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iš Europos saugumo konferencijos gri-

Kainų atšildymas džiovins 
vartotojų piniginę

Ketvirtojoje ekonominėje fazėje panaikinamas mais

to produktų ir kt. kainų užšaldymas. Kainos galinčios 

pakilti 21 nuošimtį. Unijos tuo labai nepatenkintos.
i

Kiek Watergate be galo Tokie kainų suvaržymo!
tęsiamai? reklamuojama by- panaikinimai vartotojų ma-j
la Amerikos vyriausybe ir sese kelia tik naujus rūpės-j
aplamai krašto morale pasi- čius. Sakoma, kad kai ku-į
tikėjimą viduje ir užsienyje, rios maisto produktų kainos!
tiek infliacijos kirvarpa po užšaldymo panaikinimo!
graužia šalies ekonomini galinčios staiga pašokti net)
gyvenimą. Tiesa, niekas čia 21 procentą. U nijų vadovy-; Apie so lietuviu sutiko liepos s d. New Yorko aerodrome
bado nekenčia, bet įvairių bės tokį atšildymą ir kitas !žusį Vlik<» pirmininką dr. J. I
gaminių kainos auga. algų i išlais' mimo pi iemones. indras \ akselis. Vliko vicepi
padidėjimas nespėja kainu* ?a in_ .Va. z\°f L 1UZ?J°”?1S; Saulius Valiūnas ir Vitalis ž
šuoliu pasivyti, be to. dar K>. . . . U J v. /. . . , , K , Biznieriai, žinoma, čia matoužsienio prekybos balansas; , , v v. -ji • .. sau palenkesnes galimybes.negatyvus, ir dolerio verte; 6
t: autinėje pinigų rinkoje! Tai dar vis tik teoretiniai
finansininku gah-oš^uhn’ ’a™Protavimai-Telieka negalima pasitikėti 
finansininkų gaivosopį. laukti, kaip ta politika tikrai'

paveiks mūsų kišenę, o to ii- i Illinois sekretorius Percv,

s! žūsi Vliko pirmininką dr. J. K. Valiūną. Nuotrai; koje i dešinę nuo Valiūno Juozas Audėnas ir Alek- 
icepirmininkai. i kairę— Darbininko redaktorius kun. Kornelijus Bučnys,

Žukauskas! laiko mikrofoną).

69-TIEJI METAI

Sovietais niekur KELEIVIS

ATOSTOGAUS

Tailande suėmė
k
heroino karalių

Kiek prez. Nixonui pavy-, ; laukti nerejkfe 
ko kai kūne sensacingi uz-

pat nežinome, tiek jam sun-' J pi epe 
ku pažaboti infliaciją ir vi-!

pir-

"Mūsų krašte reiškiamas
daus ekonominio gyvenimo j Senatas 71 balsu prieš 18 susirūpinimas, irtai mes 
slidinėjimus. Į priėmė įstatymą, kuris lei-j stengėmės išaiškinti Brežne-

! džia prezidentui panaudoti vuj? kad asmens laisvė so- 
Ekonominiam gyvenimui kariuomenę karui ne ilgiau i vietuose varžoma: varžoma 

kaip 30 dienų. Tą terminą'iajsvė keltis iš vienos vietos;
pratęsti tegali tik kongresas. ’. ,.. .. .. ,................. ;r e . į kitą, išvažiuoti j užsieni, Į

Panašų įstatymą priėmė ir; emigruoti. Neturi laisvės y-j . . _
atstovų rūmai 244 balsais ; Pač vis.os tautinės mažumos. į KUU. /.debSKIS ir Vel 
prieš 170, tik jis minėtą ter-! nerašai, pvz., žydai, krikš-;<

stabilizuoti ir infliacijai su
mažinti buvo vyriausybės 
paskelbtos 4 fazės, sudary
tos specialios darbdavių, u- 
jų atstovų ir visuomenės 
kontrolės 'komisijos, nustaty
tas algų pakėlimo maksima- 
linis 5.5 procentas, o paga
liau ribotam laikotarpiui už
šaldė ir kainas. Tas potvar
kis ypač palietė maisto ga
minių kainjas, kurios buvo 
pradėjusios labai kilti.

Uždarbių bei nuomų sure
guliavimas dar šiaip taip 
išsilaikė, nors ir su daugeliu 
išimčių, bet 60 dienų tran
kąs maisto produktų užšal
dymas turėjo nenumatytų • 
padarinių. Nustatytų maisto 
produktų kainų gal ir buvo 
laikomasi, bet ūkininkai ė- 
mė sąmoningai mažinti ga
mybą ar spekuliantai prilai
kyti produktu teikimą rin
kai. Imta kalbėti apie kai 
kurių gaminių trūkumą. To 
trūkumo bijant, prezidentas
paskelbė vadinamąją ket
virtąją ekonominio gyveni
mo reguliavimo fazę. Dabar 
nuo rugpiūčio 12 d. vėl bus

miną pratęsė 120 dienų. 

Bendra komisija dar

Oro piratų teroras 
vėl didėja

"Savižudžių būrio“ teroristai užgrobė Japonijos di

dįjį lėktuvą su 143 keleiviais. Reikalauja 5 milionu dolerių 

ir paleisti iš Izraelio kalėjimo ten laikomus teroristus^ 

Grasina keleivius sušaudyti ir lėktuvą susprogdinti.

JAV-se pastaruoju metp vius ar kitais tikslais šį savo 
oro piratų užpuolimai ir lėk- priešą paspausti. Neišny- 
tuvų užgrobimai gerokai su- ko oro piratai ir Pietų Ame-

• mažėjo, nes. susitarus su Ku- rikoje, kurių veikla taip pat 
; ba dėl užpuolikų grąžinimo, paremta politiniais reikala- 
j piratams nebeliko arti jo- 1 vimais.
i kios saugesnės prieglaudos, j
Bet tarptautinėje erdvėje i Pats paskutinis oro teroro 
politiniais motyvais teroris- aktas vyksta rašant šiuos žo- 
tų vykdomi lėktuvų užpuo-, džius. Palestinos arabų par-

Į limai neišnyko. Juos vykdo (tizanai, užgrobę japonų oro 
j organizuoti arabų teroris- linijos didįjį lėktuvą tipo 
j tai, siekdami išlaisvinti Iz- ’ Boeing 747 su 143 keleiviais
• raely laikomus arabų belais- i jau ilgiau nei dvi dienas is-
| į laikė nelaisvėje keleivius,

statydami savo reikalavimus 
ir grasindami lėktuvą ir ja-Tailande suimtas didžiau-; 

sias Azijos narkotikų bizni AI ir ė įžymus 
Lo. vadinamas heoino

Keleivis atostogaus
(turėjo pasikalbėjimą su So- . 
i vietų S-gos radi jo atstovu., "•»»>« ru«nu«o
! Šen. Percy tarp kitko šitaip, tęs. Paskutinis prieš atosto- karaliumi. Burmoje jis ture-^SOCiallstttS
jkalbei°- gas numeri, išeit liepo. 31 įaminaJw»h^Snas) Izraely mir® 90 m' am-™e.’ *r rt’Įr buv0 n<‘zlno™a'

dieno, „ p.rmas po atctog, kus. Be to, jis supirkinėjo ir , Solomonas drama
i kitu augintoju derlių. ■ bu\o gimęs \ įlmuje. dar.
J ‘ j jaunose dienose įsitraukė į;

d. Heroiną jis gamindavo! to meto revoliucinio pogrin-1 Izraelio spauda skelbia, 
'sav„>aboratorijosei,^be„-!džio veik„, buvo suimta,

čionvs evangelikai. Mes dėl
: to labai apgailestaujame, 

tu-; apgailestaujame dar dėl uk- 
rės tuos skirtumus suderinti.: kiniečių ir pabaltiečių liki-ši

Įstatymo likimas dar neži-į m0 • 
nomas, nes prezidentas gali
jį vetuoti. Tada jam priimti , .... ... .. ...
reikė ne mažiau kaip dviejų ’exizlJa 11 radijas pasikalbę 
trečdalių visų balsų.

Niekur nebėra

nu
me esančius žmones su
sprogdinti. Tuo tarpu lėktu- 

’ vas buvo nutūpęs Arabijos 
pusiausalio Dubai aerodro- 

ir dar buvo

rugpiūčio 21 dieną. 

Rugpiūčio 7 d. ir 14

Keleivis neišeis. i laiianną, iš ten J! ištremtas. Nuo 1905 m. jis
eeeeMrreeeMeeeeMeeorerMei i ietnUmą. Hong Kongą, O,

1 iš čia į įvairias kitas valsty- ševikų eilėse. 1922 m. bolše-

suimtas ir sumuštas
"Draugo“ gautomis žinio

mis kun. Zdebskis, kuris bu
vo nubaustas kalėti už vai
kų mokymą katekizmo, at- 

Birželio 28 d. Maskvos te- sėdėjo kalėjime vienerius 
metus ir buvo išleistas i lais- 

jimą transliavo su rusišku; v?-J1S buvo Telšių vyskupi-
• vertimu, bet tai. kas aukš-!
čiau pasakyta, nutylėjo.

Savo pasikalbėjimą šen.
Saugu Percy pakartojo per Radio

. . į Free Europe ir Liberty. Tos į
Valstybės įstaigų tarnau-,stOtyS transliuoja i Sovietų 

tojams skirtas savaitraštis S-gą ir jos satelitines vals-'
Federal Times rašo, kad 52; tybes. Ten stočių klausytojai *ai tą m

joje paskirtas Šilalės vikaru. 
Bet. anot "Draugo“, jis, tų 
pareigų nė nepradėjęs eiti. 
vėl buvo suimtas ir tardant 
žiauriai kankintas. — taip 
primuštas, kad keletą dienų 
buvęs be sąmonės. Jis ir pri

kaltą suimtas buvo taip
federalinės įstaigos išleido S 
137,000 elektroniniams apa
ratams įsirengti, skirtiems i rįaus kalbos 
pasikalbėjimams telefonu.! 
slaptai klausytis ir užrašyti.! ^atergate įyla

Dauguma tų Įstaigų netu-!. . . , •
ri generalinio prokuroro lei-| M angį
dimo tokiems aparatams įsi-1 Watergate bylos nagrinė 
rengti.

galėjo sužinoti ir tai. ką ko-į 
munistai nuslėpė iš senato-i

pat žiauriai kankinamas.

atšildytos“ maisto ir kai j Aplamai, visokie klausy- 
kurių kitų gaminių kainos. mo aparatai taip ištobulėjo;
tikintis, kad jos susiregu- įr galj būti tokie maži, kad į į0 paskirtas tardvto’jas prof. 
riuos savaime pagal paklau- juossunku ir specialistams, Cox pasikvietė 20 advokatų,

.Vliko pirmininkas
• išvyko atostogų

Vliko pirm. dr. J. K. Va- 
1 iūnas liepos 12 d. išvyko 
į Wyomingo valstiją 3 sa

limas mokesčiu mokėtojams' valčių atostogų. Jo pareigas 
atsieis gana brangiai. ' į eina vicepirm. Juozas Audė

nas.
Teisingumo departamen-:

davo i Tailandą, iš ten . ls„-ernias; nuo įauo m. jis mo,« " japonų savižudžių
velke socialdemokratų men-į g^pė“, kurj instrukcijas

, .    TAV , še'ikų eilėse. 1922 m. bolše- gaunantj jg saVo vadovybės,
bes, tame skaičiuje ir JAV. ■ vlky suimtas ir ištremtas is, esančios kažkur Vakaių Vo-

c ........ 'Sovietų S-gos. Gyveno Ber- kietrjoje, kur buvo išžudyti
Savo bizniui ginti Lo or- . iyne, vėl,au New Yorke, o ir izraeli0 Miuncheno olim-

gamzavo savo 1,000 vyra prieš 3 metus išvykoIzrae- į piar|os sportininkai, 
kariuomenę. Ji ginkluota ne jj, kur dėstė kuri laiką Jera-
tik automatais, bet turi mi-; zajg§ universitete, 
nosvaidžiu ir net nedideliu!t w (
patrankų.

; nistų priešas, parašė daug 
Kadangi ta Lo is ivairiu; rimtų straipsnių ir atskirų 

kriminalistu ir buvusiu ka- leidinių prie: komunistus.
. riu armija kartais padėdavo
valdžios kariuomenei kovo-j^ i j
ti su partizanais, tai valdžia f rezidentas nedUOS 
ios labai nepersekioio. Pas-j, > . . v v 
kutiniuoju metu valdžios po-s UZ1 OSlį
litika pasikeitė: pradėjo į*
raeą liesti Lo kariuomene. į

mi\\ei vė ia ^nasitiau.vti Įįnetarpiški jo paties įsakymu,
Tai landa. Čia .,1 susidūrė -^i’buvo įrašyti į magnetofono! Tai. žinoma, nėra tuščias 

į Tailando kariuomene. Lo ir i juostas. Watergate bylos ty- • grasinimas, nes jau tokių į-
; jo 10 zvmiujų padėjėjų Pa-; rinėto :ai paieikalav0, kad Į vykių yra buvę.
teko 1 nelaisvę. ( jjs tuįs užrašu§ I

Koks bus iu likimas šian-l kurie liečia bv^ Parduotų į . Arabų teroristų suaktvvė-
dien nežinom a senato komitetui ir tardyto- ■ jusią veiklą rodo ir praeitą

ijuiCox. nes tai padėtų pa- penktadienį bandytas Izra-
----------------------------------- j tikrinti įvairių liudininkų ! elio lėktuvo užpuolimas

r, - .. .j } parodymus ir atkasti viso to! Graikijoje, ir Amsterdame,
Prancūzija šiuo metu da-, ?j<anf]'a]0 gaknjs> J ir Izraelio ambasados parei-

įgūno nužudymas Washing- 
Šį antradienį prezidentastone, ir daugybė kitų pasi- 

pranešė, kad tų užrašų ne-, kėsinimų.
duosiąs. Mat. esą, toks pa-

Teroristai dabar reikalau
ją 5 milionu dolerių arabų 

Jis buvo neatlaidus komu-1 partizanų sąjūdžiui paremti, 
reikalauja paleisti iš Izrae
lio kalėjimo ten bausmės 
laukiantį 1972 m. daugelį 
keleivių iššaudžiusios gru
pės japoną teriristą Kozo 
Okamoto ir kt. Užsieny nu
klausytoje teroristų vadovy
bės radiogramoje siūloma 

Pa aiškėjus, kad visi prez.' keleivius sušaudyti, jei rei- 
’]e:i Nixono pokalbiai telefonu irj kalavimai nebus įvykdyti.

sos ir pasiūlos principą. Al
gų užšaldymas paliktas. Pa
naikinti kainu suvaržymai

gerai paslėptus surasti. Dėl; 30 administratorių ir sekre
to amerikiečių ambasadose j torių ir per 6 savaites vien 
yra įrengtas speciali izoliuo-jtik pasiraošimui bylai išlei-

ligoninėms, senelių namams,ta būda. tik kurioje galima j (jo §235.000. Tos lėšos gau-i prezidento rinkimai bus rag- 
ir kitose sveikatos išlaidų Į kalbėtis be pavojaus, kad jtos iš teisingumo departa-! sėjo 25 d.. Kandidatu yra 
srityse. Ateityje yra numa- • kas nors slaptai nuklausys, j mento, o departamentas, ži- Juanas Peronas, ir aišku. 
x noma. jas gavo iš mokkesčių: kad jis bus išrinktas. ;

----------------- ---- - —— i mokėtojų. • ,
! Jau buvo demonstracijų.' 

Liepos 17 d. sukako 28 Kadangi byla gali užsitęs- ‘ kurių dalyviai reikalavo, 
plotus, turint galvoje užpla- metai, kai JAV-bės iisprog- ti metų metus, tai jis prašys, kad Peronas nelauktų rinki- 
nuotą ‘javų eksportą į Sovie- dino pirmąją atominę bom- kongresą paskirti specialiai j mų ir tuoj pat pradėtų eiti 
tų Sąjungą ir Kiniją. bą New Mexico valstijoje. jo komitetui >2 milionus. prezidento pareigas.

tomą panaikinti dar ir dau 
giau suvaržymų, siekiant! 
pakelti produkciją. O ypač 
norima padidinti pasėlių

ro atominių bombų sprogdi
nimo bandymus Pacifike, vi
sai nebodama Australijos, 
N. Zelandijos, Japonijos ir 

. kt. valstybių protesto.
(Linkimai Argentinoj \ •

d ' Sovietų Sąjungoje priim-ĮmgSejO a • j las įstatymas, kuris oro pirą-i
Vyriausybė paskelbė, kad tams numato 3 metų kalėji-1 

mo bausmę. O jei ryšium su i 
tuo įvykiu kas nors buvo su-! 
žeistas ar mirė, tai kaltinin
kas baudžiamas 
bausme.

klusnumas senato reikalavi-1 v Terorizmo nuslopinti iki
mui pažeistų vykdomosios'51^ daugiausia nepavyko 
valdžios nepriklausomumo • dėl to. kad Jungtinėse Tau- 
principą. 1 tose buvo nukišta į stalčių

tuo klausimu JAV pasiūlyta
—— ----- rezoliucija, įpareigojanti vi-

i sas valstybes tarptautinius
Senatas nutarė leisti ties-! oro piratus ir teroristus ne- 

mirties ti naftai tekėti 789 mylių ii-, globoti ir išduoti. Tokiam 
! gio vamzdžių liniją iš Alias- siūlymui pasipriešino sovie- 
; kos šiaurės į Valdez uostą, tų bloko ir arabų valstybės, 

Du kanadiečius. Vietnamo Atstovų rūmai to klausimo tad terorizmas ir toliau kles- 
kontrolės komisijos narius, dar nesprendė. Gamtos ap- ti. dėl jo ir toliau kenčia vi- 
komunistai pagrobę labai saugos šalininkai yra labai ^ai nekalti lėktuvų keleiviai 
kankino ir mušė, priešingi tokiam projektui. • ir šiaip piliečiai.



ralspfe CO. uujjCI Nr. 3u, 1973 m. liepos 24 d.

