
BjS.Oo PU3LIC LI33AR£
COPLET SOUARE
BOSTON X7,MASS. 02116

E TRAVELER:

Keleivis
LITHUANIAN WEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1976 METŲ LIEPOS JULY 20 
1 Seeond-claM postage paid at Boston. Massacnasetts

i Šitas medžio drožinys yra buvusio nepriklausom os Liet u vok valsčiaus viršaičio Stasio Motuzo kū- 
i _i------ ia_i-----------4—:--------------------«’_i.:_4s:„:_ Wech tos seneli ų prieglaudoje.

y,udti/h _rwub u»«,&-•

MMM*
KELEIVIS

Wsricly
(Ezeept for 2 weeki in August) 

tn So. Boston.
BMa Zsbraary •» 19N

KELEIVIS 
«M East Broadvray Sooth Boston, Haas. OBlfT

Atskiro numerio kaina 25 centai

“Šiais metaisl^au|^pname trečiąjį šimtmetį kaip 
nepriklausoma valstybe^riieš du šimtu metų mūsų ne
priklausomybes paskelbimo deklaracija taria, kad “visi 
žmonės yra sutverti lygūs“. Tai nesakoma, kad “visi ame
rikiečiai“, bet apimama visa žmonija. Per visą savo isto
riją mes pakartotinai parodėme nusistatymą ir rūpestį, 
kad vyrai ir moterys visame pasaulyje galėtų pilnai pasi
naudoti laistės palaima.

Kai mes švenčiame savo dviejų šimtmečių sukalk tį. 
svarbu pasauliui žinoti, kad Amerikai dar rūpi, jcg Lais
vės Statulos fakelas tebedega šviesiai. Pasaulis turėtų ži
noti, kad mes 1976 m. pasisakom už laisvę ir nepriklau
somybę lygiai taip. kaip buvo pasisakyta už laisvę ir ne
priklausomybę 1776 metais.

Per du šimtmečius Amerikos politika kitų valstybių at
žvilgiu nepasikeitė: JAV remia visų tautų laisvės, nepri- i 
klausomybės ir tautinio afpsisprendimo siekius. Mes atme
tame svetimųjų dominavimą bet kuriai valstybei. Mes da- Į 
bar patvirtiname šį principą ir šią politiką. j

Aštuoniasdešimt šeštasis kongresas 1959 m. liepos! _ . , . .....
, ,„n c, . „. ._ _ , , ... .. - • • nnys. Dabar autorius gyvena Vokietijoje17 d. (73 Stat. 212) pneme bendrą rezoliuciją, jpareigo-; 7

jančią, kad prezidentas kasmet liepos trečiąją savaitę•
skelbtų Pavergtųjų Tautų savaite. \ Portugaliją Valdys

Todėl aiš, Gerald R. Ford. JAV Prezidentas, skelbiu . .
savaitę, prasidedančią 1976 m. liepos 18, Pavergtųjų Tau- • SOCldllstūl
tų Savaite. 1

! Prezidentas Antomo Ea-- —--------- -------------- ,
Aš kreipiuos; f JAV žmones ir kviečiu šią savaitę nes mmistrff-pirmininku pa-j te II praeitą^šeštedienį ati? d. pranešė, kad Pianas ir

apvaikščioti su atitinkamomis apeigomis ir veikla ir ragi- skyrė socialistų vadą Mario'darė Montrealy XXI Olim-į Algirdas Bražinskai paleis-
nu atnaujinti pasišventimą visų tautų siekiam — laisvam Soares. Jis žada sudaryti j piadą. pasakydama 16žo?ti ir gali i vykti iš Turkijos, dų. kol išvengę policijos pa-
apsisprendimui ir laisvei. vyriausybę vien iš socialistų, j džių* kalbą. Atidarymo iškil-j kada nori. O liepos 12 d. siekė kalnų olą apie 100 my-

T , , ,. . . „ ... . _ ... . nekviesdamas į koaliciją ko- mėse dalyvavo 70,000 žmo- gauta žinia, kad tėvas ir sū-Ir tam paliudyti as pasirasau feiais 1976 musų Vieš- .. x • v x • t • * -i munistų ir dešiniųjų. «nių.paties metais liepos antrą dieną ir Jungtinių Amerikos 1

Politika nuodija

s porto dvasią
Anglijos karalienė Elzbie-

Brazinskai jau
i
\ Romoje

Ne\v York Times liepos 11

72-RIEJI METAI

TERORISTAI BUVO PAGROBĘ 
26 VAIKUS

Ginkluoti banditai juos pagrobė centrinėje Kalifor

nijoje, grįžtančius autobusu ii plaukiojimo pamokų. Vai

kai buvo uždaryti požeminėje kalnų oloje ir išgelbėti tik 

su jais drauge įkalinto ioferio pastangomis. Manoma, kad 

tai galįs būti ir politinių teroristų darbas.

Praeitos savaitės ketvirta-! Paaiškėjus, kad vaikai su 
dieni Kalifornijoje teroristų visu autobusu pakelėje din- 
įvykdytas nusikaltimas jau'go, prasidėjo plataus masto 
ir labai margoje Amerikos j ieškojimas, kuriame dalyva- 
kriminalinių nusikaltimų is? ve ne tik policija, bet ir apy- 
tci ijoje yra didelė sensacija, j linkių gyventojai, bet vis be 
Tą dieną apie 4 vai. popieti jokio pasisekimo. Bet be- 
netoli Chcwchrlla miestelio. į veik per 16 valandų šoferis, 
centrinėje Kalifornijoje, ke- padedamas vyresniųjų vai- 
turi maskuoti piktadariai! kv'. didžiulėmis 'partatigo- 
pagrobė net 26 vaikus, nuo į mis išvertė to požemio angą, 
5 iki 14 metų amžiaus, kurie j ir visi išsilaisvino.
specialiu autobusu grįžo iš Policijos atrasti vaikai 
plaukymo pamokų kiek to
limesnėje vietovėje. Jie pa
grėbė drauge ir autobuso šo
ferį Frank E. Ray, 55 m. am
žiaus.

Ginkluoti banditai, susi- 
stabdę autobusą, susikrovė 
vaikus į savo mašinas, kiek 
pavažiavę, autobusą paslė
pė griovyje, o patys su gro
biu važinėjo apie 11 valan-

Valstybių dvejų šimtų metų“.

Chicagoje mirė

Mikas Vaidyla

Liepos 12 d. Mercy ligo
ninėje mirė ilgametis San
daros savaitra-cio redakto
rius Mikas Vaidyla.

Velionis — Biržų padan
gės sūnus, gimęs 1902 m. 
kovo 2 d. Baigęs Vilniaus 
lietuvių gimnazijos 6 klases, 
jis atvyko į JAV, pradžioje 
gyveno Atlanto pakrašty, 
bet netrukus atsikėlė į Chi
cagą ir pradėjo dirbti Nau
jienose, tvarkydamas vietos 
žinias, o vėliau redaguoda
mas pirmąjį puslapį. Kai 
1928 m. iš Bostono į Chica
gą perkėlė Sandarą, M. Vai
dyla nuo 1929 m. pradėjo ją 
redaguoti ir tą darbą ištesė
jo iki mirties Teisybė, prieš 
kelerius metus jį ištiko šir
dies smūgis ir dalinis para
lyžius, todėl jo darbingumas 
buvo sumažėjęs, bet su kitų 
pagalba jis pajėgė laikraštį 
ir toliau leisti.

Velionis buvo ir neeilinis 
visuomenininkas. Jis didelių 
nuopelnų turi Amerikos Lie
tuvių Taiybai. kurioje daly
vavo nuo pat jos įkūrimo, 
kol gavo širdies smūgį. Jis 
priklausė tai Alto “didžiųjų 
trejukei“ — Leonardas Ši
mutis, d r. Pijus Grigaitis ir 
Mikas Vaidyla.

Didelį vaidmenį jis suvai
dino ir Sandaroj, kuri anuo 
metu buvo stipri lietuviško 
gyvenimo organizatorė ir 
stūmeklė.

Parlamente socialiai iš Nors visada būdavo šio- 
263 atstovų teturi 107. Kaip: MtcklM nesusipratimą tarp 

(pasirasė) Gerald R. Ford jam pavy^s valdyti, parodys }Š1OS€ sP°rto varžybose daly- 
tik ateitis. j vaujančių, bet -j kartą jų at

sirado jau per daug, nes bu- 
».o įvelta ir per daug politi
kos. kuri užnuodijo tauriąją 
sporto dvasią.

Andrius Valuckas 

sveiksta
Altos ir Vliko

ii
pasitarimasKeleivio bendradarbiui, i 

romano '^Nemuno sūnūs“ v|ik„ vicepilTOinįnkas dr 
autorių, agr. Andriui Valuc- Bl, Nemiokas lieoos „ d at. 
kui St. Mary ligoninėj. Ros- si)arfkė j A,ltos chj.

cagoje, kur įvyko pasitari-vvell, N. Mexico, padaryta 
operacija. Ligonis sveiksta.

Linkime greičiau atgauti 
jėga*.

Erdvėlaivis Viking 1 

tupia į Marsą
JAV erdvėlaivis Viking 1. 

kuris, nuskridęs apie 400 
milionų mylių, šiuo metu 
skrieja Marso orbitoje, ant
radienio rytą, 8:12 vai. pa
sirengęs nutūpti į tos plane
tos paviršių.

Jei visa gerai pavyks, tei 
Viking 1 suteiks daug žinių 
apie šią Žemės seserį ir gal 
išaiškins, ar ten yra kokia 
nors gyvybė.

Ši ekspedicija į Marsą at
siėjo apie 1 bilioną dolerių.

nus au išvyko į Romą. 
Sovietų agentūra TASS,

paminėdama Turkijos nuta- 
rfmą Bražinskus paleisti,

lių nuo pagrolbimo vietos, 
netoli Livermore.

Čia vaikai ir šoferis buvo 
įgrūsti pro skylę į tą pože
mį, o anga užsloginta sun-

pareiškė, kad tai priešta- jęjajg svoriais, kad belaisviai 
rauja sovietų visuomenės neišlįstų.
reikalai, imams juos gražinti 
ir atitinkamai nubausti“.

Jie prie*? porą savaičių 
Į buvo prašę azylio teisių A

Pažymėtina, kad tame 
kalėjime“ jau buvo palikta 

ir geriamo vandens, ir. mais-
Mat, Kanados vyriausybė Į merikos arnh-a<adoje bet to* ir čiužinių, taigi nusikal- 

pareikalavo, kad Taiwanoi ■ praj™as buvo nepaten- ‘ėliai buvo pasiryžę savo į- 
komanda nežaistų Kinijos,įjntas * kaitus dar ilgiau palaikyti,
respublikos vardu, o Nigeri-j Iabaj abejotina, ai. Ita]i. nors tikrai dar nežinoma, 
ja, Tanzanija ir Zambija ja yra Brazjnskams sauges- kokiais tikslais tie 26 vai- 
pagrasino, kad nedalyvau- nė vjeta negu Tu,.kija. ; kai buvo pabrobti ir koks U- 
siancios žaidynėse, jeigu jo-, į bmas jų laukė.
se dalyvaus N. Zelandija? .. f
kurios rugby komanda nese- Vlenur llUtįJS, Kitur 

i Dr. Br. Nemickas painfor- i niai žaidė Pietų Afrikoje. |
mavo apie dabartinius Vliko { Taivvanas atsisakė žaisti1 SūUSra 
darbus, buvo aptarti Lietu- kitu vaidu negu Kinijos, o! l 4
vos laisvinimo uždaviniai, Nigeriją parėmė dar 20 Af-’ Centrinėje Meksikoje kai Kanal(latUS 
laisvinimo veiksnių bendra- ‘ rikos valstybių, ir tuo būdu1 kuriose vietose lijo 10 dienų
darbiavimas. pasidžiaugta žaidynėse atsisakė dalyvau-j be pertraukos, o Europoje Praeitą savaitę New Yor- 
Vliko ir Altos kooperavimu ti 26 valstybių apie 600!sihučia nepaprasta sausra, ke jKisėdžiavo demokratų 
ir numatyta ateity palaikyti; sportininkų, tarp kurių yra i kuri jau padarė milžiniškų partijos konvencija prezi

mas su Altos vadovybės na
riais.

Lietuvių Žurnalistų S-gos 
valdyba velionį prieš kele
rius metus išrinko gart>ės 
nariu.

Velionis palaidotas Tau
tinėse kapinėse, kur ilsisi ir 
daug jo draugu bei bendra- 
darvių.

nuolatinį ryšį. net pasaulio čempionų. (nuostolių.

Pranai* ir Algirdą* BrazimUtai

Turime demokratų

dentiniam kandidatui įs- 
! rinkti. Jau i? anksto buvo ži- 
i noma. kad bus išrinktas buv. 
i Georgijos gub. Jimmy Car
ter, nes pi lininiuose rinki- 

į muose jis buvo surinkęs 
daugiau balsų negu reika
linga.

Viceprezidento kandida
tu jis pasirinko senatorių iš 
Minnesotos Walterį Monda-
lę.

buvo nugalbenti į artimiau
sią ligoninę, kur ipati-krinta 
jų sveikata, ir tada grąžinti 
tėvams.

Galima įsivaizduoti, ko
kie baisūs buvo tų mažame
čių išgyvenimai, kokia tėvų 
tragedija ir laimingoj pabai
goj koks nepaprastąs susiti
kimo džiaugsmds.

Didžiausias to nepaprasto 
įvykio herojus, žinoma, yra 
šoferis Frank E. Ray, kuris 
ne tik vaikus ramino nelai
mėje. bet ir juos išlaisvino 
P požemio.

