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- — I
nė spauda, kai amerikiečių piiimti 
karinio laivyno dalinys i- i mu.

rejoje ir kt. Tad ši epidemi
ja pasidarė kone tarptauti
nio masto,-ir su ja kovoti jau
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Nevieningi prancūzų Podgornį pykina
socialistai NATO šaltumas

JAV laivynas Baltijoj 
sunervino sovietus

Izvcstija šaukia, jog tai amerikiečių provokacija, 

tų Pabaltijo kraštų komunistai rėkia, kad amerikiečių 

laivynas sudrumstęs „taikos jūrą*

Kaip Juodąją, taip ir Bai- čiai „sudrumstę taikos jū- 
tijos jūrą sovietai yra linkę rą“, ypač, kad Danija esanti 
laikyti savo ežeru, kuriame Įsipareigojusi laikyti Born- 
jie tik vieni gali šeiminin- holmo salą demilitarizuotą, i 
kauti. Bet amerikiečiai ir jų o dabar čia nutūpę net Ame- 
sąjungininkai tokios sovietų likos laivyno lėktuvai, 
„nuosavybės“ nė iš tolo ne- Žinoma, pagal Maskvos 
1101 i pripažinti ir kartais pa- dūdą prabilo ir Suomijos, • 
demonstiuoja, kad tie van- Švedijos, Norvegijos ir Da-. 
denys yra visų plaukioti ga- nijos komunistai. Bet Dani- 
linčiu tautu ir visoms atviri, i jos
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lo šauniu jaunuolių būrelis. Iš kairės i dešinę 
Baltaitė. Milda Daėytė. Rūta Bichnevičiūtė; ant-

Valdžia gniaužia kumštį 
prieš narkotikų platinėjus

Šaukiama atskirų žinybų galvų ir JAV ambasadorių 

konferencija kovai su narkotikais aptarti. Norima "pa

spausti** narkotikus eksportuojančias valstybes. Rūpinsis 

narkomanų gydymu ir griežtin uismes narkotikų pla

tintojams. Neaišku, ar griežti žodžiai pavirs ir griežtais 

veiksmais. «♦.

tam
šu

..... \\liausjbė dėl to nesi- §įeme( Bostono lituanistine mokyklą baigusiųjų
Dar atsimename, koki di-j jaudina ir pabrėžia, kad 11 . . .... a

dziuli triukšmą kele sovieti- turinti teisę savo teritorijoj . ... , . , .. . . . , . 4 „ „ . „ . .
— 1 svečiu r<>je eI eje— Linas Dabnla. Andrius Ambrazie jus. Donatas Baskys. Gytis Gavelis. Dalius Vasys

o ir Gvtis žiaugra. Per 11 metu jie šioje mokykloje išėjo pradžios mokslo ir gimnazijos liluanisti-Sovietams ypač nepatm- ' ............... . . . . ............ . .
plaukė i Juodąją jūrą. O štai ka. kad tas amerikiečių lai- niŲ dalvk" kursą ,r ,sla,k? k”s,amuos,us e-zann nus- Mokyklos baigimo iškilmėse Lieįuui. Bend- 
dabar kilo dar didesnis jų; vyno vizitas Įvykęs kaip tik ruomenės Bostono apylinkės valdyba kiekvienam šių abiturientų už gerą mokymąsi Įteikė dovanų Į 
„gvoltas“, kai JAV 40,000 -prieš vadinamąją „Baltijos' P° Bernardo Brazdžionio “Poezijos pilnatį“ su paties autoriaus Įrašytais linkėjimais. Visi šie ^*- 
lėktuvnešis Intrepid SU tri- savaite“ ir sumažinęs sovie- jaunuoliai aktyviai dalyvauja Įvairiose lietuviškojo jaunimo organizacijose, 
mis mažesniais laivais Įvai-j [y prestižą. ; Nuotrauka J. Rentelio
ravo Į Baltijos jūrą ir pada-j ‘Bet neabejotina, kad toks:
rė vizitą Danijos valdo- JAV lėktuvnešio ir jo palv- 
mai Bornholmo salai. ; dovų apsilankymas Baltijos Chicaaoje mirė 

Mat, ta sala yra hk 30 my-1 baseino tautoms yra malo- , .
lių nuo Lenkijos ir Rytų Vo- į nus reiškinys. I V. Gudeliene
kietijos sienos. Ji gerai pa-: '
žistama ir Lietuvos, Latvijos Sovietų Vadai lankosi 
bei Estijos jūrininkams

Narkotikų problema Ame-: siuose rūmuose buvo 
likoje darosi kone kasdien klausimui apsvarstyti 
a trešnė. Be to, žaliosios1 šaukta konferencija, kurioje 
giltinės ranka siekia JAV! dalyvavo valst. sekr. \\ il- 

j jaunimą ne tik namie, bet ir! liam P. Rogers, teisingumo 
užjūriuose — Vietname, Ko-! departamento galva John

Mitchell ir iš Thailando. 
Meksikos, Prancūzijos, Tur
kijos, Pietų Vietnamo ir kt.

reikia toli siekiančių priemo- j pakviesti J A\ ambasado
riai.

Jau anksčiau pez. Nixonas j Vyriausybė ryžtasi ne tik 
atstovams pareis- • kovoti su narkotikų vartoji- 

narkotikų vartotojų ’ mu krašto viduje, bet už- 
gydymu imsis rūpintis pati1 spausti ir tų nuodų šaltinius, 
federalinė vadžia. Mat, tas iš kurių jie atplaukia i ši 
reikalas dabar dar paaktua- kraštą. O tai nėra taip leng- 
lėjo. kai iš Vietnamo vis di-Į va> nes valstybės, k- ios ne- 
desniais kiekiais grąžinama! va viešai draudz ;■ koti- 
kariuomenė, o jos tarpe jau prekybą, slaptai uą tole-

Birželio 8 d 
mirė Marija

ChicagiJ- Prancūzijos demokratinis j Sovietų S-gos preziden-
Gudelienė, frontas labai suskilęs. Nėra; tas Podgornis, kalbėdamas

tik už satelitinių ir Pabaltijo 
valstybių slenksčio Maskvai 
kelia nerimą, nes tų kraštų 
žmonėse tas faktas žadina 
malonią nuotaiką, kad jie ^ju;.zeml0 
vis dėlto vakariečių yra pa- J J
siekiami ir NATO laivyno 
lėktuvai bei patrankos gali 
kartais patarnauti jų laisvės 
siekimams Įgyvendinti.

Nors sovietų vyriausybė ir 
neturi juridinio pagrindo 
dėl tokio vizito protestuoti, 
bet jos organas Izvestija jau 
paleido kakarinę.

Pagal ši laikrašti, toksai

esama apie 75,000 marijua- 
nos. heroino, opiumo ir kitų 

i narkotikų vartotojų.
Kaip praneša valst. depar 

informato 
tuo—

reikalų ministras Gromyko j telyje, palikusi liūdinčius yra griežtų komunistų prie-’ sutiko Brežnevo mestą 
ir krašto apsaugos ministras; vyrą Martyną Gudeli, sūnų šininkų. kiti gi norėtų arti-i Vakarams meškerę — G ru-
marš. Grečko praeitą savait-j Richardą, motiną, 4 seseris mesnių ryšių su dešiiiiomis zijos sostinėj pasakytoj kai-; CIlYUŠČlOVŪS būlsaVO 

gali aplankė sovietų laivyną! ir 4 brolius su šeimomis. - į partijomis, o dar kiti agituo- hoj pareikštą pasiūlymą su-
Tuo vi-' ! ja už bendrą frontą su ko- mažinti abiem blokam Eu-

' zitu jie pabrėžė sovietų lai-įffumptirey nesutinka munistais tik rinkimų metu. ropoję kariuomenės skaičių, 
vyno ten buvimo svarbą. i ........................ ! Sovietų v adai tikėjosi, kad

SU Kennedziu j Piaeitą savaitgali 3 j europiečiai tuoj prarys tą
c, t- ii n- Į nas tęsėsi socialistų kongre- k^Bliuka n nesirodo " kadŠen Kennedy kartina pre-; sag bet Riu gu ko_- kabliuką, o pasnodo, kad

zidentą Nixoną kad ps is munistais taip irpafikoaiš_
Kaip žinoma, ten plaukio-j ietnamo kai o daiąs poli-,, . nenas;<akvta Atrodo ia irritiprus JAV Vis lai-! tik<;. Buvęs demokratui^’ Ąt.odo

Sovietų Viduržemio jūros 
laivyną sudaro apie 70 Įvai
raus didumo laivu.

ja ir stipi _
vynas, kuris seka kiekviena i kandidatas i prezidentus se- 
sovietu laivu judėsi. ‘ ‘ natorius Humphrey pareiš- 

Į kė, kad jis nesutinkąs su
amerikiečių laivyno vizitas Nužudė (HČS dešines Ka(t' į° nui()mo~
visiškai nepasitarnaująs prie į n.e; norts karą baig-
Baltijos jūros gyvenančių Veikėją ‘ ti lygiai taip. kaip to non ir
tautų interesams. Tai esanti „ kiekvienas senatonus.
amerikiečiu „imperialistu“! Nužudytas buvęs eilės . į
provokacija kaip tik tuo lai-} viceprezidentas Edmundo PalengVlUO prekybą 
ku. kai sovietai siūlą mažin-! Zujovvic, ižvmus krikščionių
ti kariuomenę Vakarų Euro- demokratų veikėjas.

Kas tai padarė, dar nesu
sekta. ..Vieni sako, kad tai 
pačių kairiųjų darbas, o kiti 
kaltina dešiniuosius, net ir 
JAV žvalp’v’b? (ČIAL tuo 
norėjusius krašte sukelti ne-

derybas 
su komunistais dėl bendros 
veiklos iki rinkimu.

jie is visų pusių nori jį ap- 
žiūrėti ir tik tada daryti ko
kias išvadas. Mat, gyveni
mas jau yra nekartą pamo
kęs, kad komunistai viena 
sako, o kitą daro.

Maskvoje
Sekmadieni Sovietų Są

jungoje buvo renkamas jos 
parlamentas. Kiek buvo į 
kandidatų, tiek jų ir reikėjo ( 
išrinkti,, todėl nė vienas jų 
neliko nuskriaustas.

Maskvoj balsavo ir Chruš
čiovas su šeima. Tai buvo jo! 

-; retas pasirodymas viešumo-, 
je.- Policija netrukdė kbres- 
pondentams ii' kitiems su' 
Chruščiovu pasikalbėti.

Rinkimuose per radiją!

ruoja, nes iš to eksporto tu
ri didžiulio pelno. Turima 
davinių, kad toki juodą biz
ni varo ne tik komunistinė 
Kinija, bet ir Burma, Pietų 
Vietnamas, Korėja ir net 
Pietų Amerikos ' taštai.

Kadangi doleri ’s žvejo
jančios valstybės i viešai 
draudžiamą narkotikų pre
kybą žiūri pro pirštus, -tai 
JAV-bės yra pasiryžusias 
net savo sąjungininkams 
pritaikyti ekonomines ir ki
tokias sankc’ is, jeigu jie 
nesdiaus šio biznio varę.

Tai turėtų aptarti ši kon
ferencija.

Be to. norima suorgani
zuoti sėkmineesni narkotiku< •- c
vartotoju gydvma bei su
griežtinti narkotikų platin
tojams bausmes.

Kadangi navkorikai yra 
tiesioginis tautos žudymas, 
tai kaikurie senatoriai siū-

Punkimuose komunistai! Į£arį) veteranai 
paskutiniuoju metu surenka
apie ketvirtadali visų ^^\neqauna d arba balsavo ir Šiuo metu erdvėie f f“ —- —Seniau tiek pat surinkdavo baldau ,iuo metu eiayeje Jo -ų p]atjntojus bausti mir.
ir socialistai, o dabar tesu- Darbo sekretorius Hodg-Į skraidantieji trys sovietų, tjmj peja varęu tokios 
renka vos aštuntadali. son sako, kad 3,70,000 Viet-! kosmonautai. i grježtOs priemonės bus itei-

su Kinija
poje ir siekią sukurti toje 
srityje taikingesnę atmosfe
rą. Šitokiu žygiu amerikie-

Prezidentas Nixonas lei
do parduoti Kinijai daug to
kių prekių, kurios buvo 
draudžiamos per 21 metus: 
automobilius, oro vėsintu
vus. mašinas keliams ireng-

tvarką. Du įtariami kairieji Į ti ir kt 
susišaudam i policija buvo, Panaikintas ir 
nušauti. Sužeisti ir du poli- nedžjo lyg3 
cinmkai.

griežtos pr: 
sintos, kai mirties bausmė 
nevykdoma net seniai nu
teis ’.ems žudikams.

namo karo veteranų via be-!o > , • .
darbiai. Prezidentas Nixo- Sulaikytas SOVielų 
nas nurodė darbo sekreto-Į > .
riui rūpintis, kad karo vete-!‘®^^®^* 
tanai būtų pirmiausia aprū- Oaklan(t uoste> CaL; suim. I

tas sovietų laivas. Tai pada-t 
ryta, norint apdrausti Ne\v 
Bedford vėžių žvejų ieškinį. 
Mat, šie žvejai iškėlė net 
$377,055 ieškinį sovietams 
už padarytus nuostolius, kai 
sovietų žvejų laivai pakarto-

pinti darbu.

Pagimdė devynis, 
trys jau mirė

Juan Corona Meksikos ko\ bo- 
jaus draubužiais apsivilkęs. Jis 

smenis.kaltinamas nužudęs 7

prez. Ken-į
Įsakymas.; 

komunisti-! 
parduoda-j 
išvežama ii

m.
kad bent pusė 
niams kraštams 

! mų grūdų būtų

Australijoje 29 metų am
žiaus motina pagimdė iš

i karto net 9 kūdikius, kurių tinai Įplaukdavo i amerikie-, 
čių tinklus ir juos sudrasky
davo.

I
Chicagoje Įsėdęs oro pira

tas pareikalavo, kad TWA 
lėktuvas skristu į Šiaurės

* * * Korinto nvez Karint onež- i K ' S j -Vietnamą. Skrendant Į New
Sovietai ruošiasi tiesti Yorką, lėktuve Įvyko susi-

Frank l-itzs.mons. transporto u- feodįjos dalįnįaj atmušė stip- tą Nixona UŽ jo Izraeliui tei-! Leit- Chrislopher Shies. vienin- naftOS vamzdžius 3,600 my- šaudymas. Ta kova tęsėsi
nijos prezidento Hoffos. dabar; ru komunistu puolimą Kam- kiamą ekonominę ir karinę telis likęs kąaas, susidūrus ke-'ĮĮų j rvtus iki Nachodkos gana ilgai. Nusileidus New
sėdinčio kalėjime, siūlomas kan bodijoje ir užėmė svarbų jų paramą. Sadat pavadino teisiniam Air Mest bendrovės! uosto netoli Vladivostoko, Yorke, keleiviai buvo išleis-
didalas i transporto unijos va- atsparos punktą. Bet komu- Nixor.ą Izraelio agresijos lėktuvui SU laivyno sprausminiu Į kad galėtų Sibiro naftą pa- ti. bet vienas jų buvonušau-

! nistu spaudimas ten didelis, prieš arabus bendrininku, 'lėktuvu. tiekti Japonijai. tas. __
1 i

Prezidento Nixono duktė’JAV laivais.
Tricia pereitą šeštadieni iš;
tekį jo už studento e. Cox. iįadut smerkia JAV
Vestuvių apeigos buvo Bal

politiką
Egipto prez. Sadat griež- 

Pietu Vietnamo ir Kam- tai pasmerkė JAV preziden- 
eBlzse fa Nivona už in Izraeliui tei-' L

du

tųjų rumu rožių sodelv. Jas 
kiek sutrukdė užėjęs lietus.

du gimė negyvi, trys jau mi
rė, o keturi yra geros sveika
tos.

Sovietų nafta tekės 
į Rytus

kuriu lavonai rast. 
( iti, ai.

Y ubą
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Didžioji laisvės kaina
Ateina nauji laikai, kyla kultūros lygis ir keičiasi 

valstybių santvarkos, bet ligi šios dienos galioja, dar vis 
ta pati sena tiesa, kad pasauly tiktai elgetos išmalda gau
nama už vergišką nusižeminimą ir galingesniojo ranką bei 
kojų bučiavimą, o tautos laisvė — tik už jos žmonių 
kraują.

Tą skaudų faktą ypač patvirtina mūsų tautos istorija, 
per ilgus amžius kraujo lašais nužymėjusi mūsų pėdas 
nuo Baltijos jūros ligi Juodosios, nuo kunigaikščių pilių 
ligi samanotos lūšnelės, ligi sukilėlių girios. Kražių baž
nyčios grindų, Muravjovo kartuvių, kalėjimų, Sibiro snie

gų ir vėl atgal ligi Širvintų ir Giedraičių kovų pergalės 
ir šviesiųjų nepriklausomybės dienų.

Ir vėl atgal ligi partizanų bunkerių ir herojiškos mir
ties su gyvu laisvės ilgesiu neužspaustose akyse.

