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Kaip sovietų įsakymu buvo inevoje. ’ ų ’ 'Čekoslovakijoje

suimta pabaltiečių delegacija 
Helsinky

....Dr. J. K. Valiūno vado-; 
vauta Vyriausio Lietuvos' 
Išlaisvinimo Komiteto dele-! 
gacija, į kurią dar įėjo dr. Į 
Petras Vileišis, dr. Jonas' 
Genys ir magistrė Eglė Ži-į 
lionytė, šio liepos mėn. pir-j 
mąją savaitę Europos Sau-j 
gurno ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje Helsinkyje 
sėkmingai atliko pirmąjį sa
vo veiklos aktą.

Vliko delegacija Helsinky 
glaudžiai bendradarbiavo į 

su latvių ir estų delegacijo-' 
mis, kaip iš anksto buvo 
New Yorke susitarta. Dele
gacijų nariai kelias dienas

..... , V-K.-—O - susitikinėjo su laisvosios Eu-Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas i . , . , ,ropos valstybių delegacijų 
nariais ir laisvaisiais žurnalistais. Juos visus apie savo i 
valstybių ir tautų padėtį sovietinėje okupacijoje informa-! 
vo ne tik žodžiu, bet ir atitinkama literatūra.

Pernai lapkričio mėn. Vilkas savo platų memorandu
mą įteikė visoms laisvosios Europos vyria usybėms, o da-, 
bar to memorandumo santrauką, anglų kalba tam reikalui < 
pritaikytą Eltos biuletenį ir brošiūrą “Lithuania how much , 
do we know abouth her“ plačiai paskleidė konferencijos ! 
dalyviams ir žurnalistams. Toms pat vyriausybėms šie
met buvo nusiųsta knyga “USSR-German Aggression1 
Against Lithuania“. Savo ruožtu, latviai ir estai paskleidė Į 
ir savo turimą informacinę literatūrą.

Liepos 4 d. vakare Rytų Vokietijos pasiuntinybėje ‘ 
Helsinky buvo delegatų ir žurnalistų priėmimas. Į jį pa- j 
teko ir latvių delegacijos pirmininkas Uldis Grava. Jis, 
prisiartinęs prie Didž. Britanijos užsienio reikalų minist-; 
ro Home, garsiai paklausė jį, kodėl konferencijos darbo- < 
tvarkėje nėra įneštas Pabaltijo valstyvių klausimas. Mr. • 
Home jam patarė tuo reikalu kreiptis į A. Gromyko. P. Į 
Grava dar garsiau savo klausimą pastatė ir sovietų dele- Į 
gacijos pirmininkui. Gromyko, išsyk paraudęs ir sumišęs, • 
pradėjęs pasakoti sovietams įprastąjį melą, kad Baltijos; 
tautos laisvai ir savanoriškai esančios įsijungusios į So
vietų Sąjungą, kad, esą, — “Pabaltijis turi laisvę ir kito
kios laisvės nenori“.. Šis netikėtas dialogas buvęs visiems 
dalyviams didelė staigmena.

Netrukus po to dialogo p. Grava civiliai apsirengusio 
pareigūno buvo išlydėtas iš priėmimo - konferencijos. Lie- į 
pos 5 d. buvo sulaikytas dr. J. K. Valiūnas ir estų delega-, 
cijos pirmininkas Ilmar Pleer. Neilgai trukus buvo sulai- Į 
kyti visų trijų Baltijos tautų delegacijų nariai (9). Jie visi į 
iš Continental viešbučio, kuriame gyveno visi ministeriai, į 
jų vadovaujamų delegacijų nariai ir žurnalistai, buvo per
gabenti į viešbutį Marsky, ir kiekvienas patalpintas į at
skirą kambarį. Jie visi turėjo atiduoti diržus ir batų raiš
čius.

Kai Continental viešbutyje sulaikytasis estas Pleer 
buvo keltuvu lydimas į tą patį “vežimą“, įėjo JAV sekre
torius Rogers ir Kanados užsienio reikalų ministeris Šarp. 
Abu ekscelencijas paklausė sulaikytasis, kodėl pabaltie- 
čiai areštuojami, ir prašė jų pagalbos. Abu ministeriai pa
galbą pažadėjo ir ją ištesėjo: kitą dieną, L y. liepos 6 d. 
visi sulaikytieji buvo paleisti.

Į klausimą, kodėl pabaltiečiai buvo sulaikyti, oficia
liai atsakoma, kad tai dėl konferencijos rimties ir bend- 
tos ramybės.

(Apie informacinės literatūros platinimą ir pabaltie
čių areštus plačiai liepos 5 d. informuoja UPI agentūra. 
Jos trumpos žinios buvo įdėtos liepos 6 d. The New York 
Times, New York Daily News, plačiai rašo Švedijos laik
raščiai ir kt.).

Po šių pirmųjų bandymų su savo valstybių ir tautų 
reikalais įsisprausti į Rytų ir Vakarų pasaulio susidūrimą
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Helsinkio kalbose išryškėjo 
tik nuomonių skirtumaiVliko valdyba mano, kad jos delegacija su dr. J. K. Valstybės departamento 

Valiūnu priešakyje, kaštavusi apie 7-8,000 dolerių, atliko sekretorius William Rogers 
labai svarbų ir didelį Lietuvos valstybinį darbą. Jis bus Prahoje pasirašė konsulari-|
tęsiama* ir toliau. Todil visi lietuviai, kurie brangina Lie- nę sutartį. Tai pirmas po II į te,ieki, ,uminUitinti Vakarų pasaulio mu-
tuvą, brangina savo nepriklausomą valstybę ir tautos lais- pasaulinio kai o tokio auks»-i
vę, prašomi skubiai siųsti savo aukas Tautos Fondui. to JAV pareigūno atsilan- urną ir politinio pelno, nedarydami esminių nuolaidų, o 
(Lithuanian National Fund, 64-14 56th Rd., Maspeth, N. • 1T}a?s Čekos»lo\ aki jo. SO. . ajcarjeįįaį reikalauja ne tik glaudesnių tarpvalstybinių
Y. 11378). Aukas galima siųsti per Altos skyrius, Lietu-j in®Je* . •

. D , . i-i-i-* *•*• i • P ogers ta proga pareiškė:
vių Bendruomenes apylinkes ir kitas atitinkamas organi- } tikiu kad šis
zacijas, esančias laisvajame pasauly. 

Visi į talką Lietuvai gelbėti!

Vliko Valdyba

MŪSŲ TELEFONU GAUTI PAPILDYMAI

Susisiekę telefonu su ką tik grįžusiu iš Helsinkio 
Vliko pirmininku dr. J. K. Valiūnu, mes gavome dar kei 
kurių žinių, nepaminėtų aukščiau spausdiname pranešime.

mano
J atsilankymas atskleis mūsų 
' santykių naują lapą“.I
\Nixonas norėjęs
«
[atsistatydinti

Prezidento duktė Julie

yšių, bet ir plačių laisvių komunistinio režimo surakin

tiems Rytų Europos žmonėms.

Helsinkyje vykusi 35 tau- £ 
į tų Europos saugumo konfe- j 
J rencija praeitą šeštadienį'
’ baigėsi. Tikriau tariant, bai-' 
i gėsi tik Saugumo konferen-J 

pirmoji dalis, kurt bu-
Eisenhovverienė pasakė sau-į vq prasiėjusi praeitą antra 
dos atstovams, kad P1 eĘ-i dieni. Joje dalyvavo JAV ir I

, ....................................................... Niyonas seimos posėdy m.-’ Kanada, taip pat atstovai.- '
Išaiškėjo, kad sovietai, žinodami apie pabaltiečių . nėjęs, ar dėl \\ atergate jan£jos Vakarų blokui 

delegacijos atvykimą, Suomijos vyriausybę painformavo. j skandalo nebūtu geriau A-Į . .
kad tie delegatai esą teroristai ir turį tikslą įvykdyti te-j171(1,1 ^ai’ J61#11 atsistaty-l e.sin t «. v-J; i
roro ve-ksmus. N«.nt ,ok.ų ,rodymų t.em. ...nmams pa- * pre2identą atkal.į dar jokių esminių nutarimų 
remti, delegac.,. buvo |..le,.t«, bet po mc.dento Rytų Vo-, n(,s tu0 nepadart: jie tik nustatė
kietuos ambasadoje suomiai nutarė jos narius suimti. į

Pasiteisavus, kieno įsakymu jie yra suimami, buvo 1 tas. 
atsakyta, kad tai daroma Suomijos vidaus reikalų ir už- | O 

' sienio reikalų ministrų sutarimu.

į Dr. J. K. Valiūnas policijos būstinėje buvo apklau- ^lUtrchiją 
sinėjamas apie pusantros valandos, kol išaiškino jo at 
stovaujamo Vliko uždavinius ir delegacijos tikslus.

! prisipažintu, kad esąs kai- j programą tolimesniems po
kalbiams, kurie turės prasi-

Suimtieji delegatai pagrasino paskelbsią bado strei 
ką. Bet suomių saugumo valdininkai elgėsi labai manda-

. j dėti rugsėjo 18 d. Ženevo-
retnia į je, Šveicarijoje, ir išdėstė

į savo idėjas, kurių įgyvendi- 
■ nimo turėtu būti siekiama.

New Yorko transporto!.. Te"ka Pabrt(žti- kad..
valdyba sumanė tuneliuose Įs,an?? .įR oma su'®zia
anbirnavima navesti civili-5 me lsry*kintos tos R^U Įtaptai na\ imą pav civ ih^, VaRary idėjos yra tiek gkir.
mams asmenims, _tmgos. kad dėl tų priešingų

giai ir rodė didelį pabaltiečių reikalų supratimą. Jie net ■ Pa2Jel£as eina policininkai. Į „„„.„„.neto,' cml/,, kiv, 
j Protestuodama prieš
; potvarki, policininkų u..>j<x taisavo sudėtais pinigais suimtuosius vaišino. . potvarki, policininkų unija 

Jie buvo nuvežti kalėjiman apie 20 kilometrų už pagrasino užblokuoti Hud- 
Helsinkio. j šono tiltą, tunelius ir kitus

Į kelius, vedančius į aerodro- 
j mą.

dos, Britanijos ir Švedijos. Kai po intervencijos JAV pi- • Valdyba pažadėjo dar 
liečiai iš kalėjimo buvo paleisti, jie solidariai iš ten nėjo, ' tartis, 
kol paleido ir visus kitus. į

Delegacijos tarpe buvo 6 JAV piliečiai, o kiti Kana-

1 Altą ir suėmimai
Pabaltiečių delegacijos suėmimu susidomėjo visi į 

Helsinky buvę Vakarų žurnalistai, ir buvo numatyta i Helsinky
skaudos konferencija. Deja, paleidžiant pabaltiečiams j T. . ... , * -• •
J * . * i . • -i i • i . • • -v * • ; k.ai tlk buvo gauta žinia,buvo uždrausta bet kokia veikla, jų kambarių viešbutyje Rad Helsinky suimtos pabaI. 
rezervacijos atšauktos, tai su susirinkusiais žurnalistais ; tiediy delegacijos, Altos pir- 
tegalima buvo pasikalbėti tik privačiai. į mjninkas dr. K. Bobelis tuoj

Po visų tų įvykių šetadienį pabaltiečių delegacija į 1 atsto\ ą Del winskį
padėjo vainiką prie suomių didvyrio maršalo Manerheimo i ^us- prašydamas v eikti..
paminklo, kur dalyvavo ir suomių atstovai. Čia Vliko ? *ad įelefaC1JOS “J«IS-

’ Į tos. Be to, paraginti Altospirmininkas dr. J. K. Valiūnas pasakė karštą kalbą, kurią 
ir suomiai labai jautriai priėmė.

JAV užs. reik. min. W. Rogers

gi jis atmetė vadinamąją 
Brežnevo doktriną, pagal 
kurtą Sovietų S-ga savinasi 
teisę ganytį savo satelitus, 
kad šie nenukryptų nuo ko
munistinio režimo.

Rogers pažymėjo reika
lingumą pasikeisti karinėm

ta,mų nepaprastai sunku buvo infolTOaci om ir isileisti ki- 
• ‘ suredaguoti pasitarimų uz- tų valstybių stebėtojus kari-

nių manevrų metu. Be to, 
reikią rasti būdų pavojin
giems tiesioginio susirėmi
mo momentams išvengti.

Rogers siūlė ne tik panai
kinti kliūtis mokslo ir tech
nologijos žiniomis pasida
linti, bet taip pat leisti lais
vą piliečių tarpvalstybinį ju
dėjimą, tuo pagyvinti netar- 
piškus kultūrininkų ir moks
lininkų kontaktus, žurnalis
tu darbą, duoti galimybę su
sijungti Rvtų ir Vakarų sie-

j skyriai skubiai rašyti te- 
į legramas Washingtonui.

Dr. J. K. Valiūnas grįžo praeitą sekmadienį ir New \ĮJnpįp ni/^tkpndtt 
Yorko aerodrome buvo sutiktas apie 100 tautiečių. Kiti!

baigos komunikatą, ir 
sugadino paskutinės dienos 
nuotaiką. Nesutarimus dar 
padidino Maltos reikalavi
mas, kad Saugumo konfe- 
rencijon būtų įsileisti dar 
Tuniso ir Alžerijos atstovai, 

i ko nenorėta sutikti daiyti.
I

Komunikatas pagaliau bu
vo suredaguotas, nemalo
nius nesutarimus priden
giant miglotom frazėm.

įdomu, kokie tie Rytų ir 
Vakarų Saugumo konferen-
cijoje ^siekiamų idealų skir- nos išs^jj-tom šeimom, 
tumai. jjg pnuiinė. kad valstybių

Sovietai ir ’jų satelitai pa
brėžtinai reikalauja, kad

dabartines sienos neturi bū
ti be jokių rezervų užšaldy-

konferencija pripažintų da- įos> kad jos gajj bu^ Rejčia-

nariai grįžo kiek anksčiau. studentai
Į Pabaltiečių delegacijos suėmimą skubiai reagavo t 

ne tik lietuvių, latvių ir estų visuomenė, siųsdama pro- Į nuose> besimaudydami srau- 
testo telegramas į VVashingtoną ir Helsinkį, bet ir šen. į niame ir giliame upelyje, 
Buckley, kongr. E Denvinsi ir eilė kitų įtakngų ameri- j nuskendo du New Yorko Į 
kiečių. Tai ženklas, kad laisvės kovoje nesame vieni, o : lietuviai jaunuoliai: Tomas 
turime tvirtų draugų. To pavyzdys yra ir JAV užs. min. Dičpinigaitis. dr. Juozo ir 
Rogers ir kt Britanijos bei Kanados aukštų pareigūnų
skubi reakcija, kurios pasėkoje net naktį buvo sušauktas 
Suomijos ministrų kabineto posėdžiai šiam susipainioju
siam reikalui spręsti.

Liepos 1 d. Catskill kal-

Irenos Dičpinigaičių sūnus, 
ir Rimantas Birutis, Algirdo 
ir Jolitos Biručių sūnus.
Irake šaudo valdžios i

Ralfo seimas bus 
lapkričio 10 d.

Naujosios Balfo valdybos 
atstovai Jonas Jasaitis ir

Už pagrobtą žmogų 
sumokė jo $3 m it.

Argentinoje teroristai pa-Į

.priešus

bal tiniu sovietinio blolto sie
nų neliečiamumą: kad nebū
tu kišamasi i jų valstybių vi
daus režimą. Jie kalba apie

mos laisva ir neiškreipta 
tautų valia.

