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Žodis 1941 m. tragiškojo 
birželio sukakčiai

Maskva norėjo sutrukdyti 
mūsųšokėjųkelionęiP.Ainerikg

Lietuviai,

Birželis mūsų tautos istorijoj yra tapęs tragiškumo 
simboliu. Prieš trisdešimt metų birželyje sovietai karine 
jėga užėmė Lietuvą. Po metų žiaurios okupaeijos vėl bir
želyje masiniais trėmimais į Sibirą buvo pradėtas plataus 
masto lietuvių tautos naikinimas. To paties birželio pi- 
baigoje gaivališko tautos sukilimo prieš vieną okupantą 
aukos ir laimėjimai buvo sutrypti kito pavergėjo.

1 *
Nuo šių įvykių praėjo daug metų. Žmonija išgyveno 

daugybę tarptautinių pakitimų, bet Lietuva vis dar tebėra 
pavergta, o lietuvių tauta naikinama ir rusinama. Tačiau 
sovietiniame tautų kalėjime jau darosi neramu. Paskuti

nės kolonijinės imperijos vadus baugina sovietinių inte
lektualų reikalavimas daugiau laisvės, masių nepasite n- 
kinimas ekonominiu bolševikinės sistemos neveiksmingu
mu, nerusiškųjų tautų nenuslopinamas veržimasis j ne
priklausomybę ir kiti komunistinės, žmogaus prigimčiai 
priešingos, sistemos neišvengiami trūkumai.

Ištvėrusi 30 priespaudos metų, lietuvių tauta ryžtin
gu dinamizmu ir rezistencine dvasia įrodė savo tvirtą ti
kėjimą nauja nepriklausomybės aušra.. * ’ ’ •

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, primin
damas tragiškuosius mūsų tautos birželio įvykius, kreipia
si į visus lietuvius ir kviečia idėjomis, darbais ir žygiais 
jungtis į bendrą visos tautos pastangų grandinę, kad pa
spartintų Lietuvai laisvės sugrąžinimą, šia proga norime 
ypač pabrėžti reikšmingą faktą, kad nuo liepos 1 dienos 
per Manilos (Filipinuose) naują ir galingą radijo stotį 
kasdien sklis lietuviškas žodis, kuris pasieks tolimame Si
bire išblaškytus lietuvius. Mes tikime, kad šis laisvųjų lie
tuvių ryšis su ištremtaisiais broliais stiprins jų dvasią ir 
lengvins sunkią jų tremties dalią.

Šių svarbių radijo transliacijų pradžia yra akivaiz
dus Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pastangų 
ir atsiekimų įrodymas. Laisvajame pasaulyje gyvenančius 
lietuvius kviečiame remti šiuos ir kitus mūsų darbus ir 
vieningai bei ryžtingai dalyvauti visose Lietuvos laisvini
mo pastangose.

Tragiškojo birželio proga laisvės kovose žuvusiųjų 
prisiminimas broliškais ryšiais tesujungia Sibiro tremtį 
kenčiančius, pavergtoje tėvynėje laisvės aušros laukian
čius ir po platųjį pasaulį išblaškytus lietuvius.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetast ' t'A’. . . h»<

New Yorkas,
1970 m. birželis

Brazilijoj pagrobė

vokiečių diplomatą
Dienos metu važiuojant 

automobily, buvo pagrobtas 
Vokietijos ambasadorius Į zanų buvo kilęs tikras karas.
Brazilijoj Ehrenfried von 
Holleben. 61 m. amžiaus. 
Pagrobimo metu žuvo poli
cininkas, kuris mėgino am
basadorių ginti.

Už ambasadorių grobikai 
reikalauja paleisti 40 suim-
tų politinių kalinių. Valdžia; 500 žmonių iš abiejų pusių.
sutiko tai padaryti.

Kovo mėnesį buvo pa
grobtas Vokietijos ambasa
dorius Gvatemaloj Carl von 
Spretis. Valdžiai ten nesu
tikus paleisti 22 politinių 
kalinių, ambasadorius buvo 
nužudytas.

Jordane tikras

tarpusavio karas
Jordane tarp karaliaus 

kariuomenės ir arabų parti-

Partizanai nori nevaržomai 
veikti prieš Izraelį, o kara
liui tenka atsižvelgti į esa
mą padėtį, ir todėl jis nega
li duoti partizanams laisvų 
rankų.

Per susirėmimus Amane, 
sakoma, žuvo daugiau nei

Žuvo ir JAV karo atstovo 
pavaduotojas Perry, kuris 
nesutiko įsileisti į savo butą 
atvykusių komunistų parti
zanų. Daug amerikiečių iš 
Jordano paskubom išvežta.

Tuo tarpu padėtis kiek 
arimo, bet tarpusavio pjau
tynės gali vėl prasidėti.

Karo vadą trejetukas, kuru nuvertė Argentinos prezidentą Juan Carlos Onganią ir dabar vado
vai ja kraštui. Jie pažadėjo grąžinti “tikrąją de- mokratiją“ ir per 10 dieną paskirti naują prezi. 
dėstą. U kairės į dešiną: admirolas Pedro Gnavi, gen. įeit. Alejandro Laausse ir oro pajėgą briga
dos gen. Carlos Key. Kokia bus ją “tikroji demo kratija“ paaiškės tik vėliau. Prezidentu jie jau 
paskyrė brigados generolą Robertą Marcelą Levingstoną.

New Yorke mirė 
Al. Kerenskis

Birželio 11d. New Yorke 
mirė 89 m. amžiaus Alek
sandras Kerenskis, buvęs 
Rusijos dūmos darbiečių 
frakcijos vadas, 1917 m. re
voliucijai kilus sudarytos 
valdžios teisingumo minist
ras, vėliau visos valdžios 
galva. Jį nuvertė komunistai 
tų pačių metų lapkričio mė
nesį. Pabėgęs į užsienį, jis 
gyveno Europoje ir uoliai 
dalvavo prieš komunistus 
nukreiptoje veikloje. Nuo 
1940 m. gyveno JAV. Čia 
jis parašė kelių tomų Rusi
jos revoliucijos istoriją, Ru
sija kryžkelėj ir kitų vertin
gų knygų.

Dėl jo veiklos Rusijos val
džioje yra ir dar bus daug 
ginčijamasi. Jis kaltinamas, 
kad nebuvęs pakankamai 
griežtas, todėl leidęs įsiga
lėti komunistams. Jei, sako
ma, jis tuoj būtų paskelbęs 
karo paliaubas, būtų buvu
sios pradėtos dalinti dvari
ninkų žemės, tai komunis
tams būtų buvęs išmuštas 
svarbiausias agitacijos gink
las. Bet jis to nepadaręs.

.t. 'no'..-ixri<
Vokietijoje toimėjo 

Brandto priešai
Sekmadienį trijose Vokie

tijos valstijose buvo parla
mentų rinkimai, šiuos žo
džius rašant, galutinių duo
menų dar neturime, bet jau 
aišku, kad šiek tiek sustiprė
si krikščionių demokratų 
pozicija. Jie vyraus Saarlan- 
de, o NordrfTein - Westpha- 
lijoj ir Zem. Saksonijoj, kad 
ir padidino atstovų skaičių, 
bet dar socialdemokratai tu
rės daugumą, kaip ir iki šiol.

:C
ibRinkimai, kuriuo 

visi laimėjo
Sekmadienį Sovietų Są

jungoje buvo renkamas va
dinamasis "parlamentas“. 
Kadangi ten kandidatų tėra 
tik tiek, kiek reikia išrinkti, 
tai visi ir buvo išrinkti, Nie- 
kag nepralaimėjo, nes ir ne
galėjo pralaimėti.

Lietuvoje mirė

J. Lazauskas
Gegužės gale Lietuvoje 

mirė žinomas pedagogas 
Juozas Lazauskas, gimęs 
1892 m. prie Marijampolės. 
Jis daug rašė įvairiais klau
simais nepriklausomos Lie
tuvos spaudoje — Lietuvos 
žiniose, Kultūroje, Varpe ir 

kt. Yra atskirai išleidęs ir 
nevieną leidinį. Dalyvavo, 
kiek sąlygos leido, ir valstie
čių liaudininkų veikloje.

Pažymėtina, kad 4 velio
nio sūnūs yra inžinieriai, 2 
gydytojai ir 2 dukterys vais
tininkės.

Chicagoje gyvenantis jo 
sūnus Gražvydas ilgai re
dagavo liaudininkų žurnalą 
Sėją ir inžinierių Technikos 
Žodį.

Italijoje vyrauja
krikščionys

Italijoje buvo provincijų 
savivaldybių rinkimai. Juo
se krikščionys demokratai 
surinko viso 37.9% visų bal
sų. o komunistai 27.9%.

1968 m. tos abi partijos 
gavo truputį daugiau balsų. 
Kiek daugiau gavo ir social
demokratai.

Iš 16 apygardų krikščio
nys demokratai turės daugu
mą 12 apygardų, o komunis 
tai vyraus keturiose.

Monarchistų ir liberalų 
partijos visai susmuko.

Nori suvaržyti 

prezidento galią
Senatas atmetė šen. Byrd 

pasiūlymą, kad prezidentui 
duodami įgaliojimai vėl pa
siųsti į Kambodiją JAV ka
rius, jei tai būtų reikalinga 
savų karių apsaugos reika
lui arba JAV kariams iš
Vietnamo greičiau grąžinti. stre,h’< )?. atstov.ų ."J™1 
Už pasiūlymo atmetimą bal-i nePrl,rP? .«? ’a,va,tę ls^ 
savo 52, daugiausia demo-1 n>° Paminką »'?<”" Pakelt- 
kratai, prieš 47.

Į LB tarybą Hartfordo a- 
pygardoje išrinkti teis. dr. 
P. Vileišis ir fit dr. E. Mari- 
jošiotė-Vaišnionė; Ohio a- 
pygardoj — inž. dr. S. Ma
tas, dr. E. Lenkauskas, A. 
Rukšėnas, J. Staniškis ir 
chem. dr. A. Butkus. Detroi
te — chem. dr. K. Keblys, 
fit dr. A. Klemas, N. Šlape- 
lytė, A. Rugienius. Bostono 
— E. Sužiedėlis ir O Ivaš- 
kienė.

• • »

Bostono demokratų nami- 
nuoti kandidatais: į senato
riui — E. Kennedy, į guber
natorius — M. Donahue, į 
vicegubernatorius — M. Du- 
kakis. Bet pirminiuose rinki
muose žada taip pat kandi
datuoti partijos konvencijoj 
pralaimėję majoras White 
ir Ballotti. Kandidatuos ir 
O’Donnell, buvęs prez. Ken
nedy patarėjas.

• • e

Ceylono valdžios galva 
Bandaranaike (moteris) pa
reiškė, kad pripažins Š. Ko
rėją, Š. Vietnamą, Rytų Vo
kietiją ir Vietnamo partiza
nų vyriausybę, nutrauks 
santykiui su Izraeliu, kol jii 
neapleis arabų žemių.

A •
Prezidentas paskyrė komi

siją, kuri tpri ištirti "sm^rĮo 
veiksmus“ universitetuose Ir 
jam iki rudens pranešti ty
rimo davinius. Komisijai va
dovaus buv. Pennsylvanijos 
gubernatorius Šcranton.

* * *
New Yorke sprogo bom

ba New Yorko policijos 
centrinėje būstinėje. Sužeis
ti 8 asmenys. Apie bombos 
padėjimą kažkas pranešė te
lefonu, bet jos nesuspėjo su
rasti, ir įvyko snrogimas.

• ♦ •
Vatikanas yra žinomas 

automobilių bendrovės Fiat 
akcininkas, ši bendrovė da
bar stato Sovietų Sąjungoje
didelį Automobilių fabriką. 

» • •

Pastininkų streiko pavo
jus dar nepraėjo. Laiškane
šių unijos pirmininkas žada 
kreiptis į vykdomąjį komi
tetą ir prašyti paskelbti

Kaip žinoma, lietuvių tau-1 
tinių šokių sambūris iš Cle- 
velando Grandinėlė seniai 
ruošėsi vykti į Pietų Ameri
ką ir birželio 14 d. tenai ir 
išvyko, šis sambūris šoks 
Kolumbijoj Medelline ir Ba- 
gotoj, iš ten vyks į Venesu
elą ir šoks Valencijoj, Ma- 
tacay, o birželio 25 d.—sos
tinėje Caracas. Birželio 27 
d. šokėjai grįžta namo.

Įdomu tai, kad prieš tą 
kelionę užprotestavo Mask
va ir pareikalavo, kad Ko
lumbijos valdžia neduotų 
šokėjams įvažiavimo vizų. 
Ir sovietams gal būtų ir pa
vykę mūsų šokėjų kelionę 
sutrukdyti, jeigu nebūtų bu
vę kreiptasi į JAV ambasa
dorių, kuris Kolumbijos 
užsienio reikalų ministerijai 
išaiškino, kad šokėjai yra 
JAV piliečiai ir trečiajai 
valstybei netinka kištis ne į 
savo reikalą. Kolumbijos 
ministerija pagaliau vizas 
davė.

Tas Maskvos įsikišimas 
rado atgarsio Člevelando 
spaudoje. Tuo būdu Gran
dinėlės kelionė buvo pagar
sinta ir amerikiečiams.

Šis įvykis rodo. kokie aki
plėšos rusai sėdi Maskvoje 
ir kaip bando sutrukdyti net 
šiame kontinente mūsų veik
lą.

Bomba ukrainiečių

redakcijoje
Gegužės 15 d. Miunchene 

(Vokietijoje) ABN žurnalo 
redakcijoje buvo išsprogdin 
tos dvi bombos. Žmonių au
kų nebuvo. Žurnalą reda
guoja ukrainiečiai.

Seniau buvo susekta, kad 
komunistai rengiasi pagrob- 

’ ti minėto^ žurnalo redakto
rius, bet sąmokslas išėjo vie- Į 
šumon. Vokiečių įstaigos sa-- 
ko, kad ir šios bombos buvo 
komunistų padėtos.

PASKUTINĖ VIRVĖ 

ANT DUBČEKO KAKLO

Visi prisimename Dubče- 
ką, kuris mėgino sudemok- 
ratinti ir sužmoninti komu
nizmą Čekoslovakijoje, bet 
nepajėgė tai padaryti, nes 
Maskvos tankai pastojo ke
lią ir jį patį pašalino nuo 
valstybės vairo. Dabar jis y- 
ra ambasadorius Turkijoje; 
ir šiuo metu atvykęs čeko-! 
slovakijon savo sergančios; 
motinos aplankyti.

Partijos laikraščio Rude1 
Pravo vyr. redaktorius ve
damajame Dubceką vadina 
kyšinirku. Radijas ir kiti 
laikraščiai jau ne nuo šian
dien jį puola. Taigi, ar ne
bus tai paskutinė virvė, ku
rią dabartiniai Čekoslovaki
jos valdovai nori užnerti 
ant Dubčeko kaklo.

Naujasis sveikatos, kvietimo ir 
socialines apsaugos sekretoriau 
Elliot L. Richart -on, buvęs vals
tybės sekretoriaus padėjėjas.

Laimėjęs demokratę kandidati- 
rą į Alabamos gubernatorius 
George Wallace. Užpakaly jo 
dukra rodo pirštais 
ženklą.

VirSuje nuvverstasis Argenti
nos prezidentas gen. Juan Car
los Ongania. apač oje ji nuver- 
tnsię vadas gen. įeit. Alejandro 

1 1 umusse.
B

J
i
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Lituanistinio mokymo ir į 
auklėjimo šviesa ir tiesa
Pirmąją birželio mėn. savaitę jau bene visur buvo 

užbaigti 1969-70 lituanistinio mokslo metai. Kaip tokia 
proga pritiktų, galėtume skaitytojams prieš akis paberti 
ištisą virtinę LB Švietimo Tarybos surinktų statistikos 
duomenų ir tuo sudaryti gal nemažą įspūdį. Pavyzdžiui, 
— JAV-se veikė apie 45 lituanistinės mokyklos, jas lankė 
daugiau nei 3.200 mokinių, dėstė apie 350 mokytojų, dirb
ta nuo 30 iki 37 šeštadienių per metus ir kas šeštadienis 
|x> 4 valandas skaityta, rašyta, dainuota, šokta ir Lt ir t.t. 
Prie to dar būtų galima pridėti, kiek švietimo Taryba iš
siuntinėjo mokykloms ir tėvų komitetams raštų, skelbian 
čių mokinių varžybas, mokytojų suvažiavimus ir jų nagri
nėtas temas, kiek išdalinta mokytojams garbės diplomų, 
kiek duota patarimų, kaip išduoti mokyklos baigimo pa
žymėjimus ir kurioje lapo vietoje juos pasirašyti.

Gerai suprasdami, kad betkoks švietimas negali ap
sieiti be popieriaus, o visa lituanistinio švietimo ir auklė
jimo organizacija be valdžios, — visa tai labai vertiname. 
Tik besidžiaugiant šia statistika, vis dėlto krypsta akys ir 
į to didelio darbo realybę, kuri toli gražu nėra tokia balta, 
kaip tie gražūs popierio lapai.

