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Sovietai „draugiškai 
Įsitvirtino Egipte

Ta sutartis sudaryta 15 metų terminui. Manoma, kad

^Sustreikavo Western 
Union tarnautojui

Apie 20,000 tos bendrovės 
j tarnautojų paskelbė streiką. 
! 1 uo būdu sustabdomas pri- 
• račių asmenų ir Įstaigų tele
gramų perda»imas.

sovietai Egiptą paversią savo satelitu. Vakarai ir Izraelis ' m ,j Tai nautojai reikalavo pn-
susirupino, nors Egiptas aiškina, kad čia nieko naujo neį- 1 j^ti tuoj 18 ‘ < ir kitais me

tais dar 13S algos, o bend
rovė sutiko tuoj pridėti 6 
‘ < ir vėliau dar 4'«, jei val-

vykę ir kraštas vesiąs ir toliau nepriklausomą politiką.

Vakarų spauda visai pa- ; giptas tuiis jau apie milioną 
grįstai spėliojo, kad Sovietų kariuomenės, ginkluotos so-’
Sąjungos prezidento Pod- vietiniais ginklais., 
gornio ir plačios sudėties Pasii ašy toji sutartis gero-
delegacijos staigus apsilan- kai pritemdė žydų-arabų 
kymas Egipte turi baigtis taikos galimybes. ‘ Manoma, į 
kokiais nors . sensaeinges- kad Egiptas, turėdamas so-' 
niais rezultatais. Negalima vietų garantuotą paramą, 
buvo laukti, kad Egipto ir dabar nenusileis nė per na- 
Sovietijos santykiai atvėstų,: go juodymą ir reikalaus.. 
nors prez. 8adat ji besiren- kad Izraelis grąžintų ara- Kadangi jury 
gusius nuversti sovietų šąli- bams visas okupuotas jų že- negalėjo susitarti

i džia pakels telegramų tari- 
j fus, tai pridės dar 10'ž.

Dabar vidutinis valandi
nis atlyginimas yra $3.47.

Nutraukė panterų 
bylas

i Simas Kudirka. kuris pernai 
I lapkričio 23 d. mėgino pabėgti 
, iš sovietų žvejų laivo, nušokda- 
■ mas i JAV pakrančių sargybos 
I laivą Vigilant, bet buvo prievar- 
i ta grąžintas, šiomis dienomis 

nuteistas 10 metų priverčiamų
jų darbų stovyklos. Ligi teismo 
jis buvo ilgai ir kietai tardytas.

Vienas nužudė 
23 žmones

komisija 
juodųjų!

ninkus ir nubaudė, nes So- mes be jokių teritorijos at- panterų vado Bobby Seale
vietų S-gai Egiptas yra ne-; kilpinių. Iš kitos pusės Izra- ir Erikos Huggins byloje, tai 
paprastai svarbus punktas i eijs tikisi didesnės amerikie-i Nevv Haven. Con.. teisėjas 
veržiantis i arabų pasauli ir j čių paramos ir taip pat nėra bylą nutraukė. Huggins pa
stiprinantis Viduržemio jū-į linkęs i didesnes nuolaidas, leista, o Seale dar lakia ki- 
ros baseine, o Egiptui so-; Amerikai lieka arba pa- tos bylos Chicagoje už teis- 
vietai yra vienintelė stipri; spausti Izraelį, kad šis pa- mo paniekinimą.
atrama kovoje prieš Izraelį.

Ir iš tikrųjų, -— šito susi 
tikimo padarinys buvo ge-

tenkintų visus Egipto reika-į
lavimus, ir, vaidinant “tai- _ Panašiai pasibaigė byla ir 
kos apaštalą“, stengtis isigy- Kalifornijoje, kur buvo tei-

UKimo paaannys ouvo je- simpatijų, kurtos siama 13 panteros narių
gūžes 2/ d. pasirašyta Egip- kiek atsvertu sovietu ita-i
gbŲ sutartis’lo metu aįba j* terae-j Paleido erdvėlaivi
vkfovnim- ‘ i llu tokl3 Pat ilgametę pagal-kotarpiui.