Per triukšmą-į pasaulio 
jf ausis irjsąžinę

Gyvendami ištobulėjusios technikos amžiuje ir orga
nizuotų pirklių bendruomenėje, jau lyg ir nesistebime, 
kad šiandieninis mūsų pasaulis rėkia, barška, švilpia, spro
ginėja baisiu trenksmu ir žaibuoja Įvairiaspalvėm švie
som, kad tik atkreiptume savo dėmesį Į vieną ar kitą pre
kę. Vieni plačia gerkle giria senų automobilių padangas, 
kiti šunų ir kačių ėdalą, treti dūduodami siūlo mums jau
nystę grąžinantį beždžionės tautų muilą ir stiklines apati
nes kelnes. Na. sakome, gal taip ir reikia.

Bet vis dėlto dar norėtųsi tikėti, kad tautai padarytos 
skriaudos skundas galėtų būti išklausytas ir prieš tai neiš
sprogdinus Jungtinių Tautų rūmų.kad tarptautinis melas, 
okupacija ir vergija galėtų būti Įžiūrėti ir be sukilimo 
gaišių pašvaistės ir teisingumas Įgyvendintas be revolve
rio, atremto i teisėjo kaktą.

Deja, taip nėra. Pasirodo, ir čia reikia pasaulį sukre
čiančio triukšmo, kad silpnųjų maldavimas pasiektų ap
kurtusias galingųjų ausis,, kad apnuoginta gėda suvirpin
tų "dorųjų“ sąžinę, kad teisėtas reikalavimas išgąsdintų 
ji privalančius Įvykdyti.

Dėl to arabai globia lėktuvus, sprogdina keleivius, 
šaudo nieku dėtus žydus, graibo nelaisvėn diplomatus, 
kad tik pasaulis atkreiptų dėmesį Į 'jų iki šiol neišspręstą 
problemą.

VIEŠAS LAIŠKAS ASMENINIO PASISAKYMO 

TITULU

Daug žodžių dėl kelių žodžių
BRONYS RAILA

ALTORIAIS PRAŠYMAS KELEIVIO REDAKCIJAI

1 no pasidalytų užrašėlių, kurių dar neismečiau. Tai buvo AKAD. SACHAROVAS 
svarbiausios to vakaro mano temos, kurias ir platesniu APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
mastu laikyčiau svarbiomis. Gi ta "okupanto atsiųstų me-
nininkų veikla“ buvo tik antraeilis trečiaeilis, daugiau ne
bent iliustratyvinis motyvas.

1
Tačiau Draugo korespondentas pamini tik tą vieną' 

1 motyvą. Girdi, aš "smerkiau visus, kurie neremia čia iš i 
Lietuvos okupanto atsiųstų menininkų veiklos“.

Gerbiami kolegos! Esu nustebęs ir susirūpinęs dėl kai kurių 
užsienio lietuvių spaudos naujų įpročių. Chicagos lietuviu dienraš
tyje DRAUGE be parašo buvo įdėta mane liečianti itin netiksli 
ir piktos vttlios žinutė. Parašiau Draugui atitaisymą, kritiką ir 
papildymus, bet laikraštis, išlaikęs ir tyręs mano rašinį kone tris i

* * *
Tai visiškas prasimanymas. Priešingai! Pasisakiau 

labai aiškiai ir dargi preciziškai.
Ne tik nesmerkiau visų. bet nesmerkiau nė vieno, ku

rie neremia iš okupuotos Lietuvos atvykusių menininkų 
veiklos ar kitaip ją boikotuoja (jeigu galima išsireikšti

Žymus sovietų mokslinin
kas. daug prisidėjęs prie so
vietų atominių bombų ga- 

' mybos. Stalino premijos lau
reatas akademikas Andre
jus Sacharovas pagarsėjo ir 
už Sovietų S-gos riba. kai jis 
1968 m. memorandumu krei
pėsi Į politbiurą ir ragino 
pasekti čekų pavyzdžiu — 
sudemokratinti režimą.

savaites, pagaliu pranešė negalia jo skelbti - ne tiek, kad ne vi-Įtokiu ®iurPiai biurokratišku stiliumi). Konkrečiai Ui. ro- 
sur sutiktų su je mintimis, bet ypač dėl to, kad, esu. laikraščio '■ dos- reik8t? nerfmimą ar boikotavimą Vilniaus operos ge- 
skaitytojai ir visuomenė sukeltu per didelį triukšmų, ir prasidėtų į1 iaus*U solistų koncei tų ai vėliausiu laiku vienos dailinin- 
naujos piautynės. I k« grafikų darbų parodėlės Chicagoje.

Motyvai įdomūs, bet ir keisti, žurnalistiškai žiūrint, laikoma j Jsiklausiusį gausius tais klausimais stiaipsnius ai 

gerai, jeigu kyb "triukšmas" ir prasideda diskusijos, per kurias itezes mūs4 spaudoje bei paskelbtas rezoliucijas, aš nebe 
demokratinėje visuomenėje piliečiai ieško tiesos. Noriu tikėti, kad (
savo rašinyje keliu ir aiškinu gana skaudžius ir svarbius klausi
mus. Draugui nesutikus kluidingom informacijom man padarytos 
moralinės skriaudos atitaisyti, maloniai prašau Keleivio Redakciją 
duoti vietos mano viešam laiškui.. Galvočiau, kad būtų naudinga 
ir įdomu tais klausimais kviesti laisvai pasisakyti ir kitus skaity- ^ai, aš kiekvieną tokios d\asios biolį tautietį ii pei 
tojus, daugiau panagrinėti šiuos visą mūsų gyvenimą tebenuodi-Į55370 prakalbą raginau jokiu būdu nedalyvauti šitokioje 
jančius klausimus. Po to, Redakcija galėtu pateikti jei rastu rei- pragaištingoje veikloje, ypač vengti koncertų, kaip mai O, 
kalo, savo kritišks įvertinimus. kaiP šėtoniškos ugnies. Jeigu su priešu netikslinga, baugu

B R ir negalima akis akin susidurti, tai geriau apsiriboti kova

■ nuo dabar esu įsakmiai užėmęs visai kitą poziciją. Aš to-

Jis yra ir specialaus ko
miteto sovietų žmonių tei
sėms ginti steigėjas. k

Sacharovas Kremliaus 
valdovams yra daug nema
lonių žodžių pasakęs, bet 
dėl savo išskirtinos padėties 
iki šiol dar nei Į kalėjimą,
nei į psichiatrinę 
nepasiųstas.

ligoninędėl kiekvieną, kuris yra Įsitikinęs ar bent save Įtaria, jog 
Į tokius koncertus bei parodėles nuėjęs jisai neišvengia
mai paluš, koviškai neatlaikys, okupanto vilionėmis užsi- 
Kūliuos ir Ūda pn pažins Lietuvos okupaciją.Maskvos nau- j pašlkalb«jim9'su " •’gyįdijiš

radiofono atstovu. To pasi
kalbėjimo turinys Kremliui 
tikrai negali patikti.

Šiomis dienomis jis turėjo

tarp savųjų ir su savaisiais.
Sacharovas sako. kad di

džiausia sovietinės tvarkos 
yda yra laisvės trūkumas. OBrangus Redaktoriau, jautriai užjaučiu laikraštį, 'kai 

nesąžiningas korespondentas jam atsiunčia prasimanytų.
Tačiau kurie tokių pavojų nejaučia, yra Įspėjimams ’ kur nėra laisvės, ten admi- 

apkurtę ir visiškai pasitiki, kad nepaluš ir dėl to blogės-; nistraci ja išsigimsta ir tik 
nieko bendro su tikrove neturėjusių informacijų apie Įvy- Į niais lietuviais nepasidarys, tie koncertus, mano nuomone,; savimi tesirūpina, 
kius ir žmones. Tada štai ir reikia prašytis vietos neteisy-1 g-aJi lankyti, o reikalui esant net ir padėti juos suruošti, i

rpikalavimiic imiHn vienas kita atitaisymam bei vienam kitam būtinam papildymui. kaįp mes Los Angeles pavėsyje čia kartais padarom. Tik, Pasak jį, Sovietų S-goje
» Turiu galvoje 1973 -m. birželio 16 d. Draugo skyriuje Iš po į0 pridėjau įsakmiai dar vieną pastabą dėl šių keistų į n°ra socializmo. Tai valsty-

šiandien tas nats dėsnis galioia ir mums. Lietuvis tu-! arti ir be parašo trumpą pranešimą apie mano reiškinių santykiavimo. Priminiau visiems regimą faktą,1 bjnis monopolis su tais pa-
prakalbą Los Angeles lietuvių jaunesnės kartos šviesuo- kacj koncertus lankantieji nepuldinčja ir neniekina kon-! ciai?rrV. amais> į*1!??1 ne“
menes pobūvyje. certų nelankančiųjų,, jų nesmerkia, pvz. uz bailumą, Į Nelygybė ta žmoni labai

Išskyrus pobūvio datą (gegužės 12 d.), visi kiti šio dvasios trapumą, pavojaus baimę, uz tatai blogesniais lie- j didelė. Pvz., kolchoziečiai 
pranešimo teigimai yra arba netikslūs, arba kiaurai pra- tuviais nelaiko, neišleidžia prieš juos šlykščių proklamaci- Į pririšti prie

Žydai bombarduoja arabų kaimus, kad būtų išgirsta 
žydiškoji teisybė.

Airiai, keldami savo

rėjo viešai susideginti, kad būtų pasauly išgirstas mūsų 
tautos laisvės reikalavimas, turėjo būti teisiamas ir nekal
tas nuteistas, kad pasaulio spaudoje būtų paminėtas oku
puotos mūsų tėvynės vardas, kad būtų išgirstas jos balsas. 1

manyti, o bendras stilius su mėginimu užtetpti man as- jų ir niekam neįsakinėja koncertus būtinai lankyti.
gyvenamosios 

vietos. Partijos nariai turi
Vadinasi, tyliai ir nuoširdžiai dėstomo prašymo, ty- meniškai nuodų sluoksnį. Bet kadangi korespondentas už- ' ^ad ir kencertu nelankantieii priešininkai tegu tiu-' privilegijas1 •*! • • j t • • i‘ I* I • . » •• • • i , -i • _ • v • •• i *- <1 x O _liai, logiškai ir argumentuotai aiškinamos tiesos pasaulis 

negirdi. Jam būtinai reikia triukšmingos sensacijos, ugni-
simena. tur būt, apie vis aktualią mūsų išeivijos skaus- pūtį susivaldo, susidrausmina: tegu lankančiųjų be niekur Į 

temą. tai jaučiu reikalą ir norą vieną kitą skausmą“ nįeko neapšaukia Lietuvos išdavikais, okupanto talkinin- į 
mi ar krauju plieskiančios reklamos net moralinėm verty- konkrečiau aptarti. i kajs komunizmo sumulkintais palūžėliais ir pan. Tokie } sistema nori nakeisri ir na-
oem pne. ponunių pn kuu anis įsneįu. • pįrmas „skausmas“ tai būtų tasai mūsų skausmin- nedori, beapeliacmiai ir biaurus jzeidinejimai ilgainiui, gerinti pamažu. Jis sako,

Taigi, tik įvykęs triukšmas ir Helsinky saugumo kon-' S38'8 žumalizmas, kai korespondentai teikia laikraščiui visiškai suskaldys ir demoralizuos išeiviją, o jau ir dabar i kad sovietų visuomenėje 
ferencijoje atkreipė pasaulio ministerių akis i mūsų reika-jžinias aPie įvykius, kuriuose jie arba nedalyvavo, o jei gresia ją paverti vis maz.au reikšmės beturinčiu lietuvių vyksta tam tikras rūgimas, 
lą. Galima spėti, kad pabaltiečių delegacija būtų likusi be- i ir_ buv0-tai valandėlei užsnūdo ar bare per aktyvia, užs.- tautos likimo ir laisves bylos faktorium. . bet sunkuy^pranasauti, kas
veik nepastebėta, jos memorandumai nepaminėti, jos žo-' sėdėjo. i čia jau matyti aiškus ir didelis pavojus. Todėl tą va- " J *
džiai ir ministerių ir spaudos užmiršti, jeigu, sovietų rei- _ karą raginau irateityje raginsiu jaunąją išeivijos šviesuo- j j0 nuomone, visuomenės
kalavimu, tie mūsų atstovai nebūtų buvę suimti ir Įgrūsti t Mano prakalba buvo visiškai ne Los Angeles Dailių- menėS kartą nepasiduoti tom manijom, atkakliai prieš jas į iš karto nepakeisi, turis būti 
Į kalėjimą. O šia proga net Suomijos vyriausybė buvo pri- Menų Klubo susirinkimo antrojoje dalyje (kaip rašo rungtis, protestuoti ir, žinoma, laimėti. : ryšys tarp to. kas buvo. ir
versta prisiminti savo buvusių kaimynų prarastą nepri-1 korespondentas). Priešingai. Klubo narių pokalbiai jo ną- • * * * j to, kas bus.
klausomybę ir savo apverktiną padėtį Sovietijos pašonėje, j ros dailininkės Inos ir inž. Gedimino Leškių rezidencijoje , Toliau korespondentas mįslingai prideda, kad savo _ ^ls P1?0® ideologinę struk- 
Be to, šiuo metu Vliko, Altos ir Bendruomenės vadovy- i ^Y0 pasibaigę. Vėliau \ akai op čia susirinko visai prakalboje aš "metęs Įtarinėjimus ant iš NKVD tarnybos! y^ei?os partijos
bės taip pat savo buvimą gerokai pateisino, sukeldamos
iš snaudulio kongresmanus, senatorius ir administracijos 
pareigūnus mūsų "belaisvių“ gelbėti, tuo Pabaltijo proble
mą vėl suaktualindamos. Taip ir ateity turėtų būti.

Sacharovas nėra revoliu
cionierius. Jis ir sovietinę

kiti šeimininku svečiai.

Bet šį kartą šis politinis triukšmas vis dėlto Įvyko at
sitiktinai, galima sakyti, ne mūsų pačių pastangomis ir 
ne mūsų užplanavimu ar nuopelnu. Už tai tegalima tarti 
ačiū tiktai pačiam sovietiniam Gromykai. pasižymėjusiam 
jaučio atkaklumu ir vaizduotės stoka. Juk be jo deržimor- 
diškos reakcijos i latvio Grava paklausimą pabaltiečių 
delegacija būtų taip pat tyliai sugrįžusi, kaip pasaulinės 
spaudos nepastebėta ir į Helsinkį išvyko. Šį kartą pats 
Gromvko padarė mums neapmokamą patarnavimą...

Už sovietų proto bukumą galima dėkoti net ir Simo 
Kudirkos atveju. Tik Įsivaizduokime, kas būtų atsitikę, 
jeigu Kudirka Vigilant laive taip ir būtų buvęs savo valiai 
paliktas, ar net machorka apdovanotas. Per šį laiką mes ji 
patys 'jau būtume savo snapais užkapoję...

Taigi, triukšmas, norim ar nenorim, dabartinėmis są
lygomis yra į eikalingas. Ir jį gal reikėtų net planuoti, kaip 
tai daro ir kiti savo teisių gynėjai.

............ ................. ...

Pranešime minimas ir lie
tuvis Juozas Lankauskas, 
kuris 1969 m., būdamas 56

Šiuo metu 1.200,000 sovie-1 amžiau?' ’?us!,žud« P° 
tų piliečių kalinami stovyk- 19 met^ nelaisvės, nebega- 
Jose, kalėjimuose ir psichiat-

BREŽNEVO ROJUJE 
MILIONAS KALINIŲ

rinėse ligoninėse — tvirtina 
ma šiemet paskelbtame ”In- ’ 
temational Committee for
the Defence of Human 
Rights in the USSR“ prane
šime. šis skaičius mažesnis 
negu Stalino laikais, bet pa
staruoju metu jis vėl didėja.

