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Indėnai net 
naikintas kalėjimas. Dabar jie

indėnu sargybą tame apleistame rajone.

Šiaurės Vietnamas rengiasi 
lemiamam smūgiui

Koncentruoja kariuomenę ir ginklus bei tvirtinąs! 

strateginėse pozicijose, laukdamas amerikiečių pasitrau

kimo. Abejojama, ar vieni pietų vietna.' :ečiai sugebėtų 

atlaikyti didelio masto komunistų puolimą.

Pranešimai apie vis didės-į sąmoningai mažinamas, 
į niais kiekiais vykdomą ame- priešo aukos didinamos, 
rikiečių karių atitraukimą iš
Vietnamo, apie vis mažesni

o

Piie demilitarizuotos zo- 
ju žu/usiu skaičių ir apie re-1 nos esančios sutrauktos ge-

_______________  tėjančius ‘ susirėmimus su' riausios komunistų pajėgos,
19 mėnesiu laikė užėmę garsiąją A! calraz salą prie San Francisco, kai ten buvo pa- i priešu baigia Čia sudaryti kurios beveik .. ek;.:s paver

tą salą apleido. 50 ju susimetė apleistoje Nike raketų stovykloj : klaidingą Įspūdį, tarsi karas; tė pietų Metnamiečių in\a-

Kur veda viceprezidento
Agnew kelionė?

I
Jis aplankys 10 Azijos, Afrikos ir Europos valstybių.'

Ilgiausiai užtruks Pietų Korėjoje. Spėjama, kad gali pa 

simatyti ir su komunistinės Kinijos atstovu.
I

Valstybių santykiuose yra ti, kiek pietų korėjiečiai jau' 
dalykų, kurių negalima iš- sugeba naudotis pačiais mo- 
spręsti nei laiškais, nei te- dėmiausiais ginklais, ku-' 
legramomis, o tenka aptar- riuos yra gavę iš JAV’. Bet: 
ti tik pačiom valstybių gal- dar svarbiau — JAV’ norin-' 
vom ar jų pavaduotojam su- čios perkelti iš Okinauos su
sitikus akis i aki ir kalbant los i Pietų Korėją ir kaiku-! 
tiesiai i ausi. Tokiais atve- riuos taktinius atominius1 
jais netarpiškai patikrina- ginkit. Atrodo, kad to non 
ma, ar dar neatšalusi sena ir P. ėjos vyriausybė, nes'
draugyste, o kartais sudaro- tokių ginklų buvimas žymiai wiWcl" “rtl K'‘l.mond. Vai- > ">“»>">«
mi ir nauji bei slapti susita-'sustiprintų P. Korėjos sau- 
rimai. Taigi, aukštų valsty-i gumą
bės pareigūnų vizitai visa-! 
da sekami su dideliu dėme
siu. x r 1 o 4- i i ■» 1 n 1a >-»•*■* I z j *

1969 m. tuoj po angliaka- Birželio 19 d. ilgai sirgęs
„vi ' r« k -rVioa-o a vtim,,i,, p,-h, ' siu unijos pirmininko rinki-1 mirė Albertas Kynastas, gi-aplink pasauli tykiais, Artimųjų Ejtų po-, * J J Klaipėdos krašte 1894

litika. sovietų laivyno is.ga-. pralaWj kandi- nV sausio 3 d.. Velionis ne-

: datas Yablonskis, jo žmona priklausomoj Lietuvoj nuo 
! ir duktė. Yablonskis labai pat jos atkūrimo ėjo Įvairias 

ia Kuvvait Saudi .Vrabiia Bet aštrių akių žumalis-i kritikavo Boylę, kuris buvo paieigas, bet ilgiausiai dii- 
Con^o T3»a»J<a tai jau atkreipė rimtą dėme-i P^^ktąs. Jis kaltino Boy- bo bankuose, paskutiniuoju 

Morocio ir Purtieahia.'" si ir ! palyginamai nežymų! k dėl suktų rinkimų. unijos! metu buvo Tarptautinio 
Ši kartą bent oficialiai — Agnew stabteiėj'i- j fondų piktnaudojimo ir kt. banko direktonus.

labiausiai pabrėžiamas jo neva tik poilsiui Sigapu-1 Tuoj po i ablonskio nužu-
lankymasis Pietų Korėjoje, ai tm. nenumatoma; dymo pasklido kalbos, kad
kur jis dalvvaus perrinkto čia slaptai nusitikti su kokiu j čia gal savo pirštą prikišo 
prezidento Chung Hee Park Raudonosios Kinijos atsto- kaikas ir iš angliakasių va-...,9 v-.x.. dovvbės_

Praeitą sekmadieni tokion 
kelionėn
išvyko ir JAV vicepreziden 
tas Agnew. Jis numatąs ap-; Įėjimu Viduržemio jūroje ir 
lankyti 10 kraštų, tarp kurių kitokiomis problemomis, 
svarbiausia — Korėją. Indi-

! Angliakasių vado Neiv Yorke mirė
P. Korėjoje vicepreziden-; v e . . v. J

tas išbusiąs net 6 dienas. Gi žudikas prisipažino i Albertas Kynastas 
kitų valstybių lankymai ga-Į
Ii būti susiję su Pakistano:

Raudonosios
iškilmėse. i JeiSu. taiP’ tai ,&,.būt>3 

i bene ir visos ilgos kelionės
Sakoma, jog ta pačia pro- ’’ pagrindinis tikslas, o visa ki- Pagaliau buvo suimti keli 

ga ten bus pagvildentas ir'ta — tik to reikalo užmas-; Įtariami asmenys. Vienas jų 
P. Korėjos pasiryžimas ati- kavimas. A pač, kad ir Ag-j 27 m. Vealey ilgai delsęs 
traukti savo kariuomene iš new .vra atsargiai pareiškęs! prisipažino, kad kartu su ki-

mauguracijos

Karo viesulo nublokštas Į 
Vokietiją, velionis buvo vie
nas iš leidyklos „Aistija“ 
steigėjų ir vedėjų. Atvykęs
i New Yorka. jis tuoj Įsijun
ki Į vietos lietuvių visuome
ninė bei kultūrinę veiklą, 
dalyvavo Altoj. Mažosios 
Lietuvos Bičiulių d-joj, ypač

į ten jau blėsta ir artėja kaž- riją j Laosą ir atkakliai grū- 
kokia tvli sąjungininku per-’ mėsi su amerikiečių mari- 
galė, kuri visiškai išryškės ’ nais Prie Khe Sanh. Sako- 
baigus vadinamąją „vietna-! ka, kad dabar , komunistai 
mizavimo" programą, at-i puikiausiai naudojasi ir tais 
seit — perleidus visą karo keliais, kuriuos amerikiečiai

’ vedimo reikalą i pačiu pietų! nutiesė prieš Įsiveržimą i 
i vietnamiečių rankas. ‘ 1 Laosa bei kadai? s. prinda-

J mi Khe Sanh bazę. Šitų ke- 
ninkasgen. V. Karvelis Ant- Deja, karo koresponden- lių dabar nepajėgia nė ame- 
rojo pasaulinio karo 30 m.: tai ir kiti šios srities eksper-i rikiečių bombonešiai vėl vi- 
sukakties proga Tiesoj iš- tai turi kitą nuomonę ir yra|siškai suardyti.
spausdintam ilgame straips- susidarę daug realesni Įvy-Į
nvje, prisapnavęs visokių kių vaizdą. Karo ekspertai mano, kad
niekų, pagaliau rašo, kad ■ Jie nurodo, kad šiuo metu, • ir komunistai tik lankia. 
„Tarybinė vyriausybė, vyk-,! Šiaurės Vietnamas užima
dydama savo sąjunginius: svarbius strateginius punk- 
pasižadėjimus, paskelbė ka- tus, o ypač šiaurinėje dalyje 
ra ir per trumpą laiką. t. y.1 prie demilitarizuotos zonos 
nuo 1945 rugpiūčio 9 d. iki i koncentruoja dideles kari- 
rugsėjo 2 d. sutriuškino stip- nes pajėgas. Jau dabar ko- 
riausią rinktinę Japonijos munistai neleidžia pietų 

i Kvantuno armiją Mandžu- vietnamiečiams nė atsikvėp- 
rijoje. Japonija besąlygi-{ti ten. kur jie pakeitė pasi-!

i Tik vieni rusai 
sumušę Japoniją

Ryšiams su užsienio lietu
viais palaikyti d-jos pirmi-

koi amerikiečiu daugiau iš
vyks iš Vietnamo. Tam pa
greitinti jie gali padaryti ir 
kaikurių nežymų nuolaidų. 
Jie galį sutikti grąžinti ir a- 
merikiečių belaisvius, 'jeigu 
JAV sutiktų atitraukti iš In
dokinijos ir savo aviaciją. 
O tai anksčiau ar vėliau vis-

niai kapituliavo. Pasibaigė traukusius amerikiečių dali-j ^ek Įvyks dėl vadinamųjų 
II pasaulinis karas“. ‘ nius. Tai rodo ir didelis pie-' Ameiikos taikos balan-

Mes dar palauksime, kol Į tų vietnamiečių žuvusių ka- džių“ spaudimo. Gi tada ko-
• t i .-i; • \r ,, ,.................. j . , . ; tokie „karo istorikai“ pri- rių skaičius, nors jis oficia-Pietu V ietnamo, kurios ten i n013 kada nors aplankyti! tais Yablonski ir jo seimą sielojosi sporto reikalais, to- 1 '

Kiniją. | nužudęs ir už tai gavęs dėl iš visos širdies dirbo Lie-
1,700. o viso labo už tą tuvių Atletu klubo vadovy-

esama apie 50,000 vyrų ir 
jie užima centrines ir šiauri-Į 
nes krašto linijas. Bet tai paaiškės vėliau.

L. Žurnalistų s-gos 
garbės nariai

Žinoma, JAV nenorėtų, 
kad dabar, kai amerikiečių 
kariai iš Vietnamo vežami
namo, i» ten tiauktųsi ii ki- Lietuviu Žurnalistu s-gos 
t. sąjungininkai. Butų gera, va]dyba b;r2elio 4 d 

/ienų balsu
pakėlė kun. dr. Juozą Pimns

. .. . CS! ki ir Broni Raila,jo. nes Amerikos visuomene i ‘ ‘
dėl kai-iaujančių pačių azi-j Seniau į gar5ės narius 
jatų perdaug ašarų nelieja. ’ dabartinė valdyba buvo 

Spauda skelbia, kad vice-1 kėlusi Joną Kardeli (mi- 
prez. Agnew noris dar patir- ręs), Adolfą Klimą ir Kazį 

Karpių.
Dabar iki liepos 31 d. ko

respondenciniu būdu renka
ma nauja valdyba.

kad jų ten net daugiau pri-' 
būtų. kol pietų vienamiečiai Į na 
dar pakankamai nesustiprė-'

Žydai per metus 
! išdalina S23 mil.

ir uz tai 
viso labo

gavęs 
už ta

„darbą“ buvę skilta $5,200. Į beje.

sapnuos, kad rusai numenė 
i Hirošimą ir pirmą atominę 
bomba.

liuose pranešimuose yra ir
munistai pulsią Pietų Viet
namą visomis savo pajėgo
mis, žinodami, kad Amerika 
jau ten nei savo išvežtų ka
rių. nei atitrauktos aviacijos 
atgal negrąžins. Ir, sakoma, 
būtų stebuklas, jei vieni pie
tų vietnamiečiai tokį puoli
mą atlaikytų.

Taigi, optimizm tame
fronte nėra daug . s, jei
gu. žinoma, nepapūs kokie 
nors kiti diplomatiniai vė
jai ir už laikiną ramybę In-

! Simas Kudirka greta 
i Pauliaus VI

Kopūstus augina 
erdvėje

Velionis buvo ilgametisReikia manvti, kad 
ley atskleis teismui ir dau- Valstiečių Liaudininkų s-gos 

j giau paslapčių, ir gal pavyks ’ narys. Paliko liūdinti duktė 
išaiškinti, kas tuos žmogžu-’Birutė Bagdžiūnienė su šei

ma.

Vea-

džius papirko.

triukšmauja
Maskvoje ir Rygoje 80 

pa- žydų paskelbė bado streiką.! Jau ras
Maskvoje kelios dešimtys, 13 d. Lie

Mūsų Balfas per metus 
į grynais pinigais tepajėgia 
j skirti šalpai tik apie $50.009 į 
' ii

Sovietijoje kitaip ir 
negali būti...

Sovietų erdvėlaivio Sa- 
liut kosmonautai, kurie jau; 
trečia savaitė skraido erd-, 
vėje, augina ten ir kopūstus.' ma 
Kopūstai išleidę per dvi die
nas daigus.

National Record žurnalas i 
rašo, kad Gallup visuome- j 
nes nuomonės tyrinėjimo Į-i 
staigos duomenimis i klausi-!

„Kas yra labiausiai.
gerbtinas ar garbingiausias' 
asmuo pasauly“, atsakymai;

aseme, kad birželio 
kvoje kelios dešimtys 13 d- Lietuvoje buvo „ren- 

Latvijos ir Lietuvos žydų J kami“ Auksčiausios tarybos 
paskelbė dar kitos rūšies j atstovai. Rakėme irtai, kad 
streiką: jie susėdo pašte i- išrinkti visi, kiek tik tų kan-i 
staigoje ir iš ten nesitrau- didatų buvo — 
kia. Tuo jie protestuoja irgi
dėl to, kad negauna leidimo' nistai 
išvykti i Izraeli.

dokinijoje JAV nesumokės 
.„a svarbus bandymas,! "Kia'.osJX2s.1,f i?0?!3! sovietams ar komunistinei
ateity, kai kosmonautam į 1 -v B’an ^Kinijai kitoj vietoj ir kitos

s ilgai pasilikti erdvėje.!?1^’ Pau.,ut b Tha"‘! stambios kainos.

Tai 
nes 
teks ilg 
tokie 
maisto

pasu 
'daržai“ 
šaltinis.

rdvėje. 
bus šviežio ir Simas Kudirka.

Apribojo pašalpas
nepartiniai,°o visi wti komu- Senatas pratęsė karo ūkininkams

i

Mafijos narių 
Nėra kur dėti

Balsuoti turėjo teisę 2. 
060.249, baldavo 2,058.522. 
tai yra 99.92G. Taip 
biama viešai, o kiek

prievolę
Senatas nutarė pratęsti;

Atstovų rūmai nutarė ne
mokėti vienam ūkininkui 
pašalpos už nenaudojamus

j iš tikro, tai težino tik tie, ku 
Italijos valdžia neišmano, rje stovi arčiau valdinio lo 

! kur padėti Mafijos gengės, vio.
mis, o JA\ žydų salpos ko-j vadus. Ji buvo juos ištrėmu-
mitetas paskelbė, kad per-Į §i Į vieną salelę, bet pasi pik--------- . _

tiek pat kitomis gėrybė-!

',0o8.o22. privaloma karo tamvbą dar , 11 , u^.
’aip skel- 2 metam?t betsu sąlv'ga, kati ■ kalP- ?20’
k balsavo karas Vietname būtų baiG 00 . *>abai tokios paša pos
ik tie, ku- tas per 9 mėnesius. ^aleJ° S?utl,.net ° ,

. ... dar seniau ,os dvdis buvo

nai 300.000 žydų 25-se vals-1 tinę gyventojai kreipėsi Į
tybėse išdalijęs net 25 mil. Į teismą, ir teismas Įsakė tuos Londone iš varžytynių bu-
doleriu. gengsterius is ten atsiimti.

t TT-

Gen. Duonų \ an Minth kandi Rytų Pakistano pabegė- 
datuoja į Pietų Vietnamo prezi- Jjams jau suteikta 160milio- 
dentus. Jis yra šalininkas baig- py dolerių vertes pagalbos 
ti kurą ir išsilaipinti iš ”sve- JAV tam reikalui jau davė 
limos k < m t rolės“. , 70 mil. dolerių.

Vėliau juos iškėlė i kitą sa
lelę, bet ir tos gyventojai 
kelia triukšmą, nes dabar, 
bijodami gengsterių, salos 
nebelanko turistai, ir žmo
nės nustojo iš jų gaunamų 
stambių pajamų.

tas per 9 mėnesius.
Senatas taip pat apribojo

ir kariuomenės dydi — ne 
daugiau kaip 2 su puse mi-,
liono karių 

Šie senato
tui-i būti suderinti su atsto
vų rūmu nutarimais.

; galėjo gauti net $55,000. o 
dar seniau jos dydis buvo 
neribotas, todėl kaikurie jų 
gaudavo net milionus. 