Pirmiausia turime pastebėti, kad bent jau aukštes
niosioms klasėm skirti lietuvių literatūros vadovėliai yra • 
gerokai pasenę. Iš užsienyje esančių rašytojų plačiau ap
tarti tiktai Bernardas Brazdžionis. Jonas Aistis ir Anta
nas Vaičiulaitis, kai per ilgesnį laiką čia jų užaugo ir dar 
vienas kitas, irgi vertas didesnio dėmesio (Rašytojų d-ja 
jų susiregistravusi net 90’).

Apie dabar okup. Lietuvoj vykstantį literatūrinį kru
tėjimą ir tenykščias kūrybos sąlygas nė neužsiminta, nors, 
regis, atitinkamai apie tai reikėtų pakalbėti.

Čionykščiam lietuviškajam jaunimui suprantamų ir 
patrauklių skaitinių nepaprastai maža. Be to. juose mes 
vis dar esame linkę pasakoti prosenelių pasakas apie kul
tuves, spragilus, vyžų apivaras, brizgilus, ienas, budės ir 
joms įsikišti "šliokes“, kai tų daiktų mūsų vaikams tikrai 
nereikės.

Per dešimtis metų nesugebėta sumontuoti apie Lie
tuvą nei mokykliniam jaunimui skirto apžvalginio filmo, 
kuris būtų daug įdomesnis negu dabartiniai skaidrių vaiz
deliai. Tai būtų nepaprastai svarbi lietuviškojo švietimo 
ir auklėjimo priemonė, tikrai verta kad ir kelių dešimčių 
tūkstančių dolerių. Tai padaryti galimybių yra, bet to dar
bo niekas neorganizuoja.

Dabar dar pridėkime, kad lituanistines mokyklas 
lankančių vaikų skaičius, palyginus su čia esančių dar gy
vų lietuvių skaičiumi, yra labai mažas, o tas mokyklas bai
giančių — net pasibaisėtinai menkas. Tai jau neatperka
ma tėvų kaltė. Be to, kasmet į mokyklas ateina vis pras
čiau lietuviškai kalbantieji pirmaskyriai, o vyresnieji, kad 
ir kažin kaip mokytojai besistengtų, — jau kalba Slabados 
žydelio žargonu. Tai irgi tėvų kaltė, nes jie su savo vai
kais namie mažai tebendrauja arba ir visai lietuviškai 
nekalba.

Nuostabiausia, kad daugelis šio sulaužyto liežuvio 
vaikelių tėvų yra netgi įžymūs organizacijų veikėjai,— vi
sokie pirmininkai, sekretoriai, iždininkai, delegatai, sei
mų prakalbininkai. Jie, patriotindami kitus tokius pat pir
mininkus, sekretorius, iždo globėjus ir pensininkus, dėl 
lietuvybės tribūnoj plėšosi ant krūtinės marškinius, su 
garsiu dundėjimu daužo kumščiom į savo lietuvišką širdį, 
o savo vaikų ir vaikaičių lietuvišką sielą parduoda už 
antvalandžius ir savo materialinę gerovę. Tai jau yra fa- 
riziejinis patriotizmas, nes dažnai jų vaikai lituanistinių 
mokyklų arba nelanko, arba nebaigia, arba ten siunčiami 
tik dėl visuomenės akių. Patys jų lietuvišku auklėjimu 
nesirūpindami, jie nori. kad mokytojai per šeštadienį iš 
jų sūnelių padarytų Vytautus Didžiuosius o iš dukrelių 
kunigaikštienes Gražinąs.

Šia proga tenka dar priminti, kad šie "įžymieji lietu
viai“ yra ir mokytojų tikra giltinė. Dėl jų vaikui parašyto 
nepatenkinamo pažymio, dėl duotos pataisos ar neišlaiky
tų egzaminų jie savo liežuvių kulkosvaidžiais kala mo
kytojams tiesiai į kaktą ir pribaigimui riaugėja ant jų visą 
savo atrajotą žalią tulžį. Nesgi tik mokytojai kalti, kad 
pirmininko, inžinieriaus ar daktaro vaikas atsilikęs, kad 
jis arogantas. kad išdykęs, kad tinginys, kad nepajėgia 
atsiminti, net kuriame kontinente yra Lietuva. Tai bendras 
reiškinys kone visose lituanistinėse mokyklose.

To padarinys — negalima prisišaukti ir tinkamesnių 
mokytojų, nors juos čia ir Gedimino ordinais apdovanotu
me. Ir ar ne keistai skamba, kad, gyvendami laisvėje ir 
pertekliuje, turime Vargo mokyklą?..

Bet, žinoma, tikėkime, kad rytdiena bus geresnė.

-t—ei drehaat. Pem valstybėje šitaip bava parake Mas preitkelta Mtaė Cbiaibate victevia, buri vi
siškai sugriaata, kad aet aeįauumaa iiraaMati i* po griuviai* Įkkiluafią lai

Švabų obuoliai ir britų rinkimai

b

žemėlapis rodo keturis frontus, kur arabai kariauja sa 
Izraeliu Artimuosiuose Rytuose.

Pasaulis aplink mus
DIRBTINIAI BEPROČIAI . teismams, žodžiu, reikalai 

i vyksta kaip tose naujokų ė-
Mes jau žinome nemaža mimo komisijos^, Kurios da-

atsitikimų, kai Sov. Sąjun
goje žmogus uždaromas psi- 
chiatrinėn ligoninėn ne dėl 
to, kad jis iš tikro būtų rei
kalingas tos rūšies gydymo 
ar pasidaręs pavojingas ki
tiems, jei laisvas vaikščiotų. 
Ne, jam užtenka parodyti 
vien savo neištikimybę par
tijos ir vyriausybės politikai. 
Tiesa, ne visi tokie būtinai 
jau kišami į beprotnamį. Da
lis jų būna teisiami ir grūda
mi į stovyklas. Šitaip yra at
sitikę su Marcenka. kuris iš
ėjęs iš stovyklos parašė už
sieniuose plačiai pasklidusią 
atsiminimų knygą, o po to 
turėjo grįžti atgal ir oficia
liai net ne už knygą, bet už 
nesilaikymą policijos įsaky
mų nepajudėti iš tos vietos, 
kur jam buvo nustatyta gy
venti. Stovyklon buvo išga
benti DanieHs ir Siniaiskis, 
kurie siuntinėjo įŪžriRiius 
spausdinti savo knygų rank
raščius.

Bet neseniai į beprotnamį 
buvo nugrūstas sovietinis 
generolas Grigorenka. Už 
pasisakymus prieš smurtinę 
valdžios politiką jis buvo 
atleistas iš kariuomenės. Po 
to jis visur reiškėsi antiso- 
vietinėse demonstracijose, 
kovoje už totorių reikalus, 
buvo suiminėjamas ir dabar 
specialios komisijos pripa
žintas bepročiu ir uždarytas. 
Tokių kaip jis, pasirodo, So
vietų Sąjungoje yra tūkstan
čiai, ir tik kolkas niekas ne
bando aiškinti, kada nepa-

lį paimtųjų turi., .paskirti į 
pėstininkus, o kitą į šarvuo
čius ar į aviaciją.

Tačiau nemaža šviesos jį 
tą* politinės beprotystės 
klausimą yra dabar įnešęs 
tarptautinis amnestijos ins
titutas. kuris tiria Rytų Eu
ropos vadinamųjų sąžinės 
kalinių klausimą! Jis kaip 
tik prieš Lenino gimimo 
šimtmečio sukaktį paskelbė 
savo surinktuosius duome
nis, kurie atrodo pakanka
mai baisūs. Pasirodo, sovie
tiniuose kalėjimuose, sto
vyklose ir psichiatrinėse Ii' 
goninėse laikomi tūkstan
čiai žmonių, kurie neatasa-

Anądien skaičiau prane- obelės pavėsyje, kai tik tau 
Šimą iš Vakaių Vokietijos, užeina noras, ir pro šakas 
kaip ten švabai stengiasi lik- žiūrėti į dangų! Argi nema- 
viduoti savo obuolių derlių.'lonu už tokią kainą? Jei 

• Jeigu užeina geri metai, tai į Dettingeno burmistrui pasi- 
| pavasarį pasiunta žydėti o-i seks, žiūrėk, tuo meti>du ga- 
| belys, ir dar kol jos žydi, tai lės pasinaudoti ir kitų vietų 
1 š.abui neskauda širdies, —i švabai, ir vienas reikalas 
gražu, malonu, kad užaugs pasaulyje, štai, ir bus krikš- 
tau turtelio. O bėda praside- čioniškai sutvarkytas, 
da rudenį, kai obuoliai su-,
raudonuoja ar sugeltonuo- Į
ja. štai jau ir yra tasai tur- STANGLIO KA1N*A
telis, ir daug jo, bet kur tu, j
žmogau, dabar visa tai dėsi!j Papasakoti vokiečio Pau- 
Kaip su anomis lietuviško- j liaus Stanglio istoriją gal ir 
mis žąsimis tais metais, kai nėra reikalo. Beveik užtek- 
ponas Hitleris supyko ant tų pasakyti tiek, kad dabar 
Klusnumą nerodančios Lie-! jis sėdi Duesseldorfe. kur 
tuvos ir susiveržė pilvą —i teismas nagrinėja sunkią jo 
ne, neklausai, tai pats suėskį bylą. Jis juk karo metu bu
tas taukais kvepiančias kli-įvo Treblinkos koncentraci- 
šas girgsėto jas! Politika, ži-Į jos lagerio komendantas, 
noma, didesnis daiktas užu Pro tą lagerį Lenkijoje pra- 
žąsį, tai ir valgėme patys,' ėjo bent 400.000 žydų. Pra- 
pasispiaudydami delnus, ir, ėjo ir nebegrįžo, nes ten bu-

ra ligoninėse laikomi kartu 
su tikraisiais tos rūšies ligo
niais. Jeigu jie nenori atsi
sakyti savo politinių įsitiki
nimų Įrąpgai&ti 8ayo veiks
mų, tai gįui būti kankinami,
ir jiems duodami vaistai, «. * . - . . , i .. . . - . • , _kurie paprastai yra skirti i !kl.,so«es. Patašėme dar, vo Įtaisytos duW kameros .r 

kaikada ir kartesnių lašeliu* krematoriumai.
užliedami, kad geriau virš-!
kintų. 0 ką gi darysi! ‘ t Stanglis žadinamuoju 

j "Vatikano pabėgimo keliu“ 
Mums toks žąsų perteklius išsmuko iš Europos per Al-

pradeda sirgti fizinėmis ir' ncj^ai ,užt™ko' Bet.grabo 
dvasinėmis ligomis. Tada ga vą obuoliai graužia be- njojejrgyvenop®mūra- 
• notArn, veik kas metai. Beveik kas mus. kol 1967 m. buvo arės-jau patogu juos pripažinti . tuotas . išduotas Vokieti-
dvasiškai nesveikais ir iri- y T - •
kiuoti į tikrų ligonių katego- g° visi, as tik nori. J .
riją. Nei bylų, nei triukšmo. ' ().buoh4 užtenka ir karei-į Bet teisme dabar įdomų 
Tylu ir ramu. Žinoma, nėra- V1.ut. * mokinukui, ir dar parodymą davė žmona, kaip 
mu žinoti, kad tokie dalykai Pintme. ziurek, sako. pasta- jos vyras pakliuvo. Ištekėjo 
vyksta. Įtyta pne vartų Praelviu? Pa- Stanglių duktė Renata, ne-

Tokie tariamieji dvasi- sjskanauti ar namo parsineš- sugyveno su savo vyru ir pa- 
niai ligoniai, be abejo, būna į bėgo nuo jo. O tas jos vyras
saugumo organų žinioje. ' . , _ ... . !pradėjo grasinti: gerai, jei-
Kol dar nebaigta psichiatri- Pasirodo, Dettingeno bur- gu negrįši, tai išduosiu tavo 
nėn ligoninėn uždarytojo aistras sugalvojo išeiti is tėvą, pasakysiu, kur jis yra! 
politinio kalinio byla, kol jis t(* padet!es be išeities. Ka-; Grasinimai nieko nepadėjo, 
dar nėra galutinai pasmerk- P?alistine santvarka žino bet Stanglis vistiek buvęs iš- 
tas ir vis tebetardomas tai kitoklus triukus, kaip atsi- duotas. Iš tiesų ne išduotas 
prieš tardymus naudojamos kratyti pertekliaus. kai pats jis buvęs, bet parduotas už 
paruošiamosios priemonės "e^,<edl k!tam nenon duo- gerą sumą sidabrinių.
—duodama atitinkamų vais- J1?0?1® ?Tazl?J.at‘ . . .
tu. Vakaru nasaulvie žino- kai kviečiai būna Stanglio žmonos tvirtini
mas narkotikas kuris ver- de^nami’ nes nėra, kas juos mu, jų žentas — vyras be 
čia sakyti tiesą. Sovietai ir- perka’ ? jei pigiai atiduo-, skrupulų. Kai pastangos su- 
gi turi tokių narkotikų. Iš- tum, tai numustum kainas,! sigrąžinti žmoną nepasise- 
kviečiamajam tardyti politi- įr aij\eina. ^burtas ratas, kė, jis vistiek pasistengė 
niam ”hpnmAini“ nanrastai Bet dabar ir kapitalizmas i bent uždirbti iš to, kad Zl- ^š^m^AmTnLno“ Jau >7a p«s “ais! J™ yra jo uošvis Jis

tikriesiems ligoniams. O kai 
tokie sveikieji priverčiami 
paimti sergantiems psichi
nėmis ligomis vaistų, tai ir 
jų sveikata suirsta — jie

ko savo politinių įsitikinimų.
Vieni jų-yra pasireiškę kaip. ^lektualų, nesiliaujančių

ar "Sulfazino“. Po tokio į- dvejais Gerai,s,skaiamios 
švirštimo žmogus nu3ilpnė-.fenclk,lk?s?.wlalln,alskl.au-
ja ir pasidaro daug patoges- s'mai?’ ,ka>ku™s PartlJ<« 
Ss tvdvtL j stengiasi darbininkus pa-

Maskvoje esąs net specia- > sav° ir. p®da'
tas institutas, kuris dažnai Juos da^a“
^sutvarko“ reikalą žvmesniu suotus gamyba ir Imonea i^S:°ure,l±i^3 Pelnais. Dėl to darbininkai

už tą išdavimą gavę? 7.5000 
dolerių!

religininkai. kad Sov. Sąjun- 
’ goję yra nusikaltimas, ypač 
tais atvejais, kai peržengi 
nustatytuosius suvaržymus. 
Kiti turi atkentęt} už tai, kac 
kuo nork tiaroj > j^i- 
pažįsta oficialiosios politi
kos ar protestuoja prieš ją. 
Trečiąją imtinių rūšį sudaro 
tie, kurie gamina ar platina 
nelegalią literatūrą — atsi
šaukimus, laikraščius, kny
gas.

Iš tiesų gali būti, kad sau
gumui patogiausia paversti 
bepročiais režime priešus. 
Kai atiduodi juos teisman, 
tai visada sukeliamas triukš
mas. Žiūrėk, susirenka de
monstrantai, bylų aprašymai 
patenka į užsienius, ir dėl to 
reikia vėl pradėti naujas by
las, ir tų bylų aprašymai

klusnieji būna teisiami ir ga- prikišamai rodo, kaip idid- 
benami į stovyklas, o kadai rt^Kaiviricas vyksta. Karkas
_ •_ ’’ 1__ • 1____ «_• m__,mSpripažįstami bepročiais. Tur 
būt, čia ir nėra aiškesnės li
nijos, kada tu esi vertas be
pročio vardo ir likimo, o ka
da drausmės ir visokio šok
dinamo ir pusbadžio gyveni
mo stovykloje. Turbūt, yra 
komisijos, kurių pareiga ne
klaužadas paversti bepro
čiais. joms reikia darbo, ir 
jos atlieka tam tikrus pave
dimus. Savo ruožtu darbo 
reikia ir prokuratūroms, ir

geriau, 'kūė priešas tyliai, uft 
uždarų durų. be liudininkų 
sutvarkomas. O kadangi 
Sov. Sąjunga nori prisista
tyti kaip teisinė valstybė ir 
nepraktikuojanti neteisėtu 
nirtudymų iš už kampo, tai 
ir pasirenkamas metodas 
priešams paversti bepro
čiais.

Tie politiniai "bepročiai“, 
kaip amnestijos instituto su
rinktieji duomenys rodo, y-

reikšti savo priešiškumo val
džiai. To instituto pagrindi
nis uždavinys esąs padaryti 
ar paskelbti bepročiais to
kius asmenis, kurią saugumo 
policijos akyse yra kalti, bet 
kuriems jokiu būdu negali
ma tos kaltės primesti ar 
kaip nors įrodyti. Beje. ins
titutą tvarko saugumo įstai
gos.

Kur tokie politiniai kali
niai uždaromi, tose ligoninė
se irgi vyresnįjį personalą 
sudaro saugumiečiai. Tiktai 
žemesnysis personalas — 
slaugai ir kitokie prižiūrėto
jai — parenkamas iš krimi* 
natinių nusikaltėlių ir iš tų 
pačių pasmerktųjų.