Į pasitraukusio“. Kitiem asmenim, be abejo, nelabai aišku,»Jj'^yeqaiSV^Sni rm” 
Ta proga malonios šeimininkės buvau paprašytas pa- kas tuo norėta pasakyti ir kiek tat siejosi su mano te-j ’ lsve5,ri§ spauc ą. 

siruošti neilgam žo'džiui tam tikrais aktualiais 'klausimais mom,. Todėl esu verčiamas kai ką papildomai paaiškinti.. p^l to pasikalbėjimo so- 
- temomis, dėl kurių irgi iš anksto buvo paaterta. Pra- į Man įinoma ankstyveSniq atsitikimu, kai' vietų Tass agentūra pareik 
dėdamas prakalbą (ir tarsi nujausdamas, kad koks nora. a NRVD aruošti ,ietuviai šni ; iSeivijai i kė, kad Sacharovas apšmei-
kreivesnės valios reporteris tą įvykį gali iškraipyti), as jr deraorafeuoti užsienyje atsil.adę. iš tos tarnybos | ^ 8<>y>et>nę santvarką, kad 
specialiai ir labai įsakmiai pabrėžiau, kad sis naujas po- žogi itrautti Tokius ne'icngvus ir gana pavojingus P1? k^,,aklusciau^s Prles ka' 
būvis nėra Dailiųjų Menų Klubo tęsinys ir kad kalbesiu .„j—į-Hj™,.. nad„,.„ iio ;tl„ .•ntvn,iaį Pralįstus ir pan.. . ~ , , . , - • t_ x • --i • apsisprendimus padarę, jie tačiau laikėsi itin intymiai, J
ne kaip nors Tdubiskai“ ar uz kokį sambūri, bet visiškai. ramjai jr eI kitonįškai, negu vienas vėlybas šio
asmeniškai, savo vieno atsakomybe ir privačiai. j vers,0 »meninfokas.. _ tarp kitko ir dainos mėgėjas, ku.

Kolegos Leškiai vakaronei buvo sukvietę ne "apie 30 j ris sėkmingai per dešimtmetį išbuvo Lietuvos NKVD sek-
jaunesniosios kartos žmonių“, kaip pranešime teigiama. į lio-šnipo tarnyboje, šios Institucijos buvo dar specialiai 
o maždaug dvigubai daugiau — per 60 (neskaitant Dail. | paruoštas ir atsiųstas Amerikon. Čia ‘jis daugiau ar mažiau 
Menų Klubo narių). Svečiai buvo ne vien šiaipjau "jau
nesniosios kartos žmonės“, bet dabartinis išeivijos šviesuo
menės priaugęs elitinis sluoksnis, — tokie, kurie dar gyvai 
domisi lietuviškomis problemomis ir tarpusavyje kalbasi 
gerai lietuviškai.

* * *

staiga iš pavestos tarnybos pasiskelbė pasitraukęs, taigi 
atsivertė ir pradėjo ne tik dainuoti, bet ir savotiškas pra
kalbas sakyti. Atidžiau paanalizavus, tų prakalbų mintys 
politiškai atrodo gana nebrandžios, kai kuriais atžvilgiais 
net žalingos, pvz.. — skelbiant, kad joks padorus bendra
vimas su tautiečiais tėvynėje esąs beveik negalimas arba

Būtų malonu, kai korespondentas pats savo talentu kad visi žymieji lietuviai menininkai yra NKVD tarnybo- 
uždeda mano prakalbai temą: "mūsų išeivijos skausmas je, kaip ir jis pats buvo.
ir tylučio. Visai giažu. bet tokių žodžių jis T istorij, per prakalbą aš nepasakojau, bet pako-
negalejo girdėti. Mano prakalba buvo be pavadinimo ir mentavau kitaisdviem atvejais, 
be lokio temos anonsavimo. Dail. I. Leskiene. kalbėtoją

IR PREZ. KENNEDIS 
MOKĖJO "UŽSIRAŠYTI“

Betyrinėjant Watergate 
skandalą, išaiškėjo, kad 
prez. Nixonas buvo Įsakęs 
visus jo pokalbius telefonais 
ar betarpiškai užrekorduoti 
i magnetofono juostą. Tam 
reikalui buvo Įrengta labai 
moderni užrekordavimo sis
tema Baltuosiuose rūmuose, 
jo būstinėse Kalifornijoj, 
Floridoj ir kt.

Tai sužinojus, kilo didelis 
susijaudinimas, nes, matyt. 
Įvairūs politikai yra prikal
bėję ir takių dalykų, kurių 
nenorėtų niekam pasakoti. 
Dėl to užrekordavimo imta 
kaltinti prez. Nixonas.

Bet dabar išaiškėjo, kad 
ir buv. prez. John Kennedy 
taip pat užsirekorduodavo Į 
magnetofono juostą daug 
svarbių pokalbių. Jau rasti 
net 68 Kennedžio diktafo- 
nai ir 125 magnetofono juos
tos. prirašytos svarbių pasi
kalbėjimų.

Eina gandai, kad tokias 
pat priemones nadojo ir pre-

, zidentas Johnsonas, ir kiti.

jokio temos anonsavimo. Dail. I. Leškienė. kalbėtoją 
supažindindama su svečiais, maždaug teisingai tik pami
nėjo, kad bus kalbama klausimais, kuriuos plačiau nag
rinėju savo baigiamoje rašyti naujoje knygoje.

Tiksliau sakant, pagrindinės temos buvo ne viena, 
bet dvi. Pirma, lietuvių tautos likimo byla naujojoje tarp
tautinėje situacijoje (raginau ją atidžiau studijuoti, rea
listiškai Įvertinti, lietuviškas problemas blaiviai Įrėminti

Pirma — kaip labai fantastišką mūsų gyvenimo ir 
naujų standartij paradoksą. Didelė dalis mūsų spaudos, o 
kai 'kurios organizacijos net iškilmingai surašytam rezo
liucijom skelbia, kad iš Vilniaus užsienin atvykę operos 
dainininkai geriausiu atveju yra okupanto propagandos 
talkininkai, mūsų skaldytojai ir dargi tiesiog NKVD bend
radarbiai. Taipra-šoma ir skelbiama, nors aiškių Įrodymų 
ar duomenų tam nepateikiama, ir pati menininkų koncer
tinė veikla, jų repertuaras ir bendroji laikysena, viešai

i .... z. .A. .. , lA. ... . . i ir privačiai, tonerodo. Koncertai betgi raginami boiko-
t eivijoje (kursčiau aktyvėti, našiau reikštis kultunskai ir k . . . • - ®1 . * , . tuoti. jų lankytojai ir organizatoriai smerkiami._ . , ___ ; visuomeniškai, nesitraukti, nekapituliuoti. daug garsiau!

Paragink savo paž>atanuu < negu Kgšiol protegtuotį jr priešintis didėjančiom mūsų! Tačiau kai iš Lietuvos atsiunčiamas ne Įtariamas ar
iisirafvti Keleivį Jo kaina ' Aviškos aplinkos negerovėm ir absurdam ). ' spėjamas, bet tikras enkavedistas su dešimtmečio veiklos

▼j. ina buvo dėstyU gu mūgų spaudos ištraukų ei- stažu, sėkmingai sekęs ir šnipinėjęs ypač lietuvių kunigų

lėdamas pakelti sąlygų*

(E) j konkrečių galimybių ribose). Antra — lietuvių intelektu- 
I alų dramatiškas likimas, vaidmuo ir svarba dabarties iš-

metanu $7.00. tatom, bet trumpai ir gana sausai, "papunkčiui“ — iš ma- Nukelta į 3 pusi.
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IAB SKAITĖ 
RAS OTONO* Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKU, 

IO NIEKAS NEPEIALA.

KANADOS NAUJIENOS
'/ TORONTO, ONT. 

Mirė dailininkas A, Docius

I penki Amerikos piliečiai bu- laikų ir kurio yra dideli iš- DAR VIENU KARALIUM 

vę iš Baltic World Confe-. tekliai rūsiuose. » MAŽIAU
rence (Pasaulinės Baltų* j
Santalkos). į Kai kurių žmonių elgesy, Nyksta karaliai. Europoj

' kaip ir visur šiuo metu šiame jų beliko jau tik keli. Ne ža- 
’ krašte, galime buvo pašte- žin kiek jų bėra ir kituose 
bėti "vandeningumo“ įtaką, žemynuose, štai praeitą sa- 

G1RIA "GRANDINĖLĘ“ į Ne visi praeitų metų daly- vaitę sužinojome, kad ir 
: viai pasirodė: vieni "išpui- Afganistano karalius Moha- 

L’Italo- ko“ ir staigiai pakeitė drau- Zahir Shah nuverstas
Angeles“ gus, kitiems kitokios prie-1 nuo SOsto. Ir nuvertė jį są- 

savo gegužės 10 d. laidoje žastys sutrukdė su draugais mokslininkai su karaliaus 
patalpino ilgoką Miss Doris ir pažįstamais pasimatyti, i žentu gen. Įeit. Mohamad

Ką kiti rašo?
reikalų ministras jai pateiks 
svarstyti įvairius projektus 
ir lauks jos nuomonės bei 
sugestijų. Viso krašto tarv-; 
bos posėdžiai numatyti kar-

konferencijos Helsinky po
sėdžiuose paaiškėjo šalių 

Tokia antrašte Z. Vaitus- pažiūrų skirtumai, kad čia 
tėvynėje, bet ir karo audros' tą per metus, sričių — daž-i kos straipsnelį Dirva liepos tik buvo proga išsiaiškinti) 
atneštas į Vakarų pasaulį! niau. ! 11 d. išspausdino laiškų sky- derybinių priešininkų užim-, Italų laikraštis
buvo plačiai žinomas ir ta-. r>. - m , riuje. j tas pozicijas. Americano de Los J
lentingas dailininkas. Dau-1 . . , . . . • I
giausia reiškėsi tapyboje ir, ,V? PirmaslJ? tar>’bos susinn-, Nors 2. Vaituška sakosi Darbininkas liepos 20 d. 
grafikoje. kimas, kuriame buvo svars- SprOgęS juoko, bet jo juo- vedamajame tuo klausimu

1 tomi daugiausia organizaci-. Ras yra "rimtas“. Jis savo šitaip rašo:
niai 1 eikalai. Pi anesimą pa- straipsnely iškelia tikrai
darė ir daugiakultūrinių rei-, vertų dėmesio dalvkų I "Baltiečių delegacijos li- 
kalų ministras dr. Haidasz. į I Rimas Helsinky padėjo su-
Šis tarp kitko priminė ir mi- jį parašyti paškatinęs Pa- prasti, ką kai kurie statytojų 
nistrų pirmininko E. Tru- šaulio Lietuvių Bendruome-1 (konferencijos narių, Kel. 
deau pareiškimą parlamen- nės vadovybės kvietimas į red.) žodžiai reiškia. Padė-

m spalio 8 d.. pava-- seimą, kuris bus rugpiūčio jo, pvz.. išaiškinti, kaip Gro- Savo straipsnyje ji šiltai 
. dindamas jj istoriniu. Jis gale Washingtone. Z. Vai- myko supranta žodžius apie žodžiais nupasakoja ”Gran- Individualios mažo ka- 

Po religinių apeigų, daug r®1® ia^ P°sū ? daugiakultū-j tuška rašo: žmogaus teises, apie res- dinėlės“ pasirodvmus, kaip libro šaudymo rungtynės ne-
ir gražių atsisveikinimo kai- lineb ana os mkrne. į . ... pektą suverenumui ir nesi- ši šokių grupė įsikūrė, pažy- išrvškino nugalėtojo. todėl
bų. žmonai pageidaujant, jis "Yra dvi oficialios kai- Kvietime masinančiai pa- Rišimui į kitų reikalus“, apie mėdama, kad 60 jos narių nutarta rungtynes pakartoti 
buvo nuvežtas į krematoriu- bos, bet nėra oficialios kui- iaiYta. seimo nariams bus griežtą vienas kito įstaty- yra dauigausia studentai, kitais r
mą ir sudegintas, kad palai- tūros. Nė viena etninė grupė J nes netoli) aplan- mų. papročių, tradicijų vyk- kad "Grandinėlė“ gastrolia-

;ti į tė- nėra pirmesnė už kitą. Visi1 kyti jvai,įus muziejus, kapi- dvmą“. Baltiečių likimas i- vo Pietų Amerikoje ir kitur.

Alfonsas Docius ne tiktai

Prieš keletą metų jis per
gyveno širdies smūgį, bet jį 
atlaikė ir pamėgtąjį darbą 
tęsė toliau. O paskutiniu lai
ku gavo antrą smūgį, kurio 
atlaikyti jau nepajėgė ir 
nukeliavo amžinybėn.

kus butų galima nuvežti
viškę ir lalaidoti šalia arti- piliečiai ar jų grupės yra ka-i 
mųft

Pernarava — velionies 
gimtoji vieta, kurioje jis iki 
apleisdamas Lietuvą nuolat 
ir gyveno, bet jo darbai bu
vo plačiai žinomi ir už gy-
veriamosios vietos. Be to, jis Ja'ibgjo‘“t7da' Ti^eau 
ten buvo ir ilgametis vais
čiaus sekretorius.

J. M-ka.«

DAUGIAKULTŪRINĖ 
TARYBA

Tėviškės Žiburiai liepo 
5 d. rašo, kad jau sudaryta 
Kanados Patariamoji Dau- 
giakultūrinė Taryba (Cana-

SPROGAU Iš JUOKO...

nes ir "kitas lankytinas vie-

ITALŲ LAIKRAŠTIS

Cerea straipsnį apie tauti
niu šokių sambūrį "Grandi- visKai oeveiK visai užmiršo Hius buvo išvažiavęs gy 
nėlę“. itališkai — "Caste- ir vis angliškai savo mand- j Italiją, o ta proga ir pasi 
nella“. Miss Cerea yra žur- rūmą rodė, tartum tai būtų
nalistė. rašytoja, Holly- buvusi vienintelė proga savo 
wood Foreign Press Associ- kalbų mokėjimą parodvti. 
ation narė. - noi's tokių varžybų piknike

ir nebuvo.

liustravo, kad tie Gromvko TA , .. . . T. .
.•...j-.-...- ..„-i.:____ --i Duoda žinių apie Lietuvos

apie tragediją, išti-

Buvo ir tokių, kurie lietu-, Daud Khan priešaky. Kara- 
iškai beveik visai užmiršo! įjus buvo išvažiavęs gvdvtis

naudojo sąmokslininkai.

res-

metais.

Kraštas paskelbtas 
publika.

Afganistanas yra Azijoje. 
Jį supa šiaurėje Sovietų Są
junga, rytuose Kinija, vaka- 
įuose Iranas, pietuose Pakis
tanas. Jo plotas 650,000 kv. 
myliu (penkis kartus mažes
nis už JAV’), gyventojų 15

nadiečiai ir visi turėtu būti * t?s“’ Gundomanet aplanky- žodžiai reiškia sovietinę vai- čiais metais pravesti ir šoki-
traktuojami teisingai * nusmukusio dnlprin dvinc tradi/nia narni, finviohi «. ti mūsų nusmukusio dolerio džios tradiciją pačių Sovietų , . JT p e uagetu.d, imi- mo j aukšti varžybas

; 'printing and engraving“ ša- įstatymus laužyti: reiškia .a. °L° . ,rre.tu’ valdytojas iau iš anks
Daugiakultūrė politika pelę. Net Zoologijos sodą.“ tradicija kalbančius apie as- 

viejų kalbų rėmuose vy-į i mens teises gabenti i kalė-
apie lietuvių išeiviją ir jos 
kultūrini gyvenimą. Savo

riausybei yra tinkamiausia* "PLB seimas neturėtų do- <jmus bef'psichTati’inius'^a- st.ra*Psni baigia tokiais žo- 
priemone kultūrinei kana- mėtis muziejais ir zoologi-j Jmus. 0 šiu0 tarDU reiškia 
dieciu laisvei užtikrinti“. — 'jos sodais. Seimo nariai. tos tradicijos primetimą ir 

į kaip aktyviausi išeivijos, mi-į Suomijai“.
litantiškos užsienio lietuvi-1 

’ jos atstovai privalo eiti į re-DETROIT, MICH. 

