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67-TIEJI METAI

Mirė Lietuvos konsulas 
adv. Antanas 0. Shallna
Praeitą šeštadienį. birže- tone pirmininkas ir Cam- 

lio 19 d., anksti rytą savo bridge sk. direktorius, Mas- 
namuose, 305 Harvard St., sachusetts respublikonų klu 
Cambridge, Mass., širdies bo vykdomojo komiteto ir 
smūgio ištiktas, staiga mirė direktorių tarybos narys, pi- 
ilgametis nepriklausomosivs lietybės komiteto narys, 
Lietuvos garbės konsulas. Mass. teisininkų d-jos vice 
adv. Antanas 0. Shallna. 1 pirmininkas. Baltų-Ameri-

i kiečių d-jos pirmasis pirmi
Tai skaudi šeimos trage-i ninkas ir daugelio kitų orga 

dija. nes tik prieš tris dienas nizacijų veikėjas, 
ir jo žmona, žinoma visuo
menininke adv. Zuzana i Bt* to, jis priklausė Bosto- 
Shallnienė buvo grįžusi na- no Rotary klubui ir turėjo 
mo po pakartotino gydymo- aukštą masonų organizaci- 
si ligoninėje, taip pat šir- jos laipsni.
dies ligos kankinama ir dar!
visiškai nepasveikusi. j Ad\. A. O. Shallna Lietu

Garbės konsulo adv. A. i vo.s &ar^ės konsulu buvo pa- 
O. Shallnos mirtis vra ir di-' SK11^s 1,?3.9 m',?are1' 
delis smūgis nepriklausomos’ gaf,7’ Pasku. sa . 
Lietuvos diplomatų šeimai, v0 dlenu' Ltetuvrskais klau-l

Sovietų prekinis laivas, kuris buvo 
drausti. Mat, sovietu žvejų laivai Atlanto vande ny ne pakartotinai sudraskė JAV žvejų paspęstus 
tinklus, žvejai teisme iškėlė $377.055 ieškinį ir im apdrausti minėtam sovietu laivui buvo užde-, 
las areštas, žvejų advokatai aiškino, visi sovietų liivai priklauso tam pačiam savininkui —valdžiai, 
kuri turi būti už visų veiksnius atsakinga, bet teisėjas, kilus kone politiniam ginčui, ''saliamo
nišku“ sprendimu areštą nuėmė, savo nutarimą pagrįsdamas tokiu argumentu: nuostolį padarę 
sovietų žvejų laivai priklauso žvejybos ministeri jai. o areštuotasis laivas — jūrininkystės m-jai.

Times dienraštis pradėjo
, spausdinti slaptus vyriausy- 
į bes dokumentu 
' Vietnamo karo pradžią, jo 
; išplėtimą, slaptus pasitari- 

; u laikytas San Francisco uoste Atlanto žveju ieškiniui ap- mus ir įvairius veiksmus pre
zidento Johnsono laikotarpy 
ir dar anksčiau. Visa tai nei 
visuomenei, nei kongresui 
esą buvę nežinoma ir dabar 
labai nemaloniai atskleidžia

Paskelbti slapti dobriitai 
sukėlė didelį triukšmą

1
Nevv York Times juos paskelbė be vyriausybės žinios. 

Dokumentai liečia Vietn'iio karo pradžią ir vyriausybės

planus bei veiksmus, kurie buvo nuslėpti nuo kongreso ir
i

visuomenės. Dabar kova vyksta teismuose su spauda.

Į tas amerikiečių laivų už- puolimu, ir dėl to kongresas 
Praeitą savaitę New York'davė prezidentui laisvas 

‘rankas, leisdamas tuo bom
barduoti ir Šiaurės Vietna- 

liečiančius; mą.

simais jis rašinėjo spaudoje,1 
lietuviu reikalus gynė teis-' 

įvairius.
JAV vyriausybės atštovus.j

ZBiOlfų U- ;?'a. l,a,a^S 'i5? eiI« mok?
urnų straipsnių, tarpe jų ir 

i liečiančių JAV-bėse gyve-j 
Šia proga reikia pabrėžti/ pančių pabaltiečių teises, y- 

kad garbingasis velionis bu- Pac palikimų atveju., po so- 
vo vienas iš tų jau šiandien A letin^s okupacijos, kui 
nedažnai sutinkamų čia gi- Vmeiika nepi įpazista.
musių ir augusių senosios Dar neužmirština, kad ve-] 
kaitos lietuvių inteligenti- jjonjs buvo likęs jau vienin- 
jos atstovų, ne tik baigusių teIis dar nepriklausomos’ 
ankstuosius mokslus ir isigi- Lietuvos vyriausybės netar 
jusiu pi ofesiją. bet 11 plačiai pį^ai paskirtas konsulas, 
įsisaknijusių į amerikiečių ir
lietuvių visuomeninį bei po-į Pastaruoju metu garbės’ 
litinį gyvenimą. Tai geriau-Į konsulas A. 0. Shallna bū- 
siai liudija kad ir keli čia davo visu mūsų svarbesniu’

kurios narius laikas ir mir
tis vis didesniu tempu reti
na, kai tuo tarpu 
laisvės kova reikalauja vis 
daugiau pajėgių 
talentu.

Lietuvos: muose« lankėsi l’as

gyvenimo iškilmių svečias, jo žodis!
būdavo mūsų programų pra-J 
džia. o jis pats — nepriklau-j 

Antanas Osvaldas Shallna, somos Lietuvos simbolis. Už 
gimęs 1894 m. vasario 28 d. Į ta veikla jis buvo apdovano- 
Scrantone, Pa.. 1912 ten pat tas L. B-nės, lietuvių ir lat- 
baigė Central High School,
kur buvo baigiamosios kla
sės pirmininkas, mokyklos 
žurnalo bendradarbis ir pa

paminėtini jo 
ir veiklos faktai.

vių skautų bei kitų organiza-J 
cijų aukščiausiais ordinais.. 

Šiandien šio iškilaus tau-
sižymejęs sportininkas. 1916 tiečio jau nebėra mūsų tar-J 
m. baigė Cornell u-tą baka-! pe. Jo ilgo, prasmingo ir lai-j 
lauro laipsniu, kuri laiką* mingo gyvenime paskutini! 
dirbo teisme, kol buvo pa-j rytmetį tuščiuose namuose’ 
šauktas Pirmojo didžiojo! pasitiko tik nelaimės palauž-j
karo metu į kariuomenę, iš 
kurios išėjo įsigijęs jaunes
niojo leitenanto laipsni. Grį
žęs iš kariuomenės ir gavęs 
stipendiją, jis ruošėsi diplo
matinei tarnybai Georgtown

Treciojoj daly vaizduoja
mas . Vietnamo bt barda- 
vimo, kariuomenės nimo 
ir vėlesnis laikotarpis.

Tuose dokumentuose yra 
slapti vyriausybės narių pa-

kaikurių ivykiu bei politinio! sisaA^ mai ^ai'° kląusimais, 
idimo užkulisį. ! Pav” ambasadoriaus Saigo-

ne M. Taylor pranešimai, 
Tu dokumentu laikytis vyriausybės pata “jų Geor-

išspausdino jau tris atkar
pas ir dar turėjo būti dau
giau, bet vyriausybė griebė-

į garbės konsulo Įg Brežnevo nieko dilionus pavogė
ADV. A. O. SHALLNOS

Ilaidotuves atvyko naujo nesužinota aerodromuose
LIETUVOS ATSTOVAS ’ _______________ w_____________

(WASHINGTONE JUOZAS Daug kas laukė, kad \ agis profesionalasF u-j tą paslapčių atidengimą ko
LIONIO BIČIULIS. j Brežnevas, dalyvaudamas dak liudijo senato komisijai, į gj.ej^jausiaj sustabdyti.
RAJECKAS, SENAS VE- R.vtų Vokietijos komunistų kad jis aerodrome, dau-j' „ausdintu doku-

partijos suvažiavime. ką graušiu Kennedv Nevv Yo -; J “|b“. u spausdinai- ,s dar dvi ar
nors aiškesnio pasakys apie ke. yra įvykdęs apie 200 apie JAV politikų ,»rik“. daugiau dalys, bet vyriausy- 
Berlyno klausimo issprendi- pašto siuntimų vagysčių. J 1,O!1UKU .P‘L‘S 1 bė kreipėsi į teismą, kad šis

spausdinimą sustabdytų ir

ge Bali, G. Bundv W. Ros
tove bei gynybos seki doriaus 
McNamara pareiškimai ir, . . , . . 1TJLL1N etiiiai et I mi eicM įlieti II

si bku uos akcijos, noi ėdama( kariuomenės vadų rekomen
dacijos.

Šių dokumentų turėjo bū
ti spausdinam "s dar dvi ar

Praregėjo akla nuo
\pat jaunystes i Tuniinhj griaus Dieni nuvertimo ir j laikraščio redakciją privers-

Praeitą savaitę Barbara , siraoše susitarti. Bet. kaip pasitaikė ir ir svarbiu vals-^pie >vykl»s P™* Šiaurės, tų arimus dokumentus grą- 
N. Bubar, dviejų vaikų mo-1 žinome, praktikoje daro vii, tybinių dokumentų, kuriuos jV>««»">? bombardavimą. I zin i. Teismas spausdinimą 
tina, patyrė tikrą stebuklą, i ką, kad įtempimas su Vaka-'jis bijojęs laikyti, todėl su- ' ntioji ca iš tecia Ton-j laikinai sulaikė, Dėt galuti- 
Ji buvo akla nuo jaunystės! rais tęstųsi į naikinęs. ‘ ^112? Rankos incidentą, kalinis sprendimas priklausys
dienų ir štai praeitą savaitę ‘ Q naujasis Rytų Vokieti-1 Jis nurodė per 30 asmenų,! š- X ^narnas buvo apkaltin-! gal nuo aukštesniu teismo

jos komunistų vadas Hone- kurie dalyvavo tose vagys-L 
cker aiškiai pasakė, kad Va- tėse ar pirko pavogtas pre-

praregejo.

Pabėgo aukštas 
sovietų pareigūnas

Britanija suteikė politinę 
prieglaudą pabėgusiam so
vietų erdvės specialistui inž.
Fedosijevui, buvusiam vice- , . , , . - „,,„„1ministrui erdvės reikalams ! bet ParIamentas Jos nenon sva,_bla> Z1,mas 
o, • ‘ tvirtinti tol. kol nebus ais- bausmė jam bus i[Sakoma, jog tai aukščiausias 
kada nors pabėgęs sovietų 
pareigūnas.

Jis buvo atvykęs į lėktuvų' 
parodą Paryžiuje kaitų su

ta jo šviesaus amžiaus ištiki
ma bendrakeleivė — žmonajgacija. 
Zuzana Shallniene... Ir išgir
dusi mirties žodį. pirmoji at 
skubėjo liūdną valandą net 
35 metus su abiem Shallnais

u-te YVashingtone. bet vėliau sąžiningai bendradarbiavusi 
grįžo į Cornell u-tą gilinti j jų sekretorė Felicija Gren- 
teisės studijų ir jas baigei dalytė, judri mūsų visuome-J 
1921 m. j nės veikėja.

Baigus teisės mokslus, ve
lioniui atsivėrė plačios dar
bo ir visuomeninės veiklos 
galimybės. Peišokant dau
gybę kitų jo darbų ir turėtų 
pareigų, galime tik paminė
ti, kad 1932 m. jis buvo pa-1 
siųstas Massachusetts teisi-: 
ninku d-jos atstovu į tarp-1 
tautinį lyginamosios teisės 
kongresą Hagoje, yra buvęs 
Bostono tarptautinio institu
to teisiniu reikalu tvarkvto-t *. •• I
jas ir jo vicepinr.ininkas, 
Y.M.C.A. organizacijos Bos-

Velionio našlei ir visiems’ 
artimiesiems reiškiame gi
liausią užuojautą.* *

Velionis garbės konsulas 
A. O. Shallna birželio 21 d. 
buvo pašarvotas Waterman 
&Sons laidotuvių namuose, 
esančiuose 495 Common- 
wealth Avė., Bostone, kur 
tos dienos 7 vai. vak. Įvyko 
lietuvių visuomenės atsisvei
kinimo apeigos. Palaidotas 
birželio 22 d. Mt. Auburn 
kapinėse Cambridge. Mass.

instancijų.

karų Vokietijai Berlyne nė- kės. Per 4 metus Cudak va
ra kas veikti, kad Berlynas gystėmis uždirbęs milioną 
esąs visai atskiras vokiečių dolerių.
vienetas. Į Šis vagis dabar sėdi ka-

Kaip 2
ja su 
rašiusi

Kalėjimo 4 
sutrumpin-

šioje byloje su-vyriausybe 
NYT leidėjai remiasi kons
titucijos garantuota teise vi
suomenei viską žinoti, ką 
jos rinkta valdžia daro. Be 
to, distrikto teisėjas 
Murray Gurfein pareiškė, 
tie slapti dokumentai, nors 

juos isi'inko“. j jų turinys ir ke promituoja
Žinoma, tai grynas melas.: buvusį prezidentą Johnsoną 

nes juos išrinko partijos vii - i ar Kennedį. bet jie dabar te- 
šūnės ir davė liaudiai tik[Są tik istorija ir negalį pa- 
pabalsuoti, vaidinant neva kenkti valstybės saugumui 

ar .JAV kariams Vietname.

Ne liaudis išrinko,
bet partija

„Tiesa“ birželio 17 d. pa-

ivnunu 101. KOI neous j™ ;«uu.up. - žinoma, tai giynas melas, i buvusi prezidentąkiai išspręstas Berlyno re.- a ir jam bus le.sta išvykt. . išrf )a,.tijosvil..į™ Kenn d, bet b 
> ten, kur jo niekas nepažįsta J 1 J ai nciiiieui. uet jnkalas.

New Yorke teismo atsa- „demokratiją“.
80 žmonių delegacija. Kitą i Paskutiniuoju taiku žy- komybėn patraukta 17 as-J Juk kandidatų buvo tiktai 
dieną po pabėgimo buvo at- miai pablogėjo Sovietu Sa- menų, jų tarpe 5 policinin-, tiek, kiek jų reikėjo išrinkti,! B tiesų jie JAV politiką 
šaukta i Maskva ir ta dele- iunsos ir Turkijos santykiai, kai, kurie visi pavogė apie! ir, žinoma, visi buv oišrink-!gerokai kompromituoja, nes

1,000 automobilių.

‘ Edmundo Pcrez Zujovic. 59 m.. 
i buvęs Čilės vidaus reikalu mi
nistras. įžymus krikščioniu de
mokratu veikėjas, kuris buvo te-

Dabartinis paštų inspekcijos roristų nužudytas. .Kaltininkai 
skyriaus vedėjas William Cot- iki šiol nesurasti. Kairieji sako. Atsargos pulkininkas advokatas 
ter. kuris, spėjama, bus paskir kad tai dešiniųjų darbas, o de- Everett Hopson paskirtas pri- 
tas EBI direktorium, jeigu iš tų šinieji kaltina kairiuosius. Kraš- žiūrėti krašto apsaugo*' ministe- 
pareigų pasitrauk* Edgar Hoo- te dėl to kilę-didelis susi jaudi- ri jos veiklai kovoje su karių nar- 
ver. nimas. * kotiku vartojimu.

ti. Tai kam dar tie rinkimai? 1 pavaizduoja, kad viena bu- 
Taip Sovieti joj mulkina-; vo sakoma visuomenei, o kas 

mos žmonių galvos ir muiii-.' kita daroma. Pagal tuos do- 
namos jų akys. j kumentus, net Australija ir

i kiti sąjungininkai įsitraukė
i Vokietiios kancleris ; i Vietnamo karą ne Saigono 

' prašomi, o JAV stumiami.
lankėsi JAV-se

Tuos dokumentus spaudai 
Vakarų Vokietijos kanc- pakišo MIT mokslininkas ir

• leris Brandtas privačiai lan- buvęs vyriausybės patarėjas
kėši JAV-se. čia gavo gar-! Daniel Ellsberg, p daly- 
bės daktaro laipsnį, bet.aiš-j vavęs karo pla: - ... bet
ku, kalbėjosi ir su prez. Nix-, dabar neva pajutęs "sąžinės

jonu, užsienio reikalų minist- graužimą“.. Nors dėl jo “są
ru ir kongreso vadais. žinės“ galima labai abejoti,

• Pasitarimuose buvo pa- ^ja proga iškilęs spau- 
j liesti visi abu kraštus domi-į dOs laisvės principas, gyni- 
I nantieji klausimai: karino-; masjs nuo slaptų vyriausvbės 
i menės mažinimas Europoje,! veiksmų bfci cenzūros prime-
doberio, bendrosios r.ukos na kad demokraf’nėj sant- 

iir ■ varkoj valdžia tuii ’niti tau-
---------------------------------- -  tos tarnas, o ne atvirkščiai.

Viceprez. Agnew išvyko 
kelionėn po po Europą. Azi
ją ir Afriką.

Pde šios bylos dar teks ki
tą kartą grįžti.



Puslapis antras > -R

Palengva temsta jaunosios 
kartos šviesa?

Gaila, kad iki šiol neturime tikslesnių davinių, kiek 
lietuvių jaunimo kasmet baigia viduriniąsias šio krašto 
mokyklas, kiek stoja i aukštąsias bei kuriuos mokslus stu
dijuoja ar jau baigė universitetuose. Apie visa tai galima 
spręsti tik apytikriai ir daryti tik tokios vertės išvadas, 
kaip ir viešosios nuomonės tyrinėjimų ištaigų. O vis dėlto 
būtų labai naudinga daug tikriau žinoti, kurlink ta mūsų 
jaunoji karta slenka, ta ka •>., kuri, sakome, būsianti mū
sų išeivijos ateitis.

