, 405 psl., kaina 7 Ps ’’ Rai ia * * *
minkštais viršeliais $5.00. j Supono eiKrli_

J. Kralikauakaa, VAlŠ-j Ž“‘’ 159 pSt‘ kaUla ?2’50’ 

VILKAS, premijuotas ro- J Murklys, apysaka vaikam,

kompanijos .,rYar
daktarų nuomonės ir Tams-! Gliaudos romanas is partiza-
^os advokato nusimanymo i nų veiklos, 254 psl., kaina
šiuo reikalu, šioje srityje! $4.50.
taipogi yra įstatymu nusta-1 ,‘ | Veja* lekia lyguma, romą.

' nas, parašė Aloyzas Baro*"vti „maksimumai“.

MARTHA NEPASIDUODA nas, kaina $4.00.

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

Savo nesuvaldomu liežu
viu pagarsėjusi buvusio gen. 
prokuroro Mitchellio žmona 
Martha pareiškė, kad apie 
Watergate prezidentas Nix-
onas viską žinojo. _ ..... , ...

Tegu būnu aš prakeikta,! ™valkieeių ūkininkų sukili- 
neleisiu, kad mano w- m0 3935 m., I tomas, 280

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas ii

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

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

bet neleisiu, kad mano vy 
ras atsakytų už kitų nusikal
timus“, pasakė Martha.

Kaip žinoma, jos vyras 
buvo prez. Nixono perrinki
mo komiteto pirmininkas. 
Yra liudijančių, kad Mit
chell buvo vienas rš sumany
tojų įrengti demokratų rin
kimų būstinėje aparatus 
slaptai pasikalbėjimams nu
klausyti.

psl., ’.aina $3.00.

Anatolijų* Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLE, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl„ 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

Nemunas teka per Atlan-

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

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

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

Eilės ir straipsniai, 95 psl. 
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, £. 
Vandervelde, 24 psl., 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

J tų, Vytauto Alanto 5 nove-i
(Iš Alės Rūtos knygos „Po angelų sparnais“, kurioje i Pajuokos bijo net tas, ku-' lės, 263 psl., kaina minkštais sudėjus, jų kaina

yra 25 novelės. Knygą galima gauti ir Keleivio administ-' rjs jau njeko nebijo pasauly, viršeliais $3.00, kietais $3.50 y1*?0’ bet V19°s kartu par" 
racijoje. Kaina minkštais viršeliais $4.00, kietais—$4.65). Gogolis kis, 259 psl., kaina $4.50. i duodamos u2 $2.
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Vietinės žinios

Ką lik gavome i Ar skaitytos?

LIETUVIŲ B-NĖS 

RINKIMAMS PRAĖJUS

LB rinkimai jau Įsiteisėjo., 
ir iš Vyriausios rinkimų ko-! 
misijos paskelbtų duomenų! 
matome, kad Bostono apy-; 
gardai VII LB taryboje at-' 
stovaus Juozas Kapočius ir,

iguonies buvo mirę. Vienas! 
žuvusiųjų yra ir to laivelio 
konstruktoriaus Linko sū- 

i nus.

Parkas anapus gatvės,—
premijuota apysaka jauni
mui, parašė Danutė Brazytė- 

. Bindokienė, 156 psl.. kaina 
* — $3.00.

POPIEŽIUS APLEISIĄS

VATIKANĄ

Kaip praneša Associated 
Algis Makaitis ir IV PLB. Press agentūra, popiežius 
seime Juozas Kapočius iri Paulius \I norįs išsikelti iš 
Povilas Jančauskas. VII LB, V atikano i Romos vyskupo 
taiybos rinkimuose dalyva-, buvenę Laterano rūmuose, 
vo 10,440 lietuvių, o VI — 'iš kur jis sėkmingiau galėtų 
8,474, t. y. šiuose rinkimuo-i veikti visų krikščionių susi- 
se dalyvavo 22% daugiau! vienijimo kryptimi, 
lietuvių. Bet jis atmetė sugestiją

Rinkimuose daugiausia

Užkandis. pasakojimai, 
parašė Jurgis Jankus, 216 
psl., kain a$4.50.