Amnestijos instituto su
rinktieji duomenys neapsiri
boja vien Sov. Sąjunga. Po
litinių kalinių yra ir Rytų 
.Vokietijoje, tai daugiausia 
vis tokie, kurie bandė pa
bėgti ar dalyvavo demonst
racijose, kai buvo okupuota 
Čekoslovakija. Čekoslovaki
ja laiko kalėjimuose ir sto
vyklose savo režimo kriti
ku*. Turi politinių kalinių 
Rumunija, Lenkija, Vengri-

padaromi įmonių akcinin
kais (šėrininkais). Kiek ten 
tų akcijų jis gauna, bet vis
tiek pasidaro jau šioks toks 
savininkas!
> f'' ' .

Tai ir švabas1 Dettingeno 
burmistras, matyt, tų encik
likų įtakoje, nutarė padaryti 
panašiais savininkais tuos 
švabus. kurie neturi nei so
dų. nei obuolių. Jis pradėjo 
kampaniją, kol kas. tiesa, 
tik savo mieste: išsinuomok 
obelę! Sumokėjęs sezonui 
nuo maždaug 1.25 dot iki 
6.25 dol.. turėsi savo obelę. 
galėsi prie jos prikabinti 
lentelę su savo pavarde, va
dinti ir laikyti tą medį savu, 
nusirinkti jo vaisius. Gal 
svarbiausia, kad bet kada 
galėsi ateiti ir išsitiesti tos

menu. kad tuose kraštuose 
politiniai kaliniai būtų kiša
mi į bepročių ligonines. Ma
tyt. Sov. Sąjungoje, kaip il
giausiai turinčioje komunis
tinę santvarką, "patobulė
jo“ ir visi metodai, kaip svei-

I

VISIEMS GERAS

Artėja rinkimai į Britani
jos parlamentą, vyksta rin
kiminė kova, dėl to per tą 
visokį sumišimą pasitaiko vi
sokių keistybių.

Kad jaunas vaikinas me
tė į min. pirm. Wilsoną kiau
šinį, kuris ištiško ant kaktos, 
gal ir nieko 'keista. Tokie 
dalykai mitinguose nenau- 
jiena. Vaikinas tuo išreiškė 
nepasitenkinimą, kad vy
riausybė pasiūlė nekviesti 
Pietų Afrikos kriketininkų, 
o Wilsonas paskui pareiškė 
susirinkusiems: "Jei toriai 
(konservatoriai) laimėtų, tai 
pritruktume kiaušinių“.

Daug keistesnė laikysena 
Desmondo Donnellio. Jis bu
vo parlamento narys, dar- 
bietis, bet susipyko su parti
jos vadais ir sukūrė savo 
partiją. Žinoma, ta partija 
ir jo paties, tikriausia, neį
veiks išrinkti, ir jis, matyt, 
tai jaučia. Todėl jis dabar, 
prieš rinkimus, agituoja ir 
už savo partiją, ir už kon
servatorius, ir už liberalus. 
Tai pilnas ir dar su kaupu 
tolerancijos vyras!

į Vokiečiai, rodos, tokiems 
posaki: 
alles“.

j». Jogoslavija. Lenkijoje, ką padaryti ligoniu, jr pa-!atTepam, ir
pavyzdžiui, daugiausia ken- daugėjo visokių policinei 
tėjo žydai, Vengrijoje — re- valstybei tvarkyti specialis- 
ligininkai. tų...

Bet institutas neturi duo- S. BaharagU

"Maedchen fuer 
(mergina viskam).

Gvardijoms
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas ŽABOTOMS

SIŪLO ŽUDYTI NET 
SAVO TĖVUS

ratorius buvo inž. J. Nasvy- 
tis, o dalyviai — inž. B. Nai
nys, inž. H. Bankaitis, Ka-

’ nados LB atstovas A. Rinku- ___n .................. .........
Jau visai arti birželio 22 Na, o šiandien Susivieni- nas, PLIAS pirm. inž. J. Da- n^įinti tautinė

diena, kai susirinks Susivie- jimas jau veteranas lietuvis- nys. Inž. Nasvytis pasikalbę- ovardha mwnvp 4 studentus, 
rijimo Lietuvių Amerikoje koje veikloje, gali didžiuo- jįmU8 pravedė labai gyvai to viX£ krSe bX 
iš eilės jau 56-sis seimas. Šį tis, kad sukviečia į savo 56- įr iškelta tema buvo išrys- ken„ dauB. triukšmo bet karų seimui parinkta, did- jį seimą kuopų delegatus ra kinta , maSi tesiLkhlta, kodėl hm
miestu New Yorkas. Tai yra t visos Amerikos, nuo pat ALIAS Centro valdybos riaugė kilo
reikšminga, nes šiame mies- šiaurės iki saulėjos Kalifor-, pirm. inž. dr. Stepas Matas -j uo klausimu štai maža
te prieš 84 metus lietuviai i-i-i------ ----- .. .
veikėjai nusprendė įsteigti,
kaip jie tada sakė, — "Lie
tuviškų draugysčių Susivie
nijimų“. To reikalavo anų 
laikų lietuvių ateivių sunki 
būklė. Skurdo ir rusų žanda
rų persekiojimų verčiami, 
mūsų žmonės ryžosi persi
kelti per Atlantą, kad nau
joje žemėje susirastų 3au lai- 
mirgesnį gyvenimą.

1886 metais, kada Susi
vienijimas buvo įsteigtas, 
lietuviai jau turėjo savo

Susirenka SU 56-sis seimas
Keu( universiteto riaušių

mjos. sveikindamas

j e posėdžių bus paminėta 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
50 metų sukaktis. Pakvies
tas kalbėti Steigiamojo Sei
mo narys Kazys Škirpa iš 
Washingtono. Bus ir meninė 
dalis. Tarp kitko pažadėjo 
paskaityti patriotinės poezi
jos ištraukų akt. Vitalis Žu
kauskas.

Kaip paprastai SLA seimų 
draugijų ir vietomis savo pa- j metu rengiamas banketas, 
rapijų. Bet jie buvo išblaš-! šiais metais puošniame Com- 
kyti po įvairius miestus, kur modore viešbutyje banketas

.. . . suvažiavimą įtrauka j§ vieno didžiųjų!
šiais metais SLA seimas J džiaugėsi, kad nemažas He- , riaušių kėlėjų Chicagoj ir už 

pradedamas iškilmingiau,! tuvių inžinierių skaičius la- toi nuteistoJ kalėti Rubino* 
negu paprastai esti. Pradzio- tai sėkmingai dirba moksli-( ka]bo3) kurja jis pasakė1 

nio tyrimo srityje.Tą faktą Kento> Ohio>

jiem pavykdavo greičiau 
gauti darbo. Artimesnio su
sižinojimo tais laika*? dar 
nebuvo. įsteigdami Susivie
nijimą, lietuviai daug laimė
jo. Dabar galėjo re tiktai 
nelaimės atveju vienas ki
tam pagelbėti, bet ir už
megzti platesnę visuomeni
nę veiklą. Nuo to laiko pra
sidėjo mokyklų steigimas, 
pagyvėjo kultūrinis darbas, 
nes steigėsi klubai, atsirado 
chorai ir sustiprėjo lietuvių 
tautinis susipratimas. Iki to 
laiko daugelis lietuvių buvo 
patekę į lenkų tarpą ir pri
klausė jų draugijoms.

žada būti gražus ir nuotai
kingas. Programoje pažadė
jo dalyvauti žinomas akor
deonistas C. Dauber-Dauba- 
ras. Seimą sveikins žymūs 
politikai ir svarbesnieji lie
tuvių veikėjai.

SLA nariai, kaip jaučiama

nnjvergitete
patvirtina ir didelis skaičius įjeM mčnSį’prieš ten kilu-l 
patentų, kurių autorių pa- riaušes: 
vardės yra lietuviškos. Jis n B
toliau kvietė inž. Augustina- ‘ J«<u jūa (studsntai) aa- 
vicių perskaityti lietuviškų
vasarnamių konkurso jury***y» į* **"
komisijos nutarimą. Pirma’ ^chMcijai. Fafjįwji» 
premija pripažinta arėk. E.! ” u ’ •
Arbui iš Los Angeles, antro- ***** imrsbrr Mes ją 
ji — arch. dr. Kulpai iš Ka- ’
nados, trečioji — arch. J.
Okuriui iš New Yorko. Pa- turime 
gyrimą už savo projektą ga- !***«*• *r bmžyti rims įsta- 
vo arch. R. Manomaitis iš ** «*»»** gauti
Bostono. Technikos darbų dy*”*** y paimti liti 
parodoje iš Bostono dalyva- **■*• («niva«itotą) j 
vo inž. R. Bričkus, inž. K. '•“į** į **nau^ot’ 
Devenis ir inž. dr. J. Gimbu- Dabar čia
tas. bet netrukus čia

šeštadienio vakare York

Kalaą uolos, žemei sudrebėjus. Peru valstybėje užgriuvo sunkvežimį Ir jį sulaužė, tavo 4

NEW YORK, N.Y.

Lietuves dailės kūrinys

Tarptautinėje galerijoje

Birželio 18 d. Galerie In
ternationale (1695 Madison 
Avė., Manhattan, N. York) 
atidaryta įvairių dailininkų 
kūrinių paroda. Joje yra ir 

,vy* lietuvės dailininkės Natali- 
4 jos Jasiukaitytės kūrinys — 

Royal viešbutyje buvo ban- ir tikrai, netrukus buvo Aušra. Kviečiami visi paro-
įs pasisakymų, seimuose y- ketas, kuriame dalyvavo a- riaušės, kuriose žuvo 4 stu- dą aplankyti,natinfrai vprtina nrotras snr.’ » .•patingai vertina progas su-’ pįe 200 samenų. Meninę pro- dentai. 
važiuoti ir apsvarstyti aktu- ' — ‘ "
alius organizacijos reikalus?
O greta to labai brangina
ma ir proga pasidalinti min- 

1 timis bendrais lietuviškais 
reikalais.

Driski. .

Inžinierių suvažiavimas
r

Toronte
Pasaulio ir Amerikos Lie- atkreipė dėmesį į visuomeni- 

tuvių Inžinierių ir Architek- nę inžinierių veiklą, kuri pa
tų S-gos 10-sis suvažiavimas sireiškė inž. Petro Vileišio 
įvyko gegužės 30-31 dieno- pastangomis, siekiant atgau-

gramą atliko akt. Vitalis Žu-. Panašiu kalbų 'dabar uni- 
kauskas iš New Yorko. į versitetuose dažnai girdima. I 

Baliuje Bostonui atstovą- Taigi, ar nuostabu, kad jų 
vo Irena Galinienė, Irena prisiklausę savarankiškai 
Manomaitienė ir inžinieriai nepratę galvoti jaunuoliai atskrido Dailės muziejaus 
B. Galinis. E. Manomaitis, visiškai nurtojs proto ir sa- <Rr. Prans Gudynas ir Kauno 
Aleksandras Lapšys ir Al- vo veiksmų nekontroliuoja. vykd. komiteto pirmininko 
gis Lapšys. 1 ir lietuviu vaikams are.1 <lronni*ro) pavaduotoja

Sek™di?n’ baigiamąja- sia Ue patykojai patekti ^J“k^k”idi,Ta^e^ 
me posėdyje naujas ALIAS universitetuose tokių žudy- wU
Centro valdybos pirm. inz propaga„dishi jtakon. į*®®* Wa-
vytas Vidugiris padėkoj už Tad reikjĮ skmgtone, I^s Angeles. San
pasitikėjimą ir pažadėjo, pBsidome«, „e tiktai tuo.ką T>irClevelande.Bir-
kad savo kadencijos metu riudijuoja. 16 d jie turėjo sugnz-
aplankys visus skyrius ir su- ir kai formuojagi Į* |New Yorką ir is čia va
dais planus kad sąjungos menybė kokioe dvagios tu- tamo- 
vėtomu vis labiau augtų ir riniu jis ^pildomas, 
butų vaisingas. <

Suvažiavimas vyko nau-! 
juose Tėvų pranciškonų na-' 
muose. Didžiausia našta vie-į

ATVYKO P. GUDYNAS 
IR J. NARKEVIČIŪTĖ
Birželio 3 d. iš Lietuvos

Ray PhippH pakėlęs laiko Mar
tiną Battelley ii Anglijos, kad 
galėtą pasiekti Abrahamo Lin- 
colno biustą Springfielde, IIL

Azijoje ir savo j.pfldžh»
te ir dabar lanko Lincolnui pa-j

1 ir Japonijoj ir ten jos sosti-

ŽEMĖS DREBĖJIMŲ 
AUKOS

Neseniai buvo smarkus 
žemės drebėjimas Peru 
valstybėje. Aukų yra kelios 
dešimtys tūkstančių, bet jų 
tikslus skaičius dar nežino
ma?.

Daugiausia aukų buvo, 
kai 1556 m. sudrebėjo žemė 
Kinijoje. Tada žuvo 800,000 
žmonių. Vienas paskutinių
jų didesnių žemės drebėji
mų buvo 1968 m. Irane, kur 
žuvo 12,000.

San Francisco mieste že
mei drebant 1906 m. žuvo 
700 žmonių ir nuostolių bu
vo padaryta 524 miL dot

LIETUVIS, IŠSIILGĘS 
LIETUVIŠKO ŽODŽIO

Žurnalistas Zigmas Um- 
bražiūnas neseniai lankėsi

gerbti skirtas vietas.

N. ZELANDIJA
PHOEN1X, ARIZ.

™ Toronte. Suvažiavo per ti spaudos laisvę, o per ją, toje buvo nešama PUAS Aucklande savo bute ras-
i TI vvv iv* Tvziėvvtrivi iriovvzv I • • • j tas negyvas 54 m. lietuvis J.kos. Be jų. dalyvavo ir To- mmo idėją lietuvių visuo- ’ važiavimo organizavimui jie, Brinius Mirties priežastis— 
ronto PLIAS skyriaus na- menėje, dar caro priespau- buvo sudarė 16 asmenų ko- įjrdjes Smūgis. Lietuvoje ve-
riai (tai didžiausias skyrius dos laikais. Taip ir dabarti- 
Kanadoje ir turi per 70 na- nis metas lietuviams inžinie
rių). Iš JAV buvo buvo at- riams stato reikalavimus: 
stovaujamos šios vietovės: -būti gerais profesionalais ir 
Bostonas, Chicaga, Cleve-1 kartu būti gyvais visuomeni- 
landas, Detroitas, Los An-1 ninkais..
gėlės, New Yorkas, Philadel-; Toliau sekė eilė sveikini- 

‘ mų žodžiu ir telegramomis. 
Iš Bostono raštu sveikino 
Lietuvių Enciklopedijos lei-

phia ir Washingtonas. 

ALIAS pirmos dienos po
sėdžiams pirmininkavo Bos- Į dejas Juozas Kapočius, 
tono skyriaus pirmininkas, Suvažiavimo metu buvo 
inž. E. Manomaitis, antros skaityta įdomių paskaitų, 
dienos posėdžiams — Chi- > Dr. V. Klemas, buvęs bosto- 
cagos skyriaus pirmininkas j nietis. Optinės ir paviršiaus 
inž. Jautokas. Suvažiavimas fizikos laboratorijos Gen. 
išrinko naują ALIAS Cent-: Elektr. viršininkas ir buv. 
ro valdybą iš Los Angeles,' Pennsylvanijos u-to lekto- 
Revizijos komisiją ir Garbės rius. kalbėjo tema "Marsas.
teisiną iš Washingtono vie
tovių. PLIAS rinkimų neda-

laseriai ir leukemija; erdvių 
technologijos pritaikymas

rė, nes dar nėra pasibaigusi j medicinos problemoms1 
esamos valdybos kadencija, (Kanados atominės energijos 
kuri buvo išrinkta iš Kana-' metalų deformacijos tyrimų 
dos inžinierių tarpo korės- mokslinis bendradarbis dr. 
pondenciniu keliu 1968 m.
ketverių metų laikotarpiui, 
šiuo metu pirmininkituja 
inž. Juozas Vr Danys iš Ot- 
tawos (Kanada).

Iškilmingas posėdis buvo

V. Fidleris — "Technikos 
ateities problemos metalur- 

' go akimis“; arch. J. Okunis 
iš New Yorko — "Architek
tūra ir mes“; Federalinės 
sauskelių saugumo autoveži-

jungtinis: PLIAS ir ALIAS, mių konstrukcijos skyriaus 
dalyvaujant visuomenės at-1 viršininkas inž. H. Bankai- 
stovams. Posėdžiui pirminin- tis — "Automobilio saugu- 
kavo arch. Kerelis iš Chica- Į mas“. Buvo ir įdomus sim- 
gos. Lietuvos generalinis poziumas tema "Inžinieriaus

misiją, kuriai vadovavo sk. jįonjs paijję0 žmoną, dukterį 
pinji- inz Baranauskas. jr Lietuvių Bendruo- 

Tenka pastebėti teigiamą menei neprjklausč.
krvptį inžinierių organiza
cijos veikloje: apie 70 nuo
šimčiu atstovų sudarė jauni 
žmonės, kas rodo oi^iirtftž- 
cijos gyvybingumą ir kad iš
vengta generaci ja skilimą 

Grįžtant prie Bostono at
stovavimo suvažiavime, ten
ka iškelti skyriaus pirminin
ko inž. E. Manomaičio ir val
dybos narių inž. J. Balčiūno 
ir inž J. Štuopio rūpestingu
mą ir gerai paruostus prane
šimus svarbiais klausimais, 
sutvarkyta statistika ir na
rių kartoteka.