Mes visada krauju mokėjome už savo žemę, krauju 
už lietuviškąjį žodi, už lietuviškąją knygą, krauju už teisę 
gėrėtis savo dangumi ir laisvai išsvajoti savo ateitį.

Ir štai tiktai vieno šimtmečio už mūsų nenumaldomą 
laisvės troškimą surinktas kraujas, ašaros ir tylūs ištver
mingo mūsų žmogaus kentėjimai.

Tik po 1963 metų sukilimo Muravjovo įsakymu buvo 
nužudyti 129 sukilėliai. 2.399 — ištremti į Sibirą, 1,529 — 
į kitas Rusijos sritis, 4,096 — prievarta apgyvendinti Ru
sijoje.

. »

Dešinėje brig. generolas John Donaldson, 47 m. amžiaus, 
kaltinamas nužudęs 6 Vietnamo civilinius gyventojus. 
Kairėje brig. gen. Jacob Smith, kuris buvo karo teismo 

teistas už įsakymą sušaudyti visus nuo 10 metu • mž. Sa- 
mar Island gyventojus, 1001 m. sukilus Filipinams.

prieš minėtą pareiškimą 
(taigi ir prieš kardinolą Co
dy bei kazimierinių kapinių 
administracija) Dirvoje bir- 

i želio 9 d. pasisakė kun. Kęs- LIETUVIAI! '
i tutis Trimakas. Jis, mat, jė
zuitas, todėl nebijo nei kai- Prieš 30 metų birželyje lietuvių tautą nusiaubė pir- 

j dinolo, nes kai dinoias jam rroų masįnė ištrėmimų banga, sovietinio okupanto ivyk-
nėia MKinin as, to(iė gan jyta po keletcs dienų, tik įsiliepsnojus vokiečių-rusų 
t d 1 tl ii L \ Ii <1 ZOU1. s • «• , • • • • ■ *1* • « • •karui, lietuviai gerai organizuotu sukilimu ir Laikinosios 

Iš kun. K. Trimako raši-i Vyriausybės sudarymu įrodė visam pasauliui, kad Lie- 
nio dar labiau aiškėja, kad f tuvos nepriklausomybė yra visos lietuvių tautos nepakei- 
dipukas vyskupas V. Briž- čiamas siekimas. Naujam okupantui Laikinosios Vyriau- 
gys yra uolus kardinolo Co-; syfcts veiklą užslopinus, laisvės kovos priekyje stojo Vy- 
dy lietuviams priešingų riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, ir jis iki šiol
riksmų minėtų kapinių rei-( šiai kovai vadovauja, 
kalu rėmėjas. »

Kiekvieno lietuvio ar organizacijos talka Lietuvos

Vilkas kviečia i talką

Ką liti rašo?
KEISTI DALYKAI DEDAS 

CHICAGOJE

1941 m. birželio mėnesio 
įvykių prisiminimas turėtų

...................... . .... visus lietuvių apjungti, visi
O dar nesuskaiciuot- ukstanciai, mirusiųjų kaleji- bendrai turėtume juos minė- 

muose ir Sibiro katorgoje novoje dėl spaudos laisvės ir į j)eja ne taip esama Chi- 
tautos pamiltos lotyniškos raidės. J cagoje.

O dar .kiti tūkstančiai, šiandien net antkapiais neat- Visiems seniai buvo žino- 
žymėti, seniai užkloti žalios velėnos mūsų neprikiausomy- • ma, kad šiemet tokį minėji- 
bės kovų laukuose. j mą ruošiasi rengti Altos sky-

? rius ir Lietuvių Bendruome-
O dar 34,260 vyrų, moterų, vaikų ir senelių, 1941 me- nės apygardos valdyba, bet, 

tais išvežtų į Sibirą, kurių tik mažas būrelis šiandien dar kai Altos pirai. J. Pakalka 
gyvi savo kančias prisimena. ' nuėjo į Jaunimo centrą sa

lės išnuomoti, patyrė, kad ji
O dar 1.114 bėgančių rusų bolševikų nužudytų Pra- 1 

vieniškėj, Rainių miškely, Panevėžy, Červenėj ir kitose 
karo pakelėse. ; va jame pasauly, jie dar nėra

! laisvi, ir. dėl jų laisvės kovo-
O dar 4.000 didvyriškai žuvusių 1941 metų sukilime, jant prieš sovietus, reikia pi- 

betgi bent trumpam atstačiusių Lietuvos nepriklausomybę nigų dviem advokatam mo- 
ir krauju mūsų žemėje įrašiusių mūsų neužgesinamą lais- keti ir kitoms išlaidoms jia- 
vės meilę. „ . Į ^en^-

jau išnuomota ne tik šešta
dieniui, bet ir sekmadieniui. 
Vadinasi, padaryta taip. kad 
kas kitas nebeturėtų vietos 
tokiam minėjimui surengti.

laisvinimo baruose yra svarbi ir reikalinga. Tačiau 
VLlKas užima ypatingą padėtį ir atlieka daugybę išskir- 

Į tiniu labai konkrečių uždavinių. Greta plačiašakių infor- 
Grupė jaunų intelektualų' macijos darbų (radijo programos Lietuvai, Eltos biulete- 

— V. Bičiūnaitė, K. Girnius, j niai septyniomis kalbomis, įvairūs kiti leidiniai), VLIKui 
R. Kviklytė, R. Misiūnas, G. • tenka labai svarbus laisvinimo darbo derinimo ir santy- 
Procuta ir G. Vėžys — SU-, kių su svetimomis institucijomis bei įstaigomis palaikymo 
manė pasiųsti į Lietuvą 400 uždavinys, kelionės į tolimus kraštus ir t.t.
knygų, tuo būdu norėdami; -
atžymėti Vilniaus universi-į . VLIKo darbus lietuviai iki šiol uoliai remia asme- 
teto bibliotekos 400 metu niškai ir per organizacijas. Tautos Fondas yra VLIKo 
sukaktį. i Kšų teikėjas ir saugotojas. Visuomenei yra gerai žinoma,

kokiu taupumu VLIKas ir Tautos Fondas naudoja jos 
Vilnis“ birželio 2 d. lai- įnašus ir aukas. Tačiau VLIKo darbams plintant, jų sėk- 

doje, pagyrusi tą sumany- mingam įvykdymui reikia daugiau ir lėšų. Bražinskų by-
mą, nuiodo. kokių knjgų įos gyn;7-jas dar pareikalaus ju nemažai.
Lietuvoj reikalinga ir kokių
nereikią ten siųsti. TEBUS ŠIS BIRŽELIS BRAŽINSKŲ GELBĖJIMO

Aišku, geros esančios tošį, ‘ mč-nUO
kurias išleido komunistai. - 1 •

Šiais metais birželio mėnesyje Tautos Fondas vykdo 
plataus masto lėšų telkimo vajų. Prisimindami herojiškas 
1941 metų sukilėlių ir 1944-1952 metų partizanų gyvybės 
ir kraujo aukas, mes negalime nurimti, kol Lietuva vėl 
numes okupanto jungą. Visiems prieinamas įsijungimo 
į Lietuvos laisvinimo talką kelias yra auka Tautos Fon-į 
dui.

NURODO, KOKIAS 

KNYGAS SIŲSTI

/

Altai ir Bendruomenei te
ko ieškoti kitos vietos minė
jimui. Ji buvo rasta Šv. Kry
žiaus parapijos salėje. 4557' Nereikia , rašo Vilnis . 
So. Wood St. i „siųsti dabartiniu laiku iš-

i leistų knygų... Nepageidau- 
Į jamos čia Amerikoje išleis-

Kitas keistas įvykis —vys- tos visokių „vaduotojų“ kny- 
kupo V. Brizgio, 10 kunigų, gos“...
Romos Katalikų federacijos 
pirm. dr. J. Jeromes, Ateiti Auka Tautos Fondui yra prasmingas birželio suki-
ninku sendraugiu skyriaus . , ac*lna&1; noiima pašaly- Į-mo herojų atminimo pagerbimas, nes ji įgalina Vlikąc _ fci '/ori r» aciuo a T vzsFn «••• 11

tęsti jų pradėtą Lietuvos laisvumu odarbą.
Ačiū visiems VLIKo darbus remiantiems!

pirm. dr. B. Miniotaitės, A. li: kad "e,siliskit.e neA Lietl>- 
Brazio ir L. Šimučio ”Drau- vių Enciklopedijos .36 tomų, 
ge“ gegužės 28 d. paskelb- o ką jau bekalbėti apie kitas
tas pareiškimas Šv. Kaži- moksl° »' į>‘era'ū-
miero lietuviu kapinių rei- knygas. kurios išleistos 
Į.aju uz Lietuvos ribų!.. Tuo lyg

i patvirtinamas faktas, kad.
Jame tarp kitko sakoma: jei kas ir pasiųsite, tai jų vis- 64-14 56tn Road 
„Mes palaikome Kardino- viena adresatai negaus, nes 

lą ir kapiniu vadovybe jų Jos Pateks i slaptosios poli- ūtaspetn, n.i.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO

Tautos Fondas
KOMITETAS

_ , .. . . , • T-i 2. Šiemet Vlikas išleis dvi pastangose išlaikyti ir ap- ei jos rankas ir bus atiduotos
O dar mažiausiai 600,000 po antrojo pasaulinio karo knygas. Viena iš ju bus ang- saugoti lietuviu ir katalikų laikyti už užrakto patiki- 

žuvusių partizanų kovose, borsevikų ir nacių įkalintų, de- j kalba Stalino - Hitlerio' tradicijas“. , moms įstaigoms. i KAREIVIŲ BĖGIMAS reštuotinas.
portuotų, dingusių ir niekad negrįžusių. i sudarytų dokumentų rinki- ! Associated Press praneša ' Iki šiol nebuvo viešai skel-

nys. kuriame bus įrodymai, Jei tą pareiškimą tebūtų , Šiandien niekam nėra pa- ; pentao-onnas isteįaė V biama’ kad per metus pabė_ 
Ir visa tai nėra tik negyvi skaičiai, tik statistika, kuri kaip barbariškai du diktato- pasirašę vyskupas ir kuni-j slaptis, kad net tokia Lietu- žfiionls rinkti anie ' tūkstančiai Amerikos ka-

nei liūdi nei džiaugiasi. Tai milionas buvusių gyvų mūsų ' riai prekiavo Lietuva, jos že-; gai, neverta būtų dėl jo nė i Vly Enciklopedija ten laiKO-, * ir reivių. O pasirodo, kad bė-
tautos nariu tragedijų, — milionas atsiskyrimų su arti-; mėmis, naikino tautą ir su- 'žodžio pasakyti, — juk jie ma slaptuose bibliotekų fon- 1 koro-rXa kad nadi Simas vis gausėja. Pavyz-

- -------- -- --'privalo būti paklusnūs savoje ir duodama pasiskai-^f^e kongresą, kad paūi-į per 1967 metus pabė
vyresnybei. Bet kai ten yra* tyti tik tam, kuriam partija ’ dlntų atlygmimą uz prane- u . per iut> < e u p 
ir pasauliečių parašai,—ne-i pasitiki, ir tai dar gavus;
galima jo nutylėti. , Straipsni ten no- ’-iž nurodymą, kur dėzerty-! tais pabėgo jau 65,643 iš ar

Visi juk geriausiai žino > SsSvf P ’ ) ras slapstosi. Jei kareivis: mi jos ir 16,109 iš laivyno.

kad Chicagos kazimieriniųl j pasišalina be leidimo ir per, Daigiausia pabėga tų. ku
kapinių sklypų savininkai Tokia yra Sovietų Sąjun- ’ 30 dienų nesugrjzta, tai jau , riems įsakoma vykti Į Viet- 
jau kelinti metai atkakliai

- .menus, naiKino tauią ir su- paoain.ju, jua. jut \ • i • nrašė kone-!
maišiais, paskutinių atsisveikinimų, kalėjimo metų ir mi- ;žlugdė nepriklausomybę, šis1 privalo būti paklusnūs savoj ūuose ir duodama pasiskai-, 
lionas mirties valandų, kad amžinai šviestų mūsų tautai, rinkinys bus vienas i» di- vyresnybei. Bet kai ten yranti tik tam, kuriam partija dlntų aJygi
laisvės ir nepriklausomybės saulė. j Jžiųjų mūsų ginklų tarptau-

į tiniuose santykiuose, o ypač.
Maža šiandien mūšų tauta skaičiumi, bet -kokios di- l jei įvyks numatomoji Euro- 

delės jos laisvės kovų aukos! Taigi ir koks iškilus yra jos ; pos Saugumo konferencija,
žmogus gausingiausių tautų skruzdėlyne! Į Lietuvos laisvei ginti. Šią

knygą ruošia tarptautines 
teisės mokslų profesorius dr.

i *. .1
Regis, šiandien turėtume tik svaigiu laimės džiaugs

mu alsuoti, tokiomis aukomis laisvę pirkę... Bet, deja. 
tauta stovi beveik ir vėl ten pat, kur ji klūpojo prieš šim
tą metų. Ir vėl prieš rusų žandarų šautuvų vamzdžius, prieš 
kalėjimų duris ir prieš kurčią akmeninį okupanto stabą 
mūsų Laisvės aikštėje.

O kraujo lašai vėl žymi mūsų tautos kelią į neperma
toma ateities toli...

Tautos Fondas
TAUTOS FONDAS —tai visos tautos sukilimas prieš 

laisvojo pasaulio lietuvių bolševikus ir buvo atstatytas 
sudėti pinigai, kurie yra ta Lietuvos valstybės funkcio- 
„negyvoji“ jėga, labai da navimas — sudalyta Lietu-

. n .. T - * ..... vos valdžia ir kt.padedanti Lietuvos išlaisvi
nimui. Tautos Fondo valdy
ba BIRŽELĮ parinko ir pa
skelbė pinigu rinkimo mėne
siu. Kodėl birželį? Ogi to
dėl, kad biiželis pilnas di
džiųjų laimėjimų ir didžių
jų Lietuvos nelaimių mėnuo: 
1940 m. birželio mėn. rasai 
okupavo Lietuvą. 1941 m. 
rasai pradėjo didžiuosius 
lietuvių trėmimus į Sibirą, 
tą pat birželio mėnesį Vokie
čiai su rusais pradėjo karą; 
tuo pat metu įvyko didysis

Be nuolatinių Vliko vyk
domų Lietuvos laisvinimo 
darbų, kuriems išleidžiama 
35,000 - 40,000 dolerių, šie
met prisidėjo naujų ir be ga
lo svarbių dalykų, kurie rei
kia įvykdyti. Tie dalykai y- 
ra:

Bronius Kasias, žymus šiosį kovoj3- norėdami, minėtas
srities žinovas.

Antroji knyga bus —Lie-

kapines išlaikyti lietuviams, 
kad jie ryžosi jau ne kartą 
net kardinolą Cody piketuo-

tuvos Steigiamasis Seimas j ti kaip tik dėl to. kad ten 
ir jo darbai, šią knygą rašo; paniekinamos lietuviškos 
istorijos profesorė dr. Van- laidojimo tradicijos, kad 
da Sruogienė. Šiuo veikalu j nepagarbiai tampomi kab- 
bus parodyta, kad jau prieš liais nabašninkai ir nelei- 
50 metų lietuvių tauta buvo džiama artimiesiems su lie- 
pilnutėliai subrendusi sava- tuviškom apeigom jų nuleis- 
rankiškai savo gyvenimui ti į kapą, o dabar tvirtina- 
tvarkyti. ma, kad jau kardinolas sau-

goja „lietuviškas 
Abiem šiom knygom iš- įas“ .. 

leisti reikės apie 10,000 dol., 
o Bražinskų bylai — nema
žiau 15,000 dol.

tradici-

Kovotojų dėl lietuvių tei
sių veiksmai jau buvo davę

. . ... , šiokiu tokių vaisių, o čia da-
Tiems ™.ems dalykams i ba,. - ,ietuviu t at.

Sūlvarkylikneciamiv^ihe-I žmonių kurie sako
tunai dėtis į talką desimti-, j(an- kardinolui ir kapi
nėmis, šimtinėmis ar kiek ju adn,inistraci1ai ju -pa. 
kas pajėgia, kad visų musų I stan!?0?e jslaikyti ir apsau-.
kaankamai°"feųS Vlfto Lieta-! ir katalikų tra-!siam "nuomininkui“ kitiems

goję ir jos pavergtoje Lie-; jis laikomas dezertyru ir a- i namą. 
tuvoje spaudos laisvė, kuria! 
taip didžiuojasi „Vilnies“ ir 
„Laisvės“ vadai.

KAPAI BRAZILIJOJE

Dr. Henrikas Armanas 
Darbininke paskelbė savo 
kelionės po- Pietų Ameriką 
įspūdžius. Birželio 2 d. lai
doje jis šitaip rašo apie ka
pus Brazilijoje:

„Mirusiųjų žmonių palai
kai viešose miesto kapinėse 
laikomi tiktai penkerius me
tus, o po to laiko mirusiųjų 
giminės ar artimieji gauna 
įspėjimą kūnus iškasti ir dė
ti, kur nori. Jeigu dėl kurių 
nors priežasčių tai neatlie
kama, lavonas yra iškasa
mas valdžios ir išmetamas į 
jūrą rykliams, tuo užlei
džiant vietą naujam miru-

ęronr -r ■ , ' j r"?';'i--

MINTIS

vos laisvinimo 
remti.

darbams

Juozas Audėnas
1. Nors P. ir A. Bražins

kai yra pirmieji pasaulio pi-; Tautos Fondas 
onieriai, su lėktuvu pralau-
žę sovietų užkartą geležinę 64-14 56 Road 
uždangą, bet, atsidūrę lais- Maspeth. N.Y. 11378.