Nusikaltėlių uoliai ieško
ma, bet, šiuos žodžius ra
šant, dar nė vienas jų nebu
vo pagaUtg?, nors FVarik 
Ray atsiminė ir jų automo
bilių numerius.

Kodėl tie vaikai buvo pa
grobti. kol kas neaišku. Ka
dangi grobikai jokio išpir
kimo mokesčio dar nereika
lavo, tai manoma, kad tai 
galėjęs būti ir politinio tero
ro veiksmas. Teroristų sąly
gos gal būtų paaiškėjusios 
vėliau. Tokį spėliojimą dar 
stiprina ir Chowchilla majo
ro gautas telefoninis grasi
nimas, kad tai esą “dar ne 
viskas“...

Toks nusikaltėlių veiks
mas sukėlė nepaprastą visų 
tėvų susirūpinimą ir didžiu
lį pasipiktinimą čionykl čių 
teismų “minkšta širdimi“ vi
sokiems kriminalistams ir 
teroristams.

Juodukų riaušės 

Marąuette Parke

Praeitą šeštadienį juodu
kų Martino Luterio Kingo

Į Respublikonai savo kan-1 sąjūdis Chicagoje surengė 
i didatą rinks rogpiūčio vidų- i žygį į baltųjų gyvenamą 
ry. 1 Marųuette Pa’k rajoną, rei-

__________________ kalaudami galimvbių ir te
nai apsigyventi. Ners eisena 

Šimtai amerikiečių ir kitų buvo saugojama policijos, 
užsieniečių renkasi į JAV į bet vis tiek įvyko karštos 
ambasadą Beirute, norėda-1 muštynės su baltaisiais, ku
rni pasinaudoti paskutine! rių padariny — 23 nuvežti 
galimybe evakuotis ii Leba- į šv. Kryžiaus ligoninę ir 
nono. Šiomis dienomis ten i aūie 60 asmenų suimta. Nuo 
laukiama lemiamo krikičio-! akmenų nukentėjo ir eisęną 
nių ir Sirijos puolimo. Įstebėję žurnalistai.
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XX AMŽIAUS PAVERGTUOSIUS 
PRISIMENANT

„SĖJOS” DERLIUSdepartamentą ir paklausė, ar 
teisybė, kad jei aš uždirbsiu
2 mil. kronų, tai mokesčių tu-1 Nors išvaizda kuklus, bet Redaguojama Liudviko 
rėšiu sumokėėti 2.040.000? turiniu brandus yra mūsų Šmulkščio, turinti daug 

Gražiai skamba laisvojo pasaulio žodžiai. Gražiai — Taip, teisybė, jai buvo atsa-. tautinės demoflcratinės^ min- bendiadai bių. vieną kitą 
ir prezidento Fordo, kuriais jis mums primena aukštuo- kyta; teisybė, ponia Lind-
sius Amerikos politikos principus: gren. Po tokio pasikalbėjimo

\ neišlaikė jos nervai, ir ji pa-
Visi žmonės .vra sutverti lygūs“. šved,šką apie

102 proc. mokesčių. Pasakiš
kame Monismanijos krašte
pasakotojai buvo pasakyta. „u?latine pa?ieža išsiiieja„. KIEK JAV JAVy SULESA

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI

ties žurnalas — "Sėja“. Taii.ne^j^ne liaudininką (pvz., 
vienas iš tikrai nedaugelio adv. J. Nasliūną), ”Sėja“» 
išeivijos leidinių, kuris nėra galėtų tarnauti pavyzdžiu’, 
užsikrėtęs nei anemija — kitų ideclcginių sambūrių, 
sunkesnių, skaudesnių, kont- periodikai.
raversiškesnių klausimų bai- mdr.
dymusi, — nei chroniškais,

M. VALIULAITIS

BOLŠEVIKŲ REVOLIUCIJOS SAPNŲ 
PASAULYJE

”Mes pasisakome už laistę ir nepriklausomybę“.

”Mes atmetame svetimųjų dominavimą bet kuriai 
valstybei“.

“Mes patvirtiname ši .principą ir šią politiką“.
Taigi, kilnu ir teisinga! Koks šviesus turėtų būti pa

saulis. jeigu visi remtųsi šiais principais!
Bet tame pat raitė prezidentas skelbia "Pavergtųjų 

Tautų Savaitę“... Pavergtųjų!
Ir tuo pat metu tautų pavergėjas maitina

mas laisvojo pasaulio duona, laisvojo pasaulio pirkliai 
stato jam kalėjimo virbams gaminti fabrikus, dirbdina 
automobilius, moko jį tobuliau skraidyti erdve, linksmi
na savo menu.

Tad ko verta laisvojo pasaulio vadų gražbylystė, kai 
imperialisto užgrobtų tautų ausyse spengiančiai aidi žo
džiai — pavergtieji, vergas, vergija?

Ir netgi nenori tikėti, kad gyveni XX amžiaus gale, 
nes vien šie sukrečiantieji žodžiai grąžina mūsų mintis 
į pačius tamsiausius žmonijos istorijos šimtmečius. Kai 
pusnuogiai vergai statė Egipto piramides... Kai vergai 
valdančiųjų džiaugsmui kovėsi su žvėrimis ir mirė Romos 
amfiteatre... Kai vergai skendo prirakinti galerose... Kai 
juoduosius vergus pirkliai plukdė į Ameriką ir pasupusius j atvejai* neišėjo 
medžiakočiu peiliu paplaudavo ir išmesdavo per bortą į! ruošiantis rinkimams
Atlantą... Be jokio sąžinės graužimo. -mėnesį valdančiųjų socialde- sunku patikėti, kad "Sėja“ mil. bušelių), kurie taip pat

Ir štai, šviesiausios kultūros, aukščiausios civilizaci-.mo^ratll populiarumas nu-. redaguojama ir leidžiama turi būti pristatyti po spalio 
jos, suskaldyto atomo ir žmogaus ranka pasiektų planetų t'smu^s * procentais. O jeigu, Chicagoje, kurioje viršų, at- i dienos, 
amžiuje —vergas! ‘{taip, tai, sako, opozicinės par-, rodo, jau paėmė mandra- Pagal sutartį, Sovietų Są-

, . . . , t tijos jau dabar svarsto, kurios pypkiai ir isterikai... . junga nėr 5 metus iš JAV
Apsairnojusiuose skuduruose vergai gręžia Sibiro jų vadas rinkimų perims! Prie įdomiausiųjų pasku- pei ka nuo 6 iki 8 milionų to- 

tundros ledą... ič Olnfn Paimto minietArin ♦ «...

tad ji turės mokėti 102 pro- 
centus. Ji tvirtinusi, kad tiek 
procentų nėra ir negali būti, 
ačiau atsakymas buvęs toks: 
leja, Monismanijoje gali būti 
iek procentų, kiek nori.

"neitais“.

Na, o ką gi veikia šiomis 
i dienomis trockistai? Šį 
klausimą statant, sunku iš
vengti ironiško šypsnio. Juk 
trockistai, nebojant to. kad 

, Stalino buvo išvaikyti, su
kišti į koncentracijos sto
vyklas ar išžudyti, o net ir

D „ „o_. . u ... SOVIETŲ KOMUNISTAI?
Be to. Sejoje nejaučia- ( _____

ma nei kokios asmenybės , • Sovietų Sąjunga, nebojant po mirties visiškai nereabi- 
nei kokios grupės, nei ko- savo išJlovintos kolchozinės’ lituoti, įstumti iš istorijos, 
kios organizacijos “kulto“ žemės ūkio sistemos ir neap- __pasiliko grynianaiais bol-

,, — t° "lūsl??8e d?žnai rėpiamų žemės plotų, tur šėrikais. Trockistai -ne e-
Pasaka plačiai pasklido, pasitaikančio, protarpiais j būt, per kelerius metus už- serai, ne anarchistai, ne so-

’o to pats ministeris pirmi- fanatines proporcijas i au- badėtų. jeigu jos sistemin- cialistai ne socialdemokra-gančio sektantizmo. Jei nelesintų kapitalistiniai! tai, o leninistai, "priešakį- 
"Sėjos“ kolektyvas ir vaiz- kraštai savo grūdais. Ypač',nės partijos“, proletariato

„r________ ____________ duojasi kokj velnią“, tai didelį įvairių javų kiekį so- ‘ ' **
.lydo Finansų ministerija tas vel™as — ne Vlikas. ne vietai prisiduria iš AmeiikosSkaičiavo, kad - Astridai Altas, ne lietuvių Bendajo- pertekliaus.
Lindgren iš 2 mil. dar liktų nebendradarbiauto- gtai> šiemet Są.j
550.000 kronų, bet Expressen Jai. ’ ° *. m™?8 v1sl.ei?s- junga čia papildomai užpir-
Mėnraštyje 560.000 egzem- ^upa^ į° 200’^°. ^"U
diorių tiražu išspausdintoji ^se^nis okupantas, kornų, kurie turi būti pnsta- 
pasaka jau buvo padariusi Savo pasisakymais ”Sė- tyti po spalio 1 dienos. Tie
savo darbą. Dėl Bergmano 5'a“ ,®a?ko į?™“, komunistams atsieis
taip pat išsiaiškinta, kad jis!?“11™”,- ’l^.ninktskas. 24 milionus dolerių, 
jokių suktybių nepadarė. O tradicijas, ku- Be to. sovietai prekybos
vaVtanftaifli tu aki'”08 musų išeivi'kon egzis- sutartimi dar yra užplikę

. a da c ajai p rt j e abu teneijon gaiį įnešti taip reį. g.65 myionu tonų kornų
l gerą, ypaC(kaUngą nuosaikumo^ tole- (104 mil. bušelių) ir 1.75 

imams — per elementą. Beveik milicnus tonu kviečių (64

pats ministeris pirmi 
įinkas Olofas Palmė skambi
no Lindgren, kad mokesčių 
lepartamento valdininkai su-

Kruvinai uodų kapojami vergai kerta Sibiro miškus... pirmininko pareigas, nes nė straipsnių priklauso pasikal-;

vą. "Proletarinei revoliuci
jai“ čia tiesiog nėra objek
tyvi nių sąlygų, didele dali
mi dėl to, kad Amerikos 
darbo klasė jau seniai išsi
kovojusi tai. ką "revoliuci
ja“ jai dar tik žada.

♦ ♦ *
Nesidalinančiam "revo

liucionierių“ pažiūromis bei 
sentimentais ilgainiui atsi
bosta ir jų literatūros skai
tymas. Įgrista nuolatiniai 
debatai apie tai, kuri iš tri
jų sal.e trockistais besivadi
nančių grupelių Prancūzijo-

diktatūros“ ir kitų ort«iok-'je vra “tfeioįi“. (Taip, ir 
suiro boso.'izmo sąvokų is-, trot^kistai savo taipe "orga- 
pazmėjai. jnizuojas ir reorganizuo-

Anot trockistų, Stalinas jas“!).
ir visi jį sekusieji Sov. Są-j Vartant kairiųjų "revoliu- 
jungos valdovai bolševikinę; cionierių“ spauda, akis kart- 
revoliuciją "išdavė“. Užuot kartėrais smagiai užkliūva"išdavė“ 
stiprinęs darbininkiškus Le
nino bei Trockio įkurtos 
valstybės pamatus, Stalinas 
išugdęs klikinę biurokratiją 
liaudžiai ant sprando. (Ži
noma, mūsų požiūriu, Sovie
tijoje iš viso niekad nebuvo 
jokios "darbininkiškos“ val
džios — bet tai kitas klau-

už tokio šūkio, kaip "SU
TRIUŠKINTI SOVIETŲ 
IMPERIALIZMĄ!“ Betgi 
džiaugsmas ir vėl greitai 
praeina, kai tas pats laik- 
raštpalaikis "broliškai ir so
lidariai“ sveikina Vietnamo 
ir Kambodijos "liaudies iš
laisvintojus“, ners tame pa

siūlas). Užtat žodis "stali-jčiame sakinvje ir būtu pa
ristai“, kurį trockistai taikoj smerkti "stalinistiniai biu- 
dabartinei Maskvos kom-,' rnkratai“. Kcks skirtumas 
partijai ir taip pat visoms) Kambodijos ūkininkui, kie- 
kitoms, su maskrine susi-, no kulka sulenda jam į pa-
klausiusioms kompartijoms 
iu vartosenoje yra keiksmą-

kaušį? 
Vien tik paviršutiniškai 

’revoliu-
viena jų nesitiki, kad be koa- bėjimas su rakyt. Liudu Do- NEPAPRASTA PREKYBA žodis, kai tuo tarnu save

oaė'us jie laibiausiai niė?staĮSVSIPa?.1,nU!’!am su , . ,
vadinti tiesiog bdševikais. cine“ literatūra sunzu ;r be- 

, suseku visų komunistinių 
* * * j grupelių bei f i akcijų doktri-

Trockistinių bolševikų So- ninio nuoseklumo' gijas, 
vietijoje šiandie jau visai .Skirtingi sprendimai reiš- 
neibėra likę, arba jie už-1 kįami ta pačia bolševikine 
spausti kur nors pogrindy, terminologija. Nemaža po- 
Tik Vakaruose ’jie džiaugia-, lemikes dalis susideda iš 
si laisve ir šiokiu tokiu .pri- praeities sąskaitų suvedinė-

lieji“ - tai tik katalikai., T/štai irnatiVak Vokie- '’T?"’“ ’ I jimo ir visokio tarpusavio
Žinoma,yra ir pas katalikus kabinėjimosi, savo teisingu-

Juodame dumble gnmsdami vergai kasa Mordovijos )jcijos ga,stų vaWytl (socia). vvdėnu. Nereikia sutikti su 
(vergų stovyklose durpes... demokratai taip pat valdo visomis jo mintimis, (kad pri- • yjsj žinome, kad įvairūs

Užbadė ję, užplakti ir utėlių užėsti vergai ant Sibiro komunistų padedami). Opo- pažintume, ‘jog pasisakymai kolekcionieriai padaro dide- 
ziciją šiuo metu sudaro trys — intriguojantys. «liy nuostolių architektūros
partijos.