Mūsų spauda jau ne vieną kartą yra pabrėžusi tiesą 
kad mūsų išeivijos reikšmė šiam kraštui ir savajai tauta 
glūdi ne mūsų skaičiuje, o tiktai kultūriniame svoryje. Nt 
mūsų balsu gausumas, o tik mūsų tautos narių mokslo i? 
meno šviesa gali atverti užtvaras ir i šio krašto valdžios 
viršūnes ir i tarptautinio pločio scenas, kaip ten daba 
kartais šeimininkauja ir kitų mažų tautų aukštos kultūros 
atstovai. Bet ką mums lemia nors tie ir labai apytikrinia 
daviniai, kuriuos didesnėse kolonijose sugraibome?

Jie linkę rodyti, kad paskutiniaisiais metais Lietuvo
je ar jau Vokietijoje gimusi mūsų jaunoji karta čia dauj. 
entuziastingiau veržėsi i aukštąjį mokslą, negu čia gimę 
mūsų „amerikiečiai“, noi-s ekonominės sąlygos tada bu 
vo daug blogesnės.

Pirmoji mūsų naujosios išeivijos jaunimo karta per- 
sveriamai studijavo inžineriją, mediciną ir kitus „prak
tiškuosius“ mokslus, ir tie buvusieji jaunuoliai šiandier 
jau yra čia mokslo daktarai, universitetų profesoriai ai 
užima aukštas vietas įvairiose įstaigose. Tada mažiau jų 
krypo į humanitarinius mokslus, bet ir tose srityse yra ga
na aukštai iškilusių. Tai būtų gaivi paguoda.

Bet, deja, dabar mūsų žinios rodo, kad geroka dalis 
mūsų jau grynai „amerikietiškojo“ jaunesnės kartos jau
nimo. gal pagal vietinį paprotį, ivis dažniau nuo vidurinės 
mokyklos nužengia tiesiai į įmones ar net paprastus fab
rikus. norėdama ko greičiau P’įsipiniginti“, ko greičiau 
„įsimotorinti“ ar net paskubom sukurti atsitiktinės sudė
ties šeimą. Šiandien jau mes randame finansiniai pajėgių 
ir kultūringų šeimų vaikų dengiančius stogus
miesto kanalizacijos vamzdžius, rūšiuojančius skerdvklo-f ' ai.
se kiaulės žarnas. Randame ju ir kalėjimuose ar miegan- j patlnKa' I nuomonę pareigu geriau j
čius užvertusius barzdas ant tavernos laiptukas seniau i Bet j,. tokios aplinkybės nuoTikJSio“
būtų buvusi didelė sensacija visoj kolonijoj. O esama jau Į dar neįrodo, kad tas atsisa- norg vįsuomenjnjo veikimo 
ir mirusių nuo narkotikų. i kymas buvo to asmens irzlus sumetimais jiems ir reika-'

Pridėkime, kad vis dažnesnių atveju nedaug naudos protestas prieš laikraštyje jing.Q
teikia ir lietuviškasis auklėjimas bei mokymas. pareikštą kitokią nuomonę. " < j

Tai konstatuodami, nenorime kristi ar ką nors stumti Nes protestas pi ieš viešai Bene antraisiais J. F.
i juoda neviltį, bet regis, kad mūsų ateities šviesa po tru- j pasakytą nuomonę tik tada Kennedžio prezidentavimo
puti temsta, nors to ir labai nenorėtume. įx ra P’^estas,. jeigu irgi pa- metaįs Amerikos spaudoje
1 ‘ Į akytas viešai. Slaptas pro- buvo pasklidusi ir liko nepa.

j testas nėia piotestas. Jeigu nejgįa žinia, anot kurios vie
nas žmogus ir mane protes- nag Amerikoj plačiai skai 
į tuovi, tai vien tik paprasy- įomag iaįkragtis, atkakliai 
i mu nesiuntinėti laikraščio krįtikavęs prezidento politi- 
j jis to pi otesto nepasake nei k prezidento pavedimu 
■visuomenei nei redakcijai. į buvęs išbrauktas iš prezi.
’ ?.,Pas* t/k sau zini°^1- Kas, dentūros imamų laikraščių

Vtsisakyti laikraščio 
ne nuodėmė

Naudojuos Keleivio gegu-i Laiki 
zės 25-sios vedamajame savaitraš
nepatenkintam skaitytojui metraščių — turime bene paaiškinimo kodėl. O ^iš
duotuoju leidiniu pareikšti daugiau kaip puskapi. Lei- kintis atsisakytojas nepma-j 
priešingą nuomonę. Ši, ne dėjai bando įtikinėti, kad
taip jau griežtai priešinga, bent jų leidžiamuosius laik- 
bet vistiek kitokia nuomonė raščius imti ir skaityti esanti ....

apie paprašyma nebe- tautinė-patriotinė pareiga. įsakytojas butų paprašęs ar
tiiėti laikraščio i O tai netiesa. Laikraščius i- pareikalavęs ta JO atsisaky-

mą paskelbti, kad ir be nu
rodymo, o dar geriau, jei su 
nurodymu, dėl ko atsisako.

nėie esti idomu malonu net-i r^e esam giliau įsivėlę į savo Arba, jei jis tokį ats^kvmą 
gi Naudinga, bet nėra priva- visuomenės bendravimą bei ^uUį ku_rJę11.tUr ,

yra
siuntinėti laikraščio

Laikraščiai yra priemo-? ™am ir mažiau ar daugiau
nė žmogui jaustis esančiam paskaitom kas iš smalsumo, 
visuomenėje. Būti visuome- kas dėl malonumo, o tie. ku-

rūpesčius, dar ir iš reikalo 
žinoti, kas toj mūsų visuo-

loma. Jei kam „vienišo vil
ko“ gyvenimo būdas atrodo
malonesnis ar prasminges-J menėj dedasi, kokios bei 
nis. jo vra valia visuomene kaiP .i°J'e reiškiasi mūsiškės 
mažai tesidomėti, visiškai! didybės ar menkybės, bet 
nesidomėti, ar netgi nuo jos P_e iš kokios nors iš šalies ar 
sąmoningai šalintis. l^Ies. ki-) viršaus uždėtos prievolės, 
ti. būdami visuomeniškumo, žvelgiu šia proga į savo 
mėgėjai ir brangintojai. ap- imamu laikraščiu sarašą ir 
gailestaujame tokių atsisky-j randu‘jame tik 18. Vadinasi, 
relių laikyseną, bet neturim apie kita tiek neimu. Ir ne 
pagrindo risti juos prie gė-' tik pats nesijaučiu dėl to 
dos stulpo turgaus aikštėje kaltas, bet ir nesijaučiu pa-
už šalinimąsi.

Kaip nėra prievolės visuo-
sirenges kam nors kitam pri
pažinti kompetencija mane 

menėn įsijungti, taip nėra] dėl to kaltinti ar gėdinti. O 
prievolės joje ir pasilikti iki jei kuria negražia dieną pa- 
gyvos galvos. Ir bendraujan-' rašvsiu kuriam iš imamųjų— 
čiam su visuomene ne nuo-, arba visiems — „prašau ne- 
dėmė tą savo bendravimą besiuntinėti“, tai irgi tegu 
pasiaurinti, atvėsinti ąųba ir Į nesipiktina, nes greičiausia 
visiškai iš jo pasitraukti. Tai bus atsiradusi tam pakanka
ir laikraščių neėmim;xs ar ma priežastis: gal nebeišsi-j tvirtinimo ir nieko kitane-
nuo imtų atsisakymas nėra galiu, gal nebeprimatau, gal į nori ar net ir nepakenčia. I 1 uaciazoaziaun lengviau- Edgar Smįjh. 36 m., kuris 14 
nuodėmė, o tiktai asmens man nebereikia, o gal stačiai; Gaila, kad taip yra, bet pasi- šia. nurodinėti — lengviau. metV ’«buvo mirtininku kame- 
santvkio su visuomene ates-; nebeįdomu... Čia. matot, taip guoskim bent tuo, kad taip , ...u .. , , , r°je ir dabar Newarko. N.J.. tei-
tacija. jo paties duodama a-( yra: noriu — imu, nenoriu yra ne vien mūsų, lietuvių, ’cr,tlkuot, leng a’ j sėjo iki apeliacijos paleis las Į 
pie save. , — neimu. tarpe, o ir visose kitose vi- dirbti —sunkiausia. j laisvę už $5,000 užstatą.

Pareiškimas „(prašau jūsų 
laikraščio daugiau man ne
siuntinėti“ reiškia tiek, kad 
žmogus numato tuo laikraš
čiu nebesinaudosiąs, ir kad . 
jis dar yra tiek tvarkingas l 
bei rūpestingas, jog įspėja’ 
leidėjus nedaryti sau nerei-j 
kalingų išlaidų.

Netolerantingą protestą 
okiame pareiškime įžiūrėti 
galima tik matant daugiau 
luomenų. negu jų yra tuose 
'-ešiuose pareiškimo žo 
•žiuose. Pavyzdžiui, pareis
imas atsiųstas dar tolokai 
iries apmokėto laiko pabai
dą. Tai būtų kiek įtartina, 
įet dar mažoka netoleranci- 
ai įrodyti. Net jeigu grafo- 
ogijos kiek nusimanančiam 
yrinėtojui atrodo, kad pa- 
eiškimas rašytas žmogui e- 
ant susierzinusiam, supyku 
iam. — irgi tik šioks toks 
zarimo parėmimas, bet ne 
rodymas, nes ką gali žino- 
i, dėl ko žmogus buvo susi- 
‘įzinęš, dėl ko jo rašysena 
iek tiek „susikeverzo’jo“.

Kc.Lc.ivi5, SO. 5051G?i

Meksikos politechnikos studentai demonstruoja, reika. 
laudami darbo uniju reformos. 4 asmenys buvo užmušti, 
26 sužeisti, policijai pradėjus šaudyti j 20.000 minią.

suomenese ir visose jų sro
vėse: dešinės, kairės ir vi
durinėse.

t

Siauražiūrių, fanatikų, ne-i 
tolerantiškų kitų nuomo
nėms. atrodo, natūralu ma-j 
tyti tik tarp griežtamanių. 
(radikalų), vistiek, ar tai! 
būtų kairieji, ar dešinieji. O! 
lais/amaniai (liberalai), re-į 
gis, iš prigimties turėtų būti į 
tik plačiažiūriai tolerantai.' 
Bet tikrovėje esama ir pla- 
čiažiūrių radikalų, ir nema
žai pasitaiko siauražiūrių li
beralų, nors abu atvejai, j 
žiūrint teoretiškai, turėtų 
būti absurdas.

Frank Sinatra dainuoja pasku
tini kartą Radijo ir televizijos 
šalpos fondo renginy Hollywoo-

nos.

Daugiau paramos netole- 
ancijos įtarimui galėjo bū- 
i, jeigu toks perankstyvas 

‘r skubotai pakeverzotas at- 
isakymas atėjo pridurmui 
io tokio laikraštyje paskelb-j
0 stfaipsnio, kurį numatote1 Beje, turime skaitytis dar' 

galėjusį būti kaip tik tam jr su tokju "absurdu“: lais-! 
asmeniui nesimpatingą, ne-j vamaniai _ nebūtinai tik 
oalankų ar priešingą žino- šliupiški. o visi pripažįstan- 
™ajai to asmens nuomonei. tieji žmogui laisvę ką nors;
- Pač. jei pareiškėjas yra manyti jr tą manymą pasa- 

net pažįstamas visuomenės ky|j — norom nenorom turi 
veikėjas, kuriam vien dėl to pripažinti nuomonės laisvę
priderėtų matyti, Kas rašo- ir griežtamaniams, net irto-! de. Sinatra pasitraukiąs iš sce- 

vaUnčius 1 ma- laikraščiuose, ne- kiems, kurie, pavyzdžiui, ne- j
paisant, ar tie rašymai jam norj ar net nesugeba savo!

craščių — dienraščių. į liko> tai tik paprastas atsi-j a-a Trumpai tariant.—
•aščių, mėnraščių ir j sak.vmas nuo laikraščio, be;„pra^om nebesiuntinėti“.

paaiškinimo, 
kii 
lo.

Būtų visai kas kita, jei at-

Arba, pagaliau, jei redakci 
ja pati būtų tokį atsisakymą 
paskelbusi su atsisakančiojo 
armens parašu ir sū paaiški
nimu visu aplinkybių, iš ku
rių yra sprendžiama, kad tas 
asmuo šitokiu būdu pareiškė 
savo priešingą nuomone dėl 
tokio ir tokio dalyko. Tada 
skaitytoiai patys suvoktu, ką 
apie toki dalyka sakyti ar 
manvti. O tie pliki, anoni
miniai šeši žodžiai mums, 
pašaliečiams, atrodo tik pa
prastas prenumeratos nu
traukimas. kokių, turbūt, 
pasitaiko kiekviename laik- 
raštvie gana dažnai ir dėl 
labai įvairių priežasčių.

pr;

Skirtumas tarp to ir da
bar mūsų čia svarstomo at
vejo tik toks, kad anas „pro
testas prieš kritiką“, tokiu 
būdu pareikštas pačioj augš- 
čiausioj kėdėj sėdinčio vals
tybės pareigūno, nebuvo pa
skandintas anonimiškume, 
o buvo paskelbtas viešai ir 
kaip ir „su parašu“.

Atmestasis laikraštis, be
rods, nė nesiteiravo, ką čia 
dabar jam dėl to sakyti. Jam

Heidi Ann Fletcher. 21 m.. San
Jose. Cal.. miesto reikalu vedėjo* I
ir buvusio Washingtono majoro ( 
pavaduotojo Thomo Fleteherio] 
duktė, kaltinama kartu su dviem 
vyrais apiplėšus banką ir api- j 
plėšimo metu nužudžius polici 
ninka.

faktas viešai!pakako, kad 
žinomas.

Visuomenėj, kas tik tą at
metimą buvo pastebėjęs, 
kiekvienas pats suvokė savo 
išvadą. Vieniems prezidento 
mostas atrodė oriai išdidi ir 
pagirtina pozicijos tvirtumo 
demonstracija prieš kritikų 
įžūlumą. Kitiems atrodė, 
kad nuo to mosto liko tik 
nevalyva iškanda preziden-^ 
to su pasididžiavimu dėvė- 
toj liberalumo ir plačiažiū-
riškumo aureolėj’.

Teisybė, kad dažnas skai-1 V. Rastenis
tytojas laikraštyje ieško tik j

i savų įsimylėtų nuomonių pa-, •********•*******' #**##*^*******# 
Tuščiažodžiauti lengviau-
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽODIS

Kančia ir kūryba yra neatskiriamos lietuvių tautos 
palydovės. Kančioje tauta bręsta, kūryboje ji atskleidžia 
sa> o tautinį genijų. ,

1941 metų birželio mėnesį mūšį tauta savo tremtinių 
ir sukilimo kovotojų aukomis dar dartą įrodė tvirtą ryžtą 
išlikti gyva ir nepriklausoma.

1 Kančia lieka tik prabėgantis šešėlis, jei iš jos nekyla 
! nauji kūrybos daigai. Nors šiandien lietuvis kenčia, ta- 
į čiau jis yra išlikęs kūrybingas. Kai savame krašte laisvė 
i ir kūryba yra varžomos ir slopinamos, tai laisvajame pa- 
[ šaulyje lietuvis turi šviesti savo kūrybingumu. Mes priva- 
l lome ne tik išlaikyti, bet ir kurti lietuviškas vertybes.

Lietuvių tauta išliks gyva tik per savo kūrybą tiek 
’ pavergtame krašte, tiek laisvėje. Skaudžios Birželio Die- 
> nų aukos turi kelti laisvės viltis ir jungti išeivijos jėgas 

gilesniam ir platesniam darbui, kuriame ateities kartos 
ras tų skausmingų dienų įprasminimą ir vertę. Istorijoje
liks tik tie, kurie pajėgia kurti.

Mūsų Sesių ir Brolių kančia težadina mumvse ryžtą 
ir drąsą kūrybiniam darbui ir didesnei lietuvio meilei 
lietuviui!

j JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba ir Centro Valdyba

1971 Birželis
• \ ’ “

JAUNIMO KONGRESO KOMITETO PREZIDIUMO 

PAREIŠKIMAS

Paskutiniuoju laiku spaudoje pasirodė nepagrįsti gan- 
i dai, tendencingi įtarinėjimai bei insinuacijos ryšium su 
rengiamu Antruoju Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresu, 

j Tie nepagrįsti gandai prieštarauja kongreso siekiams, ku- 
• iie buvo paskelbti spaudoje, kviečiant lietuvių 'visuomenę 
j į talką. Ten pasakyta: „mūsų jaunimas tuiės tęsti kovą 
už Lietuvos laisvę ir apsispręsti už svetur gyvenančių lie- 

. tuvių išlikimą savo tautoje“. Tų tikslų siekdami, mes ka
tegoriškai pareiškiame:

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso rengė
jai nenumato galimybių ir sąlygų oficialiai kviesti paverg
tos Lietuvos jaunimo atstovų.

Neturi būti jokių abejonių, kad Antrasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas vyks patriotinėje dvasioje 
su lietuvių tautos simboliais, trispalve, tautos himnu ir bus 
duota proga svarstyti Lietuvos laisvinimo klausimus bei 
jaunimo įsijungimą į laisvinimo darbą.