' penkeriems metams“.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS
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TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

DETROITO NAUJIENOS
Lituanistinės mokyklos 

baigė mokslo metus

man yra žinoma, kad dau
giausia telegramų perėjo 
per R. Selenio rankas.

• das, žurnalistas Vladas Min- 
gėla, pulk. Jonas Šepetys,
mok. Stefa Kaunelienė, ag!*. įvykusiame gegužės 22 d.,’ 
Jurgis Baublys, žurn. Karo- kuriame ir vėl dalyvavo 23 
lis Milkovaitis, dr. Kazys jaunuoliai, buvo apsvarsty-;

vis dar mokosi apie pusant-' P»«tieni«a, rašyt Vytautas ta. k, daryti sekantieji 
ro šimto vaiku, 1970-19711 Alantas stud. Robertas be- mokslo metams prasidėjus.,
mokslo metus haivė ffe<ni- lenls «' <!ar v,t'ras Kltas ra-|J,s a<tore suiengti tx>i? me-, 

šant nežinomas asmuo. .no paiodų, koncertų, išvyką 
Į i Dainavą. Apie tuos numa-1 

Asmeniškai, su retomis is-; tytus renginius parašysiu • 
imtimis, būdamas prieš titu- ? tuomet, kai jie artinsis, 
lų segiojimą, čia juos s ūmi-’
nėjau tik sekdamas man pri-j Ai, beveik ir praleidau

LB Detroito apylinkės li
tuanistinė mokykla, kurioje

mokslo metus baigė gegu 
žės 22 d. Sekančia dieną. t. * 
y. gegužės 23. Lietuvių na-i 
muose įvyko iškilmingas pa- i 
baigtuvių pobūvis. Po kele-! 
tą žodžių jo metu pasakė 
mokyklos vedėjas Kostas 
Jurgutis ir LB Detroito apy
linkės švietimo vadovas My
kolas Stonys. Kiekvieno 
skyriaus mokytoja ar moky
tojas įteikė geriausiems mo
kiniams dovanų po knygą, 
o ne taip geriems moksle, 
fcet visokiais būdais šiaip 
pasižymėjusiems — po pa
gyrimo lapą. Mokytojai ta 
proga publiką supažindino 
su savo skyrių statistika.

Paskutiniame susirinkime.

siųstą šaulių biuletenį.

Kultūrinės savaitės pabai
goje, sekmadieni, birželio' ant automobilio buferių kli- 
20. įvyks 1941 metų Lietu-, juo jamų plakatėlių (bumper 
vos sukilimo paminėjimas, j stickers), su įrašu "Lithua- 
Jis prasidės ryte pamą^-l nia Wants p^edom“. Kiek-1 
mis. vėliau bus paskaita vienas skyriaus nai vs pasie
kusiųjų pagerbimas pne, mė kįis ar kefiolit tu
stovyklos kryžiaus. Mineli- i .? J . i plakatėlių ir pasižadėjo įs-nebe v,am>1. . .y. . f. .. y ...

svarbų dalykėlį. Gegužės 
pradžioje jie pagamino ke
letą šimtų gerai išskaitomu,1

Londono smuiku dirbėjas Andrew Hill rodo garsiojo 
St radi vari jaus 1721 metais pagamintą smuiką, už kuri 
varžytynėse sumokėta $201.600.

nė, Juozas Jakutis, Billis 1930 m. buvo švenčiama 
į Gluodenis. Rita Akstinienė, Massachusetts valstijos 300 
; Zigmas ir Danutė Snarskiai, metų sukaktis. Joje dalyva- 
j Jonas Stankevičius, Vincas vo daug chorų. Jų tarpe bu- 
į Mitrikas ir kt. ! vo ir J. Dirvelio vadovauja-

i mas jungtinis "Aušrelės“-
I Jaunasis Edvardas Mei- į "Gabijos“ choras, laimėjęs 

s grojo akordeonu. Šim- pirmąją vietą.J lūs grojo 
Į kaus orkestras grojo šokiam, 
i J. Dirveliui vadovaujant.

Visiems nuoširdus ačiū { Worcesterio scenoje buvo 
i pąstatyti šie veikalai: St.
iimV'ine minu!'1 ii-

mą ruošia jau nebe vieni; latintL Kaip ilgai truks, įki
, šauliai, bet kartu su Lietu-'1 1 b
! vių fronto bičiuliais.

Aštuntąjį skyrių baigusie-' Kultūrinė šaulių savaitė 
Visi jie (o tokių buvo lygiai 3™ atvira, kiek tai liečia. 
20) buvo pakviesti į sceną. AUi u
Juos čia mokytojas Pranas 
Zaranka šaukė pavardėmis, 
kvietė į priekį, apie kiekvie
ną ką nors gero pasakė, 
kiekvienam paspaudė ran
ką. M. Stonys visus juos ap

‘ji buvo ypatingai pagerbti.

i visi tie plakatėliai atsidurs 
ant mašinų buferių, dabar i 
sunku pasakyti. Vienas stu
dentas, kuriam jau keliolika
tokiu stickeriu pasisekė par-: unnę ir meninę progra-j 2 i

mą. ir ne šauliškai publikai.; duoti prie vienos lietuvių 
Turintieji laiko detroitiečiai bažnyčios, pasakojo, jog la

sveikata leido, noriai lanky
davo didesnius lietuviškus 
renginius. Dar nrieš mėnesi

Truputį keičiamas ALB 

radijo laikas

ir kitų vietovių iš Dainavos bai mielai juos pirkę senieji j sutlkauJ4 Lietuvių namuose , 
kaimynystės lietuviai mielai ateiviai ir dar pirkdami stu-1 kažkurio pobūvio* metu 
yra ten laukiami. Ypač daug ;dentų darbą garsiai gyrę. gegužės 16 d., taigi tik

o
10

Amerikos Lietuvių Balso 
įadijo transliacijos, kurios 
iš WQRS—F M stoties buvo

publikos yra laukiama bir- Naujieji, inteligentai, gerai: dienų prieš moti, susitikome perduodamos kiekvieną sek-
želio 19-sios vakare prie Jo-i tam studentui pažįstami.; Čiurlionio koncerte, 
niniu laužo ir 20-sios sukili-stengęsi prasmukti neužkal-į

Prieš penkerius metus
. . ii- Detroite mirė ir įos sesutėi (tiek kainuoja vienas plaka-, Mar„a,.eta Ku^nskienė, ku

telis . ar bijojo nupirkę sa- ri fcuv0 vadinama Detroito
.. i" !nknm,.’?uotl. .e™ntua-i lietuviu motina, nes be jokio

Eilę metų Detroito lietu- bu savo masinos buferio pa-1 lietuviam
tojui. Su mokykla oficialiai viai studentai tik truputį puošimu?.. Į šį klausimą tuo'
atsisveikindami, kaikurie iš reiškėsi ateitininkuose ir tarpu atsakymo neturiu. ! 
jų pasižadėjo lankyti devin- skautuose, bet ir šiose orga-

dovanojo knygomis. Iš savo 
pusės visi aštuntokai atliko _
bendrai deklamaciją ("Už- mo mineJimo programoje. • binti. Gailėjo jie dolerio} 
trauksim naują giesmę, bro-1 
lia?‘), mergaitės sušoko;
"Sadutę“, skyriaus atstovai 
įteikė dovanėlę savo moky

Graži studentu veikla

madienį nuo 8 iki 9 vai. ry
to, pradedant birželio 13-ja, 
bus girdimos 11 vi puteli pa
keistu laiku, būtent: nuo
8:15 vai. iki 9:10 vai. ryto.

už darbą ir atsilankymą.

Už ką mes pagerbėme 

Joną Dirvelį

Gegužės 23 d. Jonui Dir
veliui pagerbti buvo suruoš
tas giažus banketas, į kurį 
susirinko didelis būrys vie
tos ir apylinkės lietuvių. Už 
ką jis buvo pagerbtas?

Jonas Dirvelis gimė 1892 
metais Lietuvoje. Į Ameri- 

' ką atvyko su tėvais 1965 me
tais. jau baigęs pradžios 
mokyklą. Vos 13 metų tebū- 

į damas, jis turėjo eiti darbo 
I ieškoti, bet vakarais lankė 
j viduriniąją mokyklą. Jį vi- 
į lio jo muzika. Įsigijęs smui- 
i ką, pats mokėsi smuikuoti, 
i tik vėliau jau lavinosi pas
žymius smuiko mokytojus.

Dar jaunas būdamas, jis 
įstojo į Lietuvių piliečių klu
bą, SLA 57 kuopą ir kt. lie
tuviu organizacijas. Netru
kus jis buvo išrinktas klubo 
pirmininku. Jam vadovau
jant, klubui buvo pastatytas

Šimkaus “Čigonai“ ir "Išei
vis“, M. Petiausko "Vaikas 
ar mergaitė“. "Birutė“, 
’Consilium fakultatis“, "Ka- 
minkrėtis“, J. Žilevičiaus 
"Už Vilnių“, "Lietuvaitė“, 
Sulivano "Raganiai“. B. 
Mingėlos "Už tėvynę“. "Gy
venimo verpetai“, "Dvikojis 
katinas“.

WorcesterPkio Balio Min
gėlos veikalai buco statomi 
iš rankraščiu. "Už tėvynę“ 
vaidinant, žiūrovai verkė, 
verkiau ir aš. B. Mingėla mi
rė jaunas, buvo kilęs nuo 
Šiaulių, gražiai piešė, grima
vo, vaidino.

i
Kaip matote. Jonas Dirve

lis ypač muzikos - dainos sri
tyje yra išvaręs plačia ir gi
lią vagą. Jo darbo pėdsakai 
yra žymūs ir kituose lietuvių 
visuomeniniuose baruose.

Baigdamas noriu pridurti, 
kad 1925 m. J. Dirvelis vedė 
jauną gražią Oną Glodaitę, 
kuri jam buvo ne tik gera 
žmona, bet ir uoli talkinin-

tąjį skyrių, kuris Detroite y- nizacijose atstovaudami tik 
ra lyg ir už mokyklos ribų ir patys save. individualiai, 
kurį belanko tik savanoriai. Studentų sąjungos skyrius

' buvo visiškai pakrikęs. Stu- 
Meninės programos buvo dentiškas veikimas atgijo 

pačioje pobūvio pradžioje ir šių metų vasaryje, kai buvo
pačiame gale. Pradžioje P. vėl atkurtas LSS skyrius.

Tai buvo padaryta įadijo 
stočiai spiriant, nes jai rei- 

į l \ kėjo iternti kažkokią 15 mi-
i teismus, duodavo šiaip viso- nučių religinę programą, 
i kių patarimu seniesiems e-

Mirė Marija Bukauskienė i migrantams, padėjo įsikurti Kaip matome, laikas tru- 
' daugeliui naujųjų ateivių, puteli, t. v., penkiomis minu-

Vernon gatvėje puikus na-lke vai^inam 11 dainuojant, 
mas, kuris tiko visokiems! 
renginiams. Kiek vėliau bu-

Gegužės 26 d., širdžiai' 
staiga sunegalavus, mirė la-’
bai šviesi, dosni, patriotiškai to .ra Petrą Kučinską, j- 
nusiteikusi tautiete Manja» ‘ '
Bukauskienė (Marie Bu-1^i kos spaudos

Frieš trejetą metų palaido
jome ir jos svaini. Margare-

Mirė

Šiomis dienomis mirė Vik
toras Babonas, 69 m., Juo
zas Barbaravičius, 57 m.. 
Jonas Kosulis, 58 m., Ri
chardas Tribandis, 17 m., 
žuvo eismo nelaimėje, Bro
nius Emkus ir Jonas Palu- 
beckas.

Baigė kolegijas

vo nupirkta sala Quinsiga- 
mond ežere prie Davis Way 
ir ten pastatytas vasarna
mis, kuriam planą ir braiži
nius paruošė pats J. Dirve
lis. Čia 3 vakarus savaitėje 
jaunimas rinkosi bendrai 
pasilinksminti.

J. Dirvelis turėjo kelis 
pramoginės muzikos orkest
rus. Jie grodavo tų laikų lie
tuviškus šokius — Suktinį, 
Noriu miego. Klumpakojį ir 
kitus.

temis, sutrumpintas. ALB 
radijo klubas prašo klausy
toju^ ši nakeitimą įsidėmėti 

likti ištikimais programosulietu viš- 
ypač Keleivio, 
litytoją.

veikėja.
Zarankos diriguojamas mo-į kauskas)
kyklos choras sudainavo: Jau pačiame steigiamąja- " . _ j mėgėją ir
penkias harmonizuotas liau-' me (arba atsteigiamajame) ! Marija Bukauskienė, mer-; 
dies dainas. Pabaigoje Albi-; susirinkime dalyvavo 23 ^a?^ne Pavai'de Andriliū- Gegužės 29 d.

klausytojais.
Alfonsas Nakas

lingu pamaldų
po gedu- 

šv. Antano
Povilas Leikus, Povilas 

Daujotas. Ronaldas špokas, 
Suzana Bartkutė, William 

Komp. M. Petrauskas, iš- į Džiaugės, Tarnas Karpičius. 
vykdamas į Lietuvą, Savo į-i Clair Kerulytė. Nancv Libe- 
pėdiniu Literatūros draugi-' ryte, Richardas Stankus, 
jos "Aušrelės“ chorui vado- Marija Žibinskaitė, Jonas 
vauti paliko J. Dirvelį. Tas
choras surengė daugybę 
koncertu. J. Dirvelis su 
"Aušrelės“ choru dalyvau
davo Vasario 16. Spalio 9 ir 
kitose lietuvių šventėse, ne
reikalaudamas jokio atlygi
nimo. Kada Darius ir Girė
nas Worcestervie aviacijos Gerbiamieji, 
diena su savo Lituanica rai- * 
žė dangaus mėlvnę, skrai
dindamas lietuvius po plačia 
Worcesterio padangę, Jono 
Dirvelio vadovaujamas cho
ras su orkestru dainavo:
"Lėkit, lėkit, sakalėliai, i tą 
mylima šąli. kur mūsų sesu
tė5? darželyje žalias rūtas ra-

CHICAGO, ILL. 

Mirė J. Pakel
nos Atkočaitienės paruošti ( jaunuoliai. Jie išsirinko vai- na^®> buvo gimusi Athol,
įvairių skyrių vaikučiai pa- dvbą: pirm. Robertą Seleni, Mass., miestelyje 1901 m. bažnyčioje, velionė buvo pa
šoko po tautinį šokį. Prieš vicepirm. Liną MikulionĮ, balandžio 12 d. Ten baigė laidota Mt. Olivet kapinėse.,1 lvx,:c 1 <”VCT i
išsiskirstant buvo sugiedotas ižd. Kastvtį Karveli, sekr. amerikietišką vidurinę mo-į
Tautos himnas Pobūvio me- Rita Skrebutėnaitę ir proto- kYk^, o aP»b^yenusi Dėt-Į Likusiem< velionės
tu publikai, kurios atsilankė kolų sekr. Karole Veselkai- — *r vietini prekybos tei. broliui r kitiems
apie 200. buvo išdalintas te. Pagrindiniais veikimo institutą. Nesužinojau, ar miesiems n :'kiu užuojautą. rovės direktorių tarybos pir-. 
mokyklos leidžiamas laik-i tikslais jie skelbė pavergtos; kokią lituanistinę mokyklą ji j O Tau. Mar a, tebūna leng- mimnkas Jonas Pakel-Pa-
raštėlis "Skambutis“. ašLietuvos vardo garsinima ir buvo kada lankiusi, bet 

savo tarpe lietuvybės išlai-. pats ir šimtai Detroito lietu-] 
Aušros lituanistinė mo- kymą. i vių visada gėrėdavomės jos!

kykla, labai jau nebegausi; i gražia lietuvių kalba. Mat,!
nnriais 3pic 30), bet 1h-■ žodžius seke durbui. Jau į velionė buvo gimusi ir au-!
bai geiai pasižyminti, kai. Vasario 16-sios minėjimo! gusi tokioje lietuvių seimo-' 
dalyvauja minėjimuose sce- proga jie paskleidė tūkstan- j ję, kur tarpusavy kalbėtis 
noje arba radijo programo-' čius propagandiniu lapeliu j kitaip kaip lietuviškai buvo 
se. mokslo metus užbaigė, Detroito bei apylinkės uni-i .................
dviem savaitėm vėliau — versitetuose ir vidurinėse ?Tiezęiausiai draudžiama, 
birželio 5 d. Labai gaila, kad mokyklose. l apeliuose ne Detioite 1920 
tik tiek ir tegaliu apie tai tik buvo aiškinama apie Lie-
pasakyti, nes man šios mo-' tuvoje rusu įvestą versiją, 
kyklos užbaigtuvėse daly-: bet buvo priminta ir Simo

m.