Šitoms mintims pritarė ir 
Britanijos užs. min. Home.

pagerinimą santykių tarp’bei kiti Vakarų Europos 
valstybių, bet santykius tarp, vaistybių atstovai, 
paskirų tautų žmonių turin- i Suprantama, kad sovietam 
ti ir toliau reguliuoti vai- Į tokios laisvės nėra priimti- 
džios biurokratija. Vadina-
si, sovietinio režimo oniro- 
kratija pasiliekanti sau teisę 
reguliuoti ir tarpvalstvbi-

nos. Jų pažiūrą gal geriau
siai išreiškė sovietų ambasa
dorius V. N. Sofinskis. Gir
di, vakariečiu reikalavimai.

į nius kultūrinius lyšius bei statomi Sovietu S-gai.
• hot i • i i • ?i i_______  ______ _ vra
. bet kokį naujų idėjų sklidi-j tQkie pat. kaip reikalavimas, 
mą. Sovietai norį pasilikti ir. ”kad aš nemuščiau savo 
savo satelitiniu valstybių žmonos“. Taigi, sovietai sa

telitus ir pavergtuosius laiką 
lyg savo žmona, kurią galį

į priežiūros ir apsaugos teisę. 
1

Atseit, jie siekia vakarie-»
l AIrake sušaudyti 23 asme-'čių bendradarbiavimo ir 

nys. apkaltinti sąmokslu i saugumo garantavimo, be 
i prieš dabartinę valdžią. Su-' nuolaidų iš savo pusės.
! šaudytųjų tarpe yra ir sau-į Vakarų pažiūras aiškiau
I • v* • i Tr i.“ T A T’’ * • •Tire >mo* t-- KV.I..O viršininkas Kazzaras.grobe JA\ Pirestone Tirei6 T . .

Kostas Čepaitis Nevv Yorke' bendrovės direktorių Thom-j ,ai,. ^U1,m a R.1”?0,-11Ralfo likusias bylas psOn, ir pareikalavo $3 mil.' ^k?'"’"lkV K-upe. Sakoma.
už jo galvos išlaisvinimą, j ga|; bfltj jr dauejau

pereme
ir įvairius dokumentus, 
bus pervežti į Chicagą.

Balfo seimas šaukiamas 
lapkričiu 10 d. Clevelande.

Jie
Bendrovė tą sumą sumo

kėjo. Tai aukščiausia kaina 
už pagrobtą asmenį.

šiai išdėstė JAV užsienio 
są- reikalų sekretorius Rogers. 

Jis savo kalboje iškėlė 
iiėmimu ir sušaudymų nesikišimo į kitų valstvbių 

vidaus santvarkos reikalus
Žuvo ir krašto apsaugos principą ta prasme, kad ne- 

ministras. kuri nužudė są- būtų pakartoti Vengrijos ar 
mokslininkai. Čekoslovakijos įvykiai. Tai-

kiek nori ir kada nori mušti. 
Tikras sovietinio mužiko

samprotavimas
Bet tenka palaukti, kokių

vaisiu duos busimoji Žene
vos konferencija — antro
ji Saugumo konferencijos 
dalis. Manoma, kad sovietai 
popieriuj daug kur nusileis, 
bet gyvenimo praktikoje 
liks tie patys imperialistai ir 
pavergėjai.



•A « »*>, ItUd7C3 Ni. 28, iy73 m. liepos 10 d.

Pavergtųjų balsas 
kurtėjančiame pasauly

A
Pavergtųjų tautų draugų amerikiečių ir Europos pa

vergtųjų tautų organizacijos artėjančios Pavergtųjų Tau
tų Savaitės proga ir šiemet išleido specialų atsišaukimą.

Jame priminta, kad 1959 m. JAV kongresas nutarė 
liepos trečiąją savaitę skirti pavergtosioms tautoms ir kad 
JAV prezidentas ją kasmet turi skelbti. Nuo to laiko Pa
vergtųjų Tautų Savaitės kasmet ir buvo skelbiamos, nors 
ir įvykdavo kai kurių Amerikos tarptautinės politikos li
nijos vienon ar kiton pusėn susvyravimų. Tokia savaitė 
šiemet dar nepaskelbta, bet reikia manyti, kad gal ji ir 
nebus užmiršta paskelbti.

Atsišaukime primenama, kad sunki Sovietų S-gos 
ūkio padėtis privertė jos vadus šypsotis Vakarams, skelb
ti taikos, sugyvenimo šūkius, bet jos imperialistiniai tiks
lai nepasikeitė. Sovietų S-ga ir iš Helsinky prasidėjusios 
Europos saugumo konferencijos nieko kiti nenori, kaip tik 
to, kad Vakarai formaliai pripažintų visa, ką ji jau turi 
užgrobusi, ir kad Sovietiją galėtų pirmuoju smuiku groti 
Vakarų Europos valstybių užsienio politikoj.

Atsišaukime pabrėžiama: jei Vakaių valstybės kon
ferencijoj neduos komunistų užmojams stipraus atkirčio, 
tai Sovietų S-ga savo tikslą pasieks ir stabilizuos savo 
imperiją. . , .

Čia pakartotinai sakoma, kad nebus pastovios taikos 
ir saugumo, kol Europos centio ir rytų pavergtos tautos 
neturės laisvės savarankiškai tvarkytis.

Dar daugiau įdomybių esama to busimojo preziden- Ruošianti* PI R Seimui
j to biografijoje. Jis yra gimęs Britanijos sostinėje Londo- ..ptuviį, MFNn p.Bnn. u/uninrTnNr 
ne, mokęsis Norfolke ir baigęs garsųjį britų Kembridžio MENO PARODA WASHINGTONE

I univemiteų. Jo tėvas, be kita ko, tarnavęs britų laivyne, | Paroda jama šium gu Pasaulio y j
į o paskui atsidėjęs kovoti uz Ainjos reikalus ,. 1922 m. kuris j vyksta Washingtone iūčio gtl-rugsjo 3 die-
'nuteistas ir sušaudytas pačių amų tuomet sukultosios• nomis Jos re imu rū inasi koraisija; p
lauvosios valstybes. Tėvas net ,r romanų Smėlio mįsle“ da Zubkjenž ir A|gj, žemajtis Jau su I
yra parašęs ir isleisdinęs 1903 m. Romane vaizduojama. men0 gaklija kur da ks nuo ,.u iK.io 10 d iki
kaip per mažai britai tėra pasiruošę gintis jūroje.

Erskine Childers yra ligi šiol valdžiusios Fianna Fail 
partijos žmogus. Kol ta partija valdė, jis buvo ministerio 
pirmininko Lyncho pavaduotojas (dabar neseniai po rin
kimų valdžią perėmė Liamo Cosgrave vadovaujama Fine 
Gael partija, jos vadai labai stengėsi, kad prezidentu būtų 
išrinktas jos žmogus, Tom O’Higgins, bet nepasisekė).

Naujasis prezidentas perėmė pareigas birželio 24 d. 
Senasis, de Valera. ramiai ramiai pasitraukia, nenorėda
mas duoti jokių pasikalbėjimų laikraščiams ar televizijai, 
jokių iškilmių. Pinigų jam netrūksta, bet jį ir žmoną pri
glaus senelių namai. Duos jiems mažą butelį. Gyventų, 
sako. de Valera ir privačiai, bet sunkiai sprendžiamas 
priežiūros klausimas. O prieglaudoje jis turės nuolatinę 
medicininę priežiūrą, ir mišios bus kasdien čia pat vienuo
lyno koplyčioje, o jam ir žmonai tai svarbu, ir šitaip baigs 
Airijos istorinis herojus savo dienas. Jokių atsiminimų 
nerašysiąs.

Atsimenu, mes pirmaisiais metais svetur jaudindavo- 
mės, kai kui-is nors tautai nusipelnęs susenęs lietuvis bū
davo atiduodamas į prieglaudą baigti laukti savo gyveni
mo pabaigos. Dabar jau pradedame priprasti prie tokio 
reiškinio. De Valeros pavyzdys rodytų, kad tokia išeitis 1 
gal ir pati geriausia. Į

rugsėjo 5 dienos. Bus išstatyta daugiau nei aštuoniasde
šimt lietuvių dailininkų darbų, kurie užims tris didelius 
galerijos kambarius pirmame aukšte.

Corcoran meno galerija yra vienas iš žinomiausių 
meno muziejų VVashingtone. Prie jos veikia ir meno mo
kykla. Jos rūmai yra pačiame miesto centre, vos kelios 
gatvės nuo Baltųjų rūmų.

Apie lietuvių meno parodos rengimą D. Lukienė taip 
papasakojo:

”Su galerijos vadovybe buvo jau šią žiemą pradėta 
tartis dėl lietuvių dailininkų darbų parodos. Galutinai bu
vo nuspręsta išstatyti ne daugiau kaip dvylikos lietuvių 
dailininkų darbų, parenkant šešis tapytojus ir šešis grafi
kus, neliečiant kitų meno sričių.“

Galerijos vadovybė iš pristatytų dailininkų pasirinko 
šiuos tapytojus: Adomą Galdiką, Zitą Sodeikienę. Kazį 
Varnelį, Vytautą Virkau. Viktorą Vizgirdą ir Kazimierą 
Žoromskį, ir grafikus: Vytautą Igną, Vytautą Jonyną, 
Ireną Mitkutę, Viktorą Petravičių, Romą Viesulą ir Dalią 
Aleknienę.

Atsišaukime išskaičiuojami faktai, kurie rodo, kad 
pavergtosios Europos tautos nesiliovė ir nesiliauja prie
šintis sovietų jungui.

Kunigaikšti* į Maskvą

Jau seniai rašoma, kad Britanijos karalienės vyras.

D. Lukienė pažymėjo, kad galerijos direktorius Roy 
Slade, atrinkdamas šiuos dailininkus, siekė ne tik įvairu
mo išraiškoje, bet ir apjungti įvairaus amžiaus bei įvairių 

j meno krypčių lietuvius dailininkus, gyvenančius ir dir 
bančius Amerikoje.

IMKITE
IR

SKAITYKITE

LIETUVOS ISTORIJA,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina .................................... $6.

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

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

Kazy* PlačenU PULKIM
ANT KELIŲ.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
I tomas 200 p3., kaina $2.00 
TT tomas 160 ps., kaina $2.00 

i 560 psl., įrišta, kaina $7.0v.

Amerikos Lietuvių Taryba
(30 metu Lietuvos laisvės

Galerijos kuratoriai ir prie'jos veikiančios meno mo- j kovoje), parašė Leonardas 
Edinburgo kunigaikštis Philips, rugsėjo 5 d. dalyvaus Ki- ‘ kyklos vadovybė, anot D. Lukienės, yra gyvai susidomėję • šimutis, 498 psl., kaina $10. 
jeve vykstančiose tarptautinėse jojimo varžybose. Jis yra • lietuvių dailininkais, lietuvių menu ir rūpinasi parodos _ _
tarptautinės jojimo sporto federacijos prezidentas, tai į pasisekimu. racHt Nepriklausomoje
galima sakyti, kad dalyvavimas beveik suprantamas, jei-į ‘Uetuvoi ,
gu užmirštume, kad britų ir rusų karaliai buvo giminės ir j Lietuvių meno paroda yra įtraukta į Corcoran gale- y, guj)Įvs j Fledžins-
kad po revoliucijos britų karališkosios giminės joks at-i rijos vasaros parodų kalendorių, kuriame lasoma, kad ji j Glemža, J. Strazdas,
stovas į bolševikų valdomuosius kraštus nėra buvęs įkėlęs, žada būti įvairi stiliais bei temomis ii atskleis lietuvių p pu jjRskas l. Dargis, IC 
kojos. Carai gi buvo bolševikų išžudyti. 1 dailininkų kūiybingumą. i šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi-

! . . .... . , • riūnas, A. Reventas), 257
Žinoma, laikai kečiasi. Britanija lygiai taip pat no- 5 ^iuo metu baigiamas spausdinimui parengti paro os psjkajna minkštais virše

li bizniauti su Sov. Sąjunga, kaip ir kiti kraštai, tai kuni- I katalogas, kuris bus pavadintas "Twelve Lithuanian Ar- liais $9 50 kietais $10 00 
I gaikštis ir padalyvaus, kaip savo krašto atstovas. Dar vis i rists in America . . . , .

1 f • - vr -r -v • • bUV° Akalbama’kad.kart“ sujuo važiuos ir dukrele pnn- Corcoran galerijos pa- tuvos vyskupų, kunigų ir ti-
19/2 m. tautinio sukilimo ugnis suliepsnojo Kaune ir : cesė Anne, garsi jojikė, bet ji dar turi pirma praeiti viso- ’ x i rasauno įlietu ių se 1 ..... kinčinin krvžian^ ktibU nir

kituose Lietuvos miestuose. Čia protestuodami prieš so- j kius jojimo varžybų bandymus. Jeigu laimės, tai važiuos ta nuosiamas Pliemimas’ ' - - gp mojoje ir antrojoje sovietų
vietinį pavergimą susidegino net 3 jaunuoliai. ; Su savo krašto jojimo sporto komanda (į Muencheno 31 dieną’ (i okupacijoje), parašė Matas

olimpiadą ji nepateko). J Raišupis, 434 psl., kaina —
_________________________________________ $10.00.

Bet dabar, kaip matyti, kunigaikščio kelionę norima

1953 m. sukilo Pilseno ir Rytų Berlyno darbininkai.

1956 m. buvo Lenkijos Poznanėje ir Vengrijos suki
limai. , g

1968 m. — studentų bruzdėjimas Lenkijoje; Čeko
slovakijoje Dūbčekas buvo pasukęs valdžios vairą demo
kratijos linkme, bet tą sąjūdį sutraiškė Maskvos taiikai.

1970 m. sujudo Lenkijos uostų darbininkai.

Atsišaukime raginamas laisvasis pasaulis remti pa
vergtųjų kovos įyžtą ir jų laisvės siekimus. Jį pasirašiu
sieji apeliuoja: padalyti dar reprezentaciškesnė. Sov. Sąjunga pakvietė 

jį pirma atvažiuoti į Maskvą ir ten praleisti bent trejetą 
į JAV kongresą, kad jis Pavergtųjų Savaitės debatais i dienų, o paskui pasukti į Kfjevą. Tokią žinią paskelbė {

SKAUTAI SVEIKINA 
VLIKĄ

atkreiptų visuomenės dėmesį į Centro ir Rytų Europos ko
munistinių režimų tęsiamą pagrindiniu žmogaus teisių pa
žeidimą;

į gubernatorius ir hūestųrtnajorrts.- ragiltdafhafs Jtids" 
išleisti, kaip ir kitais metais, atitinkamas proklamacijas;

į visų religijų vadovus — laikyti pamaldas ir pamoks
luose prisiminti pavergtąsias Europos tautas;

į JAV gyventojus — Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
ga įsisąmoninti, kokios reikšmės turi Europos centro ir 
rytų 100 mil. žmonių likimas visai žmonijai jos ilgame 
kelyje į laisvę ir teisingumą.

Šiandien, kada pasaulio didieji per mažųjų valstybių 
ir tautų galvas kruvinom rankom glamonėjasi ir daro 
"biznius“, užmiršdami žmonijos laisvės idealus, šis pa
vergtųjų balsas skamba tikrai tragiškai. Jis turėtų rasti 
atgarsį bent paskirų padorių žmonių širdyse.

Pasaulis aplink mus
Protestantas Airijos prezidentu

ir Maskva ir Londonas, taigi reikėtų darytis išvadas, kad t ^gg va(j0Vų suvažiavimo 
reikalas sutartas. k I prezidiumo vardu v.s. Pr.