Jokios pašalinės jėgos nepakeis šio mūsų nusistatymo.
Esame įsitikinę, kad jaunimas parodė pakankamai 

patriotiškumo Bražinskų. Simokaičių ir Kudirkos atve
jais, tuo užsitarnaudamas pilną visų pasitikėjimą.

Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas yra 
rengiamas glaudaus bendradarbiavimo su Pasaulio Lietu- 

' vių Bendruomenės valdyba, abipusio pasitikėjimo ir pa-
• garbos dvasioje.
. Kviečiame lietuvių visuomenę rodyti daugiau pasiti- 
, kėjimo visom kartom ir tuo užtikrinti lietuviškos veiklos 
' tęstinumą išeivijoje.

Tik visų kartų vienybė ir pagarba vieni kitiems ves 
{ mus į laimėjimus atstatyti tautos laisvę ir išlaikyti gyvą 
1 lietuviu tauta.; £ t

Pasirašo:
II PLJK Prezidiumo nariai

Audronė Kubiliūtė-Misiūnienė Joana Kuraiti 
Vitalija Ruibytė 

Romas Sakadolskis,
II PLJK Prezidiumo pirmininkas 
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JLAf KAITO BAIK,

TAS pumos Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Dainų šventė t Tautos Fondo getai suma-J LIETUVIŲ ANTAUSIS 

i VYSK. BRIZGI UI IR KT.nvta išsiuntinėti asmeninius
Nevv Yorke veikiantieji laiškus, kuriais bus paragi-i 

lietuvių chorai stropiai ruo-Į narna aukoti, 
šiasi dainų šventei, kuri į-Į
vyks Chicagoje liepos 4 d. 1 Serga inž. A. Novickis

Iš Nevv Yorko į tą šventę 
išvyks trys chorai — du pa
rapijų ir Operetės.

Spėliojama, kad, be cho-

je kilo neapsakomas triukš
mas, kuis ne tik nemažėjo,1 
bet vis smalkiau didėjo. 
Kažkam iš publikos Jau-1I Praeitame numeryje rase- .. ..*. . .i . , ,, D . . • kiant, ko įs jo laukti gerof me apie vysk. V. Blizgio ir ., ■ ■ i 7i •• lietuviams, kad jis net savoj jo kompanijonų paskelbtąjį 

j Drauge pranešimą Šv. Ka- 
rei-Jau kuris laikas serga vi-, . . - ... • i • •„ • • i • - * k’ ! zinuero lietuviu kapiniusuomeninmkas mz. A. No- _ ,

Į vickis, gyvenantis 95-12!
108th St.. Ozone Park, N.Y. j

kalu. Kaip žinome, jie ten

ristų, dainų šventėn Chica-J jls yu]j \<?w Yorko ligoninė-
gon iš Nevv Yorko išskris a-
pie penketas šimtų asmenų.:

i
Jau esama tokių šeimų, 

kurioms kultūrinėm pramo
gom skirti šimtinę kitą nėra 
taip sunku. O dainų šventė 
juk retas kultūrinis įvykis. 

Dariaus-Girėno minėjimas į

je. Linkime 
sveikti.

greičiau pa-;

j.V.

PITTSBURGH, PA. 

Liūdesys gaubia Dargių

seimą

Nevv Yorke veikiąs Dar-; 
riaus ir Girėno komitetas, nŲ laikų yra 
kaip kasmet, taip ir šiemet
ruošia tų dviejų drąsiųjų la
kūnų tragiškos kelionės į 
Lietuvą paminėjimą. Anais

Pittsburghiečiams nuo se

Ji
tt ų garbingą pavardę pa-! 
keitė i airiška“, dr. Jeromeį 
nuėjo i kitą salės galą. tačiau į 
išstovėjo per visą susirinki
mą ir stoiškai išklausė sau ir 
savo "komitetui“ pilamų 
karčiu žodžiu.

kant Cody veiksmus viešai 
užgyrė. Į

, Į
* Birželio 13 d. tą praneši-; 
mų svarstė Chicagos lietu-į gusirinkim.ls baiėsi ,a. 
v„ susirinkimas, kun b»^ bai pakilioje nuotaikoje. 
!,o 15 d. laidoje Naujienos L i(.nb‘a|siai buvo pviimta re- 
sitaip apiaso. i zoliueija, kuria pasmerkia-

„... , .' . j mas tas vyskupo ir klebonuVienas svarbiausių pra- iaimas pasižadama 
eitosekmadienioįvvkiuChi-l, žtj ; kwoti už 
eagoje buvo Gage Parko sa-; šy uises jkj j jJno p
Įėję įvykęs Chicagos lietuvių! gyvendipimu ..

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

■K
Aibuquerque. N.M.. parke suėmus kelis girtaujančius jaunuolius, kilo riaušės. Daugiausia meksi
kiečiu kilmės jaunuoliai pradėjo padeginėti na mus ir automobilius miesto centre. Vienas asmuo 
buvo nušautas ir kelios dešimtys sužeisti, tarpe ju ir 7 policininkai.

J susirinkimas tikslu duoti at-,
Dargiu šeima. Pirmieji iš J vyS*UP°-
Da,įiŪ pasiekė Amerikos! ?u’.10 blebonų !t
krantus 1904 m. Tai buvo E-! 0 kaul,° ^.ul‘ec,ų ?'d,.H 

komiteto įssukp paskelbtą;

gerai
LIETUVIU FONDO 

SUVAŽIAVIMAS
BALTIMORĖ, MD.

milija Dargytė - Paulikienė 
brolis Jonas Dargis.; 

per Atlantą buvo didelis įvy- ^a- o 1905 revoliuciniais;
metais, kada perskridimas lr Jos__  * ii T___  J_• J _ i • . •  o
kis, šie Lietuvos sūnūs ryžo 
si taip pat nugalėti Atlanto 
vandenvna ir pasiekti Lietu
vą mažu ir dar menkai į- 
rengtu lėktuvu. Tuodu pa-

metais čia pas savo sesen ir . 
broli nelauktai ir netikėtai 
iš Lietuvos atvyksta Alber
tas Dargis. Albertas, caro 
laikais dirbdamas Lietuvoje

Birželio 5 d. Chicagoje į- 
vyko Lietuvių Fondo meti
nis suvažiavimas, kuržam 
vadovavo dr. A. Razma, inž. 
A. Sabalis ir d r. J. Valaitis.

Lietuvių mirė daugiau, 

negu buvo paskelbta

sirvžėliai Atlantą tikrai nu-, ProLuratūroje, kartu ir slap-
galėjo, bet. deja. netoli Lie- i' elK€Į c_ai °. P*1e"
tuvos sienos žuvo. Jų žuvi- sPau(la, kuri ?lčgė visą he
mo priežastis ir iki šiol dar tuviu taura. Polici jai pradė- 
nėra visiškai ištirta. Beveik JUs Alberta persekioti, jisai 
tikra, kad lėktuvas buvo pa- apleido tėv iskę ir at
šautas. Galimas dalykas.
kad jį pašovė vokiečių nacių 
koncentracijos stovyklos 
sargvba, nes netoli koncent
racijos stovyklos jis ir buvo 
rastas sudužęs.

sidūrė Amerikoje. Po kelių 
metų Dargiai Pittsburghe 
susilaukė ir savo jauniau
sios sesutės Rožės, kuri vė
liau ištekėio už šeduviškio 
Vinco Masiulio.

Prisimintina, kad tą kelio-1 1^26 nu 
nę ruošė Amerikos lietuviai \ėl padidėjo dar vienu na
šavo suaukotomis lėšomis. iau: ^a^s meta^s fe nepriklau-

Vis dėlto kiek keistoka, somos Lietuvos atvyko stu- 
kad dabar į Dariaus ir Girė- dijų Lietuvos L niversi- 
no paminėjimus kasmet at- tefeių fakulteto studen- 
silanko vis mažiau lietuvių,;tas Povilas Dargis. 
o ir ateina veik išimtinai tik!
senosios kartos atstovai. i

teko stovėti.

Susirinkimui pirmininka- 
. vo LB Chicagos apygardos 

Dargių šeima ir nirrnininkas Jonas Jasaitis.
Praėjo jis nepaprastai gvvai 
ir jaudinančiai. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo minėto LB 
komiteto pirmininkas Algis 
Regis, kurs susirinkusiems 
perskaitė iština ta "Drauge“ 

Visa Dargiu šeima yra ki- paskelbtąjį "Pranešima“ ir 
Iusi iš Viekšnių valsčiaus, pavaizdavo, kas nėr vieni v-

Šiemet Dariaus ir Girėno 
paminėjimas įvyks prie jų 
paminklo Lituanica aikštėje 
liepos 17 d. 3 vai. popiet.

Mažeikiu apskrities. Čia, 
Pittsburghe. visi Dargiai ir 
iu seimo? aktyviai reiškėsi 
lietuviu tautinėje ir kultūri-

Paminėjimo programa bus 
paskelbta vėliau.

Aukos Tautos Fondui

Per klaidą Keleivio nr. 23, 
paskelbti ne visi lietuviai, j 
mirę 1970 metais, kuriuos 
aš buvau pranešęs. Be tų. 
kurie aname sąraše suminėti’ 

mirė šie:
Keidošienė, TaniasX i

Maskvą, daktaras rašo, kad i pasitraukti iš pirmininko pa- 
jis dar nebuvo matęs taip’ reigų, bet pasilikęs vicepir- 

i dvokiančių, nešvarių žmo- mininko pareigose, 
i nių masės, kaip tą traukinį

Iš tikrųjų seniai tą drau
giją galima buvo laikyti mi-

Į apleidę keleiviai.
Juozas Lubickas

DAR GYVA?!

rusia. nes 
tesilaikė.

ji tik popieriuje

šiomis dienomis per "Drau
gą“, kur šie vyrai (ir viena 
moteris) pasišovė "atstovau
ti“ Chicagos lietuviams, 
bandė suniekinti Lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinių skl.v-1
pų savininku draugiją ir LB; Iš valdybos pranešimo pa- 
Pasauliečių teisėms tose ka-: aiškėjo, kad fondas jau turi . 
pinėse ginti komitetą. I S$714,653 kapitalo, kad $j

j 292,013 yra investuota kor-j Marė 
Gage Parko fieldhouse' P°racUų akcijose, o 282.000 j Žukas, Ona Makauskienė, 

salė vra nemaža, tačiau tiek trumpalaikėse komercinėse Ona Miliauskienė, Jonas 
žmonių prisipildė, kad teko į obligacijose.
iš kitu kambariu sunešti kė-' 
dės ir jas sustatinėti praėji
muose. ir tai dar daugeliui

Jončius. Ona Lukoševičienė, 
Jonas Kairys, Benys Klišis, 

Gryno pelno 1970 m. bu-’. Pranas Karuža, Vladas Pu
vo $31,017. kurį dr. J. Va-’žaitis, Ona Krivickienė, O- 
laičio pirmininkaujama ko-j na Stalgienė. Jonas

Ar beatgaivins ją nauja 
, pirmininkė, galima abejoti. 

"Tėvynė“ birželio 11 d.; Tam reikėtų draugijoje tik- 
paskelbė. kad Tėvynės My- ros revoliucijos, kurią rami 
lėtojų dr-jos pirmininke da- naujoji pirmininkė, turėda- 
bar esanti Gertrūda Dargie- ma pavaduotoju buvusį pir- 
nė. Mat, Mikas Vaidyla, pa- i mininką, vargu panorės kel- 
biogėjus sveikatai, nutaręs ti.

ra ta "pranešimą“ pasirašiu
sieji ir kokie interesai juos 
vertė toki suktą raštą pasi
rašyti. Buvo

Vis-’
misija paskirstė įvairiems' niauskas, Karolina Vitkienė,1 
lietuvių kultūros reikalams. į Jonas Zaukus. daktaras Jo-

Per 9 metus fondas turė
jo pelno 8132,000. Ta suma 
buvo išdalinta aukščiau mi
nėtiems reikalams.

Fondo valdybą sudaro šie 
asmenys: pirm. dr. K. Am
brazaitis, vicepirm. dr. V. 
Šimaitis ir pulk. A. Rėklai
tis, ižd. H. Daras, sekr. —J. 
Kučėnas.

, nas Bučnis, Kotryna Kup- 
riūnienė.

Skersai Sibiro per 7 alkanas, 

nešvarias dienas

Taip vietos dantų gydyto
jas Sylvan M. Shane pava-Į 

; din o savo straipsnį vietos 
laikraštyje, kuriame jis pa- 
sakoja savo patyrimus, va-

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

SIU NTINI AI—DO V A NOS
žiuoiant traukiniu per Sibi- 

Tarybo'je vra 18 asmenų. 1 ra i Maskva, 
nepanrastai Jiems pirmininkauja dr. G.;

•i nėję veikloje. Jonas Dargis dau°- kalbėtojų iš publikos, Balukas. iš jų trečdalis kas-’ Daktaras galėjęs iš Japo
nijos sostinės skristi lėktuvu,buvo stambus biznierius, vi- ir dėl to susirinkimas užtru- met išeina, ir renkami nauji.!, J. 3 ‘ ,. , , .*■. . . , , w i ; bet jis pasirinkęssaca stambiai rėmės v,sus ko geras pora vaiandmžmo-i suvažiavirae iš 9 nes (]auį

het“y,Ju’'!a,'blpArtaba^ne%ka,^lol?baV’US'l?,.,<i'-, kandidatu išrinkti: dr. J. 
nuoširdžiai ir artimai drau- ne dėl sano dvasiškiu lupo-; Kazickas; (h, F. Kaunas.

A. Sabalis, inž. V. Ka-

traukinį,

J LIETUVĄ IR

SENA PATIKIMA

USSR!

F I K M A

Tautos Fondo pirmimn-'Qavo ir su Juozu StiL^onu, krizijos ir nelietuviu intere- - 
kas prel. J. Balkūnas labai ^aj šis gyveno Pittsburghe. sams nataikavimo. žinoma? Z 
susirūpinęs VLIKo lėšomis.: '! žmonės gali kalbėti ir ian-
Vliko išlaidos šiems metams Lietuj oje likę bi oliai Juo-
gerokoi padidėjo. Dabar jau j zas L’ Kastantas Dargiai bu- 
veikia nebe iš trijų vietų ra-: vo niokvtoiai. Jie buvo vie-

"dvasios vadai“

dijo pranešimai i Lietuvą,! nos 171 °^v^^os fL’augai irge- 
bet iš keturių: iš Romos, Va-, ri.bičiuIiai ir.su buv- KeIeb 
tikano. Madrido ir iš Mani- ! V*°v redaktorium Jonu Ja- 
los, Philiphinų salų, Sibiro nr'š'xlu.
lietuviams. i

dintis. ju ,
dėl to neriiaudina. nes ir 
šiame didžiuliame susirinki-

mantas. A. Yakselis ir poe
tas B. Brazdžionis.

Be to. turėta ir turima ne
lauktų išlaidų Bražinskų by
loje. o toji byla dar nėra 
baigta.

Gi Tautos Fondas renka

Kostas Dargis mirė būda
mas nepriklausomos Lietu
vos karo tarnyboje, na. o 
pernai iškeliavo amžinybėn 
ir Juozas Dargis.

nesimatė nė vieno dva-( 
siško veido.. Tačiau klvdo.Į 
kastain manė. Pasirodo, kai-; 
kam vis dė*lto narūno, ko ten, 
tie lietuviai karščiuojasi.

Jankausko - J erom e 

nušvilpimas

I kontrolės komisiją iš
rinkti K. Grina, P. Kilius ir 
V. Orentas.

Mirė A. Repšys

Birželio 12 d. mirė ilgai
sirgęs adv. Antanas Repšvs. 
gimęs 1908 m., žymus krikš
čionių demokratų, Altos, 
Balfo veikėjas.

ką pa
matyti. J traukini įsėdęs 
Chabarovske. Bloko ilgio 
traukinys turėjo trijų klasių 
vagonus. Pirmoj klasėj suo
lai buvo minkšti, o kitur kie
ti. Aišku, pirmoji klasė bran
giausia. ir ja važiuoja tik 
tie. kurie daugiausia turi pi- 3; 

!■ mgo.

Daug daug meteliu prabė-
ir rūpinasi lėšų surinkimu! g nuo_.'>i™3iLu Da,rgiŲ at^; 
Vlikui. Taigi, lauktina aukų ’ 
pagausėiimo Vliko veik-į Vlenas 
lai remti.

Nei iš šio, nei iš to. prie, MIR£ s. naSVYTIENE
prezidiumo stalo atsistojo

. , .. . . kaP’nįV byloje. Matulaičio senelių na-
Dargis. da-| ne įsteigiamos puses pasižv-; muose Putname. Conn., bir-

kimo i Pittsburaha. ir tikivisoie šioje

Garvežvs kuriamas angli
mis. Kiekviename vagone 
buvo po du konduktorių, 
dauguma jų — moteiys.