. i

Birželio 6 d. mirė 76 metų 
sesu- amžiaus bankininkas Chica- 
arti- go Savings and Loan bend-

va Michisa: o žemė! kalnis..

WORCESTERIO NAUJIENOS
i ir Tarnas Yerly. valstijos se
natorius Daniel Foley. majo- 

SLA 57 L: ;opos surengtas ra John Finsley atstovavęs 
gegužės 23 banketas mu- miesto tarybos narys John 
zikui visuo:';enininkui Jo- Dohertv, kuris įteikė Dirve- 

apsigyve-! nui ir j*» žnu-nai Dilgeliams Jiri miesto raktą. Gražiai pa-

Buvo gražus banketas

Vinskas, Juozas Brazauskas, 
Povilas Ivaška. Janne Didž- 
balytė.

J. Krasinskas

LAIŠKAS REDAKCIJAI

vauti neteko.

Šaulių kultūrinė savaitė 

Dainavoje

Vos kelios savaitės beliko 
liei JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventės. Skaičiau tos 
šventės skelbimus Drauge, 
Naujienose, Darbininke ir 
Dirvoje, bet iki šio laiko jo
kio šventės skelbimo nema
čiau dar Keleivy. Nesupran
tu, kodėl? Ar šventės rengė
jai mano, kad Keleivio nie
kas neskaito, ar kad jo skai- 
tvtojai nesidomi ta švente ir

nusi. minėtą institutą ciauz-j pagerbti su raukė per 200 
baigusi, visą laiką tarnavo i-Į svečiu ne tik i< Worcesterio, 
staigų raštinėse. Ilgiausiai; bet į, toralL
(bene 36 metus) išbuvo Ge- :
neral Motors tarnyboje, iš Į Iš toliausiai, net iš Miami, 
kur 1966 m. pasitraukė į’

sveikino Mass. seimelio at- 
tovas Charles Buffone, įtei-Į

apdaruose 
šiltai sveiki- 
& Knovvles

kęs gražiuose 
raštą. Taip pat 
no Crompton

j Kudirkos bei Bražinskų ver- 
j žimasis į laisve. Sibiro dai
nininkam atvykus i Detroitą 
koncertuoti, studentai juos 
pasitiko su iuodu karstu, la
peliais ir piketais. Per arti

pensiją.

Jauna būdama, daug vei-; SLA 57 kuopą atsiusti dau-
bendrai ^n'riama’kultūrinč i ?bu; eikmetu v'"' '■
savaitė įvyksta Dainavos! Detroito rSn"' “" bus ! M,aml SLA
jaunimo stovykloje birželio raseius nuskambėto Rober-i ,U “ t0 L,etuvlu kul‘ seimą.

-lovyniuje un^eii OeiprĮio naaiiVinimas na-! turos klubo ir jo valdybos-13-20 dienomis. Jos surengi- IO ^’enio paai>Kimmas na-i 
mu rūpinasi abi Detroite! akinimas reporteriams, jog' nai e lr

JAV ir Kanados šauliu

Fla.. buvo atvykę Jadvyga bendrovė, kurioje J. Diįve- 
ir Vincas Jankai, kurie, pa-1 lis dirbo ilgiau nei 25 metus, 
sveikinę D;:velius, kvietė

vi‘

Dirveliai nuoširdžiai vi
siems padėkojo.

Pamiršau paminėti, kad 
bankete iš Bostono buvo, be 

prieš metus iš ei-’ Gražią kalbą pasakė SLA1 minėtųjų, dar Trapenskas su 
Aleksand- šeima, Feliksas Zaleckas, O- 

eziden- na Šiugždienė, Mickūnai ir} 
atsiuntė kiti.

Dar; *
Banketui vadovavo Juo-

Kai Vaitkus rengėsi ‘skris
ti i Lietuva, tain pat Wor-
cestery buvo aviacijos die-1 i įą nevyks? Kas jiems da- 
na. kurioje davvavo J. Dir-Hė tokias informacijas, 
velio choras ir orkestras.
Be io neapsiejo ir Vytauto 
Didžiojo 500 metų sukakties 
minėjimas.

vi’pna .araitTs ’dipAa hiiV i k i joje pasunkėjo, studentai lietuviškiem reikalam. Pav.. įastu gražų s.eiK.nimą 
vairiu temų naskaitos o no suorganizavo telegramų tai- Dainavos jaunimo stovyklai'sveikino bnsioniskiai dakta-,
piečiai bus paskirti šaudvbos ka. Ju dėka iš Detroito buvo vra paaukojusi 500 dol.. su ras ir jo žmona Kapočiai. ' zas Tribandis, J. Krasinskas 
pratimams Paskaitas įtai- pasiimta net 286 telegramos, šimtine buvo įstojusi į Lie-
tvs teisininkas Vincas šar-i^ors čia pasidarbavo keli, tuvių Fondą, aukodavo k.- is is \\ o čeženo mesto 
ka, majoras Kazys Daugvy- Sal keliolika jaunuolių, bet tomis progomis. Kiek tik I tarybos nai iai Geoige Wells

Juozas Lekys Pranas Stane- ir Vincas Dabrila. Jiems pa
dėjo Antanas Tamkus. Ale
na Kriaučelytė - Lendraitie-

O gal yra kitokiu priežas
čių? Įdomu būtų jas išgirs
ti.

J. Petraitis
Šv. Kazimiero parapijos j 

chorui, kuriam vadovavo, Red. atsakymas, 
gabus vargonininkas Povi-!
las Čiurlionis, statant Sas-’ Mes nežinome. Kreipkitės 
nausko kantata "Broliai“, J. i šventės rengėjus, gal jie 
Dirvelis gražiai atliko svar- pasakys, kodėl Keleivis dis- 
biausią vaidmenį. kriminuojamas.
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Atviras komunisto žodis
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Atžymėjo prof V. Čepinskio Grįžo kamerinis orkestras 

gimtinę

(Tęsinys)

Mes ir jūsų "pažangieji“

Birželio 2 d., pažymint ži-
Iš Jugoslavijos grižo Lie

tuvos Valstvbinės filharmo-
nomo Lietuvos fiziko ir che- nijos kamerinis orkestras.

kuriam vadovauja Saulius 
Sondeckis, ten surengęs ke
liolika koncertų. Orkestras 
turėjęs dideli pasisekimą, 
jugoslavų muzikai ir spauda 
apie koncertus gražia atsi
liepę.

Žemaitijoje liūtis sugadino 

pasėlius

"Tiesa“ birželio 5 d. rašo, 
kad Žemaitijoje prapliupu- 

i sios liūtys išplovė ir suplakė 
dirvas, dėl to nukentėjo ne
maža žemės ūkio kultūrų, y- 
pač vėlesnės sėjos vasaro
jus, bulvės, šakniavaisiai. 

Kompozitorių suvažiavimas

Lietuvos kompozitorių są
jungos šeštame suvažiavi-į

miko prof. Vinco Čepinskio 
100 gim. metines, jo gimto
sios sodybos vietoje. Dar
gaičių kaime, buvo atideng
ta memorialinė lenta.

Iškilmėse dalyvavo "Rau
donosios žvaigždės“ kolcho
zo, kurio ribose yra Dargai
čių kaimas, ir kitų aplinki
nių kolchozų žemdirbiai, 
vietos valdžios atstovai, šio 
mokslininko giminės ir sve
čiai iš Vilniaus ir Kauno.

Apie V. Čepinskio gyveni
mą ir darbus kalbėjo jo bu
vęs bendradarbis akademi
kas P. Brazdžiūnas, prisimi
nimais pasidalijo prof. K. 
Ragulskis, S. Ramanauskie
nė, A. Ivaškevičius.

Nauji mokslo daktarai

Vilniaus universiteto isto
rijos fakulteto mokslo tary
boje pedagogikos mokslų 
daktaro disertaciją apgynė 
Mokyklų mokslinio tyrimo 
instituto vyresnioji mokslinė 
bendradarbė Meilutė Julija 
Lukšienė. Savo disertacijo
je ji išnagrinėjo Lietuvos 
švietimo istorijos bruožus 
XIX amžiaus pirmoje pusė
je.

Lietuvos Mokslu akade
mijos fizikos ir matemati
kos instituto astrofizikos 
sektoriaus vadovas Vytautas 
Straižys Tartu universitete 
apgynė disertaciją "Daugia
spalvė žvaigždžių fotometri- 
ja“ ir gavo fizikos ir mate
matikos mokslų daktaro 
laipsni. Tai pirmasis, Vil
niaus astronomas, apgynęs 
daktaratą pokario metais.

Apdovanojo planuotojus

"Lietuvoje pasidarėme komunistais daugiausia iš 
reikalo, iš noro kiek gerėliau gyventi, nes nebuvo beveik 
kitokio pasirinkimo. Jūsų gi komunistai, kurie sarę vadi
na tik "pažangiaisiais“, yra atvažiavę j šį kraštą daugiau
sia prieš pirmąjį pasaulinį karą, būdami be mokslo, be 
amato, sunkiai dirbo, vargo, patyrė ant savo pečių daug 
skriaudų, išnaudojimo, nes tais laikais nebuvo jokio socia
linio draudimo ligoje bei nelaimių atveju. Vėliau smar
kiai nukentėjo nuo infliacijos, kuomet daugelis iš jų pra
rado visas savo sunkiai sukrapštytas santaupas ir nustojo 
tikėję, kad tai tokia Dievo valia ir kad tais vargais pel
nys "po smerčio dangaus karalystę“. Todėl jie paklausė 
ir patikėjo gražioms kalboms, kuomet buvo skelbiama 
Laisvė, Teisingumas ir aprūpinimas darbo žmonėms.

Pradžioje jie pasidarė socialistais, o vėliau susigundė 
ir komunizmu, kad tai yra tobulesnis socializmas, nes 
komunizmo propagandistai daugiau tam darbo žmogui 
žadėjo, ir todėl jie patikėjo, kad komunistai yra griežtes
ni ir tikresni darbo žmonių atstovai, kovodami už laisvę ir 
gerbūvį

Dabar, kuomet tas komunizmas jau praktikuojamas 
Sovietų Sąjungoje 53 metai, kiekvienas blaiviai galvojan
tis gali pats pasitikrinti, savo akimis įsitikinti, kiek visoje 
toje propagandoje buvo teisybės ar melo.

Jei mes, dabartinėje Lietuvoje visa tai matydami,

Sovietų erdvėlaivis Sojuz II (gilumoj), kuriame buvo trys kosmonautai, susijungia erdvėje su 
jau anksčiau j orbitų iškelta vadinamąja “skraidą nčia laboratorija“, šioje laboratorijoje, skriejan
čioje aplink žemę, bus atliekami Įvairūs bandym ai. Kosmonautai galės iš jos nusileisti Į žeme ir 
vėl grįžti. Tokią erdvės stoti amerikiečiai numa te statyti 1972 ar 1973 metais.

būtų savo kaulais nubarstę Sibiro koncentracijos stovyklų Jose. Cah, A. Paulauskas, 
laukus, šiandien, gyvendami laisvajame pasaulyje, jie Montreal, Que. 
garbina tą rusiškąjį imperializmą, kuris yra tik komuniz
mo skraiste dengiamas.

me Vilniuje gegužes 5-8 die-. . ........... A -i • j • . .nomis, pirmininkas Ed. Ba!-!tullme tylet1'tai Jle' CIa An>e„koje gyvendami ir tureda- 
sys, kaip matyti iš "Lit. ir mi pilną žodžio laisvę, galėtų drąsiau ir atviriau apie tą

Bendrai imant, reikia juos savo lietuviškąja širdimi 
užjausti, kaip buvusius vargo žmones, daug ir sunkiai dir
busius ir taip lengvai patikėjusius maskoliškai apgaulei. 
Be to, jie jau iš seno savo tarpe arčiau yra susidraugavę, 
susibičiuliavę, tad kuris jų norės lengvai pasitraukti, nu
traukti visus iš anksčiau turėtus ryšius ir užsitraukti iš
gamos ar šiaudadūšio vardą. Jie bijo, kaip kokios "pa
vietrės“, kad neužikrėstų kuria nors abejone ir buvusių 
draugų keisto. Todėl vengia pasižvalgyti, pasiklausyti 

; kitų paskaitų, pagalvoti, pasvarstyti priešingus teigimus
Meno“ (20 nr.). kalbėda
mas paminėjo ir lietuvių mu
ziku kaikuriuos "nukrypi

tariamą "laisvę ir lygybę“ kalbėti ir rašyti. Bet jie gieda j jr paskaityti daugiau įvairių knygų, kad galėtų surasti tik
tą pačią giesmelę, kaip ir Lietuvos spauda mums čiulba.Į teisybę.
Juk Chruščiovo laikais Sovietų Rusijos, kiek mažiau Lie- ■

mus“, naujovių ieškojimą, tuvos, spauda rašė apie Stalino žiaurumus ir kėlė aikštėn Man, čia viešint Amerikoje, susidarė vaizdas, kad
Tiesa, pasak Balsio, "reikia 
pritarti vaisingiems naujų 
išraiškos priemonių ieškoji
mams. Jeigu jų nebūtų — 
menas išnyktu...“, bet toliau 
jis pažymi, kad "rašyti mu
ziką kaip galima įmantriau, 
migločiau ir abstrakčiau ta
po mada. Paprastai tai daro
ma, prisidengiant novatoriš
kumo, įvairių eksperimentų 
ir ieškojimų skraiste“. Be to. 
jis teigia, kad, ieškant nau
jų priemonių, atitrūkstama 
ir nuo nacionalinių muzikos 
pagrindų.

Balsys nurodo, kad tuo 
būdu muzika virstanti kos
mopolitine ir esą reikia pro
testuoti prieš "nekritišką 
'avangardistiniu'

visas kitas neteisybes. Bet jūsų Laisvė ir Vilnis apie tai J03- DP> turėtumėte tų susidariusių situacijų geriau su- 
tylėjo ir tik buvo nustojusios Stalinų vadinti visasąjungi-' P,astl lr « perdaug nesmerkti, bet nuoširdžiau bandytų
niu išminčium, tėvu, mokytoju ir panašiai. į ,Ka‘P su b!'° lais> . P^g0’ neuzgauhojant ramiausiai

1 kalbėtis, diskutuoti ir padėti jiems blaiviau įssiaiskinti
Mat, Laisvei ir Vilniai nėra kelio atgal. Norom neno- Maskvos imperialistinius siekimus, kurie yra išlikę tokie 

rom reikia giedoti tą pačią giesmelę, nes piiešingai, ką pa- pa^ jr ^uvo pradedant carienės Ekaterinos laikais, 
sakys tų laikraščiu skaitytojai, kurie buvo tiek laiko mul- . ......
kinami ir apgaudinėjami, žinoma, Vilnies ir Laisvės re-' Po metų komunizmo viešpatavimo Rusijoje ir po 
daktoriai negali kitaip elgtis, nes jie iš to sau duoną pel- LletuW <ra P^sumkę tiek konkrečių pavyz-
no, turi geresnį ir sotesm gyvenimą ir yra tikri, kad S. dzi* kune Jau kiekvienam aklam duria akis ir kalba apie 
Sąjunga jų nuopelnus reikiamai įvertins ir jų gyvenimas kulkomis ir Sibiro kančiomis nesamą apgaulę.
visam amžiui bus aprūpintas ir reikiamai pašlovintas.

Po $1.50: W. Germanas, 
Gulfport, Fla., A. Ceberaus- 
kas, Philadelphia. Pa., V. 
Šliogeris, Australija ir F. 
Valentukevičius, Nashuo, N. 
H.

Po $1: J. Paulauskas, To
ronto. Ont., K. Giedraitis, 
Monterai, Que., W. Gedvi
lą, So. Boston. Mass., Aj 
Gaidys, Nashua, N.H., A. 
Šernus, Lavvrence. Mass., E. 
Jurašienė, Hinsdale, 111,

Mažiau dolerio:
J. K. Karazija, Wc»-ces- 

ter, Mass., P. Deveikis, Det
roit, Mich., S. Masiulis, Ed- 
monton, Alberta.

Visiems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija

VĖL NUNUODIJO 

1,250 ĄVIŲ

Skaitytojai, be abejo, at
simena. kai 1968 metais U-

Galop, jūsų DP tarpe yra ne vien smetonininkai arba ’ tah valstijoj, bandant karo

"Už nuopelnus liaudies ū- : 
kio planavimo srityje naudojima«
V alstybimo plnno kornitcto į
bei planavimo organų pen-,
kiasdesimtmečio proga TSR i Lenkijos ir Slovakijos 
Aukščiausios Tarybos Pre-j spauda labai teigiamai įver- 
zidiumas^ apdovanojo“ Lie- tino dviejų lietuvių vargoni

ninkų koncertus. Giedrės 
Lukšaitės koncertą Kroku
vos filharmonijoje vertino 
"Rudi muzvcznv“ žurnalas, 
gi L. Digrio koncertą Bratis
lavoje, Slovakijoje, palan
kiai paminėjo slovakų spau
da.