Jeigu dabartinė
Pvz., teisus Dovydėnas. jr kitokiems istoriniams pa 

sakydamas, kad pas mus minklams. Graikijoje ir Ita-
• ? • __ a __ x_ _______ 1

kad staiga sumažėtų mokes
čiai. Dešinesnės partijos ti-

kalėjimų narų laukia mirties...

Vergai — įvairių tautų laisvės kovotojai, vergai — 
mokslininkai, vergai — menininkai, vergai — nuo gimto
sios žemės okupanto atplėšti artojai.

O tėvynėje — sotūs vergai šlovina vergiją!..
Sočių ir i-ipuoštų vergų ir senovėje būdavo. Iš ’jų sari-

ninkų-iponų malonės. Kad baidytų nuo savo viešpaties vei- krai nemažins išlaidų gyny- 
do muses, kad linksmintų jo svečius, kad jį nešiotų paauk- bos reikalams, o apkarpymas 
suotasme soste, kad didintų jo galybę ir garbę. socialinių reikalų biudžeto

Taigi, šlovina. Šlovina už tai. kad sovietinis ponas nu- Ja°iau atsdieptų į vyriausy-
stato mūsų žmogui darbo normą, kad atsiima duoklę, kad SJl°PUi iaruma ga 1_
pasveria duonos kąsnį, kad pasako, ką reikia dainuoti. mybes llgla“ .7“^*
; l4.. .... i j * ,-*• programą. Taigi ir dabarti-Bokti, rašyti ir — kada tylėti... . . . .. . ...‘ * mai nesusipratimai del Berg-

Kokia gėda turėtų būti dvidešimtojo amžiaus vergų mano ar Lindgren rodo dau- 
laikytojai komunistinei Sovietų Sąjungai! Valstybei, ku- giau tik faktinę padėti, kaip 
ri buv o kurta kovai su medžiagine ir dvasine baudžiava, mokesčių našta kartais pri- 
darbo žmonių išlaisvinimui ir jų gyvenimo džiaugsmui... .spaudžia švedus, ir tokie at-

Deja. vergų varovai jokio gėdos ‘jausmo neturi. Ne- 
turi nė pasigailėjimo. Jie ir vergiją vadina laisve

Dėl to prieš mūsų akis — dar nepaiprastai daug Pa
vergtųjų Tautų savaičių.

MOKESČIŲ NAŠTA ŠVEDIJOJE

)priešrinkiminei propagandai, 
i Palmė sako, kad švedo perka
moji galia per pastaruosius 
dar didesni (Norvegijoje, Da
rijoje, Olandijoje), ir tik 
Šveicarija iš tų ūkiškai pa
žangiųjų kraštų leidžianti 
dirbantiesiems daugiau par
sinešti namo uždarbio už 
Švediją.

O jeigu Bergmanas buvo 
mokesčių valdininkų nuže
mintas ar Lindgren nervus

Vidutiniškai uždirbąs šve- Bergmano pasiryžimas išva
das tik apie 42 procentus sa- žiuoti iš savo kramto ir vai- 
vo atlyginimo teįsideda į ki- kams populiarias knygas ra- 
šenę — visa kita atskaitoma ■ šančios Astridos Lindgren 
mokesčiams. Pajamų mokės-; paskelbtas pasikalbėjimas su 
tis yra proporcingas atlygi- mokesčių inspekcijos vaidi
nimui — kuo daugiau gauni,.ninkais. Bergmanas buvo pa- 
tuo daugiau iš tavęs paima (kaltintas, kad jis nusuka mo- 
valstybė. Bet yra dar savi-į kesčių, ir valdininkai išsive- 
valdybiniai mokesčiai, kurių dė jį aiškintis net iš repetici- 
normos visiems vienodos (ki-Įjos, ir tai buvo perpildyta 
tur, pvz., Britanijoje, savi-j taurė, kuri šią garsenybę 
valdybės ima mokesčius nuo privertė apsispręsti, ar ir to- 
nekilnojamojo turto). j liau likti savo krašte, ar ban-

Tasai mokesčių didumas ir aPsif^ti su svetima ap' 
suprantamas, nes valstybė, ,n a lr
juk ima ir savo ruožtu vėl, Astridai Lindgren advoka- desnį‘ 
atiduoda kita forma. Tačiau,tas išaiškino, kad pagal 1977 
mokesčių didumas ir nerimo^ metų įsigaliosiantį įstatymą™ ’̂ , . 
kartais nemaža sukelia. Du Į ji turėsianti mokėti 102 pro- pasielgia, kaip rodytų 
neseni triukšmingi atvejai į centus nuo savo pajamų, mano atvejis, 
buvo filmų statytojo Ingmaro1 Tada ji kreipėsi į mokesčių

* V c. AA J ****-'
Tačiau vargu, ar tie "tobu- nėja užsieniečiams.

ja į ’«mą“: tariau tos ^kaS^“a^- *.±1 Len!no'-

pačios pozos atitikmenų pa- njs« nubyrėjusio tinko. Už 
sitaiko ir .kitose grupėse, ki-, markių galima tokių ak-
tų įsitikinimų žmonėse Do-;menų nusipirkt!. Išduoda- 
J^d«no ironizuojami tobu- mas nejpažymėjimas, kad 
k.eJ'. . katalikai is aukMo tje akmenvs tikrai yra iš se- 
žiūn i tautininkus, liaudį-. nnjo katedros tinko. 
ninkus, luberalus. socialde-, Tog ..prekyW.

eina katedrai atnaujinti. Tikmftkrttttar, bet nfepanttrski- 
me. kad ne kitokį atsineši- 
mą į išvardintuosius "neto
buluosius“ turi ir... volde-

tuo būdu tikimasi surinkti 
reikalingas lė’as katedrai

marininkai tik kartais ži- atremontuoti- ° ,u rei- manmn«ai, tiK, Kartais, zi fej j 3 markių 
noma, kiek kitokiais pagnn- .
dais remiamą. „ Žmcma pri. atmeje tokių

Ddcydtoo gal ir kiek per 8enle"’j: P^oje yra ne- 
tendencingas samprotari- Paprasta' dau« ^ybes, 
mus gražiai tame pačiame

tikrus Lotynų Amerikos bei-kio ir kitų šventųjų tėvų ci- 
pietinės Europos kraštus, tatomis. 
kur vyksta sūkuringos spe-‘ _ „ ..
dalinės permainos. ; ?vZ-’ birželio

men.- trockistų i cung Spar- 
JJAV-se trodkistai 5^’ tacus“ laikraščio numeiyje 

S’piętgjęai kurių didžiųjų u- įprastiniu * būdu susido- 
niversitetų pakraščiais, ypač rojama su "stalinistais“, 
ten, kur daugiau juodosios J »»maojętajs«> ’’reformistai-s“ 
ir rudosios rasės žmonių.; jr „liaudies fronto“ šalinin- 
Bet net ir gausingiausiuose t kais. Prancūzų kompartija, 
jų židiniuose visur galima pVz., puolama už tai, kad 
juos pirštais suskaičiuoti, j atsisakius "proletariato dik- 

Pagrindinė trockistų veik-'; tatūros“ principo, kad Įsisu- 
la — literatūros (platinimas pusi į nacionalistinę Pran- 

‘ cūzijos trispalvę ir kad ieš
kanti "liaudies fronto“ ikar-

ir mitingų bei demonstraci-
naiviu klientu apgaudinėji-| sukimas- Nors jų tikslas ..... ,
mo ‘"Autentišku“ senienų Yra buržujų, kapkalistų ir tu su buržuaziniais eportu- 

"Sėjos“ nr. atmina nuosai- narįiavėiai kartais nasiūlo fašistų sutriuškinimas, jieįnistais. (Įdomu, kad tuo tar- 
-kesni. lygesni Radixo žo- D:rkt: ,-r ”t?kra« Atilos kar-Naugiau laiko praleidžia be-; pu trockistai nuo stalinistų 
džiai "Apie mūsų laikų kro- , . kaukole ir net • siginčydaimi su kitomis radi-: ir reformistų gauna ’ ultra-
nikas“ šiame Straižyje grupelėmis. Ginčai kairumo“ priekaištą!),
taiuiai diskutuojaimi kai ku-i •« , * • T j t i Ivis amie stnatesr?m ir takti»tie katalikiškosios ktypties * kandus, Judą Iskanjotą... ^^frl^T^ofiud 
spaudoje pasitaikantys tei-į ...
girnai apie proMematinį į AKLI ALPINISTAI

Tame pačiame "Young
. . . -. i i Spartacu?“ nr. rašoma, irją, kaip sunaikinti kapita- kaip susidoroti su Bostono

jie sugadino, tai iš dalies gal santyki tanp religinės ir j 
dėl to būtų pakaltintini tie,l valstybinės-tautmės laisvės, 
kurie apsuka valstybę, nesu- Darydami šias kritines
mokėdami kiek reikia mokės- pastabas, nieku būdu neno- . x . . ,, ,
čių. Spėjama, kad Švedijoje'rime sumenkinti "Sėjos“ Paa,ęklJa 
mokesčių per metus nusuka-i (savaime aišku!), o tik iš- ’tenasataKake allksciau M1 
ma iki 3 bilionų dolerių. Tai kelti joje teikiamos medžią-J* .v«i buvo vienas su kitu 
praeitais metais mokesčių «T v y b ą... sujungf v.rve. J.ems vado-
inspekcijų valdininkams bu-! Kaip viaada. taip ir ši vavo kalnų la.p.otoja, spe-
vo duotos didesnės teisės: jie kart* !»te»‘i»ma memuan- «alisu..

______4V.1...O4 Wnj, pagerinami iš-
gali įstaigose reikalauti 
dyti dokumentus ir gauti lei
dimus įeiti į namus. Gavę di-

lizmą.
Dešimt aklų Borneo saloje i §aVo kairiuosius oponen-

"fašistais“, besipriešinan
čiais integracijai "busini-

(Malazėjoje) įkopė į 13,45G tu? trockistai vadina ”stali-’mo“ keliu. Viena radikalių-
pėdų kalną. Pradžioje lipo 11, 
bet,

kilūs asmenvs, rafioma tiek 
praeities, tiek ir dabarties STEPONO KAIRIO ATSI* 
politiniais klausimais. San-'MINIMŲ PIRMASIS TO- 
tūriame aktualijų skyrruie,MAS z "LIETUVA BUDO“ 
kuriame cituojamas ir "Ke- JAU IŠPARDUOTAS, BET 
leivis“, vienu kitu lakonišku, ANT ROJO TOMO—"fAU, 
redaktoriaus sakiniu paša- LIETUVA“ DAR YRA NE- 
koma daugiau, negu ištisais DIDELIS KIEKIS, 
paklodiniais komentarais. Į Kaina $2.00. ____

ristais“, "apsimetėliais“, 
"kretinais“, "demagogais“, 
"gengsteriais“ ir dar kitaip. 
Atsivertus priešininkų -spau-

jų grupelė reikalavusi, kad 
į Bostcną būtų atsiųsta 
federalinė kariuomenė čia 
"skriaudžiamu 'juodųjų tei-

dą, lygiai tie patys ar pana-’sems apsaugoti ir siautėjan- 
Šūs epitetai taikomi trockis.* tiems baltiesiems rasistams 
tams. Vieni kitus prakeikti, aptramdyti“, ši reikalavimą 
— smagiausias "revoliucio-’trockistai griežtai pasmerkę, 
nierki“ užsiėmimas. Ir nesi-Į nes juk kariuomenė, imau* 
stebėtina, nes ką gi šiaip Į doto jų kapitalistu vadovau- 
daug tokio jiems beliktų i jama, gintų ne skriaudžia- 
veikti? imųjų reikalus, o savo šautu-

IMtertinėmis sąlnomie:a.t-*ukti!ie.’ia!.! 
Amerikoje oisanizuoti tik- ?us,1.r/?l*I"!nklW- 
rą, to vaido vertą, revoliuei- ^čekistai siūle, kad juodie- 
ją - tai tas pat. ka» bau- J1- kartu 8U VIsa įminki- 
dyti mautis kelnes per gal- (Nukelta į 3 puslapį)



Puslapis trečias KELEIVIS, SO. BOSTON Kr. 29, 1976 m. liepos 20 d,

šieji laidotuvėse buvo perse
kiojami, o mokiniai nelei
džiami į kapines. Po laido
tuvių sūnaus kapas buvo iš
niekintas.

Rusai okupantai, Salin ii Lietuvos!

CHICAGO. ILL. IŠKILO MANDAGUMO 

PROBLEMA LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

KOLCHOZAI LENKIJOJE apskr.