Minės Vilniaus sukaktį

džiais : I
"Choreografai Juozas Lin

gys. J. Gudavičius ir Liudas 
Sagys atliko dideli darha.

dakcijas, į savo valstijų at- Gromyko supranta savo pri- . .,ne.tl]ret; lr v^tiniai \talM 
stovų ( kongresmanų ir se-i tarimą Vakarų kalbom, kad.'elkejai P31'0^1. panašaus s 

i natorių) kabinetus. Teri gar-Į už sienų tylų — imanumo. entuziazmo, vie-pnpazmimą n:ntniTn > ,• ' .
Sudarytas specialus komi- sinti pavergtos tautos ir o-i svarbu sustiprinti žmoniš- 5° U+ Iu^3n3s3

tetas Vilniaus 650 metų su- ‘kupuotos valstybės reika-! kus santykius, keistis idė-l ų S° lų vienet3-
jom. žmonėm, laikraščiais...* paties laikraščio gegu- j

‘kupuotos valstybės reika 
. kakčiai paminėti. Į jį, be Vii- lūs 

* niaus Krašto Lietuvių S-gos

| milionų. Žemės ūkio kraštas. 
Taip pat nutarta ateinan-! Turi ir brangių mineralų, 

bet jie mažai eksploatuoja
mi.

. Ūkio 
anksto nu

žymėjo siektino aukščio ri
bą.

Nors Afganistanas yra ge
rokai kultūros požiūriu atsi
likęs ir jo ekonominis gyve
nimas taip pat žemo lygio, 

| bet įo strateginė padėtis y- 
kingi svečiai patenkinti Į ra labai svarbi, tad įvykęs 
skirstėsi namo, tikėdamiesi, j perversmas ir vidaus poli ti-

Sutemus šeimininkam dė-

kad ir kitais metais bus čia 
nupelnytai pakviesti.

N.

Geri žodynai

kos pasikeitimai yra sekami
su dideliu dėmesių visų jo 
kaimvnu. Svarbiausia rūpi
nasi Pakistanas. Indija ir I- 
ranas, o permainom labiau
siai patenkinta bene bus So
vietų Sąjunga. Mat, dabar 
nuvertęs karalių generolasGromyko nepasakytas atsa- fės 17 H laidoje Laure de

pirm. Kazio Veikučio ir Dėt- Tiesiog gėda matyti, kadras j tes ka|bas yra tas Stefanis taip pat gražiai ap-i Anglų - lietuvių kalbų žo- 
eiaauuurine rarvua ivana-i roito Kultūros Klubo pirm. PLB Seimas paverčiamasi pats, kuri Rytų Vokietijos rašo "Grandinėlės“ pasiro-1 dynav, V. Baravyko, 590 psl
dian Consultative Čouncil Antano Musteikio, pakviesi P- 9^-. dymus. Ji pabrėžia, kad lie-i apie 30.000 Žodžių kaina iki 1903 metų buvęs Afga-
on Multiculturism). Pirmi-! JT ,o'g?n.zae,jų_ atstovą. Ubą bas‘s! «a.(su savo_.de- tuvių pastangos palaikvti ir....................................... ! nistano ministeris pirminin-

jau is seniau yra žinomas so
vietų simpatikas, nuo 1953

ninku paskirtas vengras Iš! S‘efa Kaunel.enė, Antanas autonans keliamas dalykas jom) kiek gal.ma greičiau.' puose|ėti tautines tradicijas - k
Winnipego Julius fotelesj Su“s Jonas Švoba kad MėVa aplTah™ "'kTlė^'P VV‘°-
advokatas. įvairių organiza- sluZ SmoBūnat tradicinės pamaldos bus šv. ap,f ka'ej* ?ad5stauta- kaf> ,J.ĄV -‘a'a'I

Edvardas Vasiliauskas ir Mato katedroje. Juk Šiluvos!
Stasys Šližys. į Dievo motinos koplyčiai į-j ”padėjo dar išaiškinti, kas '

įrengti Amerikos lietuviai, XTa neU{ra hunas .kurį sov ie- į 
Komitetas minėjimą nu- sudėjo per šešis šimtus tūks-, p^j-ga visai Europai...-

cijų veikėjas, gimęs Kana 
doje, bet gerai kalbąs veng
riškai. Vicepirmininkai — 
prancūzė iš Kvebeko, Lava- 
lio univ. profesorė dr. A. 
Lacourciere-Lacerte ir dr. L. 
Magagna iš Port Credit. On- 
tąrio. italų organizacijų vei
kėjas, ' ateivis, mokslus bai
gęs Kanadoje.

tarė ruošti spalio 7 d.

LIETUVOS VYČIŲ 

SEIMAS

Be tos centrinės tarybos, 
dar yra 5 sritinės tarybos.
Jų pirmininkai įeina į cent- mas- 
rinę valdybą.

Tarybos nariai vieni pa
skirti 3, antri 3, treti 1 me
tams. Iš pabaltiečių toje ta
ryboje tėra 3: estų muzikas J LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
bei chorvedys R. Toi. latviui
teatro draugijos veikėja J.j Latviai ruošiasi didžiajai 
Purvis ir Tėviškės Žibirių dainų šventei rugpiūčio 31- 
redaktorius kun. Pr. Gaida, rugsėjo 3 d. Clevelande. kur 

, bus minima 100 metų sukak- 
Tarybos užduotis — pa- tis nuo pirmosios latvių dai- 

tariamoji. Daugiakultūrinių nų šventės

neseka jų pavyzdžiu.

BRIDGEPORT, MASS. 

Metinis piknikastančių dolerių, o pamaldos!^uomjjos pavvzdžiu. Suomi-!
įrengiamos kitoje bažnyčio-• ja gj neutrali: intervenavo* riK,„Kp iahihisu ukv 
ije. Sklinda gandai, kad Ši-Į Gromvko, suomiai baltięSus ir kasmet, buvo paki|į 
• luvos Dievo motinos koply- suėmė.
čios šventovėje lietuviams

Taip šeimininkauti Gro-Rugpiucio 16-19 dienomis nelei(l° turėti lietuvLkų pa
Brocktone, Mass. susirinks Esą, t°s šventovės. myko siekia visoj Europoj.“
Lietuvos Vyčiu 60-sis sei-čPa^Poje etninė grupė ne-, 

pageidaujama, o pati koply- (
Ta proga nuo ragpiūčio 9!^ lietuvių pinigais įreng-l

iki 24 d. Brocktono Fullerj toj*- 1JUS Per maža.
meno muziejuje bus lietuvių „Kviečiame vjsus Lietui Craig R. Whitney liepos

vius gausiai šiame PLB Sei- ? J^e New York Times 
me dalyvauti...“ Rviečia'ras0 įf Helsinkio, kad pra Iš
kvietimas. "Atsilankymas tišk°ji Europos saugumo ir 
Lietuvos Pasiuntinybėje tiki^en^a(^a,*3,fvirn_0. konfe- 
Seimo nariam...“— įspėja i rencIJos (^a^*s būsianti pra- 
kvietimas. Tad, jeigu esi ne- dėta rugsėjo 18 d. Ženevoj 
pageidaujamas Lietuvos Pa
siuntinybėje. keliauk, svei
kas. į zoologijos sodą...

SIŪLO SUSITARTI 

LAISVĖS KLAUSIMU

liaudies meno paroda.

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

Daug žodžių,!•••

"Ir sakyk tu man. kad mū- 
|sų sunkiais laikais, kada bol
ševikų bosas per TV networ- 
kus reklamuoja komunizmo

1 ietuvių-anglų kalbų 2o-
Karsavi- 

apie
27.900 žodžių. 511 pal.t kai- ; 
•ta — $5.00.

kas ir plačiai atidaręs duris 
vadinamajai sovietų "eko
nominei pagalbai“. Dėl to 
jis buvo karaliaus ir nuo mi
nistro pirmininko pareigų 
nušalintas.

Režimo pasikeitimu Af- 
; ganistane nesidžiaugia ir 
• Kinija, kuri taip pat įžiūri 
I toje srityje sovietų įtakos 

poeto Fausto! stiprėjimą.

Poezijos knygos
nuo-i

taika. Oras pasitaikė gražus Palikimą*, 
ir dideliu lazdynų ir vynuo- 'Kiršūs iki šiol niekur ne 
giu pavėsyje nebuvo per-j[spausdinti ei'ėraščiai, jo už-; ” ‘ 
daug karšta. Nors į vakarą; pašai įvairiais klausimais ir j GANA 13 JUNGO 
ir pradėjo lyti, bet tai buvo j r^ gjg puslapių knyga, ku-Į 
pačiu laiku, nes svečiams Spau(jaj paruošė Stasys! D 

į jau buvo metas skirstytis. Į Santvaras. Rama $6.00. j 1 V

Dalyviu piknike netrūko. POEZIJOS PILNATIS, ĮDOMUMO 
Dauguma tarp savęs pažjs- - - - - 1
tami, tuoj susirado bendra Bernardo Brazdžionio poe- į __— 

zijos rinktinė, kurioje šutai- IyPI I vi A

Jis mini. kad Olandijos 
užsienio reikalų ministeris 
Max van der Stoel liepos 6

kalba ir turėjo progos ivai-, pjntl- geriausieji visų jo iš- 
nais k ausimais jdormai pa-Į jei§tų knygų kūriniai. Puoš- 
sisnekėti ir pabendrauti, O(nus leidinys, 592 psl., kai- 
svecių buvo is arti ir toli. į na $ 10.00.

Ūkio šeimininkė visus da-i TaUj p,.ano Lem.
Ivvius vaisino su dideliu. berto genimas, kūryba.
nuoširdumu. Pyragų įvairu- prisiminimai, 269 psl., iliust- 
mas ir gardumas visus stebi-' „„ja, kaina kietai3 vjrše.d. pasiūlęs Europos valsty-, ........------ - -----

bėms sutarti definiciją dėl a\iet’1.1! *aukai V1/i liais $4.00.
laisvo tautų apsisprendimo 
(self determination), kuri

eksportą į Ameriką, negali- j leistų tautoms "pasirinkti, 
ma susijuokti. Gailimą. At-'išvystyti ir, jei yra reikalin-* I • 1 • A • 1 *

lio’’o mažus ir didelius pasi 
vaišinti uogomis. Gėrimų! Pavieniai žodžiai, Jonas 
buvo įvairiausių. Galima bu-i Mekas. 95 psl., kaina $4.00.

važiavęs į PLB Seimą, pa
gavęs valandėlę, negalėda
mas patekti į Lietuvos Pa
siuntinybę, gali Washingto- 
no Zoo pamatyti tuos meš
kiukus, kuriuos Mao pado-

ir kitų patriotų tarpe, tai jam čia užtenka tik pareikšti 
apie staigų atsivertima, ir tuoj iš Sauliaus jis tampa Pau
lium, parapijos organizuoja jam koncertus, o Bendruome
nės apygardos vadovybė rengia ir globoja jo paskaitas.
Į tokio naujo solisto koncertus eiti jau galima, apie jį pa
lankios recenzijos dedamos, kuriose iš eilinio enkavedisto į xanoJ0 Amerikos preziden- 

seklio provincijos teatre jis virsta menininku, kone įžymiu Į 
solistu. ♦ j

Niekam dėl to negaila. Gal taip ir gerai. Bet tai yra 
stulbinantis paradoksas, iš kurio jau negalima susilaikyti 
palankiausiu atveju bent nenusišypsojus.

(Pabaiga kitame Keleivio numery)

ga, pasikeisti savo politinę, 
ekonominę, socialinę ir kul
tūrinę sistemas be jokio bet 
kokia forma kitos valstvbės 
ar jų grupės įsimaišymo į 
tai“.

vo vaišintis ir nuosavu ūky 
ramintu senu vynu, kuriuo j Steponas Strazdas, 
šis ūkis garsėja nuo senų! psl., kaina $2.50.

159

Toliau tame pat straipsny 
rašoma, kad Helsinkio poli
cija buvusi sulaikiusi asme
nis, kurie bandę reprezen- 

j tuoti prieš II pasaulinį karą 
(buvusias nepriklausomas Es-

Liepos 10 d. laidoje rašė- tijos. Latvijos ir Lietuvos 
me, kad Europos saugumo, valstybes. Tarp suimtųjų

KAS PAAIŠKĖJO 

HELSINKYJE

Mrs. LONG
spėjėja ir patarėja visais klausimais 

(Spiritual Reader and Adviser)
Priima nuo 10 vai. ryto iki 5) vai. vakaro 

221 W. Central Street, Rt. 135 
W. Natick, Massachusetts, 01760
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su Šia talentinga 
patarėja!

'! Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi- 
knygu platintojus. Kaina $5.00. 
minimu tomas. Jis liečia mūs, 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy. Dar
bininke, Drauge ir pas kitus

r
e ♦ e * ė e



Nr. 30, 1973 m. liepos 24 d.talapis ketvirtai

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

r

nų draugą, didįjį dainininką 
Petrauską, kuris (tada jį va
dino Piotrovskiu) kažkada 
dainavo rusų scenoje. Aš 
stebėjau jo Faustą. Jis stovė-

F. ŠALIAPINAS APIE 

KIPRĄ PETRAUSKĄ

Žurnalas ”Teatr“ garsaus
boso Feodoro Šaliapino 100 .. - • . m ..
metu gimimo sukakties pro- •*».«»*» -Ma'Santos. Toji
ga. tarp kitko, išspausdino K>a‘na™ garsiąją ariją, kuna
• > i - + • o„„-i atstumia Fausto meilmimą-įr čeku rasvtojo Kubkos apv, .. - '• v> a v • •- si: iai. girdi, laikas namo,braizos apie 1. Sahapina is- . J. ® . .. . ’
trauka kurioie naliečiamasl ten Jos ^ūkianti mama. liti auką, kunoje paliečiamas Piotrovskis -
ir musų Lietuvos operos! 1
žvaigždė Kiprą 
kas:

Faustas stovėjo ir žiurėjo į 
ją. Tylėdamas žiūrėjo. Pas
kui paėmė jai už pasmakrės 

dainuoju jau ketu- ir pasakė — pasakė, o ne 
metai dainavo: ”Tad rytoj...“ Man 

kūnas pagaugais nuėjo — 
taip Petrauskas suvaidino

Petraus-

”As
riasdešimt ketveri 
(Kubka su Šaliapinu kalbė
josi 1934 m. Kel. red.). Ir
dažnai galvoju: kodėl mano x šią vietą! Štai ko aš visada 
atlikimo manieros niekas! siekiau! Štai apie ką aš visa- 
neperėmė ir neišvystė... Grį- da svajojau. Pamatyti daini-
žau dabar iš Kauno. Ten su
tikau vieną savo jaunų die-

ninką. kuris, kaip ir aš, net 
tylėdamas dainuoja...“’

Pasaulis aplink irus
Kas po rinkimų valdys Švediją?

Švedų kooperatininkai, kaip žinia, didžiuojasi, kad • 
jie žmogų aprūpiną visokiais reikalingais daiktais, prade- : 
dant vystyklais ir baigiant karstu.. O Švediją valdantieji 
socialdemokratai didžiuojasi, kad jų socialinis draudi- i 
mas aprūpina žmogų, idant jis galėtų įsigyti viską, kas ! 
jam reikalinga, ir tas rūpestis prasideda, kol žmogus dar 
nėra gimęs, ir lydi jį paskui ligi mirties. Senatvės pensi
jos palaipsniui didinamos, ir dar po Keleto metų kiekvie-' 
nas sulaukęs senatvės gaus du trečdaliu vidutinio pasku-• 
tiniųjų penkiolikos metų atlyginimo. Anglija irgi didžiuo
jasi savo socialiniu draudimu, daug kas jame iš tiesų ge
ra, bet vistiek čia iš pensijų niekas nepajėgia pragyventi— 
reikia turėti dar kitokių pajamų šaltinį prisidurti arba 
maldauti tą pačią valstybę gelbėti priedais.

Here's what really 
took place when this 
desperate Lithuanian 
seaman sought asylum
on the U. S. Cutter Vigilant- 
in II. S. waters-and we let the 
Russians take him off by force.

2nd Largo Printing 
Before Publication

“This gripping and suspenseful book shows how 
explosive events occur and aiter human lives... 
highly recommended.” —Library Journal
And from the ręst of the review, “November 23, 1970 
was a day when a sacred U.S. tradition was broken. 
While in U.S. territorial waters, Soviet crevvmen... 
■forcibly seized Simonas Kudirka, a Lithuanian sea
man who had requested political asylum and refuge 
in the U.S.... Rukšėnas describes the chain of events 
that climaxed in a forfeiture of humanity.”
“The story of how a Cardinal U.S. policy goveming the 
retention of defectors came to be violated.”