(E)

priemonių

tuvov TSR Valstybinio plano 
Komisijos pirmininką A.
Drobnį Lenino ordinu, jo 
pavaduotoją J. Vecką ir ki
tus du pareigūnus "Darbo 
raudonosios vėliavos“ ordi
nu. tris — "Garbės ženklo“ 
ordinu, du — medaliu "Už 
darbo našumą“ ir du — me
daliu "Už pasižymėjimą' 
darbe“.

Ir jai "garbės raštas“

Jevdochija Portnych yra 
Lietuvos komunistu partijos 
centro komiteto bendrojo, atsiminimų (1918-1940) V 
skyriaus vyresnioji mašinin- tomas, 295 psl., kietais vir- 
kė. Jai sukako 50 metų. Ta šeliais kaina $3.75. 
proga ir ji buvo apdovanota į 
"Aukščiausios Tarybos Pre-j 
zidiumo Garbės raštu“.

JUK NETURITE?

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Gegužės 21-23 d. Vilniaus 
universiteto aktų salėje pir
mą kartą įvyko visos Sovie
tų Sąjungos džiazo muzikos 
festivalis. Jis buvo pavadin
tas "Yilnius-71“. Baigiama
sis koncertas surengtas Vin
gio parko estradoje.

Vilniaus spauda minėjo, 
kad Vilniaus džiazo kolek-

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

polo Skipičio, 440 puslapių 
kaina.............................. $5

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

LIETUVA BUDO, Stepo 
no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina...................$2.00

Dauguma jų šiandien galėtų atvažiuoti Lietuvon ir - vis°kie buvę aukšti valdininkai, ponais vadinami, bet via 
savo akimis pamatyti ir įsitikinti to rojaus gyvenimo “gra- i atbėgusių eilinių paprastų darbininkų, amatininkų, ma
žumu“. Jiems net leidžiama aplankyti gimtines vietoves,! Pažemių ūkininkėlių, kurių, kad ir kažin kaip norėtum, 
bet jie visuomet yra lydimi palydovų, kurie jiems anų lai- Į negalėtum kokiais noijs kapitalistais pavadinti. Tad orga- 
kų pasikeitusį vaizdą aiškina, kad tai padaryta per tą' nizuokit juos ir leiskit tiems buvusiems pi olėtu iams su 
trumpą laiką vien tiktai Tarybų Lietuvos, Maskvos pastan-; tais JAV pažangiaisiais nuoširdžiai ir bičiuliškai išsi- 
gomis išlaisvinus Lietuvą iš kapitalizmo ungo. Įkalbėti, išsiaiškinti ii vieni kitiems biolUnai paspausti

. ; rankas. Bandykite ieškoti kelio jiems grąžinti kaip savo
Mums visiems vykstant į Ameriką yra pasakyta pa-! bl.o]iams tėvy;nei Lietuvai. 

daryti vizitus Laisvės ir Vilnies redakcijoms. Paprastai • 
ten vietos veikėjų yra suruošiamos mums vaišės, į kurias j 
atsilanko ir daugiau "pažangiųjų“. Mes jiems sakome į 
gražias kalbas, juos giriame už pasirinkimą teisingo ke- j 
lio darbo žmogui. Dabartinį Lietuvos gyvenimą piešiame! 
gražiausiomis spalvomis, darbo liaudis yra išliuosuota j 
iš bet kurio kapitalizmo išnaudojimo, jaučiasi laimingi Į 
ir yra dėkingi komunistų partijai už taip šviesų, laisvą ir j 
sotų gyvenimą.

Apie jus, vadinamuosius DP. kalbame ir jiems aiš
kiname. kad tai buvę Hitlerio bendradarbiai.*kapitalistai,

(Bus daugiau)

nuoclus, buvo nunuodyta ga
nykloj 2,400 avių. Praėjo 
dveji metai, kol visuomenė 
sužinojo to Įvykio priežastį. 
Valdžia vis gynėsi, kad ji 
nekalta. Pagaliau turėjo ū- 
kininkams atlyginti už su
naikintas avis. Ir atrodė, 
kad daugiau to nebus.

Bet štai šiomis dienomis 
Assaciated Press paskelbė, 
kad toj pačioj vietoj Utah 
valstijoj vėl staigiai 1,250 
avių nugaišo, o kitos susir
go, iš nosių sunkiasi krau
jas. Anais metais buvo nu
statyta. kad avys gaišo nuo 
nervų dujų, kurios, vartoja
mos karo lauke kareiviams 
žudyti. Valdžia ir vėl nepri
sipažįsta kalta.

Prezidentas Pacheco ge
gužės 17 d. pasikvietė Demi- 
dovą ir įspėjo, kad, jei nesi
liaus kurstęs gyventojų, bus 

Ji menka. Jei galima taip iš Urugvajaus pašalintas ir 
nutiaukti diplomatiniai ry
šiai su Sovietų Sąjunga. 

Albinas Gumbaragis

URUGVAJUS

Lietuvių spauda

menka. Jei galimi 
pavadinti, turime du lietu-
vių laikraščius. Pirmasis 
"Žinios“, katalikiškos kryp- 

liaudies aršiausi priešai, kurie, prisiplėšę žydų turto, pa- j ties> <au 10 metų leidžiamas 
liauju iv parapijos savaitinis biulete-bėgo nuo liaudies teismo ir keršto.

Jūs turite pagaliau gerai suprasti, kad kuomet Vilnis 
ir Laisvė diena po dienos taip gilia T. Lietuvos gyvėnimą, 
nurodo, kad tas gyvenimas vis labiau skaidrėja, mes, at
važiavusieji iš Lietuvos, taipgi viską gražiausiomis spal
vomis piešiame, Tarybų Lietuvą aplankę, sugrįžę kalba 
apie Tarybų Lietuvos žmonių išgyvenamą džiaugsmą, — 
tai kaip tas eilinis "pažangietis“ gali netikėti tomis kal
bomis ir kokių jam gali kilti abejonių ar įtarimų, kad tai 
yra propaganda. Tai. ką jūs DP kalbate eiliniam žmogui, 
tikrai gali atrodyti giyna kapitalistų, buržujų propaganda.

Aš manau, kad vienas kitas iš "pažangiųjų“ atsiran
da dar savo protu gyvenantis, bet iš fanaberijos negi pa
sirodys, kad buvo glušas. Todėl jis arba visai tyli. arba 
traukia su visais bendrą giesmelę.

Tikrumoje aš matau, kad visi jūsų tie "pažangieji“ 
save laiko Amerikos kapitalo vergais, kapitalizmo prole
tarais, tačiau tikrumoje visi gyvena nuosavuose namuose, 
neretai gerai įrengtuose, važinėja automobiliais ir ban

nis.

Antrasis — "Darbas“, ko
munistų leidžiamas. Jis per
ša lietuviams komunizmo i- 
dėjas, garbina Lietuvos oku
pantą ir tuo būdu teršia lie
tuvių vardą. Visi jo numeriai 
persunkti nesantaikos ir pa
giežos.

Dovanokite savo drau*

gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $7, o tas, kuriam

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Keleiviui aukojo:
A. Moriarty, Sųuantum, jį bus dovanota, per metus

Mass. — $10.
A. Srugis, Barkley. Mich. 

— $5.
Po $3: T. Vilkas. So. Bos

ton, Mass.. M. Petrauskas, 
Dorchester, Mass.. V. Seli- 
vončikas, So. Boston, Mass., 
M. Smailis, Chicago, III.. W.

Tarnavęs sovietų ambasa- Žlioba, Jamaica Plain. Ma

Grasina pašalinti sovietų 

ambasada

doje Brazilijoje Nikolai De- 
midov buvo susektas šnipi- 
nėjęs sovietams. Būtų buvę 
pareikalauta jį atšaukti, bet 
pati Maskva susiprato ir su
spėjo ji iš Brazilijos atšauk-

kuose turi pasidėję didesnes ar mažesnes santaupas juo-Į ti ir po kurio laiko paskyrė 
dajai dienai ir vaidina didelius vargšus proletarus. Man {ambasadoriumi Urugvajuje, 
jų tiesiog gaila, nes nežino, ar žinoti nenori, kad jeigu t. \ rugvajus jį sutiko pri- 
jie būtų parvažiavę Lietuvon prieš 1940 metus su visomis ’T11’ nenoromis. Jau pusme- 
savo santaupomis, kaip nevienas iš jų tai padarė, tai visi itls’.kai Jistyvus, be kitų, atstovavo vii

niečiu trio   V Ganelinai TAU. LIETUVA, Stepo- .
V Tara«»va< ir’ V čokari- n° Kairio, 480 r<sl., kai- Jie butų buvę palaikyti kapitalistais, uz santaupas įsigy tas 

na ............................ $2,00 turtas butų buvęs atimtas, o jie patys, kaip kapitalistai.nas

čia atvyko. Pas
kutiniu metu padidėjo nera
mumai ir diplomatų pagro
bimai

sachusetts, J. Mickelavage, 
Flushing. N.Y., A. Stankus. 
Stoughton Mass., J. Stani-j 
šauskas. Pittsburgh, Pa.. J. 
K. Ambrazas, Montreal, 
Que., E. Eismantas. St. C’ia- 
ra, CaL, V. Gužauskas, Van- 
derloff. B.C.

P. Suskevičius, Toronto, 
Ontt. — ,$2.50.

Po $2: J. Doba, E. Hemp- 
ton. (’onn., J. Kershow. Saf- 
ford, \ H S. šurkus. San

kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio G 1 a u d o s 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.
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IFiįsikitlbejimas '
]Maikio siairėva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Sveikas, tėve! 
šiandien jautiesi?

— Šlėktai, Maiki. 
— Ar nesveikas? 
— Turiu bėdos, 

Žinai, subečinau su

Kaip

— Nu, o ką naujo gyven
tojų statistika parodė mūsų 
Amerikoje?

1 — Amerikoje, tėve. per
' paskutini dešimtmetį išsi
vystė nepaprastas gyvento
jų judėjimas. Iš krašto vidu
rio žmonės keliasi daugiau' 
i pajūrius. Atlanto pajūriu, j 
nuo Bostono iki Washingto-į 
no, 450 mylių juostoj, kur) 
daugiausia pramonės centrų, 
susispietė 36 miiionai ir 200 
tūkstančių gyventojų, todėl 
šis ruožas dabar pradėta va
dinti Megalopolija (Mega
lopolis). Tuo tarpu kaiku
rios valstijos ne tik neprasi
gyveno, bet susmuko. No. 
Dakota, So. Dakota ir W. 
Wirginia sumažėjo net ir gy
ventojais. Daugiausia paki
lo Florida, Californija. Ne
varia ir Arizona. Prasčiausia 
atrodo pats krašto vidurys,
13 valstijų, einant nuo šiau-j 
rėš i pietus. Tai daugiausia)

( vis žemės ūkio farmos. Bū- j 
1Į dingą, kaip pasikeitė gyven-j 
‘tojų judėjimo kryptis. Se-Į 
niau, kai miestuose būdavo; 
sunku ra^ti darbo, žmonės) 
stengėsi ieškoti žemės, įsi-1 
kurti žemės ūky. Dar 1960; 
metais darant gyventojų su- i 
rašymą, farmose gyveno 16 J 
milionų žmonių. O dabar jų 
beliko tik 10 milionų. Per j 
vieiną dešimtmeti pabėgo

---------------------------------- į nuo savo žemės 6 miiionai
; farmerių. Ir didmiesčiuose 

Ar tai reiškia Rusijoj? ! vyksta didelė permaina. Iš 
Ne tik Rusijoj, tėve,' miestų vidurio žmonės kelia

si i užmiesčius, kur erdves- 
nis gyvenimas. Prie to pri-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Prezidento Ni\on<> žmona, kuri birželio 5 d. minėjo savo 
53 melu amžiaus sukakti, su savo dukra Tricia ir tada 
dar jos sužadėtiniu, o dabar jau vyru Eduardu Coxu.

Žymiausios Amerikos moterys lakūnės Margaret Mead 
(kairėje) ir Iran Bėra. pasiruošusios skristi i Londoną. 
Jos dalyvauji lėktuvu lenktynėse London-Victoria, B.C.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
bet visoj Sovietų Sąjungoj.

! Matai, Sovietų Sąjunga su
sideda iš 15-kos respublikų, Į sidėjo ir automobilis. Turint 
ir viena iš jų yra Rusija. i savo mašiną, lengva gyven- 

kos bartenderiu, katras iš! — Tai kiek tenai svieto? i ti 10-15 mylių už miesto, o
mudviejų daugiau žino: jis.j _ Visuotinis gyventojų1 verstis Ret Piehy"
ar aš? Nu, tai jis ir pakišo į surašymas parodė, kad So- ba traukiasi is vidurmiesčių. 
klausimą, kur yra daugiau' vietijoj yra 241 milionas ir Užmiesčiuose kuriasi par- 
gyventojų: Amerikoj, ar• 700 tūkstančių žmonių. j duotuvių centrai, kursuva- 
Rusijoj? Nu. ar tu vierysi, ar; —Tai kur daugiau: Ame-j žiuoją šimtai automobilių 

rikoje ar Sovietuose? j apsipirkti. Amerikos veidas
! sparčiai kintaz

So-i

Atžymetini gegužes mėnesio 

įvykiai

MaikiJ 
Zacir- i

ne, aš negalėjau to pasakyt. 
Rokuojasi prakišau betą. O 
jis bakst man pirštu į nosį ir 
sako, matai, nieko nežinai, 
o nori su manim bečvt. Sa-

Iš lietuvių kultūrinių ap
raiškų visų pirma atžymėti- 
na mūsų išgarsėjusio daili
ninko Vytauto K. Jonyno 
apžvalginė paroda, kurią 
aplankė per 500 asmenų, 
nors oras visą laiką buvo 
nepalankus. Tai nemažas 
skaičius.

— Apie 37 miiionai 
vietuose daugiau.

— Bet čia gal ir Lietuva,’ 
, . . . .... iškaityta, ar ne?
ko. jau pasenai Amerikoj, o ’ _ įkaitytos visos respub-

— Okei. Maik, dabar tu 
gali sau eiti, o aš užsirūky
siu pypkę ir pagalvosiu — 
gal ir mudviem vertėtų su
galvoti kokią permainą.dar nežinai, Kiek čia gyven-i ijkos\ėve 

tojų. Ir nori dar generolui _’Nu> jau rUakiki : 
būti, su soble raikscioji.j j,us t;ek daug, Maiki, jeigu!
Tfu, ant tokio geneioio. Ii • jg tu jriilionn išimsime lietu-> 
kai pradėjo mane taukuoti. vi latvius‘ir kitus. 
tai norėjau po baru palįsti. !
- Tai buvo gera pamoka,! ~ Amenk<« sPauda; tė , .....................................

tėve. Aš ne karta sakiau,! .ta3? l»t stengiasi tuos| Nuo krivūlės .ki raketos, ■ 
kad pas Zacirką nevaikščio-: ®?vletlJOS mihonus kažkaip Į Lietuvos paštininkų atsimi- . 
tum; o jeigu jau negali įš_! užtemdyt, L PI žinių agen-| nimai. redagavo Antanas

Ar skaitytos?'

Parodoje buvo 
tik keli paveikslai 
Yorko nenaudai galime pa
žymėti, kad. pav., Bostone 
tokiu atveju Siūtų buvę nu
pirkta keliolika ar net ke
liasdešimt paveikslų, nors 
pastaroji kolonija yra daug 
mažesnė.

nupirkti 
Čia New

kęsti ir nueini, tai nors nesi 
girk savo žinojimu, nes iš 
tikrųjų nedaug žinai.

— O kas jau čia labai 
daug žino, Maiki? Juk žmo
gus negali visko žinoti.

— 1 iesa, tėve, visko žino
ti žmogus negali, bet reikėtų 
žinoti nors tiek. kiek galima.

tūra tiesiai sako, kad gyvy- Gintneris, 538 psl., kaina —
binių jėgų prieauglis Sovie- $5.00. į
tuose „atsidūręs bėdoj“. At- KT .xl, . . . .. Nemunas teka per Atlan-;
rodytų, kad tas prieauglis j Vytauto Alanto 5 nove-
mazėja. Ir ta agentūia pa-j 263 psl.. kaina minkštais

darytas sovietų pa- -ūkeliais $3.00, kietais $3.50 }šiepia dalytas sovietų pa
stangas gyventojų prieaugi, 
kelti. Yaikingoms šeimoms 
per paskutinį dešimtmety 
buvo mokamos pašalposPavyzdžiui, Amerikoj gy-r, ,. „

vendamas žmogus turėtų ži-: P^ž^iamos motinos
noti, kiek čia vra gyventojų' d,KlSres ’lr ^tiek giminu, 
nes tai nesuiku - jie kas! skaičius nepakilęs. Pneaug- 
dešimt metu suskaičiuoiami d e

ra.
— O tu žinai, kiek jų y- aišku:

lis smunka — birthrate 
clining“. Tai jau 
’Nvishful thinking“. Norėtų 
si, kad taip būtų, bet iš tik 

— Žinau, tėve. nes perei-į rujų taip nėra. fa pati UP.
tais metais jie buvo suskai-, agentūra apverčia savo tvir- 
čiuoti, ir tos žinios jau pa- ; tinimą aukštyn kojom, ka 
skelbtos spaudoje. kitoj vietoj parodo, jog gy-

— Nu, tai pasakyk, kiek? 
Pereitų metų balandžio 1

ventojų prieauglis Sovietijoj 
yra aukštesnis, negu Ameri-

dieną, kai buvo daroma sta-j koje. Rekordas štai kok 
tistika, mūsų Amerika tu-j Amerikoj per paskutini de
rėjo 204.765.770 gyventojų, Į šimtmetį priaugo 23 milio- 
tėve. .. ; nai ir 863 tūkstančiai, o So-

— Tai kodėl tu man pir-i vietų Sąjungoje per tą patį 
nepasakei? Aš būčiau'laikotarpi priaugo 32 milio-ma *pi priaugo

betą laikėjęs ir Zacirkos naj j,. 999 tūkstančių žmo- 
bai tenderiui nosį nušluostęs. ( nju ge to. sovjetu Sąjungo- 

— O kodėl tėvas
klausei?