Mirė dr. Z. Rudaitis
Liepos 7 d. mirė chirurgas! Nepasakytume, kad ame- 

ir ortopedas dr. Zigmas Ru-: rikieėiai, nušlifuoto europie-
daitis, 80 m. amžiaus, gimęs' čio akimis žiūrint, yra man- Mykolo Vaitktus atsimini- 

i Obšiūtų kaime, Vilkaviškio ! dagaus elgesio. Europietį mai:

Mirė Antanas Jonynas pagandos ir agitacijos — S.
Rožėnienė, bet partinės į-

Liepos 5 d. Vilniuje štai- skaitos vedėjas — "vyresny- 
ga mirė "vienas ryškiausių sis brolis“ N. šlenevas. 
jaunosios kartos poetų, uže- i
musių kovingas pilietines i • Esama ū* "neprincipin- 
pozicijas..., ištikimas kovo- gų“ komunistų. Tai švietimo 
tojas už socializmo ir komu- skyriaus darbuotoja komu
nizmo idealus“, — tariant nistė A. Taurienė ir Kratiš- 
vilniškės Tiesos žodžiais, j kių apylinkės vykd. komite-

.. .. . . !to pinnininkas. taip pat ko-
Vdionis gimęs 1. -o. T1* munistas, E. Meškinis, kurie 

gruodžio 14 d. A ytuje, Į savo motjnas laidojo tikybi- 
ankstyvoje jaunystėje nete-, ėmjs igomis...
ko regėjimo, (komunistams 1
užėmus Lietuvą, tuoj isijun-, • pasak Biržiečių Žinias, 
gė, Tiesos žodžiais, — ’ i at- j "partijos narys negali tole- 
gimstančios respublikos vi- • ruoti, kad šeimos narys bū- 
suomeninį gy venimą ir lite- Į tų laidojamas su bažnyčia,
ratūrą“. 1 vkaip lygiai negali būti pa-

Jis yra išleidęs keliolika į kantus krikštynoms, sutuok- 
poezijos ir kitokių knygų. į tuvėms bažnyčioje. Daly

Varšuvoj leidžiamas Tri- .. . snecialvbė*
huno Ludu paskelbė straips-; b dJirbo g. p į
n,, bud.,ant, yynausybes ke- a Luno ligoninėse. oka- 
umm, pakeisti dabartinę , nublokštas i Vo-
žemes ūkio tvanką.

,pUttina, ar bent juokina, net Su Minij#. 2W ps,
Velionis nepriklausomoje įg psl.. kaina minKt. virš. $1.50.

kietais — $2.00.kėdės atramos, viešam susi
rinkime ar scenoje rankų Baltijos gražuolė, (Liepo- 
laikymas kelnių kišenėse, o ja), 332 psl., kaina minkšt. 

mcd tuviu vvaivug* kietiją__Nuembergo ir Ha- ] bartais ir žymaus politiko virš. $3.00.
Laikraštis rašo. kad tiktai nau ligoninėse. Atvvkęs i i «kerečio!jimaąs prieš audi- Per giedrą ir audrą. 272 

40‘, Lenkijos žemės ūkio JAV, jis darbavosi Dixon! t017W.a?rt kelnių ištrauktais psl., kaina minkšt. virš. $2.50 
tėra mechanizuota, kad jis (valdiškoje ligoninėje, o nuo

, vauti šiose apeigose — reiš- 
Žinoma, velionis buvo ap- j kia būti neprincipingam 

dovanotas ordinais, o 1974 į nuoiaidžiam savo, kaip ko- 
m. už eilėraščių rinkinį "Pa-į munisto, sąžinei“, 
siryžimo metas“ gavo res
publikinę premiją. I • Turgavietėje ir čia —

t, , ., . ,. . t "žmonės derasi, tperka. par-. ‘ (l- An-> duoda“. Turgavietėje drau-
takalmo kapinėse. į ()ži;ma pardavinėtiJ valsty.

Į binės ir kooperatinės pramo- 
Biržiečių Žinios apie Biržus 'nes pagamintas prekes —J

I jas

15 metų atsilikęs nuo Čeko-11953 m. 
slovakijos, 10 metų nuo Ru-: praktika, 
munijos ir 20 metų nuo Va-' 
karų, pvz., nuo Prancūzijos.
Italijos ir kitų valstybių ū- 
kio.

Esą, maži ūkiai nepateisi
nę savęs, todėl "artimiausia
me dešimtmetyje Lenkijoje 
reikia atlikti tai, kas kituo
se kraštuose atlikta per ke
lis dešimtmečius“.

Kaip žinoma. Lenkija yra 
vienintelis komunistų valdo
mas kraštas, kuriame žemės 
ūkių dauguma yra privačių 
asmenų rankose, bet duonos 
Lenkijoje yra daugiau, negu 
ten, kur žemdirbiai suvaryti 
i kolchozus ar sovehozus ir 
eina valdišką baudžiavą.

AR SKAITĖTE

MES VALDYSIM PA- 
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Laiškai Andromachai,—
ryba ir poezijos vertimai, 
98 psl., kaina $4.00.

palaidais marškiniais. Na, N ildllusolnyb& sauIfje
o tikras džentelmenas“ tik- iin,o .n.A, T j v onc , 
vai galėtų apalpti, pamatęs «19‘8-1940) I dalis, 296 psl 
miesto burmistro, teisėjo ar ^aina minkšt. v*m. $2.50, II 
generolo "misiukę“, iš ryto ~~ Psl > kaina mink- 

, naktiniuose marškiniuose .šta>s virš- $2.50, III dalis — 
Pi aeitą 'Ketvirtadienį pa- -bėgančią skeisai gatvę į*264 psl., kaina minkšt. virš. 

sibaigė SLA seimas, kuris. krautuvėlę nusipirkti pieno • $2.50, kiet. — $3.25. 
buvo prasidėjęs liepos 4 d. :ar cigarečių. Amerikiečiui j Šiaurės žvaigždė, 297 psl., 
Seime dalyvavo per-100 at-, (aj paprastas įvykis. '
stovų beveik iš 150 kuopų, j

Iki šiol SLA seimai seniai į Bet moterys ir čia nuo se-
buvo šaukiami kas antri me- ’ novės turi pirmenybę, nors 
tai. Šiame seime nutarta! įstatymais tos lytys ir suly-

įvertėsi privačia

Pasibaigė SLA seimas

rinktis tik kas treji metai. 1 gintos.

kaina minkšt. virš. 
kietais — $4.00.

Vienas mažas gyvenimas, 
Henrikas Lukoševičius, 192 
psl., kaina $5.00.

ROMANAI
Kalnų giesmė, romanas, 

Vacys Kavaliūnas, 201 psl., 
kaina $2.50.

Pulkim ant kelių, romanas, 
Kazys Plačenis, 200 psl., kai
na $2.00.

Pavasario lietus, romanas, 
Aloyzas Baronas, 261 psl., 
kaina $3.75.

Prisikėlimas, romanas, Alė 
’įRūta, 205 psl., kaina $2.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, 1 dalis, 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

Šventaragis, II tomas,ro.

Mandagumo klausimas iš
kilo Bostone, apsilankius 
Anglijos karalienei Elzbie
tai II. Vietines, ir ypač "iš
laisvintas“, moteris labai

Lietuvos keliu, inž. Petras j manas, parašė Vytautas

DIDINA RUSINIMĄ
reikia atiduoti parduoti j

Ir Biržai turi savo laikraš-i specialioms komiso valdžios’ Bostone leidžiamo dien- 
tį — Biržiečių Žinios, kuris krautuvėms, bet tų taisyklių' raiščio Christian Science Mo- 
išeina 4 puslapių tris kartus ne visi laikosi. Policija aky-’nitor bendradarbis David 
per savaitę. Spausdinama liai seka tą prekybą, rašo? Willis rašo. kad Gruzijoje 
12,000. Jis yra komunistų protokolus. Iš laikraščio su- kilo didelis pasipriešinimas 
partijos Biržų komiteto ir žinome, kad Einoriųkolcho- potvarkiui, kad Gruzijos- 
rajono "darbo žmonių depu- zo gyventojai A. Bajorienei mokslinės disertacijos turi 
tatų“ organas. Jo vyriausias surašytas protokolas už tai* būti rašomos įusųkatba. 
redalktorius V. Peisaravi- kad ji net iš Polocko atvežė Kalbaina, kąd toksai po- 
Čius, pavaduotojas P. Sko- skaručių ir Biržuose jas tvarkia nuo rudens veiksiąs 
džius. ' bandė parduoti.

• Iš to laikraščio sužino- • Iš skelbimų sužinome, 
me, kad ir Biržuose atnau- kad linų fabrikui reikalingi:

TORONTO, ONT.
Serga K. Kalendra

Kostas Kalendra, dalinio 
paralyžiaus ištiktas, gydosi ... 
generalinėje Etofoicoke ligo-Į Papiktino faktas, kad pnė- 
ninė’je, dr. L. Leknickienės jml,me karalienės jachtoje 
nriežiūroie Britannia vyrai buvo ipapra-K. Kalendra nepriklauso-!^ «
moie Lietuvoie vra buvęs zmonos “ tlJ< pa*kui 
Šiaulių ir kitų apskričių vit ’’»“™lėtinius'‘... Kai Moks- 
šininku Pajutimuoju metu ™*>e&us direktonus 
buvo Vilniaus apskr. virsi- B' adfo"d Wasbbum 
ninku. ? ,

Lelis, 264 psl., kaina $6.00.
Žvilgsnis atgal, Bronius 

Milašius, 171 psl., kaina $2.00
Atsiminimai apie Juozą 

Liūdžiu, Petr. Liūdžiuvienė, 
88 psl., kaina $1.00.

Prisiminimų fragmentas, 
Kazys Musteikis, 126 psl., 
kaina $2.50.

Milžinų rungtynės, Myko>

Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Pagairė, premijuotas ro
manas. parašė Jurgis Gliau
dą, 270 psl., kaina — $4.50.

Naujųjų metų istorija, — 
Birutės Pūkelevičiūtės nau-

lo Vaitkaus atsiminimų VIII į jausiąs premijuotas roma- 
tomas. 203 psl., kaina — J nas. 182 psl., kaina $4.50.

$3.00, Abraomas ir sūnus, pre

jintos gatvių pavadinimų darbininkės moterys (atly 
lentelės, parašytos lietuvių ginimas iki 140 rublių per 
ir rusų kalbomis. mėnesi), įvairių kategorijų

ir Lietuvoje.

NEW HAVEN, CONN.

Abu broliai kariuomenėje
New Haveno gyventojų

.suteikti (pirmenybę savo Į minkštais viršeliais 
žmonai, jauno karininko bu-į kietais $3.50.

TRYS1R V1ENA'Janin<?8

imiąjį svenkfnosj ir sa b*ita-|raSytGaįnelę petkevi- . ,
Praneš-nc kad iau kha’ ° “ '• «**> St -T?

Z i^auaSnta ii’ Tą mandagumo p, otokok, J ‘ ’irSCh"’

gai laukta, moksliškai doku- turSjo aiškinti amerikiečiam P18; .
mentuota prof. Martyno ir čionykštis britų konsulas,) Ątaibktinio kareivio ui- 
Brako redaguota MAŽOJI kuris pareiškė: "Vyrai yra ra4<1*. Jonf Januškio atsiim.
LIETUVA III tomas. karalienės pakviesti dėl jų nimai is Antrojo pasaulinio 

Tą knygą dar galima su nuveiktų darbų, dėl nuopel- karo laikų Europoje, 127
50r< nuolaida iš anksto už- nų, o jų žmonos — iš man-, pst, kaina $2.00. 
sisakyti, tuoj pat pasiun- dagumo. Tokiu atveju -vyras, Išeivio daua, Juozo Kapa.

NEPASlKARTOJANTI

PROGA

mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 pei. 
kaina $4.50,

Sunkiausiu keliu, romtl-

a A A.. .altkalviai (atlyginimas iki Lipčių sūnūs Stasys, 4 h?6"! le£: adresu- ! aina pirma, o žmona paskui.,činsko 1950-1973 m. atsimi-
• Komunistų partijos ra- 170 rublių), vairuotojai (at- tus ?sb^. karo avia-j 295 psl., gausiai

vtei° ui™“ je Kondio^’ '-'P"™38 iki 170 jAVirp^rt^NebSn ; ,itu,e-Inc“ 29 We»‘s7,h Sl- k>a a^‘Varei«?." *ki’! j^niota, kieti viršeliai,

antrasis mirm E Tračias’ To štabo seSntėiNew York’ N Y- 10019 la> pakvietime ji kaina $7.00.
Nauja Bažnyčio, kronika Konstancija yra apdovanota! Laikas labai ribotasnununa puma. ji pnvnoj, ir, Vytautas Voiorta.,

(JAV oro pajėgų pagyrimo'pabubėkite.
organizacinio skyriaus ve
dėjas A. Kriauklvs, bendro
jo—K. Marcinkevičius. i>ro- Vakarus pasiekė Lietuvos j medalju

Katalikų Bažnyčios Kroni
kos 22-sis numeris, 67 pus
lapių.

laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

Kiauros rieikučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl.. kaina $4.50.

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

Atlaidų pavėsyje, roma
nas, parašė Povilas 'Abelkis, 
467 psl. kaina $4.00.

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

Rene Rasa, MEILE TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

3.50.
Alpis, romanas, autorius 

Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Aidai ir Šešėliai, premi
juotas romanas, parašė Va
cys Kavaliūnas, 234 pst, 
kaina $5.00.

Viena pasauly, romanas, 
parašė Danutė Brazytė-Bin- 
dokienė. 241 psl., kaina — 
$5.00.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SONOS. n tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

Nuskandintas žiedas, 15 
novelių, parašė Juozas Turi
nis, 200 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 
$2.50, kietais $3.75.

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

Tautvilą, romanas, parašė 
Juozas Kralikaūskas, 205 
psl., kaina $4.00.

Nemunas teka per Atka
lą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50 
kis. 259 psl., kaina $4.50.