Pašalpų tikslas — palai
nutarimai dar Įgtį .pastovy ūkio produktų 

kiekn ir atitinkamam auks-| 
tyje ju kainas.vo parduotas garsaus daili-j 

ninko Titiano paveikslas
Actaeono mirtis už $4,032, —----- —----  . . _ _____ .
COO, už Van Dycko 4 negrų I 28 lenkai, atostogavę Ju-į f’iorgio Almirante, Italijos nau-
galvas sumokėta $1,008,000. Sklinda gandai, kad Izra- goslavijoje, pabėgo i Italiją fašistų \adas. Jo partija
Viso labo tose varžytynėse elis ir Sovietų S-ga slaptai ir jau nemano grįžti atgal Į -<*'ivaldybiu rinkimuose uaxo 
buvo parduota paveikslų net tariasi dė, diplomatinių san- Lenkiją. Tai vis dažnėjan- daus; daugiau balsų, negu anks- 
už $8,735,580 lljkių atnaujinimo. tieji atsitikimai. ; či-”,. _______
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Su daina per pasaulį
Normaliomis aplinkybėmis „su daina per pasaulį“ 

turėtų būti tikrai linksma ir maloni kelionė, tarsi tokio 
pat pavadinimo filme, tik. deja, mums ir mūsų dienomis 
ji gal ir nėra visiškai tokia nerūpestingai džiuginanti, nes 
tuo tarpu iš jokios kelionės dar nėra galimybės grįžti 
namo__

Bet mes vis dėlto dainuojame. Dainuojame, kaip il
tie mūsų tėvai ir protėviai, jodami į karą. palikdami arti
muosius ir mylimuosius, vilkdami baudžiavos jungą, val
gydami vandeny pamirkytą bėralinės duonos plutą, rete
žiais apkalti keliaudami tyrlaukiais į Sibirą...

Dainuojame, nes daina guodžia, daina savo žodžiu 
ir muzikos garsu iškalba pasauliui mūsų širdies turinį, 
lengvina kančią, papuošia žmogaus vargą ir bando įpras
minti net 'jo mirtį.

Taigi dainuosime ir liepos 4 d. Chicago je. suvažiavę 
jau net į IV-ją JAV ir Kanados lietuvių dainų šventę. li
tai bus ir mūsų masinė lietuviškosios sielos gyvybės de
monstracija, kurią dabar visiškai tiksliai pakartojame kas 
ketveri metai ( 1956, 1961, 1966, 1971).

Bet šia pioga negalėtume tarti; kad tiktai naujieji 
ateiviai yra čia dainų švenčių pradininkai. Mūsų išeivija 
didesnes ar mažesnes dainų šventes suruošdavo jau ir žy
miai seniau. Štai, be kitų, jau 1916 m. Chicagoje dainavo 
12 chorų junginys su 500 dainininkų, diriguojant A. Po
ciui. 1930 m. New Yorke dainų programą atliko J. Žile
vičiaus vadovaujami 9 chorai taip pat su apie 500 daini
ninkų, o 1939 m. pasaulinės parodos metu — per 60 cho
rų J. Žilevičiaus diriguojamas junginys su apie 3,000 dai
nininkų. 1930 m. Chicagoje susibūrė apie 1.000 daininin
kų, o nedaug mažesni skaičiai ir kitose kolonijose. Šios 
lietuvių dainų dienos sutraukdavo net po kelias dešimtis 
tūkstančių klausytojų. Chorams diriguodavo A. Pocius, 
St. Šimkus, J. Žilevičius ii \ Taigi šios srities mūsų išei
vijos praeitis yra tikrai impozantiška.

Savaime suprantama, kad masinė daina tuo garsiau 
turėjo skambėti ir nepriklausomoje Lietuvoje. Ir tikrai, 
1924 m. Kaune surengtoje I-je dainų šventėje dalyvavo 
80 choru su 3.000 dainininkų; II-ji dainų šventė įvyko '

Kap. Ernest Medina, jo žmona ir gynėjo pavaduotojas 
kap. Truman (dešinėj) eina i teismą Ft. McPherson, 
Ga. Medina yra kaltinamas civilinių žmonių žudymu My 
Lai sodžiuje. Vietname.

okupacija trijuose kraštuose visą laiką budinga teroro ap
raiškomis.

Dienraštis vedamajame toliau pažymi: ”Su liūdesiu 
I ir drauge su pasitenkinimo jausmais sveikiname įvairias 
J baltų organizacijas JAV-se, vedančias iš tolo kovą už 
, Baltijos valstybių išlaisvinimą“. Laikraščio nuomone, šio- 
1 ji laisvinimo byla esanti nemažiau vertinga, kaip ir Ame
rikos žydų reiškiamos pastangos.

RELIGINIS KĄRĄS 

DĖL SKYRYBŲ

Toks karas prasidėjo Ita
lijoje. išleidus skyrybų įsta
tymą. Palyginus su kitų ša
lių tokiais.įstatymais, Itali
jos skyrybų įstatymas yra la
bai griežtas, bet jis vis dėlto 
pripažįsta skyrybas. C> anks
čiau iš viso Italijoje nebuvo 
galima teisėtai persiskirti.

Straipsnis baigiamas žodžiais: „JAV netrukus pami
nės Pavergtųjų tautų savaitę. Ar nevertėtų šiais metais 
paspartinti Baltųjų rūmų pastangas ta proga ryškiai pa
smerkti Kremliaus despotiją ir imperializmą? Bent tokios ' 
laikysenos patys šaukiasi Brežnevas, Kosyginas, Grečko ir Katalikų bažnyčia ir šian- 
jų draugai — banditai, vagys bei žudikai“. i dien skelbia, kad susituoku-

Dien™ šį vedamąjį paskelbus, Vilkas ir įvairios į tam“ tikrais
lietuvių organizacijos bei paskui lietuvi ai pasiuntė Dai- Į atsitikimais pats popiežius 
1\ Neus redakcijai (220 E. 42 St.) padėxos laiškus ' pripažintų susituokimą nie-

Birželio 20 d. dienraštis įdėjo Viktorijos čečetienės į kiniu, nebuvusiu
laišką. Autorė, padėkojusi dienraščiui, pažvmėjo: Į

I Priėmus minėtą skyrybų 
”Esu lietuvė ir tvirtai tikiu, kad žlugs komunistų im-• įstatymą, Vatikanas naskel-

perija panašiai, kaip griuvo carų imperija bei 1000-metis bė jam tikrą karą. Tai yra 
Reichas. Mano tautiečiai deda visas galimas pastangs 
paskubinti laisvės valandai Lietuvai, Latvijai ir Estijai.
Jūsų nesvyi-uojanti prieškomunistinė laikysena mums y- 
patingai daug reiškia“.

BALTIJOS KRAŠTŲ PAVERGIMAS

religinis karas, nes skyrybų 
įstatymo priešininkai kovo
ja, pasiremdami religiniais 
argumentais.

Lietuvos okupacijos atgarsis 
kongrese ir spaudoj

Bet ta kova yra ir politi
nė, ypač apeliacijos teismui 

New York Times“ dienraštis birželio 21 d. idėjo ve-: laikus peticiją su 1,370,134 
damąjj Baltijos kraštų pavergimas . Tai jau antras bal- ! istatymaS; išleistas prieš
sas penkių dienų tarpe, nes kitas žymiausias šio miesto 
laikraštis „Daily News“ vedamąjį Lietuvai buvo paskyręs 

} birželio 16 d.
„N.Y. Times“, priminęs 1941 m. okupaciją, rusų ui- j tėvas yra parlamento atsto- 

timatumą, bu vusius „laisvus rinkimus“, toliau nurodė, jog | xas >(?cia istas oi tuną. Jis 
nuo agresijos įvykdymo dienos brendojiauja karta, n „svietgkos«. pa.

jėgos, tai Vadikanas tą ką
rą gali laimėti.

150 metų, pasiliktų galioje. 

Naujojo skyrybų įstatymo

Baltijos valstybėms vis dar nepripažįstama nepriklauso
mybė. Maskva tebevykdo atkaklų Baltijos kraštų rusini- 

JAV kongreso atstovų rūmų narys Edward J. Der- mo vyksmą, siekia įbrukti rusų kalbos bei rusų kultūros 
(Illinois) š. m. birželio 14 d. kongrese pareiškė vyravimą.

1928 m., dalyvaujant 170 chorų su 6,000 dainininkų, o 1 Baltijos valstybių genocido dienos reikalu: Į Laikraštis baigė žodžiais: „Ir vis dėlto tebėra irody-
HLji — 1930 m., dalyvaujant 200 chorų su 9.000 darni- j „šiandien — Genocido diena, 30-ji masinių deporta-' mų net ir tų kraštų Maskvos gauleiterių skunduose, jog,
ninku ir apie 100,000 klausytojų. . cijų -į Estijos, Latvijos ir Lietuvos į Sibiro vergų darbo trims dešimtmečiams nuo Stalino gėdingo ir brutalaus __ ____ ________

Aišku, Lietuva tas tas gražiąsias tradicijas tęsia ir gfovyklas bei kitas Sovietų Sąjungos sukaktis. Šis komu- pavergimo praslinkus, laisvės troškimas Baltijos kraštuo-! šiuose pažangiuose kraštuo- 
dabar, ji dar vis plačiai ir galingai dainuoja ir šių dienų njstų žiaurumo įvykis buvo 1941 metais, prieš pat nacio- se ir šiandien tebėra gyvas“. ■ se kaip Skandinavijos ar
sąlygose, tik, deja, ne visada tai, ką ji pati nori... ! nalsocialistinės Vokietijos ginkluotoms pajėgoms įžygiuo- _____ _  Britanijos.

Š. m. liepos 4 d. Chicagoje įvykstančioje IV -je dainų jant j jos Buvusios sąjungininkės komunistų Rusijos že-
šventėje dalyvauja taip pat didžiulės masės dainininkų. mes<C
Čia prabils Jungtinis suaugusiųjų choras, kuriam pakai- , ■ *968 M. RINKIMAMS
tomis diriguoja Vincas Mamaitis, Algirdas Kačanauskas, 1 . Atst
Bronius Jonušas. Vaclovas Verikaitis ir Petras Armonas. Jas’ nur—>--------------- ------------- ------- ~ , i Vitai™ ateilv i t™vietai vėl neteisėtai pavergė tris tautas ir JAV vyriausybėj v . tai vienaip ar kitaip atsily Jau buvo lasyta apie zy-

dienom New York ginta. Ir tikrai, pav., 14 ne- dų teismus Leningrade ir 
aukojusių respubli- Rygoje už mėginimą pa-

.. . ... ,. . . , . .. ----------- ------------- asmenų buvo pa-i grobti lėktuvą ir skristi įcionalizavus pramonę ir pradėjus religinio persekiojimo ~ • •
veiksmus.

GENOCIDO DIENA

\vinski Italijoje, kaip matome, 
kaikas dar laikosi tvirtai įsi
kibę senovės likučių. Gal 
dėl to ten ir komunistų pri
viso daug daugiau, negu to-

f 1968 M. RINKIMAMS ( aukoja ne dėl to ar kito kan- 
tst. Dervvinski, priminęs rusų ir vokiečių okupaci- iai e-ict a <300 MILIONU' d^ato gražių akių, bet tikė-Į 
rodė, kad. antram pasauliniam karui baigiantis, so-, - - damiesi, kad vėliau bus už 1— . — - - _ • l’itm’n olai

to žygio niekuomet nėra pripažinusi. Baltuos kraštai, pa- asil.žraęs Citizens‘ tkšSai
sak atstovo, žymiai nukentejo, sukolektyvinus ūkius, na-: Research Foundation of konams

Princeton tyrimo duomeni- skirti ambasadoriais. Iš jų 
mis. paskelbė straipsnį, ku-, daugiausia aukojęs ($51,

ŽYDUS TEISIA 

IR MOLDAVIJOJE

Lituanistinių mokyklų chorams diriguos Stasys Sližys ir 
Faustas Strolia. Be to, trečiojoje dalyje bus atliekama B.
Budriūno kantata „Lietuvos šviesos keliu“, diriguojant 
pačiam autoriui ir dalyvaujant solistams Prudencijai Bin
kienei ir Jonui Vazneliui bei akompaniatoriams Raimon
dai Apeikytei ir Stasiui Gailevičiui. j Dervvinski toliau pažymėjo, kad šimtai tūkstančių

Taigi telieka tik linkėti, kad ir ši dainų šventė ža- 1 estų, latvių ir lietuvių buvo išvežti nelyginant galvijai iš 
dintų mūsų tautinę sąmonę, glaudintų didžiąją lietuviš- ; savo kraštų, juos pakeičiant sovietų imperijos sričių gy- 
kąją išeivijos šeimą, uždegtų kūrybine žiežirba mūsų jau-. ventojais. Esą. „tas masinis pasikeitimas gyventojais iš
nimo širdis ir įprasmintų musų kelionę per pasaulį.

Spaudos laisvė ir valstybinė 
paslaptis

Nevv York Times ir Washington Post dienraščiam... ... .
j ei 71 PI

pabandžius spausdinti slaptus Pentagono dokumentus ir Į .

esmės pakeitė Estijos, Latvijos ir Lietuvos etninę gyven
tojų sudėtį“.

Dervvinski pabrėžė: nemalonu Genocido dienos pro- i kąd per tuos 12 metų rinki- 
ga į tai atkreipti Atstovų rūmų dėmesį. Tačiau, nelaimei, |mų išlaidos tepadidėjo 43 

į tai būtina, kol, pasak atstovo. „Sovietų Sąjunga ir toliau? %• Paskutiniuoju metu rin- 
f Baltijos kraštų gyventojus laikys kolonijiniais žmonėmis,
į kuriuos reikia išnaudoti, jų turtą išvežti ir juos laikyti že- 
į mesnėmis būtybėmis, kurias reikia sunaikinti“. Jo žo- 

"tautžudystė, genocidas yra neleistinas, neatsi-

riame rašoma, kad 1968 m.' 000) Guilford Dudley da- 
rinkimai kandidatams atsi- Į Bar yra ambasadorius Dani- 
ėjo 300 mil. dol. Tai yra 50! joje.
% didesnė suma. negu 1964 į
m. rinkimų. O jei palyginsi- į Respublikonai rinkimams 
me 1964 m. rinkimų išlaidas! išleido dvigubai daugiau nei
su 1952 m., tai pamatysime, demokratai. Demokratams 

nesisekė lėšas telkti, ir jie 
turėjo skolintis. Ir dabar dar 
demokratų partija turi nesu
mokėjusi 9 mil. 300 tūkst. 
dol. skolos.

Izraelį. Tokių teismų jau bu
vo 4. Juose nuteisti 25 asme
nys kalėti nuo 1 iki 15 metų.

Dabar Moldavijos sosti
nėje teisiami 9 žydai už 
priešvalstybinę veiklą. Jiem 
taikomas baudžiamųjų įsta
tų str. 70, kuris baudžia „už 
agitaciją arba propagandą, 
kurios tikslas pakenkti so
vietinei valdžiai“. Iš tikrųjų 
tie žydai teisiami už norą e- 
migruoti į Izraeli.

kimų išlaidas ypač padidi
no televizijos panaudojimas 
ir milionierių Kennedžio ir
Rockefellerio kandidatavi- į s30®®®*®..•■■■■■■■■■■■roK.aiisiiisa

vyriausybei siekiant tą veiksmą sustabdyti, pastaruoju ,į. j...
metu tiesiog kaktomis susirėmė konstitucijos garantuota " "
spaudos laisvės ir v alstybinės paslapties išlaikymo prob
lemos. Kaip jas suderinti?

Iš vienos pusės, demokratinėje santvarkoje tauta tu
ri žinoti viską, ką jos išrinkta valdžia daro ar planuoja, 
nes čia vyriausybė tėra tik tautos valios vykdytoja.

žvelgiant į tai. kas jį vykdo, kokios jo aukos bei koks jų

Savo žodį JAV kongrese baigdamas, atst. Derwinski 
atkreipė dėmesį į tai, kad estai, latviai ir lietuviai visame 
laisvajame pasaulyje yra išlaikę savo tradicines, visuome
nines, kultūrines ir bažnytines organizacijas, kurios tebe
tęsia pastangas savo tautiečių, pavergtų Sovietų Sąjungos

Bet ar gali spauda skelbti visas žinias, net tokias, ku- j ribose, naudai. Baltijos kraštų teisėti atstovai tebeveikia

vimas.

Ypač įdomus to tyrimo 
faktas yra tas, kad nesėk
mingai kandidatavęs į pre-j 
zidentus šen. McCarthv iš-Į 
leido net 11 mil. dol. Penki 
aukotojai jam davę po dau
giau nei $100,000.