Traukiny buvo valgomasis 
vagonas, bet valgiu jame! 
greitai pritrūkę. Trečios die-i 
nos n tą išvietėj nebuvę nei, • 
šilto vandens, nei muilo, nei 
popieriaus, todėl daktaras, 
nesiprausęs ir nesiskutęs nu-

toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientu skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iŠ tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu 
J ū s būsite dėkingi m u m s.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
716 WALNUT STREET

PHII ADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-1155 
DĖMESIO- NAUJAS ADRESAS 

CENTRINĖS JSTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10031 

Tel.: (212) 725-2449
ar i bet kurį mūsų skyrių ir atstovus: 

PHILADELPHIA. Pa. 19123? 1013 N.Marshal! S. VVA 5-8878 
DI 2-2374 

A N 8 .8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7608

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytojua. 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresu neuž
miršti parašyti ir senąjį

Povilas _ . . . • Iiuvoc i uuiai.iv
i bartinis Susivienijimo Lietu-j mėjęs dr. Jerome. dabartinis '£ho n 7 mik Salomė ja i
i vin Amerikine prezidentas. Katalikų fedeiacijo> pirmi-■ pana,^V(g . Nasvvtienė 79!'ai 1 ? stoti i eile, o . k ankas i:itv, Kan. eiiitrz. ik i-o. oemanv
| beliko gyvųjų tarpe. ninkas. Jis tuojau paprašė a ir birže)io 16 d I ta rytų buvę tuščia. Padavė- ■ : IDS ANGFJ ES. Cal 9OO2G. 2844 Sunset Blvd

Povile Dar-1 J: fT.1'. palaidota Putnamo seselių ja ’?ra"c,uzlJ i1!11’3 paa'skl- ’ M > Bwrav"e Blvd
j a <11 , vn„i..nn , j , nusi, kad maisto

duonos.
jui Nasvvciui ir duknm reis-J Maskvos

si 40 metu amžiaus. ’ ~ į kiame gilią užuojautąj zurrid...
Šia proga daugelis lietu-j į____________ . .

vių pareiškė Povilui dargiui Nepaisant pirmininkų Ja-! 
ir jo žmonelei Gertrūdai gi- saičio ir Regio prašymų iš-

Gegužės 31 d 
gi ir vėl 
ta diena mil 
J uiza Masiulytė.

»s 31 d. Povilą Dar-< .. ’, , . J palaidota Put• i- - v- i I cio balso ir rankas į kelmupnsjege l.udesvs: kj.eūcs susi|d-
n,re,osese.-sduktė; bėti pradžda^as žodžiai?.'. ^1,ones g

tesulauku-i, "Mes. lietuviai, esame 
i s,

ma-

ir

iui dr. Motie-

paa
tiktai, i 

arbatos, alaus ir!:; 
Ir jo nebūsią iki 
Jo būsią galima; 

nusmilkti, kai traukinys su-? 
stos kurio‘į nors stot v. Teisv-

tėra

bė, sustojus traukiniui, iam 
Popiežius katalikams lei- pavykę gauti virtu bulviu.

Nepamirškite 
pašto numerio -

’ lią užuojautą, už ką jie yra klausyti ir "kitos pusės“ ir do susituokti ir kitų religijų kitam silkės, trečiam grieti- 
parašyti' labal dėkingi. atkaklaus paties dr. Jerome bažnyčiose, jeigu tuokiasi nės. Kai padaliau septintą

CO(j€. ! Bičiulis ištvermingumo, visoje salė-, skirtingų religijų asmenys, dieną traukinys pasiekė-p i. :i.

BALTIMORĖ, Md. 21224, 3206 Eastern Avė.
SO. BOSTON. Mass. 02127, 390 W. Broadvvay 
CHICAGO, Ilk, 60632. 4102 Archer Avė.
CHICAGO. Ilk 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND. Ohio 44119. 787 E. 185th St.
DETROIT. Mich. 482W. 6460 Michigan Avė. 
ETJZ4BETH. N.J.. 07201. 956a Eiizabeth Avė.
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD. Conn.. 11 Charter Oak Avė. 203—249-6255
KANSAS CTTY. Kan. 66102. 18 So. Bethanv AT 1-1757 

382-1568 
FR 9-8712

MTNNEAPOUS. Minn<55418. 2422 Central Av. NE. 788-2545 
NEW BRTTATN. Conn. 06052. 97 Shuttle Meadovv 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St. 731 8577
PARMA. Ohio 44134. 5432 State Road 749-3033
PTTTSRURCH. Pa. 15222. 346 Third Avė. GR 1-371?
ROCHESTFR. N. Y. 14621. 683 Hudson Avė. B A 5-5923
N^W VORK N Y. 10003. 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FPANCTSCO. Cal. 94122. 1236__ 9th Avė. T O 4.79S1
SEATTIY. Wash. 98103. 1512 N. 39th St. ME 3 1853
SOUTH RTVER, N.-T. 08832. 168 YVhitehead Avė. 257 2113 
\VORGESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N J. 08611. 730 T.ihprtv St. T,Y 9-9163
VTNELAND. N.J. 08360. Parish Hali. W T.arrfis A. 691-8423

t

; •
•!♦
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fe pavergtos Lietuvos Atviras komunisto žodis
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

"LIETUVOS PAJŪRIS“ 

APIE KLAIPĖDĄ

Kanados Mažosios Lietu
vos Bičiuliu dr-jos Montrea
lyje 4 kartus per metus lei
džiamas "Lietuvos Pajūris“, ‘ 
kuri redaguoja A. Lyman- 
tas, šių metų pirmojo ket
virčio numery duoda žinių 
apie Klaipėdą:

"Pati Klaipėda turi apie 
65 G gyventojų, atvykusių 
iš Rusijos. Jei anksčiau Klai
pėda turėjo daugiau vokiško 
miesto charakteri, tai šian
dien
ju“.

Mokslinės metodinės kultū
rom paminklų apsaugos ta
rybos pirm. R. Batūra, ko
munistų partijos centro ko
miteto skyr. vedėjo pava
duotojas J. Žurauskas. 
mininkas K. Račkauskas,

Pasak Tiesą, — "pasisa
kymuose ir priimtame nuta
rime atkreipiamas kraštoty
rininkų dėmesys i tai, kad 
būtina stiprinti savo veiklos 
idėjinį poveiki, daugiau pri
sidėti prie komunistinio dar
bo žmonių auklėjimo, mo
bilizuoti juos partijos iškel
tiems naujojo penkmečio už-f UKII amui i, LC4I 3 • • -1 • •i . , ! daviniams sėkmingai įgy-Jis pakeistas rusiskuo- vendint?

Į
Draugijos tarybos pirmi- 

Į ninku 10 metų buvo V. Ja- 
1 kelaitis, Kultūros ministro 
pa vaduotojas. Jis dabar iš 
tų pareigų atsisakė. Tiesa 
neinformuoja, kodėl. Jo vie
ton išrinktas Vilniaus peda
goginio instituto rektorius 
V. Uogintas.

Mirė J. Listopadskis

Birželio 8 d. mirė pulki
ninkas Juozas Listopadskis, 
ginies 1899 m. Kazlų Rūdos 
valse. Velionis buvo baigęs} 
Lietuvos karo mokyklą, tar
navo Lietuvos, vėliau sovie
tinėje kariuomenėje. Karo 
metu buvo 16-sios lietuviš
kos divizijos vado pavaduo
tojas. Išėjo i atsargą 1956 
m., dėstė karini parengimą 
Kauno politechnikos institu
te ir Žemės ūkio akademijoj.

"Daugiausia rusų dirba 
didelėje laivų statykloje 
"Baltija“, celiuliozės fabri
ke ir žvejybos laivyne.“

"Senųjų Klaipėdos krašto 
gyventojų skaičius nuolat 
mažėja... ir praeitais metais, 
nors ir per dideli vargą, ma
žas pulkelis mūsų tautiečių 
galėjo išvykti. Kurie dar ne
gali išvykti, gyvena susibū- 
re i salas apie Priekulę, Ši
lutę ar Pakalnę, šiauriniame 
Klaipėdos krašte randame 
žemaičiu, bet tirščiausiai šis 
kraštas yra apgyventas dzū
kų.“

"Žmonėms besikeičiant, 
dingsta ir tėviškėje gyvenu
sių žmonių pėdsakai. Šian
dien sugiautos ne tik šimt
mečių senumo gražios ūki
ninkų sodybos, bet ir nuoša
liai nuo miestelių esančių 
kapinių tvoros. Išlaužti ir 
sukūrenti net ir seni medi
niai kryžiai.“

"Nekoks ir tvirtesnių nuo
šaliau esančių kapinių pa
minklų likimas. Taip praei
tais metais, liepos mėn., Lau- 
galių kapinėse (Katyčių 
apskr.) buvo sudaužytas ži
nomo Maž. Lietuvos veikė
jo ir eilininko Kristupo Lek- 
šo granito paminklas. Kris-, 
tupįs Lekšas su M. Jankum ; 
ir J. Strėkiu kaip Prūsu Lie-'
tuvos atstovai jau 1920 m. P°!° Skipičio, 440 puslapių.
Vaist. bes Taryboje darė žy- į kaina .......... *.................. $5
gia< i-ad Klaipėdos kraštas! NEPRIKLAUSOMA LIE- 
būtų prijungtas prie Lietu- TU VA, Ti. Skipičio atsimi- 
vos.“ nimų II tomas, 476 psl., kai-

• na $7.00.
Net kraštotyra turi tarnauti LIETUVA BUDO, Stepo 

no Kairio atsiminimai, 416 
' psl.. kaina.................... $2.00

Lietuvos paminklų apsau-i TAU, LIETUVA, Stepo- 
gos ir kraštotyros draugijos j no Kairio, 480 Psl., kai- 
tarybos susirinkime buvo na ............. $2.00
apsvarstyti draugijos uzda- GYVENIMO VINGIAIS 
viniai ir pagrindines darbo, , « v «-
kryptys. ”igvvenflinant par- TTin
tijos 24-jo su ažiavimo nu- nes> 360 PsI" kaina -®-60- 
tarimus“. SIAURUOJU TAKELIU

K. B. Kriaučiūno, 178 psl.
Kraštotininkų pastarųjų kaina .............................. $2

metų veiklą apžvelgė drau
gijos tarybos pirmininko pa- , 
vaduotojas. Kultūros minis- 
terijos muziejų ii kultūros“ 
paminklų apsaugos valdy
bos viršininkas J. Glemža, KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
diskusijose kalbėjo partijos (apie Salomėją Nėrį), Pet 
istorijos instituto direkto- •onėlėi Orintaitės, 234 psl.
nus R. Šarmaitis, draugijos tainn .... .... . .. ............ .$3
kupiškio rajono skyr._ tary- Atsitiktinio kareivio už- 
bos pn m. M. Gausienė, Jai- r-,aj jono Januškio atsimi- 
tuvm kalbos ir literatūros k,,aikų Europoje> 127

(Tęsinys)

"Be anksčiau mano suminėto įspėjimo, kad jūs. čia 
gyvenantieji, turite būti atsargūs ir apdairūs su jūsų tarpe 
esančiais mūsų šnipais, norėčiau jums šai ką dar patarti: 
jūs labai gerai sau galvon įsikalkite ir visiems kitiems pa
sakykite, *ypaž Amerikos parlamentarams, kad, norint 
sėkmingai kovoti su maskoliškuoju imperializmu, reikia 
naudoti visuomet tuos pačius metodus, kuriuos vartoja 
savo tikslams atsiekti SSSR, nes tik tuomet jie geriausiai 
supranta ir keičia savo propagandos taktiką.

Žinokite gerai, kad kiekvienas jūsų. kuris tik kiek la
biau reiškiasi visuomeninėje veikloje, sako prakalbas ar 
spaudoje rašo prieš Maskvos interesus, turi Lietuvoje už
vestą kartoteką, kurioje viskas yra suregistruojama ir rei
kalinga medžiaga prijungiama. Kad tokius asmenis ga
lėtų sudrausti, išjungti iš aktyvios veiklos, pas mus grie
biamasi net tokių priemonių, kad imama grasinti Lietu
voje likusiems giminaičiams, neduodant geresnės tarny
bos arba visokiais kitais būdais šantažuojant.. Todėl ir 
jūs čia Amerikoje turite sukurti labai patikimo sąstato 
veiksnį, kuris užvestų kartotekas kiekvienam iš mūsų, ku
rie yra labiau prasimušę kompartijos gretose, užimdami 
atsakingesnes pareigas, būdami komisarais, direktoriais, 
vadovais ir visokie kiti, kurie savo darbais stengiasi at
žymėti savo ištikimybę partijai ir rusiškam imperializmui, 
būtų jų darbai tose kartotekose surašyti ir tikslūs paaiški
nimai prijungti.

JAV vidaus namu dekoratorių draugijos prezidentas įtei
kia Ni\onienei dovaną — naują diplomatų priėmimo 
kambario įrengimą. Tarp kitu daiktų yra ir $30,000 ver
tės kilimas, kuris suspėta patiesti iki Tricios vestuvių.

Specialios ligonines sovietų 
tvarkos priešams

Sovietų Sąjungoje leidžia- i kiekvienoje sovietų respub- Į 
mos pogrindžio spaudos — likoje 
"Samizdat“ — žiniomis, pa- į
skutinis nepriklausomos Es- Jos yra pavaldžios KGB

linių neatskiria nuo krimina
linių nusikaltėlių, lygiai, 
kaip politiniai ir kriminali
niai kaliniai drauge laikomi 
darbo stovyklose. Tose So
vietų Sąjungos srityse, kur 
dar nėra įsteigta minėtų 
"specialaus gydymo“ ligoni
nių. ten abiejų rūsių kaliniai 
patenka į paprastas protinių 
ligų sanatorijas. Vienas pa
vyzdys — tai Seevald na
mai - klinika netoli Talino, 
Estijos sostinės. (Lietuvoje 
tokia ligoninė veikia Vilniu
je, Rygoje gi—Sarkankalns. 
Šioji pastaroji. Vakaruose 
gautomis žiniomis, neseniai 
uždaryta, gal būt. dėl perdi- 
delio garso išeivijoje).

(E)

KAS RŪPI "TAIKOS 

ŠALINiNKAMS“

Buvęs sovietinės Lietuvos 
prezidentas Justas Paleckis 
birželio 15 d. Laisvėje rašo, 
kad Danijos sostinėj susirin
kę Pabaltijo šalių taikos ša
lininkai tarp kitko nutarę 
kreiptis i Kalifornijos guber
natorių, prašydami paleisti 
negrę Angelą Davis.

Jei tokia tvarka būtų užvesta laisvajame pasaulyje, 
mes visi Lietuvoje gyvenantieji turėtumėm žinoti ir kiek
vienu atveju pagalvoti, kad kuris nors mano žygdarbis ne
patektų kartotekom Jūs per radijo trasliacijas turėtu- Į kupavus, suimtas ir išgaben- 
mėte įsakmiai pabrėžti, kad už visus judošiškus darbus ’ tas į Rusijos gilumą, vėliau vojingi visuomenei“ 
savo tautai, Laisvės Rytui išaušus, turės atsiimti "uždarbį“ ' ištisus lo metų, 1941-56 m., 

pie šitokią tvarką galėtumėte informuoti ir kiekvieną 
iš Lietuvos atvykusį ekskursantą.

tijos prezidentas Konstantin 
Peats, 1940 metais Estiją o-

buvęs laikomas "specialioje 
ligoninėje“ Kazanės mieste. 
Leidinio straipsnyje "Dujų 
kameros pakaitalas“ nuro
dyta, kad iš Kazanės jis bu-

Kaip žinome, Davis lau
kia teismo. Ji kaltinama pa
rūpinusi teisiamiems kali-

ir jose laikomi asmenys pa-Į niams ginklu. Tais ginklais 
gal atitinkamą Baudžiamojo ! aprūpinti kaliniai mėgino iš 
kodekso straipsnį esą "pa-j teismo bėgti, įvyko susišau- 

i dymas. žuvo keli asmenys, 
j jų tarpe ir teisėjas.

Tai 59:2 Rusijos Federa
cijos respublikos Baudžia- Kaip matome, dėl Ange-

JUK NETURITE?

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra-

partijai

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl. 
k a i n ii . ..•••••.’... • ••••••••••. 1.

mokslinis bendradarbis T. 
Vėlius, draugijos Šilalės ra
jono skyr. tarybos pirm. V. 
Statkevicius. Istorijos insti-

r nai iš Antrojo pasaulinio 
psl., kaina $2.00.