Poilsis ant laiptų, Vytauto 
Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapių, kaina 
$4.00. _

GY-
eina, o vyras tik sek aiš pas-į VENIMAS YRA DAILUS, 
kos“. į romanas iš lietuvių emigran-

Dėl to visų Bostono poli-Į tų gyvenimo, 242 psl., kai* 
tikierių žmonos per kara-:na $2.50
lienės sutikimo iškilmes tre- LIETUVOS VYČIO P£D>

VOKIETIJA
Mirė buvęs prezidentas
Liepos 8 d. mirė 1969-74 

metais buvęs Vakarų Vokie
tijos prezidentas Gustavas 
Heinemannas. 76 m. am
žiaus. Jis priklausė socialde
mokratų partijai.

Antras Lipčių sūnus Li
nas ’jau metus tarnauja JAV 
karo aviacijoje. Jis 2 metam 
išsiųstas į Angliją.Jame tarp kitko yra Vil

niaus arkivyskupijos 31 ku
nigo pasirašytas atviras laiš- 

i kas Lietuvos komunistų par- . .
• tijos centro komitetui, ku- i Lietuvių susitikimo švente

REVOLIUCIJOS SAPNŲ 

PASAULYJE

(Atkelta iš 2-tro pusi.)
ja, per unijas organizuctųsi iiame prašoma panaikinti
j "savisaugos gvardijas“ ir \ isus nutarimus ir įsakymus, 
patys apsigintų nuo rasistų prieštaraujančius tikėjimo 
puolimų. Pagaliau, trečioji ir sąžinės laisvei, ir įgyiven- 
radikalų grupelė iš viso pa- dinti Jstątymų garantuotas 
sisakiuti prieš "businimą“.,•teises; Leipalingio klebono 
nes tai esanti kapitalistų kun. A. Ambraso praneši- 
priemonė "provokacijoms mas vyskupui apie bandymą 
kelti ir darbininkų klasei padegti Leipalingio bažny- 
sukiršinti“. Už tokią pažiū- įčią; buvusio Lukšių viduri- 
rą jie trockistų buvo apšauk- j nės mokyklos auklėtinio at- 
ti "politiniais gengsteriais“. i viras laiškas mokyklos pe-

Taici linkima ir nas ko-Hagogų tarybai <nu?r?:as 
J?.’ v • • L • l • ' pasiųstas švietimo ministe- 

munistus... Kaip ir kai kurie • L. .\ . ,. . . . .„ .___ ... , ;; -• »rijai ir Sakių rajoninėm val-emigrantų sluoksniai, šie: ... . , “ J• -dziom), kuriame rašoma a-komunistėliai gyvena nuo- . tįįaji nersekioiima 
savri sumikni’tHmp nuo uph* I J P J v
lybės visai atiti-ūkusiame' kai'‘
rt rinfe" Zai vaikai' mok>'k,os.
avtaak spi egimai’, vira i dbek‘0Haus

«• i . • u j viras laiškas Pravdos laik-įų kalba nieko neturi bend- .... s......, • • rasciui manevrų metu zuvu-ra su besivysiančio evveni- . , . . <r.,. .
mo realijom. 19!7 m? Rusi-
joje įsavinti refleksai 1976 į?u<^a'Za®^’“S.P^ 
pirt^ik!d komiški ~ 8kun<Ižiasi- kad lai nebuvo

PUTNAM, CONN.

peno paskui savo vyrus, o 
princas Pilypas — paskui 
karalienę.

Šiemet visame krašte, ry
šium su jo nepriklausomy
bės 200 metų sukaktimi, yra 
ruošiamos minėjimo iškil- Gerb. pone Valiulaiti.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

mės. Po liepos 4 d. jos pa
laipsniui baigiamos, bet N. 
Anglijos lietuvių didžiau
sia susitikimo šventė dar bus 
liepos 25 d. Putnamo sese
lių sodyboje.

Kasmet ten į tokią šven
tę susirenka gausus žmonių 
būrys, o šiemet laukiama jų 
dar daugiau, nes atvyksta 
vysk. Daniel Reilly, kuris y- 
ra palankus lietuviams ir 
domisi jų veikla, o taip pat 
— ir pirmoji moteris guber
natorė Ella Grasso. Reikia 
manyti, kad jų dalyvavimas 
patrauks ir spaudos bei te- 
lėvizijos dėmesį.

Iki malonaus pasimatymo 
Albina Lipžienė

Dėkui už "Keleivį“ su Jū
sų straipsniais. Gerai rašote, 
bet mane vistiek neįtikina
te, kad bolševikai, su kurių 
propaganda af? irgi susipa
žinęs, leistų okup. Lietuvoj 
daryti kam nors tai. kas ne
siderina su jų propagandos 
tikslais. Ir tos geros knygos, 
kurias jie leidžia, yra tik 
pasaldinimas jų prop. nuo
dų, kuriuos jie bruka mums 
kitose savo knygose.

Tiek. Linkėjimai —
Jūsų

P. Stravimkas

JAV GYVENTOJAI

JAV statistikos įstaiga 
skelbia, kad liepos 4 d. šio 
krašto gyventojų buvo 215, 
667,979. Tai yra beveik 100 
kartų daugiau, negu čia gy-', 
veno tada, kai buvo paskelb

Dar prieš šias Elzbietos II 
gastroles amerikiečiai buvo' 
mokomi, nekišti karalienei 

! po nosim savo rankos, jeigu 
ji pirmoji nesisveikina, ne
klausinėti "How do you 
do?“, nesiteirauti karalienės 
amžiaus ar uždarbio, o taip 
pat, ar Pilypas nėra jos ap
gavęs, kadaise viešėdamas 
Australijoje ir ar sosto įpė
dinis Charlis tikrai mėgsta 
stipriai išgerti?

Spauda juokauja, kad ka
ralienės baliuje net prezi
dentui Fordui kartą paslydo 
liežuvis, ir iš įpročio pavadi
no ją tik "ponia karaliene“,!

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

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. P. Kalvaitytės-Karveli*. 
net, 360 psl., kaina . .$3.50.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.76 
minkštais $2.50.

WE WILL CONQUER 
THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas. 217 psl., kaina 
da, 270 psl., kaina $4.50.

užmiršęs, kad reikia kreiptis 
puoi-niu žodžiu: "Jūsų Ma
jestote“...

Ar skaitytos?
JUK NETURITE?

LIETUVOS ISTORIJA, 
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
K af ne ...... .m..... $6*

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

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10,

! minkštais — $8

Romos imperijos laikais 
žmogaus amžiaus vidurkis 
tebuvo 23 metai, viduram- 
iiai« — 33 m., iio iimtmaCio; Lietuvių Darbininkų Drau-ieista palaidoti žuvusio su-. Argi sunku butų surasti

* * * naus su religinėmis apeigo- vi«ną naują Keleivio prenu. -------- --r--------  ao •• » ’ V ,7 j i
Kitą savaitę: Apie nacius mis, o kai, nepabucrusi vai- meratorių? O juk kiekvie Ita nepriklausomybe, nes Va P Yorke, 104 psl,

Marketparke ii "nui>ns- džios grasinimų, atliko savo naujas prenumeratorius(<la 13 kolonijų tegyveno til moterų — 51 m.. Šiuo metu didelio Ivrn.avo, daug diust- 
mūsų spaudoje »*diirinę pareigą, dalyba v stiprina laikraitį. J ’pip 24 mil. žmonių, tie skaičiai prainka 70 m, racijų, kaina $3.0 ,



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 29, i976 m. liepos 20 d.Puslapis ketvirtas

GRAŽI “RATELIO“ 
GEGUŽINE

Viena iė Conneeticut lie
tuvių tautinių šokių grupių 
yra susiorganizavusi Water- 
bury ir ipasivadinusi “Rate
liu“. Jau antri metai ji in
tensyviai ruošiasi Penktajai 
tautinių šoikių šventei. Gru
pėje yra jaunimo iš Water- 
bury ir apylinkių: keturi 
Budriai iš Bethel, Viktutė 
Krorikaitytė iė New Haven, 
kiti iš arčiau. Suorganizuoti 
jaunimą j vieną grupę iš 
skirtingų vietovių nėra leng
va ir nevisada pasiseka. Rei
kia ypatingų sugebėjimų, 
bet didelės pastangos ir 
kantrybė duoda gerus rezul
tatus. Tokius sugebėjimus 
čia parodė A. Bulotienė.

“Ratelis“ yra jau puikiai 
susišokęs ir dažnai kviečia- 
mas pasirodyti kitur. Biiže- 
lio 28 d. jis sėkmingai daly
vavo New Haven Bicenten- 
nial tautybių festivaly. Vie
tos dienraštis rytinėje laido
je įsidėjo mūsų šokėju nuo
trauką. Gaila, kad fotogra
fas tematė tik merginas, 
nors lygiai puikiai šoko ir 
vaikinai. Už tat “Rateliui“

Teisės patarimai Ką tik gavome

Advokatė dr. M. Sveikauskienė sutiko atga
nyti | Keleiviu skaitytojų klausimus teisė* 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
nformaeinio pobūdžio. Klausimus ir ai 
mkymua spausdinsime šiame skyriuj* 
i eiiifs reikia pažvmėti, kad esate Keleivi) 
skaityto jaa.
Klausimus prašome siųsti tiesius šl*u

Klausimas

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai f d»w. 
ttostoa Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Maas. 02132

Prieš G metus norėjome 
pirkti namus. Suradome gė
lus trijų butų namus ir susi
tarėme dėl kainos ir su ban
ku dėl paskolos (morgage). 
Tik viena buvo bėda: mano 
vyras turėjo gan rimtą auto
mobilio akcidentą. ir mes 
bijojome, ikad, jei teismas 
priteistų mums mokėti tam 
sužeistam asmeniui dau
giau. negu mes turime drau- 

I dimo. iš mūsų gali tuos na
mus atimti.

Pasikalbėjome su dukte-
dėkinga visa New Haven

— Ale tai grožybė, tai — Žinoma, tėve, mačiau t
gražumėlis! Maiki, ar tu . ir karalienę. Ją buvo galima 
matei? matyti ir televizijoje, kuri

— Apie kokias grožybes transliavo visas iškilmes.
tu kalbi?

i turime kitu du vaiku. Jie vi
si yra vedę. ir mes nenorė
tume su niekuo pyktis arba 
bylinėtis, ypatingai su sa
vais vaikais, bet mums atro
do. kad taip. kaip dabar yra, 
yra negerai.

Jei žentas nesutiktų namų 
pervesti mūsų vardu, ar mes 
galėtume jį priversti? Mes 
neturime iš jo jokio ra’-to. 
Kaip mes galėtume įrodyti, 
kad namai yra mūsų? 

Neramūs tėvai, 

Keleivio skaitytojai

rim ir žentu ir visi sutarėme,
kad namai bus perkami žen-

tz -j ., ,. to ir dukters vardu, mūsųKeliones Klaidoms, šokių val(|() nej neminint 
šventę padengti

lietuvių kolonija.
Atsakymas

“Ratelio“ 
vadovybė, tėvai ir pats jau- 

• nimas, suruošė gražią gegu-
| — Nu, tai kaip ji tau pa-l žinę St. ir K. Utfhšaičių ne

Poezijos knygos^ __
'tieji prie knyw karnos pri- - Ma^cįusetu fren>n ’deda 5cz val,tijos mokesčio, 

lieji pna knygų kainos pn-j
deda 5% valstijos mokesčio, j Juliu, Janonis, poetas ir

(revoliucionierius, parašė — 
Baltas mėnulio suėstas,! Juigis Jašinskas. 265 psl., 

kaina $8.00.

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1912-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, įriš
ta, kaina $15.00.

Aleksandro Radžiaus eilės, 
72 psl., kaina $3.00.

Plauk, mano laiveli, Petro 
Sagato eilės, 111 psl., kaina 
52.00.

Alijošiaus lapai, dr. S. 
Vliūno humoristiniai eilėraš
čiai, 87 psl., kaina $2.25.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), III to-

>mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše- 
ės Vaivorytės eilės, 42 psl., liai. kaina $10. Galima gauti

nama $4.00.

Iš dūminės lūšnelės, K. B.
Kraučiūno eilės, 124 psl., kai
na $1.00.

tes knygos pi imą jį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Kalanta, parašė
Alantas, 116 psl.,

Toli nuo tėvynės, Petro ’ kaina $3.00.
Babicko eilėraščiai, 102 psl., i

Romas
J Vytautas 
> Iralrm I

kaina $3.00.

Raidės laiko griaučiuose, 
Rimo Vėžio eilėraščiai, 93 

Ipsl., kaina $4.00.
I

Tikiuosi, kad Tamstos su-' Burgolikos-georgikos, Pu- 
blijaus Vergilijaus, vertė dr.

Ne tie varpai, Ados Kar
velytės eilėraščiai, 64 psl., 
kaina $2.00.

Mergaitė iš geto, romanas,
parašė R. Spalis, 365 psl., 
kaina $5.00.

Mūsų senolių žodžiai iš 
anapus, parakė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.

" , .. gebėsite geruoju susitarti su „V J .Mudu su .vyra turėjome savo dukra ir jos vyru dėi Antanas Ruksa, 427 psl., kai 
kiek santaupų bankuose, ir i n amų perleidimo Tamstoms .na minkšt. virš. $6.50, kietais 
mes sugebėjome pusę namui JeJ tektų šiuo rei,kaiu -kreip- “ *725-

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau-

v . . . . . ... Birutės rytas, J. Naranės tV nu°191 J metų iki
Kreipiantis , teismą šito- eil§raščiai i6ps,.>talina$1.oo sl« dlem*- Kalna *12- Jl 3™ 

kios rusies reikalu, reikia r
prašyti teismo pripažinimo s„ dai
(deolaration), kad Tamstos . , *•_ i_ •

x , esate tikrieji“ namų savi- . iv- —
ko mokėti, nes mūsų draudi- ninkai .įad Tamstų vaikai ne- P8 ’ a,na 5 • Vytauto Alanto novelės, S-
mo kompanija susitaikė su na,Pus lalk° truat ’/•
rukentėiuriu ir iam sumo- Klob°Ja turt3 Tamstų nau- r.uKtmejusiu ir jam sumo- . apdrikai 
kėjo (kiek. mes nežinome). da\/ lęiffl»,ikai toKs trust

i i A i / vadinasi “resulting trust“.Nuo to laiko keletą kartų

pirkimo kainos sumokėti 
grynais. Duktė su žentu l inko nuomas, mokėjo iš tų 
nuomų mokesčius ir kitus 
dalykus su nuomininkais 
tvarkė, nes jie gyvena ten 
pat, gi mudu su vyra gyve
name toliau.