... \ e o ’ i Karalius Vlikui pasiuntė to-
Edmburgo kunigajksciui. greičiausia. Sov. Sąjungos j kį laišką: 

sostinė je"šbviėtinis politbiuras suruoš karališką priėmimą, j . ^Lietuvių Skautų Sąjun- 
ir tai bus pradžia naujos eros vėl suartėti abiejų kraštų 1 g0S vadovų suvažiavimas, 
karališkoms giminėms... pravestas korespondentiniu

būdu. dalyvaujant jame 480
Princesė Anne, jeigu ir nepatektų į savo krašto jojikų 

komandą, tur būt, vistiek lydės tėvą. Jai jojimo sportas 
šiuo metu yra pats svarbiausias dalykas. Per tą sportą ji 
susipažino ir su savo sužadėtiniu leitenantu Phillips.

jų premjero vietą užėmęs Melagingas Mikasės laiš* 
karaliaus sūnus nuvertė sa- kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
vo tėvą ir atsisėdo į jo kėdę. ( 69 psl., kaina $1.50.
Po trijų mėnesių ‘jo premje- Į
ras pulk. Micombero įvykdė;

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639

perversmą, valstybę paskel
bė respublika ir. žinoma, 
nepamiršo save pasodinti įįPsb, kaina $10.00. 
prezidento kėdę. Joje jis te
bėra ir šiandien.

S. Baltaragis

DIDESNIS, GRAŽESNIS IR ĮVAIRESNIS

Dabar pasitraukiantis Airijos respublikos preziden
tas Eamon de Valera apie 50 metų išbuvo savo krašto po
litinio gyvenimo priekyje.

Ką tik išėjo "Lietuvio žur
nalisto“ nr. 3. Jis patyrusio 
žurnalisto Vytauto Kasniū
no. LŽS valdybos vykdomo
jo vicepirmininko, rankose! 
padidėjo, pagražėjo ir turi
niu paįvairėjo. Jis įdomus 
ne tik žurnalistams, bet ir 
kitiems, kurie domisi mūsų 
spauda ir jos darbuotojais.

kiti. Gausu visokios infor
macijos apie mūsų gyvus ir 
mirusius žurnalistus.

”L. Žurnalisto“ administ
racijos adresas:

Jurgis Janusaitis, 2534 W. 
69th St.. Chicago, III. 60629.

"Europai tenka pririnkti

vadovų iš visų laisvojo pa
saulio kraštų, sveikina Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą ir ta proga vienin
gai deklaruoja savo ištiki
mybę tėvynei Lietuvai ir ne
sumažėjusi pasiryžimą stip
rinti lietuvišką charakterį ir 
visas tas moralines verty
bes, kurios ateinančias mūsų 
tautos kartas darys tvirtas 
ir ryžtingas kovoje už švie
sesnę Lietuvos ir jos žmo
nių ateitį

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa-

Iš tų įvykių jau numanu, veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.kad tai labai nerami valsty

bė. Nerami dėl žiaurių gen
čių tarpusaviu kovų.

Šis numeris jau 32 pusla
pių (antrasis buvo 16 psl.),,
įvairių nuotraukų jame 23!T,en’U dviejų: arba aziati- 

Jis yra visuotinai žinomas, jis ir prezidentu išbuvo (antrajame buvo 13). ! nė barbari ja, maskolių vado-
ilgai. Bet dabar jau gili senatvė — jam jau 91 m. amžiaus. . v • • . . ,
Tai jo vieton prezidentu išrinktas Erskine Childers.be’ Šiame numepr rašo Juo-; ma’ *‘18an jo* ga vo»,
kita ko, toks žmogus, kuris nemoka airiškai (sako. prieš 1 r38 aišnys Stasys Pilka, j arba turi būti atstatyta Len- 

r j Jeronimas Cicėnas, Alfon- ■rinkimus pradėjęs mokytis). Gal būt, dar svarbiau, kad ’; sas Nakas, Jurgis Janusaitis, Į kijos-Lietuvo* valstybė“. 

.Taip 1866 m. rašė Karoli*katalikiškosios Airijos prezidentu išrinktasis žmogus yra; Vladas Būtėnas Povilas 
protestantas. Tai jau tikra naujiena Airijos gyvenime, žįckus, Stepas’ Vykintas, ,
kur katalikybė, atrodo, yra viskas, o protestantai sudaro Pranys Alšėnas, Vytautas į arksai 5oc,aI,*tų Intema- 
mažumą ir dar kreiva akimi nužvelgiamą. iz. «

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

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

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

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

I Jaunystė* atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl.,

Nužemintųjų generacija,
ka i JAV. Tą kavą augina egzilio pasaulėjautos eski- 
bantu genties Burundi gy- zai. parašė Vytautas Kavo- 
ventojai. j Ii*, 77 psl., kaina $2.

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

Ten 85 G gyventojų yra
cz.bantu genties ir 14 yr — wa- 

tusi genties. Nors watusi gi
minė nėra gausi, bet ilgus 
metus nuo jos priklausė ban
tu genties gyvenimas. Wa- 
tusi genties yra ir dabartinis 
premjeras.

Pernai bantai mėgino su- 
į kilti prieš vvatusi. Keli tūks- 
i tančiai watusi buvo išžudv- 

KRAUJU APŠLAKSTYTA ’ ta. Watusi taip pat neliko 
KAVA • skolingi bantų genčiai: jie

1 išžudė 100.000. o gal ir 200, 
Centrinės Afrikos rytuose > 00 bantu gilinės žmonių, 

vra maža Burundi respubli-i n ,
ka, kuri neturi nė 4 mi. gy-j įJ3? eksP°rto tns 
ventojų. Iki Pirmojo pašau-: pen.ktadaĮ??.s ..sudaf° kava- 
Įinio karo ji buvo Vokietijos. t _S P3?”.’
kolonija, po karo buvo pa
vesta valdyti Belgijai, o vė
liau Jungtinėms Tautoms.
1962 m. ji gavo nepriklauso
mybę. Valdžios galva tapo 
karalius Mwamis Mvvambu- 
tas IV, premjeru — jo sū-; 
nūs. Šis 1963 m. buvo nužu-' 
dytas. Vėliau buvo nužudv-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI $15.00.
Turime Lietuvos žemėla-' Agonija, romanas, antra 

pių — už 50 centų, už $2.5<« laida, parašė J. Gliaudą, 406
Kasniūnas, dr. S. Aliūnas ir Jcionalo pirmajam kongresui.: ^as dar 'ienas premjeras. Po1 (sulankstomas) psl., kaina $5.00.
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FAft OUONOi Amerikos Lietuviu Gyvenimas
IV jaukų savaite

1
„Gintaro“ vararvictę U-T Vakare vyko laužas. Lau-j 

nion Pier. Mich., pasiekėme i žą uždegė iš Lietuvos atvež- 
birželio 17 d. 11:50 vai. Iš! tais degtukais stovyklos va-j 
pradžių vaizdas atrodė ne-j dovas Vladas Išganaitis ir' 
koks. Po didelio lietaus me-j vaidila (Jonas Platakis). 
džių lapai buvo šlapi, ir nuo<
jų varvėjo vandens lašai. Vi-Į Laužo programoje vaidi- 
soje vasarvietėje buvo jun-Į la- laikydamas rankose 
tama didelė drėgmė.

Stovykloj pirmiausia mus

kankles, padainavo senovės 
lietuvių dainą. Šaulys Anta
nas Kevėža padeklamavo

sutiko „Sargis“. Tai didelis, savo paties sukurtą eilėšarš- 
vilkų veislės šuo. Jis atbėgo 
ir apuostė mus, nes turi ži
noti, kad mes būsime jo

tj „Paparčio žiedai Joni
nių“. Jauna mergytė Gorėta 
E. Mikalonytė padeklamavo: t- i

tžmonės. Gudrus tai šuo. Die-; eilėrašti „Jeigu būčiau as 
ną naktį po stovyklą bėginė-* paukštelis“. Pasveikinti Jo
ja ir, ką įtartino pamatęs,' nai. Janės, Petrai, Petrės, 
loja ir tuo savo lojimu duo-i Povilai, Povilės, Vladai ir 
da ženklą šeimininkams. {Vladės ir jiems sugiedota 

i ilgiausių metu. Solo daina- 
Stovykloje radome išky-jvo: Irena Petrauskienė. A- 

lautojus — Chicagos inžinie- dėlė Lotonienė. Stasė Petru- 
rius ir architektus bei 'jų šei- šaitienė ir Stasys Stasiūnas.' 
mas. Jų tarpe radome daug Be to. visus savo dainomis 
pažįstamų ir draugui Daly- žavėjo iaunos mergaitės Vi- 
vavome ir jiems laikomose lija ir Marija Eivaitės ir Da
liusiose. Mišias laikė LŽS Petraitvtė. Jos kaitų su j 
pirmininkas kun. J. Vaišnys, vaidila padainavo net 4 dai-! 
SJ. o joms pritarė ir visi'

kiti. Pranas Beinoras sakė Į 
Pirmadienį, birželio 18 d., monologus ir. sudaręs gru- 

9 vai. ryto buvo pakeltos sto- peles, dainavo žemaitiškas 
vykios vėliavos. Vėliavos pa- dainas. Vėliau šokome ir 
keltos he jokių ceremonijų, žaidėme.
Lietuvos vėliavą pakėlė Sta-J
šio Butkaus kuopos šaulys Šeštadienį iš ryto is Det- 
Marijonas šnapštys, o Ame- r°it° atvyko LŠTS c. v. vice- 
rikos — šaulys Vincas Miką- pirmininkas Alfas Šukys su 
lonis. Chicagos šauliai buvo;žmona- Jūrų skyriaus vado- 
grįžę Chicagon ir ten daly- vas Mykolas Vitkus, Stefasj 
vavo automobilio nelaimėje Lungys su žmona, Jonas, 
žuvusio šaulio, žurnalisto ir Šostakas jr. su žmona ir sū-. 
visuomenės veikėjo Antano
Stakėno laidotuvėse.

numi, Vincas Rinkevičius, Į 
Vera Kulbokienė ir Bačkai-■ 
tienė.

Stovyklos atidarymas į- 
vyko vakare šaulio Algirdo 
Budreckio paskaita ir sto
vyklos vadovo Vlado Išga- 
naičio pasveikinimu ir pasa
kyta atidaromąja kalba.

9 vai. LŠST centro vai I
dyba turėjo posėdį ir aptarė ; 
savo reikalus. Posėdžiui pir-! 
mininkavo Alfas Šukys, sek-! 
retoriavo Vladas Mingėla. j 
Po posėdžio kitoje salėje bu- j

ntttruĮhątout 

IĮMiĮN£d6roUS 
ffleSErSnt durnu

amaru11.; i i

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka H»a parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokiu rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz 

mui ir jį išdavusiu JAV admirolu, kapi tonu ir kitu biurokratu gėdai įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95, bet Keleivio administracijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 21 ct. mokesčio.

KAS NIEKO NEVBKLK, ’J 

JO NIEKAS NKPB1K1A.

Povilas ir Marija Mankai prieš 10 metu, kada 
abu dar džiaugėsi gyveniniu.

MIRĖ 104 METŲ LIETUVĖ Įėjo judėti specialiu vežimė
liu. bet jau blogai matė. to

ls seno Keleivio skaityto- dėl negalėjo žiūrėti televizi-
’Jo F. Dvvares. 91 metų am-j jos ir skaityti knygų, šiaip 

i žiaus. gavome Woonsocke- ji turėjo gerą apetitą ir nuo
taiką. mėgo dainuoti.

i

to. R.I.. laikraščio iškarpą, 
bet nepažymėta nei laikraš
čio vardas, nei išleidimo die
na.

Iš tos iškarpos sužinojo
me, kad Blackstone senelių 
namuose mirė 105-sius m e-X
tus bebaigianti Marija Va- 
leškaitė - Mankienė. Ji vra

I.
Palaidota Bellingham, R. 
ukrainiečių kapinėse.

kvitaiberi zoi

Anglu - lietuviu kelSt) žo
,----------- ---------------- --dynas, V. Baravyko. 590 psl.
• gimusi 1868 m. spalio 12 d.1 apie 30.000 žodžių kaina $6. 
; Alovėie. Į Ameriką atvažia-į
‘ vo 1899 m. su savo pirmuo-i lietuviu-angly kalbų žo*

ju vyru Mykolu 
čiu ra.

Urboną vi- dvnas. redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžiu 511 psl., kai* 
ia -- $5 00įdomu čia pažymėti, kad 

velionė, likusi našlė, už Po
vilo Mankaus ištekėjo Kelei- į
viui tarpininkaujant. Ji pa-1 m r VT 4 l? F V T 4 Z 
siskelbė Keleivy ir iš atsilie-. * L o i zi 1.1 IS ii I A I 
pusių pasirinko Povilą Man-;
ku, su kuriuo ilgus metus j Įsigykite teisininko P. Šulo 
laimingai gvveno, kol jisai , . .,. . .
1962 m. mirė. ; parengtą leidinį Kaip su*

fcalni^Tieii Limenę ąnintii lentvnu Dri-' ivertinu Švarą Matulaičio se-l . . ! daromi testamentai“. Tai la-
Sdlmenei kimštas spintų lentynų ji - • Velione po vvro mirties b i informaciiukrautų knygų, žurnalų, foto-, neiių priegiauooje. die yra^ seneli muope j bai naudinga informacijų

grafijų, paveikslų, juostų,: ta,P puikiaii vec įnami ir aip, p -t rufjen, jaj minfnt • knygelė norintiems sudary- 
..„a:,,;., mo.l-Hn fiirhtn;„ • stropiai valomi, kad ne tik; 1, , : ""mm. .saudinių, nmizio dnbinių. n-i<-,liniii kvanu ned i 104 metu sukakti. Blaehsto-;drožiniu, gintaro ir brėžinių. 1 \ alinIU . vaPi? nesi tai-vba paskelbė „M-n-v'
F-.ktin-d vra sandėlis Jau^a> bet ?ahma užuosti l3,yDa paskelbė Man 
h a Almai tai \ia .andeik, :;<ka’btus ir išnrosv- Mankus Day“. Ja pasveiki-
kuriame sukrautos medžią- yau 131 L-kaltus ir isprosy ^^dentas Nitonas fu 

užtektu trims muzie.Į tus balt,n,us „• pataltnes.

Putnamą aplankius
I kyti senesnio amžiaus klien-' 
• tus, patalpintus įvairiose 
į prieglaudose (nursing ho-į 
i mes). Todėl aš ypatingai'

į Advokatei Z.Savaitės laikotarpyje tu- vo parodyti trys filmai: Vė-j 
rėjome 5 paskaitas. Jas skai- žys ir rūkymo kenksmingu-; pasįūiius nuvykti i Putnam. 
tė: Algirdas Budreckis, | mas, Širdis ir jos ligos iriconnectįCut, kur’ji turėjo

kuriuos dokumentus, prikal- 
Lietuvių Į kjnau savo vyrą mus ten nu

vežti.

ciene.
Vakare 7 vai.

Antradienį prieš pietus1 svetainėje Šaulių Vytauto 
'buvo išvyka pas Union Pier Didžiojo meno sekcija su
gyvenantį Kazimierą Jakš- vaidino Juozo Nemunėlio 
tą. Ten buvome labai šiltai (Petrausko) parašytą ir su- 
sutikti ir vaišinami. Vieta režisuotą dviejų veiksmų vieškeHais, per vieną valan- 
labai graži ir maloni. Auga komediją „Prakeiktas rašte- <j|a nuvažiavome i Putnamą. 
pušys, ąžuolai ir kiti įvairūs] lis“. Po vaidinimo vyko šo- 
medžiai. Visą priešpietęj kiai ir veikė bufetas, 
skambėjo dainos, griežė mu
zika ir kiti net šoko.

į Važiuodami greitkeliai 
vienu protarpiu mažesniais

dą 
Advokatė 
pranešusi,

Šalnienė 
kada mes

gos
tams: archyvinei bibliote-, , , mu administraciia iškčlf-jai,1
kai, etnografiniam muziejui J auKstV. nuota__iškenė tortą atnešėiais ir ir paveikslu galerijai. P?s,vaįscl^ S P

mui, ir specialiems kamba- s
Iki paskutinių dienų ji gagėrybės] riams poilsiui, pašnekesiam 

ir pramogai.