Taikos rytas, novelių rin
kinys (15 novelių), parašė 
Jurgis Gliaudą. 229 psl., kal
ia $4.00, kietais viršeliais— 
54.65.

Po angelų sparnai*, nove
lų rinkinys (25 novelės), 
parašė Alė Rūta, 191 psl.. 
kaina $4.00, kietais virše- 
’iais — $4.65.

I MYKOLO KRUPAVI- 
' ČIAUS ATSIMINIMAI. 364
psl., kaina $10.00. 
įrišta, Kaina $4.00.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antr? 
Knyga, parašė Bronys Raila.

The Forest of Anykščiai,
Antano Baranausko lietuviš-i 
Kas tekstas su Nado Rašte-j 
nio anglišku vertimu ir Juo-J 
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
Kaina $3.00.

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

•'• -e-

Pirmoji solistės ilgo gro
jimo plokštelė jau išleista. ;

Visos dainos Įdainuotos1 
lietuviškai.

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

zILORICIl OIL COMPANY

130 Safford Street

VVollaston, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

oil •*•«■•

Mūsų piaeities beieškant,
parašė Česlovas Gedgaudas, 
>57 psl., didelio formato, 
rišta, kaina $15.00.

atsisakyti popiežiaus sosto, 
laimėjo Vidurio Vakarų' kai.P priešingą Kristaus va- 
(Chicagos) apygarda, kuri bai.^
išrinko 18 atstovų (turėjo šiuos parerskimus popie- 
15). Pralaimėjo New Yorko; žnis padaręs privačioje au- 
apygarda, išrinkusi 3 atsto-į diencijoje. neseniai suteik - 
vus (turė'jo 5) ir Ohio apy-'. pontif i kalinio (popie-Į kaina $4.59,
garda, išrinkusi 8 atstovus! zisk°) salaziečių Ateneum? Sunkiausiu keliu, romą.
ftnroin Kitnc anvffardna UniVei’SltetO rektoriui kun. -- I • Al- ](tui.ejo 9). Kitos apygardos Javierre nas- Parase Jur^ls Ghauda-išlaikė savo pozicijas, bū- Antom° -Mana javiene. — ....................................
tent: Bostono ir Vakarų pAKENgIMV 
(Los Angeles) — po 2 atsto-:
vu, Connečticut (Hartfor-i *'*’ r-x. nnn me
do), New Jersey ir Pietryčių __ ,
(Philadelphijos) — po 3 at-j Rugpiucio 12 d. Romuvos 
stovus. Į Parke Brocktone Minkų ra

Į dijo gegužinė. {
Iš viso VII taryboje bus: * * i

42 atstovai. ! Rugsėjo 2 d. So. Bostono Palikimas,
R .„ , :u,et?«’lpiid;j?slbankšt-0 ik> šiol niekur ne-i
Bostono apygardos yaldy-i saleje LK Mokslų akademi- dintj eiĮėraščiai ^.į ANGLŲ KALBOS GRA- 

ba sveikina išrinktus j tary-, jos jubiliejinio suvažiavimo £ ivairiak klanam™ ir i MATIKA,215 psl., kieti vir-
bų ir į seimų atstovus Juozų! banketas. kt 318 nSaniu knTa kn ' geliai, kaina ........... $3.50
Kapočių, Algį Makaitį ir Po- * * * . Pu®iapiM kL"
vilą Jančauską ir linki jiems Į Rugsėjo 23 d. Maironio aa Kvartetas, 4 dramos. au_

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

251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

I *******************»#*****#<^#*,.

Poezijos knygos

sėkmingai atstovauti musų! Parke Worcestery Lietuvių 
apygardai LB taiyboje ir? Bendruomenės Bostono apy-
seime.