Pernai ta nelemtoji auto-

— Ar ne sarmata tau dar tiko? 
klausti? Negi tu pramiego-; _ Karalienė kaip kara- 
jai tokius atlaidus? Juk pra- lienė.
eitą nedėlią visas Bostono' _ Nausa. Maiki. Karalie-
pamarys buvo prisigrūdęs Elziutė savo povyza yra' mui remti lietuviškos veik- 
žsnonių. Tiek idaug. kad ]abaj padalbna į Plungės pa-l los veteranus prof. A. Alek- 
man, pro juos braunantis, iš vjeį0 žemaitukes. A*š tokias'sį su žmona Marcele, dr. P.
švernelio visi guzikai ištrū- vakaruškose šokdindavau. Ir. Vileišį, Adomaičius ir kt. ♦
ko. Jie veizdėjo iš viso svie- jos nesipuikavodavo net prie1 Kitaio ir būti neturėtų, nes ^raąi ta nelemtoji auto- 
to į Bostono portą suplauku- šieno kupetos prisėsti. O te- jaunimas — mūsų ateitis, katastrofos byla pa
sius vėjinius šipus. Paskui nai> būdavo, apkabini, tai kuriame pasaulio krašte jis smaige, ir mums neteko me
tuose šipuose galima buvo ne <;avo balsu spiegia, neva bebūtų.
ir pasivaik čioti. Argi tu te- bijodamos, o kai nueini net; Albina Lipčienė
nai visai nebuvai, Maiki? nepakutenęs, tai verkia...)

— Buvau, tėve, ir aš. Ir Viena tokia Elziutė anais
mačiau burinių laivų para- laikais taip buvo prie manęs, 
dą. Jis buvo tikrai įspūdin- pristojusi, kad per biskį bū- 
gas. i čiau net apsiženfjęs.

paprastai puikioje sodybo
je. Susirinko nemaža žmo
nių grupė. Ypač malonu bu
vo matyti gegužinėje jauni

tis teisman, byla būtų ne
lengva ir ypatingai. Tams
toms nemaloni, kadangi ji nės eilėraščiai, 24 
būtų vedama prieš savo pa- $1.90. 
čių vaikus.

Rūtelės aitvaras, J. Narū-
kaina

gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Atspindžiai ūkanose, —

leistos Bostone 1976 metais, 
1000 egz., 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė, kaina — $6.00

Liūdnai linguoja lelija,
Petronėlėj Orintaitės poezi
jos rinkinys, 152 psl., kai
na $2.60.

Tau, sesute, Prano Lem-“SAUIES ŠERMENYS* užsiminėm dukteriai ir žen-! Aplamai kalbant. įstaty-
Tai visai neseniai išleistai tui, kad mes dabar norėtu- mai prileidžia, kad, jei žmo- 

Antano Gustaičio satyrinės ™e namus turėti savo vaidu, sumoka perkamojo tur- 
bet žentas nesiskubina: sa

berto gyvenimas, kūryba,
- -i — Jau vėl svaičioti tėve f““"® ^.yrines "•<= prisiminimai, 269 psl., iliust-

anelimis1. ,.-u, v - J,’č-,', ir humoristinės poezijos rin- bot žentas nesiskubina: sa- to kainą, tai jis n yra tikra- , i-
ak tokiu"t”?*£?S, alalene z le.aikinys, įdomiai ir gausiai ko, nueisiąs pas advokatą, *“.to turto savininkas, nors

• Antroji tai ne tavo Plungės'jj|UĮj^rt|o^ag jajjjnjn|(0 yik- kai laiko turėsiąs, ir viską J® 'r perka tą turtą ne savo, 
unara Para™oa.®zlute; Jl ,labali toro Vizgirdo.- Didelio tor- sutvarkysiąs. , bet kito žmogaus vardu. Nemarioji žemi, Lietuva

das buvo suruoštas Ameri’ ’!lt.el«en?ska.m“!ans >r ne’įmato. drobiniai viršeliai, h-i Taip tęsiasi reikalai, ir Ja.ČIa“- kai kuna!s atvejais, pasaulines poezijos posmuo das buto U! uostas Amen- ^„pūtusi, kaip kitos pomu-|bai ti,lKaKaiždų davanotr,’.'niekas nieko nedaro. Mums ka‘P Tamstų atveju teismas se,sudarė AlfonsuTiruouS.
“ ------- .. ....... | |e()a darvti neramu Mes galėtų prileisti, kad Tamstos 176 psl., kaina 16.00.

■ davėte pinigų mvo vaikams. Spinduliai ir ieiėliai -
-----------------------------------------------  ka;?° ]dwa.n? namams įsi- Arėjo Vitkausko eilėraščiai,

gyti (deposit). Jei butumete

— Bet tu man pasakyk, 
kodėl ten nebuvo 
kūrenamų šipų? Juk 
dabar daugiau yra.

— Tas burinių laivų para-

Hos Jungtinių Valstybių 2001 tės. žinoma, kai kas ją įsi
metu įsikūrimui paminėti, i vaizdavo visai kitokią. Ana, 
Prieš du šimtus metų susisie- j de«-3tntmetis vaikas Thamas, 
kimą vandenimis žmonės atvežtas karalienės pamaty- 
,pala:kydavo tik buriniais tj net iš San Diego, Kalifor-

Kaina $7.00.

laivais. Garinių laivų tada 
dar nebuvo. Todėl anai ga
dynei paryškinti ir buvo su-

nijos, laikraštininkų pa
klaustas, išdrožė: “Aš gal-Į 
vo iau, kad ji turėjo važiuoti1

CHICAGOJE “KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI “PARAMOJE“ (2534 W. G9th St)

64 p9l., kaina $1.00.

rantas tas paradas visuose.vaikų vežimėlyje, papuošta 
didesniuose Amerikos uos- karūna ir brangenybėmis, o
tuose. Iš anksto į tą šventę 
buvo pakviestos su savo lai
vais dalyvauti viso pasaulio 
jūrinė? valstvbės. Komunis
tinė Rusija buvo atsiuntusi 
net du savo laivus. Bet pa
rado metu New Yonko uoste 
tuos rusiškus laivus piketa
vo vietiniai gyventojai, iš 
mažu laivelių per garsintu

u atrodė, kaip paprastas 
žmogus...“ į

— Maiki, žiūrint šios Elz- 
butės i ikilmingo priėmimo? 
man atėjo į galvą labai gera 
mislis. j

— O kokia?
— Ar tu nemanai, kad i 

būtų labai gerai, jeigu mes,
vu/rka’bdami komunistinei žemaičiai, čia išrinktume
santvarkai nepalankius šū
kius. Užtat rasai labai įsi
žeidė ir gi ižo atgal i Sovie- 
tiįa. Dėl to mes Bostone 
tarp I enki ios, Porhrraliios, 
Tsparrio?. Ncrve<riios ir kitu 
krantu buriniu Mm parade 
nematėme rusi=W*u.

savo karalienę? Sakykime, 
kokią dar neženotą. gražaus 
feiso ir krutančių šlaunų Bi
rutę? Tada, Maiki, pasi
baigtų visi Altos, Bendruo
menės ir Vliko ermyderiai, 
nes visi mūsų valdžios prie- 
sėdos tik žiūrėtų į savo ka
ralienę. jai žemai kkuiiotųsi,— Tai va. kokia diela!| .... . * AO aš maniau, kad jie dar ne-‘ ant

su«Tėio apniaukti, ba jiems Į P1*8*0*. būty mūsų gyveni- 
vis iA Maskvos reikia gauti: m.e 3**^ spakama, kaip ka- 
nrikaza. kada bures pakelti,1 ™.neTe’.9,. . net.
kada nuleist ir kada laivo f
ralį pasukti į kairę ar deši-!^a<! bent pnes smertj suteik- 
n ' * I tų jam malonę?

— Ne visai taip buvo, tė-i ~ Tu >u vil fcHedb Wve
ve. i — Nu, matau, Maiki. kad

— O ar tu matei karalie- tav* galva nepriima jokios
nę Elzbutę? Inaujos misliea. Gut bai!

Trans-Atlantie Travel Service
Naadokilės Mūsą rūpestingu patarnavimu, ruoiiaatia 

> kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1977 metų pavasarinių 
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.
EKSKURSIJOMS ( LIETUVĄ — dar yra vietų šiose 
grupėse:

RUGSfiJO 30—$750.00 
GRUODŽIO 22 — $875.00

Air fares subject to changes and governament approval. 
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS

RIBOTAS! !

1977 metų EKSKURSIJOS f LIETUVĄ prasideda 
balandžio 6 dieną.

Registracijas priimame dabar.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boaton, Mana. 02127

393 West Broadway, P.O.Rox 116 
Telefonas: (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines ii Lietu vos sutvarkomee
rnHmhajamns iškvietimo dokumentua.

Savininkė: Aldona Adomonienė 
■aameeemeeMveemeevveMomveeMoeeeeMOMeoMOMMveMVNOMmM

; pirkę visai svetimo žmogaus 
j ;vardu, — būtų žymiai leng- 
jviau įrodyti, kad namai yra 
Tamstų, nes ir už juos sumo
kėjote. kad ir per kitą.

Tamstoms, o ne Tamstų 
vaikams, tektų įrodyti, kad 
buvo susitarta su jais. kad 
jie perka namus Tamstoms, 
o ne sau. Kartais ir teisybę 
yra keblu įrodyti. Jei mokė
jote banko čekiu, o ne gry
nais pinigais, kai pirkote, 
būtų pravartu įrodyti, kad 
čekis buvo banko išrašytas 
iš Tamstų santaupų. Tačiau 
to toli gražu neužtektų, nes 
vaikai sakytų, kad. nors tie 
pinigai ir buvo Tamstų, tai 
buvo jiems, vaikams, duo
dama dovana. Teismas žino, 
kad tėvai dažnai padeda sa
vo vaikams turto įsigyti. T<> 
dėl galėtų jiems p 
Jei būtu atvirkščiai, jeigu 
Tamstų vaikai būtų savo pi
nigų įmokėję ir namus pirkę 
Tamstų vardu, — teismas iš 
savo patyrimo netikėtų,, kad 
vaikai davė dovaną savo tė
vams turtui įsigyti.

Patarčiau su vaikais pasi- 
kalbėti geruoju, bęt griežtai,

-------------- RINK!
d imas turi būti atliekamas Steponai Strazdas,

psl., kaina $2.50.

The Brothers Domeika,
Liudo Dovydėno apysaka, į 
anglų kalbą išvertė Milton 
Stark, išleido Liet. Enciklo
pedijos leidykla 1976 me
tais, 238 pis., kaina —$6.00.

History of Lithuania, t)y
dr. Joseph B. Končius, 142 
psl., kaina $3.00.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko

I nromiinrdac rrymorioa 307
Benedikto Rotkėn. Wratti« Irom "ŽSrfefioi P'L’ kaIna 56-°°-

žvengia**? Ją galite gauti 
Keleivy už $3.00.

Po Dievo aalapeudaiafc
Vytauto Didžiojo godos, Le
onardo Andriekau8 eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

Devintoji pradalgė, lite
ratūros metrai’tis, 389 p«i., 

kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

Lietuviškasis Pamarys,—
Henriko Tomo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija,

___ į 263 psl., gausiai iliustruota,
VYNUOGĖS IR KAKTŲ*! su 71 puslapio vietovardžių 

SAI. Julijos ftrabaitėg ei* Į sąrašu ir žemėlapiu. Kai- 
lėrašėių rinkinys. 96 psL, na $6.00.
kaina $2.00.

Lithuanians in A marlei,
"* parašė dr. Antanas Kučai,METŲ VINGIAI, Alf. Ty-

ruolia, 176 psl. kaina $3. iliustruota, 349 psl., kai-

VAKARE BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitč. 
127 psL, kaina $2.00.

Į na $6.00.
Kini ja — Azijos milliaas,

parašė 20 metų Kinijoje fii- 
gyvenęs Petras Urbaitis. To-

RUDEN8 SAPNAI, Kotry - knygoje ne tik daiv Mo- 
no. GriirottyU. dMrrfčtai. 
premijuota knyga, 80 pa! 
kaina $2.06.

miu informacijų apie Kini
ja. bet ir daug spalvotų ir ki
tokių iliustracijų, 362 pal.,

AUKSINIAI RAGELIAI, 1 kaina $15.00.
Alijotieu. Ūpai, hunoito.

itiniai dr. S. Aliūno eilėraš
čiai aktualiom visuomųai-

64 psl., kaina $2.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS. M 

Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1J6.

nėm temom su Antano Gus
taičio eiliuotu įvadu, 87 pd.,

jiems pasakant, kad perve- EILftRAŠČI^J RINKINYS, Išmarginta drobė, VMM 
d imas turi būti ati 
tuoj pat, nedelsiant.