Sekmadieni, birželio 24 į žiuosime, bet buvome nuste- 
d., kun. J. Borevičiui SJ 10 binti seselių svetingumu, kai

Kokiu būdu tos 
buvo surinktos ir kaip josi 

buvo tokioj mažoj vietoj galėjoj 
atva- būti sukrautos sistemingai Teko .a?žiūrėti ’f 

ir tvarkingai, — galima su
prasti, tik pažinus prelato 
Pr. Juro genialumą, ryžtin-

u puikiais dailininko Vyt.
Jonvno vitražais. Aplinkui 
žaliuojantieji laukai ir me
džiai.Vakare Stasys Urbonas iš vai. atlaikius pamaldas me- nius pakvietė pietų, kuriuose ffumą jr atsidavimą ššiam

Bostono skaidrėse taipogi dalyvavo tenykščiai; įart>A šis muzicjus ne

stovvklos

GALIMA GAUT!

Keleivio administracijoje 
galima gauti Leono Saba
liūno „Sočiai Democracv in 
Tsarist Lithuania, 1893—

Maine. Ši pranciškonų vado-
vauiama vasarvietė savo Išganaitis 
gražiais vaizdais žavėjo vi- Budreckas 
sus, ir mes, kurie joje nebu
vome, labai gaile’iomės.

Penktadieni, birželio 22 
d., turėjome šaulių moterų 
dieną. Po Z. Juškevičienės 
paskaitos „Lietuvės moters 
pareigos išeivijoje“ Irena 
Petrauskienė paskaitė Biru
tės Pūkelevičiūtės eilėraštį 
„Paskutinis birželis“, o An
tanas Keveža padeklamavo 
savo paties moterų dienai 
sukurtą eilėraštį.

Po to chicagiškės sesės 
šaulės, vadovaujamos Stasėsj 
Cicevičienės, visus vaišinot 
Chicagoje išvirtu skaniu j 
krupniku ir įvairiais tortais.

Visos! 
knygos

(lietuvių kalba ir apie Lie
tuva parašytos kitomis kai-i

vadovas Vladas; ir labai kultūringa, pagrojo] paus prelato darbas, 
ir pad. Algirdas: Punske užrekorduotą laks- mūsų lietuviškos 

tingalos giesmę ir gegutės
kukavimą. P-lė Avietinaitė

Stovyklavimo metu buvo j aprodė patalpas, biblioteką,! bomis). žurnalai, audiniai.
pagerbti ir paminėti birželio 
mėnesio išvežtieji ir nukan
kintieji lietuviai.

Ra štu gauti sveikinimai: 
LŠST c. v. pirmininko Vin
co Tamošiūno, moterų sekci
jos vadovės Onos Mikulskie
nės ir Aleksandro ir ir Sofi
jos Mantautų.

Antanas Grinius

kurioje knygos yra ypatin
gai sistemingai ir stropiai 
sukataloguotos, ir sodą, ku
riame ji augina „dipukus“, 
tai yra —jaunas pušeles, iš
augintas iš sėklų, atvežtų iš' 
Lietuvos. j

Prelatas Pr. Juras, nepa
prastai maloni ir šilta asme- 
nvbė, aprodė savo sukurtą 

' Alkos muzieiu ir Matulaičio 
senųjų žmonių namus.

1 medžio drožiniai, gitaro is-. 
dirbiniai — negalėtų rasti! 
geresnės „prieglaudos“, ne
gu prelato Pr. Juro muzie 
jus.

Gvatemaloje rankinukus; Alkos muziejus sutelpa 
specialiai pastatytame mū
relyje, kuris yra aklinai pri-

nešioja
rak

ne moterys, bet vy-

ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

GANA l 'j JUNGO

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

Aplankėme ir profesorių
ončiu. kuris atrodo; 1904“.

’ nenustojęs savo se-į Kaina $1.00.
i no sąmojaus (sense of hu-.______________________
mor).

Esu labai dėkinga advo-! GAVOME RIBOTĄ SKAI 
katei Z. šalnienei už pa- Į £jy “NIDOS“ 
kvietimą su ja kartu važiuo-'
ti ir visiems putnamiškiams1 NUPLĖŠIAMO 
už širdingą priėmimą.

M. L. Šveikauskienė

SIENINIO 

SU PASI-; 

ĮSKAITYMAIS KALENDO

RIAUS. KAINA $3.50.

Matulaičio senelių namai i 
ir amerikietišku mastu yra' 
labai moderniškas „Nursingi 
Home“, kuriame apgyven
dinta apie 12o žmonių, ku
lių 90r, yra lietuviai. Švara 
ir aptarnavimas — pavyz
dingi. Taip užlaikyti ligonių 
prieglaudą yra tikrai sunkus 
uždavinys. Man dažnai ten
ka profesiniais reikalais lan-

Mrs. LONG

spėjėja ir patarėja visais klausimais 
(Spiritual Reader and Adviser)

Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
221 W. Central Street, Rt. 135 
W. Natiek. Massachusetts, 01760 
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga 
patarėja!

Paskutinis — trečiasis — doku* 
mentuotas Kipro Bielinio atsi* 
knygų platintojus. Kaina $5.00. 

t minimų tomas. Jis liečia musę 
( nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus, 

gaunama Keleivy. Dar-

e ♦
e
♦ Knvga 
fr hininke, Drauge ir pas kitus

.»;»> -i- .iu* .i
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Rariapis ketvirtas Nr. 28, 1973 m. liepos 10 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

MINI VILNIAUS 650 M. SUKAKTJ

Praeitą savaitgalį Vilnių-' apie 400 Vilniui skirtų naujų 
je buvo didelių iškilmių ry- meno kūriniu, 
šium su Vilniaus 650 metų
sukaktimi.

Atidengtas paminklinis 

akmuo

Birželio 28 d. Gedimino 
aikštėje iškilmingai ati
dengtas paminklinis akmuo

Tos parodos geriausieji 
! darbai rudeni bus rodomi 
i Maskvoje Pabaltijo respub- 
i likų dailės parodoj.

“Laimėjimų“ paroda
I

Ryšium su Vilniaus su
kakties iškilmėmis, istorijos

su trasu: T323-1973“. Čia ir etnografijos muziejuj ati- 
dalyvavo visa partijos ir vy- daryta paroda, kurios tiks

las parodyti dideles sosti- 
pennainas devintojo

riausybės viršūnė. Kalbėjo 
miesto burmistras V. Saka- nes 
lauskas. žurnalistų s-gos pir
mininkas J. Karosas, rašyto
jų d-jos pirm. A. Bieliauskas 
ir kiti.

penkmečio metais.

Ir paštas neatsilieka

Komunistinės spaudos a- 
gentūra to Įvykio aprašymą 
taip baigia:

“Aikšte nuvilnija iškil
minga lietuvių liaudies me
lodija. Broliškų respublikų 
tautiniais drabužiais pasi
puošusios merginos ir vaiki
nai, “Lietuvos“ ansamblio 
artistai lėto šokio ritmu pus
lankiu apjuosia Vilniaus ju
biliejaus simboli — pamink
lini akmeni. Prie jo gėlių 
padeda partijos ir vyriausy
bės vadovai, vilniečiai.

Didingai skamba D. Ka- 
balevskio daina “Tarybinė 
mūsų Tėvynė“.

Taigi, ir čia vėl nepraleis
ta progos iškišti “tarybinę 
tėvynę“, reiškia — Rusiją.

Prie Lenino paminklo

Birželio 29 d. 12 vai. iš
kilmės vyko prie Lenino pa
minklo. Čia. kaip rašo “Tie
saii

Ryšių ministerija išleido 
specialų voką, pašto ženklą 
ir žymeklį, ąuriuo birželio 

j 29 d. Vilniaus centrinis paš- 
! tas antspaudavo korespon-
denciją.

Lietuvos ryšių ministerija 
išleido devynių rūšių vokus 
su užrašu “650-ViInius“ ir 
Vilniaus vaizdais.

Kam suteiktas Vilniaus 

garbės piliečio vardas?

“Tiesa“ birželio 28 d. pa
skelbė :

' Kaip tamsuoliai platina 
Lietuvoje šviesą

(Tęsinys)

g) Mokyt. Sakalauskienė, neištyrusi, kas kaltas, per 
pamoką užsipuolė visai nekaltą Vila klasės mokini Rimą 
Didžbali. sakydama: “Didžbali, baik, čia tau ne Mišios!“ 
Po tokios mokytojos pastabos vaikas atsistojęs pravirko.

h) Vaikai, kurie eina Į bažnyčią klūpėti ir melstis, 
yra grubiai mokytojų tardomi, jie gėdinami visos klasės 
mokiniu akyse.

i) 1972 m. sausio 22 d. mokyklos sienlaikraštyje bu
vo Įdėtos sekančių mokinių karikatūros: Vb klasės moki
nys Krikštolaitis zakristijoje klūpo su rožančiumi. VIb 
kl. mokini R. Tamulevičių motina nuosava mašina vežasi 
Į bažnyčią, o jis sako: “Aš važiuoju Į bažnyčią, ten man 
smagu. ten. kai kunigas geria vyną, aš skambinu varpe
liu“. Panašiai pajuokti ir broliai Didžbaliai.

Be to, tame pačiame sienlaikraštyje yra Įdėtas re
dakcijos straipsnis, kuriame rašoma: ”I)ievo garbintojų 
netrūksta ir mūsų mokykloje. Tokie mokiniai žemina sa
ve, savo orumą, suteršia mokyklos vardą. Tai dviveidžiai, 
veidmainiai, kurie savo veikla stengiasi prisitaikyti ir baž-

lš kairės j dešinę: Antanina Gudienė, Amerikos revoliucijos duk
terų draugijos Metamonongo skyriaus narė Zera Howe ir Jonas 
Gudas.

Nuotrauka Peg Dubois

PAGERBĖ J. GUDĄ psk,
.$1.

Iš Chicagos J. Gudas išsi- lės Liūdžiuvienės, 88
! kėlė Į Indianą. Pirma gyve-; caina ..........................

Birželio 24 d. Amerikos , no Montery, vėliau Wina-; ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
Revoliucijos Dukterų d-jos, mace, o dabar Kevvannoj. | ‘ Liūdžiu^ 246 pusla- 
Metamanoogo skyrius Ame-!
likos Legiono salėje Wina-i J. Gudas daugiau nei 20 } piai, kaina.......... §3.00.

KĄ LAUMES LĖMĖ 
apie Salomėją Nėrį). Pet» 

1 •onė-ės Orintaitės, 234 psi.,
Kaina $3.00.
KSIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1S50 metų atsiinini- 
į mai, parašė Juozas Kapa' 
: činskas, 273 nusl. kaina $3. 
1 NEPRIKLAUSOMA LIE- 
į TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių,

i kaina ............................... $5,
TRYS IR VIENA, Janinos ‘ NEPRIKLAUSOMA LIE- 

Narūnės atsiminimai apie i TU VA. R. Skipičio atsimi- 
rašytojus Gabrielę Petkevi- nimų Ii tomas. 470 psl., kai- 
čiūtę, Bali Sruogą, Jurgi na $7.00.
Savickį ir Juozą Švaistą ,171, Nuo krivūlės iki raketos, 
pis., kaina $3.00. i Lietuvos paštininkų atsimi-

redagavo Antanas

nyčioje ir mokykloje — būti ir pionieriais ir klapčiukais, 
kurie už savo chameleonišką veiklą gauna keletą kapeikų mace, Ind., iškilmingai itei-j šeimų padėjo atvykti Į JAV • 
iš kunigo saujos. Tokie chameleonai yra lXa kl. mokinė kė “NSDAR Americanism po Antrojo pasaulinio karo,;<saujos
Alytaitė, VIb kl. mokinys Alyta,, Vb kl. mokinys Krikš
tolaitis, Vila kl. mokinys Didžbalis. Be šių bažnyčios tar
nų, mokykloje yra ir tokių: kurie eina Į bažnyčią, davat
kiškai atlikinėja religines apeigas, tai IXa kl. mokinė 
Liutvinaitė ir X kl. mokinė Staugaitytė; XI kl. mokinė D. 
Bacevičiūtė. Duokime jiems ir jų veiklai tinkamą atkirti“.

Award“ senam Keleivio . surasti jiems darbo ir t.t. 
skaitytojui Juozui Gudui.

Tas žymenis suteikiamas 
ateiviui, gavusiam JAV pi
lietybę ne anksčiau kaip 
prieš 5 metus, kuris pasižy- 

i mėjo ištikimybe, tarnyba. 
Pirmasis toks konkretus “atkirtis“ tur būt ir buvo. į vadovavimu ir patriotizmu, 

kad Janina Alytaitė, IX kl. mokinė, 14 metų amžiaus, ėjų- •
si Lukšių valgykloje valytojos pareigas, po pasikalbėjimo ! Ta proga J. Gudą sveiki- 
su jos motina apie vaikų ėjimą Į bažnyčią, buvo tučtuojau no laiškais piez. Nixonas, 
atleista iš darbo, nors mokytojai ir anksčiau žinojo, kad gubernatorius ovenas šen. 
ji dirbo valgykloje, bet nieko nesakydavo, toleravo. • Roorda ,, kt Ta,.p |abai gau.

,, x1 . L. .. . , . v šiai i iškilmes susirinkusių
I agaliau ai ne atkirtis , kad jaunas žmogus yia va- pagerbiamojo šeimos narių,

M.R.

UBAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

“Vilniaus miesto Darbo
žmonių deputatų tarybos dinamas chameleonu, reiškia — gyvuliu? Ar ne “atkirtis 
Vykdomojo komiteto spren- gąsdinimas ir grasinimas? Ar ne “atkirtis“ bausti, tero- ’;o pusbrolis Vincas Vitkaus-i gen. 
dimu Tarybų Sąjungos mar- rjzuoti už religiją, už tai, kad vaikas su tėvais eina Į baž- kas. kuris gyvena toli Kana-inimi

draugų ir pažįstamų buvo ir i ĮVYKIAI IR ŽMONĖS, j Gintneris, 538 psl., kaina — 
Stasio Raštikio atsimi-’55 pp

e ,---- --------------------------- t — . nimų III tomas, 616 psl., kai-> pasIcutįv’c
šalui, Tarybų Sąjungos 1 - Arne “atkirtis“ einančius Į bažnyčią pažeminti dos vakaraose — Saskat- na $15.00.
vyriui c^į^a”u^ Masės draugų akyse, sudarant tokią nuotaiką, lyg tai būtų chevvano provincijoje. MES VALDYSIM PA-

į Juozo Audėno atsimininai,

“Lietuvių ir rasų kalbori 
mis skambėjo poezijos pos-J 
mai. šlovinantys Leniną iri 
komunistų partiją.