Bostono apygardos valdy
ba nuoširdžiai dėkoja Bos
tono, Brocktono ir Worces-

gardos Lietuvių Diena-* * *
Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos auditorijoje

terio apylinkių rinkimų ko- Lietuvių Bendruomenės Bos- 
misijoms už jų darbą ir rū-j tono apylinkės rengiamas 
pestį pravedant rinkimus, j Tautos šventės minėjimas- 
lietuvių radijo valandėlių J koncertas.
vedėjams P. Viščiniui ir S.
Minkui ir Keleivio redakto
riui J. Sondai už rinkimų 
garsinimus.

Taip pat nuoširdžiai dė
koja V. Stelmokui už pini
ginę (paramą, apmokant 
Laisvės Varpo rinkimų gar
sinimus.

LB Bostono Apygardos 

Valdyba

DU IŠGELBĖJO.

DU ŽUVO

Mažas povandeninis lai
velis. fcuris tyrinėjo žuvis 
Atlanto vandenyne 10 my
lių nuo Key West, įsipainio-{ 
jo į 1972 m. nuskendusio 
karo laivo korpusą ir nebe
galėjo iš 300 pėdų gilumos 
pasikelti į paviršių.

Plokšteles kaina pas pla-; 
tinto jus $6.00.

, Užsakant su persiunti-
Vy ta u ta i the Great Grand mu $g.75.

Duke of Lithuania by dr. Jo- f 
•eph B. Končius, 211 psl. j Les Enterprises 
pat. kaina kietais vušeliais! BELLE - ARTI Engr. 
$3.00, minkštais $2.0b.

Timelest Lithuania — pa
rašė buvę* JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

EWAKENING LITHUA- 
NIA, 187 psl., kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J. i 
Stukas. Ji tinka skaitantiem

P.O.Box 122, LaSalle 650, 

Que., Canada

3700’

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

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Dailininko žmona romą-1 [įužau ir TaiSŪU
nas. parase 
kaina $5.00.

Juozas Tininis.;

Meile dvidešimtajame
, .... . . . x. . amžių je, parašė Petras Man-!| angliškai ir nertiem susi- (|eiki 273 , k.lil;;l Qo ■
: pažinti su Lietuvos praeiti-.
I POPULAR LITHUAM

1 AN RECIPES- parašė Juze 
poeto Fausto • QaužVardienė. kaina $3.50-

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

Amerikos lietuvių politika,
parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Santvaras. Kaina $6.00. itorius O8trauskas>
POEZIJOS PILNATIS,■170 psl’’ kaina 

Bernardo Brazdžionio poe-i Ra<,viIa Perkina,t istori. psi., kaina $2. 
ZIJOS rinktine, kurioje suta- jesė Balvs s

130 kai»a
nus leidinys, 592 psl., 
na $10.00.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, J 78

kai- Gana to jungo, Kipro Bie-
linio atsiminimų III-sis to-

n - . . „ . r mas, 492 psl., kaina $5.00.
Pavieniai žodžiai, Jonas,

Mekas, 95 psk. kaina $4.00. į Vincą. Kravf savo laiu-

Spalio 21 d So. Bostono rai 5«,u i-v-J kuose, parašė Vincas Ma
lietuvių Piliečių d-jos III a. išleistoj, ga^„> ,
^aleje lietuvių radijo valan- jiųg^otoj knygoj yra sep- i t oiozrSr, Varpo rudens -- - - - - —

• * •

dos Laisvės 
parengimas.* * •

labaii"“™’ parašė 
. . . i cianas, 49 psl., kaina $1.00. išleistoj, gausiai i-1 » r »

. ,T . • V , J- m -i Chicagos Istorija, parašė'
i tymos Maironio balades. Ta, AiekSaS Ambrozž 664 ,
j knyga labai tinkama dovaj gausiai iiiustrUota, kai-'

Namus iš lauko ir viduje.
Ijpdau popierius ir taisau 

visKą, ką pataisyti reikia.
Naudsju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masa.
TeL CO 5-5854

i•ii
I!