169 i Butkienės - Čekonytės MM- 
‘ i aščiai, 94 psl., kaina $3JM.



Fusiapis penkine KELEIVIS, SO. BOSTON \r. 29. 1976 m. liepos 20 d.

KĄ REIŠKIA 6% ,227 dviračius ir dar padarė Amnestija ir bombos
INFLIACIJA. vieną ginkluotą apiplėšimą.

į Nuostabi ir tos mergaitės Ispanijoje
Buvo metas, kada šiame atmintis:'ji ne tik atsimena 

krašte gyvenimas kasmet te- įvykdytų nusikaltimų vietas. Nepraėjo nė paros, kai ’ 
pabrangdavo po 3’,, bet tu-: bet papasakojo ir daug kito- i-panfjo? vyriausybė paža- ' 
rėjoms metu, ka; tas pabran-i su tuo susijusių smulk- dėjo paskelbti amnestiją, o 
eimas buvo niokos iki 12- menil- Ta gauja kartais per bombos išsprogdintos net 8 
?r Dabar nuo 1967 m. g>- dieną Įvykdydavo po 10 „u- didmiesčiuose. Vidaus rei-

venimas brangsta apie 6'. ir; slkalt,m«- kal0 ln!n!s".as. .n’anol. ka<1
daug kas džiaugiasi, kad taip i Ši gaujos vadė nuteista 3 tal k‘ullų)<!11 baskų darbas, 
yra, kad doleris dar labiau,metu- kalėti. | Mat, amnestija nenuma-
nemenkėia ! tema tiems, kurie nubausti

i PATARIMAI NE TIKTAI už pasikėsinimą į žmonių 
O pagalvokime, ką reiškia, • ŠEIMININKĖMS ° tų organizacijų

jei per metus gyvenimas pa-: narių už teroristinius veik
brangsta
met 
Jei
brangs taip, kaip dabar, tai praradę kai kurias sudėtines 
1985 metais ta mūsų apsi- dalis ir jų vietoje prisikaupęj 
drausta suma beturės vertės oro 1
tik $5,600. ! ... j

Arba, jei šiandien turite KaiP nuluPH Pamidorą?; 
banke So,000, tai iki 1985 m. Pasmeikile ant sakut& irl 
ta suma neteks vertės $2,100. trumPam ^telėkite į karstą;

vandeni arba liepsną. Van-;

EKSKURSIJA I ŠOKIŲ ŠVENTĘ CHICAGOJ
ORGANIZUOJAMA GRUPĖ SKRISTI | CHICAGOJ RUOŠIAMĄ TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ PAPIGINTA KAINA.
Norintieji prisidėti prie šios grupės, ku ri išskris iš Bostono penktadienį, rug
sėjo 3 d., arba šeštadienį, rugsėjo4 d., prašomi skambinti:

ALGIRDUI MITKUI 
Telefonas: (617) 969-1190

AR TURITE ŠIUOS 

Lituanistikos Instituto

veikalus?

Lituanistikos darbai, III

vosssomsssoosi

IMKITE
IR

SKAITYKITE

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I UETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ J LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ I 
•BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ

Viena savaitė Lietuvoje —« 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune,

RADUO PROGRAMA
Beniauaia Lietuvių Radijo 

Programa Naajoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ld- 
iociklų ir iŠ stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 

«ios ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptu | 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wcy, So. Bostone. Telefo
nas AN v0489. Ten gauna* 
»»•» ir Kaietvta

kus sukomentarais.
Lituanistikos Instituto 

1973 metų suvažiavimo dar
bai, 262 pri., kaina $5.00.

šioj knygoj yra išspaus-' 
tintos 22 paskaito*, kurios 
buvo skaitytos minėtam^

Anglų novelės. 23 autorių, suvažiavime.
Jei jūsų alga kasmet bus duo, esantis po odele, plečiasi jsi,darė Povilas Gaučys, 456 

pakeliama -5S , 1985 metais ir suplėšo odelę, tada ją leng-«psi, kaina $7.00. į GfZI ZodvUcU
jūsų algos perkamoji galia va nulupti. '
bus 10-12', mažesnė, negu * * * j Po angelo sparnais, nove-1 AngĮų^ietavių kn Ibų žo
dabar. į v.j ___ -___ ______ ,____ dės, Rūta, 191 psl., kaina dyna5> y Baravykas, nauja• Kad svogūnas piaustomas, $4

' negraužtų akių, padarykite; 590 1-’ <ai:-t SS 36 
TAI BENT "REKORDAS“ ’ viena iš trijų: pasaldykite- Inic,alai po tiltu, noveles, • b* ‘ “ -

šaldytuve, pjaustykite lauke Antanas lul-vs> Psl - kai-' ų 10

; laida apie 3 ).00«; žodžių

na $2.50. 4vnas, redagavo Karsavi 
ir šlaižOncrskS. apie

iih Ik
F*

t naktis Frankfurte

liaiau ir Taisau
Kamna Ii lauko \r viduje.
Lipdau popierius ir taisai. J 

rinką, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medfiaga.
JON AS 6TARINSKAS 

22* Savta Hill Avė. 
DMvheater, Masu.
Tri. CO $-5854

R ::-i'jo 16—24 .... $779 Rugsėjo 30—Spalio 8 .. $ 779 
Spalio 14—22 ............ $779

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono, New Yorko ir Montręalio Lufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis j:

Algirdas Mitkus
8 White Oak Road ur
Newton, Mass. 02168

:: ' > 1 >

Anglijos teisman pateko arba po tekančiu vandeniu,
jaunų nusikaltėlių gaujos
vadė, 18 metų amžiaus mer-1 „ocllt:o+nil kiškis, 253 psl., kaina $8.00. na $8 0Q '
gaitė Morris. Teisme ji pri- Kad nesukietetų nagų la-j ; Į
sipažino. kad jos gauja Įvyk- kas, Prieš užsukdamos bute | Peilio ašmenys, 3 v. drama, f Maaaachusetts gyvenan- J
dė 597 nusikaltimus, tame buką, pakvėpuokite į ji: an--Jurgis Jankus, 261 psl.. kai-'tieji prie knygų kainos pri-j ši radijo programa trane*
skaičiuje 161 apiplėšimą, glies dvidegenis išstums orą, Ina $4.00. i deda 5% valstijos mokesčio.' liuojama sekmadieniais iŠ
pavogė 39 automobilius ir ir lakas nekietės. ‘ SUaIlri„5 I.totie. WBUR 90.9 FM

banga nuo 1:30 iki 2:00 v.

nalte Tel. 617-969-1190
Apsakymai, Marius Kati-; 07 000 žodžių 511 psl., kai !Qooo»»*aooooooaoooeoooooooooo©ooooo(

GARSO B ANGŲ“ 
PROGRAMA

Sidabrinė diena, 3 v. ope-
155'jretė. Antanas Kairys,

4 NAUJOS KNYGOS
‘lipsi., kaina $4.50.

KNYGOS JAUNIMUI i popiet

Galaxy Tours ta Travel
141 Linden Street 
Wellesley, Mass. 02181 
Tek: 617-237-5502

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
tarriptta senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
bM Broadvray

So. Boston, Mass. 02127 
ToL AN 8-1741 

«##«*#««*#*#•******•*************«

ii
ii
::

Angliškai:
LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6.—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.— 
ATSPINDŽIAI CKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas .............................. 6.—
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 26S 7730, vakarais — 282 2759

: _ _. _ , . _ i Ugnies žirgai, 7 pasakos i
. Runce ir Dander.nas, Jonas jaunimui> parašė Sonė ToJ 
• Zmuidzinas, 110 psl., kaina marienė, didelio formato.' 
minkšt. virš. S2.50, kietais niustruota, 194 psl.-kaina—! 
- $3.00. <54.00.

PARDUODAMI DU ŽEMfiS 
SKLYPAI

Turime parduoti du sklypus! 
į po 80X120 pėdų. Vieta labai pui- 

! Mūsų mažoji sesuo, A. Vai- Gyvenimo keliu, mintys ki, lygi, švari, aplink ežerai, ne- 
Įčiulaitis, 104 psl., kaina mink-, jaunikiui, parakė B. Zume- toli ir jūra. Abiejų sklypų kaina 
’štais virš. $2.50, kiet. $3.00.; ri , premijuotas veikalas, $9,000. Nuo Invemess (Florido, 
i Gulbės giesmė, istoriška ■212 P®1" kaina je) tik 2 myli» ym S prdobes
drama, Jonas Girnius, 222: Pelytė Geležytė, parašė «"»™ .r dar du statom,. 
psl. kaina $3.00. I Sonė Tomarienė. HiuMmota. ’ "*as-
H ! 24 psl.. kaina $2.00. dar nera buvę’Noretu,ne turetl

j Aukso žąsis, pasakiška ko-' savo tautybės kaimynų.
Skambutis, Vinco Joniko

eilėraščiai, 70 psl., kaina —
$2.00.

SAVA1TR A9T IS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota aaauytojus apie poaaulluiua fr lietuviškuosius 
(vykius, deda daug ir (domių nuotraukų ir atvirai pasieake 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame racite (domių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia probleaai.
'NEPRIKLAUSOMA LiKRIVA“ yra dinamiška- mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendra darM« bei idė*n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymų 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC4, CANADA

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Yzdėja: Reda M. Veitas

Tek 266-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gaH išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

mediją, Birutė Pukelevičiūtė, < 
159 psl., kaina $2.00.

Nulaužta šaka, 3 vaizdeliu 
pynė, Stasė Petersonienė, 81 
psl., kaina $2.00.

prašomi ra-Susidomėjusieji 
syti:

Mr&Mrs. Ekelevich, Rt. 5, 
Elementorius, autorius Ig- 311 Oneida St., Hglds., W. In- 

nas Malėnas, 110 psl., kai- verness, Fla. 32650. 
na $3.00. i (29)

A m. ■•■■tan

PARDUODAMAS NAMAS 
Manchestery, N.H., parduoda.

mas vienos šeimos 5 kambarių

i namas su baldais ir kitais įren
gimais. Yra garažas, didelis 
sklypas su vaisiniais medžiais. 
Kaina $4.000. Skambinti vaka- 

; rais tel. 669-5572.
i (30)

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šldyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. ' ■
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivedus bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminto šildymo (baseboard) sistemą 

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
IŠSIMOKĖTINAI PER S METUS! 

Padabins bsigiml I97« Ifeps M į.
FORTŪNA FUFL Cojmc.

Ofisas ir 
parodos 
kambarys

OilBurnars CITGO HtatingOUs
470 Adams St. Ouincy, MA 02169 

Boston 436-1204 So. Shore 773-4949
Atidaryta 24 valandas

SLA—jau M matų tamsoje Karių rianonenal Ir i
jo daugiaa tmp -&k2»mtI8 MlLJONUS dotarių 
nariams.

SLA—didiiaasia Kurių fratarnalinš organizacija — 
duoda gyvybša apdaaaaų Ir Igoje pašaipų, kori yra 
pigi, nea SUSIVOlfUtMAfe arieška patas, o teikta 
patarnavimus saritarp-nčs pagalbas pagrindų.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria sa 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir 
Netaria čta gali gaari (vaMų klasių 
apmaudas ano $100.90 fki $10.000M

8LA—jauaimul duoda gurų
domaent laauraura, kad jaanoolia gautų pinigus 
aukštojo nakalo otadijoms Ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda \ AULAMS ir.JaunuoBaina labai pigių TKB1I 
apdraudų: oš $1.000.00 apdraudos tik $3.00 
Cio metana.

ŠIA—AKCIDENTAL! ATORAUDA 
amžiaus aaaMohoa.
klubų ir draugijų aartaam. UI $1,000.00 
Ha apdraodoa mokeetia $SJ$ | matom

SLA—koopoa yra daagaamfo Moterių kolonijų. KrripkMa 
5 kaopų vrikljua. Ir <Jo ptadtau pnaiškiae aulo

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para., ”ŽURNALISTIKĄ“
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j „Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, j fcuotoj„ Kaina $6.00.
k r.na $12.00. » . .

_ . _ . . • Amerikos Lietuvių Taryba,
Baly. Sruo,. mu.ų .t.i-:30 met Lietuvos laisvės ko.

minimuose, spaudai paruo. voje (194o.i97o), parašė
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
eroje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina $10.

TAU, UETUVA, Stepo- 
no Kairio, 480 ^el., kai
na $2.00. (

DIENOJANT, Kipro Bie- 
rinio, 464 psl.. kaina....$2.0G

PENKTIEJI METAI, Kip- 
ro Bielinio, 592 puslapiai,

Į Kaina • e •••••••• • • •••• e • $2.00
j Sukilimas Lietuvos save*

Leonardas Šimutis, daug i- 
liustraciju, 500 psl., kaina 
$10.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūna?. 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Neseniai išėjo iš «pau-
J renumui atstatyti, dokumen. i dos Janinos Narūnės knyga

af Ai
$07 N.T. |$0PI

• tinė apžvalga, parašė buv. 
į Lietuvos nepaprastas pa- 
! siuntinys ir Įgaliotas minis- 
| teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota. 
Įrišta, kaina $15.00.

Lietuvių iieivija Amerikoj,
parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei-

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

j
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Vietines žinios
Radijo gegužinės dovano* Dus ir įžangos dovanų:

! Montello Package Store į-
Smagi gegužinė lai vakare, tikėdamiesi atei-f Nebuvo Laisvės Varpo

Pavergtųjų tautų savaitė , 
Bostone

Nuo 1959 m. JAV prezi
dentas. vykdydamas kong
reso nutarimą, kasmet skel
bia Pavergtųjų tautų savai
tę. Šiemet tokia savaitė yra 
liepos 18-24 dienomis. 
Massachusetts gubernato
rius ta proga išleido specia
lų skelbimą.