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

rios gali pakenkti valstybės saugumui ar sukompromituoti 
vyriausybę svetimų šlių akyse? Aišku. — ne. Bet kas ta
da turi teisę nuspręsti, kurie dalykai skelbtini, o kurie vi
suomenei nutylėtini? Ar galima tą sprendimą palikti tik 
redaktoriams bei teisėjams, kurie negali orientuotis ge
riau už politiką planuojančius vyriausybės atstovus? Bet 
jeigu žinių skelbtinumą konrolius vyriausybė, tada jau 
būtų krašte Įvedama cenzf va ii- priartėta prie tokios dar 
1920 m. pareikštos Lenim, ..uomonės:

"Kodėl turėtų būti leista spaudos ir žodžio laisvė? 
Kodėl vyriausybė, kuri daro tai. kas, jos įsitikinimu, yra 
teisinga, turi leisti save kritikuoti? Juk jinai neleistų savo 
opozicijai vartoti mirtinų ginklų, o idėjos yra dar mirti- 
niau pavojingos, negu šautuvai.“

laisvajame pasaulyje, ir jais nėra rusų iškamšos vadina
mose socialistinėse respublikose. Atst. E. J. Derwinski sa
vo pareiškimą baigė šiais žadžiais:

"Esu tikras, kad Baltijos gyventojų ištvermė prisidės 
prie komunizmo nugalėjimo ir kad pagaliau laisvė bus at
statyta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“.

KRUVINA SUKAKTIS

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
dol7sudėtuTdaugiausia ma- Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par- 
žomis sumomis. ’ išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter-

Iki nominacijų buvę iš

Trečiosios partijos kandi
datas Wallace išleidęs 9 mil.

leista: Johnsono — 1 mil.
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 

Humphrey — 4 mil., Mc- Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
Carthy — 11 mil., Kennedy frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū- 
— 9 mil., McGovern —75, dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są- 
000, Maddox— 50.000 dol. jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K.

Daily News“, milioninio tiražo dienraštis New Yor- Nixonas išleidęs 10-12 Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.
ke, birželio 16 d. paskyrė vedamąjį, paminėjęs tris ivy- mil., Rockefelleris — 8 mil.. j . .
kius: 31-ją Baltijos kraštų okupacijos sukaktį, deportaci-J Pomney — 1.5 mil., Reagan n7ia V C1 * UV°$ m e M artijos
jų sukakti ir priminęs artėjančią Pavergtųjų Tautų savai-' 650.000 ir Stassen —90, Z8, e ega ura*

Į tę JAV-se. Dienraščio straipsny „Kruvina sukaktis“ (su Į ^° •
Aišku, laikantis tokios pažiūros, tuoj pat būtų galima , trijų Baltijos valstybių žemėlapiu) nurodyta, kad prieš , d” ' R k f 11

užčiaupti spaudai burną, bet tuo pačiu būtų užsmaugta ir' 31 metus Sovietų Rusija buvo okupavusi tris šaunias, se-' idnkfmu^šlaid °did4 
demokratijos dvasia, ko dar niekas čia nenori. ! nas (grand old) Baltijos valstybes. įvykdžiusi, sovietams su<jėjo jie patys arba

\ adinasi, reikia tikėtis, kad vis dėlto šiuo atveju bus ' prižiūrint, "rinkimus“, tuos kraštus Įjungusi į sovietų im- jy šeimos nariai, 
rasta kokia nors „magiška“ formulė ir spaudos laisvei, ir perijos ribas, šimtus tūkstančių Baltijos kraštų gyven-

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis. Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr.
Britain.

vyriausybės paslapčiai apsaugoti. tojų išgabenusi į ašigalio ar Sibiro sritis. Esą, raudonoji Aišku, pinigus rinkimam

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero. III. 60650.

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127.
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KAI SKAITO BAMl 
TAS DUONOS Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS N E PEIKIA.

Tūkstančiam laiminga diena
NORTHEASTERN U-TO 

PABAIGTUVĖS

Northeastern universite
tas Bostone birželio 20 d., 
sekmadieni, turėjo išleistu
ves. Svečių kvietimuose pa
rašyta: 2 vai. 30 min. Dar 
gerokai prieš skirtą laiką 
svečių vietos jau sausakim
šai užsėstos.

Išdalinus daktarams ant- 
kakles, sveikinami magist
ro laipsni gavusieji. Pakyla 
geras trečdalis išleidžiamu-' 
jų. Pasipila katutės. Jie vėl 
sėda. į

I
t

Prasideda diplomų Įteiki
mas. Keturios virtinės kopia 
estiadon, o čia iš anksto pa-Į 
rengti žmonės, atsukę spin
tas prieš ateinančius, vienam

žemai salėje 4 kolonos p0 ki,t0. •itlu0(la. diplomus.;.. 
54 eiles kėdžių, po 15 Pne ąiptd ĄO'i dekanai .r 

r spaudžia kiekvieno ranką, 
linkėdami gero pasisekimo.

Teroristas Heriberto Salazar granata susisprogtii no save ant policijos būstinės laiptų Čilės sosti 
nėję. Jo marškiniai pakibo ant medžio (paveiksle apvesta ratuku). Policininkai slepiasi už automo
bilio. nes teroristas, prieš susisprogdindamas, nu šovė net du detektyvus.

LIET. BENDRUOMENĖS 

MĖNUO

I

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

JAV LB centro valdyba 
prašo įsidėmėti, kad šiais! Atsiminimus visuomet Į- 
metais Lietuvių Bendruo- j domuįskaityti, todėl siūlome
menes menesiu yra skelbia
mas r u g s ė j i s. Kiekvie-

isigyti šias musų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at-

na LB apylinkė yra ragina- siminimų knygas: 
ma tą skirtą bendruomenei 
mėnesi atitinkamai atžymėti 
veikimu. Štai keletas pasiū
lymu:

po 04 eiles kėdžių, po 15 
kiekvienoje eilėje. Kėdžių 
grupės dar atžymėtos skir
tingų spalvų apdangalais.

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiek v ieno tomo 

Įrašyti visus vaikus Į litu- kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi
nimų II-sis tomas, kaina 
kietais viršeliais $6.00.

anistines mokyklas;

remti ir platinti lietuviš
kas knygas ir spaudą;

Trys tūkstančiai keturi 
šimtai su viršum baigusiųjų, 
o, žiūrėk, per nepilnas dvi 
valandas iškilmės baigtos. 
Pavyzdys mūsų organizaci-Į 
jų 'vadovams, kur Įsišnekę-j 

j ję ir vadai ir prelegentai. 
Paaukštinimas atitvertas ^e^aip neranda kalbos ga-j - 

nuo užpakalyje esančių eilių lo’
žalumvnais. Prie šestrada ir. ......
ios nriekvie — trelės vai-' IsIeist^ sąrašuose ran- jos pneKyje geies, vai i - kpipfa nPt,jViškn 
nikai. Abiejuose pakraščiuo- (tarn,e..n keletą lletuvlskH Pa‘ 
se laiptai iš salės, apstatyti.'ai '
žalumynais. Prieš estradą ir į Magistro laipsni iš elekt-

Priešais kiek atokiau ge
rokas paaukštinimas — est
rada. Joje 5 eilės kėdžių; 
už jų tarpas, ir vėl eilės kyla 
aukštyn.

KANADOS NAUJIENOS MIRĖ DR. M. NASVYTIS

HAMILTON, ONT.

įamžinkime Simą Kudirką

„ į įtraukti Į lietuvišką veikPraeitame numery P^ne-L \ ■
' nei nuo pat ryto, todėl kvie- 'šėme, kad birželio 13 d. Ma-' 
čiame atvykti kuo anksčiau- tulaieio senelių namuose 

• šiai. prie' Putnamo. Conn., mirė
. Salomėja Nasvytienė, o da- 

1970 m. lapkričio 23 <1. „ S'k’.vBos s:1' i'}inkas A- bar jau'turime pranešti, kad 
okupuotos Lietuvos lietuvis 1 al]a,?k>s. Lietuvos sa- birželio 22 <1. ten pat mirti- 
jūrininkas Simas Kudirka. '.???'nas širdies smūgis ištiko ir
ištrūkęs i'š okupantų vergi- džiai remia SLA veiklą, y-

, .. , , • i pač šia gegužinę. iš kuriosjos, pakrančių sargybos lai- ; • • v
ve "Vigilant“ maldavo lais-i 

rada padengta įaudonais vnc inž o-nvo Petei* Joseoh ves, bet jos negavo, kad ne- 
takeliais. Estradoje net trys Rakauskas; pakenktų plekšnių bizniui:!
mikrofonai: vienas viduryje, ’ jam atsisakius grįžti Į sovie-
prie pulpito, o kiti du pa-į Chemijos bakalauro — tų laivą, iš sovietų laivo at
krančiuose. Prieš pulpitą di- Thomas Charles Gaputis, vykę budeliai jį be sąmonės

pelno $100 bus inešta i Ka
nados Lietuviu Fondą Simui 
Kudirkai Įamžinti.

Visus kviečia atvykti Į ge-

daktarą Motiejų 
vyti. Birželio 26 d. jis 

palaidotas ten, kur ir jo 
žmona — Putnamo seselių 
kapinėse.

jos vyrą

dėlė gėlių puokštė.
. i

cum Įaudė. nusitempė.

telkti lėšas LB darbams;*- .
išrinkti metini LB solida-i VOS VYC^O PED-

• SAKAIS, Juozo Strolios įclo-
,U ° !nas?’ | mūs 1940-1945 m. atsimini-

176 psl. kaina $2.00.mai,

PASKUTINIS POSĖDIS, 
surašyti ir informuoti lie-1 Juozo Audėno atsiminimai,

tuvių kilmės amerikiečius 227 psl., kaina........... $4.00
apie Lietuvių Bendruomenės.

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

veiklą ir kt.

JAUNIMO LITUANIST. 

STUDIJŲ SAVAITĖ

Rugpiūčio 15-22 dienomis 
1 Dainavoje LB centro valdy
ba rengia Jaunimo lituanis
tinių studijų savaitę. Yrav įsus <uvyft.ii į ge-1 ta,. yt Vacwti« o-imč 1800 -gužinę Padalskių sodyboje I* 4 ,i ‘ ąa,-tLnk pakviesta visa eilė paskaiti

S vasario 4 d. Sartininkų .R kuri ilin s jauni_
vai., Tauragės apskr., gim 1i SLA 72 kuopos valdyba

2:30 vai. pasigirsta trimi-' Mechaninės inž. — Vicent Simo Kudirkos šauksmo 
tas, ir iš užpakalinių patai- Davulis. mes. neprivalome užmiršti.
,pų pasipila juodom togom ! Sovietų žiaurumus turime
ir juodom keturkampėm ke-j Technologijos inž. — A- nu°lat kelti viešumon, o Si-Į 
puraitėm 4 žmonių srovės. ]ec Peter Karvs. mo Kudirkos vardą Įamžin-,
Kepuraičių kutai skirtingų *” kime Lietuvių Fonde, ines-
spalvu (pagal kolegijas ar. Ekonomijos (business ad- darni bent $100 Įnašą, 
specialybes). Dalis išleidžia- minst.)—Vinvent Milaika,
mųjų turi skirtingų spalvų Bernard Franc Tautkus, Tuo budu Simo Kudirkom
apykakles. Voros plaukia cum Įaudė, ir Paul Kevin /ra pasiryžusi iam-
tyl'iai. drausmingai ir užima Tamulynas. zlrltl SLA 72 kuopa. Tam
savo vietas. Netrukus beveik, . “ksl“ surl"kt‘ JJ
pusketvirto tūkstančio vietų' Meno —Mary V. Gelinas, P°® d- ' atan” . a a10 
užimtos. Visi stovi. 1 cum Įaudė, ir Debra Lubin. sodyboje f 158 Willow gt.),

Paris. Ont., rengia geguzi-
Vėl trimitas. Išeina iškil- Humanitarinių - pedago- n£- J°s programą atliks ”Li- mių vadovas^Skėles X ghiių mokslų - Rita-Stella “te^. vadovaujant 

siteto ženklą — žibintą. Ne-j Baltušis, Loretta-Mary Ko- Rožytei Vass Veiks lietu- 
ša oriai, iškilmingai, kaip di- dzis ir John Albert Petrule- \1=kū taleriu bufetas, bus n 
džiausią šventenybę. Groja- va&e (PetįUlevičius?). isl PnH gėrimų.
mas maršas. Užlipęs estra-i . I Kelias Į gegužinę: iš Ha-
don, Įstato .prieš pulpitą Į; Humamtan’, . Tk miltono važiuojant antruoju 
tam tyčia parengtą stovą, o mas-John Aukštikalnis. Ge- keliu važiuoti tiesiai iki 5_ 
pats, pasitraukęs porą žings-. Anusauskas, cum . R k žk lė kirsti 5_ji

. , ._ 1 Įaudė, George Adams Sara-y • •’nių, iškilmingai sustoja. ,. T. • • A .1- o kelią, tiesiai pavažiavus 
. . . i fr”as’ Kazimir Anthom Sa-( pusantros mylios, sukti i

Vėl tnmitas. ir orkestras. rafmas ir jau praeitame Ke-kai už pusantros mylios
traukia kitą melodiją. Isei-i Ieįvio numery minėta Irena-• ♦ k K niflv5ęi,n5 t ,-pfn
na keturios vėliavos, lydi- Dalia Treimene, cum įaudė?
mos ginkluotų palydų. Pri-j
ėię prie estrados, sustato vė-i Fizinės terapijos — Juli- 
liavas, ginkluoti palydai pa- ja Pauliukonis; slaugių — 
sišalina, o vėliavnešis pasi- Kathleen Mary Kleponis. o 
lieka. i Associate of engineering—

1 Vytas Justinas Kurapka.
Tuoj pasirodo universite-i

to prezidentas. Ivdimas se- Neabejotina, kad buvo ir 
nato ir garbės daktaru. Eina . daugiau lietuvių kilmės as- 
lėtu iškilmingu žingsniu iš-!^enU baigusiųjų tarpe, bet

vos trispalvė 
sodyboje.

A. Padalskio

Važiuojant 5-ju keliu, jo 
ir 2-jo kelio sankryžoje prie 
šviesų važiuojantieji rytu 
kryptimi turi sukti i kaire, 
o vakarų kryptimi — i deši
nę.

Jei oras būtu nepalankus.

LOWELL, MASS. 

SLA 173 kp. susirinkimas

naziją baigė Kaune, o medi
cinos mokslus — Maskvos 
universitete. Nepriklauso
moje Lietuvoje dirbo savo 
profesijos darbą Įvairiose li-

Kuopos susirinkime bir-! goninese ir 
želio 6 d. buvo .paminėtai praktika, 
veiklios kuopos vicepirmi-; Velionis, dar gimnazistas, 
ninkės Emilijos Ramanaus-- vadovavo gausiai Kauno 
kienės mirties metinė sukak-j s]apęaj moksleivių kuopai, 
tis. Minėjimas buvo suruoš-1 jjs buvo veiklus Maskvos 
tas Kastancijos Gurskienės Lietuviu studentu di
pastangom!
lėšomis.

ir beveik jos

mui lituanistines žinias, su
pažindins su Lietuvos isto
rija, lietuvių moderniąja li
teratūra ir drama. Visos LB 
apylinkės yra prašomos ska
tinti savo jaunimą vykti i

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1018) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ...................$3.75,

ATSIMINIMAI IR MIN-vprtėąi niivačia . ------ • ..... ... . .* a 1 oiiviiiniiviai IK1 Dainavą pasisemti žinių n-fys, Kazio Griniaus.
pabendrauti su savaisiais.

Jaunuoliai prašomi regist
ruotis LB centro valdyboje 
šiuo adresu:

-jos na
rys. Nepriklausomoje Lietu
voje jis veikė ne tik savo 

j profesijos, bet ir Įvairiose 
Gerai, kad nariai nępa-;kjęose organizacijose, 

miršta mirusių veikliųjų’
Politinėj veikloj jis savo 

darbus jungė su valstiečių 
liaudininku srove. Ju sarašu 
jis buvo išrinktas ir Steigia-

kuopos narių.

Serga K. Gurskienę

I to
mas, 300 psl., kaina .......$2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1S50 knetu atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Kaina .............................. $2.00

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psk, kai
na ...............................$2.90

J. Gaila, 121 Antietam 

Road, Cherry Hill, New 

Jersey, 08034.

Tuo pačiu metu Dainavo
je vyks lituanistinių mokyk
lų savaitė ir tautinių šokių 
vadovų kursai.

Tarp kitų paskaitų Jauni
mo lituanistinių studijų sa
vaitėje paskaitą tema "Lie
tuvių kova amžių bėgyje“

tasmojo Seimo nariu, bet 
pareigas užleido kitam.

Velionis yra nemažai ra- 
Jšęs Medicinos žurnale ir ki- 

jos pažįstami linki toj lietuviu spaudoj. 1949 m.

K. Gurskienė sunkiai su
sirgo. paguldyta Lowelio 
Genei ai liginineje.

Visi
ligonei pasveikti.

L. Paulauskas

MOKYTOJU STUDIJŲ 
SAVAITĖ

gpiuaoRu 
Dainavoje

15-22 dienomis 
ivvks LB švieti-

atvvkes i Ameriką, gyveno 
ir dirbo Chicagoje, vėliau a- skaitys dr. Henrikas Nagys..
bu su žmona apsigvveno pas Į 
dukterį ir žentą Nevv Have- 
ne. o pačiu paskutiniuoju
m^tu buvo globojami Matu
laičio senelių namuose.