“Dedamos gėlės. Ceremo
nijai baigiantis, skęstantis 
žieduos V. Lenino pamink-į 
las apjuosiamas ąžuolo gir-:
lianda“. I “Minties“ leidykla masiniu j

tiražu išleido M. Suslovo 
Taigi, nedaug betrūko,] knygą: “Rinktiniai raštai—

kad ta proga būtų buvę pa- kalbos ir straipsniai“, 
skelbta, jog Vilnių Įkūrė Le-j 
ninas...

anin viimaus —' - ------ , • 22 z psl., Kaina......... . $4.00
miesto ' Lietuvos TSR SOS- baisus, gėdingas nusikaltimas? | . ŠAULĮ, parašė L. Dovyde- TAU, LIETUVA, Stepo-mtesto —Ltetuvos lbK sos , J. Gudas į JAV atvyko nas J tomas 268 psL, II to-i no Ka rio 4SO kl kai-
tmes garbes pritemo var-, Pagaliau> toks mokytojy elge8ys mokinių atžviIgiu ar 1M0 1918 m. jis i->as248 psl.Kiekvieno tomo'"a ... š...7 $2.00

•tai nėra žeminimas savo autoriteto? Juk žino ir vaikas, 4 pi.-mn^rri^nata, j Viktoras Biržiška, DĖL
Karo metu jis vadovavo kad bet koks tikėjimas yra lygus ir laisvas. O ką jis mato | i ' Prancūziioie I C°NQUER MŪSŲ SOSTINES, atsimi-

niame kale Biancuzijoje,!THE WORLD by Liudas! nimai (1920-1922 m.), 312 
aina minkštais virše- 

50 kietais—$3.75. 
JAUNYSTĖS ATSIMINI-! ATSIMINIMAI IR MIN- 

MAI, Vlado Požėlos, 335jTYS, Kazio Griniaus, I tO-
psl.. kieti viršeliai, kaina — mas, 300 psk. kaina ...... $2.
•54.00. j ATSIMINIMAI IR MIN-

VYSKUPO P. BŪČIO TYS, dr. Kazio Griniaus, 
ATSIMINIMAI, I tomas 11 tomas. 336 psk kaina 55. 
320 psk, kaina $3.50, II to- • PER GIEDRĄ IR AUD- 
mas 282 psl.. kaina $3.50. ' RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-

GANA TO JUNGO, Kip7 minimu (1909-1918) IV to- 
Įro Bielinio atsiminimai, 492 mas. 272 psk, kaina kietais

viršeliais ...................  $3.75.
PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2 00

Pabaltijo frontui, po karo 9 jį mokytojų elgesio? Mes, tėvai, norime, kad mūsų vaikai 1 ux naVvzdinira tarnvba bu i n u £‘ll,?as! (1,
metus buvo Pabaltu kari- gerbtų m js ir savo mokytojus. įsigytų žinių ir būtų dori. ‘ “ j XXmeSa- i 217 PS''’ kama į k3?J
nės apygardos viršininkas. h- 1 1 ia,,mvct-c ; kais S2.o

Taigi, pagerbtas dar vie
nas okupanto Ivanas.

M. Suslovo veikalai 

lietuvių kalba

“Tiesa“ pranešė. kad

O
,9

kas yra tas M. Suslo- 
vasr Tai senas partietis, vi- 

Susirinkimas Sporto rūmuos sos Sovietijos politbiuro na- 
į rys. Mums Suslovas Įirisi- 

Šitaip pasimeldę Leninui, mintinas dėl to. kad jis. o ne 
ir gavę atlaidus, vakare mi- kas kitas iš rinktinių komu- 
netojai susirinko Sporto ra-į nistų, 1944-46 m? buvo 
muose. Susirinkimą pradėjo( Maskvos paskirtas Lietuvai 
Vilniaus burmistras V. Sa-> “sutvarkyti“. Na, ir jis mū- 
kalauskas. Prezidiume sėdė-; su kraštą “tvarkė“ kruvi- 
jo vietos “ponybė“, o garbes! niausiu būdu. panaudoda- 
— visas Maskvos politbiu-! mas žiauriausias priemones, 
ras. _

. Dabar išleisti jo raštai lie- 
Kalbas pradėjo A. Snieč-j tuviams mokyti... Ar bevei

kus. Jis. be kita ko, pranešė,! kia dar didesnio apiplėšiš- 
kad Maskva Vilnių apdova- kūmo?!
nojo Lenino ordinu.

liu
Lukšių vidurinės m-los mokytojai tikinčiųjų tėvus j 

vadina atsilikėliais, durniais, pavyzdžiui, mokytojas Ge- i 
nys ir mokytoja Martišiūtė Onai Alytienei sakė: “Durni.
jūs. tėvai, kad patys einate i bažnyčią ir vaikus vedatės“. ffBVCITlP
Kaip vaikas atsisakys eiti i bažnyčią, jeigu tėvas ar moti
na ji vedasi arba jam vienam liepia eiti? Juk tėvai yra at
sakingiausi vaikų auklėtojai. Ar protinga ir pedagogiška 

J tad kiekvieną pirmadieni klausti vaiką pamokų metu:
“Ar vakar buvai bažnyčioje?“, ir šeštadieni vėl ji klausti:
“Ar rytoj eisi Į bažnyčią?“ Kaip vaikas neis. kaip jis ne
klausys savo tėvų! Koks nuteikimas vaiko prieš tėvus!
Vaikas daug kur nepajėgs padaryti skirtumo. Jis tėvui, . 
pasakys: “Tu durnas, tu atsilikęs, tu manęs nemokyk!“ Į Bindokienė, 156 psl.. kaina 
Kai vaikas nusikalsta, liepia atsivesti tėvus, o kai mes, J * *
tėvai, juos mokome religijos ir vedamės i bažnyčią, liepia 
tėvų neklausyti. Kur čia logiškumas, kur pagarba tėvams 
ir mokytojams?

Todėl mes, tikintieji tėvai, skaudžiai pergyvename 
ir kreipiamės i Jus. prašydami, kad darytumėte žygių, 
jog mūsų vaikai už tikėjimo išpažinimą ir dalyvavimą ap
eigose nebūtų baudžiami, persekiojami, išjuokiami ir dis
kriminuojami. Mums, tėvams, jau nusibodo nuolatiniai 
vaikų tąsymai, gąsdinimai, pajuokimai, jų ašaros, nakti
niai iš miego krūpčiojimai. Mes norime, kad mūsų vaikai 
nebijotų mokyklos, kurioje viešpatauja tikinčiam vaikui 
siaubas, pašaipos ir pažeminimas.

Susirinkimas, aišku, “aud
ringais plojimais“ sutiko 
pasiūlymą pasveikinti Brež-Į 
nevą. Centro komitetą. Auk. Į 
Tarybos prezidiumą, minist 
rų tarybą.

Vėliau
koncertas.

Įvyko šventinis

Napoleonas. Baltija. Ame
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl., Įrišta, kaina $6.00.

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

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

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

Po angelų sparnais, nove-j 
liu rinkinys (25 novelės),j 
parašė Alė Rūta, 191 psl.,į 
kaina $4.00, kietais virše
liais — $4.65.

psl.. kaina $5.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

GERA NAUJIENA

mūsų klientams, norintiems pirkti

BUTU

savo giminėms Lietuvoje ir SSSR 
Dabar vykdoma plati moderniu kooperatiniu butų statybos 

program.i šiuose miestuose:
MASKVOJ. LENINGRADE, KIJEVE. MINSKE, 
LVOVE. RYGOJ. TALINE. KIŠINION E. ODESOJ. 
VILNIUJE. KAUNE, ROSTOVE p-ie Don n, 
KRASNODARE, ( MARKOVE. TAŠKENTE. ALMA
ATOJE ir kituose miestuose.

Galima gauti vieno, dviejų, trijų ar keturių kambarių butų 
(su virtuve, vonia ir podėlio kambariu).
Viską sutvarko VNESHPOSYLTORG per savo išimtinę

atstovybę

PODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės) 

NEVV YORK, N. Y. 10001 

Tel (212) — 685-4537

Mes norime, kad mūsų vaikai su džiaugsmu eitų Į 
mokyklą ir su linksma nuotaika grįžtų. Mes norime, kad 
mokykla jiems būtų antrieji namai, o mokytojai antrieji
tėvai, kurie, pamatę mokinio klaidas ar netaktą, sugebėtų} 357 psl., didelio formato, 
pedagogiškai ir tėviškai mokinį auklėti, teikti jam mokslo | p ista, kaina $15.00. 
žinias, ugdyti aukštos kultūros žmogumi. Mes, tikintieji»

tatvmas nebūtu vien Į ,r P1?;I mijuotas romanas, paraše 
1 Aloyzas Baronas, 206 psl.,

Jie ten i Prašome Gerb. respublikini Prokurorą priminti Luk-'kaina $4.50, 
šių vidurinės mokyklos direktoriui Urbonui ir mokyto- *

I JA\ užsieniečių per vi- jams, kad tarybiniai įstatymai ir jiems privalomi, kad jie Sunkiausiu keliu, loma- i
sus 1972 metus teatvažiavo nedarytų šitų ir panašiu klaidu. ’ parase J?r?ls J?haU(la’
2.9 mik. kurie čia išleido $ . . _ . * 2ol psl., kieū viršeliai, rai-
] 7 pi,. Lukšiai. J972 m. vasario men Pasirase 14 te, u na $5 oo.

TURISTU IŠLAIDOS 

UŽSIENYJE

Mūsų piaeities beieškant,
parašė Česlovas Gedgaudas

žinias, ugdyti aukštos kultūros žmogumi. J
[ J piekvbos depaita-| tėvai, norime, kad religijos laisvės istatvma
mento duomenimis, pernai i -- , - • k * * i i*-... j .. J.1 „ * gražus propagandos žodžiai, bet realybe.I užsieni buvo išvažiavę 6.8 1 1
mil. JAV gyventojų 

• išleido $7.7 biliono.
Dailininkų paroda

Birželio 28 d. atidaryta 
j'ilmuje paroda, kurioje #r?
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Pasikalbėjimas 
'rikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ir pradėjo ūkininkauti. Ir AUTOMOBILIU į GARBĘ DIE\ O KARALYSTES ŽINIOS 
dabar Sovietų Sąjungoje.!
Pavolgyje. yra autonominė Matyt, amerikiečių’tako-Į 
totorių sritis, kurios plotas j jc, Tailande automobilis pa-! 
užima 26,500 keturkampių' sidarė aukstesio luomo ir j 
mylių, o Kazanės miestas — garbės ženklas. Įsigyveno į-
jos sostinė. Gyventojų pri- 
skaitoma apie 3.000,000. 
Taigi savo teritorija ir gy
ventojais ta sritis truputi 
didesnė už buvusią mūsų 
Lietuvą. Ir Lietuvoje yra be
ne du totorių kaimai. Sako
ma, kad Vytautas Didysis at
sivaręs juos iš pietų Rusijos 
kaip karo belaisvius.

— Tai buvo visgi didelės 
permainos, Maiki.

— Taip. tėve, tai buvo jau 
trečias Rusijos istorijos lai
kotarpis. Kunigaikščių ga-

sitikinimas, kad. Įsigijęs au
tomobilį, tu automati.-kaij 
pakyli ir į aukštesnę ar net. 
pačią aukštąją visuomenės 
klasę, nors daugiau ir nieko 
neturėtum, nors nudriskęs 
iš alkanas gyventum užmies
čio lauže.

VILTIS POMIRTINIO 
GYVENIMO

Skyrius 1
Kas yra mirtis?

T ę s i n y s Nr. 4

Paragink saro pažįstamu* 

iisiraiyti Keleivį. Jo kaine 

metams $7.00.

Kiekviena* gera* komu- 

nista* turi būti ir gera* če

kistas.
Leninas

^a.a *,*.*.>■*.•.*.*»*.*«*«<

Del to. automobili sten
giasi įsigyti ir tie. kuriems 
jis nereikalingas ar neturi 
pinigų už jį sumokėti. Tokie 
painia automobilį skolons ir 
už ji moka badaudami. Jų 
neatbaido nuo to garbės 

dynė jau baigėsi, ir Maskva j ženklo net pakelti mokes- 
jau tiesė Rusijai kelią į carui claL
valdomą monarchiją. Ro
dos pirmutinis i Maskvos

Nėra šviesaus žmogaus be 
knygos. Nebus ir . šviesaus 
Lietuvio be lietuviškos kny
gos.

Dr, J. Girnius

Apreiškimo knygoje mes ran_ > 
daine tok} pat aiškinimą apie 
nesąmoningą mirusiųjų stovį. 
Pavyztiziui, Apreikstojas suko: 
jura atidavė joje buvusius mi

rusiuosius, mirtis ir pragaras 
davė savo mirusius, kurie juose 
buvo“. (Apr. 2o: 13). Klausimą 
apie pragulą paliksime vėles
niam apsvaistymui. Užteks da
bar paorezti. Kad sulyg ką tik 
minėtuoju tekstu, esantieji Bib
lijos “pragare“ yra tikiui numi- 

į rę. t as reiškia, kad jie nėra kur 
‘ nors gyvi ir nėra kankinami, 
šitie šventraščio žodžiai parodo. 
k»ad mirusiųjų viltis yra jų išve
dimas iš pragaro — prikėlimas 
i gyvenimą.

Taigi trumpas atsakymas į 
Į klausimą, kur yra mirusieji?, 
yra toks. kad jie du bar yra be 
sąmones; kad visa pomirtinio 
gyveninio viltis susikaupia Šven
tajame Kašte patiektame užtik- 
įinime. jog, panaudo/ant beribę 
didžiojo Iverejo galybę, kuri bus 
pavartota per dieviškąjį Kristų 
jo busimoje karalystėje, įvyks 
teisiųjų ir neteisiųjų prisikėli

mas is numirusių“. —Ap. I)atb 
24:15.

PIGIAI IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI

Cape Code "Old Silver Beach“ moderniškoj A. Dau

kantienė* • Moriarty vasarinėj DAINA pigiai išnuomoja

mi gražiai ir patogiai įrengti kambariai su pusryčiai* 

rugpiūčio mėnesį (liepos mėnesį jau užimti). Kreiptis:

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

Telefonas: (617) 548-8126.

— Nu, tai šiandien. Mai-! ko, kad 1224 metais Rusijoj 
ki, pasakyk man daugiau a-; 203 kunigaikščiai kovojo už 
pie tą totorių jungą, į kurį Į daugiau žemės ir kad per 
rusų tauta buvo patekusi. Ir
kokiu būdu tas jungas buvo 
jai uždėtas?

sostą atsisėdo Ivanas III, o 
po jo sekė jo vaikaitis Iva
nas IV, žinomas kaip Ivanas 
Žiaurusis. Bet kai kurios ku
nigaikštystės dar nenorėjo 

I jų pripažinti. Didžiojo Nov- 
| gorodo. Pskovo. Tverės,
! Riazanės ir Novgorodo - Se-'

j 5 versko kunigaikščiai skelbė-: 
si esą nepriklausomi. Mask-’ 
vos Ivanas III-sis tada puolė“, 

i Didįjį Novgorodą, kaltinda-Į 
Imas jo kunigaikštį padarius'
• sąmokslą su didžiuoju Lie- 
įtuvos kunigaikščiu. Ir taip; 
; vienas po kito nepriklauso-, 
mi kunigaikščiai buvo likvi
duoti ir jų žemės prijungtos' 
prie Maskvos. Išvežė iš 
Maskvos 300 pirmaeilių šei
mų. o jų vieton atkėlė savo 
artimuosius. Riazanės kuni-

170 metų Rusijoj buvo 83 
vidaus karai. Kijevo mies
tas, kuris per daugeli metu v . .....

1 buvo kunigaikščių sostinė, Sal^‘l darant są-
— Praeitą kaitą aš jau’ per tuos karus ėjo iš ranku mok.-Ią su Kijmo totonais,1

i rankas, kartais šturmu pa- . to jts buvo areštuotas,
imamas. Miestus plėšdavo ir Atsisėdę sostan Ivanas

sidėjo tais laikais, kai rusu' paprastos plėšiku gaujos iš --Iau™>ls ujo (ai ziauies- 
kunigaikėčiai kariavo vieni! Rusi jos stepių. Kaltais sun- nis- kanas III ruoses, pn- 
su kitais. O jie mušėsi neiki, buvę pasakvti. kada Ru- prie Rusuos t,k vieną
juokais, tėve. | sija te,lojo totoriai, kada sa- 0*^* 5! lvarj‘:' ?,au™-

viškiai. Pagaliau ir totorių ?ls, uzlm‘.1 v1?? Pa‘,
- O kiek tų kunigaikščių "Aukso Ordoj“ pmsidėjo ,

galėjo Rusijoje būti? Ir ko-’ vaidai ir suirutė. Per 40 me- , Atybe, U TuJ? bu
tu jie buvo vieningi, bet vy- £?. ?.s .n»t,ese kelią Petro
riausiam chanui mirus, ėmė P'. Z1°J° P°J*tęai. aI,lel 

tai gal pakalbėsime kitąkart,
formuotis atskiri chanatai ir e, jeigu bus noro. į
galinga "orda“ pakriko.

sakiau tėvui, kad totorių ar
ba mongolų okupacija pra

dėl caras negalėjo jų suval
dyti?