Kardinolas Medeiros ra
gina tikinčiuosius pasimels
ti. Bus pasirodomą ir tele
vizijoje.

Trečiadienį, liepos 21 d.J 
ta savaitė bus paminėta te-, 
levizijos 2-jo kanalo progra-' 
moję tarp 12 ir 1 vai. dienos. ‘

i

Lietuvių Darbininkų d-jos , 
susirinkimas

LDD susirinkimas kviečia-! 
mas liepos 25 d. 1 vai. po i 
pietų So. Bostono Lietuvių! 
Piliečių d-jos patalpose. Vi-; 
si nariai turėtų dalyvauti, j 

Valdyba <

Vladui Bajerčiui 70 metų

Vladas Bajerčius liepos 
14 d. artimųjų bičiulių tar
pe paminėjo savo amžiaus 
70 metų sukaktį.

Sukaktuvininkas yra veik
lus Bostono lietuvių visuo
menės narys. Jis veikia San
daroje, liaudininkuose, ra- 
movėnuose, SLA ir kitose 
organizacijose.

Linkime maloniam sukak
tuvininkui dar ilgų ir laimin
gų metų.

Viešnia iš Hudsono

Seniausių N. Anglijoj lie
tuviškų radijo programų 43 
metų sukaiktuviniame pikni
ke rugpiūčio 8 d. Romuvos 

i parke bus, galima laimėti 
šias dovanas:

1. Automobilį, kutą pado
vanojo Fitzmaurice Motors 
Sales & Service savininkas 
Juozas Kaiys.

2. $100, kuriais atidarys; 
sąskaitą So. Boston Savings 
Bank.

3. Kelionę lėktuvu dviem 
į Penktąją lietuvių tautinių 
šokių šventę Chicagoje (Ga

vairių prekių krepšys,
Broadway Linoleum kili- water kiekvieną vasarą ruo- 
mas, Perkins Sq. Hardware; «*™a tradicinė gegužinė, 
išvietei dangtis ir 3 po $5. {šiemet tokia gegužinė buvo;

sekmadienį, liepos 11 d

nančiais metais ir vėl susi- 
Kereišų ūkyje W. Bridge- tikti.

Įžangos dovanai laimėti 
reikia dalyvauti gegužinėje.

Steponas ir Valentina 
Minkai ,

Žmonių privažiavo iš vi-!

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8*2868

yra vienintele oficiali ištai
ga VVorcestery. mari siunčią 
dantinius tiesiog ii VVorces-

tino į Lietuvą ir Irtas Rusios valdomas sritis- Čia kai-

programos

N. Praeitą sekmadienį ra
dijo stotyje įvykęs kažkoks 

i gedimas sutrukdė transliuo- 
Vilniaus solistės koncertas ti Laisvės Varpo programą.

’ Kitą sekmadienį ji bus 
solistės kaip visada tuo pačiu laiku., Vilniaus operos

sos apylinkės. Buvo net ]s, Danguolės Juodikaitė, kon- 
Kanados atvykusių, jau ne-;certas bus liepos 31 d 7;30 _

J

kalbant apie atostogaujan
čius Cape Code ir kaimynus 

t bostoniškius.

vai. vak. Tarptautinio Insti
tuto patalpose. i

. . , vr . • neseniai mirusio įžymaus
kcmpanuos dr. Vytenis aktcrjaus Leono Barausko 

v asyliunas. įkalbėtą plokštelę. Kaina —
buvo pelningas. Per tą mė-,teniso ir šaudymo varžybo-1 . JS6. Paštu nesiunčiame.
nesį pajamos prašoko $22, se, tačiau dar turės nemažai Į Uavome naują skaitytoją ,
000. o pelnas — $3,500. Už pasitreniruoti. kol vyrės-j e__ „ iz„,: GERA DOVANA

Pelningas birželis
KĄ TIK GAVOME

So. Bostono Lietuvių Pi- Jlaunimas turėjo progos 
liečiu d-jai birželio mėnuo j išbandyti savo jėgas stalo1

j Senas Keleivio skaity
tuvą ir Kuroma orcanizato-i • ., . ; tojas Joseph Mason is Sun The Lithuanian* m Ame-
rių Birutės ir Algio Mitkų ’ Ūkio šeimininkė pati vie- City, Cal., užprenumeravo rica 1651-1975, kurią paruo-nų tarom a«u> amų, buvo pareikšta pade- Į na skaniausU mais. Keler,į Fl ankui Masonui, šė Algirdas M. Budreckis. Ji

laxy Tours ir kelionių į Lie- > ^aj fjepOS 15 d mėnesiniame jniuosius įveiks.

dovana).
4. Kelionę vienam lėktuvu

iš Bostono į New Yorką ir 
atgal (kongresmano John 
Moakley dovana).

5

ka* į tą, kokį tik Kereišų ūkyje gyv. Vista. Cal. 1 labai tinkama dovanoti ne-
Tame susirinkime priim- galima gauti. Čia pat veikė Ačiū J. Masonui už naują lietuviams. Joje yra labai

tas vienas naujas narys, šo
kių sambūrio kelionei į šo-

skaitytoją. daug žinių apie šio kraiito 
’ietuvius. Ir kiekvienas lie- 

‘ tuvis ras ’jcje daug įdomios 
medžiagos. Kaina $7.00.

į vairių gėrimų baras
Visos gegužinėje dalyva 

vusios moterys ir merginos,— ... 10d galionų benzino kių šve?tę 2h.ica«<’J'e’ ,A\____ _____ ________ _____
goję lankėsi Ona Birietaitė- (Fortūna Fuel Co. dovana). fasl,ull1Vs:pask,į'tai buvo aipdovanotos gražios|
Vaičienė, nuolat gyvenanti; $20 vertės musmetinė išvaizdos žiedais, o vyrai—! Rugpiučio 8 d.^Romuv

Praeitą savaitę mūsų įstai- KALENDORIUS

Hudsone, N.Y., o vasarą — 
Cape Code.

$20 vertės pusmetinė ^ar $50 Tuo sam- 
šukuosena (Rožės grožio būris paremtas $200. 
salono So. Bostone dovana)

parkeriais.
Taigi, jei pamatysite mo-

Nepriklausomoje Lietuvo-j Hill House restorano saivi- Pagaliau priimta ir 1975 dėvinčią naują gražų T • . • n-r 1 •
je O. Vaičienė ilgus metusi 7. Pietūs dv-iem (Milton n™1!n*l<Lrau~ žiedą, žinokite ją buvusje o ____ __________ ~_____
mokytojavo Utenos ir kitose ninko- Jono Mažeikos dova- g’au ne* nuostolio,
gimnazijose, o jos vyras ag- na). } Susirinkimas ipageidavo,
ronomas mokė ūkininkus Laimėjimų bilieto kaina kad kontrolės komisija daž-
naujoviškai ūkininkauti. nuo 50 centų.

Senas
tas.

parvirsta ir negir-

Elood Sųuare 
Hardicare Co.
Isrtaiakas N. J. ALBKMA 

Kast bboad<va*
SOVTU BCSTOM. M ASS. 
TELEFONAS AN S-414S

Bmjaaua Mrov« Daiat 
Popjeroo 8i*nomk

Stiklai Laai 
riaukia raikavaja

UttknMnya plunbariaaM 
VlaoMa ralciUa fefktm

os

lietuviškai, pataruau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvaikingaL

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotą ir vietines 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktų, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

»M4M
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J.' Pašakamio

o&iPt DINIS 
MRTR1STA8

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

Seath Bostoa, Mase

Knyga yra geriausias žmogaus draugasj

, parke Broektone Minkų ra-| JEIGU DAR NETURITE,
! d i jo gegužinė. Į TUOJAU ĮSIGYKITE!

Rūg ėjo 26 d. So. Bostono! BALYS SRUOGA MŪSŲ
m " T 1 . .. ATSIMINIMUOSE

je Tautos Šventės minėjiBridgeporto gegužinėje. 
Gegužinė praėjo labai

smagiai. Dėkingi ir paten
kinti dalyviai skirstėsi vė-

mas — koncertas, kurį ren- Knygoje yra daug iliust-
gia LB apylinkės valdyba, racijų, ji gražiai dailininko

Spalio lu o. So. Bostono Į ?pip^įdali1nt^ kic£, 
Lietuvių Piliečių d-jos III! p , *“a,na *10. La-
aukšto salėje Laisvės Varpoj t,naa d0™0™’

. E- ICARDELIENrS DAINŲ!^Roncerta,  ̂ 1 ’

Maaaaaaaaaa^aaaaZaaaaaaaaaa^ PLOKŠTELE • no lietuvių Piliečių d-jos . Rašytojas, literatūros kri-
salėje Sandaros banketas ir i tikas dr. Jonas Grinius apie 

Keleivio administracijoje našlių karalienės rinkimai. •’ taip rašo:
galima gauti Lietuvos ope-Į Lapkričio 14 d. 3 vai. po; "Viena gražiausių ir įdo-

1 niau tikrintų d-jos veiklą.

tik jaučius

Peter Maksvyti*

<O Ckarch i 
JK. MUlsa, h

atrisiu iliii
to Ir pnJektaHmo darbas tt
‘ ‘ IU, ir t 
Medo

nde vakaro. 
Telefonam

S va

696-6676

TEL. AN 8-2124

Or. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

0PT0METRI8T8 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais-uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

jevrrravaaaaaaaaaaMaaaiMaiMviMa**

iNAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

I 95 Roseftary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

173 Arthor SL, Brockton,

lieii« įdainuotų danų ir ari- saiėje> 66 Marlborough St.,
pietų First & Second Church miausių knygų tarp pernai ir

ją plokštėtą. Kaina $8.00. 
Paltu

, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC M WWEL

Vedėjas PETRAS VIM1NIS 

Maas. 02402. Tet 586-7209

pianisto Vytauto Smetonos 
koncertas, kurį rengia N. 
Anglfjos Baltų d-ja.

Lapkričio 21 d. So. Bos-

šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje tikriau
siai yra „Balys Sruoga mūsų 
atsiminimuose“.

Tai vienintelė lietuviška
tono Lietuvių Piliečių d-jos j knyga, kurioje beveik 100 
salėje LVS Ramovės Bosto- i asmenų rašo apie vieną as- 
no skyriaus ruošiamas Lie- ’ menį — didįjį poetą, dra- 
tuvos kariuomenės atkūrimo! maturgą, teatralą ir moksli- 
58 m. minėjimas. 1 ninką Balį Sruogą.

Ę 1 he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

hrtuoįluM tiktai vaistas, iftptidome gydytoją rs 

esptns ir tarimą visas gatavas vaistas.

ėsi reik vaistą — eikit ( UetavMką vaistk*.
Sav. Emannsl L. Rosengard, B. S^ Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tsiefsmm AN 94919

Nos 9 vaL ryta Iki 8 vaL v, Makyras treatadieaias Ir sskau

MooaodoooooouuummumeuumR

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

_ 480 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SME JO*

290^7^
M & T OIL CO.. Ine. l h08^6T

6^1“612%”v2*-vwr mus mpmk 
vmitorn aram «Msuu

600^5^='
547^-5'fcr.

9 vvm v^^^$v^Eb9^M^8 EvTMCUT^E
cortificsm sNosr pranutiMV vrithdrsveli on tsvinfi 
sntffioMi hindi providod rau of intormt on sraount 
uithdravm k radurad td thvponbook rau (5Xfta year) 
and 80 dsyi inmrast k fodviud,

641 E Broaduray So. Boston, Mas*. 02127

□ krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Jipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

SbaaKlakit,

268-4662

AVSAR

ATIMI

Bankas atidarytas ano pirmadienio iki 
penktadienio nao 9 vaL ryto iki 3:30 
vaL po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
8 penktadienio ano 10:30 vaL ryto IU 
1 5:30 vai. vakaro. 9E2TADIEN1AIS —

nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienon.
i

^Nuošimčiai priskaitomi ano {dėjimo 
dienos kas mėnuo. ■

Pilnas draudiaMs

Bankas veikia jaa 109-taooioa amtua

Šio banko direktorią taryboje yru 
adv. J. Grigahm.

Reikale au tarnautojais galima oual- 
kalbėti ir Hetaviškal 

Tartas (Amata) yra viri $274,000,000

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.
C/O

Trans-Atlantic Trading Co

393 We*t Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 
į Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceater, Mas*. 01604 
Tet 798-3347

Tlssiai i* Worcast«ris siun
čiam įvairias siuntinius į Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomas 
plotas! Kiautiniai sudaroari II

ava, maiste ir pramonės gaad- 
aią. Turime vietoje įvairių via. 
tiais gamybos ir importootų 
prekią H kitą kraštą vbai ie- 

tumia kainomis. Be ta, siončht- 
ms maistą, ptaigua ir galite už
sakyti ją gamybos prskss. čia 

usokėnit* ptaigss, e 
ten vietoje gulto pasirinkti

TUipsfi tarpininkaujame psr 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
iminės čia pas save | svečias 

ar saebiiaiam spsigyvesimsL 
Utarasviams atHekasMs grei

tai ir sąttatagaL Atsilanką įsiti- 
ktaaita. Vedėjas A. Schyriaskl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

15 BOSTONO J LIETUVĄ 
b kitus Rusijos

Pristatymas greitas fe 
garantuota*

Galima užsisakyti tuklią

šaldytuvus ir paa.
N aujas vedėjas 

Atidaryta darko

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL » 
Kitomis valandomis pugul 

susitarimą telefonu.
389 W. Broudvray 

So, Boston, Maso. 02127 
I TeL 2688088 _

r