Ilsėkis mielas daktare, ra-
mo tarybos rengiama Litua-, miai Connecticut žemėje.

Tavo dukterims ir broliams 
— gili užuojauta.

B. MATULIONIS APIE 

LIETUVOS GENOCIDĄ
GYVENIMO VINGIAIS, 

Birželio 13 d. dr. B. Ma- dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
tulionis kalbėjo apie lietuvių nės, 360 psl., kaina . .$3.50.
tautos naikinimą (genoci-'
dą) Worcesterio Lietuviui SIAURUOJU TAKELIU, 
Bendruomenės surengtame K..B. Kriaučiūno. 178 psl.,
Lietuvos okupacijos 31 m. kaina ............................... $2
ir pirmųjų didžiųjų trėmi-! ATSIMINIMAI APIE 
mų 30 m. sukakčių minėji- yuOZĄ LIŪDŽIU, Pel rone- 
me- lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,

kaina ............................... $1.
Meninę programą atliko A,iąov«A ,

J. Beinoriaus vadovaujamas „^ERRIJ^AU^OMĄ L.E- 
Ra*

puslapių,

Mistinių mokyklų mokytojų 
studijų savaitė. Tuo pačiu 
metu ten yra ruošiami ir 
Tautiniu šokių vadovų kur
sai. Mokytojų studijų savai
tei ir šokiu vadovu kursamsiš pavardžių jau atsekti neį

manoma dėl jų suslavinimo 
ir garbės dakta- ar suarnerikoninimo.

SLA 72 kuopa jau jau 
ar pana- daugeli metų ruošia geguži- 

šios iškilmės buvo ir kituo- nes Padalskių sodyboje, 
se universitetuose, kuriuos Vieta yra labai graži ir pa- 

Iškilmių vadovas kviečia ?al>nemažas lie-togi privažiuoti. Tos^gegu-j 69 Fern Ca5,le 
universiteto prezidentą tar-Į
ti žodi. Jo žodis — 2 minu-' 
tės: nasveikina auklėtinius 
ir pakviečia Coretta Scott 
King (Martvno Liuterio 
Kingo našle) pagrindine

kilmių uniformose.

Senatui 
rams užėmus vietas, išlei
džiamieji susėda. Prasideda .. žinoma, tokios 
iškilmingas aktas.

1
10

tuviu skaičius.

gegužinė Įvyks Padalskių 
gyvenamose patalpose.

VLIKO PIRMININKAS 

EUROPON

vadovaus B. Krokvs.. Vliko pirmininkas dr. J.
. ........................... ... K. Valiūnas birželio 16 d.
Registi aci ios ir informa- jįVyko j Europą ir kelionėje 

cijos reikalais yra prašoma į }£fpJs apje tris savaites. Va- 
kreiptis į vadovą B. Kroki. ]jįjnuj išvykus. Vliko pirmi-

penketukas.

žinės yra mėgiamos. Pernai 
gegužinėje buvo svečių net

iš Montrealio, Toronto,! 
Dovanokite savo drau !Vancouverio, New Yorko.: 

gams ir bičiuliams metinę! Tikime, kad ir šiemet turė-'

Moks. chester, N.Y.

Drive, Ro- 

14622.

ninko pareigas eina vicepir
mininkas dr. B. Nemickas.

(E)

TUVĄ ATSTATANT, 
polo Skipičio, 440 
kaina ....................

kalba truko Keleivio prenumeratą. Jums
sime svečių iš toli.kalbėtoifl. Jos

20 minučių. į atsieis tik $7, o tas, kuriam, Sodyba yra paruošta va-
Po jos kalbos prasidėjo ji bus dovanota, per metus sagoti, via plaukiojimo ba-

garbės doktoratų (jų buvo u savaitė raudamas Kelei- ^^as’ krosnys’ kuriais sve- 
10) ir mokslo doktoratu k g ciai ^ales veIt;ul. naudotis.,
(15) Įteikimo iškilmės. : vi> iu# tikrai Sodyba yra užleista geguži-,

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido „Lietuvių Dienos“.

Ta pačia tema ir ta pačia Kaina ................................
proga jis kalbėjo birželio 201 NEPRIKLAUSOMA LIE- 
dieną FTovidence, R.I. Ir čia TUVA, R. Skipičio atsimi- 
minėjimą surengė LB apy-į nimų II tomas. 476 psl., kai- 
linkė. na $7.00.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 

rn-i j 1 v • • 1 .(atsiminimu (1918-1940) V
Ph,l.delph.^,e I»yku»>!tomas. 995 psl.. kietais vir-

men, konferencija: -el;ais kajna g3 75 
54 balsais prieš 49 nutarė
paraginti prezidentą baigti To paties autoriaus tomas 
Vietnamo karą iki šių metų M kietais viršeliais $3.(5, 
galo. minkštais $2.50.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Dail. V. Ignas Lietuvoje Į Lietuvis—bokso čempionas

Kaunietis Juozas Juoce- 
vičius. bokso rungtynėse Is
panijos sostinėje nugalėjęs 
rumuną Nastasę, laimėjo 
Europos antrojo vidutinio 
svorio bokso čempiono var
dą.

Gerų boksininkų Lietuvo
je netrūksta. 1953 ir 1955 
metais aukso diržu buvo ap
juostas kaunietis Algirdas 
Šocikas, 1961, 1963 ir 1965 
metais — Ričardas Tamulis. 
Danas Pozniakas Europos 
bokso čempionatuose 1963 
m. gavo sidabro medali, o 
1965, 1966 ir 1969 m. —

Vilniuje buvo surengia 
New Yorke gyvenančio dai- 
liniuko Vytauto Igno kūri
nių paroda (apie 90 darbų).

Literatūros ir Meno žrna- 
lo birželio 19 d. laidoje Dai
lės muziejaus direktorius 
Pranas Gudvnas rašo, kad 
tą parodą aplankė ne tiktai 
dailininkai, bet ir kitų pro
fesijų žmor.ės, svečiai iš ki
tų respublikų.

„V. Ignas supažindino 
mus su didelės meninės kul
tūros kūryba*4, rašo P. Gu- 
dynas, ”o jis pats aplankė Į aukso medalius 
daugelio mūsų dailininkų'

John Fairfax ir Silvia Cook krauna maistą i 35 pėdu lai
veli Britannia II. Tuo laiveliu jie nori iš Ensenada, Mek
sikoje, perplaukti Ramųjį vandenyną.

Gražiai palaidojom konsulą 
adv. A. 0. Shallną

Birželio 19 d. miręs Lietu- 
adv.

kitataučių, Lietuvos garbės 
konsulas adv. Antanas O.vos garbės konsulas

Antanas O. Shallna buvo'Shallna buvo ilgos virtinės 
pašarvotas Waterman & j automobilių palydėtas Į am- 
Sons laidotuvių Įstaigoje, žinojo poilsio vietą — Mt.

dirbtuves, svečiavosi jų bu-į 
tuose, bendravo su Įvairių1 
kartų kūrėjais44.

Įvairios žinios

Okup. Lietuvos sportinin
kai, ši kartą dvi moterys) ir 
vėl pasižymėjo. Gegužės 
mėn. Sao Paulo, Brazilijoje, 
Įvykusiame pasaulio moterų 
krepšinio čempionate sovie
tų komanda iškovojo pirmą 
vietą. Aukso medalius 4ai- 
mėjo vilnietės Larisa Vin-
čaitė ir A. Jankūnaitė.

* * *
M. K. Čiurlionio dailės 

muziejuje Kaune gegužės į 
pabaigoje atidaryta nuolati
nė dailininko skulptoriaus 
Petro Rimšos, mirusio 1961 
m., kūrybos ekspozicija. Iš
statyta daugiau kaip 70 dar
bų. * * *

Birželio mėn. pradžioje 
Bulgarijoje, Rusės mieste, 
iš Vilniaus atvykęs R. Ge
niušas operos teatre diriga
vo tris operas: „Rigoletto.44 
„Don Carlos“ ir „Traviatą44. 
Dalyvavo vilniečiai solistai 
N. Ambrazaitytė, E. Čiuda
kova, V. Daunoras, V. No
reika ir K. šilgalis.

* * <

Vilniuje trečią kartą su 
grafikos darbų paroda vie
šėjo iš Varšuvos atvykęs 
Kazimieras Švainauskas. Jis 
pateikė 30 lakštų „Varšuva-
Vilnius“ tema.* * *

„Svečias gėrėjosi Lenino 
premijos laureato skulpto
riaus G. Jakubonio kuriamu 
Maironio paminklu“.

Svečio biustą lipdąs skulp
torius K. Bogdanas, o daili
ninkė S. Veiverytė tapanti 
jo portretą.

„Dailininką V. Igną labai 
žavėjo jaunosios kartos auk
lėjimas Lietuvoje (jis lankė
si M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje). Svečią traukė 
muziejai, ten eksponuojami 
dailės kūriniai, liaudies me
nas... Architekto V. Nasvy-1 
čio lydimas, V. Ignas apžiū
rėjo Vilnių, naujus interje
rus, gėrėjosi sostinės apy
linkių grožiu, architektūri
niais paminklais...

„Gerą Įspūdi V. Ignui pa
liko ir Kaunas, jo muziejai, 
dailininkų darbai.

„Dar būdamas Niujorke,
V. Ignui pasakojau apie Vil
niaus ''Dailės44 kombinatą.
Dabar, apžiūrėjęs kombina
tą, V. Ignas pasakė:

„Aš vis nesupratau, kasi 
tas dailės kombinatas... Da-: 
bar jau žinau. Tokių dalykų!
Amerikoje dailininkai netu
ri ir tikėtis jų negali. Kaip 
Lietuvoje rūpinamasi daili
ninkais! Sugrįžęs i JAV, tu-j rjy kraštų rašytojų ir tarpe 
rėšiu ką papasakoti, juo la- ; jų pamini ir keletą lietuvių, 
biau, kad daug ką pamačiau i šalia mirusių K. Donelaičio, 
savo akimis. Kiek pas jus j Biliūno, P. Cvirkos. J. Ja- 
naujo ir gero, kaip čia ger- nonio. S. Neries, A. Vienuo- 
biami dailininkai, kokios u0) a. Gudaičio - Guzevi- 
puikios jiems sudarytos są-’čiaus, dar paminėti astuoni 
lygos kūrybai. Mes gi palik- lietuviai rašytojai, visi gyve- 
+1 patys sau...44 i ną Lietuvoje.

Leipcige išleistas leksiko
nas, pavadintas „Fremd- 
sprachige Schriftsteller44, 
pateikia žinių apie 100 įivai-

ti

„Išvažiuodamas iš Lietu-! 
vos. V. Ignas 
LTSR Dailės muziejui 52 ta
pybos. grafikos ir akvarelės 
darbus. Po poros metų jis 
vėl tikisi kartu su žmona 
aplankyti Lietuvą44.

Rytų Vokietija gegužės 
padovanojo antroje pusėje Vilniuje, Vin

gio parke, atidarė parodą 
„VDR žemės ūkio ir maisto 
pramonės technika*’. Paro
doje naujos mašinos, pav., 
bulviakasės ir traktoriniai 
plūgai. Rodyti ir filmai apie 

i lytų vokiečių žemės ūkio 
Vilniuje• techniką.

saugumo: Lietuvoje gaunama nema-

Mirė atėjūnas

Birželio 15 d. 
mirė valstybės 
garbės darbuotojas pulki-'ža vokiečių gaminių. Dirba 
ninkas Aleksejus Zeniaki- daugiau nei tūkstantis siloso 
nas44. į kombainų, gerai vertinamos

Jis gimė Rusijos gilumo-! vokiečių gamybos grūdų va
je. 1944 m. atsiųstas į Lie- Ivmo mašinos, bulviakasės 
tuvą ir visą laiką dirbo sau-! ii* kt.
gurno policijos eilėse. Pa-! * * *
sak Tiesą, jis savo darbu — Kazachijos rašytojų šuva
„nemaža prisidėjo prie Ta- 
rvbu valdžios stiorinimo44.

žiavime dalyvavo iš Vil
niaus atvykę akademikas K.

Už tai buvo apdovanotas i- Korsakas ir „Kultūros Ba- 
vairiais ordinais ir meda
liais. Taigi 
sai aiškūs.

“nuopelnai44 vį-
t

rų“ vyr. redaktorius rašyto
jas A. Baltiūnas.

fELTA)

kur praeitą pirmadienį, bir
želio 21 d., Įvyko lietuvių 
visuomenės ir organizacijų 
paskutinis atsisveikinimas

Šioje gedulingoje iškilmė
je dalyvavo visų mūsų di
džiųjų organizacijų ir drau
gijų atstovai, daug Shallnų 
artimųjų ne tik iš Bostono, 
bet ir iš Ne\v Yorko. Flori
dos bei kitų vietovių, vyres
niosios ir jaunesniosios kar
tos lietuvių ir kitataučių a- 
merikiečių, o iš Washingto- 
no buvo atskridęs ir Lietu
vos atstovas Juozas Rajec
kas, geras velionieš bičiulis, 
tarti jam paskutinio sudie 
Diplomatinės tarnybos var
du.

Nors velionieš našlė adv. 
Zuzana Shallniene buvo 
prašiusi vietoj gėlių aukoti 
Lietuvių Fondui, bet karstas 
vistiek skendėjo gėlėse. Jis 
buvo pridengtas Lietuvos 
trispalve, antvožo šilke pri 

į segti velionieš nupelnyti or- 
į dinai, ir uniformuoti skau- 
' tai stovėjo garbės sargybo
je.
• Atsisveikinimo programą 
pravedė Antanas Gustaitis, 
kuris pradžioje peržvelgė 
adv. Antano O. Shallnos il
gą gyvenimo kelią, jo dar
bus ir nuopelnus lietuvių 

į tautai. Po to visa eilė kitų

Auburn kapines Cambridge.

Kapuose po trumpų dva
sininko apeigų, užbėrus ve- 
lionies karstą Lietuvos atsto
vo J. Rajecko atvežtu tikros 
lietuviškos žemės žiupsne
liu. paskutinįjį žodi tarė po
etas Stasys Santvaras, jaut
riai atsiremdamas i senovės 
lietuvių raudas, tarsi per
teikdamas aną iš gilios mū
sų tautos senovės velioni at
lydėjusi genčių balsą.

S. KUDIRKAI PASKYRĖ 

7 PUSLAPIUS

Clevelando miesto stam
biausias dienraštis „The 
Cleveland Plain Deaier*4 sa
vaitiniame iliustruotame sa
vo priede „Sundav“ birželio 
6 d. paskyrė ypatingai daug 
vietos Simo Kudirkos atve
jui — Įvykiams „Vigilant44 
laive. Dienraščio priedas į- 
vykiui paskyrė 7 puslapius 
ir įdėjo Simo ir Genės Ku
dirkų nuotraukas, abiejų 
laivu nuotraukas ir vieną 
piešini. Plačiai skaitomo 
laikraščio priede įdėto pla
taus straipsnio autorius yra 
Peter Duff.

(E)

VLIKAS NORI ŽINOTI, 
KODĖL NELYGUS 

MASTAS

Lietuvos atstovo Rajecko kalba,
PASAKYTA LIETUVOS GARBĖS KONSULO 

ADV. ANTANO O. SHALLNOS LAIDOTUVĖSE

Lygiai prieš mėnesį Lietuvos garbės konsulas velio
nis Antanas O. Shallna lankėsi Washingtone. Jis ten da
lyvavo Georgetovvno universiteto 1921 m. klasės Aukso 
jubiliejuje. Ta pat proga jis lankėsi Pasiuntinybėje. Ve
lionis tada atrodė sveikoj ir geroj nuotaikoj. Po kelių die
nų jis atšventė kitą auksinę sukaktį, būtent — 50 metų 
vedybinio gyvenimo su ponia Z. Shallniene, kuri, deja, 
tuo metu buvo ligos staigiai ištikta.

Lietuvos konsulo Antano O. ShaHnos mirtis giliai
sukrėtė Lietuvos Diplomatinę n- Konsulannę Tarnybą. kus jžymaus nepriklausomos 
kunos narių skaičius nuolat retėja. Ji sukrėtė ir visus tau- į Lietuvos atstovo, ir užuojau. 
tiecius, kui jie bebūtų. tą nelaimės palaužtai j'o

žmonai adv. Z. 
PaskutiniamVelionis savo gražaus gyvenimo eigoje su dideliu 

sugebėjimu, rūpestingumu bei kruopštumu kukliai dirbo i me kalbėjo Lietuvių Bend- 
savo profesijoje. Su nepaprastu sąžiningumu jis visuomet' ruomenes apygardos pirm. 
ėjo jam patikėtas pareigas ir buvo įsigijęs didelį ne tik ’ inž. Antanas Škudzinskas. 
išeivių lietuvių JAV-se, bet ir amerikiečių tarpe pasitikę-Į Lietuvių Bendruomenės a- 
jimą bei gerą vardą. Jis buvo didžiai gerbiamas, kaip gar- Į pyHnkės pirm. Antanas
bingas žmogus. Tai įvertindama, Lietuvos vyrįausvbė1 Ma^oska Amerikos Lietu- 

'..... Tarybos atstovas And-

Kadangi velionieš našlė 
yra irgi širdies ligos kanki
nama, didelę visokių siu lai
dotuvių rūpesčiu dalį labai 
bičiuliškai pakėlė ilgametė 
Shallnų įstaigos bendradar
bė Felicija Grendalytė, įžy- 
vi Vyčių organizacijos vei 
kėja.