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 l»rcadway 

So. Boston. Mass. 02127
Tei. AN 8-1761

Ii

°os, A. Giedriaus 15 
apsakymų. 294 p«l., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75. ,

SmiL 
■ V

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaukn’us ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei ku.'tnrir.ius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišką skirią, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir numr.uniu kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETI TVA“ yra dinamiSk-m mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendr i.tarkiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir diroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?8.nO 
Adresas:

7722 George Street. I^SalIe-Montreal. (biebec. t AN ADA

Lietuviu pasakos, parašė 
Herman Sudormann. išver-i 
tė V. Volertas. 132 psl., kai
na $3.00.

imkit ir skaitvkir

Kipro Bielinio
noms. Kaina...................$6.00 i j na kietais viršeliais

no Lietuvių Piliečių d-jos! Tau, sesute, Prano Lem-•' minkštais — $8. 
oatalpose Bostono ramovė- berto gyvenimas, kūryba, 
nų rengiamas^ Lietuvos ka-1 prisiminimai, 269 psh. iliust- 
•iuomenės atkūrimo 56 metų; ruota, kaina kietais virše

liais $4.00.

Lapkričio 11d. So. Bosto-

-ukakties paminėjimas

GAVOME RIBOTĄ SKAI- 

ČIŲ ”NIDOS“ SIENINIO 

j NUPLĖŠIAMO SU PASI

SKAITYMAIS KALENDO

RIAUS. KAINA $3.50.

Buvo pasiųsti narai jo 
gelbėti, bet jiems priplauk
ti prie laivelio trukdė karo į Keleivio administracijoje 
laivo griaučiai. Kai paga- Į galima gauti Leono Saba- 
liau įvairiom priemonėm liūno „Sočiai Democracy in 
laivelis buvo iš gelmės iš- Tsarist Lithuania, 1893— 
keltas, du jo įgulos nariai 1904“. 
rasti gyvi, o du. pritrūkę de- Kaina $1.00.

GALIMA GAUTI

$10, i

GYVENIMO VINGIAIS į 
dr. F. Kalvaitytės-Karvelie- Į 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50

Į
Wl .... - T. . į DANGUS DEBESYSE,-
Nemanoji žeme, Lietuva | 1918.i919 m ^gyvenimai, 

pasaulines poezijos posrnuo , Jwza, Svai.,a., 32{
se, sudarė Alfonsas Tiruous j
176 psl., kaina $5.00.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ 
SAI Julijos švabaitės ei 
lėraščiu rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
METŲ VINGIAI. Alf. Ty

kaina minkštais virše 
liais $2.50. kietais $3.75.

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ 
K- Žuko, 476 psl., kai

ina $5

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127

ruolis, 176 psl. kaina $3. nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl., kaina $2.00.

Mrs. LONG

spėjėja ir patarėja visais klausiniais 
(Spiritual Reader and Adviser)

Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
221 W. Central Street, Rt. 133 
W. Natick. Massachusetts, C1760 
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga 
patarėja!

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
VaitKUs, 86 psl., kaina
$1.50.
VAKAKĖ~ BANGA^lyri- 

ka, Gražina Tulauskaitė. 
127 psl., kaina $2.00.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le-f 
gendos, parašė Jonas Valai-' 
tis, kaina $2.25.

knygą 't - *

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

KONTRŽVALGYBA LIE 
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina 
$2.50.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj A n giri o j 
iš stoties WLYN, 1360 ld- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc,. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-
ną. Perduodama: Vėliausių

Poil.i. .n« laiplų, Vytauto paaauiinių žinių santrauka
Karoso eilėraščiai, aO dide- r komentarajt muzika, dai- 
lio formato puslapių, kaina • Magdutės pasaka.

i Biznio reikalais kreiptis J 
į Draugas don Camillo, Baltic Florists gėlių ir dova 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI įdomūs klebono ir vietinės nų krautuvę, 502 E. Broad
Turime Lietuvos žemėla- i komunistų partijos sekreto- way, So. Bostone. Telefo-

p>Ų__ Už 5o centų, už 32.5'-! riaus pasikalbėjimai, 216 nas AN 8-0489. Ten gauna
(sulankstomas) psl., kaina $3. mas ir Keleivia.