Prisiminimu fragmentai,
tuo mokslinis bendradarbis“ parašė Kazys Musteikis, 126 
A. Tyla. draugijos Kauno psl., kaira minkštais virše- 
/n i esto skvriHu.- tnrvb^o j-i<- liais $9 Zfi kietais 83 1’,

"Tačiau nuo Lietuvoje vedamos kartotekos jūsų už
vestos lietuvos žmonėms turėtų tuo skiltis, kad jose turėtų 
būti sužymima ne vien tik judošiški darbai, pasitarnavi- 
mai maskoliui, bet ir tokie žygiai, kuriuos galima būtų EstijosVidūiy^^  ̂
traktuoti kaip pasitarnavimus saivajai tautai. Toji karto- susidomėjus buvusiuoju pre-
teka neturėtų būti kam nors rėdoma, nedarolna kurių nors zidentu ir jiems pradėjus P1‘otiniai nesveikus asmenis,! 
sentimentų ir būtų objektyviai vedama. į ' rengti, galima sakyti, pili-

' I grimų ekskursijas į K. Paets
"Toliau savo radijo bangomis kalbėdami į lietuvius, gyvenamąją vietą? jis ir vėl 

nuoširdžiu žodžiu bandykite atkalbėti ir tiesiog prašyte buvo išvežtas nežinoma 
prašykite susilaikyti nuo pavydo viens kitam, nuo įvairių kryptimi — Sovietų Rusijos laikyti specialioje psichiatri- 

' įskundimų, bet raginkite ir stiprinkite dvasioje, kad daug i gilumon.
ko nematytų, negirdėtų, negu įskundimais ieškotų kurio i ’ Samizdat" straipsnis š.
nors atpildo iš maskoliaus pastatytu batlaižiu. Į m* vasario mėn. perspaus-

• dintas rusų mėnesiniame 
"Pagaliau leisk man visų Lietuvos gyventojų vardu laikrašty Posev“ Frankfur- 

jūsų prašyti: būkit vieningi, intensyviau ieškokite talki- ^e’ ir-neseniai jo turinys pa
niniu ir labiau bandykite paveikti Amerikos senatorius . kartotas estų įnfoimacijos
ir kongresmanus, kad butų objektyvesni SSSR užmačių j - ... . Y
analizei ir kad daugiau nepasikartotų Stalino žodžiai apie j kaYįtali^0 lafkm^vTife 
amerikonus, kuris juos savo laiku pavadino poleznyje , ~ t s - būtpnt
duraki“ (naudingi durniai). Taipgi žiūrėkite, kad jūsų Kazanėje, buvusi vos viena 
jau no j i karta neištautėtų greičiau, negu mūsų jaunimas , tokia, "specialaus gydymo“ 
taps komunistais“ > Į ligoninė. Ji buvo skiriama

(Pabaiga) Į asmenims, kurie laikomi pa
vojingais net ir priverčiamo 
darbo stovyklose. Matyt,' ir

mojo kodekso straipsnis (jis1 l?s Davis keliamas didžiau- 
panaudotas pavyzdžiu pa- s*as triukšmas ne tik Ame

rikoje ir Sovietų Sąjungoje,skirų sovietų respublikų ko- .
vęs išsiųstas i seneliu namus deksuose), ir jis štai ką by- bet nJ.to^iamc; ^aip m“ieta» 

v ----- ■ioja- j suvažiavime Vakarų Euro
Į rnje.

"Teismas gali nuteistu

Jaemejala, netoli Viljandi,

Jf stameigų sovietų kornuni 
toji Angelą Davis yra tokia 

kurių protinė būklė bei soči- ’ brangi, tai kodėl nepasiūlo 
alinio pobūdžio veiksmai j jos sau išsimainyti už Simą 
juos pavertė ypatingai pavo- Kudirka, visai nekaltai so- 
jingais visuomenei, — juos vietų kalėjime sėdintį? Šito

kiam "mainui“ net ir Ame- 
nėje ligoninėje. Ligonys spe-j rikos visuomenė pritartų, 
cialioje psichiatrinėje ligo-;
ninėje bus griežtai saugomi, 
siekiant juos sulaikyti nuo 
naujų veiksmų, pavojingų
visuomenei, vykdymo“. , , „ . ......

} savo kalboje primine kitiem 
Baudž. kodekso 58 str.' a‘stovam, kad tą dieną su-

aptaria asmenis, kurie gali ■ e*na 30 metų sukaktis, kai 
būti pasmerkti laikyti speci- rus^ komunistai pradėjo 

I vykdyti Baltijos kraštuose

Birželio 14 d. JAV atsto
vu rūmu narvs Dervvinski

alioję psichiatrinėje 
nėję. šiuo būdu:

ligoni-

Ir tas jaudina sovietus
Sovietų nepaprastą jaut-1 skelbtas Suomijos komunis- 

rumą Baltijos valstybių pa-! tų laikrašty, bet jo atspau- 
dėties iškėlimo reikalu žymi! das per ištisą puslapį įdėtas, 
įdomus įvykis Suomijoje. Ži-j rusams pageidavus, ir Esti

i Paets buvo tokiu laikomas. 
J Toliau nurodyta, kad to
kios ligoninės dabar veikia

"Nepakaltinami už savo 
nusikalstamus veiksmus as-.1 
menvs, prieš juos nuteisiant 
arba vykdant sprendimą, iš
protėję tiek. kad nesupranta 
savo veiksmu...“

genocidą, tremdami gyven
tojus j Sibiro ir kitas vergų 

' stovyklas.

Imkit ir skaitykit 

knygą

VERGIJOS

nomas suomių dienraštis 
"Uusi Suomi“ (Naujoji Suo
mija) š. m. balandžio 25 d. 
paskelbė užsienio reikalų ži
novo pavarde nepasirašytą 
straipsnį apie Estiją. Auto
rius nurodo į dabartinę Es-

jos laikraščiuose. Savo nuo
monę pareiškė ir Suomijos 
užsienio reikalų ministras 
Karjalainen. Jis teigė: "Uu
si Suomi“ pasirodęs straips
nis — ♦ "neteisingas“, bet 
Suomijos vyriausybė, būda-

tijos padėtį, priminęs, kad ma demokratinė, negali sa- 
laisvosios Estijos bei kitų! vo spaudos varžyti.
Baltijos valstybių paskirti
diplomatai tebedirba visoje 
eilėje Vakarų pasaulio vals
tybių.

Rusų reakcijos neteko il
gai laukti. I laikraštį su pro
testu kreipėsi ligšiolinis So
vietų Sąjungos ambasado
rius Helsinky (jį neseniai 
pakeitė iš Stockholmo atkel
tas Švedijoje buvęs ambasa
dorius''. Sovietai pažymėjo, 
kad tokiais straipsniais ken
kiama geriems Rusijos ir 
Suomijos santykiams.

Sovietu atsakymas apie 
i "netiesa“ buvo ne tik pa-| suomių

Įvykis aiškiai liudija —so
vietų vyriausybė susijaudi
nusi... šiuo metu dar neži
noma tolesnė šio "inciden
to“ eiga.

Suomi“ išspausdinęs "pro
vokacini antitarvbini straip- 
snį, kuriame priešingai visų 
žinomiems istoriniams fak
tams grubiai iškraipoma ta
rybinių Pabaltijo respublikų 
padėtis. Minėto provokaci
nio išpuolio tikslas aiškus— 
pakenkti sėkmingai besivys
iantiems TSRS ir Suomijos 
geros kaimvnystės santv- 
kiams. kurie, matyti, nepa
tinka kaikuriems Suomijos 
ir užsienio reakciniams 
sluoksniams“.

TERORO IR 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai

Prievartinio psichiatrinio ( 
gydymo centras yra Serbs-į 
ki Psichiatrijos institutas:
Maskvoje. Politiniais kali-! 
niais rūpinasi instituto 5-tas, bolševikinio teroro sistema, 
skyrius. Šiam vadovauja' tos vergų stovyklos, kuriose
prof. Lunz. Esą, normalus,’ kentėjo ir žuvo mūsų 
"gydymo“ laikas politiniam j broliai, seserys, giminės ir 
kaliniam siekia nuo vienerių i draugai. Knygos kaina — 
iki penkerių metų, arba, vi- 75 centai.

aprašyta

dūriniai, — trejus metus.

Taigi, kai kalbama apie 
provokacijas ir dar Suomi- 

Kad straipsnis suomių į0;e> tai tik įrodo, kaip pik- 
dienrašty laikomas, Maskvos tai reaguoja rusai. Bet... 
akimis, "provokaciniu“, nes naudinga skaitytojams ir 
jis skaitytojams atskleidęs J Lietuvoje patirti, kad pri- 
Baltijos kraštų likimą, išei-Įversta būti "draugiška" ir 
vių veiklą ir kt.. liudija Tass, neutrali Suomijos valstybe 
agentūros išsiuntinėtas ko-Į vis dėlto dar turi gy ventojų 
mentaras. Komj. Tiesa" sluoksnius, kurie gerai su- 
Vilmuje jį įdėjo gegužės 15 pianta Baltijos tautų pade- 

numeryje. Nurodoma, jog ti ir ją teisingai įv ertina, 
dienraštis "Uusi ’ *

Pogrindžio leidiny dar y- 
ra paminėta, kad dviejose 
stambiose "specialiose ligo-' 
ninėse" Rusijos Federacijos 
respublikoje — Kazanėje ir 
Leningrade — įsteigtose bu
vusiame moterims skirtame 
kalėjime, ligi 1960 m. tebu-j 
vo laikomi politiniai kali-f
niai. gi kriminaliniai nusi-'Joje beletristine forma pa-
kalteliai buvo siunčiami iivaizduota simo Kudirkos 
kitas sanatorijas. Tačiau“
šiuo metu daugumą įnamių Į riagedija Vigilant laive. Tos 
šiose specialiose ligoninė- knygos kaina 3.00 Ją gali-

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudes 
knygą

Simas

se“ sudaro kriminaliniai nu
sikaltėliai.

KGB pastaruoju metu to
se "ligoninėse“ politiniu ka-

te gauti ir Keleivio administ- 
, racijoje.

>
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

spardė tik Stalino lavoną. 
Bet kol Stalinas buvo gyvas, 
Chruščiovas jam patarnau-

, davo ir "trepaką“ pašokda- 
! vo. kai visi pasigerdavo, 
i — O kaip jis galėjo šokti,
būdamas toks riebus ir turė
damas tokias trumpas ko
jas?

— Iš to šokimo, tėve, jis 
ir pats juokdavosi. Savo at
siminimuose. kurie dabar A- 
merikoje išėjo atskira kny
ga, jis rašo: "šokdavau, 
kaip karvė ant ledo“.

— Tai kodėl jis šokdavo?
— Norėjo Stalinui Įtikti, 

kai tas. laikydamas rankoj 
buteli vodkos, sukomanduo
davo: "Nikita, papliaši nam 
trepaka...“ Ir Nikita šokda
vo, "kaip karvė ant ledo“. 
Nerimtas buvo vvras, tėve.•ž '

. — Jes, Maiki, ir aš atsi
menu, kaip jis Jungtinių 

'Tautų seime Naujurke nusi
avė kamašą ir mušė juo i sta
lą. kad jam duotų balsą. Vi
sos Amerikos gazietos juo
kėsi iš tokio diplomato.

— Bet tai dar ne viskas, 
tėve. Atvykęs tada Ameri-

IŠ PIETŲ AMERIKOS
IŠ URUGVAJAUS 

PADANGĖS

Lietuvių išeivijos nuotrupos

Pas mus,■'kaip ir kitur, lai
kas didina mūsų išeivijoje 
tautos nuotrupas, ypač jos 
didelės toliau nuo gausesnių 
lietuviu gyvenamų centrų. 
Nepalaikydami jokiu ryšių 
su savaisiais, nepriklausyda
mi lietuvių organizacijoms, 
nelankydami lietuvių suei
gų, neprenumeruodami ir 
neskaitydami lietuvių spau
dos. sudarę mišrias šeimas, 
tokie mūsų tautiečiai yra jau 
mums dingę.

Jie tik nekrologuose kita
taučių spaudoje iš lietuviškų 
pavardžių beatpažįstami, 
kad tai mūsų tautiečiai.

Antanas Putinas, Marti
naitis. Juozas Kavolis, Pet
ras Tilvytis. Gulbinas —ne
krologu skelbimuose, o Ta-

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Tegul bus pagarbintas, yra karo Įrankis, taigi ir už-
Maiki! į puolimo Įrankis. Ir apsigink-

— Gražus oras, tėve. 1 lavusi ji galės ir mus užpul-
— Nu, oras kaip politika, ti. Mums čia didelis pavo- 

Maiki. Jis visada mainosi.! jus. Turim ginkluotis ir mes 
Verčiau pasakyk man, kas. Ir turim padaryti tarp sa- 
naujo ant balto svieto. i vęs sutarti, kad užpuolimas

— Tėve, nesakyk "ant-ant vienos iš mūsų reikš už-

kon i svečius ir ją apžiūrė-jdas Džiugys Stamaitis, suva
lęs, jis pasakė koresponden-j žinėjęs 6 metų vaiką, šiomis 
tams: "Mes jūsų Ameriką’dienomis minimi policijos 
palaidosim“. Gal ir būtų pa-! kronikoj uiugvajiečių spau- 
laidojęs, jeigu būtų galėjęs.1 doje..

— Jes. Maiki, tas "jeigu“!
vra galingas žodis. Jeigu ne-1 Daugelis iš lietuvių jų ne
būtų buvę nei Hitlerio, nei beprisimena. Tai lyg kur- 
Stalino, tai Antanas Smeto- miai, supildami juodos že
lia šiandien gal būtų buvęs mės kupstus, dingsta nepa- 
Lietuvos karalium, ba mūsų likdami vertingesnių pėdsa- 
tautiška ponstva karaliaus kų lietuvių išeivijos istori-

Jai rengti buvo sudaryta ko
misija: Survilienė, A. Jab- 
lonskaitė, Mikelionienė. O. į 
Kairelienė, kun. Palubius-į
kas. H. 
Kliauga, 
Sruoga.

Levanavičius, K. 
kun. Steigvvla, L.

Daiktai buvo paimti iš 
lietuvių paiapijos muzie
jaus ir iš atskirų asmenų.

Gražiai paminėta Motinos 

diena

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje gegužės 15 d. 
surengė Motinos dienos mi
nėjimą. Jam (vadovavo L. 
Stankevičius. Ona Kastenie- 
įė, uoli SLA veikėja, gra
žiai kalbėjo apie motinos 
neilę ir aukojimąsi savo vai
kams ir tėvynei.

Arti 30 jaunimo choras į 
padainavo*, jam vadovavo ir j 
pianinu pritarė I. Stankevi-j 
čienė. Po to buvo pašokti! 
keli tautiniai šoki ai, akorde
onu pritariant J. Romeikei.

Minėjimas buvo baigtas 
SLA pirm. R. Stalioraiču- 
padėkos žodžiu visiems mi
nėjimo
viams.

ir programos daly-Į

; puolimą ant abiejų, ir abi- 
sakyt? Juk. dvi stosime užpuoliko X 

svietas yra baltas, ar ne? i mušti. Ir pasaulis palaikys 
— Ne, ne, tėve: jis labai; mūsų pusę, nes būsime už- 

margas. pulti. Ir jodvi pasirašo dvi-

balto svieto“. 
— Tai kaip

norėjo. Tik nežinau, kodėl 
nebuvo parinktas saviškis, o 
pakviestas kažkoks Urachas 
iš Vokietijos. Kas jis buvo. 
aš nežinau. Vieni sako. kad 
lis buvo kažkoks princas, o

joje.

23 milionai futbolui

Gegužės 2 d. Motinos die-!;> 
na buvo minėta lietuvių pa- ;! 
lapijoje. Po pamaldų prie | 
Lietuvos laisvės paminklo <1 
buvo padėta gėlių, kalbėjo <! 
ALOS pirm. A. Mičiuda, vė- «> 
liau parapijos salėje apie L 
motinas kalbėjo Z. Jukne-A

lypę sąjungą — apsigynimo 
margas, ! sutarti. Bet ar žinai, kas at- 
vietomis sitiko?

— Nu. o kas?
— Ta sąjunga pasirodė

— O aš rokuoju, Maiki. Į pavojinga valstybei X, to- 
kad jis visas vienodas. ■ dėl ši nutarė ją užpulti ir su-

— Jis vienodas tik tuo; naikinti, kol ji dar nesustip- 
žvilgsniu. tėve, kad jis visa-' rėjo. štai. tėve, ir taikos gel
da meluoja ir visada veid-j bėja.
mainiauja. i —Ir užpuolė?
, nu’ kajp tas gali, —Užpuolė net karo nepa-
but . Kaippasaulis gali \eid-j skelbdama. Vieną audringą 
maimauti. . . . _ ‘ naktį Įsiveržė, o iš ryto pra-

— Veidmainiauja, tėve,, (jėjo pasauiiuj triūbyti pei
veidmainiauja. \i>ada kal-j 5 ginasi. nes^Y

— Sakai, margas?
— Taip, tėve.

Vietomis raudonas, 
juodas, o vietomis nei šioks, 
nei toks.

radiją, Kad ji
... ... . . ... ir Z ją užpuolusios. Taip ii

ginkluojasi n visada ruošia-; Hitleris melavo pasauliui
S1 ?\aiU1.' al tai nej Lenkiją užpuldamas. Aš, tė
veidmainystė. j ve< pats gedėjau jo žodžius.

— Tai parodo, Maiki, kad* kai vieną rytą jis rėkė pei
svietas nori pakajaus. ir aš radiją, kad Jis turis gintis 
rokuoju, kad jis ščyrai to j nes lenkai užpuolę Vokieti 
nori, neveidmainiauja. Ale į ją ir jau nuo vidumakčk 
džius di sem turi ginkluotis,! šaudą ramius vokiečius. IŠ 
kad kiti neužpultų. Čia irgi tikrųjų gi ji? pats buvo už- 
ne veidmainystė ir ne me- puolikas, ir per kelias savai- 
las, ba apsisaugot reikia, j tęs Lenkiją sunaikino. Su- 
Jessa! ; naikinęs Lenkiją, jis kirto ii

— Kalbėkim pavyzdžiais.! Stalinui, su kuriuo buvo pa
tėve. Štai, sakysime, yra trys! daręs sutartį, nors melavo ii 
valstybės, kurias mes galimoj vienas kitą apgaudinėjo, sa 
pavadinti raidėmis:X. Y ir.kydami, kad tai esanti "ne 
Z. ’ puolimo sutartis“ taikai pa

__Nu, tai kas bus? : laikyti. Stalinas buvo pada
' ręs "nepuolimo sutarti“ ii

ba apie taiką, bet visada:

— Sakysim, kad X valsty 
bė skeibia, jog pasauliui rei-
kalinga taika, bet pati gink- siem, ,aikams« Bet i? 
'u°ja?L Paklauskime jos. ko-J me]avo _ m(,)avo ,r 
tie! Ji gink uojasi. jeigu nep netruk,J5 ta pu.
nbn taikos? j, atsakys kati. . jr net)liklaufo.
reikia ginkluotis, nes tik ge-; ma
rai apsiginklavę galėsime iš- -

su Lietuva, buvo užtikrinęs 
jai nepriklausomybe "vi 

ja:

laikyti taiką ir apsaugoti pa
saulį nuo karo.