Jau žinoma, kad JAV bei 
kitų kraštų spaudoje pa
skelbtame JAV Vaist. de
partamento pareiškime ry
šium su Rygos žydų nuteisi
mu. kuriame pasisakoma 
prieš žmogaus ir piliečio tei
sių pažeidimą Sovietų Są
jungoje, buvo visai nutylė
tas tuo metu Vilniuje nuteis
tas 10 metu stovvklos baus-Laidotuvių proga buvo 

suaukota ir Lietuvių Fondui, 
bet tikslią sumą ir aukoto-Į
jus paskelbsime vėliau, nes! Dėl tokio nelygaus masto 
aukos dar tebeplaukia. .darant pareiškimą Miko 

į pirm. dr. -J. K. Valiūnas ne-
NACIŲ NUSKRIAUSTIEM į delsiant kalbėjosi su Valstt.

į departamento Baltijos kraŠ-

me Simas Kudirka.

LB socialinio klubo 
dyba praneša, kad dar

vai- tų skyriaus vedėju D. Mar-
gali- tin. Reikalą uždelsus ir ne-

sulaukus viešo pareiškimo, 
dr. Valiūnas birželio 8 d.

raštą

ma reikalauti iš Vak. Vokie
tijos atlyginimo: nuo nacių 
nukentėjusieji rentų ar ne-i pasiuntė atitinkamą 
darbingumo pašalpų, jų naš-; Vaist. sekretoriui W. P. Ro
lės —pensijų, taip pat re-'gers. Iš jo laukiama atsaky- 
patriantai gali gauti atlygi-' mo.
nimą už paliktą Lietuvoje ir 1 
išvežtą į Vokietiją turtą.

Gavę Amerikos pilietybę 
gali gauti nuo jos įgijimo 
clienos pensiją ir kitas soc. 

Shallnienei. i draudimo pašalpas.

(E)

VLIKO SEIMAS BUS 

DETROITE

atsisveikini- m . • Detroite gyvenančiu Vli-
. Tarnavę Vokietijos ; ką sudarančių partijų atsto- 

įiuomeneje n netekę ne ma-; vams SUįartinai pageidau- 
ziau kaip 2o c dai bingumo,. jant metinio seimo šių
gali gauti pensijas n nemo-įmeįU poodžius turėti Det- 
kamą gydymą, o jiems mi-'roite* VIiko vaWyba gavo 

2? gfuna JU tėvai, zmo-j p0Sėdyje birželio 15 d. nu- 
. .. įtarė Detroito veikėjų pagei-
mloimacijų; davimą patenkinti. Seimo

nos ir t.t. 
Smulkesniu

1939 m., jam sutikus, paskyrė ji Lietuvos garbes Konsulu. .TZ - ,. T. , . ~ v • • m k t ..........~ r——— -..... -
1AV„, ; k- -4. i- • mon & — -u rius Keturakis, Lietuviu Su-; pi asoma kieiptis į klubo, nos.pfix:a: naskirti pvnndžinJAV vyriausybe ji tokiu pripažino 1939 m. rugpiucio 7 d. ............ *1 -i • ‘ i b^kivEo ocio cL ' PObec,ziai PasK1}11 giuoctzio17 J J* r F 1 siviemjimo Amerikoje vai- valdybą — 3548 So. Eme- 4_- dienomis Detroite

dybos vicepirm. inž. Alek- rald Avė., Chicago, III. 606 ? «ienomk ^uoue.Tas pareigas jis ėjo 32 metus — ligi mirties. Jis jas išti
kimai ėjo ne tik Lietuvai esant nepriklausomai ir laisvai. { 
bet ir sunkiausiais Lietuvos valstybės metais, kada Lietu- stovas 
va neša nuo 1940 m. birželio 15 d. sunkų Sovietų Sąjun
gos jai užkartą okupacijos jungą. Nuo 1940 metų jis pui-

vicepirm. mz.
Sandras Čaplikas, Balfo at- į 09, tel. LA 3-1387 (po 6 vai. į

Pranas Mučinskas, 
Bostono Lietuvių Respubli-

vakaro).
t

Klubas patarnauja, jeigu
_ . . ....................... ........ konę klubo pirmininkas inž. reikalinga, Įvairiose įstaigo-
kiai gynė Lietuvos bylą JAV vyriausybės akyse ir ameri-1 J°nas Vasys, Tautinės S-gos; se, jame galima atlikti ir no-
i i t* tj t - iii - Rn«tnnn ekvrmns nirm iRiečių tarpe. Jis dideliu rupestmgumu tą bylą gynė spau-
doje ir JAV teismuose bei suvažiavimuose. Jo asmenyje 
lietuviai nustojo sumanaus, ištikimo ir veiklaus lietuvio.

Su gilia padėka ir pagarba lenkiu galvą velioniui. 
Kartu reiškiu pagarbą ir advokatei Zuzanai Shallnienei, 
kuri šauniai jam visą gyvenimą talkininkavo ne tik as
meniniame, profesiniame gyvenime, bet ir Lietuvos rei
kalų gynimo byloje. Jos globa, be abejo, pratęsė velio- 
nies gyvenimo dienas.

Lietuvos Diplomatinės ir Konsuliarinės Tarnybos 
vardu reiškiu paskutinę giliai nuoširdžią pagarbą velio
niui, ištikimam Lietuvos pareigūnui, su pasiaukojimu ir 
dideliu rūpestingumu dirbusiam Lietuvos labui ir Jos iš
eivijos JAV-se gerovei bei jos garbei. Velionieš gyvenimo 
veikla — atvira knyga. Ji šauniai aprašyta Bostone išleis
toj Lietuvių Enciklopedijoje.

Su giliu liūdesiu tos Tarnybos vardu su velioniu atsi
sveikinu. Didžiai gerbiamai ir maloniai advokatei Zuza
nai Shallnienei, jų artimiesiems giminėms aš reiškiu mū
sų Tarnybos vardu giliausią užuojautą, kartu su padėka 
ir pagarba už tai, kas jo Lietuvai padaryta.

(E)

Bostono skyriaus pirm. mz. į tariniai reikalai.
Juozas Dačys. Skautų S-gos: 
vardu — Mykolas Subatis, 
Lietuvių Inžinierių ir Archi-' 
tektų S-gos vardu — inž.'
Vytautas Eikinas, Ramovė-!«/
nu vardu — Bronius Utenis,
teisininkų — adv. dr. Mari- j
ja Šveikauskienė. Kadangi
velionis adv. A. O. Shallna i
visada buvo tvirtas respub-!
likonas, jo šermenysna atsi-i
lankė ir visu Massachusetts’ *■
etninių grupių respublikonų:

Į pirmininkas Albert Pojgar, į 
kuris tarė paskutinįjį sudie, 
visų čionykščių žymiųjų res-: 
publikonų vadų ir paties gu- Į 
bernatoriaus vardu.

i
Šis liūdnas atsisveikini-j 

mas buvo baigtas Lietuvos! 
atstovo Juozo Kejecko kal
ba, kurią šiame numeryje 
spausdiname atskirai.

Nors kalbėtojų buvo la
bai daug, bet visa tai tetiu 

1 ko tik apie 45 minutes.
Velionieš gyvenimas ir jo darbas yra šaunus pavyz

dys, kaip lietuvis, gimęs svetur, gali dirbti, aukotis Lie-i
tuvos ir savo tautiečių reikalams. Velionis iki mirties dir-Į . x ,. ...... _ .
, . , Antradieni, birželio 22 d.,bo ir aukojosi. Tai gražus ir kilnus gyviesiems testamen- .... , • . .J s ipo atitinkamų religinių ap-j
tas* eigų laidotuvių įstaigos kop- J

lyčioje, kur taip pat dalyva
vo didelis būrys Ib rnviu ii„Ka ans darė vvrs pasišventimo, tegul kits kartoja“.

Klubo valdyba

Imkit ir skaitykir 

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 

! kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas

uan V. Corona. kuris kaltina- racnoie 
mas Kalifornijoje nužudęs 25 
žmones

LJoje beletristine forma pa- 
’ vaizduota Simo Kudirkos 
’ tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio adminiot-
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Pasikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

O KOKIA A. BIMBOS 

LOGIKA?

Laisvės birželio 22 d. lai- 
Kune nori nuo Ispanijos din- (loje A pienas (A Biin_ 
atūros atsimesti. Ir kalėji- ka(j Draugo ko

mas — kartą sušaudyt gy
vus ir paskui dar kartą ne- 

kad 
tuos,

vvus sušaudyt. Jau
įaikinti, tai naikinti

ba) laso.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

, jmas skiriamas ilgiems am- jeSpOnctentas V. Alseika 
jpams. franko prokuroias pejkįa Nevv York Times dėl 
reikalavo teisme, kad tuos. |lQ, ^ai| tag (įienra>tis nera

šęs apie balandžio gale ir
................ 1 \v"j gegužės pradžioje Washing-

metų. Savo Įsiutime ia^is- tone buvusju demonstraciji 
tai pamiršta ne tik protą.

. i reikalavo teisme, kad tuos.

. kuriems mirties bausmė ne-; 
taikoma, nuteistų kalėti 700 

Savo įsiutime fa;

bet ir gėdą prieš pasauli.
. — Ale komunistai ne ge- i .lesni Maiki.I
: — Aš nesakau, tėve, kad 
jie geresni. Bet aš sakau. 
Rad kiekviena diktatūra y- 
l a smerktina, koks jos plau
kas bebūtų: rudas, raudonas 
kr juodas. Kiekviena jų 
priešinga žmonių laisvei, ir 
prieš kiekvieną reikia kovo
ti.

buvusių demonstracijų 
esmę. slėpęs jų aršiausius 
dalykus: nepaminėjęs, kad 
vienas jaunuolis prieš pat 
kongresą išsirengęs nuogas, 
kad 15 metų mergina ne
švankiais žodžiais plūdosi 
policijos atstovą.

A. Bimba dėl to pastebi: 
"Matote, išsirengia jau

nuolis arba mergina neman
dagiai kalba i policininką 
— suimk 13,090 jaunų žmo
nių. suvaryk juos į stadioną 
ir laikyk kaip koncentraci
jos stovykloje.“

KALTI PARTIJOS VADAI

Lenkijoje išleistas leidi-i 
nys apie darbininkų sukili
mą, dėl kurio nuo sostų nu- 
virto pats komunistų vadasį 
Gomulka ir kt.. visą kaltę! 
suverčia senajai partijos va 
dovybei. Sukilimo buvę ga 
Įima išvengti, jeigu partijos 
viršūnė būtų turėjusi glau
desnius ryšius su liaudimi. 
Vadinasi, prisipažįsta ma,
kad ir komunistų partijos 
vadovybė gali suklysti.

Kraštas dėl sukilimo turė
jęs medžiaginių nuostolių 
105 mil. zlotų (17 mil. dol.), 
žuvę -17 civiliniai žmonės, 
1165 buvę sužeisti. 2.989 su
imti.

"Tokia Draugo korespon
dento logika.“

Palike Y. Alseikos logika

— Nu. tai pasakyk man 
daugiau apie Ispaniją, jeigu 
ji tokia baisi.

— Pati Ispatina, tėve, nė
ra baisi. Ir ispanų tauta ne
baisi. Bet jos nelaimė, kad ( 
ji nepajėgia išsilaisvinti išj
įdespotiškos valdžios. Per ii-j nuošaly, mes šia proga ne
gus amžius ją kankino baž-1 retume, kad pats Bimba pa- 
nytinė inkvizicija, o dabar demonstruotų savo logiką, 
pa smaugia fašistinė dikta-'
tūra. Tik 1936 metais Ispa-' . Pavyzdžiui, ką jis darytų, 

žmonėms pavyko pa- ji kas nors pradėtų

— Maiki, persižegnok. į — Bet kodėl tėvui rūpi
— O kam? Gal velnią tik Sibiras? Juk katalikiš- 

i koj Ispanijoj ne geriau.
> — O kas tenai?

— Tenai, tėve, padėtis 
i beveik tokia pat. kaip Lietu
voje, kur žmonės nori lais-

— Ar dėl to reikia žeg-i vės. Ispanijoj basku tauta 
notis?

sapnavai“
— Sapnavau. Maiki, .... 

ne velnią, o kunigus, ką sė-; 
di Rusijos kalėjimuose.

tik

pamjoj
nori išsilaisvinti iš generolo

rujos _______ r-
įstatyti darbininkų valdžią ir Pjūsti, kumščiuoti ar plytga- 
paskelbti respubliką, kurios numuštų nuo jo logiškos 
•prezidentu buvo socialistas sa!V0S kepurę?
’Manuelis Azana. Atrodė,
<ad Ispanija pagaliau bus 
aisva šalis. Buvo paskelbta 

■' espublikos konstitucija, iš
dalinti didieji dvarai, baž
nyčia atskirta nuo valstybės.*■ «. 
iš mokyklų pašalinti pote
riai. paskelbta spaudos, žo
džio ir susirinkimu laisvė.

DĖL VIESULO ŽUVO 

30,000 ŽMONIŲ

Kasmet vasaros gale At
lanto vandenyne kyla viesu
lai. Vienais metais jie būna 
didesni, kitais mažesni. Bos
toną smarkiausias viesulas 
buvo pasiekęs 1954 m. rug-' 
piūčio 31 d. Daug nuostolių 
jis ir čia padarė, bet tai bu
vo niekai, palyginus su vie-i 
šulu. siautusiu 1790 m. spa-f 
lio 10 d. West Indies salyne.

Tada Barbaros saloje per

šimpanzė fotografuoja jai pozuojanti pingviną. Reiškia, 
ir gyviai kartais pasinaudoja žmonių išrasta technika

JAV-BIŲ NEGRAI 

178 LAIKRAŠČIUS

JAV-se gyvena per 20 
milionų negrų. Šiuo metu jie 
turi 178 savus dienraščius ar J?, 
savaitinius laikraščius, kurių 

mil.

TURI 1 Nuo to laiko yra pasirodę 
i apie 2,800 Įvairiausių negrų 
Į laikraščių, bet iš jų šiandie 
beliko tik 178. Iš jų Texase 

^'išleidžiama 20, Kalifornijo- 
— 19. Keturiolikoje vals- 

nėra nė vieno negrų 
■ laikraščio. Tai tos valstijos.i vieną valandą nebeliko nei bendras tiražas ......

medžių, nei namų ir žuvo i ! kur negrų gyventoju pro-
6.300 žmonių. , Labiausiai paplitęs negru! eentas vra labai mažas.

Santa Lucia saloje žuvo! laikraštis yra Muhamed
6,000 žmonių. Ten stovėję ’ Speaks. kuris kas savaitė iš
angių laivai išnyko bangose,J ejna Chicagoje. Jo spausdi- balsais prieš 4 išaiškino, kad 
ir nebeliko gyvo nė vieno jų į narna 700,000 egzempliorių. Mississippi valstijos nutari- 
igulos nario. j Antrasis yra Nevv Yorke! mas uždaryti viešus plau-

Martiniųue uoste viesulas* spausdinamas Jamaica Voi- kiojimo baseinus nėra neg- 
ce, kurio tiražas 90,000. rų diskriminacija, nes, ba

seinus uždarius, ir baltieji 
New Yorke leidžiamas ir negalės jais naudotis. 

Amsterdam News, kurio ti- i Iš tikrųjų tos valstijos val-
Saint Pierre saloje per20Gažas 83,000. Tampoj. Fla.,: džia, uždarydama baseinus, 

Į minučių žuvo 9.000 žmonių. yra leidžiamas Sentinel-Bul- norėjo, kad negrai negalėtų
/. - • . . „ . ! Tas viesulas Atlanto van-;|eGn turi 75,000 skaitytojų, i kartu su baltaisiais tais pa-
0 jeigu minia užstotų vi-'denvne buvo didžiausias. Jis' 

sus Įėjimus i Kremlių ?

Ką darytų Maskvos poli
cija, jeigu ją kokia nors 
Katiuša pradėtų visa gerkle 
keikti devynaukščiais ”ma- 
ternais“ žodžiais?

i dugną nuvarė 40 prancūzųKą toji policija darytų, ( .
jeigu Raudonojoj aikštėj ar nuskendo 4,500 žmo-

Jes. Maiki. reikia. Rei-i ^rank° diktatūros, kuri yra j Bet tokia tvarka nepatiko P1Kiemliaus \ artus koks,
11 ponams. nors Protestanta> išsirengtų';

; (Fran-
kia persižegnoti ir sukalbę-, (,auP žiauresnė, negu kada 
ti už juos poterius, kad jiems; nors Lietuvoje buvusi.
būtų lengviau kentėti. Ar 
tau jų negaila?