B. V. Galinu

Prie karsto buvo 4 vaini-’ 
kai. vienas jų 3 lietuvių šei
mų (Reinartų, Cibulškių ir 
Liutikų). Palaidotas (sude
gintas krematoriūthe) fabri
ko, kuriame dirbo, lėšomis.

Paskaita apie J. StaUsnukį
Aucklande minint Vasa

rio 16 d., č. Liutikas skaitė 
paskaitą apie antrąjį Lietu
vos prezidentą, bet pirmąjį 
rinktą pagal St. Seimo pri
imtąją konstituciją, Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto signatarą Aleksand
rą Stulginskį.

CHICAGO, ILL.
rėj sutiko Juozą Gi 
kuris dabar vadinasi Jose] 
Grace. Grace labai apsi
džiaugė sutikęs lietuvį ir Z.

Lietuvaitė baigė universitetą p mbražiūną labai šiltai pri-

Vietos universitete baka-1 
lauro laipsnį su pagyrimu 
gavo Aušrinė Bylaitytė-Ei- 
gilienė ir čia toliau sieks ma
gistro laipsnio iš lietuvių ir 
anglų literatūros.

Aušrinė yra dr. Gedimino 
Bylaičio ir Dalios Sruogai- 
tės duktė. Jos seneliai yra 
istorijos daktarė Vanda 

LSrtiogienė ir velionis poetas 
fil. dr. Balys Sruoga.

Aušrinės bakalauro diplo
mo gavimo iškilmėsna iš 

, Chicagos buvo atvykusios 
; jos motina Dalia Bylaitienė 
ir senelė dr. Vanda Sruogie
nė.

Grace giraąs BrocktoMį 
Mass, kur jo tėvai ir dabar 
tebegyvena, o viena sešuo 
esanti Šv. Kazimiero vienuo
lyne Chicagoje. Japonijoje 
Grace gyvena jau 18 metų. 
Dabar jis ten laikomas ge
riausiu specialistu keliavimo 
srity po Japoniją ir Toli
muosius Rytus. Jis yra para
šęs keletą knygų ir daugybą 
straipsnių Amerikos ir Japo
nijos spaudoje. Grace ver
čiasi įvairiu kelionių orga
nizavimu. Jo "Travel Cen- 
ter of Japan* yra viena di
džiausiu šios rūriea įstaigų 
Japonijoje. Joje dirba 60 
tarnautojų.

Tokio mieste Grace gyve
na ištaigingai. Vasarai dau
gelį metu jis buvo išsinuo
mavęs 20 kambarių vilą, ku
ri priklauso Japonijos im- 
oeratoriaua broliui. Jis la
bai mėgsta meną. jį yra stu- 
diiavęg Washingtone. neblo
gai pats piešia ir turi sukau
pęs daug vertingų meno kū
riniu. Grace klausinėjo apie 
lietuvių dailininkus ir sakė. 
kad norįs įsigyti jų kūrinių.

"Aš didžiuojuosi lietu
viais. Jie gabūs Ir talentingi 
žmonės; labai pasiilgstu lie
tuviško žodžio, noriu lietu-

mėjo pirmą vietą, yra gavu
si pažymėjimą ir rajono 
konkurse. Ji yra gavusi pir
mąją premiją visos Ameri
kos aukšt. mokyklų poezijos 
varžybose 1969 m. Jos eilė
raštis buvo išspausdintas 
"Songs of Youth“ poezijos 
žurnale.

Dalia Jasaitytė vasarą 
praleido Europoje, studijuo
dama prancūzų kalbą, isto
riją ir literatūrą "Foreign 
Language League Study“ 
programoje.

Ji labai gerai baigė ir

Tarp 12 mergaičių yra ir 
Dalia Jaaaitytė

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas birželio 20 d. South 
Shore Coutry klube rengia 
puošnų banketą, kuriame 
lietuvių visuomenei bus pri
statyta 12 lietuvaičių. Jų 
tarpe ir Dalia Jasaitytė.

1 Dalia yra dr. Stasio ir 
Laimos Jasaičių, gyv. Bosto
ne, Mass., duktė. Ji šiuo me
tu lanko Layolos universite
tą, ruošdanumi dantų gydy
tojos profesijai. Lankydama 
Fontbonne akademiją Mil- 

Liepos 4 d. Vancouvery tone. Mass., Dalia buvo 
nados lietuvių kolonijų. (Queen Elizabeth Playhou-! mokslo klubo pirmininkė.

Birželio 26 d. jis šoks ne). * priklausė literatūros klubui.
SauR Ste~ Mane (Eik Hali,' Toą padangės ttatuviana prisidėjo prie mokyklos kyklą, buvo veikli vietos lie-' pasiilgstu ir savo mamos

KANADA

Gyvatai** lankys vakaių

Lietuvių tautinių šokių 
sambūris Gyvataras, atsto
vavęs Kanadai tarptautinė
je liaudies šokių šventėje 
Prancūzijoje, pirmą kartą 
vyksta aplankyti vakarų Ka-

(St Mary’s Concert Hali, 
550 Wellington Cren.)« 
u Birželio 28 d. Edmontone 
(Nortkerta Jnbilee Audito-

>.
Liepos 1 d. Calgary (Bea- 

verbrook Serior High School 
Auditorium).

konsulas Kanadai dr. Žimri- ir architekto vaidmuo lietu- 216 Bay St.). jGyvataro viešnagė bus dide- laikraščio leidimo. Mokslo
džinas savo sveikinimo žody t vių visuomenėje“. Jo mode- Birželio 27 d. Winnipege lė šventė. (science) varžybose ji lai-

Bostono Lituanistinę mo-jviškai pakalbėti, o taip S

tuvių jaunimo organizacijo-’gelio,“ kalbėjo Grace Umb- 
se. D.B. ražiūnui.

r 4
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Iš pavergtos Lietuvos
buvo Kubos konflikto metu, įrengimų medicinos pagal- 
kai JAV ultimatyviai parei-|bai bei kitiems reikalams

Rusai okupantai, šalin U Lietuvos!

Kavinė be vandens

Melnragėje, ties Klaipė
da prieš dvejus metus staty
ta kavinė, ir kai ji šiais me
tais baigta statyti, tai pasi
rodė. kad jai trūksta van
dens. Dabar, kaip teigia Tie
sa, net dvi organizacijos te
besiginčija, kas turi pasirū
pinti vandeniu kavinei.

Mirė Petras Kiškis

Chicagoje leidžiamos Vil
nies redaktoriaus Leono Jo
niko vardui Įamžinti minist
rų taiyba nutarė Joniko 

įgimtajame Apvaršuvos kai
me, Juodainių tarybinio ū- 
kio teritorijoj, pastatyti pa
minklinį akmenį, Leono Jo
niko vardu pavadinti gatves 
Šilalėj ir Laukuvoj ir išleisti 
L. Joniko publicistinių raštų 
rinkinį.

Okup. Lietuvoje Vilniuje 
gegužės 16 d. mirė teisinin
kas adv. Petras Kiškis. Pas
taruoju metu jis buvo Lietu
vos advokatų kolegijos revi
zijos komisijos narys.

kalavo sovietus nestatyti 
Kuboje puolamųjų raketų 
ir tikrai nežinojome, kaip 
pasielgs Chruščiovas. Tada 
visi šokome statytis prieša- 
tomines slėptuves, gyvi kas
tis į žemę, bandyti aliarmo 
triūbas, daryti pabėgimo iš 
didmiesčių pratimus, o kai- 
kurie net ir atsarginio mais
to spėjo susipirkti bene pu
sei metų, prisipylė kubilus 
vandens, o kiti net ir degti
nės. kad nereikėtų prieš mir
tį kentėti troškulio.

Bet tą kartą viskas baigė
si gerai: Chruščiovo laivai 
su raketomis sugrįžo namo, 
o mes vėl į kasdieninius dar
bus, prie stalų ar į miega
muosius. Ir iki šiol net ir už
miršome tą galimą pavojų,

Birželio 1 d. miręs akad- 
demikas. biologijos mokslų 
daktaras, profesorius, apdo-į slėptuves, pratimus ir visa 
vanotas nusipelniusio moks-' kita. Atrodo, kad užmiršo 
lo veikėjo vardu Tadas Iva- savo pareigas net ir Civili- 
nauskas iškilmingai palaido- nės apsaugos aukštesni ir

pavojaus atveju. Gyventojai 
nėra tinkamai informuoti ir 
ką jie patys turi į slėptuves 
atsinešti, tad užuot pasiė-l 
męs konservuoto maisto ar 
vandens, baterijinį radijo 
priimtuvą ir anklodę, kai- 
kurie, prikvaišę iš baimės, 
atsineš savo šunis, kates ar 
bandys atsivilkti dvigubų 
išmierų vedybinę lovą. Tai
gi, spūstis, chaosas, iš bai
mės pamišusieji, vagys ir 
plėšikai nevieną galės pri
baigti dar ir bombai nenu
kritus.

Viena iš geriausiai orga
nizuotų priešatomiųės ap
saugos sričių yra Massachu
setts valstija, bet ir tai čia 
įvykdyta tik 30 procentų 
apsaugos plano, šioje vals-

įprasminkime Steigiamojo 
Seimo sukaktį

Minime Steigiamojo Seimo sukaktį. Penkiasdešimt 
metų yra ta perspektyva, iš kurios dera į šią sukaktį žvelg
ti istoriniu mastu ir ieškoti jos prasmės mūsų ateičiai.

Ilgoj mūsų istorijoj Lietuvių Tauta tvarkėsi įvairiai. 
Turėjom kunigaikščių valdomą Lietuvą, turėjom didikų 
bei bajorų dominuojamą savo valstybę, pergyvenom kie
tas okupacijų žiemas. Laisvės ilgesys ir pirmojo pasauli
nio karo sudarytos sąlygos įgalino atstatyti naujųjų laikų 
1918 Vasario 16 Akto nepriklausomą Lietuvą, kurioje 
pirmą kartą gavo balsą pati Tauta. Ji išsirinko savo atsto
vybę — Steigiamąjį Seimą. Valstybės santvarkos pama- 
tuosna buvo padėti demokratijos principai.

Demokratija, graikiškai reiškianti "liaudies, tautos 
valdžią“, remiasi visais. Demokratijoj visiems teikiamos 

tijoje yra 7,446 viešosios! tos pačios teisės, atremtos į laisvę, lygybę ir brolybę. De- 
slėptuvės, kuriose galėtų su-J mokrati ji j kiekvienas taip pat dalijas ta pačia pareiga 
tilpti 5.7 mil. žmonių, bet iš. įr atsakomybe, kaip lygiai yra natūralios pasaulėžiūrų, 
tų slėptuvių tiktai 3.351 yra ! įsitikinimų, sistemų bei siekimų skirtybės. Atranka čia 
tinkamai parengtos pavo-t vykdoma reguliariais, laisvais ir visuotiniais rinkimais, 

Xa a?da1’ ir.J0&e tilptų jgalįnančiais reikštis daugumą bei mažumą, poziciją bei 
* į opoziciją. Kokia bebūtų demokratine sistema — parla-

Kodėl taip mažai rūpina- mentinė’ prezidentinė ar konstitucinė-monarchinė, poli- 
masi priešatomine civilinių tinė’ socialinė ar kultūrinė, laisvės, lygybės ir brolybės 
gyventojų apsauga? princijai prileidžia moralinį demokratijos pagrindą —

; toleranciją, gerbiančią ne tik savąjį, bet ir rungtyniavimo 
Pirmiausia, šį reikalą ge-' priešininką.

rokai stabdo kvailų ar suk
tų politikierių aiškinimai, • Lietuvos demokratija jau turi savo istoriją, pažymėtą 
kūnų argumentai yra tie pa- ne sėkmėmis bei laimėjimais, bet ir trūkumais, silpny- 
tys, kaip ir jų propagan oje negalavimais. Ji yra tokia, kokia ir pati Tauta.
statyba "Sa* sovietai pa* Ji reSkėsi sąmoningumu, kūrybinio darbo pastangomis
matę, kad amerikieėiai stip- “ atsakomybės pajautimu, ją sprogdino asmeniškumą ir
rina savo krašto gynybą ar partiškumų aistros. Istorija ir patirtis moko, tad imkime

Civilinių gyventojų prieš- kasasi į žemę. gali pamany- & jų ir ugdykime tai, kas mūsų bendruomeniniam gyveni-
atominei apsaugai dabar ti, kad JAV ruošias pulti So- mui via naudinga bei pozityvu.
mes išleidžiame apie 35 cen-1 vietų Sąjungą, o tai gali iš-
tus per metus kiekvienom provokuoti atominį karą. Kaip Tautai, taip ir Bendraomenei reikia mūsų visų.

nes profesines mokyklas ar-i t.urinavdčiuf nukako “ToolJAV Tai tiek Antr3’ Ša!tUm^ .gali’ štai kodėl JPatingo dėmesio nusipelno Lietuvių Chartos
ba stačiai bet kokio darbo' tu Jis savo gyvenime dar•pat kiek kainuoJa vlena m° Pavo^ akivaizdoje tu- Įpareigojimas, jog pasaulyje pasklidę lietuviai sudarytų
dirbti. Vadinasi, daugybės !nė karto nesirgęs įvedus desrele..su bandelę, šaukštu pasauliui rodyti Amen- vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Demokratijos

garsvyčių ir žolių mišinio , kos taikingumą, jos gerą va- visuotinumo pagrindu sukurta tautinė mūsų Bendruome-
priedu j bą ir nuosir urną, ad ga i R - - tikrųjų būtu nepriklausomos Lietuvos demokratinio

Gerai organizuota tinka- pagreitinti nusiginklavimo ‘
mų slėptuvių programa ga- derybas, padidinti tarptau- 
lėtų išgelbėti 48 milionus gy- tinj pasitikėjimą... j
vybių, o šiandien vargu pa-! Tuo tarpu sovietai, visiš-' u-r wu«»uvyktų apsaugoti bent 15 mil. kai nebodami, ką ameriSi ^t’nl du„įen,dn ""^ų nusiteik,ma.. Vieną lyskina 
žmonių. O kad tų slėptuvių fiai pamanys ar kaip i tai Lie uv.ų Charta: esam tos pačios Tautos vaikai, tarp savęs 
dabar nėra ar jos netikusios, reaguos, jau įsirengė dau-į broIiai’ tad ugd>'kime savo solidarumą. Jo reikia
tai tiesiog kriminalinis nu- gybę priešatominių slėptu-! organizuotumui. mūsų tautinio švietimo bei tautinės 
įkaitimas, sako straipsnio vių. viešai vykdo apsaugos' kultūros darbų ir Lietuvos laisvinimo pastangų sėkmin- 
autorius. : pratimus, ir visai tai akci jai į gumui. Tautinis solidarumas turi tapti aukščiausia tautine

Šiokių tokių slėptuvių yra vadovauja ne koks neišma-, mūsų dorybe.
tik 61 milionui žmonių. Jos nantis raštininkas, bet mar- 
yra sukoncentruotos dide- salas su kariniu personalu, 
liuose miestuose, kur galima’

e 9 • • tikėtis tiesioginio atominių Pastaruoju metu ir JAV
loitfll imtu Lrictl atnvnin&C bombų pataikymo, bet jų kiek labiau sukrusta šį ap-
•I VI K ll lUlllĮ Aliuli <1 Iv 111111 vu nėra arba yra mažai apylin- j leistą reikalą tvarkyti, bet

kėse. kur gyventojams gre- vistiek dar padėtis menkai 
šia pavojus nuo radioakty-i tesitaiso. Dabar čia norima 
vių dulkių. Be to, kai kurios skirti bent 70 centų kiekvie- 
slėptuvės taip blogai pažy- ■ no gyventojo apsaugai per 
mėtos, kad išsigandę žino- metus, kai tuo tarpu Šveica

Pirmoji filatelijos paroda
tas birželio 3 d. Tabariškių 
kapinėse, kurias pats velio-

Vilniuje, istorijos - etno-Įnjs dar gyvas būdamas^pasi 
grafijos muziejuje, gegužės į rink<x Tabariškės yra 7 km. 
16 d. buvo atidaryta ir vie-
ną savaitę veikė pirmoji o- 
kup. Lietuvoje "respubliki- ne 
nė“ filatelijos paroda. Eks
ponatus pateikė daugiau nei 
20 filatelistų iš įvairių Lie
tuvos miestų.

žemesni pareigūnai. Neuž
miršo gal tik atsiimti už sa
vo pareigas atsiimti algų.

O štai kokiame stovy mū
nuo Kauno. Prie ju buvo ve- ' priešatominė apsauga da- 
lionio sodvba - ūkis Obelv- , bar, kaip rašo tos srities ka-

Čia jis buvo įsteigęs si
dabrinių lapių ir audinių au
ginimo ūkį ir medelyną.

rinis specialistas Washing- 
tone John Wheeler ameri
kiečių spaudoje.