Mūsų mažoji sesuo, Anta-! 
no Vaičiulaičio apysaka, 104 į 
psl., kaina minkštais virše- ; 
liais $2.50, kietais $3.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila 
560 psl.. įrišta, kaina $7.00

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas 
224 psl., kaina $4.50.

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

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

Rugsėjo šeštadienis, pre-1 
mijuotas romanas, parašė! 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Gyvulių ūkis, George Or-

Kitas įdomus ir vertingas 
įvykis — Adanto pakraščio , 
lietuviu mokvklų mokiniu; 
sąskrydis, kuriame jaunimas 
scenoje įlasiroriė su savo 
kūrvba, daina ir šokiais.

Sąskrydis paliko gilų į- 
spūdį ir pagristą pasididžia
vimą, kad šit'S savanoriškos 
kalvės lietuvybei grūdyti vi> 
dėlto gerai veikia..

Turėkime gaivoje, kad li
tuanistinės mokyklos jokios) 
pašalpos iš iekur negauna r 
ir išsilaiko tik mokinių tėvų 
ir aukotojų lėšomis.

Negrams kurio nors ama
to išmokyti skiriami milio- 
nai. Jų vaikai vežiojami į 
bet kurią pasirinktą mokyk

neita je žmonės pradėjo ilgiau gy-} we] bolševikinės santvarkos 
įventi ir pasidarė žymiai dau-,satyraj 7i kaina $1.00.

— Nepamislinau apie tai. • giau moterų, negu vyrų. Si,
Tuo pačiu metu, tėve. kai A- reiškinį galima išaiškinti} Chicagos *stori?a’, PaTa^ 
menka skaičiavo savo gy-'tuo, kad miiionai vyrų tenai! Aleksas Ambroze. 664 psl., 
ventojus. panaši statistika žuvo per 1 evoliuciją, per pi- gausiai iliustruota, kai- 
buvo daroma ir Sovietų Są- lietini karą ir
jungoje. badu.

daug išmirė na kietais viršeliais $10. 
minkštais — $8.

nyčią su degančiomis žvakė
mis.

Ar daug turime tokių kle
bonų, kurie savo parai,ijose 
ką nors panašaus darytų?

Birželio įvykiai

Biiželiu 6 d. buvo Lietu
vių Datbininkų dr-jos susi
rinkimas. Jame prisiminta 
1941 m. birželio mėnesi Lie
tuvoje vykdyta žmonių me
džioklė vergų darbams, jų 
vietoje šaudymas, kankini
mai.

Nutaria paruošti leidinį 
apie draugijos įsikūrimą ir 
jos veiklą. Tam reikalui su
daryta 3 asmenų redakcinė 
komisija.

Lietuvių Darbininkų dr-ja 
buvo įsteigta 1932 m. balan
džio 2 d. Nevv Yorke. Taigi 
kitais metais sueis 40 metų. 
Tai sukakčiai ir norima šitą 
Reidini išleisti.

lą, kuri veikia ne jų gyvena-i 
moję apylinkėje. Tai bran-J 
giai atsieina, bet mes jiems 
nepavydime. Tačiau mano-i 
me. kad tokia pat parama 
turėtu naudotis ir kiti. kurie Į*■ e I
nori išsaugoti savo kalbą ir! 
tautinę kaulūrą. Miestas tu
rėtų ir mūsų kultūrinių rei
kalų nepamiršti.

Kol iš ten nieko negauna
me, tai Lietuvių Bendruome
nės vienas pagrindinių rū-l 
pėsčių turėtų būti surasti pa-' 
Rankamai lėšų lietuviškoms1 
mokykloms paremti. Augąs 
jaunimas priklauso visai 
tautai, ne vien tėvams, todėl 
visi turėtume jo ateitimi ir
rūpintis. Į* * *

Gegužės mėnesį buvo at-i 
žymėta ir visuomenininko j 
kun. prel. Jono Balkūno 45i 
metų kunigystės sukaktis. Į 
lietuvių visuomeninį gyveni
mą jis yra įnešęs tikrai sva
rų indėlį.

Nepamirština, kad prel. 
J. Balkūnas pirmininkavo 
besikuriančiai JAV L. Bend
ruomenei ir jos komiteto) 
posėdžiuose pasižymėjo pa-' 
kanta ir pastangomis, kad 
Bendruomenė tvarkytus! de
mokratiškai.

Savo Maspetho parapijoj 
jis ir šiemet pasiryžęs pami-į 
nėti lietuvių tautai tragiškus 
1941 m. birželio įvykius. Iš
vakarėse bus pamaldos, pra
nešimai. visą naktį bus bu-i 
dima ir einama aplink baž-

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS.
Mes norime atkreipti savo klientų dėmesį, kad 
mes perkėlėme savo raštinės ir parodos rūmus į 
NAUJAS DIDESNES PATALPAS 

kurios yra:
240 FIFTH AVENUE 
NEVV YORK, N. Y. 10031

MŪSŲ NAUJAS TELEFONO NUMERIS YRA: 
(212) 685-4537 

Mes kviečiame mus aplankyti.

PODAROGIFTS INC.
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001

(Šitą skelbimą išsikirpkite ir pasilaikykite dėl 
informacijos ateičiai)

Kitas EDI) narių susirin 
leidini išleisti.

-

Birželio 13 d. Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija 
Kultūros židiny suruošė tar
mių pašnekesį. Paskaitą a- 
pie lietuvių tarmes skaitė iš 
Washingtono atvykęs kalbi
ninkas L. Dambriūnas.

* * »

Birželio 19 d. 7 vai. vak. 
Kultūros židiny bus susirin
kimas Šaulių sąjungai atgai
vinti. Steigiamojo susirinki
mo sumanytojai yra A. Re- 
ventas, J. Sirgedas, J. Kle- 
vecka, J. Kiaunė, A. Pode- 
rienė, J. Podėlis ir V. But- 
kys.

Bus parodytas K. Motuzo 
filmas iš šaulių gyvenimo. J. 
Kiaunė parodys filmą "Lie
tuvių diena pasaulinėje pa
rodoje“. * • *

Birželio 20 d. 5 vai. po 
pietų Šv. Tomo salėj, Wood- 
havene, bus 1941 m. Lietu
vos sukilimo sukakties minė-' 
jimas, kuriame kalbės dr. A. - 
Darnusis, vienas iš sukilimo' 
organizatorių, meninę prog-. 
ramą atliks 5 chorai.

Pažangus mokinys

Lietuvių Darbininkų dr-' 
jos narių Šateikų 14 metų; 
sūnus baigė pradžios mo
kyklą pirmuoju iš 400 moki
nių ir priimtas į aukštesnią
ją technikos mokyklą.

Jis su tėvais kartais atsi-1

lanko į LDD susirinkimus ir 
kitus jos renginius ir yra uo
lus tvarkdarys.

Žinios iš Lietuvos

Iš Lietuvos čia turimomis 
žiniomis, Simokaičių byloje 
nukentėjo 30-40 žmonių, su 
kuriais Simokaičiai bendra
vo. Kaikuriems jų užvestos 
bylos, kiti jau nuteisti, dar 
kiti atleisti iš daibo.

Žymus kalbininkas prof. 
Jonas Kazlauskas, kuris pa
gal oficialų turtinimą rastas 
nuskendęs Neryje, neoficia
liomis žiniomis buvo enka
vedistų nuskandintas. Jis 
žmonių lyginamas su Simu 
Kudirka. Vienas buvo teis
mo sprendimu nubaustas, o 
antras be teismo sunaikin
tas.

* * #

Lietuvoje butų reikalas y- 
ra opus. Žmonės kiek džiau
giasi, kad iš Kauno ir Vil
niaus išvyksta į užsienį vie
nas kitas žydas. Mat, esą, jei 
daugiau jų išvyktų, tai dau
giau patalpų būtų likusiem. 

Dviračiais į Braziliją

Solistas Stasys Citvaras 
su žmona birželio 26 d. išva
žiuoja dviračiais į Braziliją. 
Birželio 19 d. Kultūros židi
ny jiems rengiamos išleistu
vės. * * *

Dantų gyd. A. Petriką su
grįžo iš ligoninės namo ir čia 
sveiksta.

NEW YORK, N.Y.

Long Island lietuvių

metinė gegužinė

Suffolk County Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubas bir
želio 27 d. rengia metinę 
gegužine Hungarian Liber
ty Hali sodyboje (27-84 O- 
cean Avė., prie Long Island 
greitkelio, 59 išvažiavimas), 
Ronkonkoma. Prasideda po 
pietų.

Klubas turi savo sklypą ir 
rengiasi statyti namus. Šiuo 
metu tikrinama, kame būtų 
tiems namams geriausia vie
ta.

Tai gražus ir visų remti
nas užsimojimas, todėl visi 
važiuokite į gegužinę, tuo 
padėdami klubui pastatyti 
namus.

J. Petrulionis

BUVO $4» DABAR PIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jo« veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Kitos tokios knygos neturime.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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1 MOTERŲ SKYRIUS Jonas Aistis

SUKILĖLIAMS

JUOZAS TININIS

Vanda
(Tęsinys)

Netrukus atsidūrėme Trakų gatvėje. Aš dar kartą 
patikrinau rašteli su adresu. Lengvai suradome butą ir 
pasibeldėme.

— Andrius, ak, Andrius! Vis dėlto ne be reikale 
daviau adresą. — skambėjo džiugus, sveikinantis Vandos 
balsas. ( '

— Susipažinkit su mano konfratru Vincu, — tariau, 
peržengęs slenksti.

Jeigu ne konfratras, tikriausiai ji būtų mane pabu
čiavusi. Kvailai padariau kad su juo atėjau.

Vandos veide švietė džiaugsmas. Iš jos lūpų pylėsi 
žodžiai, glostydami vienišą mano širdį, kaip ir praėjusią 
vasarą vaidinių metu pas dėdę.

Netrukus ji atidarė patefoną ir uždėjo plokštelę. Su
skambėjo tango melodija.

— Vanda, juk šiandien Vėlinės! Argi galima taip 
linksmai mus sutikti?

Aš nemėgstu liūdesio ir tai darau jums pagerbti, Ma
note, kad tai nuodėmė?

— Kanonuose niekur nepasakyta, kad negalima 
griežti tango Vėlinėse. — paaiškino mano konfratras.

— O ar pasakyta, kad negalima Vėlinėse šokti? — 
paklausė Vanda.

— Nepasakyta, — atsakiau.
— Jei taip, tai prašau su manimi tango, Andriau. 

Atostogų metu sakėte, kad gimnazijos laikais mėgote tan
go. Prašau. Negalima leisti niekais laiko, kai plokštelė 
sukasi.. — tauškėjo Vanda, tiesdama i mane rankas.

Mano atsparumas sugniužo. Aš apkabinau Vandą ir 
išėjau šokti. Buvo tik tiek nepatogu, kad tarp kojų pai
niojosi sutana. Aš jaučiau tvaskančią savo šokėjos krū
tinę ir jau nebesidiovėjau žiūrėti jai tiesiai i akis.

Patefonui nutilus, Vanda apvertė plokštelę: valsas. 
Aš atsisėdau pailsėti, o ji tuo tarpu išvedė šokti mano kon- 
fratrą. kuris nė nemėgino atsikalbinėti.

Taip mums besilinksminant, praėjo gal kokia valan
da. ir mes jau turėjome grįžti į seminariją. Vanda apgai
lestavo, kad ilgiau negalėjome pasilikti.

— Užsukite kitą kartą.
— Ačiū. Tik vargu ar greit turėsime progos išeiti į 

miestą. Verčiau jūs mus aplankykite seminarijoje. Ten. 
svečių kambary, leidžiama pasimatyti su giminėmis ir la 
bai artimais draugais.

— Neprižadu, žinau, kad mano amžiaus lankytojos 
ten nepageidaujamos.

Išėję pasukome į kapines su tūkstančiais plevenančii 
liepsnelių. Nebeturėjome laiko ilgiau jose pasilikti ir todė 
skubiai iš jų išėjome.

Mano konfratras Vincas vis gyrė Vandą. Tai mar 
nepatiko. Aš pavydėjau, kad koks nors kitas vyras ją die 
vintų, tarsi ji būtų visiškai mano nuosavybė.

Tą vakarą kalbėjau seminarijoje vakarines maldas 
bet mano mintys \ is lėkė pas Vandą. Dievobaimingų ma 
no apmąstymų centre stovėjo Vanda, sumaišiusi visa.1 
mano mintis.

Jūs kritote kniūpsti ir kaip pakliuvo, 
Gimtinės žemę kūnais dengdami —
Tai įsikūnijo šventa lietuvio ' 
Svajonė, amžių amžiais neramu

Ir jūsų kraujas sunkėsi į įsčių,
U leidusį gyveniman, kurs, gal 
Gailėdamas kaip motina jaunysčių, 
Šiandieną jus pasišaukė atgal.

Pasišaukė milžinkapiais dabintis, 
Pasididžiuot jaunyste ir svaja 
Prieš tą, kursai panoro prirakinti 
Siaubingame vergijos rūsyje.

Tebūnie jums lengva gimta žemelė. 
Tebūnie amžių miegas jums saldus —
Į ateitį nutiesusieji kelią,
Išrašiusieji amžinus vardus...

Neverkit, motinos, kapus apstoję, 
Neliekit ašarų gailių nūnai —
Tėvynei mūsų auštantį rytojų 
Atskleidusieji miega jūs sūnai.

Kiekvienąkart, kada brangiai tėvynei 
Nelaimės ir skausmai širdy sugels,
Jie iš visų plačiųjų kapinynų 
Visi kaip vienas žygiui prisikels,

Pakils ir eis, lyg vandenys ištvinę,
Ir sems, ir griaus jie viską prieš save... 
Sukils kapai — nesuskaitytos minios — 
Visa didžiųjų žygių Lietuva!

Kodėl dingsta meilė?
Kai žmonės skiriasi, daž

nai sakoma, kad “charakte
riai nesutapo“, tačiau kiek 
porų, būdami visai skirtingų 
ihrakterių. puikiausiai suta
ria.

Ne paslaptis, jog žmonės 
uokiasi ne vien tam, kad gy
ventų viename bute ir augin
tų vaikus. Susituokia, kai 
pamilsta, pajunta potraukį, 
lorą intymiai bendrauti, tei
sėtai džiaugtis vedybinio 
gyvenimo laime..

Tačiau neretai susituokia

Tuo tarper jaunuoliai, pa
jutę pirmą simpatijos jaus
mą ir stiprų fizinį potraukį, 
palaiko šiuos pojūčius mei
le ir skuba sukurti šeimą. 
Po vedybų aistra labai grei
tai ima mažėti, o nesantū
riai gyvenant, net visai iš
blėsta. Nelieka jungiančio 
jausmo, nes potraukis dingo, 
o meilės net nebuvo. Jie pa
sijunta esą visai svetimi ir 
skirdamiesi teisinasi 
bėra meilės!“

Skyrybų procentas labai 
jaunų porų tarpe (kai mer- 

monės, kurie jaučia vienas] ginai tuokiantis dar nėra 19. 
;itam ne meilę, o vien stip- o vyrui 20 metų) yra di-

Nuotrauka iš prezidento Nixono dukters Tricios priešvedybinio pobūvio, kuriame dalyvavo per 50 
asmenų. Iš kairės į dešinę— Trieia, pobūvio šeimininkė vieeprezidentienė Agnew, Ni.vonienė 
Tricios sesuo Julie. ištekėjusi už buv. prezidento Eisenhouerio sūnaus.

ir

mą, po to potraukį, o tik vė
liau tikrąją meilę. Kuo vy
ras jaunesnis, tuo ilgesnis 
laiko tarpas tarp potraukio 
ir meilės. Jei potraukis ne
būna patenkintas, jis stiprė
ja. ateina meilė. Tačiau jei
gu, vos atsiradus potraukiui, 
jis tuoj būna patenkintas, 
tokiu atveju šis pirmas jaus
mas mažėja, blėsta, meilė 
taip ir neatsiranda. Tik ne
daugelis vyrų iš karto susi-

I žavi merginos vidiniu gro- 
Į žiu, pamilsta tyriausia mei
le, o tik paskui pajunta po
traukį.