' Į
Tokios sutarties pasirašy- i 

mas tiek Izraely, tiek ir 
Nato sąjungos narių tarpe, o 
ypač JAV-se sukėlė nemažo 
susirūpinimo. Vakariečiai y- 
ra linkę manyti, kad tokia

bos ir draugystės sutartį ir į Į Marsą
užimti tvirtą pozicija prieš’ r> • i, j t-, - , . . \ G .. - Po pirmo bandymo nepa-Egiptą ir sovietus. Deja, uz- - ’
siemo politikos gvildentojai
abejoja, kad JAV tokią kie 
tą laikysena ryžtųsi rodyti.

Tuo tarpu Egipto prezi-

Pakrančių sargybos
., v v. j. . William praeitą šeštadieni; ..

JAV paleido į Marsą Mari- 
1 nėr 9 erdvėlaivi su įvairiaisc t
j instrumentais ir televizijos* 
kamerom bei teleskopu. Jis!

sutartimi sovietai anksčiau - lentas Sadat stengiasi į rodi-į -eig . Marso orbitą įr apiįhk
ar vėliau gali paversti Egip
tą savo satelitu, ypač, kad 
ten jau dabar knibždėte 
knibžda tūkstančiai Įvairių 
komunistinių “specialistų“ ir 
vadinamųjų karinių patarė
jų. Tik sutarti pasirašius, i 
Egiptą atvyko dar 150 sovie
tų aviacijos karininkų vadi
namai karinei pagalbai prieš 
“Izraelio agresiją“. Su atga
benamais Egiptan sovietų 
pamvbos naujais ginklais to-

nėti Vakarams, kad šia su- - - , „, ,. . „ . x . į ii skraidydamas perduos itart™. Egiptas nėra pavers- <-em -in?s . g tQ-
tas sonetų satelitu Per ąvok,^ ,

jis aiškina. L'orl - 1ambasadas jis aiškina, kad 
gegužės 27 dienos sutartimi 
tebuvo tik patvirtinta jau ir 
ligi šiol buvusi draugystė su 
Sovietų Sąjunga, kad sutar
tis nemažinanti galimybių 
susitaikyti su Izraeliu ir ati
daryti susisiekimui Suezo 
kanalą, kad sutartimi ne
duodama sovietams jokių

kiu “mokytoju“ atvyksta vis nauJk? koncesijų ar privile- 
daugiau. ‘ į kad ja yra garantuota,

j jog sovietai nesikiš Į Egipto 
vidaus reikalus, net jeigu bū-Sakoma, kad šiuo metu E-

31 tramdomas prosovieti
nis elementas, kad Egiptas 
laikysis religijos ir pasitikės 
Alacho valia. Be to. tvirtina
ma. kad prie šios sutarties 
nėra jokių slaptų priedų.

Žinant Sovietų S-gos tiks
lus ir komunistinę praktiką, 
galima tai
vėliau pamaty 
gystės“ realybę

siąs

Britanijos garbės konsulas Ar
gentinoje Stanley Sylvesteriš,
58 m., kurį iš namu Rosario 
mieste pagrobė “liaudies revo 
bucinės armijos“ nariai. Vėliau 
teroristai jį paleido, .kai buvo j royjy 
Įvykdytas jų reikalavimas išda
linti neturtingiesiems atitinka-

Atskiro numerio kaina 20 centų

Kalifornijoje Sullivano ū- 
kio ribose jau iškasta 23 nu
žudytų žmonių lavonai. Dėl 
to suimtas ir kaltinamas Ju- 
an Corona, kuris tame ūkyje 
vadovavo sezoninių darbi
ninku stovyklai.

67-TIEJI METAI

Simas Kudirka nuteistas
10 metų vergų stovyklos

Jį teisė Lietuvos "aukščiausias teismas“. Apie nutei

sima plačiai rašo amerikiečiu ir kt. spauda. Vyksta protes-
I
1 to demonstracijos. Ką darys Kudirkos Komitetas?