— Man, tėve, gaila visų, 
kurie nekaltai kenčia.

— Tai kodėl gazietos nie 
ko apie tai nerašo?

— Tai tokia Amerikos po
litika, tėve. Laikraščiai rašė

— Nu, tai persižegnok, | tada, kai yia piogo^ So- 
pasimelsime už juos visus — ■ v^e5^. Sąjungą parodyt blo- 
ir už gyvus, ir už mirusius J
ba ne vienas Sibire jau mi-i į|Pucia fLdziausią 
rė. Girdėjau, kad mirė ir' 
kun. F. Kemėšis, ką šutvė nai

menkniekic 
baubą.

yra su Ispanija. Te
viešpatauja fašistinė 

re Saubostone švento Juo-M^ktatūi a, gi iežtai priešinga 
zapo susaidę ir “Darbinin-j komunizmui. Todėl nepato- 
ką“ redagavo. Gal nei kry-i^ Ja kntikuoti. Juk nela 
žiaus ant jo kapo nepastatė

— čia mudviejų sostinėje> ir iškilmingai bu 
poteriai galėtų padėti, tėve? i vo tenai priimtas. Diktato

— Reikia pasimelsti, Mai-! rius Frankas buvo suvarę; I ?istų. Lėktuvai buvo jau su
ki, kad Dievas ant jų susi-i šimtą tūkstančių žmonių j( j mauti Į laivus ir išplaukė Iš
mylėtų. , Į sveikinti, kai jis važiavo pei

— Tai ką. ar tėvas nori Į miestą. Suruoštoj puoto 
Dievą mokyti? Ar manai,Įmūsy prezidentas gyrė Is 
kad jis pats nežino, kas rei
kia?

’aukštojo luomo 
Generolas Franka 
co) pirmutinis pakėlė maiš- 
ą prieš žmonių valdžią. Jis 

nebūtų laimėjęs, nes gyven
tojų dauguma buvo lojali 
respublikos valdžiai. Bet
jam j pagalbą tuojau atėjo t? ginti:,ČČ
Mussonms su savo fašistine :
armija ir nacių Vokietija. Gal A Bimba mbms ir sa_; 
Apgailestujantreikia paša- vo skaitytojams palaiškintų.' 
•yti, kad mūsiškė neva de- baip tenai, toje jo dvasinėje1 
mokratinė valdžia padėjo tėvynėje, būtu i tokius reiš-į 
fašistams,

nuogas?

Negi ten tokius demonst-: 
rantus už tai pavaišintų juo-

nuvarė Į kapus daugiau nei 
30,000 žmonių.

Tikėsime, kad šiemet to
kių baisių viesulų čia nebus.

.i

kinius reaguota?
Ar skaitytos?

o .o

Aukščiausias teismas 5

! čiais baseinais naudotis.
Iš tų 178 negrų laikraščių!« * *

105 jau ėjo 1950 m., 67 eina .... . , , , .
i nuo 1960 m., 9 piadėjo eiti;, . I,al'J°s »yiyaldyb.ų nn-
r u 70 .vi kūnuose naujieji fašistai ga-4 v Iii* _ - *111*

vo daug daugiau balsų, kai- 
Tik 19 tebeeinančių laįkJ kur net 17%. Laimėjo ir so- 

' raščių yra Įsteigti prieš 1920 c*abstaL bet pralaimėjo 
• metus ir tik 5 prieš 1900 m. krikščionks demokratai. 

* * *

1 bai seniai mūsų prezidentai 
lankėsi Madride, Ispanijoj

— O kaip tas galėjo būti? 
— Matai, Ispanijos res- 

oublikos valdžia tada nupir
ko Amerikoje, rodos, 23 ko
vos lėktuvus gintis nuo fa-

panijos diktatorių, kaip pa 
vvzdingiausią valdovą Eu 
ropoję, o šis gyrė poną Nixo 
ną. Ir tai buvo tuojau po to— Žinai. Maiki. mes prie 

Dievą tik vabalai, todėl mo- kai Franko teismas nuteisi 
kyti jo negalim, ale galim. 5 kunigus nuo 10 iki 12 me 
prašyti, kad susimylėtų. Jes- tŲ kalėjimo, kui 40 kunigi 
sa. Taip ir kun. Dambraus- jau sėdėjo. Buvo apie tai jai 
kas mus mokydavo. Tu jo rašyta ir Amerikos spaudo 
nepažįsti, ba jis mokydavo je, bet nedaug ir ne pirmu 
lietuvius dar prie caro vai-j tiniuose puslapiuose — ra 
džios. Kai visokie socialistai, gyta lvg nenoromis.
pradėdavo prieš caro na-, _  q ką tie
čalstvą buntavotis, reikalau-' darė?
ti visokių pagerinimų, tai

kunigai pa

pralotas Dambrauskas rai- Jie padarė tą patį, k;
kun. Kemėšis padarė Lietu 

mums jokiu pagerinimu ne-i voje Agitavo už savo tauto 
reikia, ba po caro valdžia: nepriklausomybę, 
mums gana gerai: o jeigu — Aš pirmą kartą apit 
kas nori dar geriau, tai tegu tai girdžiu. Maiki. 
nereikalaifja, ale prašyte; — Bet tie 5 kunigai, ga- 
prašo. Caro galybė, jis sa- vę Ispanijoje po 10 ir po lt 
kydavo, tai Dievo galybė, ir metų kalėjimo, nėra viskas 
mums nevalia statyt jai rei- tėve. T0.1 pačioj byloj su jai> 
kalavimų. Tai vot. Maiki. aš buvo kaltinama 16 baskų, ii 
tuos Dambrausko pamoks- -esi iš jų nuteisti sušaudyti, 
lūs dar atsimenu, kad. norint To teismo žiaurumą galima 
iš Dievo kokios malonės. Įsivaizduoti ir iš to, kad vie- 
reikia melstis. Nu. tai ir pa- nas sušaudymas jam atrodė 
simelskim, kad mūsų kuni- dar nepakankamai skaudi 
geliams būtų lengviau Sibi- bausmė, todėl trims buvo 
rą kentėtu ' paskirtas dvigubas sušaudys

davei sušukdavo: Šarap,

Pirmas negrų laikraštis! 1939 m. rugpiūčio 24 d. 
pasirodė Nevv Yorke 1827 nacių Vokietija ir Sovietų 
m. Tai buvo Freedom’s Sąjunga pasirašė “nepuoli

mo sutarti“, kuri iš tikrųjų 
Journal. Ji leisti paskatino Luvo puolimo sutartis, nes 

Gintneris, 538 psl., kaina Nevv York Sun atsisakymas jos išdavoje tais pačiais me 
išspausdinti atsakymą i prieš tais prasidėjo Antarasis pa- 
negrus nukreiptą straipsnį, saulinis karas.

Nuo krivūles iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi- 

Brazilija nutarė savo van- nimai. redagavo Antanas 
denimis laikyti 200 mylių
nuo kranto ruožą. Kitos 9 $5 pų 
Pietų Amerikos valstybės

urif Jau seniau yra panašiai nu- Nemunas teka per Atlan
aivusii išplaukę is- t • nau{Te:;s nasaulio Vytauto Alanto 5 nove-

oamjon Bet. kai Washmg-j lės, 263 psl.. kaina minkštais
ono valdžia apie tai sužino-: __ kuris teritoriniais vąšeliais $3.00, kietai^$3.50

us pasivyti ir lėktuvus grą-i---------"us tePr‘PazJsta tlk Musų mažoji sesuo, Anta

■inti atgal. Tai buvo didelė;
>aealba fašistams, 1 
ėktuvai bombardavo res- 
oubliką, o ši neturėjo kuo

••j • 1 - j 1 • ‘ UL*o, p tuojau įsake tuos lai- , . .
‘ lėktuvus urą-! Vandenimis tepr'pazista tlk

12 mylių ruožą, kuriame no Vaičiulaičio apysaka, 104 Į 
i svetimos valstybės žvejai psl., kaina minkštais virše- 

G negali žvejoti liais $2.50, kietais $3.00.
r

:ų atremti. Trejus metus tę
sėsi žiauri kova, žuvo apie 
1,000,000 žmonių, ir Ispa
nijos respublika buvo sunai
kinta. Tada generolas Fran-Į 
m atsisėdo valdžion ir pra-’ 
■ėio žudyti respublikos gy-! 
įėjus. Pakėlė savo gaiva irj 
lažnvčia. kurią respublikosį 
aidžia buvo atskyrusi nuo' 
alstvbės. Kiek atsimenu, 1 
Vmėrikos laikraščiai tada.

Dialogas su kraštu, Aki
mirksniu kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila 
560 psl.. Įrišta, kaina $7.0v

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

Elegiški Stepono Kolupai* 
! los niekintojai, parašė Ksa- 
; veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Juodojo pasaulio sukili-ašė. kad popiežius andova-
HiVtatnn'ii | Profesionalas vagis Roberf (u-.o,ęs d.ktatonų F,an„ą Laonas> 127 psl., kaina $2.00.

komisijai, kad ji- ir jo 9 vyrų Rugsėjo šeštadienis, pre- 
gauja tarp 1966 ir 1970 metų j mijuotas romanas. parašė

mas, parašė Stasys Michel-

BUVO $4, DABAR I IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kitos tokios knygos neturime.
ukso medaliumi už pasitar-' 
avima bažnyčiai. Dabar ji- 
ai žudo baskus, kurie sten
das! išsilaisvinti iš jo despo- 
izmo.

— Aš. Maiki. norėčiau 
lar žinoti, kas tai per tauta 
,ie baskai.

— Gal pasikalbėsime a- 
pie tai kitąkart, tėve: šiam 
kartui jau bus gana.

Kennedžio aerodrome \'ew Yor-i Birutė Pūkelevičiūtė, 
ke ir O'Hare aerodrome Chica- psl., kaina $5.00. 
goję yra pavogę akcijų, bonų.
brangenybių, kailių, dolerių ir 
kitų dalyku $100 milionų ver
tės. Spaudos atstovams jis dar 
plačiai aiškino, kaip piliečiai tu
rėtų saugotis vagių, kad turėtų 
mažiau nuostolių, nors pabrėžė.

237

Gyvulių ūkis, George Or 
wel bolševikinės santvarkom 
satyra, 71 psl., kaina $1.00

Chicagos istorija, parašė i 
Aleksas Ambrozė. 664 psl. 1 
gausiai iliustruota, kai- 

$10— Nu, tai nepamiršk man kad beveik nėra būdo nuo šių na kietais viršeliais 
kitąkart apie* juos. nusikaltėliu 'i-išk.ii aiisit’in*', minkštais — $8.
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MOTERŲ SKYRIUS
t***************************************

JUOZAS TININIS

Vanda
(Tęsinys)

Po kelerių metų Įtemptų studijų baigiau universitetą 
ir Įsigijau mokytojo profesiją.

Universitete buvau sutikęs daug merginų, šmaikščių 
studenčių, bet nė viena savo žavumu neprilygo Vandai 
Vaineikytei. Aš nuolat ilgėjausi Vandos ir apie ją svajo
jau, prisiekęs nevesti kitos, jeigu jos nerasiu. O ji buvo 
tarsi giliuose vandenyse nuskendusi.

Praėjo daug laiko, man bekeikiant savo drovumą, 
kuris sukliudė susitikti su ja tuojau, kai tik buvau išmes
tas iš seminarijos.

Aš mokytojavau vieno apskrities gimnazijoje. Kaitą 
buvau iškviestas į Kauną dalyvauti mokytojų suvažiavi
me. Žingsniuodamas Laisvės Alėja, netikėtai sutikau se
minarijos laikų draugą Vincą. Jis tuojau mane atpažino 
ir jau iš tolo ėmė šaukti:

— Ei, Andriau! Sveikas! Nuo seminarijos laikų nesi
matėme! Kaip sekasi? Ką veiki?

— Esu mokytojas. Provincijoje. O tu?
— Aš agronomas. Dirbu Žemės Ūkio Ministerijoje 

Kaune. Na, sakyk. Andriau, ar patenkintas mokytojo pro
fesija?

— Ne. Aš būčiau daugiau padaręs žmonijai tapda
mas kunigu. Bet tas nelemtas Vėlinių vakaras, ta Vanda, 
sumaišė mano gyvenimo planus.

— Taigi. Kiekvienas vyras, jeigu tik gerai Įsigilintų 
i savo praeiti, surastų, kad moteris lemtingai pakreipė 
jo gyvenimo kelią.

— Sakyk, Vincai, ar tu nieko negirdėjai apie ’j'os li
kimą: kur ji dingo? Ji vis dėlto teisingai išpranašavo, 
kad aš nebūsiu kunigas.

— O, taip, girdėjau.
— Na, tai papasakok. Greičiau. Ko tyli?
— Sužinojusi, kad esi pašalintas iš seminarijos, Van

da laukė tavęs ištisą mėnesĮ.

— Taip? O kodėl ji iš ten išsikėlė?
— Susibarė su šeimininke, prikisdama jai Įskundimą, 

dėl kurio aš ir tu atsidūrėme už seminarijos sienų.
— Aha. O toliau?
— lau nepasirodžius, ji manė, kad tu ją užmiršai.
— Kaip aš galėjau pasirodyti, jeigu ji nepaliko ad

reso? , i . į. , „.(.jį-

— Adresą ji buvo palikusi pas savo šeimininkę. J. 
turėjo tau ji perduoti, jeigu pas ją buvai.

— Aišku, buvau. Tik ta ragana man jokio adrese 
nedavė, kad ją kur velnias trauktų...

— Nesulaukusi tavęs, po kelių mėnesių ji ištekėjo 
Ar tu dar nesi vedęs, kad taip ja domiesi?

— Ne. Vis. mat, tikėjausi ją surasti ir pasipiršti. La 
bai gaila. Dabar jau šaukštai po pietų? O tu, Vincai, a 
Vedęs? ■ : : , . r

— Seniai. Tariu tris vaikus. Prašau Į svečius, jei tui 
laiko.

Aš laiko turėjau. Vincas nusivedė mane Į savo būt: 
Gedimino gatvėje. Salone žaidė dvi mergaitės ir viena 
berniukas, prižiūrimas tarnaitės. Išvydę tėvą. vaikai ėm 
apie ji šokinėti iš džiaugsmo. Tačiau Vincas paliepė iš 
vesti juos i kitą kambarį, ka d netrukdytų mums kalbėtis

Aš atsisėdau i sofą, o jis atnešė prancūziško vyno i 
pripylė dvi taures, stovinčias ant sidabrinio padėklo.

— Netrukus pareis iš tarnybos mano žmona ir tad; 
pavaišins kuo nors geresniu, o dabar kol kas prašau iš 
gerti vyno. l

— Ar jie laimingai gyvena? — vėl grįžau prie temo 
apie Vandą. ' : •

— Nelengva atsakyti Į toki klausimą.
— Ar turi vaikų?

— Taip: jie yra jos džiaugsmas ir pasididžiavimas.
Mums besikalbant, pasigirdo skambutis. Tarnaitėj 

vos girdimais žingsniais nuėjo atidaryti durų. Man buvę 
Įdomu pamatyti, kaip atrodo draugo žmona, ir aš laukiau 
jos Įeinant iš prieškambario. Netrukus prasivėrė salone 
durys: ’ Į n I !lU.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Mfžši. V ........ . i V
"Gyvos statulos“ San Francisco Embarcadero aikštėje 
vaizduoja nuogu šokėju atėjimą, šios vaizduotojos buvo 
areštuotos už "nuogą begėdystę“ ir dabar iki teismo 
paleistos už užstatą.

Ji turėjo pakankamai lai
ko ir galimybių, žengdama 
koja Į koją su gyvenimu, iš
studijuoti save. Ši moteris 
nepuola prie kiekvienos 
naujovės, apgalvoja savo

! pirkinius ir išsirenka tik tai, 
kas jai labiausiai tinka. Ji 

i rengiasi stilingai, pasitiki 
savimi — to reikalauja jos 
amžius. Pirmiausia ji — in- 
lividas, asmenybė, ir bū
tent tuo ji patraukia dėmesį.

Madų kūrėjų dėmesys 
dažnai būna nukreiptas Į 
jaunų moterų madą. čia ryš
kiausiai atsispindi visos 
naujovės ir fantazijos lais
vė. Tačiau visada, o ypač 
ŠĮ sezoną, susirūpinta ir vy
resnėmis. Moterims, turin
čioms gerą figūrą, skirta di
desnė dalis madų žurnaluo
se siūlomų modelių. Tačiau 
figūra — tai ne metų klau
simas. O senatvės — sąlygi
nė sąvoka.