— Tas būtų gerai, Maiki, 
ar ne?

— Bet Y ir Z valstybės: 
galvoja kitaip, tėve. .Jos sa-; 
ko, nors ta mūsų kaimynė., 
kuri vadinasi X, kalba apie' 
taiką, bet ji meluoja, nes 
kam gi ji ginkluojasi? Juk 
kiek\ ienas žino, kad ginklą-.

Lietuvą sunaikino.
— Už tai. Maiki. Chruš

čiovas išmetė jo lavoną iš 
garbingo mauzoliejaus ir 
liepė užkasti Kremliaus pa- 
tvoiy, kur kiaulės knisasi.

— Bet ir jis veidmainiavo.
— Kas, Chruščiovas?
— Jis pats, tėve.
— Kodėl sakai, kad 'jis 

veidmainiavo?
— Todėl, teve, kad jis

Garner as •‘Maverick” Mctįueen Lor<2

Jim Garner už savo “Maverick“ televizijos serijinės pro
gramos epizodą gaudavo po $3,000, o dabar MIC televi
zijoj už “Nichols“ programą gauna po $40.000.. Jack 
l.ord už ’’Hawajus“ gaudavo po $10.500.. .Garner ir 
McQueen tėra tik du televizijos aktoriai, kurie atlygink 
m u prilygsta filmu kolegoms.

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

dovanas
savo giminėms į Lietuvą ir USSR 

yra nupirkti jiems
PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE ( ERTIFICATES 

— SPECIALIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMIS —
kuriuos gaišina pakeisi i i pirmos rūšies prekes specialiose 

Vneshposyltorg’o užsieniu valiutos krautuvėse
KOKYBĖ YRA AUKŠTA 

KAINOS ŽEMOS
J į'

Naujo katalogo anie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusiu firmų:

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019

Tel. 212-581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VValnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tet, 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 VVest 45 St., New York, N.Y. 10036

Tel. 212 CI 5-7905

ar tiesiogiai į

PODAROGIFTS, INC.
DĖMESIO ! NAUJAS ADRESAS:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 

(212) 685-4537

. . . vicius, meninę programą at-.
Pietų Amerikoje mėgsta-, jj^ Dejmantavičiūtė, Ma-.

saitytė. U. Bliumbergienė, 15 
Šimkūnienė. (joms akompo-

miausia pramoga yra spor-
kiti spėja jį buvus kaizerio tas, ypač futbolas. Dėl jo 
liokajum ar dženitorium. čia kyla daug neapykantos. 
Nu, biesas jo titulų nematė, žalingų diskusijų, žiaurių 
tik viena aišku, kad jis ne- peštynių.
buvo mūsų tautietis ir net
’ietu viškai nemokėjo. Mūsų Dabar vyksta galutinos 
kunigai turėjo daug bėdos, varžybos tarp uiugvajiečių 
kol išmokino ji lietuviškai ir argentiniečių dėl vadina- 
sukalbėti "Tėve mūsų“. O mojo Libertadores.de Ame- 
tuo tarpu mūsiškis Smetona rika (Amerikos išlaisvini- 
buvo mūsų žmogus ir gerai mo) čempiono vardo, ku- 
mokėjo poterius: be to. vy- rias, lygiom sužaidus, teks 
•as su gerais ūsais ir nešlek- trečią kartą žaisti Peru sosti- 
te barzda, tai jau karalius ' nėj Limoj, o ten laimėjus U- 
kaip nulietas. i rugvajui. teks rungtis su Eu-

— Tėve, ka’-alių laikai ropos futbolo čempionu O- 
iau pasibaigė. Prancūzai sa-į landi jos Ajax dėl pasaulio 
vajam Louisui XVI-tajam čempiono vardo, 
rukirto galvą; rusai savąjį i
Mvkalojų Il-rąji sušaudė: i Birželio 2 d. šiose rungty

navo L. Mikučionienė) ir At
žalyno jaunimas, pašokę 
keletą šokių.

Po programos buvo 
sės.

J.Š.

<»

J!. ii
vai-!;, *d:» G

k

Už nosies 
vedžioja.

ne tik * •jaučius
I <!

ik

Ar skaitytos?
Nuo krivūlės iki raketos,!

Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 

kiti išnyko kitais būdais, o nėse Centenerio stadione bu" Gintneris, 538 psl., kaina— 
■ei vienas kitas yra kur užsi-j vo 75,000 žiūrovų, kurie su- $5.00.
’ikęs, tai jau jis tik praeities: mokėjo 23 milionus pezų (a- 
šešėlis. Todėl atkuriant nau-' pie $100,000) 
ia Lietuvos valstybę nerei-.

Urugvajiečiai skundžiasi 
kad vis sunkiau begalį vers 
tis. bet futbolui pinigų ne
trūksta.

kėjo karaliaus ieškoti. Rei
kėjo žiūrėti į ateitį, o ne į 
nraeitį. Bet dabar jau 
’aikas apie tai rūpintis.

— Jes. Maiki. karaliai ei-į 
na iš mados. Ale dėl 
tėra pasauly parėtko. A 
kuojų, kad ateina Sūdna 
Diena.

ne

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104

::::11 <»G
t#***####**#*#*######***#**#***#*#**##*###/'##*######*#########*'**#**#**

BUVO $4, DABAR LIK $2

psi., kaina minkštais virše-
t0 ir’ Savo laik;; čia debiutavo naįs #>.50, kietais .$3.00. 

ro- krašto futbolo žvaigždė Dialogas su kraštu, A

NEGRAI AMERIKOS 

SAUGUMUI NEDIRBS

Vladas Daukšas ir Kulys su 
Brazdžioniu bei kiti lietu
viai.

Albinas Gumbaragis

ARGENTINA

Aki
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl.. įrišta, kaina $7.0o.

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

Negrų policininkų organi- 
tacija nutarė, kad negrai 
tolicininkai negali būti slap
ais agentais negrų kvaila-

prie'ivlktvbinę j S°?!!,nėte. Bi,> ‘Os.AįeS Centd Juodojo pasaulio sukili
įegių pi v aibuyumę vein , >e Flondos catvej buvo SU-____

I

lą
Nėgių JAV policijoje yra 

įpie 25,000.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai- 

Kovo 1-12 (i.d. Argentinos ' na $1.00.

Lietuvių paroda

i re r lonuos gatvėj 
rengta lietuvių paroda, ku
rioje buvo Lietuvos vaizdų

.nuotraukų (parūpino foto-J 
•grafas Kirstukas).

mas, parašė Stasys Michel- 
onas, 127 psl., kaina $2.00. 

Rugsėjo šeštadienis, pre-

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, jon veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

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

Kitos tokios knygos neturime.

JAV ir Japonija susitarė 
dėl Okinawos salos grąžini
mo Japonijai. Ta proga To
kio mieste įvyko labai dide- lankiusieji 1; >ai domėjosi 
lių demonstracijų ir riaušių, eksponatais r informacija 
nes kraštutiniai elementai, apie Lietuvą.

medžio' mijuotas romanas, paraše 
drožinių, įvairių audinių,! Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
gintaro dirbimų, tautiniais; psl., kaina $5.00. 
drabužiais apuosta lėlėj Gyvulių ūkis, George Or- 
kanklės ir k;. Parodą ap-Į wej jngS ^^3^05

satyra, 71 psi., kaina $1.00.

ypač komunistai, nepaten
kinti, kad toje saloje ir to
liau lieka amerikiečių karo 
bazė

Paroda surengta ALOS 
tarybos piru Artūro Mičiu- 
dos ir valdyk >s pastangom

Chicagos istorija, parašė • 
Aleksas Ambrozė. 664 psl. : 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10
minkštais — $8.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

1

Libertadores.de
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JUOZAS TININIS

Vanda
(Tęsinys)

Ėjome skubėdami. Kai pasiekėme Trakų gatvę, laik- 
lodis muziejaus bokšte išmušė vienuoliktą.

— Ar ji žino, kati tu šįvakar pas ją atvyksi? — pasi
teiravo mano konfratras.

— Ne. Tikėkimės, kad rasime dar nemiegančią, — 
atsakiau jaudindamasis ir džiaugdamasis, kad tuojau iš
vysiu Vandą.

Atidarė duris studentės šeimininkė. Ji peržvelgė mus 
nuo galvos iki kojų ir nusišypsojo.

— Ar jus išvarė iš seminarijos, kad taip vėlai atei
nate?

— Iš kur jūs žinote, kad mes iš seminarijos?

— Argi jūs ne tie patys, kurie buvote per Vėlines ir 
šokote su Vanda? Kaip tyčia, dabar'jos nėra namie. Ji šį
vakar studentų baliuje.

— Perduokit jai linkėjimus nuo Andriaus ir Vinco, 
kai sugrįš.

Šeimininkė prižadėjo, ir mes skubiais žingsniais nė
rėme pro kapines seminarijos link. Mus lydėjo didžiausias 
apsivylimas, kad neradome Vandos namie.

— Vincai, kaip tu manai, ar tai ne Dievo ženklas, 
kad jos neradome?

— Galimas daiktas. Dievas kartais veda žmogų prie 
tikslo slaptais keliais.

Praėjo beveik pusvalandis, ir mes jau sliuogėme vir
ve per seminarijos sodo sieną. Nurišome virvę nuo šakos 
ir nušokome po liepa. Valandėlę čia stovėjome, žvalgyda
miesi, ar kas mūsų nepastebėjo. Ne, niekas. Gili tyla gau
bė visus seminarijos pastatus.

Tik kai pasiekėme savo celę. mums apmirė kraujas. 
Prie staliuko joje sėdėjo-prefektas ir skaitė kažkokią kny
gą. Man iškrito iš po skverno virvė.

— Na, paukšteliai, kur jūs buvote išskridę?
— Buvome išėję pasižvalgyti, kaip atrodo naktį Ne

munas, žiūrint nuo Aleksoto tilto.
— 0 kas jus išleido pro vartus?
— Niekas. Mes perlipome mūro sieną, pasinaudoda

mi šia virve. ‘i .,„.^5

— Blogai, labai blogai pasielgėte. Sulaužėte semina
rijos drausmę, sumynėte paklusnumo dorybę. Aš turėsiu 
apie tai pranešti seminarijos rektoriui. Jis nuspręs tolimes
ni jūsų likimą. Labanakt!

Prefektui išėjus, atsigulėme, bet negalėjome užmigti 
iki i vto. Stebėjomės, kaip jis užtiko, kad mūsų celė tuščia.

Išaušus dienai, laukėme, kada būsime pašaukti pas 
rektorių. Tačiau mus ten pakvietė tik ketvirtą dieną. Am 
pirmos ugnies buvau pastatytas aš. Tuo tarpu Vincas lau 
kė už durų, kol mane baigs tardyti.

— Prašau paaiškinti, kokie giminystės ryšiai tavi 
jungia su Vanda Vaineikytę?.— prabilo netikėtu klausi 
mu rektorius, didžiai nustebindamas mane.

— Pusseserė, — atsakiau, spėliodamas, iš kur ji: 
apie tai sužinojo.

— Meluoji! Neišsisukinėk! Vanda Vaineikytė nėr; 
tau jokia giminaitė.

— Iš kur jūs tai žinote, ekscelencija?
— Ne tavo reikalas. Taigi. Ir šokiai. Argi galim; 

klierikui šokti? Ir dar Vėlinėse. Kiek kartų esi pas ją ap 
silankęs? - - \

— Tik du: pirmą sykį prieš tris mėnesius, per Vėli 
nes, o antrą — prieš keturias dienas, kada neradau jo 
namie. * ?

— Ar bučiavaisi su ja tą Vėlinių vakarą?
— Ne, ekscelencija.
— 0 tavo konfratras? Kaip jis su ja elgėsi?
— Korektiškai, kaip ir aš.

— Sūnau, iš tokių klierikų, kurie slapta lankosi pa ‘ 
merginas, be seminarijos vadovybės žinios, nebus geri 
kunigų. Nors man tavęs labai gaila, bet aš nieko kito ne 
galiu padaryti, kaip atleisti iš seminarijos. Tegu laimina 
tave Dievas tolimesniame tavo gyvenime.

Aš nusilenkiau rektoriui ir išėjau iš jo kabineto dau 
giau linksmas, nei liūdnas. Žinojau, kad dabar niekas 
nebedraus man susitikinėti su Vanda Vaineikyte.

Mano konfratras Vincas taip pat buvo pašalintas 
iš seminarijos. Nebuvo abejonės, kad čia pasidarbavo 
Vandos šeimininkė, ta susivijusi davatka, pranešdama

s±
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Kazys Jakubenai

AR MENI TAS DIENELES?

Ar meni tas dienele*
Ir žaliąsias pieveles,
Kur, jaunystėj bū«įfu»a, 
Su drugeliais žąisdama,
Tu lakstei, visur bėgiojai 
Ir paparčio tu ieškojai?

Vieną kartą jis žydėt, 
Laimės varpas suskambės. 
Tu tikėjai žiedą rast,
Slaptą lobį sau atkast.
Tu tikėjai, kad pušyne 
Užkerėta aukso skrynia.. k. • •

Ten žemčiūgai, deimantai. 
Ten ir auksas, kur matai. 
Kas paparčio žiedą ras,
Tas ir skrynią sau iškas. 
Laimės varpas ims skambėti, 
Skaisčios rožės ims žydėti.

Švento Jono tamsiąnakt 
Tau širdelė ėmė plakt.
Nors drebėjai, nors bijai,
Į pušyną tu ėjai.
Bet papartis nežydėjo, 
Laimės varpas neskambėjo.

Ak, jaunystės pienes tos! 
Niekas jūsų neatstos.
Kvapą svaigųjį pušų 
Dar dabar širdy nešu.
Dar dabar širdis man mini 
Užkerėtą aukso skrynią.

Švento Jono vienąnakt 
Mano širdis ėmė plakt.
Aš iš džiaugsmo pabudau, 
Slaptą lobį suradau. 
Suradau tavoj krūtinėj 
Slaptą lobį deimantinį.

B J

Laimės varpas ėmė gaust. 
Džiaugsmo vėtra ėmė siaust 
Rožės klojo man takus, 
Laimės rytmetis puikus.
Man lelijos, man ir nrirto*, 
Bet kam tavo akys skirtos?

L
Aš žiūrėjau tau veidan, u 
Argi šitas lobis man? ~
Aš žiūrėjau į akis,
Kas man skrynią atrakys? 
Kaip paimt užkeiktą lobį, 
Kad jį kitas jau sau grobia?

Juodos miglos ėmė
Laimės varpas ėmė tilt.• • • • - ••-' » » >
Verkė liepos ir klevai,
Kai tu kitą bučiavai.* . * *■ t-'" - . • a • ’
Karčios ašaros man rieda, ” 
Kad nebėr paparčio žiedo.

Martino Pearlie Mae fhyllis

Prašmatnieji klubai skundžiasi nebegalį parūpin ti geros meninės programos dėl neapsakomai pa
kilusių artistų honorarų. Holiday House klubo pr ie Pittsburgho vedėjas John Bertera sako, kad 
prieš 10 metų Pearl Bailey jis galėjęs pakviesti už $9,000, o šiandien jau nebegalis, nes televizija 
moka daug daugiau. Phillis Diller ir Al Martino dabar gauna po $13,000, o seniau gaudavo tiktai 
po $1,000. Apie Wayne Newton ir Liberace pak vietimą nėra nė kalbos dėl labili aukšto honoraro.

Kodėl dingsta meilė?
(Tęsinys)

Kaip tik dėl to gana daž
nai moterys tampa šaltomis 
— frigidiškomis. 0 šis mote
rų šaltumas yra viena iš daž
nesnių nepasitenkinimo, šei
mos irimo priežasčių.

Moteriškas šaltumas nėra 
liga, greičiau toks organiz
mo stovis, kai dėl vienokių

katą ir tuo padedančius atsi
rasti natūraliam potraukiui, 

j Jei norima susigrąžinti 
i buvusį moterišką jausmin- 
1 gumą arba jį sužadinti, pir- 

mina mažiau moteriškų hor- miausia tenka galvoti ne a- 
monų, ir tuo pačiu mažėja pie kažkokius nepaprastus 
moters jausmingumas. j vaistus, bet apie tas, atrodo. 