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

McKAY

‘ MES VALDYSIM PA-
K<J t!K gavome ŠAULĮ, parašė L. Dovydė

nas, I tomas 268 psl., II to- 
NužmogintieJi, Vilniaus ir mas 248 psl. Kiekvieno tomo 

būtų“paTe’ištaš7jis’šoviėtainš's?in’i kla»to lietuvių išgyve- kaina $4.00.
prikiša ir'?š^ojo.Solžęni-|”™ąiiengok^cuosme- WE WILL CONQUER

Žinoma, valgu tas žodis .Dievą, iiandien, Krikščio- ?5.00. 

išgelbės iš kalėjimo Amalri- ms gyvenime knygų nr. 9 JAUNYSTĖS ATSIMINI- 
ką. bet toks jų gerbto Nobe- leidinys, paraše kun. Jonas MAI, Vlado Požėlos, 335

, lio laureato pasisakymas Gutauskas, -80 psl., kaina psl., kieti viršeliai, kaina 
! prieš rusiškojo komunizmo' $6.00. , $4.00.

j terorą Sovietų S-gai labai; -..J VYSKUPO P. BUČIO

! Į testamentas, verstas iš grai- * * T, .
Pastaruoju metu sovietų; ku kalbos. 635 psl., kaina —: •-<i, i-. • į.- f-nn nias 282 psl.. karna; spauda pradėjo piktai pulti (

! ir žinomąjį Žmogaus teisių! .. GANA TO JUNG3, Kip»
1 gynėją atominį fiziką Sacha-' Napoleonas, Baltija, Ame- ro Bielinio atsiminimai, 492 

rovą/Galima manyti, kad ir r*ka, parašė Vincas Trumpa,, psl., kaina $c.00.
2ol psl., įrišta, kaina $6 00-ĮRA$TAI __ STRAIPSNIAI.

Parkas anapus gatvės,—AiSiMINIMAl AI IE 
premijuota apysaka jauni-^PO^Ą LIŪDŽIU, Petronė- 

i mui, parašė Danutė Brazytė- r®* Liūdžiuviene*, 88 psl.,
Bindokienė, 156 psl., kaina Aaina ..............................
__ $3.00 'ATSIMINIMAI, paraše Juo-

l zas Liūdžius, 2 ib pusla- 
Užkandis, pasakojimai,’

parašė Jurgis Jankus, 216! 
psl., kain a$4.50.

partijos lyderis Falldinas, jam, ūkininkui, avių ir bulvių

populiarūs Sovietų Sąjungo
je. Jis sovietus viešai apkal
tino persekiojimo manija ir 
reikalauja, kad Amalrikas

jis vieną dieną bus įgrūstas 
į kalėjimą ar psichiatrinę li
goninę, nors ir padėjo sovie
tams pasigaminti atominę 
bombą.

piai, kaina ... $3.00.
KĄ LAUMES LEMS 

j (apie Salomėją Nėrį)r Pet- 
! *onė‘ės Orintaitės, 234 psl., 

Taikos rytas, novelių rin-' Kaina $3.00.
i kinys (15 novelių), parašė! SIAUBINGOS DIENOS, 

Taj rašytojos Petronėlės! Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai- 1944-1950 metu atsimini- 
Orintaitės parašyti atsimini-1 na $4.00, kietais viršeliais— į mai, parašė Juozas Kapa- 
mai apie žymiąją poetę Sa-! $4.65. 1 činskas: 273 pusi. kaina $3.
lomėją Nėrį, tiek daug kai-j ! NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
bų sukėlusią ir šiame žemy-Į Po angelų sparnais, nove-! TUVĄ ATSTATANT, Ra- 
ne, 234 pusk, kaina $3. j lių rinkinys (25 novelės), polo Skipičio, 440 puslapių,

: parašė Alė Rūta, 191 psl., kaina ............................... $5,
ANTANAS SMETONA Į kaina $4.00, kietais virše-' NEPRIKLAUSOMA LIE-

Skaitykite 
šias knygas

KA LAUMES LEME

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

liais — $4.65. } TUVA, R. Skipičio atsimi-
i nimų Ii tomas. 476 psk, kai- 

Mūsų piaeities beieškant, i na $7.00. 
paiašė Česlovas Gedgaudas,! Nuo krivūlės iki raketos, 

j Chicagos Istorija, parašė'357 psl., didelio formato, į Lietuvos paštininku atsimi- 
į Aleksas Ambroze, 664 psl., t įrišta, kaina $15.00. i nimai redagavo Antanas

gausiai iliustruota, kai-; . _ Gintneris, 538 psk, kaina —
$10.1 Abraomas ir sūnūs, pre-1

! 1?;juotas ^as, parašėi PASKUTINIS POSĖDIS, 
i, ?^za«. _flonas’ Ps •’į Juozo Audėno atsiminimai,

J 227 nsk, kaina..........  $4.00
TAU, LIETUVA, Stepo- 

480 ^sL, kai-

na kietais 
minkštais — $8.

viršeliais

Išdžiūvusi lanka, 18 nove- į kaina $4.50,
augintojui, pasaulinė politika neberūpės. Jis tada vado-i lių. parašė Aloyzas Baronas, Į 
vautų vyriausybei. 224 psk, kaina $4.50. Sunkiausiu keliu, romą- ' - 1

■ nas. parašė Jurgis Gliaudą,
, Gerai, žinoma, jei rūpės vidaus reikalai. Lemiamo ’ ^sų mažoji sesuo Anta-? 251[psl kieti viršeliai, kai- 

Švedas dirba tik 40 valandų per savaitę, gauna ke-j vaidmens Švedija pasaulyje gal ir negali vaidinti. Tik, i no, aic!u aicl? aP^sa a\ .. įna ’ ‘
kad nebūtų užpulta, ji labai ginkluojasi (tvirtinama, kad i fiais $2 50^ Įdėtais $3 OO11^6" I - -turias savaites atostogų. Mokyklose jo vaikai gauna nemo

kamą maistą, ir kelias į aukštesnį mokslą prieinamas. ' po JAV ir SSSR iš eilės eina Švedija didumu sumų kari-
Sergi — gauni pašalpą, esi be darbo — gauni pašalpą. i 
Ta prasme gyvenimas neblogas — niekas nejaučia skur- J 
do. nors, tur būt. retas kas ir prabanga naudojasi.

Yra, žinoma, kita viso to reikalo pusė. Pinigais ir 
Švedijoje nelyja, o jeigu ir lytų, tai tokios kronos grei
čiausiai neturėtų vertės. Dėl to valstybė visą gyventojų Į 
gerovę remia mokesčiais, kurie, palyginti, dideli (didesni 
negu Anglijoje). Taip pat ir prekių kainos kyla, kaip ir 
visur pasaulyje. Taigi didelio džiaugsmo niekas nejaučia,) 
kad štai dabar jau bus visko pilna. Atsargiai tenka tvar
kyti savo gyvenimą, ir nieko nepaprasta., kad jaučiamas 
nepasitenkinimas vyriausybe.

nam biudžetui pagal gyventojų skaičių, ir tai. tos didelės Re namų, premijuota a- \ 
ginklavimosi ir kariuomenės išlaikymo išlaidos, be kita; pysaka. parašė Andrius No ; 
ko. yra dar viena rimtų priežasčių, kad pragyventi nėra rimas, 200 psl., kaina $3.50.;
lengva).

s.-' r . Lemtingos dienos,
Jaškausko apysaka,

Jono 
kaina'

I

na ............ .................  $2.00
Viktoras Biržiška, DĖL

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 

j psl., kaina minkštais virše- 
i liais $2.50 kietais—$3.75.
Į ATSIMINIMAI IR IMIN- 
■ TYS, Kazio Griniaus, I to-
Jmas, 300 psl.. kaina .......$2.
j ATSiMINiMAI IR MIN- 
,TYS, dr. Kazio Griniaus, 

TRYS IR VIENA, Janinos; U tomas. 336 psl. kaina $5.

LABAI JDOMOS 
ATSIMINIMAI

Vedant izoliacinę politiką, maža tebus sutaupyta.'
Gyventojai tai nelabai pajus. O ką gi konkretaus duotų j $2.50. i Narūnės atsiminimai apie! PER GIEDRA IR AUD-

kraštui kitų partijų valdžia? . Aida. Jr 5ei-,iai premi_) rašytojus Gabrielę Petkevi-’ rą, Mykolo Vaitkaus atsi-

Sako, kad iš 
buvo pradėjusios
Didžiuma
Patekusios į valdžią, tos partijos žadėjo nustatyti, kiek; Milfordo gatvės elegijos, ĮVYKIAI IR ŽMONES,, 
gyventojų kur gali būti. Bet toks sumanymas buv o nurėk- ’ didelį susidomėjimą sukėlęs gen" Stasio Raštikio atsimi-;

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina .......................... $2 00

Bie- 
0

Artėja rinkimai, ir dabar svarstomas klausimas, ar tas kaiP nedemokratiškas, varžąs žmonių laisvę. Tai tas i poeto Jono Aisčio straipsnių j Jomas’616 kai" ' DIENOJANT, Kipro Bie
socialdemokratai atsilaikys valdžioje. Jie ir valdo ne vie-Į Projektas ir atkrito. Kaip ir Airijos respublikoje prieš J rinkinys. ^Kaina minkštais} na * * <inio, 464 psi., kaina....$2.G

jie yra sudarę koaliciją su komunistais, kurie nese-1 nesenus rinkimus, opozicija svajoja sumažinti mokesčius, 
aip tik suskaldė savo parti ja ir busimuosiuose rinki- ieškodama naujų pajamų šaltinių. Bet ir tas reikalas labai

m
niai kaip tik suskaldė savo partiją 
muose gali nebepravesti nė vieno atstovo (pagal rinkimų 
įstatymą, jei kuri partija nesurenka keturių procentų visų 
balsų, tai visi jos surinktieji balsai nueina niekais, o ir 
nesusiskaldę komunistai praeituose rinkimuose tik puse 
procento tebuvo viršiję tą būtiną normą). Spėjama, kad 
socialdemokratams galėtų padėti valdyti liberalai, bet 
tai tik spėjimas.

Jeigu rinkimai pakryptų socialdemokratams nepa
lankia linkme, tai jie vistiek būtų išvaldę savo kraštą 41 
metus iš eilės.

Taigi, tie 41 metai. Jie gali turėti įtakos ir busimuo
siuose rinkimuose. Norint varžytis su tiek ilgai valdžiusia 
partija, reikia pasiūlyti gerą programą. O ko iš dabarti
nės opozicijos galima tikėtis ir net pagrįstai laukti, tai 
daugiausia izoliacinės politikos. Olofo Palmės dabartinei 
vyriausybė žinoma savo tarptautine aiškia politika. Ji

abejotinas.

Socialdemokratai per pastaruosius trejetą metų ap
tvarkę ekonominį gyvenimą. Bedarbiu skaičius turi palin-

šeliais — $3.75.

Aišvydo pasakos, parašė 
Antanas Giedrius, 140 psi., 
kaina $3.00.

BAISUSIS BIRŽELIS, ši

I

GERA NAUJIENA

mūsų klientams, norintiems pirkti

kimo mažėti. Siekiama apstabdyti kainų kilimą, žodžiu, ■ įOje £3g pSj knygoje yra 3 
esą matomi pagerėjimo ženklai.. Palmė turįs gerų idėjų,! dramos: Baisusis Birželis j 
nesąs išsipompavęs ir norįs, kad jo partija ir vėl būtų iš-; Varpinė ir Šiaurės pašvaistė, 
rinkta ir galėtų ir toliau vykdyti savo užsimojimus. ; Parašė Pranas Naumiestžs- 

Jeigu niekas neturės geresnių, patrauklesnių idėjų,; kis. Kaina..................$3 50
gali būti, kad švedai ir vėl rinks socialdemokratus. ; e .

Moters širdis, autorius —i 
Guy de Maupassant, 267 

į psl., kaina $2.60.

NOBELIO LAUREATAS 

GELBSTI AMALKIKA

S. Baltaragis

, , - • , . . _ Į Kritusieji uz laisvę, II to-! kaleles savo bausmę ir ture-1 . - i b ~. , ... n \ ... mas, paraše Vladas Ramo-
įo būti paleistas. Bet sovieti-. . ,k- , , • <p-•’ 1 , Į jus, 19o psl., kaina $o.00.
nis teisingumas jam

Kaip turėtume prisiminti, ‘ pridėjo 3 metus kalėjimo be’M’jRKLYS, A. Giedriaus 
. . . , ... ,.. . . , _ .....garsus sovietu istorikas ir jokio naujo nusikaltimo. • apysaka, 130 psi. kai-

atvirai pasisakė pnes karą Vietname ir tuo susilaukė JAV a Amai ei en, L t- i • • (rašytojas Anai ėjus A. Ama:-: . na...........................$1.80.
vyriausybes pykčio. Ji demonstruoja savo nusistatymą},.^^ sovietinės sistemos Tai šukele dideli pasipik-}
prieš kolonijas Afrikoje (pinigais remia negrus, kovojan-j kritikavimą ir veikalą, ku- tinimą Vakarų intelektualų Kvartetas, 4 dramos, au. 
čius piieš juos kolonijinėje padėtyje laikančius portuga- rjame pranašauja Sovietų tati,e- brutaliu taleri- torius Kostas Ostrauskas,
lūs). Jeigu tokie Palmės vyriausybės veiksmai užsieniuose Sąjungos subyrėjimą po ka- tingu kūrėjo naikinimu ypač 170 psl.. kaina $5.00.
ir ne visur palankiai sutinkami, tai pati Švedija patenkin- ro su Kinija, buvo nuteistas l)asd)’Ktino Nobelio premi-( .... .
ta tos vyriausybės prekybiniais susitarimais su Europos 3 metus vargti kieto darbo ju> laureatas vokiečių rasy- Didieji dabarties klausr
Ekonomine Bendruomene.. O jeigu, sako, po rinkimų at- stovykloje. Šių metų gegu-; tojas Heirich Boell, kurio mai, parašė Antanas Macei-
eis dabartinėj onoziciįai parlamente vadovaująs centro žės mėnesi jis jau buvo at- veikalai iki šiol hn\ o labai na. • a n> . 'aina -5 . ,

BUTU

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

programa šiuose miestuose:
MASKVOJ. LENINGRADE.. KIJEVE. MINSKE, 
LVOVE, RYGOJ. TALINE, KIšINIOVE, ODESOJ, 
VILNIUJE. KAUNE. ROSTOVE prie D o n o.
KKASNODARE. CHARKOVE, 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 sa\o išimtinę

atstovybę

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

NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel. (212) — 685-4537
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Pasikalbėjimas 
laikio su Tavu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

1974 M. KALENDORIAUS 

REIKALU

"Keleivio kalendoriaus***
1974 m. neleisime. Kas už jįv

{jau yra sumokėjęs, to Įmo- 
1 kėtąją sumą Įrašysime į pre
numeratą.

Keleivio administracija

JIE INFORMUOJA 

PREZIDENTĄ DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

Vyra* demokratas šeimo
je sudaro palankias sąlygas 
moters diktatūrai.

VILTIS POMIRTINIO 
GYVENIMO

Skyrius 1
Kas yra mirtis?

— Sveikas, tėve, apie ką

dabar galvoji?

— Žinai, Maiki,

kimų ir vėl mušasi vieni su 
kitais. Kaip šitą prajovą tė
vas išaiškintum?

Valstybės prezidentas tu-' 
ri būti geriausiai informuo-j 
tas žmogus. Jis pats negalit 
sekti visos spaudos — netu-; 
ri tiek laiko, — todėl 5 prity-Į 
rę asmenys seka nemažiau j 
kaip 50 dienraščių, beveik;
tiek pat žurnalų didžiųjų nias graibų mhIis psuche“ arua 
žinių agentūrų ir 3 didžiųjų; musų z<xns sieia“, yra Ap. o.

. .. .. į 3:ia-23. Via mes turime pianu-
televiziJOS stočių praneši- sysię apie atsieigimo uaroą ar-

TESTAMENTAI

GALIMA GAUTI

Keleivio administracijoj* 

i galima gauti Leono Saba

liūno "Sočiai Democracy in 

Tsarist Lithuania, 1893—

Tęsinys 6.
Kita \ieta, kurioje vartoja

mus ir kasdien daro jų 30 
puslapių santrauką. Tą san
trauka kasdien S vai.ryto 
jau yra ant prez. Nixono 
stalo, o jeigu jis yra kur nors
kitur, tai pasiunčiama tele- ^^Tesiamenuu. parvirti- 
grafu. ;ia iakia, Kau žmonių sielos yra

nurungus, gulinėtos numirti. 
I sekamus dienraščius ne-, lotlel pagaliau visos piktos sie-

ioinu ’Tk.n (Vo -1, .t „ D ; ‘<>S MUS SUtiaiKllllOS, O ne UŽlaį-
____   -..... • . tu v V" , P“St Lomos kankinimui, kaip Ouvo

miestą. Starodubą ir 17 ma- ” *(,lA fimes-bet t pasakojama ir tikima viduram
žesniu miesteliu. Nors po to Jle yek\ieną r\tą atnešami ziuose
santykiai su Lenkija vėl pa- P'Midentui pne dury. Prezi- 
gerėjo, bet 1514 metais pra
sidėjo trečias karas su Rusi-

tvarką, net apsiskelbė Lie
tuvos rusų globėju. Tada jau 
Lietuvos kunigaikštis pakė
lė kardą prieš savo uošvi. 
Tai buvo 1499 metais, kai 
prasidėjo antras Lietuvos 
karas su Rusija, ir jis tęsėsi 
iki 1503 metų. Šį kaitą Lie
tuva buvo apiplėšta, praras 
dama rusams

ma prikėlimą iš numirusių, kurį 
vyivuys Mesijas po savo antrojo 
tnejimo n sa\o Karalystes {kū
limo. čia pasakyta, kad kiek
viena šiem, n.ui i uk nepaklausys 
ano pt'.ttiaso, nūs įsnaimnta is 

Aoudu, senasis ir

Įsigykite teisininko P. šulo 1904“.
. , ... . • Kaina *100-

parengtą leidinį Kaip su-!