— Bet aš gi sakiau, kad 
caro dar nebuvo. Tais lai-

• Ėmė priešintis totorių karve-; -lC,ai^e a i .
v?fc’ d^bar^,?aui dži^ms lr Pradėjo nebeduo- MAIKIO-TĖVO KRAITIS 

prieisim prie tolko. Išviro-! ti jiems surinktų mokesčių j
zyk. kur tų kunigaikščių bu-; 1380metais Dimitri j Dons-Į ii Mpncter Chimp-o III
vo daugiau: Rusijoj ar Lie-’koj (Dono Dimitras) sudarė;_ §6 00
tuvoj? Ir kūne jų buvo krab- • nišų kunigaikščių sąjungą iri
resni? [formaliai totorių jungą at-j A. Stulpin, Laconia, N.H., j

. mete. Chanas Mamai pa-i y- f. Bajalis, Los Angeles,!
— čia, tėve, klausimas ne- i skelbė "Aukso Ordos“ var-’ Ca.1 __p0 §5 qo

aiškus. du karą rusams. Rusai susi-l į1
— Kodėl neaiškus?

tiko su totoriais Kulikovo { Q. Laugalienė. HamiltonJ

UŽSAKYKITE TUOJ!

TIKTAI PER 
I N T E R T R A I) E 
E X P R E S S CORP. 

GERIAUSIA DOVANA
, Į LIETUVĄ!

SPECIALUS KI BLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ (.IMINĖS 
TAI PATVIRTINO!

Už juos jūsų “iminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos, 'lai yra tas 
pat. kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTKADE 
ENPRESS CORP. mk -ii 
pasius jums veltui inxh • 
mus.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
i PR1STATY.MA<
Gert ifikatai pristatorru 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites.
Už specialųjį rublį yra

imama $2.70. 
Jokių primokėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
UŽSAKYK IT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

Nevv York. N.Y. 10010
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU!

šėtono melas

Pirma negu mes paliekame t 
į j šitą musų temos dalį bus verta*

. dar atkreipti dėmesį į pagonių ir 
I . krikščionių priimtosios netikros 
.i teorijos kilmę, būtent. įsitikini- 
’j mą, kad “nėra mirties“. Jei Bib

lija taip aiškiai mokinu, kad 
mirtis yra žiauri tikrenybė ir 
baisiausia žmogaus neprietelė, 
tai iš kur atsirado nuomonė. k»ad 
ji y ra prietelė dėl to, kad yra tik 
vartais į gyvenimą ? ,

Atsakymas į šį klausimą ran
damus 1 Mozės knygos aprašy
me apie žmogaus patekimą į 
nuodėmę ir mirtį, šėtonas, veik
damas žalčiui tarpininkaujant, ‘ 

; kalbėjosi su motina levu apie tą 
, j dalyką dar pirm to, kai prasižen- ! 

! girnas užtraukė ant jos mirtį, ir 
; tarė: ”Visai judu nenumirsita“. 

(1 Mozės 3:4). Dievas buvo pa
sakęs. kad bausmė už nepaklus
numą bus mirtis — ”iš tikrųjų 
tu numirsi**. (1 Moz. 2:17). Vi-, 
sos Biblijos liudijimas sutinka 

įsu šituo pradiniu pareiškimu a- 
pie tai. ką reiškia bausmė už 

1 nusidėjimą. „Nuodėmės ulga y- 
Į ra mirtis“, sako šv. Povilas.* 

(Kom. 6:23). “Siela, kuri nusi-1 
į dės. pati turės mirti“, pasakyta’
• Ezekielio 18:4.! •

Skaitydami Apreiškimo 20:2, Į
• 3, mes suprantame, kad “sentt-
| sis žaltys“, kuris suvedžiojo mo-1 
įtiną Ievą. pasiliko suvedžiotojas į 
į iki šiol; ir istorija parodo, kad 
i iš tikrųjų taip yra. Per visus 
j amžius ir visais gulimais apgau
lingais būdais buvo ugdomas šė
tono melas: “Visai judu nemir
site“. Pasekmėse šiandien kone 
visi, kurie bando tikėti į būsi-j 
mąjį gyvenimą, stato savo tikė
jimą ant prasimanymo, kad 
žmogus turi įgimtą nemirtingu
mą. Bet klausimas, ką sako 
Šventasis Raštas apie nemir
tingumą? Sekančiame skyriuje 

’ mes nagrinėsime tą klausimą. 

Skvrius 2

lauke, kuris, galima sakvti.
— Nes neaišku, ar tėvas j totoriams virto antruoju 

norėtum žinoti, kiek Lietu- Žalgiriu. Kulikovo laukas ir
voje buvo kunigaikščių iš vi
so — nuo pirmojo iki pasku
tiniojo — ar kiek jų buvo

šiandien tebėra

Ont., — 83.50.

Po S3.00: J. Draugelis. 
Brooklyn, N. Y.. A. Kupčins-gyvas rusuį

atsiminimuose. Čia buvo pa-j.kaSy-Brooklyn. N.Y., J. Ja-
(laidotas totorių jungas ir su- nuška, Paterson, N.J., A. 

kuriuo nors žymesniu laiko-1 naikjnta jų galvbė. Liko tikjShukis. Havvthorne, N.J. 
tarpiu, sakysim, Vytauto lai-.sudaužytos "Aukso Ordos“
kais, kada lietuviai sumušė §u]ęės. Dono Dimitras buvo
kryžiuočius ties Žalgiriu. Bet j paskelbtas Didžiuoju Rusi- 
kiek jų galėjo būti vienu ar j jos Kunigaikščiu, nors ki- 
kitu atveju, vistiek aš nega-įtiems kunigaikščiams nela- 
lėčiau tiksliai pasakvti. Tai. bai tas patiko, nes jie natys 
viena. O antra, ne kiekvienai laikė save tokiais "didžiai- 
galima pripažinti kunigaikš-i ?jajs“ jr savinosi nepriklau- 
čiu. kuris tokiu titulu puo-jSomvbę.
šiasi. Pavyzdžiui, nepriklau-į
somoj Lietuvoj buvo toks į — Ale pasakvk. Maiki. 
pilietis, kuris vadindavosi; kas atsitiko su totoriais? Juk 
"kunigaikščiu“ ir net užsi-iaš nemislinu. kad Kulikovo 
gaudavo, jeigu ji kas uava-į lauke rusai būtu visus juos 
dindavo pliku vardu, neori- išmušę. Tai kur jie pasidė 
dėdamas "kunigaikščio“ ti
tulo. Seniau tokiu neišmanė
liu Lietuvoie galėjo būti ir 
daugiau. Galėio tokiu "sa- 
mozvaricu“ būti ir Rusijoje

Po 82.00: M. Le Balį. 
Phoeni.v, Ariz.. P. Vysna, 
North Bay. Ontario, A. Kon-! 
tautas, Chicago. III. K. Gied-Į 
raitis, Verdun, Que.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Keleivio administracija

jo;

— Sumušus rusams toto 
rių kariauną, likę totoriai 
pradėjo maištauti, teve. At-

DOVANA JAUNIMUI j,

bParkas anapus gatvės,—* « V v A 11 « l VIC" 1 |V J ---- .7 -------- 7     . . j • 'I
ne tik galėjo būti. bet iš tik- skiros ju gaujos eme uzpul- premijuota apysaka iaum-| 
ruįu ir buvo. Ir jų buvo dau- dinėti rusų kaimus ir mies- mui, parašė Danute Bra zyt e-, | 
giau. negu Lietuvoje. Štai, telius, eme plėšikauti. Bet Bindokiene, •> p> .. aina 
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i Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJŲ MDDELL1Ų

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ............ $3.053.00

NAUJAUSIAS 
PAG KRINTĄS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ............ $4,186.00

FURGON
STATION \VAGON 
.Kaina ............ $1.025.00

Po 81.00: M. Plevokienė, | 
Dorchester, Mass., A. Ser-, 
nūs. Lavvrence. Mass..

Export model 
MDSKYUK H 
Kaina ....

412 IE 
$3.703.00

MOSKVITC H 408 IE
Kaina ............ $3.105.00

ZAPOROŽĖJ S ZAZ968

Kaina .... $2.335.00
Prašyki: m » specialaus 
biuletenio s i automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABIŽIAI
Lankytojams iš SSSR
Mes turime šito bizni” t 
metu fra: vi imą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Ar žmogus yra nemirtingas?
Pasakojimas, kad žmogus turi 

Įgimtą nemarumą, ir kad kai jį 
pasiveja tai. ką mes vadiname 
mirtimi. t»ai tuomet žmogus tik
rybėje pasidaro gyvesnis, negu 
piima buvo. yra pagrįstas sva
jojimu, kad kur nors žmogaus 
.ūne yra pasislėpusi, nesugau
namu, nesučiuopiama ir nema- 
oma protinga esybė, vadinama 

“siela“. J r teologų tvirtinimu to
ji siela esanti nemirtinga arb»a 
negalinti numirti; todėl tada. 
kai kūnas miršta, išsprūsta iš 
savo kalėjimo ir žmoginių suvar
žymų ir pasidaro laisva gėrėtis 
nepaliaujamu gyvenimu daug 
patogesnėse sąlygose, jei tik ji 
nebuvo bedieviška siela. Bedie
vių gi sielos, sulyg padavimų ke
liu atėjusio mokslo, turėsiančios j 
kentėti neapsakomas kančias Į 
pragare, degančiame literine ug. ’ 
nimi; arba pagal Romos Katali
kų teologiją, iškentėti nuskirtą

( laiką šveistai nėję, pirma negu 
'jos bus paliuosiuotos ir galės gė- 
! rėtis dangaus palaiminimais.I

Kas domitės Tiesa, mes pri- j
siųsim veltui sjraudos. Kreipk; į
tės šiuo adresu: ii

Lithuanian Bible Students, ' 
212 E. 3rd Street,

Spring Vall?y, III. 61362. 1

^Skelbimas)

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato, Seimo nario, mi« 
nisiro 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

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus K i p r a s B i e 1 i n i s : Į

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

. Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

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

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

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

^KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
' f***************************************

JURGIS JANKUS

Teisės patarimai
Atsakymas

Mūsų valstijoje dabar 
veikia vadinamasis ”no

Birute Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237

T. . ’• ' psl., kaina $5.00.
Kaip žinoma, New Yorke t r

IR MUIERYS MĖGSTA 

NUOGYBES

MM***

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko aua- ’ fault“ įstatymas šioje srity- ejna vyrams skiltas žurna- Į Rezistencija, romanas,
kyti j Keleiviu skaitytoj^ klausimu* teisė* je. Jei sužeistojo asmens jas ”Plavboy“. kuriame aps- J parašė R. Spalis, 429 psl., 

.... l—nuostoliai neviršija $2,000, tu daugiau ar mažiau nuogų i kietais viršeliais, kaina — 
įskaitant jo gydymo išlaidasi 01016112 nuotraukų. To pasi-} $6.00.
ir nustoto uždarinio arba at-J aekimo nažadintos. moterys Brolio Mykolo gatvė, ro-

reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir ti 
sakymu* npanadmaime šiame aky riu je 
laiške reikia paūmėti, kad mate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios 41h» 
adresu:
nr m. Šveikauskas. Attorney ai Lan, 
Boston Five Buiiding 
1895 Centre Street 

W. Roxbury, Mass. 02132

Mažas nesusipratimas
(Tęsinys)

Išgirdau kieme žingsnius. Ji skubėjo namo. Aišku, 
nepasitikėjo. Manė. kad einu kur kitur, j kokį susitikimų.

Greitai nusirengi nėjau ir vis aiškiau darėsi, kodėl 
ji pastaruosius mėnesius visada buvo tokia linksma, lai- ryra geras vaikas, išsimoksli- cija. Pirmojo automobilio 
minga, o aš. plinkąs beprotis, buvau taip apsvaigęs jos nęS jr turi labai gerų darbų, keleiviai skundėsi, kad 'jie 
smagumu, kad prižadėjau, neprašytas pasiūliau ir minko J Prieš metus vedė. Marti, esu labai nukentėję, 
kailinius, ir laikrodukų su deimantais. Tai kvailas, tai nors ir nelietuvė, yra labai i

gera mergaitė, ir esame ja Dabar marti rašo, kad iš

Toj mašinoj buvo trys 
žmonės: vyras, moteris ir 

Turime vienturtį sūnų. Jis vaikas. Tuoj atvažiavo poli-•1 •* •_ „1_ II miėrim/Vhi hn

Klausinias

bukagalvis! Tai ant mažojo pirštelio vyniojamas skudu
ras.

Vos spėjau palįsti po apklotu, kai ji įlėkė į kambarį' 
ir puolė prie lovos.

— Sakyk, kas tau? Man taip rūpėjo, taip rūpėjo, kad 
nebeištvėriau. Ar liga kokia pradėjo staiga imti? Tu visų 
vakarų toks smagus buvai. Gal apendicitas? Ar nesidaro 
pikta ?

Man tikrai buvo pikta. Ir kuo ji labiau rodė rūpestį, 
piktumas vis didėjo. Bet išsilaikiau. Ta sykį išsilaikiau.

O kita dienų pats sau tyliai tariau:

lyginimo, — tada jis turi 
kreiptis į savo paties draudi
mo kompanijų, kuri pa
dengs jo išlaidas (visas gy
dymo išlaidas ir 75% nusto
to atlyginimo).
Nesvarbu, kieno kaltė buvo. 

j Jei sužeidimas buvo rimtes
nio pobūdžio, tada sužeista
sis asmuo gali kreiptis teis
man senąja tvarka, ieškoda
mas iš "kaltininko“ savo 
nuostolių padengimo (de- 
mages). Draudimo kompa
nijos atsako tik draudimo 
sumos ribose (within the li- 
mits of the polisy). Tokiu 
būdu, jei teismas priteistų

9ekimo pažadintos, moterys 
pradėjo leisti irgi panašų 
iliustruotų žurnalų, pavadin
tų "Playgirl“, skirtų pasi- 
smaguriauti moterims. Nau
jausio jo numerio viršelis y- 
ra papuoštas nuogo 
fotografija...

manas, paraše Eduardas 
Cinzas, 303 psl., kieti virše
liai, kaina $n.00.

labai patenkinti. Jie gyvena jų reikalaujama 100.000 do- ieškovams (plaintiffs), sa- 
į5 Massachusetts valstijoje, o' lerių už nuostolius ir kad jie kyšime, 15.000 dolerių, o

mes Ohio valstijoje. Kai sū-; teturį minimalų draudimų
nūs nerašo, mal ti mums pa- _. .......
ražo malonius laiškus ir pra-' J.le> v,alk?.‘< nezln°- k? da’ 

; ryti. Ar jiems reikalingas

Tamstų vaikų draudimas y 
ra tik vadinamose 5-10 drau-

Deja, aukščiausiajam teis
mui pasisakius prieš porno
grafijų, Clevelande tas mo
terų žurnalas uždraustas 
platinti, kaip pažeidžiųs mo
ralę ir skatinąs į nusidėjimų. 
Leidėjai dėl to pakėlė didelį 
triukšmų, bet vargu tų bylų 
laimės.