Jeigu kiltų pirmas (ir 
paskutinis!) atominis karas.Gegužės 15 d. paminėta

Kauno zoologijos muziejaus neabejotinai šiandien žūtų
Nė trečdalis negali patekliui) metų sukaktis. Jo įkūrė-į 200 milionų JAV gy-

jas buvo birželio 1 d. miręs v entojų. 33 milionai mirtų 
prof. Tadas Ivanauskas. Mi--dar kiek vėliau, užnuodyti 
nėjimo iškilmėse jis dar bu-, atomimų kritulių. Ir tiek žu
vo padaręs pranešimą. Mu
ziejuje šiuo metu yra apie 
60.000 eksponatų.

į aukštąsias mokyklas

Komjaunimo Tiesoje R. 
Cemnolonskis rašo, kad iš 
baigusiųjų vidurines mokyk
las į universitetą ar kitas 
aukštąsias mokyklas tegalės 
patekti 27'7. Visi kiti bus Molėtų rajono šakių kol-
priversti arba eiti į viduri-! p^io pensininkui Juozui

... ----------  nesirgęs.
jaunuolių svajone baigti. kolchozus, jam tekę kirsti 
aukštąjį mokslą neišsipildys 1'UglUS. * * *

Pramoginių šokių tarp
tautinėse varžybose, kuriose 

ziejaus direktorius P. Gūdy--dalyvavo 25 poros, pirmąją 
nas ir Kauno miesto vykdo- į vietą laimėjo vokiečių pora 
mojo komiteto (burmistro)! iš Hamburgo, o antrąją gy- 
pavaduotoja J. Narkevičių-’ dylojai Jūratė ir Česlovas 
tė. Jie kartu su grupe sovie-: Norvaišos. Trečia vieta te- 
tinių veikėjų čia išbus 2 sa- ko japonams, o penktoji 
vaites, lankysis Washingto- kauniečiams Laimai Balse- 
ne, Los Angeles. San Fran- vičiūtei ir Petrui Janulai- 
cisco ir kt. ! čiui. ,< V.1’

Įvairios žinios

į JAV išvyko Dailės mu-

* * *

imtų kristi atominės 
bombos...

tų vien dėl to, kad nesame 
pasiruošę jų apsaugoti.

Steigiamojo Seimo vertingas įprasminimas.

Tokiam bendruomeniniam susiorganizavimui toliau

Reikiamą atmosferą tautiniam solidaiumui sudaro 
antrasis nusiteikimas, būtent teisės sąmonė. Ja remiasi 
demokratinių principų vykdymas, priimtųjų įstatų bei 
•nuostatų laikymasis, visuomeninės tvarkos saugojimas.

Apie tokį įvykį nemalonu mą žinią, jog štai atskrenda 
ir galvoti, bet vis dėlto kar- į priešo atominės raketos, ne nės paskubom jų negalėtų 

rasti. Nėra ir gerai paruoštų 
i viena u<xi su ne lium rtvv-Į tų slėptuvių prižiūrėtojų bei

tais verta ir apie tai pamąs
tyti. Kas atsitiktų, jeigu vie-

viena. o visas spiečius ir 
kiekviena dar su keliom ato-

rija skiria $5.69, o Švedija 
$3.40 asmeniui.

ną dieną ir vieną nelauktą minėm ar hidrogeninėm gal-; specialiai ten patalpintų ra
valandą išgirstume aliarmo 
signąlą ir nervingai skelbia-

vom... į dioaktyvumui sekti ir ma-
Toks pavojus jau kartą tuoti prietaisų ir kitų būtinų

Netoli ŠaB<us. Mass. kelyje C-l apvirto 10.000 galinnii gazolino vežęs tankas. Kairėje 
toto lavonas Tokie degamųjų medžiagų vežiojimai keliuose visiem sudaro pavoją.

lyti

ELTAI 50 METŲ

Eltai, Lietuvos Telegramų 
agentūrai, vėliau Vakaruose 
pakeitusiai savo pobūdį, ba
landžio 1 d. sukako 50 metų.

Elta, kuri aprūpindavo 
spaudą (vėliau ir radiofoną) 
ir kitas įstaigas politinėmis 
bei kitomis žiniomis, buvo 
įsteigta Kaune. Jos pirmasis 
direktorius buvo dr. J. Ere
tas. Lietuvą okupavus ir Vil
kui įsikūrus užsieny, Elta 
buvo leidžiama Vokietijoj, 
o dabar — New Yorke. Čia, 
be lietuvių, jos informacijos 
dar leidžiamos anglų ir ara
bų kalbomis, Romoje išeina 
Eltos žinios italų kalba, Pa
ryžiuje — prancūzu, Buenos 
Aires — ispanų ir Sao Pau
lo — portugalų. Vokietijoj 
je — vokiečių.

Vilniuje taip pat yra Eltos ’ 
žinių telkimo ir skleidimo į-; 
staiga, bet ji tėra maskvinin 
TA»SS padalinys.

Demokratinė dvasia ir praktika, kaip rodo gyveni
mas, negali būti saugiai laimimos. Jų šiandien nėra oku
puotoje Lietuvoje, valdomoje diktatūros metodais ir prie
monėmis. Demokratijos sąmonę, praktiką ir tradicijas 
turim išlaikyti bei pratęsti mes, laisvieji lietuviai. Sąlygas, 
nors ir ribotas, sudaro Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
sukurta visuotinumo pagrindu ir besitvarkanti demokra
tiniu būdu. Tad kviečiame laisvojo pasaulio lietuvius 
svetur turimomis sąlygomis istorinę Nepriklausomos Lie
tuvos Steigiamojo Seimo sukaktį įprasminti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės organizuotumo stiprinimu, Lietuvių 
Chartos tikslų bei uždavinių vykdymu, demokratinių prin
cipų bei nusiteikimų ugdymu.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

VALDYBA:

Stasys Barzdukas, pirmininkas

Dr. Antanas Butkus, vykd. vicepirmininkas

Dr. Henrikas Brazaitis, Aleksas Laikūnas, Milda 
Lenkauskienė, dr. Vytautas Majauskas, vicepir
mininkai I
Dr. Algirdas L. Nasvytis, PLB Kultūros Tarybos 
pirmininkas

Antanas Rinkimas, PLB Švietimo Tarybos pir
mininkas

Antanas Gailiutis. sekretorius ir iždininkas

MASKVOS KLAPČIUKUI 
TAI KLASTA

Vilnies redaktorius Vin
cas Andriulis išsigando A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
paruoštos Genocido paro
dos. kuii jau atidaryta Chi
cagoje Sheraton viešbuty ir 
bus atidaryta iki birželio 30 
d. Joje paveikslais, skaičiais 
ir kitokiais dokumentais pa
rodoma, kaip Maskvos ko
munistai naikino ir naikina 
lietuvių tautą.

V. Andriulis birželio 4 d. 
Vilnies laidoje ilgokame 
straipsnyje tą parodą vadi
na klasta. Sovietu Sąjungos 
šmeižimu. Pagal jį, jokio ge
nocido (tautos naikinimo) 
nesą. paroda esanti klasta, 
nes visokius raštus ir foto
grafijas galima suklastoti. 
Girdi, "lietuviai nacionalis
tai negi bus prastesniais 
klastos meistrais. įie mokės 
tai atlikti nė kiek neblo
giau“. V. Andriulis save ra
mina tuo. kad "doresni lie
tuviai ignoruos tą klastingą 
parodą“.

Aišku. V. Andriulis žino, 
kad toie parodoje vaizduo
jama tikra teisybė, kad Rai
nių, Proveniškių, Panevėžio 
ir kitų vietovių žiauriai nu
žudytų aukų nuotraukos yra 
tikros, kad ne vienas yra ir 
Chicagoje, kuris tuos įvy
kius ir vaizdus matė realy
bėje, žino. kad lietuviai bu
vo tremiami, kalinami ir 
šaudomi, bet būdama^ išti
kimas Maskvos davatka, ne
gali to viešai pripažinti, nes 
tada prarastų visa Maskvos 
globėju malonę. Juk jis ne
pripažino ir anais laikais vi
soje Sovietu Sąjungoje Sta- 

i lino vy-kdvtu žudynių ir šį 
pasaulinį žudiką vadino ge
nialiu vadu ir dvasios tėvu, 

t kol vėliau iš Maskvos buvo 
' duotas ženklas pradėti ki
tam diktatoriui ii- kitaip 
melstis. Pasigailėjimo vertas 
raudonųjų popų klapčiukas!

ATEITĮ NUMATANČIŲ 
NETRŪKO IR SENIAU

Kas nėra girdėjęs (jeigu 
pats nėra matęs) apie Šv. 
Onos bažnyčios Vilniuje 
grožį. Garsusis Prancūzijos 
imperatorius Napoleonas, 
atvykęs į Vilnių ir pamatęs 
Šv. Onos bažnyčią, pasakė: 
"Aš mielai ją susivyniočiau 
į nosinaitę ir nusinesčiau į 
Paryžių“.

Dabar ta bažnyčia yra at
naujinama. Ji. kaip žinoma, 
yra gotikos stiliaus. Lietuvo
je anuomet neturėta tokios 
medžiagos, iš kokios Vaka
rų Europoje buvo statomos 
gotiškos bažnyčios, ir todėl 
ją pastatė iš plytų, bet ne
paprasto stiprumo.

Dabar, bažnyčią atnauji
nant, būtų buvę sunkumų, 
kuo pakeisti kaikurias suge
dusias plytas. Bet, pasirodo, 
ano meto statytojai tai nu
matė. Jie, baigę darbą, pali
ko plytų atsargai. Tik nese
niai jos netikėtai buvo su
rastos ir su džiaugsmu pa
naudotos ten, kur rekėjo.

Bet tų plytų stipiumo pa
slaptis ir dabar dar neišaiš
kinta.

LIETUVIŲ RADIJAS 
FILIPINUOSE

Vliko pirmininko dr. J. K. 
Valiūno pastangomis nuo 
liepos 1 d. Filipinų sostinėje 
pradės veikti lietuvių kalba 
radijo programa. Ji bus duo
dama kasdien po 25 minū- 
tes. Stotis Varitas yra stipri 
ir girdima net Suomijoj ir 
Norvegijoj. Programa bus 
skiriama Sibire priverstiems

• gyventi lietuviams.

desrele..su
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Pasikalbėjimas > 
Maikio su Tė vu

Lenino tragedija
Rašo ŽMOGUS

(Tęsinys)

LENINAS PRIEŠ STALINĄ

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lenino įpėdinis Stalinas

’’Ai esu, tikiu, stipriai kaltas prieš Rusijos darbinin
kus...“

— Maik, tu jau dukart 
kalbėjai man apie žydų tau
tos atsiradimą, ale mano 
frentas Zacirka rokuoja, 
kad tu dar ne viską pasakėt 
Tu neišvirozijai. kokią šyla 
traukė tą Elijošiaus karietą, 
kuria jis važiavo j dangų. 
Nejaugi jis asilą pasikinkęs 
galėjo skristi į aukštybes?

— Tėve. aš jau pereitą 
kartą sakiau, kad nėra isto
rijos be melo. Ta „ugninga 
Elijošiaus karieta“ taip pat 
yra melas. Tokie stebuklo 
niekada pasauly nebuvo. 
Žydai išgalvojo jj savo tau
tos praeičiai pagražinti. Jie 
turi daug nebūtų dalykų sa
vo istorijoje. Tai yra žmonių 
silpnybė, noras pasigirti.

— Nu, aš tavęs, Maiki, 
nekaltinu, kad tu ne viską 
man išvirozijai. Per du pasi
kalbėjimu juk negali žmo
gus viską pasakyti. Kad is
torija būtų pilna ir graži, ją 
reikia aiškinti tris kartus, ba 
trys yra tobula ličba — turi 
pradžią, vidurį ir pabaigą. 
Valuk to, Maiki, ir pono 
Dievo pamilija susideda iš 
trijų asabų. Aiški troika. 
Maiki. Net ir polką šokdami 
kojomis trepsime: viens-du- 
trys!

— Bet tai ne visuotinis 
dėsnis, tėve.

— Kodėl ne visuotinis?
— Todėl, kad iš pradžios 

Dievo šeima sūnaus neturė
jo. Buvo tik tėvas ir paukš
tis. taigi ne „troika“.

— Ale buvo motina.
— Ne. tėve, Dievas moti

nos neturėjo.
— O kaip tas galėjo būti?
— Žydų rabinai anais lai

kais. tėve, dievybės mote
rims nepripažindavo.

— Tai kokiu spasabu ga
lėjo atsiras# Kristus?

— Ar tėvas to dar neži
nai?

— Ne, Maiki, nežinau. 
Galiu pasibažyt — anista- 
gat.

— Bet žinai pasaką apie 
Adomą ir Ievą, ar ne?

— O jes!
— Todėl turi žinoti, kad 

rojuje Ieva nusidėjo — vel
niui parsidavė.

— Jes, Maiki. pasidavė 
žalčio pagundai. Sugriešijo.

— Bet tas nebūtas „žal
tys“ reiškė velnią, ar to ne
žinai?

— O velnias jj žino, gal 
ir buvo zlydukas.

— Todėl Ieva, kaip būsi
ma žmonijos motina, parsi- 
duodama velniui, pardavė 
jam visą žmoniją. Tokia tos 
pasakos prasmė, tėve.

— Nu, tai visgi čia graži 
istorija. Maiki.

— Man ji nebūtų graži, 
tėve. jeigu aš tikėčiau, kad- 
iš tiki-uju taip buvo.

— Kodėl? .
— Juk tai reikštų, kad 

nuo rojaus laikų visa žmoni
ja tebėra dar velnio žaban
gose. Ir jos negali išgelbėti 
viso pasaulio kunigai, visos 
bažnyčios. Nei pats Dievas 
negali nieko padalyti. Supy
kęs kartą jis sunaikino ja 
didžiuoju tvanu, palikda 
mas veislei tik vieną gen 
šeimą. Bet išaugo nauja kar 
ta — ir ta sugedusi.

— Bet pasakyk, Maiki 
ką tu darytum, jeigu tu pat; 
būtum Dievas?

— Tėve, jei aš būčiau Die 
vas, ir jei aš būčiau toks ga 
lingas, kaip kunigai aiškina 
tai aš ne žmones skandin 
čiau, bet griebčiau velniu 
už ragų ir sutrinčiau jj kai} 
slieką.

— Vot. čia būtų fonių 
Maiki, jeigu tu sukibęs si 
velniu pradėtum po Brodv< 
„voliotis“. Tokių štukų ne 
Amerikos televyžą neparo 
do.

— Nežinodamas, kaip 
žmoniją iš šėtono nagų iš 
gelbėti, tėve. Dievas kart: 
nutarė pavesti šitą problem: 
savo sūnui išspręsti. Tačiai 
sūnaus jis neturėjo, todėl at 
siuntė žemėn aniuolą sargą 
Tas nusileido mūsų pakai 
nėn ir tarė stebuklingą žodį 
iš kurio pasidarė gyvas Kris 
taus kūnas. Tai va, tėve, ko 
kiu būdu atsirado Dievo sū 
nūs. trečias tos šeimos as
muo.

— Žinai. Maiki, tu turė
tum būti kunigu, ba mūsų 
klebonas tokių pamokslų ne
pasako.

— Gal jis netiki, kas 
šventrašty parašyta.

— Otų tiki?
— Ne.
— Kodėl?
— Todėl, kad nerandu te

nai logikos.
— O kas ji, ta logika?

— Logika reiškia pagrįs-

I X

Leninas išvalė komunistų partiją, arba. kaip sakoma, 
padarė „čistką“, dų kartus. 1919 m. buvo išmesta iš parti
jos 100,000 narių, daugiausia dėl valstietiškos kilmės, ir 
po kelių metų buvo išmesti kiti 170,000 dėl nukrypimų 
nuo partijos linijos.

Tą partijos valymą Leninas vykdė kartu su Stalinu. 
Stalinas uoliai dalyvavo tame valyme, nes norėjo j Lenino 
aparatą prašmugeliuoti kiek galima daugiau savų žmonių. 
Partijos valymą sekė saugumo policijos čistka, ir 1922 m. 
vasario 6 d. jai duotas naujas veidas ir naujas vardas: 
Čeką pavadinta GPU, bet teroras palieka, kaip buvęs.

1922 m. balandžio 3 d. Leninas padaro savo kvai
liausią žygį gyvenime: jis paskiria gyvą Deržimordos įsi
kūnijimą iš Gogolio „Revizoriaus“ Staliną komunistų par
tijos generaliniu sekretorium. Trockiui pasiūlo' būti jo, 
Lenino, vietininku, bet Trockis atsisako.

Trumpam laikui Leninas vėl grįžta prie straipsnių 
rašymo. Jis bara partijos biurokratiją, kritikuoja kaiku- 
riuos dekretus, tyčiojasi iš bandymų kurti propagandi
niais sumetimais Potiomkino kaimus ir iš jo suvesto par
tijos veiklos balanso išeina „zero“, mažiau kaip „zero“.

Po pirmojo priepuolio Leninas pradeda rimčiau rū
pintis savo įpėdiniu. Šeimos, gydytojų ir „draugų“ komi- 
saių. ypač Stalino, raginamas pailsėti, Leninas paskiria 
tris asmenis, kurie atliktų jo darbą Kremliuje: Tsyurupą, 
Rykovą ir Kemenevą.