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų GAVOME RIBOTĄ SKAI- 
knygelė norintiems sudary-Į CIŲ "NIDOS“ SIENINIO 

ti testamentą. Ten yra ir tęs NUPLĖŠIAMO SU PASI- 

tamentų pavyzdžių. Jos kai- SKAITYMAIS KALENDO- 

na — $3.00. RIAUS. KAINA $3.50.

Černigovo

. ja. Rusai tuoj paėmė Sma-
• lenską. ir karas tęsėsi dau- 
jgiau nei septynerius metus,
! bet pasibaigė be didelių per-'
; mainų. Pradėjus taikos de-'
rybas, rusai ne tik atsisakė; 

< ’' trauktis iš Smolensko, bet 
1 tvirtai ir drąsiai pareikala- 
j vo Kijevo ir kitų miestų, ar-Į 
; gumentuodami, kad tie į 
Į miestai priklausė senoms ru-'
• sų kunigaikštijoms ir tuii i 
rusams grižti.

dentas taip pat yra Įpratęs 
skaityti vietos laikraštį, kai 
jis vra Floridoj ar Kalifor
nijoj.

— Palauk, Maiki. Argi 
Kijevas priklausė Lietuvai?H

— Čia, Maiki. painus 
klausimas. Anot rusų, be 
šnapso jo neišaiškinsi.

mano
galva visada pilna visokių 
klausimų, o tu vis pakiši 
man naujų, ir man norisi 
viską moksliškai apgalvoti.
Va. pereitą kartą tu pasako
jai. kad seniau tarp Lietuvos 
ir Lenkijos niekad nebuvo-KJab 
gerų santykiu. Nu. tai aš ir ''Įal» ..... 
pradėjau apie tai mislvt: ko- au^?mi. n. a.1>V1’ „ 
dėl taip buvo? Ar mūsų lai- Kr,ebia ™n' kltu?o” Pa
kais tie santykiai geresni? Tall’. bu™ P° metų 
Juk žinom, kas Lietuvoj da- 'evoliucijos, kada Lietuva ir 
rėsi, kai ja valdė Antanas LenklJa.atslstate.nePn'klau- 
Smetona su savo puikiniu- somos’1,1: "eSeIIaV buvo 
kais ir generolais. Buvo am- j P^es o00 metų. Tada Euro-
žinąs toro stovis. O kam jo! Poa Ketuose c!ar nebV™ Pa’ N'Y- ~ S1°' !
„ q »i _ i. '- į salintas totorių pavojus, to- Į
ei e jo. e p sa'aip, j ambicingi Maskvos prin- B. Šilas, Elizabeth. N. J., 

tu rokuoji, kas butu. jeigu! . 1 , ««ani -4. u- j v — cai pradėjo žiūrėti per vaka- —komunistų valdžia dabar įsi • r . v, , 'T-, i-o * 1 rines savo sienas rabalcio ;Lietuvos pasitrauktu? Ar k . B. Svikla, Woreeester.
karo stovis su Varmų sto- .. .. i Mass., — $5.00.
vykia neprisikeltų iš numi-; Lietuvos kunigaikštija, o to-į
rusių? Jes, Maiki, kas dabar Haa — Lenkijos karalystėj po $4.00: S. Šurkus, San 
būtų Lietuvoj, jeigu rusų o-; abidvi suveltos į nelabai i Jose, Cal., A. Tamošiūnas, 
kupantai būtų išvyti? , tvarkingą sąjungą. Keturio- St. Paul, Alberta.

; liktojo šimtmečio pabaigoje ' j
— Tėvas nori, kad aš na-’jodvi susivienijo kiek tvir-i A. Lukas, Detroit, Mich.,:

sakyčiau, kas tada būtų. Bet i čiau — su vienu valdovu. |—$3.50. t
tėvas žinai, kad aš nemegs-; Tata jos suformavo platų j
tu pranašauti. teritorijos ruožą nuo Balti-! P° $3-00: M. Ambutavi-'

jos iki Juodosios jūros ii- at-'
— Ale visgi tu žinai, kad skyrė Rusiją nuo vidurinės

seniau lietuviai su lenkais į Europos. Nors tai buvo gana 
pešdavosi. Nu. tai ko jiems tvirta užtvara Rusijos tiks-, 
tada reikėjo? lams. vis dėlto jos struktūroj i M. Bagdon, Miami. Ha., J. i

• buvo ir silpnų vietų. Tas’Beisys. Brockton. Mass., J. f
— Kartais sunku pasaky-Į siipnurnas buvo tame. kadį Valys,Gulfport. Fla., A. Vit-|

ti. tėve, sunku net ir supras-į Lietuvos gj’ventojų daugu-j kauskas. Oak Park, Ilk, P.J 
ti, ko žmonės pešasi. Štai,į , | Palgritnas, St. Catharines,;

ima buvo rusu tautybes, kal-j Ont., P. Bush. Brooklyn. N.!

— Bet Airija, tėve, mums

— Kijevas, tėve, yra daug1 
kam priklausęs. Lietuviai jį:’ 
valdė 219 metus, būtent, nuo! 
1320 iki 1569 metų. Bet ki- I

pašalinis klausimas. Mums tąsyk daugiau apie Kijevą i 
rūpi lenkų ir lietuvių santy- Paaibkinsiu-

Kodėl lenkai ir lietu- _ 0|rait Maiki 
būna nepri- lauksiu. 

visada
MAIKIO-TĖVO KRAITIS

viai, kada tik

Dorchesterio 
d-ja — $25.

Liet, Pil.

VV. Mikonis, Rochester,

čienė. So. Boston. Mass., V. I' I
Montvila. So. Boston, Mass..; 
Z. Jankauskas, Phila.. Pa., 
K. Pečkys, Baitimore, Md.,1

IŽSAKYKITE Tl OJ!
TIKTAI PER 

I N T E R T R A I) E 
E X P R E S S (ORP. 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETI VĄ!
SPECIALŪS Rl P.I.IŲ

CFRT1FIKATA1

INTERTRADE 
EXPRESS (ORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JCSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
l’ž juos jūsų "iminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo- 
kertami tik mažą dali tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
ENI’RESS (ORP. mk .ai 
pasiųs jums veltui Įrody
mus.
Rublių rertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
i PRISTATYMĄ*
Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
mažduug per 3 savaites.
Už specialųjį rublį yra

imama $2.70. 
Jokių pri mokėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
UŽSAKYK IT TIK PEK

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York. N.Y. 10010
Tei. 082-1530 

LABAI SVARBU!

Pirma žmoginė siela sutverta
Dabar atidžiai pastebėkime, 

kaip alsirauo pasaulyje pirmoji 
zniogme siela, nes tai pagelbės 
mums aiškiau suprasi!, Kas tik
rybėje yra siela, ,-vprasynie, pa
teiktame t .Mozės 2:4 skaitome: 
'Tr \ įešpats Dievas sutvėrė 
žmogų iš žemės dulkių ir Įkvėpė 
į jo uosi gyvybės kvapą, ir žmo
gus pasiuare gyva sie?a“.

įsidėmėkime, kas čia pasaky
ta, kad siela buvo ti, kuo žmo-

i gus pasidarė po to, kui kūnas | 
i susijungė su gyvybės dvasia — ‘
I žmogus pasidarė gyva siela“.

šitas tekstas nesako, kaip 
iuugelis praeity klaidingai ma

ine, kad Dievas sutvėrė žmogų 
i ir po to įspraudė į jį sielą. Ais- 
• kiai pasakyta, kad sutveriant
žmogus “pasidarė siela“. Visai j 

j; skirtinga mintis.
Sulyg aprašymu, pirma buvo Į 

'i padarytas žmogaus kūnas arba! 
organizmas — iš “žemės dul- i 
kių". Su tuo sutinka šių dienų Į

L mokslas ir laktai, kurie parodo, 
kad žmogaus kūnas susideda 
vien tik iš įvairių žemėje randa- 
mų elementų. Po to į aną orga
nizmą buvo įkvėptas gyvybės 
kvapas, kurio reikia kiekvienam

II gyvam sutvėrimui. Patsai fak-
'■ tas, kad tai buvo Įkvėpta į jo no-
j si, liudija, kad tai buvo kvapas, j 
j Nosis juk nebūtų tinkama vietai 
l nemirtingai sielai ’
I ‘ iĮ O dabar, kas atsitiko, kai gy J 
! vybės kvapas buvo įkvėptas į ši- • 
Į tą pirmojo žmogaus organizmą '! j

I J is pasidarė gyvas, ir dėl toj

matom.- kas darosi* Airijoj. 
Bombos sprogsta, namai de
ga. kas savaitė vis nauji la
vonai. vis nau ios ašaros ir 
kraujas. Kodėl? Juk tenai 
ne

bos ir tikybos, kai tuo tarpu 
Lenkijos gyventojai buvo 
tik lenkai ir Romos katali
kai. Todėl vieni kitų nekęs-

lenkai su lietuviais ka-Į ^avo: V dvilypė J1? y aisty bė
riauja. Tenai naikina vieni Į ^utl n.elvieninga
kitus tos pačios tautos vai-1 J!ei a. ?1..t\a.1 A.in^4* l1. ^a?
kai - airiai. Kodėl? ! hetu™1.1??,.!\nko ^^uoju

; savo kumgarksciu Aleksand-
— Jes, Maiki, jie tos pa-! Yieni PatNS be lenkų, dvi- 

čios tautos vaikai, ale ne; b'pės vvalstybės rysis nutrū-
tos pačios vieros Dievo gar-į ko- Maskvos Ivanas III da-, . .
bintojai. Vieni katalikai, ki-Į bar Pamatė Pro^ Lie-.‘ *}JontL*al: G*™ms Į,
ti protestantai. Dėl to ir mu- tuvai užpulti, kad galėtų ati- Hot Springs Ark N. Tru-;

daryti Rusijai duris į Balti-j cen, Barbeton, Ohio, A. P 
jos jūrą. Ir užpuolė. Tačiau. Kėkštas. Omaha, Nebr. ’l 

A. Vitkus. Toronto, Onta-'

York.

Po $2.00: C. J. Paul, Cen- 
tereac. N.Y., P. Gudaitis, 
Haverhill, Mass.

F. Rastic. Fort Lauclerda- 
le, Fya., — $1.50.

Po $1.00: P.Einoris, Brid- 
geport. Conn., D. White. Le-i 

, vcistone. Me., W. Tarvidj

sasi.

po kelių smūgių susitaikė ir 
davė savo dukteri Eleną 
Lietuvos kunigaikščiui už 
žmoną. Bet netrukus rusai 

ir katalikai iš-: vėl ėmė kabinėtis prie Lie
tuvos. kištis i įos vidau?.

— Bet ar tėvas negirdė
jai. kad šiomis dienomis ka
taliku valdomoj Anrijos 
respublikoj buvo renkama? 
prezidentą
tinko protestantą, o po rin

rio, — 50 et.
Visiems aukotojams 

riarne nuoširdų ačiū.
Keleivio administraci

ta-

A U TOM O B 1 L 1 A I
i Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJU M0DELL1Ų

ZHIGŪLI VAZ 2101 
K aina .......... $3.653.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

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

FURGON
STAT1ON WAGON 

; Kaina .......... $1,025.00
Evport model
MOS K V i rt H 412 IE
Kaina .... $3.703.00
MOSKVITt H 
Kaina ..........

408 IE 
$3,105.00

ZAPOROŽĖJ S ZAZ0G8
Kaina .... $2.335.00
Prašyki, mus specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI
Lankytojams iš SSSR
Mes turime šito biznio 54 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

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

tekste pasakyta, kad “pasidarė 
gyva siela*'. Taigi, giliau isižiū-l 
rėję į tą dalyką, matome, kad * 
siela yra organizmo ir gyvybės 
kvapo susijungimo išdava (sėk
mė). I’avavrtošime iliustraciją 

į apie elektros šviesą. Turime 
'stiklini padarą su tuštuma ir vie

la jo viduryje; bet tai dar nėra 
šviesa. Sujungus abudu išvien, 
turime šviesą. Jei sudūžta stik
las arba lieka nutraukta elekt
ros jėga. šviesa užgęsta, jos ne
bėra, mat. liko panaikinta.

Panašiai darosi su žmogaus 
siela. Kai kūnas lieka sužeistas 
ilgos arki susidūrimo taip, kad 
,au nebegali priderančiai pasi
naudoti gyvybės kvapu, tuomet 
siela arba gyvasis žmogus liau
jasi būti, miršta. Arba jei kokii 
nors budu, kaip va, prigėrime 
ar nualpimu gyvybės kvapas ne
gali Įeiti į kūną, ir vėl siela arba 
žmogus miršta.

Reikia atsiminti ir tai. kad di 
Ižioji gyvybės paslaptis, upii 
kurios išviršinį apsireiškim; 
mes šį tą žinom, pasilieka di 
Ižiojo Tvėrėjo rankose. .Jis su 
tvėrė ne vien žmogų, bet ir vi 
sus žemesnio laipsnio gyvūnus. 
Visokiai gyvybei ant žemės ji; 
yra kaip saulė natūraliai šviesai 
— pati versmė. Žmogus negali 
padaryti organizmo ir pripūsti 
jį žemės oru, kad pasidarytų gy 
vas. Oras gi via gyvybės kvapas 
lėl žmonių ir galvijų. Dėl to Die
vas naudoja gyvybės kvapą ar
ba orą atgaivindamas visus gy
vus pudarus ant žemės.

Bet šitas gyvybės principas 
savaime nėra jokia išmintis ar
ba inteligencija. Tai yra Dievo 

J galybė, kurios dėk*a turime gy- 
■ vvbę. 1 Mozės 7:15.22 pasakyta. 
’ kad visi gyvuliai turi tą patį
! gyvybės kvapą.
»

Kas domitės Tiesa, mes pri
siusimi veltui spaudos. Kreipk? 
tės šiuo adresu :

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Vall?y, III. 61362.

(Skelbimas)

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTJ DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl. Tj

Gana to junga, 492 psl. . j4

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa« 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje# sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Vlaža 
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.

Vita* ta* 4 knyga* galite gauti Keleivy tik už $10.00.

“KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



r
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MOTERŲ SKYRIUS
ALGIRDAS LANDSBERGIS

Pabučiavimas
Moteris Įėjo verandon. Ji buvo taip Įpratusi nuolatos 

judėti, jog uždegė šviesą ir vėl užgesino, spausdama myg 
tuką greitai ir atšiauria ranka. Kasdieną apsupta tų pačių j 
daiktų, ji bodėjosi net juos paliesti. j

s.l

šviesoje jos veidas priartėjo prie keturisdešimties | 
metų, kad vėl pajaunėtų prieblandoje. Jis buvo stropiai 
prižiūrimos.odos, su pudros prislopintais smulkių raukš
lelių rezginiais akių kampeliuose. Jos iš prigimties plonos 
lūpos dar daugiau plonėjo gausybės rūpesčių sučiaupia
mos. Jos retai bebučiavo, ir nenoriai kalbėjo ir, tarytum, 
geidė grįžti vidun.

Sėsdama nuzulinton šiaudinės kėdėn, moteris paste
bėjo Įplyšimą sienos popieriuj. po langu, ir jos akys be
matant pilkai apsitraukė. Taip ji žiūrėdavo Į savo veidro
dėlį, į piniginę savaitės gale, Į savo dukterų.

Ji atėjo čia pamatyti dukters, grįžtančios iš gimna
zijos, išnyrančios tolimame gatvės pasisukime su knygų 
ryšulėliu rankose. Paprastai, ji rasdavo dukterį 'jau na
muose. Tačiau šiandien jai skaudėjo galvą, ir ji išėjo iš j 
darbo anksčiau.

Negausių praeivių veidai gatvėje bluko. Moteris at
silošė kėdėje. Ji neiškentė neprisimerkus poilsiui; jos 
lūpos vos vos prasivėrė, ir silpnumo akimirkoj ji prisipa
žino galvos skaudėjimo priežastį.

Ji nujautė, kad skyriaus vedėjas pasiūlys pasimatyti. 
Jaukutis laikas ji nebegirdi iš jo nė mažiausio priekaišto, 
nors ir nusipelnė jų nemažiau už savo bendradarbes. Ji 
nuduodavo nematanti, kai jis bardavo jas, nusivedęs ato
kiau, mosikuodamas savo žilstelėjusį kuodą, pusiau pa
kėlęs dešiniąją ranką.