Ypač blogai veikia neti- smulkmenas, dėl kurių su
kęs nėštumo saugojimasis. ; mažėjo ar visai dingo buvę 

Visais šiais atvejais gydy-j jausmai.
mosi nuo šaltumo nereikia.; y č djde] r,.iks juti. 
Ttestog reikia pagalvoti, £,.ižin,ui Įuri 0 
kaip išvengti panašių situa-j u<uojauta

; ir pagalba kasdieniniame 
dvasinis artumas.

cijų.

seminarijos vadovybei apie pastarąjį ir ankstyvesnį ma 
10 su Vincu vizitą pas žaviąją nuomininkę.* Tik mane 
konfratras galvojo, kad tai galėjusi (padaryti įr pati Van 
la. norėdama, kad aš, išmestas iš seminarijos, pasipirš 
Hau jai. Aš. žinoma, tokią nuomonę laikiau nešąnfone.* • . i > -• • *

Palikęs seminariją, išsinuomojau užmiestyje kam 
bariuką ir pradėjau lankyti universitetą.- Studijavau lie 
irvių kalbą ir literatūrą. Pragyvenimą pelhtatisi priva 
'iomis pamokomis. Kur mano bendro.likimo drauga: 
Vincas pasidėjo, nežinojau nuo tos dienos, kai su juo at 
risveikinau ties seminarijos vartais. ’/

Nors mano mintys vis skrie'jo apie Vandą, rielyginan 
planetos apie saulę, bet apsilankymą paeį ją atidėjau vė 
esniam laikui, bijodamas, kad ji nesijuoktų is manęs i: 
įeprimintų, jog teisingai išpranašavusi manų ateit}. Til 
po gero mėnesio, apsipratę^ su nauja saVb.padėtimi, nu 
ėjau į Trakų gatvę. Nustebau, neberadęs teri-V*Wi(|os Vai 
neikytės. Šeimininkė pasakė, .kari sįudciiįė, uk prieš 
trejetą dienų išsikraustė Iv Až ceriu, vau
si adresų biure, bet ji ten n. buvo įsi.rgisvra\Uęp Žinojau." 11 ’ 
kad ji studijavo ekonomijos mokslus, bet niekad to fa 
kulteto koridoriuose jos nesutikau, nors- ii dabai dažnai 
vaikščiojau po visas jo auditorijas, tikėdatnarfb ten ją iš

ar kitokių priežasčių nepasi-1 Iškeitimas, sveikatos-šustip-i 
reiškia įgimtas kiekvienai Girnas padeda grąžinti mo-' 
moteriai jausmingumas.

TIKRAI frigidiškų mote
rų yra labai mažai. Jų šaltu
mas yra susijęs su nepa
kankamu organizmo išsivys
tymu (infantiliškumu), e- 
sant įvairiems apsigimi
mams, sergant kaikuriomis 
endokrininės sistemos ligo 
mis. Tokios tikrai šaltos mo
terys kažin, ar sudaro 0.1% 
moterų.

Tačiau praktiškai šaltu
mas pasitaiko žymiai daž
niau. Tai normaliausios fi- 
riniu atžvilgiu moterys, ta
riau dėl vienokių ar kitokiu 
niežasČįų tapusios šaltomis.
Moteris pasikeičia po sun 
nesnės ligos, gimdymo ai 
unkaus darbo.

Bendras organizmo nusil 
rimas, ypač lydimas suma 
rintę kraujospūdžio, maža 
nąujystės. organizmo išse 
amas padaro moteris laiki
nai bejausmėmis. Tos pačios 
įasėkos būna maitinantis 
įepilnaverčiu, negausiu vi- 
aminiais maistu. Ypač atsi- 

’iepia vitamino C ir ritami 
10 E tiūkumas.

Stiprus psichinis pergyve 
rimas, pavydžiui, vaikę Ii 
ja, kokia nors asmeninė ne 
aimė. sielvartas stipriai su 
:rečia nervingų,, jautrių mo 
erų psichiką, ir jos tokiu 
įtveju gali tapti šaltomis, 
drovumas taip pat dažna 
būna šaltumo priežastimi.

Viena iš dažnesnių šaltu 
no priežasčių yra nenoras 
pastoti, būsimo aborto bai 
mė. Nesantaika su vyru, net 
itsitiktinis barais labai nei
riamai veikia moters jautru-

Poilsis, gyvenimo sąlygų gyvenime.
Tik abiejų sutuoktinių pa- 

... . . stangomis galima išlaikyti
teriaijos buvusį jautrumą. ; ai-}ja sugrąžinti jausmų švie- 

Tačiau yra moterų, kurios, ^umą, pojūčiu stipruma ir 
ištekėjo mylėdamos, tačiau ;tuo pa^u meųę 
intymiame gyvenime nerado, 0 kas būti laiminges.
lokios laimes. Tokia, mote-,nis už -m kuri kartu
nai vedybinis gyvenimas 20 ar 30 metu,
nartais tampa neįmanomai ■ tebeįyli vienas kita ta pa_
sunkia našta, kui ios, kaip j- čia. o kartais dar net stiprės- 
manydama, ji vengia arba
Jei to issiskiria. I (ls Tar. M?l)

Šiuo atveju didžiausia
kaitė tenka vyrui. Kaip mi-, 
nėta. dalis merginų gali' Popiežius labai palengvi- 
karštai mylėti, tačiau dar' no vedybų panaikinimą. Da> 
nejausti fizinio potraukio.; bar tai bus daroma greičiau 
Pastarasis jausmas jose at-

zymiai 1
I .ir pigiau.

Ką tik gavome*

vysti ir nušvisti laime.
(Bus daugiau),. .ių: • .•><
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Moteris ilgesniam laikui 
tampa balta, jei serga kokio
mis nors moteriškomis (gi
nekologinėmis) ligomis. Be 
to, sergant chronišku kiauši- 
dių uždegimu, kiaušidės ga

siranda ir išsivysto 
vėliau, negu meilė. I

Tačiau dažnai būna taip, 
tad vedybinio gyvenimo 
pradžioje abu buvo laimin-j

? P° ii?leriy met«’ atl:°'i Septintoji pradalgė, lite- 
io, be jokios matomos pne- ratSros metraštis, rašo 24 
šasties jausmai atsalo. Abu auįbriai. 464 psl., kaina kie- 
jaum. sveiki, o buvusio jaus- tajs virše]i;.:s ?5 Oo. minkš- 
mo liko tik šešėlis. Kur to <?4 -n... • - i- O I t*11® --- ’+*^ JU*pasikeitimo priežastis?

Pirmiausia tenka primin-1 Nuskandintas žiedas, 15 
ti, kad pirmą kartą patiltas novelių, parašė Juozas Tini- 
lojūtis. lygiai kaip ir pirmą nis, 200 psl.. kaina minkštais 
kartą pamatytas vaizdas ar viršeliais $3.00, kietais — 
'šgirsta muzika, palieka di-. 3.50.
ižiausią įspūdį. \ edybinio Amerikos lietuviu istorija, 
gyvenimo pradžioje, esant redagavo dr. A. Kučas, 639 
aukščiausiai jausmų, aistros psL> kaina $io.00. 
įtampai, neįprasti, pirmą
kartą patilti pojūčiai pada- valdysim pasaulj,
ro didžiuli ispūdi. Tačiau Į/- Dovy dėno atsiminimai, 
no kurio laiko, o ypač jei ?Tu?omalnL ton?asJ6,8 PsL’ 
vedybiniame gyvenime nesi- ien0
'aikoma jokių ribų, praside-, ^omo kaina $4.00. 
la persisotinimas, psichinių Geroji vasara, romanas, 
jėgų išsekimas. Tada būtina parašė Česlovas Grincevi- 
pakeisti intymaus gyvenimo čius, 261 psl., kaina $5.00. 
režimą. D

Kartais moteris gali tapti .Pr,,g,ro Pr?;
bejausme dėl vedybinio ‘'°"ianas o.ęara?e
venimo monotoniškumo, vie- Vytautas VolerUs, 273 psl., 
nodumo. Ypač, jei vyras ne- kalra ?o 0°-
pakankamai švelnus i Už laisvą lietuvį, parašė

Atskirais atvejais, esant kun. M. Valadka. 409 pis., 
moteriškam šaltumui, gydy-kaina $5.00. 
tojai kaltais skiria ritami- Radvila Perkūnas, istori- 
nus, hormonus ar mediką- nė pjesė, parašė Balys Sruo- 
mentus, stiprinančius svei-ga, 130 psl., kaina $4.00.

. >ia: ■ oi r < »|
!



»

Nr. 25. 1971 m. birželio 22 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

PREL. P. JURUI 80 METŲ VĖL PABRANGS PASTAS

Birželio 16 d. prel. Pran
ciškui Jurui sukako 80 metų. 
Jis gimė Bridų kaime prie 
Šiaulių miesto, 1912 m. at
vyko i Ameriką jau baigęs 
keturklasę mokyklą Šiau
liuose ir čia tuoj kibo į moks
lą: mokėsi Catansville kole- £
gijoje ir Šv. Vincento Pau- 
liečio universitete, o 1917 
metais įstojo į kunigų semi
nariją St. Louis, vėliau per
sikėlė į Šv. Jono kunigų se
minariją Brightone, Mass., 
ir ją baigė 1921 m. Jis vika
ravo Lou elly, o nuo 1929 m. 
iki išėjo i pensiją buvo Law- 
rence, Mass., lietuvių para
pijos klebonas.

Prel. P. Juras visą laiką 
buvo veiklus įvairiose lietu
vių katalikų organizacijose, 
daug lėšų yra skyręs lietuvių 
laikraščiams ir knygoms. Sa
vo lėšomis jis yra išleidęs 
apie 20 didesnių ar mažes
nių knygų, jų tarpe F. Kir- 
šos, J. Aisčio, A. Vaičiulai
čio. J. Baltrušaičio kūrinių.

Jis suorganizavo Ameri
kos Lietuvių Kultūros insti

Neseniai paštas patvarkė 
vidaus uždaram laiškui lip-' 
dyti 8 centų, o atvirukui p 
centų ženklą.

Nuo liepos 1 d. įsigalios 
tarifų pakėlimas ir kitos rū 
sies pašto siuntoms.

Nuo tada oro pašto laiškui 
(iki pusės uncijos) į Genui 
ng ir Pietų Ameriką reikės 
lipdyti 17 centų, o į visas ki 
tąs valstybes — 21 centą 
(Taigi, laiškai į Australiją 
Lietuvą ir kt. bus 4 centais 
pigesni).

Paprasti laiškai j užsieni 
bus apmokami po 15 centų 
už unciją. Į Kanadą ir Mek 
siką — 8 centai, o oro pas 
:u — 11 centų.

Už ”aerogrammes-“ reikė: 
nokėti 15 centų.

.Oro paštu siuntinių tarifa'
‘ visus kraštus, išskyrus Ka- 
įaclą ir Meksiką, pakeliam 
10% '

Siuntiniai paprastu paštu 
Kanadą, Meksiką, Centrinę 
Ameriką ir Karibų jūros sa- 
as už pirmuosius du svarus 
apmokami $1.2,0 (buvo $1)

KAINOS MASKVOJE 

IR NEW YORKE ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

JAV darbo statistikos biu
ras skelbia, kad Maskvos 
daibininkui tenka dirbti nuo 
2 iki 16 kartų ilgiau, negu,
Nevv Yorko daibininkui. kol į Jurgis Gliaudą, LIEPS- 
aždirba reikalingą sumą pi- 'NQS jį, ApMAUDO ĄSO-
nigų maistui, drabužiui ir ki-j £jXl, premijuotas romanas, 

barniausiems daly-, 304 pU6j kaina $4tiems 
xams.

Maskvietis kvortą pieno! Alį Rūta, VIENIŠI PA-j
uždirba per 24 min.. o new-, SAULIAI, romanas, 265 psl.1

I
l

nereikalingai eikvoti kurni alyvą
1971

Alyva kūrenamos

Gana

a v y b ė s : 
Produktingumas 

Grožis 
Ekonomija

yorkietis per 6.6 min., porą 
moteriškų nailoninių koji
nių pirmasis nuperka už 2.9 
.al.darbo atlyginimą, o ant- 
asis už 17.5 minučių.

Svarą cukraus maskvietis
.ždirba per 40.3 min.. o Nevv j ri o i i r» Lr o o 9

kaina $3.50.

Jurgis ąįiauda, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50

Albinas Baranauskas,

šilto oro krosnys
Namams šildyti 

Storiausias pirkinys

Rytdienos Įrengimas

iorko darbininkas per 2.5 J KARKLUPĖNUOSE, pre-i 
nin., vyriškus marškinius mijuotąs romanas, 224 psl.,, 
Maskvoje per 11.4 vai., oi Kaina $2.50.
\’ew Yorke per 1.7 vai.

Be to, reikia atsiminti, jog Aloysas Baronas, PAVA- 
•ovietijoje ir turėdamas pi-J SARIO LIETŪS, 261 psi.,, 

kaina minkštais viršeliais j 
$2.50, kietais $3.75.

ligo ne visada gali gauti, 
ko tau reikia, nes ten nėra 
aip, kaip Amerikoje, kur 
isada prekių būna daugiau, 

tegu jų reikalaujama.

Pilnas Įrengimas, Įskaitant aly
vos burneri, pūtėją, oro filtrą, 
te: niostatą. kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

į,, o, •

&FUEL CHIEF

tūtą (Alką) ir jam nesigai-rir po 35 centus už papildo- 
‘ mą svarą ar jo dalį. Į visus 

eitus kraštus už tokių šiup
inių pirmąjį svarą — $1.30 
'buvo $1.10) ir už papildo- 
ną svarą ar jo dalį 40 centų 
(buvo 35 centai).

Už spausdinių pirmąsias 
dvi uncijas 8 centai (buvo 6 
centai).

Turėdami daugiau mokė- 
i, lauksime, kad ir pašto pa
tarnavimas būtų geresnis, 
tik nežinia, ar tokio stebuk- 
o sulauksime.

Įėjo darbo ir lėšų įvairiai is
toriniai medžiagai telkti. Jo 
pastangomis Putnamo lietu 
vių vienuolių sodyboje pa
statytas specialus namas Al
kai, kurioje sutelkta labai 
daug įvairios medžiagos, 
vaizduojančios visas JAV 
lietuvių (ir ne tik jų) veiklos 
sritis.

Dabar prel. P. Juras gy
vena Matulaičio namuose 
prie Putnamo ir ištisas die
nas praleidžia Alkoje, tvar
kydamas eksponatus, infor
muodamas lankytojus.

Linkime prelatui dar ilgų 
garbingų metų.

KUNIGAI PRIEŠ 
VYSKUPUS

Praeitą savaitę Chicagos 
Romos katalikų kunigų d-jos 
susirinkime 144 balsais prieš 
126 nutarta pareikšti kard. 
Cody kaltinimą, kad jis ne
pakankamai gynė kunigų 
reikalus vyskupų konferen
cijoje Detroite. Toks pat pa
peikimas pareikštas ir 5 pa- 
gelbiniams diocezijos vysku
pams. kurie dalyvavo minė- 
toj konferencijoj. Joje da
lyvavo 325 Amerikos vysku
pai. Konferencijos darbo
tvarkėj buvo numatytas pra
nešimas apie vykdytą ap
klausinėjimą celibato reika
lu (dauguma kunigų pasisa
kė už neprivalomą celiba
tą). bet vyskupai neturėję 
laiko to klausimo svarstyti.

Minėtai draugijai priklau
so 900 iš 2,400 visos dioce
zijos kunigų.

Atrodo, kad toks kunigų 
viešas ”buntas“ prieš vysku
pus yra čia pirmas.

Iš Rytų Pakistano, tenai

prasidėjus sukilimui, į Indi
ją pabėgo daugiau nei 5 mil 
žmonių. Jų tarpe siaučia 
cholera ir kitos ligos. Indijos 
vyriausybė jau uždraudė pa
bėgėliams įeiti į Kalkutos 
didmiesti, nes šis jau perpil
dytas. Pabėgėliams teikia
ma ir tarptautinė pagalba, 
nes Indija jų negali išmaitin
ti. JAV pagalbai jau išleido 
apie 17 mil. dolerių.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

Nuo liepos 31 d. iki rugpiūčio 
7 d., nuo šeštadienio iki šešta
dienio. išnuomojama vasarvietė 
’’Duby a“ Centervillėje. Cape 
Uode. Dėl sąlygų kreiptis į savi
ninkus Vieškalnius telefonu — 
471-7266 arba laiškais — 33L • •’ • i S*. '* « « •”** |
Windsor Rd., Quincy, Mass. 
02171.

(27)

rPaskutinė modernaus ah\a šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street, (fuincy. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Vincą* Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,
Kaina $2.60. Gaunama Ke
leivio administracijoje. j

Vytautas Volertas, SĄ-į 
MOKSLAS, premijuotas ro- , 

to mišką iš helikopterių kliu-į manas, 279 psl., kaina $3.50. 
vo nuodų ir privačių asme-]
nų laukams. Pradžioje nie-j Andrius Valuckas, NE- VENIMAS YRA DAILUS, 
kas nieko blogo nepastebė-' MUNO SONŪS, romanas iš romanas iš lietuvių emigran- Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

VALDŽIAI 4 MIL. DOL. 