Stalinas žino iš slaptų Lenino gydytojų pranešimų, 
kad Lenino mirtis yra netolimos ateities klausimas, ir jis 
skuba pasiruošti. Stalinas sudaro trijų asmenų slaptą ko
mitetą, kuris turėtų po Lenino mirties perimti valdžią: 
Stalinas. Zinovjevas ir Kamenevas. Tuo būdu Kamenevas, 
būdamas ir Lenino ir Stalino trejukėje, padeda Stalinui 
numatyti kitų ėjimus, juos laiku užblokuoti ir apsaugoti 
.įuo betkokių netikėtumų.

Leninas jaučiasi atstumtas nuo valdžios, nes Stalinas 
sakė niekam nesukti Leninui galvos politikos klausimais 
r net neduoti jam skaityti laikraščių, nes tai kenkią Leni
no sveikatai. Per savo šnipus Leninas sužino Stalino pa
siruošimus. bando jiems užkirsti kelią, bet tuo metu jį iš- 
inka antras priepuolis. Kiek atsigavęs po antro smūgio, 
beniras išeina atvirai prieš Staliną savo artimųjų rately- 
e ir bando sugalvoti įvairius būdus jam pašalinti.

Vienas tų būdų būtų padidinti bolševikų partijos 
Centro Komiteto narių skaičių. įleidžiant daugiau darbi- 
įinkų, kad jie galėtų perbalsuoti Stalino grū(>ę.-tJžsimas- 
tavimui jis rašo, kad:

ą, tikslų galvojimą arba tei
gimą. Pavyzdžiui: kiekvie
nas vyras turi barzdą; Ado
mas rojuje buvo vyias. todėl 
r jis galėjo turėti barzdą. 

Tai yra logiška išvada, ir dėl 
o negalima ginčytis. Bet jei 
<as pasakytų, kad rojąus Ie
va turėjo barzdą, tai mes 
uoj užginčytume, kad taip 

negalėjo būti, nes moterims 
žai zdos neauga, ir tokiame 
teigime nėra logikos. Ar 
aišku?

— Ne, relabai.
— Kodėl nelabai?
— Nu, tik pažiūrėk: ar aš

turiu barzdą? Neturiu. Tai 
jau pagal tavo logiką išeitų, 
kad as moteris. O ar aš pa- 
dabnas į Ievą?

Leninas pataria įsileisti į Centro Komitetą 50 ąr 100 
darbininkų atstovų. Įstatymams leisti jis siūlo sudaryti 
Planavimo komisiją. Bet tai buvo vaikiškai naivus Lenino 
būdas išstumti Stalinui, nes Stalino trejukei buvo visiškai 
nesunku įvykdyti Lenino norą — surasti šimtą Stalinui 
atsidavusių aparatčikų...

Virš minėtas Lenino pareiškimas, kad jis kaltas prieš 
'Rusijoj darbininkus, sukėlė Vakaruose klaidingą aiškini
mą. Žinoma, Leninas kaltas prieš viso pasaulio darbinin- 

: įIcus, bet ji$,piekad ir nemanė to prisipažinti. Jis tik norė
jo apgauti Stalino budrumą, neparodyti savo tikro tikslo, 
kodėl nori padidinti Centro Komitetą.

Kai}) matėme, tas bandymas Leninui nepasisekė 
kaip ir amžini bandymai tepti savo ankstyvą plikę įvai- 

1 riausiais tepalais plaukams atauginti, todėl jis buvo pri 
verstas ją visada slėpti po kepure. Mažam ūgiui padidin
ti jis avėjo aukštų kulnų batus. Dabar gi jis susidūrė su 
daug sunkesne problema: didžiausias pasaulio diktato 
l iūs buvo bejėgis sutvarkyti savo paties išaugintą pabaisą 
Tai buvo tragiškai komiška.

Jam liko dar vienas ginklas, paskutinis, bet lemiamas, 
kuris turės sutriuškinti Staliną visiems laikams: tai Leni
no testamentas. 1922 m. gruodžio 23 d. Leninas diktuoja 
savo sekretorei Marijai Volodičevai paskutinį testamentą. 
Tame testamente jis išreiškia susiiūpinimo. kad Stalinas 
savo rankose sukoncentravo perdaug didelę valdžią, ir 
Leninas nėra tikras, ar Stalinas mokės naudoti tą valdžią 
su pakankamu atsargumu. Jis parašo savo nuomonę apie 
kitus /komisarus — Trockį, Buchariną, Piatakovą, Kame- 
nevą. Zinovjevą, bet nė vieno įsakmiai nepalieka savo 
įpėdiniu.

To testamento jis padaro penkis nuorašus, kurių vie
nas turi būti padėtas ir užrakintas jo Kremliaus ofise ir 
atidarytas tik po jo mirties, kartu su kitais slaptais doku-

Ką tik gavome:
Prisiminimų fragmentai*

parašė Kazys Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.15.

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

Tūboto gaidžio metai, 
romanas, parašė Kazimieras 
Balėnas, 438 psl., kaina kie
tais viršeliais $3.75, minkš
tais $3.15.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
£15.00.

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

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

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

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

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

Be namų, premijuota a- 
pysaka. parašė Andrius No
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma-mentais. Trys nuorašai paliekami saugoti jo žmonai 

Skrupskajai ir vienas nuorašas jo sekretorės žinioje, kad ’ ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.
Dialogas su kraštu, Aki

mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila,

ji jį perduotų sekančiam partijos suvažiavimui.

(Pabaiga kitame numeiy)

.
amjisHČ
Viršuje- kairėj FBI agentas veda oro piratą Auther G. 
Barkley, kuris pareikalavo $100 milionų arba grąsino su
sprogdinsiąs lėktuvą. Pirmoj sustojimo vietoj jam buvo 
duota $100.000 ir pažadėta kitoj sustojimo vietoj Wa- 
shingtone sumokėti likusią sumą. bet, ten lėktuvui nusi
leidus, Barkley atsidūrė FBI rankose. Apačioj kairėj jo 
žmona, kuri sako, kad jos vyras yra malonus ir sveiko 
proto žmogus. Dešinėje lėktuvo vairuotojas Dale Hupe. 
kurį oro piratas peršovė.— Barzdą tėvas turi, ji 

auga. tik dabar nuskusta.

— Ne. Maiki, aš barzdos 
neskutu, ba tas pavojinga. 
A® ją nusvilinu.

— Vistiek ji auga, ir tai 
yra logiška, natūralu. Bet a- 
pie barzdas daugiau nekal
bėsime, tėve. Nuo čia turėtu
me dar grįžti prie žy$ų tą 
tos istorijos ir pązįū ’ 
kaip ji prieštaraujaĄogjRai.

— Olrait, Maik. papasa
kok, kaip žydai brido per

JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS

c.*
Kąįtfk išleista knyga, kurią parašė St. Michelsonas. 

Joje kalbama apie tai, kas yra to juodojo pasaulio rasė. 
kada ir kokiu būdu ji buvo pavergta, kodėl ji ilgai tylėjo, 

mares ir nesušlapino cicelių.! kO(jė} nukilo ir t.t. Visi šitie ir kiti susiję su juodąja rase
šita pasaka, tėve, taip, 

pat prieštarauja logikai, bet klausimai šiandien yra opūs, todėl įsigykite šią knygą. Jos 
šiai dienai jau užteks. Patik- kaina tjk $2 IM)
sira dar ketvirtam kartui.

— Nu, tai ligi pasimaty
mo !

560 psl., įrišta, kaina $7.00.
> Nemarioji žemė, Lietuva 
| pasaulinės poezijos posmuo- 
į se, sudarė Alfonsas Tiruolis,
1176 psl., kaina $5.00.
Į Poilsis ant laiptų, Vytauto 
: Karoso eilėraščiai, 50 dide- 
! lio formato puslapių, kaina 
Į $4.00.
J Diena prie ežero, Aloyzo
Barono eilėrščiai mūsų ma-

’ žiesiems, Nijolės Vedegytės-
Palubinskienės iliustracijos, 

į 40 psl., kaina $3.00.
! Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
I ganto, 55 psl. kaina $2.00. 
į Tiesiant kelią Lietuvon 

j nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai-

I na $1.00.
į Lietuvos Vyčio pėdsakais,
j Juozo Strolios 1940-1945 m.
Į atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

Kultūrinės gairės pasako-
se, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

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

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.15, kietais $3.75

Smilgos, A. Giedriaus 15 
apsakymų. 204 psl., kaina 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais — $3.75.

Gatvės berniuko nuotykiai 
—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui. II laida, 527 
psl., kaina $4.

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo 
parengto leidinio „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes- 

I tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00. __ .

I
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MOTERŲ SKYRIUS
hmm* mmmmhhhhhhhhhhhmhhhhhhhhhh*****************.

Vyrai apie moterį

J o r ū n ė G ir n i ū t ė

Rašo Z. GAURAS

(Tęsinys)

Pereidami i kitą pokalbio apie moteli pusę. pasigar
džiuokime keletą skanskonių, apie ją surankiotų iš Įvairių 
šaltinių ir autorių;

Vyras verkia, kada reikia, moteris — kada nori.

Negražios moterys yra visų dorovingiausios. nes jų 
dorybei negresia pavojus.

Vyras pavydi, tik būdamas Įsimylėjęs, moteris — pa
vydi ir nemylėdama.

Moteris vyiui nepavojinga, kol jis nėra jos Įsimylėjęs.

Moterys rengiasi-puošiasi moterims^ vyrams jos ne- 
sipuošia.

Vyras mėgsta tai, ką mato, moteris — ką girdi.

Moteriai niekada nepasirodys juokingu tas. kuris dėl 
jos atlikinėja net kvailiausius dalykus.

Teises patarimai žais yra šitoks: ar tėvas, pri- 
leidžiant, kad jis buvo pil
no proto (competent) pa
geidavo (intended), kad jo 

Advokatė dr. M. šveikauskieaė sutiko atsa- pinigai būtų abiejų, jo ir 
kyti j Keleivio skaitytoju klausiaus tciois j žmonos, nuosavybė. Jei taip, 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro — tai jis yra padovanojęs 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir «• savo Žmonai tUOS pinigus, ir, 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje jam mirus, jie priklausė jai. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi*
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesio* 
adresu:

Moters pyktis — kaip mėnulio šviesa: ji nei šviečia,1 
nei šildo.

Moteris panaši i šešėli: kai ji vejiesi, jis bėga šalin,1 
kai nuo jo toliniesi. — jis seka Įkandin.

Meilė yra pragaro muzika, kuri priverčia šokti net 
senių širdis.

i
Draugauti su patinkama moterimi ir jos neliesti yra 

taip sunku, kaip eiti per ugni ir nenusideginti kojų.
i

Moterys yra kaip automobiliai: karoserija graži, tik 
nežinia, kiek daug atsuktas atgal skaitiklis. į

t

I
Moteris Įkvepia vyrą didingiems žygiams, bet sutruk-Į 

do juos Įvykdyti.
i

Seniau tai buvo moteris, šiandien jos neatskirsi nuo ‘ 
vyro: ji su vyriškomis kelnėmis. •

BANGOS

Kai jūros veidas apsiniaukia 
Ir vėjo daina žygin šaukia,
Iš gilumų sukyla bangos, 
ir žaidžia grakščios ir galingos.

Jos šniokščia, raitosi ir verda,
Ir šnabžda putes išblaškytos, 
Kai toiin viena kitą gena,
Ar vėl krantan lenktynių ritas.

Laisvai, linksmai jos sol
Ir tviska saulės spinduli 
Apglėbia gintarą ir sėja,! 
Pasiekę kranto baltą jufestą.

Liūliuoja dainą marių sesės, 
Plevena savo melsvą rūbą,
Tai vainikus Jūratei neša, 
Sidabro rūmus — laivą supa.

Ir pakely jos kyla, auga, 
Linguoja tamsiosios keleivės.
Ir putų karūna boluoja,
Skaisti tarytum veidas deivės.

Tik jom didybėje sužibus, 
Rūsčių dievų galingos rankos 
Palaužia jėgą ir puikybę 
Ir žemėn bausdamos nutrenkia.

Jos tarsi milžinai suklumpa. 
Tarsi kalnai ant kalno griūna, 
Ir piktų vėtrų išdraikytoj, 
Pabyra deimantų karūnas.

O bangos žemę pabučiavę,
Vėl tolsta, tarsi juodos vėlės,
Ir mums baltam krante palieka 
Vien gintarai, puta ir smėlis...

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1X64 Centre Street 
Boston, Ma«*s. ūkl-%

Klausimas į ir advokatas apsiėmė visiką
sutvarkyti. Po mėnesio mani

Mes esame antrosios kar-: pašaukė brolis ir sako, kač 
tos lietuviai. Skaitome ir ra-; mes visi trys vaikai turimi 
šome lietuviškai. Išsirašėme nueiti pas advokatą. Nuėjo 

x me ir štai ką išgirdome: vi
si tėvo pinigai buvo išimt 
iš jo knygučių ir padėti ban 
kan abiejų — tėvo ir pamo

net tris lietuviškus laikraš
čius. Dar mums mažiem te
besant, mirė mūsų motina.
Tėvas mus prižiūrėjo rūpes
tingai.: buvo mums ir tėvu ir tės. vardu. Tėvui mirus, se- 
motina. Siuntė Į lietuviška kančią dieną pamotė, nubė

Jei moters plepumą būtų galima perdirbti Į elektros 
energiją, — vieno moterų klubo užtektų aprūpinti elekt- j 
ros energija visą sostinę.

Net ir naiviausia moteris yra pakankamai sumani 
apgauti protingiausiam vyrui.

Ją Įsimylėjusiam, bet jos nemylimam vyrui net švel
niausia moteris neturi nei jausmų, nei širdies.

Visų vargingiausias pasaulyje elgeta yra tas. kuris 
priverstas maldauti moters meilės.

* * *

Toks bus jos advokato argu
mentas.

Tamstoms reikia sužinoti: 
1. ar Tamstų tėvas buvo už
tenkamai šviesaus proto tuo 
metu, kai jis pervedė pini
gus Į bendrą su žmona sąs
kaitą. 2. ar jis tai darė vien 
odei, kad galėtų lengviau 
šimti pinigus iš banko, rei
kalui esant. Jei taip, jis są
skaitą laikė bendru vardu 
ik savo paties patogjimui, 
r pinigai priklausė jam. 
Paktas, kad jis sudarė tes
tamentą, kuris būtų faktiš
kai bevertis, jei jis norėjo 
atiduoti visus pinigus žmo
nai, — pasitarnaus Tamstų 
eikalui. Jei galėsite Įrody- 
i. kad banko knygutės bu

vo dažniausiai tėvo žinioje. 
— tai būtų didelė Tamstai 
pagalba. Tamstų advokatas 
taipogi norės sužinoti, kokie 
buvo tarpusavio santykiai 
tarp Tamstų tėvo ir jo žmo
nos. Gal jis surinkęs visas 
galimas informacijas, bus 
tos nuomonės, kad Tamstų 
I«amo3ė pavartojo neleisti
nus metodus tėvo pinigams 
i bendrą sąskaitą pervesti 
(undue influence). Tokia iš
vada irgi būtų Tamstoms 
naudinga.

Banko klausimu: Jei pini-

gusi Į banką, išėmė visus pi
nigus. Kur ji juos padėjo 
mes nežinome.. Advokatas 
mums pasakė: tokiu būdu 
tėvas nėra palikęs jokio pa
likimo, ir tas pas jį sudary
tas testamentas mums nieko 
nepadės. Sako, eikite ir pa
sikalbėkite su pamote, gal 
ii sutiks jums ką duoti iš tų 
pinigų.

Mane apėmė tikras pasiu
timas. Kad dar man reiktų 
eiti pas ją prašyti, kad man 
duotų mano pačios tėvo taip 
sunkiai uždirbtus pinigus!
To ji nesulauks! Ji “apčysti- gai buvo bendroj sąskaitoj 
jo“ tėvą ir pavogė jo pini- (joint and survivor ac- 
gus, o dabar dar eiti pas ją count), — bankas turėjo pil- 
maldauti. Niekuomet! Ne- ną teisę pinigus išmokėti 
svarbu, kiek mums kainuos, Tamstų pamotei. Tai yra ne 
bet mes turine ją Į kalėjimą tik jo teisė bet ir prievolė, 
'kišti dėl tokios vagystės. Tačiau tai toli gražu nereiš- 
Mes žinome, kad tėvas ne- kia, kad Tamstų pamotė ne
norėjo mūsų palikti be pa- gali būti traukiama atsako- 
likimo. Ji turi du savo vai- mvbėn ir teismo verčiama 
<u iš pirmojo vyro ir nori išimtus pinigus grąžinti Į tė- 
pavogti ir jiems atiduoti mū- vo palikimą (estate) tuo at- 
>ų palikimą. veju, jei teismas nutartų

Advokatas mums sako. Tamstų naudai, 
kad iš to nieko neišeis, o tik Patariu visus reikalus ap- 
"šlaidu sau susidarysime. tarti su savo advokatu šal-

tabai prašome mums pa- tai, nesikarščiuojant. Sutin- 
=akyti, ar, Tamstos nuomo- ku su juo. kad reikia pasi
ne, mes galėtume tą bobą kalbėti su Tamstų pamote, 
kokiu nors būdu prie tvarkos prieš kreipiantis i teismą, 
privesti ir iš jos išreikalauti Tačiau man atrodo, kad tai 
mūsų tėvo pinigus. O gal turėtu būti atliekamą Tams- 
’-eiktu banką patraukti at- tu advokato, o ne Tamstų, 
sakomybėn? Kodėl jie mū- Advokatas daug objekty
vu neatsiklausė, kai visus pi-, viau nušvies reikalą pamo- 

imis išmokėjo tai nelemtai tei arba jos advokatui. Be

mokykla ir pats su mumis 
lietuviškai kalbėjo. Jis da
vė mums viską, ko prašėme. 
Niekuomet neatsisakydavo 
mums ko duoti arba mums 
nageli ėti. Vienu žodžiu, jis 
buvo pavyzdingas lietuvis ir 
pavvzdingas tėvas.