Dažnai sutinkame mote
ris, kurios galvoja, kad jau
nystė praėjo ir dabar gali
ma atsileisti ir pasitenkinti 
patogiu egzistavimu. Tačiau 
nei šeimos motina, nei sene
lė neturi teisės nekreipti i sa
vo išvaizdą dėmesio.

Praleistas pasivaikščioji
mas gryname ore (juk daug 
patogiau pasėdėti tuo metu 
prie televizoriaus), nereika
linga plaktos grietinėlės 
porcija (taip skanu!), ap
leista šukuosena (kirpyklo-- 
se tokios eilės!) — visuomet Į 
viskam galima rasti puiku., 

■ pasiteisinimą. Bet juk tuoj ' 
Neįmanoma duoti tikslių, žius ir siūti naujus, persiūti pat atsiranda iprotis. Ir štai-

Ar turi savo stilių?
receptų, kaip gerai ir sko
ningai rengtis. Tačiau yra 
tokios sąvokos, kaip indivi
dualus stilius, geras ir blo-jšĮ kartą situacija sudėtinga, 
gas skonis, jaunatviška drą-Į Tačiau ir čia kiekviena mo
ša ir brandus santūrumas. | teris turėtų surasti išeitį.

, Galima keliais centimetrais 
Bloga, kai moters bran-i pailginti drabužius — juk 

dūmas, metams bėgant, pa- ne visiems tinka ilgi. iki pu- 
virsta konservatyvumu. kai;SgS blauzdos, lygiai kaip ne

senus, o gal tiesiog nešioti | aa vieną gražią dieną paste- 
senus, numojus ranka Į ”mi-l bim, kad vienmetė draugė 
di“ir” ’ *maksi“. Iš tikrųjų, — atrodo dešimčia metų jau

nesnė. O iš tikrųjų taip ir 
yra — nes jos gyvenimo bū
das 'jaunatviškesnis, sveikes-
nis ir tvarkingesnis.

kažkada patikęs, bet jau be
viltiškai pasenęs fasonas ar 
spalva atrodo (vieninteliai.

visiems tinka ilgis virš kelių. 

Jaunos atrodys madingos
Bet yra ir kitas kraštutinu- įr su trumpais drabužiais.
mas, dar blogesnis. Tai Dabartinė mada siūlo platų

Mūsų išvaizda priklauso 
nuo to, kiek ir kaip mes ja j 
rūpinamės. Visoms, o ypač 
vyresnio amžiaus moterims,^ 
reikalinga kosmetika, pato
gi, madinga avalynė. Itin 
svarbu drabužių pasiuvimo

begalinis mados vaikymasis, ilgių diapazoną. Ir vis tik kokybė. Tur būt, galima
neatsižvelgiant i savo figū 
ra, amžių, visuomeninę pa
dėti ir galų gale i savo paja
mas. Tos merginos ir mote
rys, kurios savo išvaizdai 
skiria pagrindini dėmesį,

drąsiai pasakyti, kad būtent 
čia ir pradeda reikštis sti
lius.

Dabartinei madai reikia 
gero siuvėjo, jaučiančio li-1 
niją, ir moters, kuri žino,' 
kokio drabužio ji nori. Jeigu 

dien, bet igyja vis naujų drabužis -pasiūtas iš geres- 
bruožu. Tai klasikinio sti-Į nės medžiagos, jis geriau 

laiko formą ir ilgiau gražiai 
atrodo.

jaunoms ji teikia daugiau
sia galimybių.

Tačiau, vartydamos ma
dų žurnalus, randame nema
ža ramių ir tuo pačiu metu

dažnai vargsta veltui. Jeigu; madingų bei elegaitiškų mo- 
aklai pataikaujame madai, dėlių, kurie nesikeičia kas- 
— vadinasi, neturime savo
stiliaus.. Juk individualus 
moters stilius yra tai, kas iš-, j-aus fasonai. Metų metais 
ieka, pasikeitus madai. Ne-Į paVyzdžiui, mes nešiojame 
pataikaukim Įnoringai ma- tiesaus kirpimo paltus, ang- 
dai, o, kritiškai ją Įvertinu- Rškus kostiumėlius, niekad 
sios, pritaikykime sau. Ne-; neatrodo atgyvenę Šanel fir- 
eikia iš karto atsisakyti vis- mos drabužiai. Priklausomai 
<o, kas sena. galima tik pei- nuo ma(jos keičiasi tik silu- 
varkyti drabuži naujai. , etag jr nu0 jo priklausantis 

Tai ypač aktualu dabar, kirpimas, detalių dydis, il
gis.

Bėgant metams, net ir pa 
ti ekstravagantiškiausia ii 
drąsiausia moteris galų gale 
turi apsistoti prie drabužiu 
su ramiomis, natūraliomis 
linijomis.

cai mados posūkiai staigūs 
r dažni. Nespėjome prisi- 
aikyti prie jaunatviško, 
nergaitiško stiliaus, o štai 
au Įsigalėjo subrendusios 
noters mada, visai nauji 
irabužių ilgiai. Kaip elgtis? 
šmesti visus senus drabu-

— O, Viešpatie Andrius! Nesitikėjau, kad vyras pa
rengs man tokią staigmeną. Sveikas, Andriau!

Aš žengiau porą žingsnių Į prieki, ir Vanda atsirado 
mano glėbyje. Man svaigo galva ir smilkiniuose ūkčiojo 
kraujas.

(Galas).
• » ♦

— Manau, nereikės susipažinti, — tarė Vincas. 
— Vanda! Tai tavo žmona Vanda! — sušukau,

šokęs iš sofos.
pa

(ši novelė yra paimta iš Juozo Tininio novelių rinki
nio “Nuskandintas žiedas“. Rinkinyje yra net 15 Įdomių 
novelių. Knygą išleido Nidos Knygų Klubas Londone. Ji 
gaunama ir Keleivio administracijoje. Kaina — minkštais 
viršeliai $3.00, kietais $3.50.)

KAIP UŽSIAUGINTI 

NENAUDĖLĮ?

Šiuos patarimus tėvams 
paruošė Houstono (Texas) 
policijos Įstaiga:

1. Pradėkite kūdikiui duo
ti viską, ko tik jis nori. Už
augęs jis manys, kad kiti y- 
ra jam skolingi ir turi jį iš
laikyti.

2. Kai jis nusikeiks, pasi
juokite. Jis manys, kad tik 
jis yra labai gudrus.

3. Niekad neminėkite dva
sinių dalykų. Laukite iki 21 
metų, — tada jis pats “ap
sispręs“.

4. Surinkite visa, ką jis 
išmėto: knygas, batus, dra
bužius. Viską padarykite, 
kad jis Įprastų kitus kaltin- 
i už savo netvarką.

5. Barkitės jo akivaizdoj. 
Jis nė kiek nesijaudins, kai 
jūs išsiskirsite.

6. Duokite vaikui pinigų 
tiek, kiek jis nori. Niekada 
neleiskite jam pačiam užsi
dirbti. Kodėl jis turėtų varg
ti, kaip jūs vargote?

7. Tenkinkite jo valgių ir 
kitas užgaidas. Ko nors ne
davę, galite ji labai užgau
ti, sunervinti.

8. Užtarkite ‘jį prieš kai
mynus, mokytojus, polici
ninkus. nes jie visi yra prieš 
ji nusistatę.

9. Kai jis paklius Į tikrai 
keblią būklę, sakykite pa
tys sau: “Mes jo niekada 
negalėjome sutvarkyti“.

10. Pasiruoškite sutikti į 
nelaimingą, -pilną rūpesčiui 
gyvenimą, nes jūs to siekia-!
te- !

Iš ”Tėv. Žiburių“

“Saikingai“ apsirengusi italė ak
torė Nadia Cassini, vaidinanti 
filme ”When the Women Made 
Din... Don.

Ką tik gavcm£

Ryškias spalvas galime 
nešioti visada, bet vidutinių 
ir pagyvenusio amžiaus mo
terims geriau pasirinkti Įdo
mių. prislopintų tonų audi
nius. Visada joms tiks pas
telinės spalvos, juodos-bal- 
tos derinys.

Nerekomenduojame de
rinti drabužyje daug spalvų, 
geriau apsiriboti dviem, tri
mis artimomis (geltona ir 
ruda) arba kontrastingomis 
(juoda ir balta, mėlyna ir 
balta ir t.t.).

Solidesnio amžiaus mote
rims ypač reikėtų vengti at
sitiktinių pigiu papuošalų, 
geriau jau apsieiti visai be 
ju.

D. Vaitiekūnienė 

(Iš ”Tar. Mot“

1920 metų sausio 16 d. 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose pradėjo veikti prohi- 
bicija, juokdarių vadinama 
“mundšaino gadynė“.

KAM GERIAU TINKA 

“KARŠTOS KELNAITĖS“

Amerikos Automobilistų 
draugija paskelbė, kad da
bar vis labiau plintančios a- 
merikiečių vadinamos ”Hot 
pants“ (karštos kelnaitės) 
automobilius vairuojančiom 
moterims yra saugesnės, ne
gu ilgos suknelės. Kelnaites 
dėvinčiom vairuotojom ne- 
besipainioja suknelės tarpe 
pedalių, o įlipant ir išlipant 
nereikia saugotis, kad ilgo 
sijono neprivertų automobi
lio durys.

Bet vienu požiūriu jos yra 
blogesnės: Įlipus i saulės i- 
šildytą automobili, tos kel
naitės tikrai Įkaista kaip 
keptuvė... Bet tai mažesnis 
trūkumas, negu ilgų sijonų, 
ilgų apsiaustų ir smailų batu 
kulnų.

CONCORD, N.H.

Mirė P. Matulaitienė

Mirė Paulina Matulaitie
nė, prieš 79 metus gimus1' 
Kaune. Paliko liūdinčius du 
sūnus — Valteri ir Henriką 
ir dukterį Florenciją Tinthe- 
rienę.

t*##*#**##*****###*#****#*#***###

PRAŠYMAS

“Keleivio“ ndministraci 
ia prašo gerb. skaitytoju* 
kurie keičia adresą, prane 
iant naująjį adresą neu?

ir «ena ii
Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — codei

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00. minkš
tais — $4.50.

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

3.50.
Amerikos lietuvių istorija,

redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

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

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaira $5.00.

Už laisvą lietuvi, parašė 
kun. M. Valadka, 409 pis., 
kaina $5.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas. 80 psi., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centu.

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

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

Tavo kelias Į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Sočia’izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Atskirai sudėjus, ju kaina 
$3.05, bet visos kanu par
duodamos už $2.
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TO ČIA DAR NEBUVO

Birželio 17 d. buvo mėne
sinis So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos susirinkimas, j 
Prasidėjo paprastai. Pagerb-j 
ti 3 mirę nariai, naujų narių J 
priimti nebuvo. A. Druzdisj 
pranešė, kad per gegužės 
mėnesį pajamų buvo $13, 
729 ir pelno liko $1,352.

Įdomiau pasidarė, kai bu
vo perskaitytas valdybos 
protokolas. Iš jo sužinota, 
kad valdyba paskyrė $50 
skautų sąjungai informaci
niam leidiniui svetimomis 
kalbomis išleisti. Tas leidi
nys bus platinamas tarptau
tiniame skautų sąskrydyje 
Japonijoje.

Toliau dar įdomiau. Drau
gijos narys Bronius Strikai- 
tis, esą. anglų kalba platinąs 
jo parašytą draugiją šmei
žiantį raštą. Buvęs draugijos 
reikalų velėjas S. Grigana
vičius valdybai skirtame sa
vo laiške rašo, kad tą B. 
Strikaičio platinamą raštą 
rašęs ne pats Strikaitis, bet

priemonės o senovinis bū
das jau tenaudojamas tiktai 
turtingiems asmenims '"at
jauninti“.

iI

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe- 
1 zijos rinktinė, kurioje sutal- 
I pinti geriausieji visų jo 'iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.*

Broliai balti aitvarai
Henriko Nagio elrėraščiai 
Prano Gailiaus iliustruoti

!)aniel Ellsberg, is kurio New i •£ didelio formato puslapiai 
York Times .gavo slaptus vai- ,uošniaj įšleista knyga, kai
Ižios dokumentus, liečiančius \
Vietnamo karą, kuriu dali pa

ROMANAI
Birutė Pūkelevičiūtė, —

Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 

| psl., kaina $5.00.
4

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas. 
404 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

nereikalingai eikvoti kurui alyvą
1971

Gana

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

skelbus, kilo didelis triukšmas. 
Dabar tą reikalą narplioja teis
mai.

A. Druzdis pranešė, kad
banketas St. Griganavičiui
pagerbti davė $505 grynoj

pelno, atskaičius ir S. Gri-
, , A .. , ... ganavičiui duota $300 do-buvęs kontroles komisijos 1T •v 1 * 1 — V 0,1x3,narys. Laiške jo pavarde ne
paminėta, bet suminėti kiti 
du tuo metu buvę nariai, to
dėl draugijos nariams žino
mas ir tretysis. Tas reikalas 
dabar einąs į garbės teismą.

Draugijos istorijoje dar 
nėra buvę atsitikimo, kad 
kontrolės komisijos narys 
būtų atiduotas draugijos 
garbės teismui.

B. Strikaitis savo rašte 
beveik visus valdybos, kont
rolės komisijos narius ir bu
vusį reikalų vedėją vadina 
sukčiais, kaikuriuos net ko
munistų agentais. Tai iš vie-, 
nos pusės, o iš kitos, kaip 
minėta, buvęs draugijos rei
kalų vedėjas rašo, kad ne

J. V-gas

SKAITYTOJO ŽODIS 

KUN. S. YLAI

Koks nors raštelis, para-, 
sytas kunigo kunigui ir lai- 1 
komas slaptai, negali būti į- 
rodymas. Kad raštelio turi
nys turėtų istorinės vertės, 
reikia skelbti jo turinį ar fo
to kopiją, kad, gerb. kun. 1 
Ylai ir raštelio autoriui e- 
sant gyviems, būtų galima 
reikalą objektyviai išdisku
tuoti.

K. Baltrukonis
i

JAV KARIUOMENĖ

SENIAU IR DABAR 1
J.AV konstitucijos priėmi-

B. Strikaitis tą raštą rašė, o;mo 1786 metais JAV-biu ka-
kontrolės komisijos narys, 
kurį pats Strikaitis kaltina, 
kad už degtinės dėžę kont
rolės komisija esą parašiusi 
paginantį aktą.

na $5.
1 Tau, sesute. Prano Lem 
: berto gyvenimas, kūryba 

•>risiminimai, 269 psl.. iliust 
, ruota, kaina minkštais vir 
i sėliais $3. kietais — $4.

Nemarioji žemė, Lietuv: 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas TiiuoLs 

|176 psl., kaina $5.00.
Poilsis ant laiptų. Vytaute 

Karoso eilėraščiai, 50 dide
lio formato puslapiu, kaina 
$4.00.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
KENKLE, premijuotas ro 
nanas, 234 psl., kaina $2.50 "T

Albinai . Baranauskas,
(.AR Kr. U PENUOS E, pre 
ujuotas romanas. 224 
a ina a>2. 50.

krosnys
Alyva kūrenamos

šiito oro
Rytdienos Įrengimas

n

Namams šildyti 
Storiausias pirkinys

psl.

Aloyzas Baronas, PAVA-| 
SARIO LIETUS, 261 psl.,; 
kaina minkštais viršeliais •
>2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: M1G 
OJAS RYTA5. 166pusl. 

Kaina $2.50. Gaunama Ke 
eivio administracijoje.

Vytautas Volertas, SĄ-1 
MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.,

l'ilnas Įrengimas, Įskaitant aly- 
\»>s burnerį, pūtėją, oro filtrą,I

termostatą, kontrolę it darbą su
jungti tūsy su vamzdžiais..

1!) metu garantija.

t»

P'-.kutinę nmdcrnaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street, (įušney. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną

Skambinti telefonu: 436-1204

Oil tfeating Eąulpment r

riuomenėje buvo 719 vyrų. 
Civilionio karo metu tas 
skaičius pakilo iki 20,000, j 
bet ir 1890 m. JAV-bių ka-.' 
riuomenėje tebuvo 38,000 1 
karių. 1915 metais JAV-bės | 

painiava įsipai- turėjo 175,000 karių. Nuo 
1951 m. JAV-bių kariuome-!' 
nėję tarnauja ne mažiau nei,1 
3 milionai vyru.

SPECIALIAI 

Į LIETUVĄ 
VISA APMOKĖTA 
GAVĖJAS NIEKO 

NEPRIMOKA
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS 

M Ė G I A M O S
SI INTOS 

10 SKARELIŲ. . S46.S0
5 vilnonės, dideliu ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų, visokiu spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų. 
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $8.50.
5 vilnonės skarelės ir 
1 oriono nertinis...$ 18.00
5 vilnonės skarelės ir
5 jardai vilnonės Cnallis
medžiagos $55.00

Žodžiu, 
niojusi į painiavą, ir telieka 
tik palaukti, kas iš to išryš
kės ateityje.