INFLIACINĖ VINIS

Po pirmojo pasaulinio ka
ro, dvidešimtųjų metų pra

dimo ribose, — tada ieško-j džioje, kai Vokietijoje siau-
.......... ....... ___ vai turėtų teisę ieškoti liku-j tėjo didžioji infliacija, buvo

Viskas, rodos, būtų puiku. • adv<>katas> ar ne? Jy drau-; čio iš Tamstų sūnaus. Jeigu: paplitęs toks pasakojimas:
Į dimo bendrovė jiems pasa-j jje gautų vadinamąjį "judg-l

Prieš mėnesi gauname'^us^’ ^a^ duosiu savo’ment“. t. y. priteisimų tam! Vienas smulkus-Jbiznie-
laiška iš marčios. Ji rašo į a^vo^at4- bet mes sakome, tikros sumos, prieš Tamstų I rius nupirko už 20,000 mar- 

j gal bus negeras ir nesugebes sūnų. tas "judgment“ arba j kių visų vagonų (10 tonų)

nesą mums visas nauuenas.'

>ats sau tyliai tariau: kad musų sūnus turėjęs au-Į* v .. ,
Išgrauš, mergyt. Džiaukis, kaip nori, o plaukus aš ‘ tomobilio katastrofų. Nebu-iva * apginti. ”execution“ galioja 20 me-Į vinių. Parduodamas jis ne

turėsiu.“ 'vo sužeistas, bet, anot mar-1 Prašome mums pasakyti, tų-Taigi, jei sūnus tų pinigų-paprastai gerai uždirbo —
Savaitę mažai kitais reikalais ir tesirūpinau, visus už-j čios, galėjo būti užmuštas, ar reikia dabar imti advoka- dabar neturėtų, jie. sužeis-; 50 procentų, tačiau už gau

ta, ar laukti? Ar draudimo tieji, turi 20 metų. per ku- tus 30,000 markių — kapi-• •• 1 • A •• • V 1 X 1 —. « 1 •• V — •kampius išlandžiau, bet suradau. Suradau vietų, kur man j Jis turėjo 1970 metų auto- 
sutiko padaryti dirbtinius plaukus, prastai tariant, perukų. 1 mobili labai gerame stovy- bendrovė samdo gerus advo- riuos Jie Sali PiniSy ieško-, talo ir pelno — jis galėjo 

1 . +; To»«o+,i oAnoiio į pirkti tik 8 tonas vinių. ŠĮ
• kartų jo pelnas buvo dar

Ir padare. Puikiai padarė. Uždedi, ir jokio ženklo, kadjje. Automobilis visuomet, katus. ar žiūri, kur pigesnį ti iš Tamstų sūnaus.
plaukai ne tavo. Ir spalva priderino, ir bangas. 1 buvo gerai prižiūrimas, ir su į - Ar gali reikalauti iš

' i, v, r»ok,i_j vaikų, kai jie turi draudimų? -----------------
1 Ar turi tie žmonės pasiten- mo bendrovės paprastai centų. Tačiau, nežiūrint di- 

vo turėję. Taigi, tų vakarų,: t ka jiems duos samdo gerus advokatus by- dėsnio pelno, dėl šuoliais
marti rašo, sūnus, privažiuo-|draudiTno kompanija? Ar lom vesti. Pinigų draudimo kylančiu kainų jis galėjo nu- 

, damas prie šviesų (traffic, H kas nors būtį suįįstas kompanijom netrūksta, ir pirkti tik 5 tonas vinių.? hcrhrci nvrimzv cfu nrlvmc ivi __ __ _ . _ . _ ; _ *_

Parėjau namo. Ėlenutė pietus ant stalorengiasi dėti. > j»Wo vargo vaikai nebu-'vaikų, kai jie turi draudimą? _ Dėlta^°kat-° T “JI0®

Sustojau tarpdury, o ji prie lango. Žiūrimės vienas į kitų. 
— Pasidžiauk, matydama, kaip tavo vyrui plaukai

ataugo, — galvoju.
O ji:
— Geneli mano. Su kokia staigmena pareini, kad 

toks smagus. Aš nebeatsimenu, kada toks buvai. Kas taip 
gero. sakyk? Darbe pasisekė? stabdžius kartų, koja mynė

. . liki pat grindų, o automobi-Pnbego, apkabino, bučiuoja, o plaukų nemato. Ir,’,- * • o- • -• :1 . ’ . . ’ J _ ,“ A . . lis nesustojo. Sūnūs įvazia-
man kažin kaip gera darosi, kad nemato. Tokia moteris, ir j Vo j prįegaky j0 prje šviesų'

lights), uždėjo stabdžius irj joo.000 dolerių sumos? Bū- jos labai žiūri, kaip sutaupy-1
bandė sustoti užpakaly sto-jsim dėkingi už bet kokias ti pinigus. Jos labai gerai ži- Šis prekybininkas ir to- vinčios mašinos. Paspaudė infoiTOacija? no, kad geras advokatas jų liau darė "apyvartų“. Jis-

reikalų geriau apgins. Ta- pirko, pardavė, investavo,! 
čiau. reikia neužmiršti, kad vis laimėdamas, kol sukrovė 

Tačiau
Susirūpinę tėvai

' draudimo kompanijos atsa- 1 milionų markių.

Alpis, romanas, autorius 
vvroi Kazys Karpius, 227 psl., kai

na $5.00.
Aitvarai ir giria, Jurgio

lliaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina 
54.50.

Vėjas lekia lyguma, romą. 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

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

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
uvalkiečių ūkininkų sukili

mo 1935 m., I tomas, 280 
nsl.. kaina $3.00.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas, kaina $5.00.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 26) psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50, kietais $3.75.

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

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

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
<š knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psL, 
kaina $2.50.

puiki, ii dai, palyginti, jauna, ii myli. Ii aš žinau, kad jų} stovinčios mašinos užpakalį, i į paviršių iškyla, 
myliu, ko daugiau, rodos, reikėtų.

— Kuriems velniams man dabar tie dirbtiniai plau
kai. — galvoju vienas ir noriu, kad 'ji nematytų, o ka pa
sakyti, kodėl toks linksmas esu, negaliu sugalvoti.

— Nieko. — pagaliau pasakau. — Nieko neatsitiko.
Tik nei iš šio. nei iš to tavęs taip nežmoniškai pasiilgau.
Kaip jauniklis namo bėgau.. O tu čia tokia, kokios buvau 
pasiilgęs. Kodėl tada nebūti smagiam?

Valandėlę mes laimingi. Ji laiminga, kad aš toks pil
nas nuotaikos atėjau, o aš laimingas ir dėl jos ir dar labiai 
dėl to. kad ji nieko nemato. Nešiu atgal, atiduosiu, galvo 
ju. Arba išmesiu, kas man tos kelios dešimtys litų.

Valgome. Ji nepaprastai laiminga. Ir žiūri taip tiesia 
į akis. Atrodo visiškai kaip mergytė. Ir krūtinėj nuo te 
darosi šilta. Ištiesiu per stalų rankų ir suspaudžiu jai pirš 
tus. • I *

— Ale, pasakiau. — Myliu.
Jai akys sutviska, pakyla aukštyn, antakiai irgi pa

kyla.
— Geneli, kas pasidarė tavo plaukams? — sušunka
— Plaukams? — atsakiau klausimu, o per nugan 

nueina šiurpas.
Pagalvojau, kad visas perukas kaip nors pakrypo 

bet susivaldžiau ir rankų prie galvos nepakėliau.
— Stebuklas! Tau plaukai vėl užaugo! Ka jiems pa 

darei ?
Pašoko nuo stalo ir panėrė pirštus į plaukus. Plonus 

ilgus, pilnus švelnumo pirštus, o aš susigūžiau, sukančiai 
dantimis apatinę lūpą. akys pačios užsimerkė.

— Bet kaip čia yra? Geneli! Argi?
Ji smarkiai patraukė už kuodo, ir pajutau, kaip nu<

galvos nuėmė kaip šilta kepurę.
Nuėmusi sukliko, paskui paėmė kita ranka už tikn 

plaukų ir atvertė galvų i viršų.
— Geneli, ar ne gėda? — pasakė.
— Kodėl?
— Kam dabar tie niekai, — parodė perukų. — Ar ta 

rimtam vyiui tinka?
— Ar geriau plikė? — atkirtau pusiau juokais, be'

Alė buvo rimta. Nežinau, ar kada buvau jų tokių rimt; 
matęs.

— Žinoma, kad geriau, negu gėda. Manai, nenuma 
nau, ko tada iš vardadienio išbėgai? Pati girdėjau, kaij 
Valė su Nijole pasijuokė, ir mačiau, kaip tau veidas apsi
niaukė. Nemanyk, ir aš kų nors suprantu. Dėl kiekvienos 
bobos nuomonės tu ir galva pradėtum vaikščioti.

Labai gili mintis negreit draudimo sumos ribo- tuo metu už tų sumų buvo
se, Tamstų vaikų atveju, jei galima nupirkti tiktai viena 

i buvo sužeista daugiau negu vinį. Jis ją nusipirko. Įkalė 
vienas asmuo, 10,000 dole- } sienų ir ant jos pasikorė, 

i rių riboje. Todėl, jei sužei
dimai buvo tikrai rimti, pa- Įdomu, kai kainos ir čia 

; tartina turėti savo advokatų, smarkiai kyla, ar neiš- 
' kuris dirbs kartu su draudi- tįks ir Dė.dęs Samo smulkų- 
į mo bendrovės advokatu i?. Prekybininkų toks pat li-
Tamstų sūnaus reikalui ap- Girnas, 
ginti. I K. S.

Jonas Šioži n y s

ŽEMAIČIUOSE

Gūdžios girios,
Alkos šventos,
O už girių —
Upės - ventos, v j i ’- < ;
O už upių —
Kalvos pilkos,
O už upių —
Pievų šilkas.

Dar toliau —
Pajūrio smėlis,
Dar aukščiau —
Jūružės mėlis...

Būčiau paukštis, imčiau klykti, — 
Likti, likti, pasilikti!

(Iš Kultūros Barų)

O tu dėl ko dažais. Kam? Ar ne kad vyrams patik-
.um?

Aš žodį, ji žodį. ir įsiliepsnojom. Ji vis tebelaikė plau- 
:us rankoje, paskum pamosavo, pamosavo, pravėrė kros- 
iies dureles ir įmetė. Plaukai sučirškė, ir virtuvėj pradėjo 
žilti sviltenos kvapas.

— Verčiau atidalyk langų, tegu išeina smarvė lauk. 
r daugiau tokios gėdos kad man į namus neneštum.

Ji buvo labai rami. net nusišypsojo.
Aš irgi buvau ramus, bet neturėjau jokio noro šypso-

tis.
(Pabaiga kitame numery)

• • •
(Jurgis Jankus yra vienas iš įžymiausiųjų mūsų 
beletristų, išleidęs jau apie dešimtį apysakų, ši 
novelė yra paimta iš Ateities Literatūros Fondo 
neseniai išleisto jo novelių rinkinio "Užkandis“. 
Rinkinyje yra 8 pasakojimai. Knygos kaina — 
$4.50. Rinkinys gaunamas ir Keleivio administ
racijoje).

12 knygų už$2

ROMANAI

1 Manyčiau, kad Tamstų 
| sūnus gali palaukti tol, kol 
f paaiškės, ar ieškovų sužeidi- 
j mas yra toks rimtas, kaip jie 
mano. Jei draudimo kompa
nijos advokatai bus tos nuo- Sunkiausiu keliu, roma- 
monės, kad sužeistųjų asme- nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
nu ieškinys nėra perdėtas ir 251 psl., kieti viršeliai, kai- 
kad jis mediciniškai pagrįs- na $5.00. 
tas, — tada jie patys praneš
Tamstų sūnui, kad 'jis pasi-j Kiauros rieškučios, roma- 
rūpintų turėti savo advokatų nas, parašė Antanas Mustei- 
"likučiui“, atseit, sumai, vir-' kis, 259 psl., kaina $4.50. 
šijančiai draudimo sumų.)
Tie reikalaujami 100,000; Brolio Mykolo gatvė, ro- 
dolerių tegul Tamstų negus-' manas, parašė Eduardas 

‘ Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $6.00.

dina.

UŽPUOLĖ BLUSOS

Nors Amerikoje visokių 
žmogaus parazitų labai ma-

NAS LIETUVIS, I dalis, 412 
Vytautas Alantas, AMŽI-

psk, kaina minkštais virše-
žai, nes čia nei muilo, nei} liais $4.50, kietais — $5.00. 
baltinių niekam netrūksta,}
bet štai ėmė ir užpuolė Flo-į To paties romano II dalis, 
rida iš kažkur importuotos 414 psl., ka:na minkštais 
blusos. Jos ypač užgulė net, viršeliais $6.00, kietais — 
dideles ir aukštos markės, $6.50.
vasarvietes, ir vasarotojai j
keikiasi ir šokinėja besika-’ Vytautas Alantas, ŠVEN- 
sydami. Tai laikoma didele TARAGIS, istorinis roma- 
nelaime, kenkiančia vasar- nas> Į dalis. 405 psl., kaina 
viečių geram vardui ir biz- minkštais viršeliais $5.00. 
niui.

T , I J. Kralikauskas. VAIŠ- 
1 VILKAS, premijuotas ro-

Kalbėti tiesų yra buržua* manas, 234 psl., kaina $4.50
žiniai prietarai. Melas yra

Atsitiktinio kareivio užra
šai, J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.

Stepono Strazdo eilėrai-
čiai, 159 psl., kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psl., kaina $1.80. j? r

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

Tikra teisybe apie Sovietų 
Sųjungų (parašė J. Janus- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

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

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

Žemaitės raitai karės mo
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, E. 
Vandervelde, 24 pei., 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

I
pUmi p..ei.in.m. prie™ s,£Į™;„ė. Leninas S ka^a $L00 »

4
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Vietinės žinios
Rinksime naują gražuolę I Ą,. jjrąįfyfns?

t

| JUS KREIPIASI 

"GARSO BANGOS“

. mint, kad klausomasi Garso 
Bangų programos):

į WBUR, 630 Commonwealth 
Avė, Boston, Mass., 02215.Garso Bangų radijo prog

rama, girdima penktadie- .
niais nuo 8 iki 8:30 vai. vak i Metine l ėmėjo auka bu? 
iš stoties WBUR (90.9 FM), i Įgalinamas ne tik tolimesni? 
supažindina amerikiečius su stoties dosnumas lietuviam? 
Lietuva, su lietuvių sieki
mais bei atsiekimais. Ši 
programa negalėtų išsilai
kyti. jei stotis reikalautų at- P-1 rac^JO st2tl®s programos 
lyginti už laiką. Teigiamai! žurnaliuką Folio, 
vertindama Garso Bangų tu-j Garso Bangų kolektyvą-
rini ir tikslus. WBUR stoties _ _ ....
vadovybė šiuo metu trans- Svečias u Brazilijos

liuoja programą veltui kaip m . penktadieni mu?
viešą patarnavimą* (pub- apIankė Llimo krašto mulo- 

lie Service). , nus svečjas _ Pau)(
šitokių radijo programą (Biazilijoj) veikėjas, žo 

išlaikymui stočiai, savaime <lzl° letfektonuB Joną? 
aišku, reikia lėšų, kurios ne- * ntanaitls-

bei kitoms neturtingoms 
grupėms, bet tuo pačiu rė
mėjas gaus i namus mėnesi

Seniausias N. Anglijoje:
lietuviu radijas, veikiąs jau1 MYKOLO KRUPAVl- Z^|N 

i 40-sius metus, rugpiūčio 12 ČIAUS ATSIMINIMAI, 364

iškrenta iš dangaus. Jas di
džia dalimi sutelkia patys' -. x. ....
klausytojai, tapdami stoties ^mo.1.Va?
rėmėjais (listener-sponsors) j es *na™e„ų Nardj J. An- 
Metinė rėmėjo auka yra 20 tanait.*>kuns ^uo metu eina 
dol. (pensininkams ir stu- i atsakingas pareigas Man- 
dentams 12 dol.). Įchesterio. N.H., tekstilės

j fabrike. Jis ir svečią atlydė- 
Šia proga ir kreipiamės ‘ jo.

j Garso Bangų klausytojus, i
prašydami mūsų darba pa- Jonas Antanaitis Brazili- 
remti, tampant WBUR sto- J°Je -vra Pats turėjęs tėksti- 
ties rėmėjais. • lės įmonę. Jis visada buvo ir

: šiandien yra aktyvus Brazi-į 
(Auką siųsti ne mums, o Ii jos lietuvių visuomeninės!