Kai paaugome, pradėjome 
dirbti ir viską tėvui atiduo- 
davome. Jis iš savo pusės 
mums pirkdavo rūbu, duo
davo pinigų, kai reikėjo, ir 
viskuo mus aprūpino.

Mūsų yra trvs: aš, vien
turtė duktė, ir du mano bro
liai.

j Tėvas turėjo daug progų 

apsivesti, bet vis nesiryžo, 

j Sakė, gal pamotė nemylės 
' mūsų, vaikų. Aš ištekėjau,

' būdama 20 metų amžiaus.
, Kai aš ištekėjau, labai gai- 
; lc jausi tėvo. kuris pasiliko 
(vienišas dideliuose namuo
se. Stengdavausi ji lankyti, 
kada tik galėdavau. Tėvas 

i labai gerai sugyveno su ma- 
! no vyru ir pas mus dažnai 
. lankydavosi, ypač sekma- 
i dieniais.
į Po kiek laiko pastebėjo- 
me, kad tėvas rečiau pas 

; mus lankosi ir, kai paprašy- 
i davome ji pietų, kaip anks- 
čiau darydavome, tai vis 
rasdavo būdu atsisakyti. Ir 
trumpai pasakysiu, kas Įvy- 

; Pasitaiko, kad paakiai es-j Įę0 P0 to.
, ti tamsūs, net rudi-pigmen-; viena našlė dinukė prisi- 
’tuoti iš prigimties. Jų spal- Į kabino prie mūsų tėvo kaip

(Šio eilėraščio autorė Jorūnė Girniūte viii P>ostono 
Lituanistinės mokyklos V klasės mokinė. Ji jau iš 
mažens mėgsta poeziją, rašinėja Į jaunimo laikraš
tėlius, leidinėlio ’’Į Ateiti“ redakcinio, kolektyvo na
rė, gera mokinė ir veikli lietuvaitė jaunimo organiza
cijose. Mes visada džiaugiamės tais jaunuoliais, ku
rie vertina lietuvišką žodi. o ypač branginame tuos, 
kurie turi ir kūrybinių polėkių)

vos šiuo atveju pakeisti ne -mala ir io nebeatleido. Mes 
priešinomės, kiek galėjome, 
bet ta buvo mums perdaug 
gudri. Jie apsivedė. Sugyve
no jie neperblogiausiai, bet 
mūsų — ii niekuomet taip 
ir r epą mėgo. Kai tėvą?
mum* kada kuo dadėdavo. 
turėio nuo ios slapstytis. Ji 
vis labiau ir labiau pradėjo 
kištis i tėvo piniginius rei
kalus. Mes nakalbėiome sv 
'•avo advokatu kuris mums 
oatarė pasikalbėti su tėvu 
lapfnmopto sudarymo reika- 
’u. Tėvas iš karto labai ant 
mū°u supvko. Sako tai ka 
laukiate mano mirties? Bei 
paskui sutiko nueiti su mu
mis pas advokatą ir sudary
ti tostąmenta Tėvas mūši’ 
prašė pi»ko anie tai pamote’’ 
nesakvt?. Mqs prižadėjome 
ir sovo žodžio laikėmės, 

j Pa^al ta testamentą, tė- 
Jva? paliko namus ir 30000 
• savo žmonai, o likuti pada
bino tarp mūsų. jo vaiku 
’ Testamentą paliko mano ir 
[mano vyro ”safe deposi* 
jbov’e“.

ligomis. Moteriai pravartu Mūsų tėvas mirė siu metu
susirūpinti ypač tais atve- &£»|^B vakario mėnesio pabaigoje,
jais, kai be jokios priežas- „ Mano vyresnysis brolis nu
ties sulysta, pavargsta. Ta- Televizijos premijas laimėję ak- nešė testamentą pas advo-
da reikia kreiptis Į gydyto- toriai Patty Duke (vlrteje) ir kata (aš jam padaviau tą
ją. Robert Ynun*. testamentą per šermenis),

JUODI RATILAI 

PO AKIMIS

Po stiprių pergyvenimų,
neigiamų emocijų, nervinio 
peisįtempimo kinta ne tik 
veido spalva, bet ir išraiška. 
Oda po akimis pablykšta,! 
papilkėja, kartais ret pa
juosta. susiraukšlėja. su
drimba. Moteris staiga 
susensta.

įmanoma.

lyg

Daugiausia ir Įvairiausiai apie moterį yra "pritarškę“ 
vyrai poetai: ir tradiciniu kai, ir modernistai, ir hu
moristai, ir sentimentalūs, ir cinikai, bet visų jų viršūnėje 
stovi grynieji lyrikai. Tie Įvairių srovių dailio
jo žodžio puoselėtojai savo sparnuotą posmą yra tarę vos 
sirpstančiai uogytei-mergytei, išsirpusei gražuolei, su 
brendusiai moteriškei ir pusėtinai pagyvenusiai poniai. 
Tų poetų žodis apie moterį jų kūryboje sklinda iš Įvairių 
nuotaikų, vietovių, amžiaus laipsnių. Įvykių eigos, meilės 
jausmo pasireiškimo ir tos meilės romantikos ar tragiškų 
pasekmių turinčių gyvenimo apystovų. Visų amžių ir visų 
tautų poetai yra vienaip ar kitaip dainavę apie moterį. 
Apie šį Dievo visų nuostabiausią, paprasčiausią ir kartu 
paslaptingiausią kūrinį yra kalbėję ir lietuviai 
poetai.

Jų visų apie moterį išreikštų minčių yra neįmanoma 
trumpų ir ankštų rėmų straipsnyje atpasakoti ar net pa
minėti. Todėl tolimesniuose — sekančiuose — skirsneliuo
se tebus paliesti tik keli skambiau ir Įmantriau šia tema 
išsikalbėję, o tarp jų čia arčiau Bostone gyvenę ar dar te- j 
begyveną lietuviai poetai, savo kūryba vieni plačiau, kiti 
kukliau viešumoje pasireiškę.

Po nemigo naktų, Įtemp-i 
to naktinio darbo irgi atsi
randa šešėliai paakiuose. :•

Neretai, kai moteris mėne
sinių metu nesilaiko režimo 
— daug dirba, nepasilsi, — 
jos akys Įdumba, pablykšta, 
papilkėja veido spalva. Ne
saikingas lytinis gyvenimas 
Laip pat veikia moters ner
vine sistemą, jos veido iš-, 
raišką.

Įvairūs pobūviai, kur mo
terys sėdi prirūkytuose kam-, 
bariuose, girtauja, nesaikin
gai valgo bei rūko, irgi nesu
teikia šviežumo jų veidui ir 
žavesio jų akims.

šešėliai paakiuose gali at- 
siiasti ir sergant Įvairiomis

“T.M.“
bobai? Jie mūsų tėvą paži
nojo per daugelį metų ir 
mus visus labai gerai pažįs
ta. Aš laikau, kad tai yra ne 
tik josios, bet ir banko kal
tė. kad taip ivvko.

Iš anksto dėkojame už at
sakymą.

Ohio valstija.

Skaitytojai

Atsakymas

Nežinant visų aplinkybių 
sunku atsakyti Į Tamstos 
klausima. Būtų, pavyzdžiui, 
'varbu žinoti, kada ir per 
kuri laikotarpi pinigai buvo 
pervesti iš Tamstos tėvo in
dividualios sąskaitos Į bend
rą (joint) su žmora sąskai
tą: ar pamotei buvo leidžia
ma pinigus Įdėti i banką ar
ba juos išimti iš banko, dar 
tėvui gvvam esant; kieno ži
nioje buvo banko knygutės 
no to, kai buvo atidaryta 
bendra banko sąskaita ir t.t. 
Tos aplinkybės ir sugebėji
mas jas jrodvti nuspręs ir 
Tamstų bylos eigą, jei Tams
tų reikalas atsidurs teisme.

Klausimas bendrais bruo-

to. jis pats galės geriau 
spręsti apie galimą Tamstų 
reikalo pasisekimą, pasikal
bėjęs su būsima atsakove 
(defendant).

PIGIAUSIA 

DOVANA M O S U 
MAŽIESIEMS

Mėsų skurdi literatūra 
mažiesiem praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
“BALTOSIOS PELYTES 
KELIONE I MENULI“.

Jos kaina $lJOs Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
'taigoj*.

GERIAUSIA
DOVANAI

Dovanokite savo 
ir bičiuliams

drat*'

atsieis tik $6, o tas, kuriam

kas savaitė gaudamas Kelei
vi, jos tikrai atsiminė.

t
»
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Vietinės žinios
gavo su atitinkamu įrašu ir 
paties autoriaus linkėjimais 
po svarią ir liuksusinę poeto 
Bernardo Brazdžionio rink
tinę "Poezijos pilnatis“. Visi 
kiti gavo Tėvą komitetų do
vanų — mokytojų parinktų 
lietuviškų knygų.

Mokyklos vedėjas Anta
nas Gustaitis, įteikdamas a 
biturientam pažymėjimus ir 
dovanas, savo žody pateikė 
ir šiek tiek žinių apie mo
kyklos mokinių skaičių ir 
kitus reikalus. Sužinome, 
kad šiais mokslo metais mo
kėsi I skyriuje 10, II sk.—11, 
III sk. — 16, IV sk. — 12.
V sk. — 16, VI sk. — 11, 
VII sk. — 12. VIII sk. — 11,
V klasėje — 7, VI kl. —12 
ir VII kl. — 3 mokiniai. Tai
gi iš viso 121. Iš jų 63 ber
nukai ir 58 mergaitės.

deklamacijomis ir žaidimais 
ir baigta mok. Janinos Amb- 
raziejienės gerai paruoštu į 
ir vadovaujamu mokinių1 
choru. Tarpe dainų šios mo-' 
kyklos V klasės auklėtinė 
jaunoji poetė Jorūnė Gimiū- 
tė paskaitė porą savo eilė
raščių, kurių vieną spausdi
name šiame Keleivio nume
ryje. Linkėtina, kad ji atei
ty papildytų ir pačios jau
niausios kartos retas poezi
jos kūrėjų eiles.

Praeito penktadienio abi
turientų pagerbime Tautinės 
S-gos namuose buvo taip 
pat pasakyta keletas trumpų 
kalbų. Edvardas Budreika 
ir Saulius Cibas žaviai atli
ko muzikinę programą, ir vi
si buvo skaniai pavaišinti.

Balsavo mažiau kaip seniau

LB Bostono ir Brocktono 
rinkimų duomenis paskelbė
me praeitame numery, čia 
skelbiame Worcesterio duo
menis: už E. Sužiedėlį 123, 
už O. Ivaškienę 84, už B. U- 
tenį 62. Viso labo E. Sužie-

m********************************************************************

Ekskursijos į Lietuvą
vyksta

liepos 20 d., rųgpiūčio 24 d., spalio 7 d.

Ka i n a $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesivšluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268*8764

i

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,130 K C ir F.M 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Avė., Brockton, Mass. 02102. Tel 580-7209

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

PRIEŠ 5 METUS MIRĖ 
DR. BRONIUS BAŠKYS

Birželio 15 d. sukanka jau 
penkeri metai, kai Bostone 
mirė daugelio mūsų nuošir
dus bičiulis, jaunas moksli
ninkas biochemijos dakta
ras Bronius Baškys. Nepa
prastu savo darbštumu ver
žęsis į mokslo šviesą, pasie
kęs aukštų mokslo laipsnį, 
jautria širdimi laimėjęs dau
gybę draugų, vėžio ligos pa
kirstas jis pačiame savo vi
duramžy turėjo iškeliauti iš 
mūsų tarpo.

Jo šviesus atminimas ir 
šiandien mumyse yra gyvas, 
kaip gyvas yra skaudus jo 
žmonos Irenos, dukters Ni
jolės ir sūnų Donato ir Ju
liaus liūdesys.

Šiandien mums vėl prisi
mena jo žodžiai, pasakyti 
jau mirties prieangyje:

"Jūs, gyvieji, nepažįstate 
mirštančiųjų, nors ir mėgs
tate apie juos kalbėti. Mes 
čia susiduriame su proble 
mom, kūnas gyvieji ir svei
kieji tegali tik apgraibom į- 
sivaizduoti“.

Taip kalbėjo mokslo žmo
gus, kurio dvasia nepalūžo 
ligi paskutinės minutės.

Tegyvena jis dar ilgai il
gai mūsų mintvse ir mūsų 
širdyse toks pat mielas, kaip 
gyveno šiame pasaulyje gre
ta mūsų!

Nors bendras mokinių 
skaičius yra beveik toks pat, 
kaip ir anksčiau, bet pirma
jame skyriuje šiemet jų du 
kartus mažiau, negu pernai.

Algimantas Ivaška skraido lŠMlOmO j ū

Algimantas Ivaška, tauti- Viengungis — vyras ar mo- 
nių šokių mokytojos Onos ĄagSS&SĘ 
haSKienes vyriausias sūnus, j_2 kambariais ir virtuve. Kreio- 

dėlis gavo *434?O. Riškienė į™.™1?1’ mokosi skrai* tfetelct (Area 3^))-49l-5318. 
336. B. Utenis 162 balsus. Dva^ J* non gauti to-
Viso labo Bostono apygar-‘ im„° sk9^im.? 9,e'
dni halsavn 407 f S halsai S^zes 31 d. JI dvi\ įeciU lėk-

Tai ne vien dėl to, kad pasi-, tos atstovas Elegijus Sužie- 
taikė tokie "nederlingi“ me-Į dėlis ir plačiai žinoma visuo- 
tai. Tikresnė priežastis —j menininkė, uoli tautinių šo
ne visi savo vaikus į lituanis- kių ansamblio vadovė, jau 
tinė mokyklą leidžia. Be to, dviejose tarybose dalyvavu- 
paskutiniąją klasę po vie- sj Ona Ivaškienė. 
nuolikos metų pasiekia tik j Sveikiname juos ir linki- 
apie trečdalis ar net mažiau me pajudinti ne tik Vl-ją 
tų, kurie buvo įstoję į pirmą- ] LB tarybą, bet ir Bostono a-

I eš ko
doj balsavo 407 (5 balsai gūžės 31 d. ji dviviečiu lėk- P3i«gtoaws kunigas Kazimie- 
buvo netikri). 1967 m. bal-ituvu.ls Marshfield. Mass., raa Ruibys. Jis pats arba kas a- 
savn 110 dantrinn I aerodromo nuskrido 1 San- pie ii ką žinotu malonėkite pra-

Išrinka to jaunosioskar?fordirLaconia aerodromus,
' N.H. ir vėl glito atgal. I Lietuva _ Lithuama

Plungės rajonas. Juodeikių km.

f

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius. ueda d.sug ir įdundu nuotraukų ir atvirai pasisuka 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomiu skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras k;»kvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, I,aSalle-Montreal, 1190, Quehec, CANADA

■flifM

įį skyrių, nes, matyti, dalis 
tėvelių "pavargsta“, vykdy
dami šį lietuvybės išlaikymo 
uždavinį.

Pastaraisiais mokslo me
tais mūsų lituanistinėje mo-

pygardą su jos apylinkėmis. 
Sėkmės!

Nauja Kultūros klubo 

valdyba

kykloje darbavosi lOmoky-i Nauja Bostono Lietuvių
tojų: Janina Ambraziejienė,' 
Nijolė Baškytė, Aldona 
Dabrilienė, Mykolas Dran
ga. Antanas Gustaitis, Pau
lina Kalvaitienė, Vida Klei- 
nienė, Skirmantė Makaitytė, 
Antanas Mažiulis ir Irena 
Veitienė.

Pabaigtuvėse buvo atsi
sveikinta ir su ilgamete pir
mojo skyriaus mokytoja P. 
Kalvaitiene, kuri ilgesniam 
laikui išvyksta į Australiją. 
Ta proga jai buvo įteiktas 
LB švietimo Tarybos garbės 
diplomas.

LB apygardos pirminin
kas inž. Ailtt. škudzinskas, 
taręs sveikinimo žodį, abitu
rientams įteikė po Vyties 
ženklelį.