L

Vytautas Volertas, GY
NĖ. VENIMAS YRA DAILUS.

MUNO SŪNŪS, romanas iŠ romanas iš lietuvių emigran- 
suvalkiečių ūkininkų sukili- gyvenimo, 242 psi.. ka? 
mo 1935 m., I tomas, 280
psl., kaina $3.00.'

Andrius Vaiuckas,

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-

na $2.50

Andrius Vaiuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas. 
428 psl, kaina $4.00.

S<al(y Salminen, KATRY-
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją. 
291 psl., kaina $5.00.

i <tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15 
kietais viršeliais $3.75,

Aloyzas Baronas: LIEP

Juozas Švaistas: 2IOB 
RIAI PLAUKIA, romana? 
iš knygnešio kun. Al. Sida
ravičiaus gyvenimo. 233 psl. 
<aina $2.50.

RADIJO PROGRacMa

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

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

D. Poška

Prieš kun laiką iš salės 
dingo prez. Nixono portre
tas. Tas klausimas buvo iš
keltas gegužės mėn. susirin
kime ir narių pritarta, kad 
reikia įsigyti naują. Kadan 
gi to nepadaryta, tai A. Mat
joška vėl tą klausimą iškė
lė.

Prieš pasisakė A. čapli 
kas. Girdi, o kas bus, jeigu 
lytoj vėl tą portretą kas nors 
pavogs? Ar draugija jį vėl 
turės pirkti? Jei kam jis taip 
reikalingas, tegu tas nuper
ka. įrėmina ir padovanoja.

"ATJAUNINO“ INDIJOS 

PREZIDENTĄ j

Indijos prezidentas Giri 
yra 76 metų amžiaus. Nes 1 
niai jis grįžo iš Keralos’ 
valstijos, kur 16 dienų buvo 
^atjauninamas“. Sakoma, 
kad jis dabar atrodo bent 
10 metų jaunesnis, nors te
gavo tik dalį gydymo. (Pil-į 
nas kursas esąs 42 dienų).

Reikia manyti, kad A. 
Čaplikas turėjo kitą jam 
svarbesnį argumentą, bet 'jis 
kažkodėl pavartojo tokį, ku
ris muša per galvą pačią 
valdybą. Iš tikrųjų, ką gali 
galvoti nariai apie valdybą 
ir reikalų vedėją, jeigu jie 
nesugeba apsaugoti net pre
zidento portreto, kuris pa
vogtas, aišku, ne dėl jo ma
terialinės vertės.

Privati organizacija, ži
noma, neprivalo būtinai 
prezidentų portretų turėti, 
bet čia jau seniai buvo toks 
paprotys įsipilietinęs, todėl 
valdyba privalo jį pagerbti, 
neatsižvelgiant, kurios par
tijos prezidentas kada būtų.

Susirinkimas nutarė port
retą nupirkti. _____

Keralos klinikoje gydo
ma dar senovės Indijos iš
minčių gydymo priemonė
mis, jų tarpe yra gaių pir
tys, masažai, fiziniai prati
mai ir susikaupimo valan
dos. Naudojami įvairūs au
galų aliejai masažams, karš
tų ryžių kaitinimai, dažnai 
nuleidžiamas kraujas, bet 
tam reikalui
ne siurbėlėmis, bet tam tik 
rais švirkštai

5 vilnonės skarelės ir
2 italu nailono .lietpal
čiai . .................$59.00

VERTINGIAUSIA
DOVANA JŪSŲ 

GIMINĖMS
DIRBTINIAI KAILIAI
Pasakiškos vertės, di
džiausias pasirinkimas 
vienos spalvos ir dryžuo
tų audinių (mink) ir ka
rakulių (ilgauodegių) ir 
avikailiu.

KAINA TIK $99.00

SPECĮAL 1........... $17.00
10 sv. taukų. 10 sv. kvie
tinių miltu, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.
Yra daug kitokių dalykų

PAPRAŠYKITE 
NAUJO ILIUSTRUOTO 
KATALOGŲ VELTUI 

UžSAKLKITE TUOJAU 
L’ŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
EX PRESS CORP.

125 East23rd Street
Fifth Floor 

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

Prašykite mūsų katalogo 
su paveikslais.

IEŠKOMA DARBININKŲ 
naudojamasi. jajį^.Jins fjrmoms adresuoti iš

tisą dieną arba trumpiau na
muose. Galima uždirbti
vaite $100. Rašydami 
sau adresuotą voką su 
liu. Rašyti:

Blaber Co.. Box 12159.
Ligonims nustatyta griež-; 

ta dieta, užginta mėsa ir žu
vis, jiems uždrausta rūkyti,! Ė! Paso. Tesąs 79912.
vartoti svaigiuosius gėri-1 
mus. Jie nieko nedirba, ne
patariama net skaityti, ne-Į 
leidžiama ilgai miegoti.

Pirmon galvon tas gydy
mo būdas buvo vartojamas 
chroniškoms ligoms gydyti, 
bet paskutiniu laiku jį stu
mia į šalį naujos gydymo

per sa- 
įdėkite 
ženkle

| Ieškoma Liudvika Mikulskie
nė. turimomis žiniomis gyvenu-) 
si New York City. Jai turima 
svarbių žin:ų. Ji pati arba apie 
ją ką nors žinantieji prašomi at
siliepti Keleivio adresu:
636 Broaduav. So. Boston. Mass. 
02127.

(27)

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties VVLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties F Al. 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių

TAI IR BEDUGNĖS, pre |pasaulinių žinių santrauka 
mijuotas romanas, 279 psl. r komentarai, muzika, dai
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
Į DVIEJŲ GYVENIMŲ, 464 

'J nusl., kaina $4.50.

Kazvs Almenas, UPĖ I 
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĖ

! romanas I dalis. 325 psl., II 
{ dalis 302 psl.. kiekvienos da

lies kaina $3-00.
Alė Rūta. KELIAS ) 

KAIRĘ. premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuviu gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas,
TEKA VINGIAIS, romanai
132 psl., kaina $3.50.

įos ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę. 502 E. Broad 

į way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauns 
mas ir Keleivio

NE.NUSIMINKI1E:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau-; 
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa-į 
sėkmes, arba grąžiname pinigus. 

Siųskite $5, gausite vaistus į 
UPĖ su nurodymais.

ROYAL ERODUOS
North Sta., P.O. Bos 9112 

Newark. N J. 07105

t

Šios vasaros paskutine 

ekskursija į Lietuva 

Kaina 776.00
IŠVYKSTA IŠ BOSTONO RUGPIŪCIO 26 DIENĄ. 

Norintieji su šia grupe keliauti prašomi skubiai
» registruotis.

r e 1 p k i t e s į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

-. i

bAVAlTRAšT 1 S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietu\ iškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūriniu^ klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idė jų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba iiž 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $9.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quebec, CANADA

SUSJilENHIMAS
UETVVių
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.06.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam s laba i pigią TERM. :: r
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipiatės 
\ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins e pie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alliance of America
807 West30th Street. New York N V. 10001

»
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RETAS PAVYZDYS

Keleivis gavo šitoki laiš- 
ką su $100:
Gerbiamieji,

. Birželio 5 d. Birutė Jarai-' “Lietuvių Dienų" žurnalo 
•; tė ir Alan Zinliekis sukūrė ir „Lietuviai Amerikos Va
li šeim ą.Vestuvinė puota bu- karuose“ leidėjo, įžymaus 
Iljvo Norvvoodo Lietuvių klu- Los Angeles lietuvių veikė- 

. sūnus 
uni-

Aukos
II

Marija Strazdienė iš So. 
Bostono Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Užsienio 
Delegatūros leidžiamam \ 
„Minties“ žurnalui paremti

Bostono

?j bo salėje. Ji skyrėsi iš kitų j0 Antano Skiriaus s 
I tuo, kad šokiai buvo pradėti Jonas Skirius Harvardo

j O. IVAsKIENe IŠVYKSTA lietuvių tautiniu vedybiniu : versjtete gavo magistro Ilona Baranauskaitė - Ko- 
MOKYTI ŠOKIU šokiu “Rezginėle“. Jį šoko' Įajpsnj jy Rūdijų pagrindi- topoulis iš So. Bostono —

Onos Ivaškienės vadovauja-j niaj daIykai yra romanu Rai_ i Lietuvių Fondui $20. 
Lietuvių tautinių šokių in-' mo sambūrio 6 poros, daly- 2jteratflla

stitutas. kuriam vadovauja; vaujant ir jauniesiems. Mat,

paaukojo $25.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Rugpiūčio 8 d. Romuvos 
parke Montelloj - Brocktone

JUK NETURITE?

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psl., kaina $3. 
VAKARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tulauskaitė,
127 psl.. kaina $2.00. 

AUKSINIAI RAGELIAI,
lyrika, Pranas Naujokaitis,

Liucija Baranauskienė — 
Jis turi stipendiją ruoštis Laisvės Varpui $10.

nomis i engia kursus šokių sambūrio dalyvė, 
mokytojams paruošti. Jie i- jaUnoji yra baigusi su pa
vyks \ . Jonyno vasarvietėje- gižymėjimu Bostono kolegi- 
Chestertone, Ind. . . i ją, o jaunasis Northeastern j JU

Mokytojais pakviesti ge- universitetą (psichologiją) Ameriką ir ten bus iki rug- 
Į liausi lietuv;ų tautinių šokių jr dabar yra Lynno Bend-: sėjo 10 d. 
mokytojai. Jų tarpe yra ir j ruOmenės tarnybos centro 

PS. Pinigai perduoti Lie-' Ona Ivaškienė. daugaiu nei: direktorius. Dar vienas kandidatas
tuvių Fondo įgaliotiniui inž. 30 metų vadovaujanti Bosto-j iį„0 jr iajmingo gyveni-'
A. Škudzinskui, kuris juos no lietuvių tautinių šokių moj
pasiųs Lietuvių Fondui.

Ši gražu Petro Kontauto

švęsdamas savo 75-ji gini-! Bruno šotas Hepos 5_17 die_ jaunoji buvo uoli minėto !
tadienį. gautą dovaną $100 
iš sūnaus Felikso ir dukters 
Adelės skiriu Lietuvių Fon
dui kaip nario įnašą.

Su pagarba
Petras Kontautas

Brockton, Mass.

daktaro laipsniui.
i

Jonas Skilius savo studi-j 
reikalais išvyko i Pietų

Bostonan atvyko paviešėti 

Darius ir Laima Lapinskai

Minkų radijo, gegužinė. j ti4 psl, kaina $2 w
„ ; o .. . • EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
Spaho 16 d. So Bostono Steponas Strazdas, 159 

Lietuvių Piliečiu dr-jos III j kaįna
aukšto saleje Bostono vyrų . t.irA * r,r, * c
seksteto koncertas-vakaras. ^LKŠNO SIDABRAS, M

Vaitkus, 8b psl., kaina
Spalio 31—lapkričio 13 d. $1.50.

City Hali parodų salėje A- SIDABRINĖS KAMANOS, 
nastazijos ir Antano Tarno- Kazio Bradūno eilėraščių

šiuo metu iš Chicagos į 
Bostoną atvyko komp. Da-| 
rius Lapinskas su savo jau-i cpnyg 
nąja žmonele Laima. Jie' 

i vieši pas Dariaus tėvelius, o 
ta proga aplanko ir savo se
nus draugus.

šaičių audinių ir tapybos pa
roda, kurią rengia skautų Ži-

premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na $1.00.

Keturi kandidatai į Bos- 
i tono miesto majorus jau pa- 

A. Stapulionis dar ligoninėj siskelbė seniau, o praeitą sa-
Antanas Stapulionis dar! yiešaipran^ėirfla-

d'U-j tebeguli Hyannis ligoninėje. ,ai, Vn> : .lte’!
kęs Edison elektrainės strei-į bet jau stiprėja. Linkime! ka^ kandidatuojąs j tą vietą! 
kas. Elektros vartotojai to; greičiau sveikam grįžti na- , an Iam eiminiu*
streiko nejautė, nes admi-į mo. 
nistracija pajėgė taip susi-!

racijos narė L. Januškienė,' tvarkyti, kad įmonė galėjo! Bedarbių jau 7% 
dabar dirbanti Temple uni-! ir streiko metu veikti.
versiteto bibliotekoje (Phi-- Darbininkai laimėjo 10G į Gegužės mėnesį Mass.j vo atmetęs gubernatoriaus ... . ... .
ladelphijoj). tarnybos sei-J priedo tuoj pat ir po metų Į valstijoje bedarbių skaičius pasiūlymą pakelti apyvartos: Jasaicl° Pllezlul°Je-
kalais nuvykusi į Meksiką,! gaus dar 8G padidinimą,: sudarė 7.1 F visų dirbančių- (sales) mokestį. bet kitą ' ' - - - ------------------
atsiuntė ’saludos“ iš Mexi-! be to, gaus daugiau atostogų! jų. Bostone bedarbių buvo dieną 129 balsais prieš 96 Už nosies ne tik jaučius
co City. ’ ir kitų priedų. 1 6G, o Lowellyje net 11.8%. nutarė ji pakelti iki 4%. vedžioja.

pavyzdį turėtų ir kiti įsidė
mėti.

Keleivio administracija 

Sveikino iš Meksikos

Buvusi Keleivio administ-

sambūriui.

Baigėsi Edison streikas

$4 dienas užtru-Baigėsi

Darius ir Laima Lapinskai 
ruošiasi artimesniu laiku dar 

White, pakeliauti po Europą.

V. Anesta grįžo namo

Praeitą savaitę Vincas A-- 
nešta iš Carney ligoninės jau; 

ieną dieną bu- S‘'įžo namo’ kur yra dukters.

Pakėlė apyvartos mokestį

Seimeli:
Mildos laugomas ir dr. St. ’

Paragink savo pažįstamus PLAUK, MANO LAIVELI, 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina Petro Segato eilėraščiai, 
metams $7.00. 111 psl., kaina..........$2.00

Lietuvos garbės konsului

adv. ANTANUI O. SHALLNAI

mirus, jo žmonai adv. Zuzanai S h a 1 1 n i e n e i 

reiškiame gilią užuojautą.

Stela ir Napoleonas Jonuškos

sa

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra vienintele oliciali pta.- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš vVorces- 
terio į Lietu /ą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

| TEL. AN 8-2124

lDr. Amelia E. Rodd \
(RUDOK1UTĖ) 

OPTOM ETRISTft
Valandos:

nnc» 10 ryt0 iki 6 vakaro 
Trečia d.eniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
40 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’imo darbus iš lau
ko ir viduje, (ryvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

* A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance <> 

321 Country Club Rd.
Newton Ct«itre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645

i 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.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Lsikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
R6p««tintr&i taisomo laikrodžiai 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4643

Te’efonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

Į P ft D 1 N I S 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston. Mass

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

’ LIETUVĄ

Knyga yra geriaasias žmogaus draugas 

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinf.
Sav. Emanuei L. Roesngard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6C20
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskvrus šventadienius ir sekau 

toooooseosocoosooososcosccosososcososocooeosocooooi!

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton. Mass. 02102. Tel. 586-7209

- ♦♦*♦**♦###*****♦**♦ y##**#-****#*#*#*#***#*####**#*########*##*##**#****

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

momis kainomis. Be to, siunčia-; Prekės parduodamos nuže*- 
rne maistą, pinigus ir galite už- mintomis kainomis. Numa- 
sakyti jų gamybos prekes, čia kad skarelių kainos
sumokėsite pinigus, o giminės i Pakils.
ten vietoje galės pasirinkti už- j Atidaryta darbo dienomis 
sakytas prekes. . nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

Taipogi tarpininkaujame per i 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 nuolatiniam apsigyvenimui.; susitarimą telefonu. 
Patarnavimas atliekamas grei-; 389 W. Broadway
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-! So. Boston, Mass. 02127 
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski j Tel. 268-0068

South Boston Savings Bank P Į Trans-Atlantic Travel Service
’ O *^%»*»*< g,; DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

IZ>

už 90 dienų Įspėjimo indelius moka

Ei

0 :! i “
Ik L; pai

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

r- X —į <■ TVTJC
Krosnies aptarnavimas

□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

už visus kitus indelius moka

51®

1 fe-s
4%5;

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. .1. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

T virš 210,000,000
f

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies.

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.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

podarogifts Ine. skyriu 
Bostone

< k

::

t Dažau ir Taisau i
► iš lauko ir viduje, i
£ Lipdau popierius ir taisai 4 
t viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.
Tel. CO 5-5854L

Flood Sąuare
Hardivare Co.

Savtainkad N. J. ALEKNA
62b EAST BROADWAY 
SOL'TK BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

3»njamin Mocre Dsžal 
Poo’sro? Siacoitis

Stiklą- Lang-amt 
Visokia reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
e-alefiss daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadwav 

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

Darbo vaikiuos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

! i
i:
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