Corona, gyvenantis Yuba 
City miestelyje, jau yra tu-( 
įėjęs reikalų su policija ir 
buvęs psichiantrinėje ligoni-

I Maskvos amerikiečiu! sas ivvkis rtas.

ne, e

buvo m
žinių agentūros pranešė, kadį Nevv York Dai' 
praeitą savaitę Lietuvos įsidėjo atitinkamą priešinį 
'aukščiausias teismas“ nu--ir išspausdino vedamąjį, pir- 

teisė amerikiečių admirolų; mam puslapy Kudirkos nu- 
parduotą Simą Kudirką 10 Į teisimą aprašė The Wall 
metų vergų lagerio už “vals-į Street Journal, o taip pat 
tybės išdavimą“ — mėgini-į Chicago Tribūne ir kiti dien- 
mą pabėgti iš Sovietų Sąjun-■ raščiai,
gos. Apeliacija negalimu, i

į The Boston GloHe ta pro- 
Maskvos korespondentai i ga primena sovietu konsti- 

i pianeša, kad apie teismo'tucijos paragrafą, leidžiantį
eigą nieko nebuvę galima piliečiams laisvai pasirinkti 
sužinoti, bet sakoma, kad S.l gyvenamąją vietą, ir sovietų
Kudiika jau esąs išvežtas į; pasįragyta žmogaus Teisių 
Potmos vergų stovyklą Mor- deklal.acl7 ku,.-a kiekvie_ 
doyųos srityje, kur kadaise, nam tlK ,ma teisė e. 

Turkų policija pagaliau kalėjo ir žinomas rašytojas
Andrejus Siniavskis,

Įdomu, kad Coronos na
muose įastas biblijoj įdėtas 
palaidotųjų planas, kuriame 
bu.o atžymėta, kame kuris 
lavonas pakastas.

Sakoma, kati tokio bai
saus žudiko visoj JAV isto- Į 
rijoje dar nėra buvę.

Turkai sumedžiojo 
\žydo žudikus

Ellis. kuris įsakė grą- 
I žinti sovietams iš jų laivo pabė

gusi ir prašantį .JAV politinio 
prieglobsčio Simą Kudirką. Tai-

susekė pėdas Izraelio konsu
lo Istambule žudikų. Pora 
ju, bėgdami nuo policijos, į- 
siveržė į vieno atsargos pul
kininko butą, pasigrobė už- 

i statu jo 14 metu dukrą ir 
i tuose namuose
j davo. Policijos 
• ten išsilaikė 48 valandas, bet 
i pagaliau vienas jų buvo nu- 

admirolas šautas, kitas sužeistas ir pa-

užsibarika- 5tams D'^kj 
apgulti jie

Apie S. Kudirkos nuteisi
mą vėl plačiai rašo ameri
kiečių spauda primindama 
ir visą jo pardavimo sovie- 

Vigilant laive.

oga

migruoti. Gi praktikoje vi
sos pastangos pasinaudoti 
tomis teisėmis yra laikomos 
valstybės išdavimu.

gautas, o mergaitė sveika iš
laisvinta.

Tos vadinamosios “revo- 
Į gi netiesioginiai šis admirolas Ručinės armijos“ teroras tųr- 

S. Kudirką dabar ir į vergų sto
vyklą įgrūdo.

Marinei- 9 turės nuskristi'
Siuvėjai laimėjo

75.5 milionu mvliu kelia ir! Centli lūlaitdai

Marsą pasieks tik lapkričio j 
14 dieną, skrisdamas 6,800' 
mylių per valandą greičiu.

Mokslininku; labai domi- 
Marse

VvrR

Nevv York Times pažymi, 
kad iki šiol Kudirka buvo 
labai griežtai tardomas ir 
kad sovietinėje spaudoje vi-

kų visuomenėj sukėlė didelį 
pasipiktinimą.