Vieštovinų paštas 
Ruibys Pranas, Prano

N ori susipažint
Per neapdairumą palikau sen

bernis. Dabar pajutau, kad vie
nam nuobodu gyventi, todėl bū- 

parke Brocktone, Montelloj, ll’,malo?u\j.e,tr.u at.s,|ieptų taip
Minkų radijo gegužine. »

• • • i J.SJ. 300 Gregory Street,
Spalio 11 d. So. Bostono]

Lietuvių Piliečių dr-jos 70; Jauna. 18 metų, lietuvaitė iš 
metų sukakties ir senų narių Seinų (Lenkijoje), baigusi gim-

! pagerbimo banketas. i naz,^\ norėtų susipažinti su ne
r ® senesniu kaip 28 metų vyru. uz

jo ištekėti ir atvykti į JAV. 
Rašyti:

Regina Paszkiewicz, Liceum

Bostono
PARENGIMU

KALENDORIUS

Rugpjūčio 9 d. Romuvos

♦ * *

Bendruomenės Kultūros klu- j Spalio 17 d. Bostono inži- 
bo valdyba yra šitokios su* nierių balius Sheraton Mo-
dėties: pirm. inž. Viktoras tor Inn., Quincy, patalpose. o»„lMllsztakace Kralar<kie. 
Kubilius, vicepirm. Danutė ’ ’ * ,
Baltienė ir Felicija Izbickie- Spalio 25 d. Lietuvių ra-' ‘ ejny’ "0J- B,aI>stok.
nė, sekr. dail. Julius Špake- dijo valandos Laisvės Var-' pohnd — Pobka.____________
vičius ir inž. Algis Lapšys. po rudens parengimas So.| Iirli|vi, r, me)?

Bostono Lietuvių Piliečių jjaus, nevedes senbernis, turtin- 
dr-jos trečio aukšto salėje. į gas, sveikas, aukšto ūgio, tvirto

Manomaičių šeimoje jau 

trečias inžinierius

* ♦ *

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

MOKSLO METŲ 

PABAIGTUVES

Birželio 6 d. Bostono 
Lituanistinė mokykla baigė 
šiuos mokslo metus, o praei
tą penktadienį buvo dar ir 
atskiras abiturientų pager
bimas, kurį Tautinės S-gos 
namuose surengė abiturien
tų tėvai.

Mokslo metų baigimo pro
grama vyko Šv. Petro lietu
vių parapijos salėje. Pirmo
joj daly buvo įteikti mokyk
los baigimo pažymėjimai, 
dovanos mokyklą baigu
siem ir kiekvienos klasės bei 
skyriaus pažangiausiem mo
kiniam.

šiemet lituanistinę "mo- 
kyklą baigė tik 4 jaunuoliai: 
Eduardas Budreika. Saulius 
Cibas, Vytenis Izbickas ir 
Vitas J. Rasys.

Mokyklą baigusius LB 
Bostono Kultūros klubas ap
dovanojo — kiekvienas jų

Mokyklą baigusius paly
dėjo ir parapijos klebonas 
kun. A. Baltrusūnas, linkė
damas jaunuoliams ne tik 
džiaugtis savo laimėjimais, 
bet ir pažinti savo ydas, nes 
tai labai svarbu žmogui, žen
giančiam į gyvenimą. Po Tė
vų komiteto pirmininko inž. 
P. G. Ambraziejaus geriau
sios kloties linkėjimų, visų 
abiturientų vardu mokyto
jams. tėvams ir visuomenei 
padėkojo pirmuoju visais la
bai gerais pažymiais mokyk
lą baigęs Saulius Cibas. Ne 
tik rimtas turinys, bet ir pa
vyzdingai taisyklinga ir gra
ži jo lietuvių kalba kėlė šiuo 
jaunuoliu visų kluasytojų 
nuoširdų pasigėrėjimą. Tai 
buvo įrodymas, kaip galima 
puikiai mokėti gimtąją kal
bą, jeigu to jaunuolis ir jo 
tėvai nori ir tuo rūpinasi.

Po oficialiosios dalies bu
vo pačių mokinių atlikta 
meninė programa, pradėta 
pirmojo skyriaus "artistų“

Veikli bostoniečių inž. Eu- 
gdnijaus ir Irenos Mano
maičių šeima susilaukė jau 
trečio inžinieraus: Augiras 
Manomaitis baigė North- 
eastern universiteto techno
logijos fakultetą ir gavo ba
kalauro laipsnį. Tuo būdu 
šioje šeimoje dabar yra trys 
inžinieriai: tėvas ir du sū
nūs — Rimas ir Augiras.

Jaunasis inžinierius Augi
ras Manomaitis jau kelerius 
metus dirba Tranzitron fir
moje Wakefielde, Mass., ir 
yra gamybos kokybės kont
rolierius.

kūno sudėjimo, stiprus, labai 
gerai atrodau, negeriu, nerūkau, 
sąžiningas, gero taikaus būdo. 
geros širdies, mandagus. Moters 
amžius man nesvarbu, kad tik

Spalio 31 d. ir lapkričio 1 
d. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos namuose rengiama A.
Galdiko kūriniu paroda. K’ turėt9 ser<? širdį ir 1 butų galima sugyventi. Gabu

priimti pas save, galiu persikel
ti gyventi, kaip susikursime 
draugišką gyvenimą ir susitar
sime.

* ♦ *

Lapkričio 15 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
šuram būram.• • •

Lapkričio 22 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje ramovėnų rengiamas 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas.• • •

Lapkričio 28-29 dienom 
Balfo seimas So. Bostono L. 
Piliečių dr-jos salėse.

V. Kropaitė baigė aukitesn.

So. Bostono aukštesniąją 
mokyklą šiemet baigė 398 
mokiniai. Jų tarpe yra ir Vir
ginija Kropaitė. Ji yra viena 
geriausiųjų mokinių. Ji "Na
tional Honor Society“ na
rys, geriausiai klasėje mo
kėsi matematikos ir meno 
dalykų, buvo mokyklos nfct- 
raščio vyr. redaktorė. Ji ga
vo stipendiją toliau mokytis 
Mass. meno kolegijoje.

šita gabi 17 m. mergaitė

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienė* iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Na-

Laiškus rašyti Keleivio adre
su. pažymint — Domininkui.

NENUSIMINK11E!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo* 
▼argi.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Už tikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus. |

Siųskite $3, gausite vaistus į 
su nurodymais.

i
ROYAL PRODUCTS

Nerth Sta., KO. Box 9112 
Newark. N J. 97103

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra h* saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.%.

SLA—jaunimui duoda gora Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dovvment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TEKU 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokas* 
čio metams.

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

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir ''ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithonnian Allianee of America
307 West 30th Street, New York, N Y. 10001

prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radiji 
Programa Naujoj Anglijo 

. , , _ ,ii stoties WLYN, 1360 ki
tuma in the Siberian Tund- tocftfy įr iš stotie8 FM 
n“, 112 psl., kaina $1.75. ioi.7 mc.. veikia sekmadie 

Lietuvių kalba ta knyga niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
jau išparduota. Ji labai tin- n*. Perduodama: Vėliausii
ka dovanoti kitataučiams.

JUK NETURITE?

pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka. 

Biznio reikalais kreiptis i
Petronėlės Orintanės ei-į Baltic Florists gėlių ir dova- 

yra Virginijos ir Jurgio Kro- j liuotos apysakos ”*teofilė krautuvę, 602 E. Broad- 
pu duktė, senosios kartos nuo KMiaaftttL KaMvia: way, Sfe Bostone. Telefo- 
veikėjos Antaninos Kropie- administracijoje ja galite *>as AN 8-0489. Ten gauna' 
nes vaikaitė. , gauti už $2.00. maa ir Kelaivia.

BUVO $4, DABAR l lK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Knyga parašyta lengva kalba, kiekviena ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigy ti.

Kito* tokio* knygos neturime.

i i i i



Vietines žinios
Didžiausio* draugijos 

susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės ! 
susirinkimas

Bendruomenės!

Ekskursija j Vermonto 

kalnus
Lietuvių oenuruuiiienes gekmadieni. birželio 21

Bolone apylinkes narių vi- di s vaL nu0 Uetu., ~ užkandžiais
šuolinis s^innkinias bus vjų pjlieiių d,..jos So Bosto.,«u. kavute n užkandžiais, 
birželio .6 d. 7 v ai. vak. So. ne įvyksta autobusas i Ver- i

KELEIVIS, SO. BOSTON

Graži parodėlė

Jau rašėme, kad vietos
šaulių kuopa Home Savings 

So. Bostono Lietuvių 'banko (69 Tremont gatvėj) 
i Piliečių dr-jos mėnesinis su-! lange surengė parodėlę, ku- 
' sirinkimas bus šį ketvirta-* ri tęsis iki birželio 19 d. Ma- 
i dienį, birželio 18 d. 7:30. žame plote sugebėta labai 
vai. vak. Nariai kviečiami' skoningai parodyti tikrai 
gausiai dalyvauti, nes yra gražius gintaro ir medžio 
svarbių reikalų aptarti. Visi; drožinių ir audinių pavyz- 

į dalyviai bus pavaišinti alų-, džius ir kartu duoti žiūro-

lė gerai patarnauja mūsų 
bylos propagandos reikalui.

Padėka priklauso ne tik 
jos rengėjams, bet ir Home 
Savings banko vadovybei, 
sutikusiai savo banko langą 
užleisti mūsų reikalams.

Mirė V. Plevokienė

Birželio 8 d. mirė neseniai 
įžengusi į penktąją dešimtį 
Vivain Gailiūtė-Plevokienė. 
Monikos ir Kazio Plevokų

Mūsų nariui

Nr. 24, 1970 m. birželio IT

marti. Velionė paliko liū
dinčius vyrą Arnoldą, dvi 
dukteris ir sūnų, motiną Ma
riją Gailienę ir tris brolius. 
Juos visus giliai užjaučiame.

Bostono Lietuvių Piliečių

Darbotvarkėie be kitu ' ‘ 'el itos keltuvo aukotoju atmini- .. _L>aiDOt\aikeje, be Kitų atidarymą. mlli iamžinH tndAl { Žiur
svarbių reikalų, bus ir nau- B;Hetu< anksto (ne įamžint, rpi^.n ukipi. ..

jos vaidybos rinkimai, todėl liau birže!io 19 (L)

Tik tiek bepajėgėme .

Lietuvos žmonių didžiųjų 
_ . - .. .... išvežimų į Sibiro vergiją' ^X°TaclJU-aplT,??e'i 1941 m. birželio mėn.. su

kaktis šiemt bepajėgta pa-:

JUOZUI VINCIONUI

visi kviečiami 
dalyvauti.

susirinkime

tuvą. Didelis parašas Lithu
• Valdyba jau tariasi su a- ania tuoj patraukia praeivio I Slietu-«------ - F 1 minetl tik pamaldomis Šv.

Petro parapijos bažnyčioje;
ovuiiiiui laiiiziim reinaiu, luuei, i , , .ve- 

prasom

monte įrengtos naujos uetu-j fįrmomjs }en. žvilgsnį.

Valdyba

Sveikino ii Austrijos

Ona
siuntė sv
jos, kur jie praleidžia savo są dieną kalnuose, 
atostogas. ! Bilieto kaina tik 4 dol.

mirus, jo dukrai Elenai ir sūnums E d u a r d ui 
ir Richardu i gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Darbininkų dr.jos centro komitetas

birželio 15 d. vakare.
Tuo tarpu Brocktone L.

Bendruomenė birželio 13 d. 
surengė gražų minėjimą. Ja- 

17 dienomis lietuviai buvo'me paskaitą skaitė Elena
Pa^kutinioii šimtine inešė vežami i Sibiro vergiją, kad Juciūtė, pati kankinta komu- rasKutimoji šimtinęjnese m birželio mėnes| nigtų kaiėjimUose, meninę

l*Pran’ tūkstančiai lietuvių pasi- programą atliko kun. V. 
o x__..i.= nuo bolševikų į Va- Valkavičiaus choras, o Onos 

Praeivis mato smul-! Ivaškienės tautinių šokių šo
kų įvairių laikų Lietuvos že- kėjai atliko montažą ”Prie 

S.G. į mėlapi ir kt. žodžiu, parodė- ‘ partizano kapo“. i

mui įamžinti reikalu, todėl, t, Vioia“ ^a?1pAin,aJnJ 
kas nori būti joje įrašytas, I į““1 19.4? b,rz.e.ll?I1.5,<1-

.. . , , tas turi paskubėti įteikti sa-įsigyti pas Oną Ivaskienę, Gimtino ‘ vą, kad 1941 m. birželio 14-
| tel. 268-4618, arba pas Oną! ° ę 
į Ulevičienę, tel. 268-1920. į 
i Maloniai kviečiame visus;
' — jaunimą ir suaugusius — saparmene 

M
iš

• air- a, - • , i - - x 7 ii -j Mass.,? savo sūnaus Prano , ir Albinas Šležai at- vykti i tos stovyklos atida- ir <a trauke n
sveikinimų iš Austri- rvma ir puikiai praleisti vi- ’ . . , .J " i karus. Pi,-p * ivo vardu tlek Pat Jne5ti.. I, ; .

spėjėja ir patarėja
TEA CUP & CARD READINGS

Advice On All Problema

One visit will prove that these Readers are different 
l'roni any otliers that you may have consulted before.

Open Daily 10:00 A Ji. to 10:00 P.M.
— No Appointment Necessary —

313 BOYLSTON ST. — Room 32 — BOSTON.MASS. 
at Copley Sųuare — Telephone 262-6928

— Sundays by Appointment Only —
-- — - v- - -

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali jsUu- 
fa VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimu* tiesiog iš VVorces- 
terio j Lietuvą ir luta* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai .sueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau, 
šių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikli

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakornio

I p e d i n i s 
OPTOM ETRISTAS

Valandos:
n»w 9 vai rvto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVšAt 

South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST!
'i Valandos:
1 ’ nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais—uždara
443 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

i

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 VVest Broadway, South Boston, Mas*. 02127 

Skambinkite 268-2500

už visus indelius 
moka

Paragink savo pažįstamu* 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metam* $6.00.

gavome mažą kieki
SIENINIŲ KASDIEN AT-

Peter Maksvytis
Carpeater A Buildvr

49 Church Street
E. Milton, Mass.

Atlieka virai patainyno, rmia 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamu namu ir 
biznio pa.-tatv, pagal Jūra reika
lavimą. Saukite visados ild 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 

! ■lapestinjrai taisome laikrodUos
žiedus papuošalus

379 W BROADVVAY

tii

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 1054uosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vat. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės' konsulas adv. A. t). Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $173,000,000

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mase. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesteris 
čiam įvairius siuatiaias į 
vą ir kitus Rusijos 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštą visai ia- 

: momis kainomis. Be to, siuačia- 
! me maistą, pinigus ir galite at
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o, giminės 

į ten vietoje galės pasiriaktl at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujant per 
Um tikras įsUigas atsikviesti

PLĖŠIAMU LIETUVIŠKŲ

KALENDORIŲ-

KAINA SU ATSIUNTIMU 

TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-
ĮVAIRIAUSIAIS DOVANAS 

aismčfa beUrpiiluu 
1$ BOSTONO J LIETUVĄ

ir

Pristatymu* greitus ir 
gsraataotsi 

Prekė* parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kaino*

SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

; M********************************* |
! A. J. NAMAKSV
; Real Estate A Insurance 

321 County Club Rd- 
Neeton Centre. Mass. 02159 

Tet 332-2645

H The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tik Ui vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptu ir turime visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuei L. Rusengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 rat ryto iki 8 vaL v. išskyrus šventadienius ir

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
Q Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-46621

: Dažau ir Taisau i
e Namus iš lauko lr viduje. 3 
* Lipdau popierius ir taisau« 

vtsaą, ką paUisyti reikia. $ 
Naudoju tik geriausią 4 

meduagą. 4
JONAS STARINSKAS 

220 SavtakHiB Ava

Td. CO 5-5854

Elood Sąuare 
B ardware Co.

Saviaiaaae N. J. ALEKNA 
*2S EAST BROADVA! 
SOUTH BOSTON, MASK 
'lELfit’ONAS AN 8-414S 

denjanun Moor e ūažu 
Popieroe Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plamberiame 
viankfe reiHHea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadiray

Se. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui, 

i PaUrnavimas atliekamas grei- 
Ui ir sąžiningai Atsilanką įsiti
kinsiu Vedėjas A. Schyrinski

Atidaryta darbo dienomis 
mm 9 vaL ryto iki 5 val- rak.

o laitą (Įrtrni**v 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vat p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mas*. 02127 

TaL 2684068

::

Naudingiausia skdbtis^Kelęivyje!
'oooooooeooooooooooooooonooooaaooaaonaaaaaanooaaeaoon

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVISKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j a e s atsikviea. 
ti į svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
lėktavų bilietai (airtickets) iiraiemi 
belaukiant — be jokia papildome 
ai e k e s č i n .

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejam

specialus
pasiūlymas

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

Globė Parcel Service, Ine.

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų 8100.00
įsivedus bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminto šildymo (baseboard) sistemą
TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.

IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pasiūlymas baigiasi 1970 m. liepos 30 d.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wa*bington Street 

Dorchester, Mas*. 02124

436-1204

Ofisas ir
parodos
kambarys

Atidaryta 24 valandas

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vabnooot Kasdien
8-12

390 W. Broadvray 
So. Boetoo, Maaa. 02127 

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja

i