SLA—jau 80 met> tarnauja lietuvių visuomenei ir i.šrr*.ki
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Uetuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligeje pašalpą, kun yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pe’nu, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.09G.W.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrc.udą — Eil 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų Ir draugijų nariams. Už Sl.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHance of America
807 Wwt 30th Street, Nevr York. N Y. 10001
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Vietines žinios
Pagaliau pašalino

Gub. Sargent pašalino ka-'

J. Pronckaus .veikinima! , Šiuo metu J. Pronskus naitė ir šlapoberskis apie 
, atostogauja pas savo duktė- 27,000 žodžių, oil psl., kai-

ir padėka i j Winnipege. ria -- So.OO.

’GARSO BANGŲ 
PROGRAMA

M

Rekordinės pajamos

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos finansų sekretorius 
birželio 21 d. susirinkime 
pranešė, kad per gegužės 
mėnesi pajamų buvo net $ 
22.375, o pelno $4,217. Tiek 
pajamų per vieną mėnesį 
dar niekada neturėta. Prie 
jų padidėjimo žymiai prisi
dėjo Įvesti šokiai jaunimui. 
Tai dabartinio reikalų vedė
jo Vinco Kazakaičio nuopel
nas. Rudenį tie šokiai vėl 
bus tęsianti.

Šiame susirinkime buvo 
pagerbti trys mirę nariai ir 
priimti du nauji.

A. Gineitytė gavo bakalaurą

Aldona Gineitytė, bosto-! 
niečių Marijos ir Henriko' 
Gineičių duktė, Illinois uni-1 
versitete gavo bakalauro'
diplomą. iij

Ji yra gerai baigusi ir Bos-' 
tono lituanistinę mokyklą. 1

Serga

Mass. General ligoninėje 
guli jau mirusio žymaus 
Sandaros veikėjo S. Jaku- 

1 bausko žmona Emilija ir 
: kun. Kontauto tėvas Stepo- 
! nas.

I

Miesto ligoninėje guli Jo
nas Binkis, Beth Izrael —į 
Sofija Jurevičienė. Brook- 
line ligoninėje — po širdies 
smūgio So. Bostono Liet. Pil. j 
d-jos pii mininko St. Dre-j 
vinsko motina Grasilda.■

Stnsvs Naudžiūnas dabai 
Į yra Forcs Hills Nursing Ho- 
į me. Ten pat ir Akunevičie-
ne.

Mirė Pr. Masilionienė

Įėjimų viršininką Boone. ku-; žurnalistas Juozas Prons-' 
ris savo kalėjimų įefoimų Naujienų redakcijos,
planu sukėlė didžiulį visuo-j na,-yS> atsiuntė iš tolimo Ka-j 
menės pasipiktinimą. Jo pla-:nafjos miesto VVinnipego Ke-' 
nas gal buvo ir geras, betjjejvj0 štabui sveikinimų ir' 
visiškai nepasisekė jį vyk-

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo-

____ ______ j . dynas, V. Baravyko, 590 psl.
dyti. Ypač įyškiai pasirodė ^aitu padėką už jam atsiųs- apie 3n,000 žodžių kaina $6 
tos reformos neigiami vai-'^us sve^^n^mus’ minint jo
šiai didžiuliame Walpole ka-j amžiaus sukakti 1 ietuvių-anglų kalbų žo
Įėjime, kuri kurį jau prade-į ®llze^10 3 d. Chicagoje. dynas, redagavo Karsavi- 
jo valdyti ne administracija."
bet patys kaliniai, vieni ki
tus žudydami. į

Boonės pareigos laikinai! 
pavestos jo padėjėjui Hig-Į 
gins, o Walpole kalėjimo 
viršininku paskirtas valsti
jos policijos pulk. Moriarty.