Tuo tarpu dauguma mer-

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos '.

AURORA, ILL.

Pagerbė dr. Krasauskaitę

Istorikė dr. Marija Kra
sauskaitė nuo 1962 m. Auro
ros kolegijoje dėsto vokie

ginų pažinties pradžioje pa- čiu kalbą ir istoriją. Per tą 
junta simpatijos jausmą, ku-
ris pamažu pereina į meilę. 
Tik karštai mylėdama, tokia 
mergina vėliau pajunta fizi
nį potraukį, norą priklausy
ti mylimajam.

laiką ji įsigijo didelę profe- tais — 84.50. 
šorių ir studentų pagarbą.
Neseniai ji buvo lygiai pa
gerbta su kitais trimis pro
fesoriais. išdirbusiais daug 
ilgesnį laiką.

Ką tik gavome’
Septintoji pradalgė, lite

ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00. minkš-

Nuskandintas žiedas, 15
' novelių, parašė Juozas Tini- 
nis, 200 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 

3.50.
Dr. M. Krasauskaitė isto-Į 

tine-as kolias i rnoilės ians ' studijuoti pradėjo Vo-’m/turi labai didelę reikš- Vietijoje Hailės universitete, i reda^yo dri A. Kučas, 639 
mę vedvbiniam gyvenimui. 0 Šveicarijoje Zuencho ura- P» al 

versitete gavo daktaro laips-!
nį. Nepriklausomoj Lietuvoj i Mes valdysim pasaulį, 
ji mokytojavo gimnazijose, L. Dovydėno atsiminimai, 
buvo Vilniaus gimnazijos i tomai, I tomas 268 psl., 
direktorė. Tas pareigas ėjoj^ L .248 psl. Kiekvieno 
ir pasitraukusi iš Lietuvos į tomo kaina $4.00.
Vokietiją. Ten ji vadovavo
Muencheno lietuvių gimna
zijai.

Šis daugeliu atvejų skir- Amerikos lietuvių istorija,

Vyras, kurio instinktyvus 
potraukis yra žymiai stip
riau išreikštas, paprastai my- 

. lodamas trokšta intymiai su- 
”Ne- Į artėti. Net meilės jausmui 

susilpnėjus, potraukis lieka 
pakankamai stiprus.

Praėjo apie tris mėnesius. Aš kankinaus, vis neapsi 
eisti savo luomą ar dar truputį palaukti.

Mane užvaldė melancholiška nuotaika. Ją išsklaidyt 
galėjo tik viena būtybė, nuo kurios aš buvau atskirta 
aukštų mūro sienų, supančių seminarijos pastatus ir sodą

Vieną vidurnaktį, nemigai kankinant, staiga mar 
švistelėjo mintis pasimatyti su Vanda nelegaliu būdu.

♦3
Nuošaliame seminarijos sodo kampe, prie pat mūr< 

sienos, augo šakota liepa. Aš nusprendžiau pasinaudot 
ja savo sumanymui įvykdyti.

Iš seminarijos sandėlio piisitaikęs nukniaukiau virvę 
Tai nebuvo jokia vagystė: aš ją sugrąžinsiu į tą pačią vie 
tą. kai tik ji bus atlikusi savo paskirtį.

Vėlų vakarą, prefektui patikrinus, kad visi klieriką 
jau sugulę, tyliai atsikėliau ir apsirengiau. Mano konfrat
ras Vincas, su kuriuo gyvenau vienoje celėje, miegojo 
Aš pra vėriau duris į gerai apšviestą koridorių ir apsidai 
riau. Šviesos pluoštas. įstrigęs pro duris, kaip tik krito am 
mano konfratro veido. Staiga jis pabudo ir nustebo, iš 
vydęs mane apsirengusį ir stovintį tarpduryje:

— Andriau, ar tu iš proto kraustaisi? Kur gi tu dabai 
eini?

— Niekur.
— Neišsisukinėk. Tu kažkur norėjai slapta išeiti.
— Pas Vandą, — atsakiau pusbalsiu, pi tverdamas 

duris ir jausdamas lyg ir gėdą dėl tokio savo ;asielgimo.:J

spręsdamas

u fizini potiauki — ir klai
dingai palaiko šį jausmą 
neile. Ypač dažnai šią klai
dą padaro jauni žmonės, 
uk fiziškai mergaitė su
bręsta apie šešioliktus, o 
aikinas apie septynioliktus 
netus, tuo tarpu 'Visiškas
’sichinis subrendimas —žy
niai vėlesnis: merginų —a- 
)ie 19-20, vyrų — apie 21- 
2 metus. O tikrą meilę, 
ukščiausią jausmų viršūnę 
pergyvena tik suaugę, psi- 
hiškai subrendę žmonės.

džiausiąs. Tuoktis turėtu 
merginos ne jaunesnės 19-
20 metų, o vyrai ne ’jaunesir
21 metų. Ikivedybiniai pa
žinties metai ne tik subran
dina žmonių jausmus, bet h 
padeda geriau vienas 
pažinti.

kitą.»•> 1

Ir suaugusių žmonių mei
lės jausmas vystosi skirtin
gai.

Daugelis vyrų pradžioje 
msižavi merginos išvaizda 
pajunta jai simpatijos jaus

Tuo tarpu motelis, kurios 
jausmuose dominuoja dva
sinė meilė, .potraukį pajunta 
vėliau, ir jis žymiai silpnes
nis. Dar esant meilės jaus
mui. potraukis gali išnykti. 
Be to. moters nervų sistema 
žymiai ‘jautresnė, ir įvairūs 
kiti dirgikliai (apie juos 
kalbėsime vėliau) galfvisiš- 
<ai nuslopinti fizinį potrau
kį.

(Bus daugiau)
Iš „Tar. M.“ i i

1 AKRAS MIŠKO — 

12 ŽMONIŲ GYVYBĖ

Geroji vasara, romanas,
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

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

Visi žinome, kad be mais- kajra $5.00.
to ir vandens dar galima net
kelias dienas gyventi, bet be už laisva lietuvi, parašė 
oro — nė pilnos minutės ne- kun. M. Valadka. 409 uis., 
išsilaikytume. Svarbiausioji kaina $5.00.
mūsų kvėpuojamo oro dalis.
yra deguonis. Jį skystam ar Radvila Perkūnas, istori- 
kaip nors suspaustame sto- pjesė, parašė Balys Sruo- 
vyje vežasi su savim L ast-’ ga? 130 psl., kaina $4.00. 
onautai savo kelionėse i

mėnulį ar beorėje erdvėje Versmės ir verpetai, aki- 
aplink žemę. i mirkų - straipsnių rinkinys

I praeities ir artimų dienų ak- 
Augalai irgi kvėpuoja“, tualials klausimais, parašė

it -i-i. . • ■ Tik Jie iš mūsų 010 suima Bronvs Raila. 351 psl., kai-
Miręs Haiti diktatorius angliarūkšti, o iškvepia gy- na $5 00

Juvalier valstybės iždą pa- .iams reikalingą deguonį.'
iko labai liesą. Jo įpėdiniui Tyrimai parodė, kad vieno Laumė Daumė, eiliuota

TEN DAR LENGVIAU 

IŠSISKIRTI

— Nepalik ir manęs! Aš irgi noriu ją aplankyti. Ei 
ame abu! i i ję : .

— Jei sugaus vieną, aš vienas nukentėsiu, bet je 
įbu...

— Andriau, aš jaučiuosi truputį įsižeidęs: darai to-: 
.į žygį ir nepasisakai savo konfratrui.

Vincas iššoko iš lovos ir apsirengė. Ant pirštų galv 
šslinkome į koridorių ir pro užpakalines duris patekome 
seminarijos kiemą, skęstant' tamsoje. Aš pasukau tie

kiai prie liepos, spausdamas p- skvernu virvių ryšulį. Vin
cas sekė iš paskos.

Pasišo' ėjęs įsikabinau į liepos šaką ir bematant at
siradau ant mūro sienos viršaus. Tą patį padarė ir Vin
cas. Tvirtai pririšome virvės galą prie šakos ir paskui 
vienas po kto nusileidome už sienos. Iš čia nebetoli buvo 
ir gatvė.

(Bus daugiau)

.eko pagalvoti apie naujus 
pajamų šaltinius. Vienas iš 
jų — skyrybos. Jis patvarkė 
skyrybų įstatymą taip, kad 
galėtų kuo daugiau pavilio- 
i skirtis. Skyrybas čia gali 
gauti per 3 dienas, ir tas 
oiznis atsieina tik $100.

Dabar Haiti darys didelę 
konkurenciją Meksikai, kur 
taip pat nesunku atsiskirti 
nuo nemielos žmonos ar nu- 
sibodusio vvro.

akro jauno miškelio plotas pasaka vaikams, gausiai i- 
per metus išleidžia 3 tonas liustruota, parašė Stasė Pe-
gryno deguonies, kurio pa- tersonienė, 
kanka net 12 žmonių kvė- na $4.00. 
puoti per metus.

11
m^m^mM^***********************

PRAŠYMAS

“Keleivio7’ udministraci- Į 

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane-

63 psl.. kai-

Imkit ir skaitykit 
knygą

itRORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Prieš bolševikų revoliuci
ją Maskvoj buvo 600 cerk

vių, o dabar bėra 43.

Joje smulk i aprašyta 
bolševikinio h no sistema, 

•ant naująjį adresų neuž- tos vergų stovyklos, kuriose 
'niršti parašyti ir senąjį. j kentėjo ir žuvo mūsų 

broliai, seserys, giminės ir 
Nepamirškite parašyti draugai. Knygos kaina — 

pas o numerio — Mp code, i 75 centai.

i
' IL -
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Vietines žinios
Šitaip paminėjo Lietuvos 

tragiškąsias dienas

Lietuviu Bendruomenės 
Bostono apylinkė birželio 
12 d. surengė Lietuvos oku
pacijos 31 m. ir pirmųjų di
džiųjų lietuvių trėmimų i Si
biro vergų darbus 30 m. su
kaktis.

Po pamaldų šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje buvo 
iškilmingas susirinkimas, i 
kuri atsilankė palyginti ne
didelė bostoniškių lietuvių 
dalis.

Minėjimas pradėtas vėlia
vų Įnešimu. Įvedamąjį žodi 
tarė apylinkės pirm. Anta
nas Matjoška. Jis visam mi
nėjimui ir vadovavo.

Po klebono kun. Antano 
Baltrušūno žodžio prel. Vy
tautas Balčiūnas kalbėjo a- 
pie religijos persekiojimą 
dabartinėje Lietuvoje. Vė
liau Birutė Adomavičiūtė 
paskaitė iš Sibiro tremtinės 
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų knygos „Vergijos 
kryžkeliuose“. Saulius Cibas 
perskaitė paruoštą rezoliu
ciją JAV prezidentui, kuriai 
visi pritarė..

Parapijos choras, komp. 
Jeronimo Kačinsko vado
vaujamas, sudainavo 3 dai
nas, ir minėjimas buvo baig
tas Lietuvos himnu.

Grižo adv. A. Shallna

k reikalingai eikvoti kurni alyvą

*ernai Bostone penkioliktame Balfo seime išrink toji Centro valdyba. Iš kairės i dešinę — reikalu 
edėjas kun. Pr. Geisčiūnas, vicepirm. dr. I). Ja saitLs, vicepirm. ir teisiu patarėja dr. E. Armanie- 

iė, pirm. kun. V. Mart inkus, vicepirm. E. čekie nė. generalinis sekretorius A. Dzirvunas, iždin. 
ir. A. skėrys ir fin. sekr. dail. J. Bagdonas. Trūksta vicepirm. S. Dziko.

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

Savybės:
Produktingumas

(■rožės
Ekonomija

Gana

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

Šalpos organizacijos pas 
prez. Nixoną

Sukaktis Prezidento žodis

K ongreso nutarimu, ant- 
oji gegužės mėnesio savai

tė buvo skirta šalpos darbui 
priminti ir jam Įvertinti, šis misijos sudarymo sukakti ir 
nutarimas buvo padarytas 25-rių metų darbo nueitą 
dėl to, kad šiemet sueina 25 i kelią. Sakė. kad tokia plati 
metai, kai prie Užsienio rei-J veikla buvo galima vien dėl 
kalų ministerijos buvo Į-; to. kad yra pasišventusių 
steigtas specialus skyrius, ■ žmonių, kurie ši artimo mei- 
pavadintas Privačios užsie- lės darbą organizuoja ir rvž- 
nio pagalbos patariamąja tingai vykdo. Pripažin

nizacijų dydžiu ir jų darbo 
apimtim. Kaikurios iš šių 
organizacijų vienam Įvykiui 
at \ ienam projektui skiria 
daugiau, negu Balfo visų 
metų biudžetas.

Paėmus visas šalpos orga- 
į nizacijas kartu, per viene
rius metus jos išleido šalpai 
364 milionus dolerių. O per 
25 metus — 9 bilionus dole-

i

I'i’nas Įrengimas, Įskaitant aly
vas burneri, pūtėją, oro filtrą, 
te; mostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais^

10 metu garantija.

Prezidentas Xixonas pa
sveikino organizacijų atsto
vus, primindamas šios ko-'rių. Jų veikla.yra išvystyta 

129 valstybėse. Ji reiškiasi
sveikatos, žemdirbystės, bu
tų, maitinimo, vaikų priežiū
ros, auklėjimo, amatų ir ki
tose srityse.

Dr. E. Armonienė bandė 
kelti klausimą dėl nežmoniš
kų muitų, kuriais apkrauna-

Paskutinė modernaus a’vva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street, Quinry, Mass. 02169 
Alyvos burnerio ap! . -navimas ištisas 21 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

'&FUELCHIEF
1 Oil Heating Eųuipment r

komisija (Advisory Com- kad valdžios vykdoma už-į mi siuntiniai Į rusų okupuo-
mittee on Voluntary Foreign sienio pagalba dažnai yra 
Aid). Šios komisijos uždą-i pačių amerikiečių nesupran-

So. Bostone City l’oint rajone
iarti pliažo išnuomojamas antra

me aukšte 31, kambariu batas.
šildymas.

tus kraštus. Bet dėl laiko sto
kos šis klausimai galėjo bū- Yra vonia, centrinis

privačią1 tama, o gavėjų ne visada ti paliestas tik mažesnių bu

l’ARIH OBAMAS NAMAS

Dorehesteryje. geram stovyje, 
yra 3 mašinoms garažas, dide
lis daržas. Informacijų prašyti 
iš savininko iki 12 va,, ryti tel. 
288-9042.

(24)

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime.
D. Poška

vinys yra derinti
T iptm-™ o-nrhės konsulas! užsieniui teikiamą pagalbą pakankamai Įvertinta. O Į relių diskusijose. Deja, bė 
iv Anthonv Shallna" gri- su oficiali^a’ valdžios vyk- kai vienokios ar kitokios rū-l mums pageidaujamų rezul- 

' ‘ doma. į sies pagalba yra vykdoma • tatų
irę- Plivačių organizacijų, ji yra! 

labiau Įvertinama ir sušilau

adv. Anttiony nuauna gri 
žo iš Ithaca, N.Y., kur jis da
lyvavo Cornell universitetą 
prieš 50 metų baigusiųjų su
sirinkime. Tų baigusiųjų globą 1954 metais, 
skaičiuje buvo ir A. Shallna. Į gios sukakties

Mūsų Balfas buvo 
gistruotas i šios komisijos kia gilesnės padėkos. Kaip 

pavyzdį paminėjo pagalbą,

Pažymėjimai
r / it-. •.

Po posėdžių visi atstovai
pamineji- ■ suteiktą Pem valstybei po vėl buvo pakviesti i pokylio

Mirė A. Škudzinsko

Birželio 6 d. Detroite mi-

karštas vanduo. 
Skambinti po

te,. 268-7805.