Ji sekė jį vogčiomis ir žinojo daugelį jo būdo ypaty
bių, kurių kitos tikrai nepastebėdavo. Kai jis sėsdavosi 
prie jos valgykloje, visad pataikydavo išeiti kartu, ji su
gaudavo savo pačios vidinę šypseną. Kai jis ilgėliau Įsi
žiūrėdavo į ją, jos akys užčiuopdavo raustelėjimą jo pla
čiuose skruostuose ir žemoj kaktoj. Ar tai ne gražu? gal
vodavo ji vėliau. Žmogus pagyvenęs, našlys, tokiam iš
paikusiam pasauly, o vis dėlto parausta. Ir vieną sykį ji 
net sustojo gatvėje: gal jis nori mane vesti?

Ji išsigando tos minties. Per dešimtį metų, praėjusiu 
nuo jos vyro mirties, atsiminimai apie juodviejų gyveni
mą nepašviesėjo. Ji nebeprisiminė ‘jų nesutarimo smulk 
menų ir nebemėgino atrasti jo ar savo kaltės. Su tykiu 
pasitenkinimu atpažindama kitas nelaimingas poras, j: 
sakvdavo — tokios vra vedvbos.

Šį rytą skyriaus vedėjas pakvietė ją į teatrą. Ji atsi 
sakė dar jam nepabaigus kalbos, klupdama žodžiuose 
Man skauda galvą, kartojo ji. Jis paprašė paskambinti 
jeigu pasijustų geriau. Vos jam nuėjus, moteris ėnr 
krimstis, kad nesutiko. Pradėjo skaudėti galvą. Kodėl a. 
atsisakiau, kodėl aš bijojau?

Būrelis jaunuolių pasirodė gatvės pasisukime. Mote 
ris atsistojo ir žvalgėsi dukters. Ne ji priekinėj porelėj 
ne ji tarp dviejų vaikinų, nei tarp kitų dviejų. Ten. trUput 
atsilikus nuo kitų, ji žingsniavo viena.

Viena, ne kaip kitos — raukėsi moteris. Jos lupo 
siurbėsi vidun. Tai šito šviesiaplaukio nuotrauką ji užtik- 
savo dukters stalčiuj. Ir tą pačią, nepasirašytą, ji sykį ra 
do algebros knygoj. Kiek valandų jos dukters pražiūrėt: 
į tą veidą?

Dabar jis ėjo prieky, o ji sekė keletos žingsnių atstu 
me. Ji vis dar tebestato pėdas vidun, beveik kaip kūdi 
kystėje.... Kada ji užaugs, kada ji užaugs?

Duktė pamatė motiną ir stabtelėjo. Nustebimas i 
džiaugsmas akimirkai pravėrė jos lūpas, bet jos tuojai 
susičiaupė, ir ji nevikriai užbėgo laiptais. Jos bendrake 
leiviai pamojo jai rankomis. Moteris žiūrėjo į gelton 
plaukį. kuris neatsisuko.

(Pabaiga kitame numeryje)
« e e

(ši novelė paimta iš 1954 m. literatūras žurnalo 
„Gabijos“ nr. 5. Algirdas Landsbergis yra įžymus mūsų 
beletristas, dramaturgas ir literatūros kritikas, pasireiškęs 
ir amerikiečių spaudoje.)

Janina Narūne

LIETUVIŠKŲ LAUKŲ DAINIUI 

(A.a. poetui Jonui Aisčiui paminėti)

|w - • •
Išėjai...
Niekados nesugrįš!...
Šį pavasarį žalią 
su Žeme jau nutraukęs 
paskutinįjį ryšį.

Atradai...
Šviesų kelią Anapus!..
Paslaptingai nutilęs,
Tu guli tavame 
„Kristaliniam karste*4...

Palikai...
„apsiverkusį vakarę pilką,
„nusilenkusią tau
„ramunėlę ir smilgą •••

Palikai...
Palikimą brangesnį už auksą! — 
Širdimi parašytas dainas...
Ir švelniausiais aidais jos suaustos 
vis skambės mums per dienų dienas...

statyti vienos šeimos namus, 
kurioj zonoj — dviejų arba 
daugiau butų namus ir kuri 
zona bus laikoma ”busi-i

VYSKUPAI PRIEŠ 

VYSKUPUS

Aitvarai ir giria, Jurgio 
. Gliaudos romanas is partiza- 
I nų veiklos, 254 psl., kaina 

Nėra ramybės mažoje Vi- $4.50.
”light raanufactUr duržemio jūros Kipro saloje. Į v-. |_«.

ring“ arba „manufactunng“, nors valdžios priešakyje Į ?£££ Rarn.
I dalimi ir pan. Taip skirstant j g^yi arkivyskupas Maka- ’ nn

miestą zonomis, daromos iš-j ,įos. Paskutiniuoju metu ten! nda’ Kdl d * ’
imtys egzistuojantiems pa- j naujo nerimo sukėlė ir vys-j

neas
romą.

štatams. Tačiau naujų tokių 
pastatų neleidžiama statyti. 
Egzistuojantieji pastatai yra 
paliekami44 teisiniai kaipo 
nonconforming ūse“.

Rupų tarpusavio ginčas.
Andrius Valuckas, NE

MUNO SONOS, II tomaa, 
428 psl, kaina $4.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SONOS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

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

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

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

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

To paties autoriaus tomai 
VI kietais viršeliais $3.76, 
minkštais $2.50.

Kaip minėjome. Kipro 
prezidentas yra graikų orto
doksų arkivyskupas Maka 
rios. Bet yra vyskupų, kurie 
reikalauja, kad Makarios ar
ba atsisakytų prezidento ar
ba bažnyčios galvos pareigų 
Ypač nesukalbami tuo po
žiūriu yra trys vyskupai.

Kartais pasiseka išrūpinti 
vadinamus „variances“ 
y. teisę pastatyti naują pa
statą tokioje zonoje, kurioje 
bendra tvarka neleidžiama 
statyti tokios rūšies pastatą. 
Tokių išimčių (variances) 
davimas arba nedavimas 
priklauso nuo miesto parei
gūnų, paprastai vadinamų 
”board of appeals“. Tokie 
pareigūnai labai skaitosi su 
kaimyninių namų savinin
kais ir jų nuomonėmis. Jei 
vra daug pasipriešinimo, tai 
board of appeals dažnai to
kius prašymus, kaip Tams
tų. atmeta. Teismas retai pa
keičia tokių pareigūnų nu
tarimą.

Kipro bažnyčios aukš 
čiausias sinodas vienbalsiai 
nutarė tuos tris vyskupus su
spenduoti, atimti iš jų visus 
bažnytinius laipsnius ir pa
likti juos paprastais pilieV • •
ciais.

Bet kaip seksis tai įvyk
dyti?

Mat, tuos tris suspenduo
tus vyskupus stipriai remia 

Į gen. Grivas slapti ginkluoti 
Į būriai. Gen. Grivas yra ne- 

Todėl Tamstų advokatas'atlaidus Kipro prijungimo 
Tamstoms ir pasakė, kad prie Graikijos šalininkas ir 
neverta „toliau“ kreiptis, toks pat Makarios priešinin- 
Tamstų advokatas, mano kas. Sakoma, kad gen. Gri- 

reikalam. n* klausimai'tari būti bendn, $ nuomone» bus Paėjęs visas yas vyrai dieną naktį saugo-

■nformacinio pobūdžio. Klausimus ir at-. , . išrūpinti reikalingą leidimą, pus ir pasipnesins kiekvie-
sa ymus spa frante akyr vje., kaimynų pasi- nam. kas mėgins pasikėsin-
Laidke reikia pa i * meti, kad esate Ke,eivi<r priešinimas buvo perdidelis ti į tų vyskupų teises, 
skaitytujas. • jr gaj nelauktas. Galėjo ir
Klausimus prašome siųsti tiesios kitos aplinkybės prisidėti. Tik ateity paaiškės, kaip

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytojų klausimus teism

adresu:
l)r. M. Šveikauskas. Attorney ai Law. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 

W. Roxbury, Mass. 02132

' kaip pav.. kiek trūko Tams- tas užsiaštrinęs ginčas išsi- 
• tos sklypui ploto iki reika- sPr£s- 
; laujamo dydžio ir pan. !

I Tamstos negalite norėti,
kad Tamstų advokatas dėtų

Klausimas J Praėjo beveik mėnuo, ta- J?,Std.n?as ir be
Į da gavom laišiką, kad busiąs .Vguumo. Jis dirbo Tams-

Turime viename mažame. | sušauktas susirinkimas mū- "tu ’S
bet greitai augančiam mies-i sų reikalui svaretyti. Visi nu- ne8aranta-
telyje žemės sklypą. Tasai įėjome, ir mūsų advokatas
sklypas yra labai geroj vie
toj. Mes patys gyvename 
dviejų butų namuose, kitoj 
miesto daly. Mūsų duktė gy
vena kitame bute su savo 
šeima. Už tą tuščią sklypą 
mokame mokesčius ir mokė
jome per daugeli metų. Su
manėme pastatyti dviejų 
butu mūrinius namus ir iš-t
nuomoti abu butu, tokiu bū
du, sakome, nuomininkai iš
mokės namų statybai paima
mą paskolą. Susitarėme su 
kontraktorium - statybinin
ku, 'kad pastatytų namus, 
-ulygome kainą, padarėme 
danus ir braižinius, ir vis- 
:as. atrodo, buvo tvarkoj.

Už kelių savaičių gavome 
aštą iš miestelio savivaldy- 
ės, kad neduoda mums sta- 
vbai reikalingo leidimo 
building permit). nes mū- 
ų sklypas, nors gilus, nėra 
žten karnai platus dviejų 
rimu namams pastatyti. Sa- 
o. jei norite, galite pasta- 
vti vienos šeimos namus, 
et, žinoma, vienos šeimos 
amus pastatyti būtų grynas 
uostolis.

Mūsų statybininkas mums 
akė. kad mes turime pasi- 
mti advokatą. Sako, jis tuoj 
ims išrūpins leidimą. Jis 

nums parekomendavo savo 
'ažistama advokatą, ir mes 
kartu su juo nuėjome pas jį.

Pirmą kartą, kai tik atsi- 
ėdome, advokatas paprašė 
š mūsų 300 dolerių rankpi
nigių: sako. iš visų klientų 
eikalaująs „retainer“, ki- 
aip jis atsisakąs reikalą pra
dėti. Mums buvo nepatogu 
atsisakyti, ir vyras jam tuos 
pinigus davė.

ROMANAI

Milžinų rungtynės, Myko
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanai 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 pat, 
kaina $2.50.

ten buvo. Susirinko pilna sa
lė žmonių, ir visi pradėjo 
piktai priešintis mūsų reika
lui. Sako, bus pavojinga ten 
.statyti dviejų šeimų namus

Sunkiausiu keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

rezultatų

ŠALIAPINO ANKAPIO 

ĮRAŠAS

Vienas prancūzų laikraš- kis, 259 psl., kaina $4.50.

12 knygų už$2

Atsitiktinio kareivio užra- 
Kiauros rieškučios, romą- < jai, j. Januškio atsiminimai, 

nas, parašė Antanas Mustei- 127 psl., kaina $2.00.

Iš esmės, toj pačioj gatvėj ris neseniai paskelbė antka 
yra keletas dvie’jų šeimų na- pio įrašą, kurį keleri metai Brolio Mykolo gatvė, ro- 

. . . " . prieš mirtį parašė pats visa- manas, parašė Eduardas
mų. ir niekas jų neliepia nu- me pasaujy išgarsėjęs rusu Cinzas, 303 psl.. kieti virše- 
anauti. Ypatingai priešino- dainininkas Feodoras Šalia- Hai. kaina $6.00. 
v1 ?ieU.os vietmės .skėtinės pjnas (mjręS 2933 m pary.
baznycios parapieciai, nes žiu’je)- Į VytautasAlantas,AMŽI-
jie;i anksčiau buvo bandę . .. ;;i= ' 1 NAS LIETUVIS. I dališ, 412
pirktifš mūsų sklypą bažny-: ”Pi*aeivi, sustok! čia jo Psk, kaina minkštais virše- 
tėlei statyti.. Mes atsisakė- kapas šaliapino kapas. Jis {kais $4.50, kietais — $5.00. 
me jiems parduoti, todėl jie jgėįo. kad galėtu vietę už
mums keršija. * ,eisti kitiems>

Trumpai ir drūtai, leidi-i 
mo negavome, dviejų šeimų
namus statyti negalime, ad-, . . ri • ir me|,vo
vokatas sako, kad apeliuoti ,J0 a as’ Pns”*e ir melavo

vargu ar apsimoka, nes. a-, ~ ,
notjo, iš to nieko neišeis, o*., Dabar jb rado amznų po-
iis, be to, dar mums prista-|,ls' .T ^,,I,.c,a’ sustln^ P° 
tė papildomą sąskaitą pž. sunkia plyta.
200 dolerių. Kontraktorius’
pristatė mums sąskaitą už

Jis gyveno, kentėjo, my
lėjo, tikėjo.. Jis keikėsi, lie-

braižinius, ir mes iš viso to 
»*eikalo skylę kišenėje tetu
rime.

Pasakyk Tamsta mums. 
kodėl negalima statyti dvie- 
ių butų namų ten, kur yra į 
keletas dviejų šeimų namų. 
;r kodėl advokatas, žinoda
mas, kad niekas iš to neiš
riš. ėmė mūsų pinigus ir dar 
daugiau prašo?

Jis nutilo visam laikui, 
žmonos ir vaikų apverkia
mas.

A. S.

Massachusetts.

Atsakymas

Gaisus, daugybės žmonių 
gerbtas, o dabar visų pa
mirštas.

Toks dainininku likimas!

Buvęs liaudies artistas, 
buvęs žmogus — kas uždegs 
žvakę prie jo kapo Mirusių
jų dieną, kada jo žmona ir 
vaikai nueis pas jį? Kas at
simins Šaliapiną — daini
ninką?

To paties romano II dalis, 
414 psl., karna minkštais 
viršeliais $6.00, kietais — 
$6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro 
manas, 234 psl.. kaina $4.50

Pranas Naujokaitis. PA 
SISĖJAU ŽALIĄ ROTĄ
232 psl., kaina $4.00.

Birute Pūkelevičiūtė, — 
RuGSEJO ŠEŠTADIENIS
oremij'uotas romanas, 237 
psl., kaina $5 00.

Rezistenc'. ja, romanas 
narašė R. Snal’s, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

‘ Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas

Stepono Strazdo eilėraš
čiai, 159 psL kaina $2.60.

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

U ‘ j»? i į. a.į
Juodojo pasaulio sukin- 

mat, parašė Stasys ■ Michel- 
<onas, 127 psl., kaina $2.00.

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

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

Ar buvo visuotinis tvanas,
>4 psl., kaina 25 centai.

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

Eilės ir straipsniai, 95 psl. 
kaina 25 centai.

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

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

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

Praeivi, sustok ir pasa-

Kiekvienas miestas ar 
miestelis turi savo „zoning 
by - laws“. Pagal tuos įsta- dorai!“
tus miesto savivaldybė pa-* — -- . UCL Vioua

t skirsto miestą „zonomis“ ir Žiūrėdamas į gražią mote- Kazys Karpius, 227 psl., kai-( „j jg.
’ nustato, kurioj zonoj galima rį, nepavargsti. na $5.00.

Cinzas, 303 psl.. kieti virše- 
Amžina ramybė tau. Feo- Hai, kaina $*>.00.

Alpia, romanas, autorius!

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$11.40, bet visos kartu par -
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Vietinės žinios
Automobilis gali būti jūsų

Primename, kad nepra- 
leistumėte progos laimėti 
Fitzmaurice Motor Sales iš 
Brocktono dovanotą auto

Paskendo Adomas Tumas

Praeitą sekmadienį mau
dydamasis Cape Code pa
skendo žinomas visuomenės 
veikėjas Adomas Tumas.

EKSKURSUOS J LIETUVA {
16 dienų (Vilniuje 5)

kaina nuo $675.00

Vykstantiems iš Chieagos $100 ir iš Detroito $66 daugiau 

Jungtis prie grupių galima Bostone arba Ne* Y orke' 

Dar yra lietos šiose grupėse:

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI T1KJ, KAD MUSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICll OIL COMDANY

mobilį, So. Boston Savings 8Pel??s Noiuoode, Mass. 
banko $100. JAV kongres- elionis paliko žmoną, su
mano John Moakley dova
notą kelionę lėktuvu iš Bos
tono į New Yorką ir atgal ir 
kitas geras laimė’jimo dova
nas.