IEŠKINYS

Arizonoje puiškiant Ton-

Vytautas Volertas, G Y- LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

jo, ir tik vėliau purškimo ža- suvalkiečių ūkininkų sukili-, hj gyvenimo, 242 psi.. ka- 
a pasirodė: išnyko kaiku- mo 1935 m., I tomas, 280 na -$2.50 
ios paukščių rūšys, gyvuliai, psl., kaina $3.00. t

atvedė deformuotą prieaug-i ; Juozas Švaistas: ŽIOB į
lį. žmonės susirgdavo keis-i Andrius Valuckas, NE- RIA.1 PLAUKIA, rornana: 
tomis ligomis, įtarimų kėlė MUNO SŪNŪS, II tomas, iš knygnešio kun. M. Sida 
priešlaikiniai gimdymai, pa- 428 psl, kaina $4.00. ravičiaus gyvenimo. 233 psi.
galiau buvo pagimdytas kū-į . ' kaina $2.50.
dikis be smegenų raumenų. Sally Salminen, KATRY- 

Ištyrus paaiškėjo, kad to NA, romanas, laimėjęs Šve- 
kūdikio kūne buvo miškui dijos literatūros premiją,
apipurkšti naudotų chemi- 291 psl., kaina $5.00.
kalų. ! i Seniausia Lietuvių Raciji

Pora tuzinų gyventojų iš- t <tr. Tandis, VILNIAUS Programa Naujoj Anglijo. 
Ik <ak^i tai n nada i kėlė federalinei valdžiai by- RŪBAS, 495 psl., kaina is stoties WLYN, 1360 ki 

•/., , s, , . Į lą, kaltindami ją, kad, purš- minKŠtais viršeliais $3.15. , lociklų ir iš stoties F M
u/*1 v^i kiant valdinį mišką, paclary- kietais vilkeliais $3.75, 101.7 mc.» veikia sekmadie
c Įa nuosįojjų jy turįuj jr svej_, į niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

katai. Jų ieškinys yra $4.43. į Aloyzas Baronas: LIEP- Perduodama: Vėliausių 
milionų. į TAI lit BEDUGNES, pre {pasaulinių žinių santrauka

’ mijūolas romanas, 279 psl..’ r komentarai, muzika, dai

VYSKUPAS METĖ- 5 • i >..■»- » •

SUTANĄ

Taip šiomis dienomis pa- 
larę buvęs Providence, R. I., 
vyskupijos vyskupas Ber
nardas M. Kelly, 53 m. am-

Jaugiau susirūpinę dėl ko-j 
munijos,. nei dėl Vietnamo; 
karo.

B. Kelly yra antrasis A- 
merikos vyskupas, metęs su
taną, nesutikdamas su baž 
nyčios politika.

MAŽĖJA PABĖGĖLIU 

LAIKRAŠČIAI

i £■

RADIJO PROGRAMA

1 Cii Heating Eųuipment

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime:
D. Poška

o AVAlTRAšT IS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomiu skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, (piebec, UANADA

kaina $3J)0. ios ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis . 

Miestuose triukšmas vis' Vytątftąs Alantas: TARP Baltic Florists gėlių ir d ova 
didėja ir vis labiau kenkia DVIEJV GYVENIMU, 46f nų krautuvę, 502 E. Broau 
žmonių girdai. Specialistai pusi., kaina $4.50. way, So. Bostone. Telefo-
sako, kad, jei triukšmas ir,' ' nas AN 8-0489. Ten gauna

VISI BŪSIME KURTJ

Jtoliau kasmet padidės po? Kazys Almenas, UPĖ I 
”Lietuvos Pajūris“ pasku-j vieną decibalą (jais matuo- RYTUS* ŪPE I ŠIAURĘ 

tiniame numeryje rašo, kadi jamas garso stiprumas), tai romanas I dalis. 325 psl., II 
iš apie 200 Vokietijoje ėjų-1 šiam šimtmečiui pasibaigus,) dalis 302 pal.. kiekvienos da- 
Jų pabėgėlių laikraščių beli-1 visi miestų gyventojai bus lies kaina $3-00. 
ko tik keli. Užsidarė ir ilgus Į kurčiai. j AIo’Rūia. KELIAS J
metus ėjęs Lietuvos vokie-J Reikia tikėtis, kad taip; KAIRĘ, premijuotas roma-f m 
rių laikraštis ^Heimatstim-, blogai gal ir neatsitiks, nes j nas jg JAy senosios karto?
ne”. ”Memeler Datmpboo 
•etina savp pasirodymą.

Pąts didžiausias vokiečių 
pabėgėlių laikraštis ”Das 
Ostpreussenolatt“ iš 1960 
n, turėtų 127,000 skaitytojų 
iandien beturi tik 80,000. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI

4U J V
zriukšmą kovoti.

14 METŲ CHIRURGAS

Pietų Afrikoje Johannis- 
ourgo mieste 14 metų jau
nuolis nori būti tokiu pat 
garsiu chirurgu, kaip ir prof. 
Barnard. pirmasis persodi- 

ierbiamieji, I oęs žmogaus širdį. Tas jau-
Siunčiu $13.30. Iš jų $7.10|nuolis jau daro širdies ope- 

jž prenumeratą, nors ir ne-J racijas — įdeda naujus vož- 
žinau, ar dar ilgai galėsiu! tuvus. pakeičia arterijas ir 
skaityti, nes jau baigiu! kt.
žengti du žingsnius viršumi Teisybė, kol kas jis ope 
80-ties. Įruoja jaučių ir avių širdis,

Likusius $6.20 skiriu do- nusipirkęs mėsinėse, bet o- 
vanų Keleiviui. Jį skaitau peruoja, laikydamasis visų 
jau 62 metus, taigi bus už chiiurgijos taisyklių. Vieną 
vienerius metus po 10 centų. I kartą jam jau teko operuo- 
Teisybė, tai nedaug, bet,f ti ir gyvą sutvėrimą — savo

jau dabar pradedarpa prieš lietuvių gyvenimo, 248 psl.
kaina $£00-

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

mas ir Keieivk

NENUSIMINKITE!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranku ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo- 

argį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Ūžt ikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCIS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark. N..I. 07103

Šios vasaros paskutine
i

ekskursija į Lietuva 
Kaina 776.00

SLA Ui'
SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

kiek galiu, tiek remiu.
Su pagarba

Marija Green

Baltimore, Md.

draugo balandžio nulaužtą! 
koją.

Dovanokite savo drau

gams ir bičiuliams metinę 
Dėkojame ilgametei skai-; Keleivio prenumeratą. Jums 

tjlojai M. Green už param,' iUieit $? o blri,m
,r linkime jai dar ,lgus me- - bu, doT>noUt melu. 
tus Keieiv, skaityti. ' ,tviitį gaud,„a, Kelei.

Keleivio administracija vį, jus tikrai atsimins.

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO RUGPIŪČIO 26 DIENĄ.

Norintieji su šia grupe keliauti prašomi skubiai 

registruotis.

Kreipkitės į

Trans--Atlantic Travel Service
390 West Broadway,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

ui.,

SLA—jau 30 met | tamau-ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mrlono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudė* nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

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

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

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu 
paraSysite :
Lithuanian Alliance of America 
307 West 30th Street, New York. N.Y. 10001

■>
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Vietines žinios
< j. Treiniene gavo bakalauro

<' i ...;;. laipsnį

Ryžtas viską nugali

Tai milionų vertas filmas. 
O ką jūs, mano mieli lan

kytojai ir laiškų rašytojai,
Praeitą kartą buvo pra-Į Taip jis rašo Keleiviui at- man linkėjote? Nagi.— Ko 
1 uu o jj , . 1 greičiau grįžti pas savo nunešta, kad Lietuvių darbi-t siųstame laiške. • “

Gegužės 26 d. ploviau švo- m*. ,
gerkų kieme žolę. Po tos tai- ^S1U Pelenio \ adams, 
kos kažkodėl visą naktį ne-!?aitlj^ atstovams, lankyto- 
užmigau. Ryte atsidūriau Jai}15 11 vJSiems kitiems guo- 
dr. St. Jasaičio Įstaigoje, o dėJams uz z°d?\us ?r
po poros valandų — ir Car-i Jausmas> uz.5al’. ^ad ,d^ ma' 
ney "vasarvietėje, anot dak-1 dla^!,^ai. Pllvai"?h 
taro, su normaliu protu, pul-i Prna'ėt laiškų ir mane įs- 
su ir spaudimu, tik širdies1 garsln°t, o pnedo — dai'pri
kastas“ esąs žemiau linijos. “‘kitokių gėry-

, r) , * * i biu mano vardo ir gimtadie-Pagulde širdininku teat- i - f £ .. . * i mo proga,ran. Trys vyrai ir viena mer-i _
gėlė. Ir štai ekrane mūsų šir- Pae de^°Ju dr. St. Jasai-

Mirė inž. Z. Baranauskas i Kas nori dalyvauti LDD ' ANTANUI VILĖNIŠKIUI

gegužinėje:
Birželio 17 L Pittsburghe.

! Irena - Dalia Treiniene J m*rė tik 64ji.HU8 tt‘isg> ve- ! 
baigt su pasižymė imu (cum n£s inž- Zig::'.amas_ Haia- 

| Įaudė) Northeastern univer- nausKas, smhv. ■> smūgio is- nįnkų draugija liepos 4 d.
tiktas. Jis bi■ ■■■> atvežtas į Marcilionių sodyboje Groto-si tetą ir birželio 20 d. gavo

!-------------------------------------f
ŠIENAUT APSIMOKĖJO...

I

A. Stapulionis ligoninėje

Lietuvos nepriklausomy
bės kovose pasižymėjusi ka
lį pulk. Antaną Stapulioni 
praeitos savaitės pradžioje 
ištiko širdies priepuolis. Da-j žūsi siekti magistro laipsnio, 
bar jis guli Hyannis ligoni-’ 
nėję Cape Code. Iš ligoninės 
gautomis žiniomis, jo padė
tis patenkinama.

Linkime jam greičiau pa
sveikti.

Elena Vasvliūnienė Har-
vardo universitete gavo hu- ■ Nuošil.džiai svt'ikiname į

humanitarinių mokslų baka- Bostoną, pašai \ olas J. Lu- ne rengja Sin 
lauro laipsni. Jos studijų pa-j b™0 .aidojimu įstaigoje n bičiulių geguž 
gi indiniai dalykai —anglų * P3'31”0^, , ;nl;^e.u0 ““ (• į neužsiregistra 

I kalba ir literatūra.
mamtarimų mokslu baka-: 
lauro laipsnį ir yra pasiry- Apie įdomų susirinkimą 

parašysime kitą kartą

Dorchesterio moterų klubo 

susirinkimas

Jis Įvyks ši ketviitadienj, 
birželio 24 d. 7:30 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos patalpose. Po su
sirinkimo bus vaišės. Visos 
narčs kviečiamos atsilankv- 
ti.

Valdyba

Remia Laisvės Varpą
Ilona Baranauskaitė - Ko- 

topoulis iš So. Bostono Lais
vės Varpo radijui paauko
jo 20.

COSMOS PARCELS 

EKPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra vienintele oliciali- jsta*- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tissiog iš VVorces* 
terio { Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .nueina greitai it 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

savo narių ir jų 
gegužinę ir kad dar 

,, , neužsiregistravę joje daly-
! Forest Lilis kapinėse. ; vautj gap skambinti K. Ja-' 

Velionis semau yra gy ve-* neliūnienei autobuso reika- 
nęs So. Bostone. Į ju pUVo nurodytas ir telefo-

Velionio žnmnai Liucijai, Į nas> bet klaidingas. Tikras 
reiškiame gi- k. Janeliūnienės telefonassūnui ir dūki ; 

iią užuojautą.

Grižo iš Chicagos

Tas faktas vertas atžymė
ti ir dėl to, kad L. Vasyliū-j 
nienė ištisa diena dirba
Hancock draudimo^ bendro-, gal.im? šiame numery apra-| 
vėj, sūnus yra fizikos moks- birželio 17 d. Įvykusio; Kazys Merkis po žmonos 
lu daktaras, vyras Izidorius ^o. Bostono Lietuvių Pilie-j mirties buvo nuvykęs i ( hi- 
muzikos dėstytojas ir daž- čių d-jos susirinkimo. Apie cagą, kur artimų bičiulių 
nas koncertų dalyvis, o ir na- kitą kartą.
mu ūkis atima jėgų.

žodžiu, mokytis sąlygos' Mirė A. Vadluga 
nebuvo lengvos, bet ryžtas 
viską nugalėjo. Linkime to-

Dėl technišku kliūčių ne-
■ yra toks: 269-1730.

Dauguma turto laisva 

nuo mokesčių

Bostono

kios pat sėkmės ir ateityje.

Inž. J. Čereška išvyko 

į Europą

dys rašo savo jausmus. Vie- 
šai, kiekviena savo braižu ir 

nekilnojamasis; savo vietoje. Be to. kiekvie-’ 
tarpe išbuvo veik ‘pora ^1tul tas įvertintas $3.185,000, nam dar pakabino palubėje j 
vaičiu. Jo atvykimo proga; Iš jo $1,275,000.000: po galioną skaidriosios“ ir
Chicagos lietuviai šachma- vertės turtas priklauso mies- ant nosies užmovė gryno

tui, $975,000,000 vertės — 
(valstijai, federalinei val
džiai ir kitoms nuo kokesčio

Vadluga, Keleivio skaityto- ju laimėjo bostoniškis K.. atleistoms organizacijoms, 
jas nuo pat atvykimo i šią į Merkis, kitus tris— čikagiš-’ ^u0 hūdu mokesčiu apdėti

Į tininkai buvo surengę ketu- "oro“
Gegužės 10 d. mirė Dor-1 ris šachmatų žaibo turnyrus 

chestery gyvenęs Povilas; (7 minučių partijos). Vieną

šalį 1911 metais, 
į Jo artimiesiems reiškiame 
I užuojautą.

Inž. Jonas čereška tarny- G St.), So. Bostone, 
bos reikalais išvyko i Euro- ... „ ..
pa. Reikalus atlikęs, jis ža- Walkr senel,1 namuose 

da ten kurį laiką ir paatos- Jonas Waller, 3 savaites 
tegauti. Po savaitės ten iš- išgulėjęs miesto ligoninėje, 
vyksta ir jo žmona Alek-į perkeltas Į Carver Nursingl 
Sandra. Malonių atostogų! I Home, Columbia Rd. (prie "Aido“ choro koncertu.

sandras Zujus.
Viešėjimo metu K._____

aplankė abu Čiurlionio an- das- 
samblio koncertus, Danos; 
Stankaitytės rečitali ir 1941 j 
metų birželio sukilimo mi-!

kaukę.
Penkias paras atidžiai ste

ciui uz gero "filmo“ kamba
rio išrūpinimą ir globą.

Jūsų Antanas

Jau turime 4 kandidatus

I Bostono majorus jau tu- 
įime 4 kandidatus. Iš jų 3 
demokratai — Joseph Ti-

bėjom savo širdžių žaidimą, milthy, Louise Hieks ir Tho- 
Ir ko tik jos neišdarinėja! j mas Atkins — ir respubliko- 
Koks jautrumas, koksžaiba-' nas John Saltonstall, Jr.

da- 
bet 
eiš-

vo. kai jos tarsi meilėj susi- kė.

kis "Žaibo kaialius

nėjimą su solisto V. Verikai-'■*• • • i . 1 Z Y

___________________ glausdavo, ar susipykusios
jatsiskirdavo, ar, nepadoriai

_ . . „. minčiai šmėkštelėjus, išsi-'
Paragink savo pazjstamus į gandusios nuodėmės, kaip

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Rugpiūčio 8 d. Romuvos
čio ir jo vedamo mergaičių išsirašyti Keleivį. Jo kaina vištos nuo lapės į medi pa- parke Montelloj - Brocktone 
"Aido“ ehorn knncprtn ‘ metams $7.00. ‘ šokdavo. Minku radijo eeeužinė.Minkų radijo gegužinė.

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Roddl\
(RUDOKIUTĖ)

O P 1 O M E T P. I S T t
Vaiandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

5 Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
* RQp«stirtfrai taisomo
t žiedas, papuošalus

379 W BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Te! AN 8-4G49

t! 
bi ? i

laikrodžio* '!

i:
::

Knyga yra geriansias žmogaus draugas
SOocceosoeoos<sociois<soQosos<soscco&&cooscoosor4CoooooQoa*;

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

a

Jei reik vaistų — eikit ; lietuvišką va ištiną.
Sav. Emanuel L. Rosengara, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskvrus šventadienius ir seka.

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

"'r —•»!
J Krosnies’aptarnavimaslįMęg

s*-—— 4.r— —T~' -W~' r- '“'-MiiilO?
Q Automatinis ipiJimas _
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

40
£.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder

Church Street
Milton, Mass.

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’ imo darbus iš lau
ko ir viduje, jryvenamų namų ir

(
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vatam.

Telefonas: 698-8675

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

i p e di n i s 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Ct.itre, 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.

*

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 Kč ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun-; 
čiam įvairius siuntinius į Lietu.; 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš j 
vietinės gamybos medžiagų, ap- j 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

COSMOSPARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ

! ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir : 
gara ntuotas

momis kainomis. Be to, siunčia-; Prekės parduodamos nuže- 
me maistą, pinigus ir galite už-, mintomis kainomis. Numa- 
sakyti jų gamybos prekes, čia t°ma- kad skarelių kainos 

sumokėsite pinigus, o giminės <
ten vietoje galės pasirinkti už-

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

pakils.
Atidaryta darbo dienomis 

sakytas prekes. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai-'vak.
Taipogi tarpininkaujame per ' o šeštadieniais

tam tikras įstaigas atsikviesti i nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal 
ar nuoiaiiniam apsigyvenimui, i susitarimą telefonu. 
Patarnavimas atliekamas grei-j 389 W. Broadvvay 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-! So. Boston, Mass. 02127 

kinsite. Vedėjas A. Schyrinski j Tel. 268-0068
‘**<##<*x<#«^r<#<r#»«*»»«r**«****<*************<*****************

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

Trans-Atlantic Travel Service

už 90 dienu Įspėjimo indelius moka

už visus kilus indelius moka 5;14%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
tary boje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus. 

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dažau ir Taisau *
e Namus iš lauko ir viduje.
> Lipdau popierius ir taisai 
t viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854

•i
Elood Sųuare 
Hardicare C o.

5 Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Banjan-iin Moore «J&žal
Popicro^ Sienoms

Stiklas Langam*
Visokia reikmenys namam*

Reikmenys plumberiama
”’«rkie zetežlea daiktai

-

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

podarogifts Ine. skyriu 
Bostone

< >
::

■!

1
-ii

Darbo vau.-mos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

*****<
r