5 vai. vakaro

OAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja shaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir Įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovo5a ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.OO 
Adresas:

way, So. Bostone. Telefo-į j 7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. Q«iehec. CANADA

RADUO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Racijt
brolis į m.° ,p.r0?a Užsienio reikalų; neseniai Įvykusios potvynio salę, kur dr. Hannah visiems ^,^^ NaUjo, Angino j

• ministerija pakvietė visų, nelaimės. Ponia Nixon, nu- padarė priėmimą. Prieš iei- a atities W! Y\ i^tio ki .
• • šalpos organizacijų atstovus —J. 1 . • Z,. , ...v ----- * stoties VVLiN, UbO ki ,_ vežusi dešimties milionų do- nant Į salę. kurioje buvo pa- u.. ,-z py.

rė 80 m. amžiaus Viktoras’ 1 Washmgtoną bendriems j ieriy čeki, sulaukė mažesnės ruoštos vaišės, visų organi- veikia sekm-itP
Škudzinskas, bostoniškio vi- Į posėdžiams, pasitarimams padėkos, negu privačių or- zaei jų atstovams* buvo Įteik " * ........ 1

ir vaisems. Tai ivvko š. m.
tie

, • - j • t- j v , niais nuo 1 iki 1:30 vak die .,
gamzacijų atsovai uz daug ti specialus nuveikto darboPerduodama: Vėliaus u į jsuomenininko inž. Antano, o __ __ „ r____ ________  ____

Škudzinsko brolis. Tai jau ^e^u.zės M. .į- Po lytimo mažesnę paramą. Ir tai vi- Įvertinimo ir šios sukakties - „.n,n
antras brolis, miręs JAV-se. j bendro posėdžio atstovai sai suprantama. Valdžios paminėjimo pažymėjimai. Į-‘_ k " L j 

Inž. Antanui Škudzinskui j pakviesti audiencijos j teikiama parama yra šalta, teikiant pažymėjimus, orga-įina ir « "*
-Baltuosiuose rūmuose. Is oficiali Rot kai ii ateina nizacijų atstovai turėjo kar-! 1 1reiškiame gilią užuojautą

Aukos Lietuviu Fondui
! tikrųjų priėmimas vyko ne 
Į pačiuose rūmuose, o prie rū- 
Į mų vadinamajame Rožių

oficiali. Bet kai ji
per privačias šalpos organi- tu nusifotografuoti su komi-; Biznio reikalais kreiptis 
zaci’jas. ji ateina tiesiai iš sijos vadovybe. Šio pažymė- ! Baltic Florists gėlių ir dovs 
individualių asmenų, kurie jimo - Įvertinimo tekstas yra krautuvę, .502 E. Broad

Stasės Merkienės šerme-j daržely. Tame daržely, sa-j užjaučia ir rūpinasi i nelai- toks: 
nyse suaukota $230 ir, jos! kė prezidentas, bus 'jo dūk-Į mę patekusiais savo broliais. • „Bendrojo Amerikos šal- 
—Įrašytas ’ Lietuvių; terš vestuvės. _ .

_ š tPŽck' • Baigęs savo žodį, prezi
^Prisimindami neseniai i- 

vykusiaš ir daug rūpesčio
sostinės policijai sudariu- i pakviesdamas mus tuo tarpu ' giname Jūsų OĮ^ąni

aplankvti jo kabinėta ir tą kimų darbą. Jftsų irisas , 
dali Baltųjų rūmų. . 1 s»me-artimo meilės darbe

* ' remiasi '"gražiausiom šio

vardas
Fondo narių sąrasan.> 

Aukojo šie asmenys:
Pa SI0: Bostono šachma

tininkų klubas, S. ir E. Ci
bai. O. Ivaškienė, B. ir R. 
Karosai, F. Kontautas, J. 
Kuodis, Br. Skrabuiis. A. ir 
J. Starinskai. M. ir Pr. Švei
kauskai. J. Vembrė ir J. Vil- 
pišauskas.

Po 5: A. Andriušienė, K.
Balta. O. ir A. Bartašiūnai, 
J. Davalga, O. ir J. Gimiai, 
A. Januška, D. Izbickienė, 
A. Keturakis. P. Kontautas, 
V. Kubilius, J. Lapšienė, L. 
Lendraitis. S. Liepas, A. ir 
J. Liutkoniai, A. Matjoška, 
A. Mažiulis, J. Monkus. Pr. 
Mučinskas. R. Petronienė, 
P. Vaičaitis, E. ir J. Valiuko- 
niai. P. Žičkus, V. Vaičjur- 
gienė.

T. Stankūnaitė $3 ir B. 
Gailiūnienė $2,

Skautų pakėlimai

Skautų veikėja? Česlovas 
Kiliulis pakeltas i vyresnio
jo skautininko, o Aldona 
Dabrilaitė i paskautininko 
laipsni.

Negras — kandidatas 
i majorus

Pirmą kartą i Bostono 
majorus kandidatuos neg
ras, dabartinis miesto taiy- 
bos narys Thomas Atkins, 
32 m. amžiaus.

sias demonstracijas, gerokai 
nustebome, kad ne tik pro 
vartus i kiemą, bet ir Į Ro
žių darželi buvome manda
giai palydėti be jokių tikri
nimų ar kratymų.

Iš 
riom

pos fondo Įvertinimas. 25-rių
dentas išsi'skubino"p‘’as‘kihį b.endr0 darbo “JĮM sukaČ 
jo laukiančius lankytojus.bes g ‘ čkinguųuj j-

nas A N 8-0489. Ten gar n*
ir

nenusiminkiie:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo- graziausiom slo varėj.

i krašto tradicijom. Jos išreiš- REE-I.EEF RUB mostis dau- 
P I kia mūsų bendrą rūpesti. ^umai'Pagelbsti. Cžtikrinam pa-

h-ain o-orianciii būdu sėkmes, arba grąžiname pinigus.Sugrįžę i Užsienio reika- a*P genausu bu u panau siųskite §5, gausite vaistus 
visu pusiu apsupti ivai-' lų ministerijos rūmus, ture- Į*011,90 kra3° 'Rėklius — ;'su nurndvmąis- į
spalvom žydinčių tur- jome bendrus pietus, po ku-į bendrus ir PnvacIUS ~ Pa’ EoyA1-

pių, pusračiu sustoję visų, riy sekė Įvairios konferenci-J 
82-jų šalpos organizacijų i j°s ir svarstybos. Jų metu 
atstovai laukėme išeinanti išryškėjo, kokio plataus 
prezidento. Balfui atstovavo; masto pagalba yra vykdoma 
dr. E. Armanienė ir kun. P.! Įvairių organizacijų rėmuo- ’ 
Geisčiūnas. Atstovus prezi-j se. Išgirdus kaikuriuos jų 
dentui pristatė dabartinis pranešimus, mūsų Balfas 
komisijos administratorius'atrodė toks mažytis lilipu- 
dr. John Hannah. tas, palyginus iu kitų orga-

(Nukelta i 8 psl.)
North Sta., I’.O. Uox 9112 

Neuark. NJ. 07105

Bgz«r

::
b

PERSiKELIHO PRANEŠIMAS
Prašome Įsidėmėti, kad

GLOBĖ PARCEL SERVICE,INC
CENTRINĖ JSTAIGA N E W YORKE

pakeitė savo adresą j:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

(Šitą skelbimą išsikirpkite ir pasilaikykite dėl 
informacijos ateičiai)

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVI!]
AMERIKOJE

SLA-

Šios vasaros paskutine 

ekskursija į Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO RUGPIŪČIO 26 DIENĄ.

Norintieji su šia grupe keliauti prašomi skubiai 

registruotis.

Kreipkitės Į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda ?6T3 Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

ŠIA—AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio 
' amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišku 

klubų ir draogijų 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 Allianee of America
307 West 30th Street, New York. N-Y. 10001
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Vietines žinios
Inž. Antano Girniaus 

50 metų sukaktis

••****#*#♦♦♦*#*#*<##*#####*>*****' ♦* .-s--*#*****. i

Svarbus pranešimas — 

Laisvės Varpas pavojuje

Mieli Bostono ir jo apy
linkės lietuviai! Pranešu vi
siems Lietuvi radijo valan
dos Laisvės Varpo klausyto
jams. kad mūsų radijas turi 
dideliu nuostoliu, todėl turi- 
me sukrusti ji gelbėti,, jeigu 
norime, kad jis ir toliau ga- j 
lėtu veikti.. Jei

Kr yžių parodėlė

Bostone gyvenantis inži- 
nieiius Antanas Girnius ge-, 

| gūžės 26 d. sulaukė 50 me
tu amžiaus. Tas kuklaus 
mokslo žmogaus auksinis ju-.

Saulius Girnius gavo 

bakalauro laipsnį

”Aidų“ žurnalo redakto
riaus dr. Juozo ir Onos Gir
nių sūnus Sau: > A. Girnius 
baigė Clevelando Pase Wes- 
tern Reserve universitetą, 
gaudamas bakalauro laips
nį (cmn Įaudė). Kaip pa
grindinius dalykus (maiors) 
lygiomis studijavo matema
tika ir istoriją.

Tolimesnėm' matemati
kos studijom.' lis pasirinko 
Obio valstybini universitetų 
(Columbus, Obio). kuriame 
gavo asistentūrą.

Susižiedavo I. Daukantaitė

Gegužės pa -algoje Indą 
Marija Daukantaitė, Česlo
vo Daukanto ir Aleksandros 
Daukantienės - Moriarty 
duktė, susižiedavo su daili
ninku Giovanni J. De Brad- 
do. Vestuvės Įvyks ankstyvų 
rudenį, kada Lala grįš iš 1-1 
talijos.

P. Bliumas vėl ligoninėje !

I

Pas prezidentą
(Atkelta ir 7 psl.)

dedant vargstantiems kituo- 
: se kraštuose, ne tik nelaimės 
atveju, bet taip pat jų pačių 
vykdomai bendrai pažangai 
gyvenimo buities kelyje. Į- 
teikta Washingtono mieste
1971 m. gegužės 14 d. Pasi
rašė Charles P. Taft, pirmi
ninkas; John A. hannah, 
administratorius.“

Bendras šio suvažiavimo 
vaizdas labai įspūdingas. 
Tiek organizacijų, dek pasi
šventusių žmonių. Tiek dar
bo ir aukos įdedama vien 
dėl to, kad būtų pasirūpinta 
apskritai žemesniame gyve
nimo lygy esančiu ar į nelai
mę patekusiu žmogum. 
Žmogum, kuris dažniausiai 

! gyvena už daug tūkstančių 
mylių, nepažįstamas, skirtin
gos rasės, svetimos tautos 
narys... Jam padedama vien 
dėl to. kad jis yra žmogus. 
Taigi ir brolis.

Tai paskatinantis ir pa
traukiantis pavyzdys visiem, 
ypatingai mums lietuviams. 
Per Balfą mums yra galimy
bių padėti ne svetimiems ir 
nežinomiems, o savo bro
liams ir sesėms pavergtoje 
Tėvynėje. K.P.G.

Adv. Z. Shallniene vėl 
ligoninėje

Adv. Z. Shallniene, kuri 
po širdies priepuolio jau bu- 
gerokai pasitaisiusi ir ilsėjo
si namie, pastaruoju laiku 
vėl turėjo grįžti į New Eng- 
land medieal Center ligoni
nę.

Linkime greičiau visiškai 
pasveikti.

Mirė M. Jurgeliūnienė

Birželio 5 d. Brocktone 
mirė Marija Kalinauskaitė- 
Jurgeliūnienė. Velionė gimė 
ir augo šiame krašte, iš jau
nų dienų įsitraukė į lietuvių 
visuomeninį gyvenimą, vai
dino, dainavo Gabijos cho
re, Mikui Petrauskui vado
vaujant, buvo uoli Sanda
ros ir SLA veikėja, ilgametė 
SLA 17 kuopos finansų sek
retorė.

Velionė paliko du sūnus ir 
seserį, kuriems reiškiame gi
lią, užuojautą.

Bostono

biliejus buko atšvęstas bir
Nuo birželio 12 d. iki 25'žejio 13 d., pei Antanines, 

d. Bostone Tremont gatvė- ^mos aP^n^°j *r draugų 
je Nr. 69 Home Savings
Banko lange Jono Vanagai
čio vardo saulių kuopos pa
stangomis iruigta lietuviškų 
krvžiu ir koplytėlių parodė
lė?

šiai parodėlei eksponatai satelitų geodezijos srityje.} 
yra gauti iš prel. P. Juro specialybė nustaty-l 

kryžių mas ajdink žemę skriejan
čių satelitų koordinatų.

Nors si parodėlė skiria- Šios modernios mokslo 
ma amerikiečiams, tačiau ir srities klausimais inž. A. 
lietuviams patartina pasi- Girnius rašo NASA leidi- 
gražėti. i niuose Amerikoje, o, be to, i

• jo mokslo darbų yra išspaus-! 
LDD nariu gegužinė dinta Amsterdame (Olandi-- 

įjoję) ir Atėnuose (Graiki
Lietuvių Darbininkų d-jos joje), 

narių ir jų bičiulių gegužinė Geodezijos inžinierius A 
bus sekmadieni, liepos 4 d., į Girnius yra. aktyvus mūsų į 
K. Marcilionio sodyboje visuomenės narys, nuošir-i 
Grotone. Autobusas išeis'džiai besirūpinąs Bostono!

būrelyje, kur apie sukaktu-! 
vininką žodi tarė inž. Jur-į 
gis Gimbutas.

inž. Antanas Girnius jau 
10 metų dirba Smithsonianj 
astrofizikos observatorijoje i

__________ neateisime
visi Petrui Yiščiniui i pagal- kruopščia; surinKtų^ kn 
bą, radiją teks uždaryti. Į ir koplytėlių rinkinio.

x' ‘ parodėle skiria-Aš atsilankvsiu i namus,•/C f

prašydamas piniginės para
mos — klausytojo mokesčio. 
Nė vienas neuždarykite du
rų ir dosniai aukokite svar
biam kultūriniam reikalui.

A. Andriulionis. 

Laisvės Varpo Įgaliotinis

M. Okunienė apleido 
Bostoną

Kongresmanė Louise Hicks — 
kandidatė i Bostono majorus. Ji 
kandidatavo ir 1957 m., bet pra i 
laimėjo dabartiniam majorui 
Kewin \Yhite.

Į
„ i

A. Vilėniškis jau namie

Antanas Vilėniškis iš Car-į 

ney ligoninės jau sugrįžo: 

namo ir baigia sveikti.

nuo So. Bostono Lietuvių lituanistine mokykla, nuola- 
Marija Okunienė, ilgiau i Piliečiu draugijos lygiai 12 tinis visų kultūrinių paren- 

nei 20 metų gyvenusi Bosto-Į vai. dienos. Nariai, kurie girnų dalyvis ir jų rėmėjas. į 
ne, šiomis dienomis išvyko dar neužsiregistravę važiuo- Sveikiname garbingą su-
pastoviai apsigyventi 
name.

Pul ti, kreipkitės į K. Janeliūnie-! kaktuvininką ir linkime jam 
nę tel. 262-1730. i dar daug laimingų metų.

Petras Bliumas po širdies į 
smūgio buvo grįžęs iš ligo
ninės. bet piaeitą savaitę ir- 
vėl paguldytas šv. Elzbietos 
ligoninėje.

Linkim greičiau pasveik
ti.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Rugpiūčio- 8 d. Romuvos 
parke Montelloj - Brocktone 
Minkų radijo gegužinė.

PARMODAMAS 
1967 metu Volksuagen, labai ge
rame stovyje, važiuota tiktai 
32,00b myliu. Skambinti telefo
nu 268-6030, o vakarais — tel. 
479-7724.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS.

Tei. SVV 8-2868

yra yienmteie oficiali jsta.- 
<a VVorcestery, kuri siaučia 
siuntinius tiesiog iš VVorces
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktu, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikliene

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

O P T O M E T R I S T «
Vaiandos:

nuo 10 ryt© iki 6 vakaro 
Trečia d.eniaia—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpės tingai taisomo laikrodžio* 

žiedus papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel A N 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r« 
teptus ir turime visus gatavus vaistu*. '

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistžną.
Sav. Emanuel L. Rocengard, B. S., Reg. Pharm.

182 s W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v.. išskyrus šventadienius ir sek*.

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

r-—’’ IV — VT — r» ' v-—•
□ Krosnies aptarnavimas ŠšMil

5feks.

" ■vr,T^ n r ’

□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662

Peter Maksvytis
Carpeoter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta'imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Šaukite visados iki 9 va
landų vatam.

Telefonas: 698-8675

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
CPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

f*#****##*##*#*##

’ A.J.NAMAKSY
Real Ėst a te & Insurance <i 

321 Country Club Rd. ;> 
|Newton Ctaitre. Mass. 02159} 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

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

COSMOS PARCELS
E X P R E S S CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai 

iŠ BOSTONO { LIETUVĄ

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KU ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

4 
k
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vietinės gamybos medžiagų, ap.; „k uotu,
avo, maisto ir pramonės gami , kraštu*
niu. Turime vietoje įvairių vie į . ...

Pristatymas greitas irtinės gamybos ir importuotu i 
prekių iš kitu kraštų visai že-
momis kainomis. Be to, sianėta-! Prek« parduodamo, nuze-

me maistą, pinigus ir galite už- , . , , .
tomą, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

o šeštadieniais» * * f
, tam tikras įstaigas atsikviesti i nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal

garantuotas
ės parduodamos r 

mintomis kainomis. Numa-

sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per į

ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

susitarimą telefonu. 
389 W. Broadvvay 

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

South Boston Savings Bank fl Trans-Atlanhc Travel Service
szvuvvst K/V4 V azviata* s DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, M^.ss. 02127

Skambinkite 268-2500

I) A H A R
už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®

5j%
C3C

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
bankas veikia 105;tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 

Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš 210,000,000

J
Dažau ir Taisau 2

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisai

i vis Ką, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.
. Dorchester, Maaa.
► Tel. CO 5-5854

Ftood Sąuare 
Hardware Co.

Karininką* N. J. ALEKNA 
62S EAST BROADlftA'i 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Rmjarnin Aloore Lažai 
Popie ro? Šimonis

Stiklas Langams 
VisvkU reikmenys narnama 

Reikmenys pbimberiams 
ga’eiieo daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja
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Globė Parcel Service, Ine. Ii
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

-TT

Darbo vau.tuos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja

<. 
::

Aldona Adomonis £

‘■ZY.'Z 7272^^6,5