į Jis yra atvykęs pasisve-

i dieną rengia tradicini ”Miss 
Lithuania of N.E.“ gražuo
lės rinkimą linksmame pik
nike Romuvos parke, 71 
Claremont Avė., Montelloj- 
Brocktone.

Išrinktoji gražuolė bus 
apdovanota gražia statula, 
•audonų rožių puokšte ir E. 
Ketvirčio brangenybių krau
tuvės perlais.

Kviečiame netekėjusias 
lietuvaites nuo 16 metų da
lyvauti gražuolės varžybose. 
Tarkitės su savo draugėmis 
T giminaitėmis dalyvauti 
dame piknike.

Registruokitės tuoj, pa
siųsdamos savo vardą, pa- 
ardę ir amžių Valentinai 

Minkienei, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
12127, arba telefonuokite 
268-0489.

psl., kaina $10.00. 
įrišta, kaina $4.00.

1
Dialogas su kraštu, Aki į

mirksnių kronikos, antrs Į 
knyga, parašė Bronys Raila i

The Forest of Anykščiai,,
Antano Baranausko lietuvis-| 
kas tekstas su Nado Rašte-j 
nio anglišku vertimu ir Juo-1 
zo Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

dairas

IĮTOIČ

iiiiiliufL
Oi3

' tfN • BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICU OIL COHI'ANY

130 Safford Street

VVollaston, Mass. 07.170 
Tel. 472-2086

Pirmoji solistės ilgo gro
jimo plokštelė jau išleista, j

Visos dainos Įdainuotos 
lietuviškai.

stočiai šiuo adresu (pažy- veiklos dalyvis.

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
16 dienų (Vilniuje 5)

kaina nuo $675.00 

Vykstantiems iš Chicagos $100 ir iš Detroito $66 daugiau.J

Jungtis prie grupių galima Bostone arba N e w Y o r k e^

Dar yra vietos šiose grupėse:

Rugsėjo 5 
Spalio 3 
ir
Gruodžio 21

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
NESI VĖLUOKITE t 

ė _ ; - - > ?■
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

393 West Broadvvay

Savininkė: Aldona Adomonienė

SC ANDIN AVIA

15 days from $ 309. 00 plūs air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norway, Holland 

Independent VISA FREE CRŪISES to Leningrad, 

Tallinn and Riga.

For information contact:

®/=7/VA07//7
pnd« of scondinovia

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116 

Tel.: (617) 482-4952

Valentina ir Steponas 

Minkai

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Rugpiūčio 12 d. Romuvos pažinti su Lietuvos praeiti- 
Parke Brocktone Minkų ra-' 
dijo gegužinė.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė j .
Bronys Raila, 351 psl.. kai- Į Plokšteles kaina pas pla
ną $5.00. tintojus $6.00.

, Užsakant su persiunti-
Vytautas the Great Grandį mu $e.75 

Duke of Lithuania by dr. Jo |
seph B. Končius, 211 pst. j Les Enterprises 

psl.. kaina kietais vilkeliais) BELLE - ARTI Engr. 
$3.00, minkštais $2.0t.

Time les s Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Noreni,
299 psl., kaina $4.

EVVAKENING LITHUA
NIA, 187 psl.. kaina $3.00.
Knygą parašė Jokūbas J.
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir non’ntiem susi-

P.O.Box 122, LaSalle 650, 

Que., Canada

''-Z1SOM9I

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

Meilė dvidešimtajame ( 
amžiuje, paraše Petras Man-į 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00. j

9 W •

Rugsėjo 2 d. So.

POPULAR LITHUAM- 
i AN RECIPES. parašė Ju

Vaišvilkas,
rašė Juozas

romanas, pa
lvi aiikauskas,

_ 234 psl., kaina $4.50.
Bostono Daužvardiene. kaina $3.50-

Į Lietuvių Pil. d-jos III aukšto
salėje LK Mokslų akademi- ANGLŲ KALBOS GRA- 
jos jubiliejinio suvažiavimo MATIKA, 215 psl., kieti vir- 
banketas. i šeliai' kaina.............S3-50

Amer.kos lietuvių politika,
parašė dr. K. Šidlauskas. i-

* * *
vadas dr 
na $1.50.

P. Grigaičio, kai-

Rugsėjo 23 d. Maironio', Kvarteta, 4 dramos, au. 
! Parke Worcestery Lietuvių °"us , K°?tas Ostranstas, 

11 Bendruomenės Bostono apy- ' Ps *’ ^alna $5.00.
I* gaidos Lietuvių Diena 

* * *

Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po
Radvila Perkūnas, istori

nė pjesė, parašė Balys Sruo-
pietų So. Bostono Lietuvių «a’ 130 P8'- kaiaa S4 0'°;
Piliečių d-jos auditorijoje, Gan. to jungo, Kipro Bie- 
Lietuvių Bendruomenes Bos-, ,inio atsiminimu ni-sis to- 
tono apylinkes rengiamas, 492 , f . $-00
Tautos šventes minėjimas-
koncertas. . j Vinca. Krėvė ,avo lalU

c r o, . o o , kuose, parašė Vincas Ma
, .Spa1.10 “į. d;. So. Bostono ciūnas> 49 psL> kaina $1 00 
c-ietuvių Piliečių d-jos III a. į
salėje lietuvių radijo valan-Į Chicagos Istorija, parašė: 
dos Laisvės Varpo rudens ' Aleksas Ambrozė. 664 psl., i 
parengimas.^ * * Į gausiai iliustruota, kai-!

* * * j na kietais viršeliais $10, i
Lapkričio 11 d. So. Bosto- j minkštais — $8. 

no Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose Bostono ramovė- 
nų rengiamas Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 56 metų 
sukakties paminėjimas

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

Smilgos, A. Giedriaus 15' 
apsakymų. 204 pd., kaina) 
minkštais viršeliais $2.50,1 
kietais — $3.75.

Lietuviu pasakos, parašė • 
Herman Suoermann. išver-| 
tė V. Volertas. 132 psl., kai-, 
na $3.00.

Ginkit sr skaitykit

Kipro Bielinio

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI 
Aliejaus kuras 

Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektrom tinklo įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Dažau ir Taisau
-Namus iš lauke ir viduje.

Lipdau {jopierius ir taisau 
zigką, kų pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STAR1NSRAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM
598 Broneiwav 

So. Boston. Mass. 02127 
Tei. A N 8-1761

5AVA1TRAŠT IS

Nepriklauso

LIETUV
a

informuoja skaitytojus apU pasaulinius ir liet ;r> iškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir ; ('irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kuHūrinius l iausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamišk-v- mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beirlr idarbi': k*i idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir tbroa už 
nepriklausomą Uetuva.

Metinė prenumerata JAV-se JS.ftO 

Adresas:
7722 George Street, I^SalIe-Montreal. 690. <biei.ee. C AN ADA

Poezijos knygos
Palikimas, poeto Fausto,

Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rtą spaudai paruošė Stasy? 
Santvaras. Kaina $6.00.

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

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

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na . .................................... . $5

knyg.^ -v ;t

TERORO IR VEKGIJO* 

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

J O H N S K A BEĮEIS

Atlieku visokius namų vidaus 
dažymo darbus.

šaukite telefonu 282-7.392 nuo 
9 valandos ryto iki 5 valandos 
po pietų.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Nuo šių metų liepos I dienos

fDorchestery išnuomojamas ge
ras 4 kambarių butas pirmame 
į aukšte, su apšildymu ir visais 

■ patogumais. Išnuomojamas tik 
senesnio amžiaus žmonėms. 

Skambinti tel.: 282-2827 
(28)

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

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

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

»»+*#*#*#«*♦«***#**»#++*###*+*#**« i
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijo., 
iš stoties V/LYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 

_ . ną. Perduodama: Vėliausių
Potlsu ant V? tauto 'pagayjįpjy žinių santrauka

^ Karoso eilerasciai, oO dide-, r komentarai, mazika> dai. 
ho formato puslapių, kaina.JQ8 MaeduUs pa8aka_
H.00. Biznj0 reikalais kreiptis |

Draugas don Camillo, Baltic Florists geliu ir dova- 
įdomūs klebono ir vietinės nų krautuvę, 502 E. Broad- 
komunistų partijos sekreto- way, So. Bostone. Telefo- 
riaus pasikalbėjimai, 216 nas A N 8-0489. Ten gauna-

' psl., kaina $3. _____ mas ir Keleivia.

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

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternaiinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri \"ra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pajrrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse miir.no dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir sau/i. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reilaUijgiausias 
apdraudns nuo $100.00 iki $10.000.0C,

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdrr.ndą — En. 
dovraient Insurance, kad jaunuolis gnutų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvento pradžiai.

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

SLA—AKCIDENTALt APDRATTA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHan?e of America
807 West30th Street, Ncw York. N.Y. 10001

biei.ee
miir.no
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Vietines žinios
Jeigu daugiau tokių kul 

turingų ir spaudos vargus 
atjaučiančių skaitytojų bū* 
tų, spaudos darbuotojams 
žymiai mažiau tektų dūsau
ti dėl lietuviškų laikraščių 
ateities.

ADV. Z. ŠALNIENĖ SVARIAI APDOVANOJO 
KELEIVI

bet tiktai nedaugelis tą jo 
balsą išgirsta ir vienu kitu 
doleriu sustiprina laikraščio 
žingsnius j pasaulį. Stambes- 

i nė parama yra labai retas į* 
j vykis.

Bet štai šiomis dienomis 
Į susilaukėme tikrai nepa- 
' prastai vertingos dovanos iš 
! velionio Lietuvos garbės

Ar Bostone to nepadarysim?

Jau keliose vietose buvo 
specialūs pobūviai, kuriuose 
dalyviai supažindinti su ne
seniai išėjusia Algio Rukšė-f 
no knyga ”Day of Shame“.!
Joje išsamiai ir vaizdžiai ap
rašyta mėginusio į laisvę pa
bėgti Simo Kudirkos trage
dija.

Mus aplankė J. Brajus » Rekordinis Massachusetts

. . . ! biudiata*
Praeitą savaitę mūsų įstai- į

goję lankėsi senas Keleivio I Gubernatoriug pasirašė 
skaitytojas Jonas Brajus is(
Toronto. Jis į Brocktoną at- į Mass. seimelio priimtą vals-
važiavo pasisvečiuoti, o iš' tijos biudžetą —$2,347,000. 
ten, Pakalniškio lydimas, at-i
vyko ir mūsų aplankyti. į *^1S ^ra m1^* maze"

: nis. negu gubernatorius siū- 
Ta proga jis nepamiršo ir:x ... , ,

dešimtine paremti Keleivio., » didesnis, negu kada 
Nuoširdus ačiū. buvęs.

<2:

Negali — nežadėk, 
pažadėję* ištesėk.

bet vakaro.
• • «

„ Tragedija įvyko netoli
konsulo adv. A. Šalnos zmo-, Bostono< Bostone kilo ir 
nos žinomos visuomeninin-
kės adv. Zuzanos Šalnienės.

mintis tą knygą parašyti. Čia 
ji ir pradėta. Todėl, rodos, 
ir su ja visuomenės supažin-{ Ji Keleiviui padovanojo ke

lių šimtų dolerių vertės pilną j dinimas turėjo prasidėti 
i (35 tomų) Lietuvių Enciklo-, Bostone.
; pedijos komplektą, kuris

Gaila, kad taip neįvyko. 
Vasara tam nepatogus lai
kas, bet rudenį, jei ne kur 

Šia proga mes tariame į kitur, tai Kultūriniame su- 
Mūsų lietuviškosios spau- gerbiamajai adv. Z. Šalnie- J batvakary turėtų būti tai pa- 

dos skurdi medžiaginė pade- nei nuoširdižausią ačiū savo i daryta. Geriausia būtų lup
tis yra visiems žinoma. Ne ir skaitytojų vardu. Tebūnie1 kričio 17 d. subatvakary — 
kartą ir Keleivis kreipiasi į tai neužmirštamas pavyzdys; vos kelios dienos prieš tos 
savo skaitytojus paramos, ir kitiems mūsų bičiuliams, tragedijos 3 metų sukaktį.

musų darbe nepaprastai rei- 
i kalingas.

L

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nestebint!!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

a
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"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Liepos 13 d. — Estradinės 
muzikos festivalis.

Liepos 20 d. — Lietuvos 
i laisvinimo organizacijos.

Ši radijo programa tran*-j 
liuojama penktadieniai* ii' Liepos 27 d. — Etninės 
stotie* WBUR 90.9 FM1 grupės ir Amerikos vidaus 
banga nuo 8:00 iki 5:30 vai. politika.

* > . ..

Gana
nereikalingai eikvoti kurtu alyvą

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdieno* įrengime*

Savybės: 
Produklingumos

Grožis
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas įrengimas, Įskaitant aly
vos burnerį. putėj*. oro filtrą, 
termostatą, kontrole ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais—

10 melą garantija.

«a&
Paskutinė modernam alyva šildymo naujiena CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEATING OILS
Alyva Šildymo specialistai

17* Adam* Street, Qomry, Mum.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vat. per diena

436 1204 773-4049

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali ištai
ga W'->rce«tery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš Worces-

terio į Lietuvą ir kita* Rusi f 
jo* valdoma* sritis. Čia kai* į

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučiu* Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ ATLAS PARCELS CO.
R. vn/iinia Ir ____ S I _ _

Elood Sųuare
Hardivare C o.

Sacaiakas N. J. ALFA N A
62* EAST BROAOIVAl 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjanui) Alccre Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklai Langams 
Vtnckla reikmenys namam 

Reikmenya pluinScrinmn 
Vtii Hp rolof'oa daiktai

vec žioja, 
v

žmogaus — be ydos.

bama lietuviškai, patarnau-. . . . fe’eionas: AN 8-2806jauta greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

?Z/r. Jos. J. bvnovan 
lJ9r. Pašakarnio

J P « 1) I N I 8 
OPTOMETRISTAS

■ Valandos:
;nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
fseoooooeooooooooooooooooooooooooooooooooonooooaoooog

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

*82 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v., išskvrus šventadienius Ir sekas.

W & T OIL CO., Ine.
M 641 E Broadvvay

•7
So. Boston, Mas*. 02127

--------—•

Krosnies,aptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokejimo'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Peter Maksvytis
Carpeater & Bullder
49 Church Street 

K. Milton, Mato.
Atlieku vinus pataisvmo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namą ir 
biznio pastatų, pagal Jfieų reika
lavimą. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RTJDOKIUTfi)

OPTOMETRIST1
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
: SOUTH BOSTON, MASS.

ipoe*eee*#*#*e*#***#*e#**e*#*#*e*ėeė*/ee*e*4*#**e##**»e*e**#*#*******#**e***e*e****o**d*o*e*»e******e**e
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i A. J. NAMAKSY
> Real Estate &. Insurance 

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

Tel. 332-2645
aaeeeaaaeeeaeeeeeeeeeaeaaeeeaaaeee

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistė* Elzbietos Karde
lienė* įdainuotų dainų ir ari 
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių R a d ijo 

Valanda

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS 

460 We*t Broadway, South Boston, Mas*. 02127

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

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

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

už nemažesr.ius kaip $1.000 dviejų'^ 
metų įspėjimo indėlius moka 

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

82 Harrison Street,
Worcester, Mas*. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekė* parduodamo* nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvu* ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127 
Tel. 268-0068
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visųlėktuvų 
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 Parcel|Service,'lnc.

Skambink ite

• 268-4662’?

už visus Uitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas drtndinac 

Bankas veikia 109-tuosius metus. - -

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROG1FTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

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

393 West Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 
Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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