Gubernatorius įsakė imtis' 
griežtų priemonių kalėjime į 
tvarkai grąžinti.

Kaliniai, sužinoję apie' 
Boone pašalinimą, mėtė į j 
sargybinius maistą ir grasi
no paimsią užstatus, kad vėl į 
galėtų patys tvarkyti kalėji-; 
mą.

M ii ė I ‘ranciška Masilio- Dailidės gaus $8.85 valandai 
nienė. Birželio 15 d. palai-į 
(lota Brocktono kapinėse.

Paragink savo pažįstamus 
išsiraš\ ti Keleivį. Jo kaina 
ortams $7.00.

Bostono ir aplinkinių Į 
miestų dailidės pagal pasi-į 
rašytą 1 metų sutartį gau.sį 
50 centų priedo valandai. į 
Dabar jų valandinis atlygi-: 
girnas bus $8.85. .. Į

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

3E

JOHN S K A B £ 1 K 1 S 1* į

Atlieku visokius namų vidaus 
dažymo darbus.

šaukite telefonu 282-7392 nuo 
9 valandos ryto iki 5 valandos 
po pietų.

Ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais iŠ 
stoties VVBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 5:30 vaL 
vakaro.

Birželio 29 d. — Didieji 
lietuvių operos dainininkai 
praeity ir dabarty.

■■■- ........................................... / &mn

1973
Alyvą kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimą*

Gana
nereikalingai eikvoti kuru alyvą

Savybės: 
l’rud iiklitiKumas 

Grožis
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas įrengimas, įskaitant alv. 
vos burnerį. putėj?, oru filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su v amzdžiais- 

10 melą garantija.

$495.
Paskutine modernaus alyva šildymo naujiena riTGO CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Alvva Šildvmo specialistai

070 Adam* Street, Ouuuey, Mtaa.
Aly vos burnerio aptarnavimas ištisas 24 Viri. per diena

Skambinti — Boatoo: 436-1204 773-4949

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER. MASS. 
Tet SVV 8-2868

yra vienintelė oficiali "stai
ga YVurceitery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jo» valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sųžin*ngai. 
Siuntiniai nueina greitai ii 
tvarkingaL

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

Vedėja B. Svikliens

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Sųuare
Hardivare Co.
l*»ank»* N. J. ALEKNA
62S EAST BRO AI) W A T 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

BenjHiiiin Metre i>ažai 
Pop’eros Sienom*

Stiklą v kariame 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plurr,beriam* 
^aikta*

Te’efu.ias: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J, Pašakarnio

? ĮPĖDINIS
C OPTOMETRLSTAS
£ V'aiandos:
iw 9 va« rvto iki 5 vai. vak 
5 Trečiadieniais nenriimama 
| 447 BROADVVAY
# South Boston, Mass

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
važioj“. ! žmogaus - be ydos. PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.

Peter Maksvytis
Carpenter A. Builder
49 Church Street 

Milton, Mass.

I

Atiteku visu* pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd;
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI ST1 
Valandos:

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

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoj ų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 * W. Broadvray, tarp E ir P gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020 

O Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskvrus šventadienius lr sekas. 

Ępoooc nBOOOOOC080COOBfy»g>asososcg>aooacc«a»s<z

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

- --—nrrmnzi
O Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis Įpilimas 

| □ Patogios mokėjimo’sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas Į

Skambinkite

268 - 4662;

h A. J. NAMAKSV §
Real Estate & Insurance ; į 

321 Country Club Rd. 
ĮNewlon Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645 į' t

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthnr St., Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD; PREZIDENTAS 

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

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vaL 
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.

I> JV I? A K
už nemažesnius kaip §1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 

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

už visus kitus indelius moka

6%

S1%4
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius melus.

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Assets) yra
virš $274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines 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 tiktas įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- i 
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pruleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcelf Service,Įlnc.
Rubliu certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic T rading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

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

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