Rugsėjo 
Spalio 
ir
Gruodžio 21

3

130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

nų ir dvi dukras.
Velionis yra buvęs kari

ninkas, čia veikė kalių vete
ranų ir kitose organizacijo
se, yra buvęs Bostono litua
nistinės mokyklos tėvų ko-

Jei gavote platinti pikni-' t0 pirmininkas, 
ko bilietų, prašome užpildy- Nepaprastai gaila, kad 
tas šakneles su $2 pasiusti to^s vos 62 metų amžiaus. 
Steponui Minkui. 502 ‘ E.! ^laukęs energingas ir vi- 
Broadway, S. Boston, Mass. ‘suomenei naudingas žmogus| 
C2127, arba atneškite i pik-! dėl neatsargumo žuvo nelai-j
niką rugpiūcio 12 d. Romu-i ..... !
vos parke Brocktone. ' elionis laidojamas tre- i

GRl PeJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
a

NES1VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE

South Boston, Mass. 02127 
393 West Broadvvay 
Telefonas: 268-8764

Savininke: Aldona Adomonienė!

Jei bilieto pirkti negalite.
j čiadieni. liepos 25. iš Krawi 
šermeninės. 1248 Washing-Į

prašome sugrąžinti, nes yra *on St- Norwood, Mass. 
norinčių juos pirkti.

Pirmoji solistės ilgo gro
jimo plokštelė jau išleista.

Visos dainos Įdainuotos 
lietuviškai.

Plokštelės kaina pas pla
tintojus $6.00.

Užsakant su persiunti
mu $6.75.

. Les Enterprises 
BELLE - ARTI Engr.

P.O.Box 122, LaSalle 650, 

Que.; Canada

>^cx>-ac>cz>!»oocx>oo« i

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

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Buvo šiltai prisimintas 

Pranas Lembertas

Pi aeitą šeštadieni Tauti-j 
nės S-gos namuose So. Bos-' 
tone susirinko apie 50 anks- į 

u . čiau čia gyvenusio ir prieš
N.E. varžybose, atsiusda- j T)enkerius metus Los Ange-

Taip pat primename ir 
kviečiame lietuvaites užsire
gistruoti pas Valentiną Min- 
kienę aukščiau minėtu adre
su dalyvauti metiniame gra
žuolės ”Miss Lithuania of

mos savo varda, 
amžių ir adresą.

pavardę,

Ar skaitytos? Dažau ir Taisau J DRACDI.MO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay

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

Namus ii lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir vaisau 

viską, ka pataisyti reikia, 
amžiuje, parašė Petras Man- Naudoju tik geriausių 

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

HIGHLIGHTS OF SCANDINAVIA

15 days from $ 309. 00 plūs air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norway, Holland 

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad, 

Tallinn and Riga.

For Information contact:

Meilė dvi dešimtajame

deikis, 273 psl.. kaina $5.00.!

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

les mii-usio poeto Prano 
Lemberto bičiulių ir pažįs
tamų. Jie visi buvo šiomis 
dienomis Bostone viešinčios 
velionio našlės Monikos!

svečiai. Ta' 
proga iš magnetofono juos-1 
tos Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis pademonst-j 

. »avo Los Angeles padarvtus 
pasima y- Lemberto knygos "Tau. 1

1 otvrnn iv onfn *

Užbaikime šią vasarą kar
tu linksmai šiame vieninte- 
Hame lietuviškame piknike i fe“ b'ėrtien& 
Romuvos parke. 71 Clare- 
mont Avė., Brocktone-Mon- 
telloje.

Iki malonaus 
mo!

Steponas ir Valentina 

9 Minkai

»/=7/V/V/7/>?
pr-id* of acartdinavia

Gero* naujienos iš 
didžiausio* draugijos

sesute“ pristatymo ir auto-! 
riaus penkerių metų mirties' 
minėjimo įrašus. Čia girdė
jome rašytojų Alės Rūtos 
Bernardo Brazdžionio. Bro
niaus Railos ir kt. pasakytus; 
žodžius, paties Pr. Lember
to, jo dukraičių ir akt. Dail
ios Mackialienės deklama
cijas bei Pr. Lembeito eilė- , _ . v. .. x. 
raščiams mūsų kompozito-1P’limb nuosir-.

20 Providence Street, Boston, Mas*. 02116 

Tel.: (617) 482-4952 »

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

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

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymą, 204 psl., kaina 
minkštais
kietais —

viršeliais $2.50, •

Liepos 19 d. buvo mėnesi
nis So. Bostono Lietuviu Pil.
d-jos susirinkimas. Jame bu- būrj. svečių priimti nuošir., "GARSO BANGŲ
vo pagerbti minutes susikau- . žytos muzikos intar-! daai padėjo Lembertų sei-, PROGRAMA
n,nw „er nme.tn menes, Irvs. at]iko Aj) , m(^ bičiules, kunoms ji yra g. ra(|ijo programa tran„

gėlės muzikai ir dainininkai. J dėkinga. liuojama penktadieniais iš
Šio bostoniečių susitikimo ’ Svečiai iš Australijos WBUR 90.9 FM

’ su velioniu Pr. Lembertų į-,
v • 1 • X V v •

pimu per praeitą mėnesi trys'
mirę nariai ir priimti 6 nau- • •
JI.

L. -•* ’ J ’ "
Finansų sekretorius -Ado

mas Druzdis pranešė, kad 
per birželio mėnesi pajamų 

' buvo $15,731 ir liko pelno 
$lj3'25.* O paskutinių 3 mė
nesiu pelnas piršija $6.000.'

zangos ir užbaigos žodžius Kęstutis Ninkus su žmona 
tarė rašytojai Antanas Gus- praeitą savaitę lankėsi Bos- , . 
taitis ir Stasys Santvaras. ; tone. Jie iš Australuos buvo, J* . 

Ir losangeliečiai ir čio- nuvJ'k? Lietuvą, aplankė, 11
, - •VJiocV.Aan, PnmrvK valc_l PO“U*«.

nykščiai
>angeneciai ir cio- , ‘ :kalbėtojai ypač iš-‘ ke’las Yakani Europos vals-1

i kėlė velionio žmonos Moni- tybes, jų tai pe ii Gi aikiją,
, kos žavias pastangas palai- kur netlketa' sas ° su..ten 

kvti gvvą Pr Lemberto ir jo ‘uor metu atostogaujančiais 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI | kūrybos atminimą, kai mūsų Dalla lr Rlmantu ^omis.

i laikais ir musų sąlygomis 
Turime Lietuvos žemėla-į daugelis dar neseniai miru-

, . . v ' siu žymiu tautiečiu tuoj patpių - uz 50 centų, uz »2.o* nu,kįsta - užmai^yU 
(sulankstoma®) M. Lembertienei šį gausų

Bostone Ninkai aplankė 
Ivaškus. savo klasės draugą 
dr. Alfr. Krisiukėną ir kt. 
Jie dar pakeliaus po JAV ir 
grįš namo.

Onos Ivaškienės vadovaujamo tautinių šokių sambūrio studentų 
grupė šoks Lietuvių Radijo 39 m. sukaktuvių piknike rugpjū
čio 12 d. Romuvos parke, 71 Claremont Avė.. Brocktone-Montel- 
loj. Nuotraukoje iš kairės j dešinę: Marius žiaugra, Birutė Rač
kauskaitė. Linas Dabrila, Vilija Eikinaitė, Gytis Žiaugra ir Reda 
Vcitaitė. 1 1

Lietuviu pasakos, parašė 
Herman Sudermann. išver
tė V. Volertas, 1-32 psl., kai-' 
na $3.00. i

Imkit ir skaitvkir
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. 
vakaro. • • • I

27 d. — Etninės 
Amerikos vidaus'

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Rugpiūcio 12 d. Romuvos 
Parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

Rugsėjo 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. d-jos III aukšto 
salėje LK Mokslų akademi
jos jubiliejinio suvažiavimo 
banketas.

Rugsėjo 23 d. Maironio 
Parke Worcestery Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos Lietuvių Diena.

Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos auditorijoje 
Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės rengiamas 
Tautos šventės minėjimas- 
koncertas.

Spalio 21 d So

Kipro Bi: iin:o

knygų

TERORO IR VF.RGUO5

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai seserys, giminės ir 
{raugai. Knygos kaina — 
55 centai.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Angliioj' 
is stoties V/LYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM,
101.7 mc., veikia sekmadie- 

Bostono j niais nuo 1 iki 1:30 vai. di®- 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. ną. Perduodama: Vėliausių 
salėje lietuviu radijo valan- pasaulinių žinių santrauka 
dos Laisvės Varpo rudens r komentarai, muzika, dai 
parengimas. i ios ir Magdutės pasaka.

Lapkričio 25 d. So. Bosto- Biznio reikalais kreiptis t 
no Lietuvių Piliečių d-jos Baltic Florists gėlių ir dova 
patalpose Bostono ramovė- nų krautuvę, 502 E. Broad- 
nų rengiamas Lietuvos ka- way, So. Bostone. Telefo- 
riuomenės atkūrimo 56 metų nas AN 8-0489. Ten gauna, 
sukakties paminėjimas mas ir Keleivi*.

SAVAITRAŠTIS

Kepriklausonia
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir (itluviškuosius 
įvvkius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir : iširai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei ku!;Grinių-: klausinius. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia- 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra (linainiška.-. mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendr id.ailiiii bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $S.bO 
Adresas:

7722 George Street. I^iSalIe-Montreal. 6'JO. (joebec, t AN ADA

SLA
—fcėnfldl, »ilgrVaff-'

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau SO melų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MIIJONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse riibro dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau+i įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $!0.000.«.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraudą — Ea_ 
dosrusent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyven’mo pradžiai.

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

STA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHnnre of America
807 Went 30th Street. New York. N.Y. 10001

1
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Vietines žinios
MM*********************#********************4

| Padėka

Justina ir Aleksandras j 
į Dubauskai iš Cambridge, Į 
j Mass.. paaukojo $20 Bosto- 
• no skautams padėti nuva- 
i žiuoti į stovyklą.

V Vizgirda tarpe 12 i galerija atsirinko 12. kurie Ignas, Vytautas Jonynas, I-; IŠNUOMOJAMAS BUTAS
,. J gyvena ir dirba šiame kraš- iena Mitkutė, Viktoras Pet-’

VVashingtono parodoje , . * ravičius, Romas Viesulas iri ®ostoIie suaugusiems i4_

Pasaulio Lietuvių 
ruomenės kongreso proga 
Washingtone Concoran ga-*

n J S?’ .p"°doje kiekvieno dai- Dalia AįeknienS. 
Bend- lininko bus keli darbai.

... ... Paroda atidaroma rugpiū-
Tarp 12 galerijos atnnk-j go 10 d ;|. uždaroma

nuomojamas saulėtas 6 kamba
rių butas antrame aukšte. Yra 

centrinis šildymas, nauja kros-

Povilas Pranas Manomaitis 

—diplomu

BOSTONO ĮNAŠAS 
MOKSLO SIMPOZIUMUI

Lapkričio 22-25 dienomis 
Chicagon suvažiuos lietuviai' tis Northeastern universitete 
mokslininkai įvairių klausi-J studijavo dramų ir birželio 
mų svarstyti. Jie pasidalins; 17 d. gavo laisvųjų menų ba- 
į kelioliką sekcijų. Či pami-' kalauro laipsnį su pagyrimu, 
nešime, kokį įnašą įneš į tai P. Manomaitis yra veiklus 
suvažiavimą N. Anglijos’ jaunimo tarpe. Jis priklauso 
lietuviai.

i lelijoje bus ir lietuvių daili- ‘Mji dailininkų yra tapyto-' •„ 5 d 
f ninku paroda. Galerija ap-' Jal: Adomas Galdikas, Zita

nis, kieto medžio grindys.

Povilas Pianas

Seimas, kaip jau rašėme, Teirautis 69 Old Harbor St., 
pirmame aukšte.

(30)

, u, • Žalgirio tunto vadovybėj ... . : Sodeikienė Kazvs Varnelis oeimas’ Kaip jau raseme,,as aktorių. už t k labai dėkin- ?P1',ende1_“: l«rodos pobudj. ^iKiene, jvazys V^ns. Į posėdžiaus nuo rugpiūao 301 pi 
. La Dėl techniškų sunkumų ap- vytaulas v n Kau, Viktoras -ki rUgSėj0 2 dienos,

nas Manomai- ’ ' siribota tapyba ir grafika. Iš Vizgirda ir Kazimieras Žo-Tuntininkas

Parama Keleiviui

J. Brajus, Toronto, Ont.. 
aukojo $10, A. Neviera. iš 
Braintree, Mass.. — $3. Po

tapyba ir grafika. Iš Vizgirda 
! pristatytu dailininkų pati romskis; grafikai: Vytautasi

9 t .. s * *. - • .. •.... '--a.,..:.. m..- .,, , :..n ...  •

BE V

neolituanams, šoko O. Iva
kienės vadovaujamame tau-1 mervjne, Mass., ir A. Baika, [f 
tinių šokių sambūry, dalyva-Į So. Boston, Mass. ! !
vo Bostono jaunimo dramos Į

. . , , T . z., .sambūrio žvaigždikio II J. Nuoširdus ačiū.
mimnkaus dr. Jurgis Gim-j Grušo "Barboros Radvilai-

Filosofijos sekcijai pirmi
ninkaus dr. Juozas Girnius.

Kraštotyros sekcijai pir-
I

butas. Be kitų, joje skaitys tės“ vaidinime Jaunimo Administracija 

Aleknos išvažiavo j Floridąpaskaitą Antanas Mažiulis. • kongreso metu Chicagoje, 
tema: "Kraštotyros muziejai ’ talkininkavo savo kūryba ir,
Lietuvoje ir išeivijoje“. į vaidyba Kult. subatvakarių, i Mūsų buvę kain)ynai Emi.

Gamtos ir jūros mokslų, inžinierių ir kitokių rengimųI jjJa ir Antanas Aleknos prieš 
sekcijoje inž. Kęstutis De-Menamose. .. norą mėnesių buvo atvykę iš
venis skaitys paskaitą "Bos-j Ljnsmie jaunam aktoriui. F]orjdos j Batoną savo gi- 
tono Charlles upes ekologi- "enausios sėkmės. j minių, draugų ir pažįstamų
nis apšvarinimas“. J i aplankyti. Praeitą pirmadie-

Literatūros sekcijoje dr.;
Dalija Valiukėnaitė skaitys Mokytoja Dalia ir advo- 
paskaitą "Panašumai ir skir- katas Rimantas Ivaškos grį- 
tumai J. Baltrušaičio ir Wil- žo iš Graikijos, kur praleido 
liam Blake poezijoje“. 3 savaites.

nį jie iškeliavo atgal į Mia-! 
mi, Fla.

Jei mažas bijotų didesnio, Į 
mes nepažintame narsumo.

SOUT-I BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKJ 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAI KIAI 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 ncistebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Gana
nereikalingai eikvoti kurtu alyva 

1973
Alyva. kūrenamos

šilto oro krosnys

Savybės : 
l’rodiikt ingua>43 

Grožis 
Ekonoaiija Namams, tildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas įrengimas. įskaitant air. 
vos burnerį. pūtėją, oro filtrą, 
termostatų, kontrolę ir darbų su
jungti rūsy su vamzdžiais.

10 metu garantija.

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena aTCO CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEATING OILS
Alvva Šildvmo sneeiatistai

d7» Adam* Street, Onincy, Mase.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vak per diena

SkambinU — Bortoo: 436-1204 773-4949

COSMOS PARCELS

tJCPRESS CORP.
144 Miibury St.

VVORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga W orcestery, kuri siunčiu 
siuntinius tiesiog iš VVorces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai u 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare
Hardicare Co.

Ssrtaiaku N. J. ALEKNA
62S EAST BROAUWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjarnin Mnire i)až*J 
Popieroo Siaronut 

Stiklas Lv^ami 
Visokia reikmenys nuinaau 

Reikmenys piuinhtnnmn 
Via«,H» srolef-eo daiktą*

HBfi et* * k. a * 4SHVMB—~
4 Telefonas: AN 8-2895
\Dr. Jos. J. bonovan

\Dr. J. Pašakarnio
I p e »i n i s

OPTOMETRISTAS 
! Valandos:
;nn'» 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nenriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ 
vedžioja. žmogaus - be ydos. PLOKŠTELE

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

K. M ii tun, Mass.
Atlieku visus pataisymo, rsmoa- 
to ir projektarimo darbus H lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRIST*
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ♦#*#»**#**'**********#****************************•**•********•***•****

A. J. NAMAKSY
: ! Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
■ Į Nevvton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $8.00. 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee PaŠtU neSMiniiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

atlas parcels co.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai
IS BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitas Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas b 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

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

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vaL ryto Iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius tr seksu

W & T OIL’ CO., Ine.-e f

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

ĮTI

□ Krosniesaptarnavimas 
O Automatinis įpilimas 
O Patogios mokėjimo ’sąlygos 
O Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662!

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai —- Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virs $274,000,000

'♦< r

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 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 nemažesnių^ kaip S!,000 dvieju 
metu įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno) :

6%

už visus kitus indėlius moka Si 70

Trans-Atlantie TraveI Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurj kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikvlestiį svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

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

Trans-Atlantie T r ading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

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

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

..................... f