Belaisviai nenori 
grįžti namo

Tik sužinojęs apie Simo 
Kudirkos nuteisimą. Altos 
pirm. dr. K. Bobelis telefo
nu kreipėsi į Baltųj j Rūmų 
patarėją George Bell ir pa
reiškė jam lietuvių visuome
nės susijaudinimą. Patarėjas 
pažadėjo tai perduoti prezi
dentui Nixonui. Valstybės 
depaitamentas pranešė, kad 
dti ’iudirkos nuteisimo yra 
pavedęs JAV atstovui Mask
voje padaryti atitinkamą in
tervenciją. Vai oės depar
tamentas dar duosiąs spau
dai tuo reikalu savo pareiš
kimą.

Kai tik buvo sužinota apie 
Kudirkos nuteisimą, praėju
sį ketvirtadienį Nevv Yorke 
įvyko lietuvių protesto de
monstracija prieš sovietus.

Ką reikėtų- daryti dabar? 
Tuo reikalu ypač turėtų su

Chicagoje mirė
kun J. Bau peras

Gegužės 22 d. širdies smū
giui ištikus, mirė lietuvių e- 
vangelikų - liuteronų kuni
gas Jonas Pauperas. Velio
nis gimęs 1905 metais Klai
pėdos (apskrityje, baigėŠiaurės Vietname valdžia

anie! sutiko priimti Pietų Vietna-- ... . . , . .......1 -• -• -■ , Klaipėdos gimnaziją ir Vy-
Didžiojo universitetą,

kų drabužių
160.000 siuvėju susitarė * su i m0 nelaisvėj esančiu savus

GOi karius, bet, kaip Saigono vy- tauto

< nais ir 70 centų vertės į vai
na klausimas, ar Marse yra; rju priedų. Sutartis pa- 
kokia nors gA’vybė. Mano-'sį;ašyta 3 metams. 
ma, kad ten gali būti primi-!
tyvios augmenijos, nes ta JAV išdalijo kitiem
planeta atskirais metų lai-;
kais keičia spalvą, jos aši-į Ujo bd- dolerių
galiai žiema nubąla, tarsi' tai-v- a < •• būtu andenži sniego JAV-bes po Antrojo pa-

P - g • saulinio karo kitoms valsty-
— - — bėms išdalijo pašalpų arba

lengvomis sąlygomis pasko
lų $138 bilionus. Daugiausia 
gavo Britanija. Prancūzija, 
Indija, Korėja, Italija, Tur
kija.

Virginijoj lėktuvo nelai
mėje žuvo labiausiai pasižy
mėjęs Antrojo pasauk ka-

. , , T - . ,; ro karys Audies Murphy. Jisrti, kad Egiptas tik i, J a 5,7„j i buvo apdovanotas 24 pasimatys sios drau-( . ... . . .žymėjimo ženklais, jų tarpe 
ir ' Garbės medaliu“. . .

Pakėlė atlyginimus 
ir prekių kainas

Yra penkios didžiosias a- 
liuminijaus bendrovės. Ke
turios iš jų sutiko pakelti 
atlyginimus per 3 metus a- 
pie 39' r. Viena iš tu bend-

San Juane (Puerto Rico) 
JAV muitininkai konfiska
vo 201 svarą gryno heroino 
30.3 mil. dolerių vertės. Mia- 
my, Fla., konfiskuota jo 156 
sv. 23 mil. dol. vertės. Suim
ti keli žmonės.

San Francisco karinėj ba-The Aluminum Co.
of America — tuoj pakėlė zėj kilo rąsines riaušės, ku- 
ir savo gaminių kainas 6' <. rioms numalšinti buvo pa

muš kiekius maisto ir kitų gėrj- Taigi už aivų nakėlimą mo- kviesta policija. Suimta apie 
b«u. 1 kės aliuminijaus vartotojai. 100 karių.

darbdaviais ir laimėjo 
centų valandinio priedo gry-į rausybė praneša, is 570 be

laisvių tik 13 tepareiškė su
tikima grįžti namo.C £

vėliau teologijos žinias gili
no Bazelio universitete, o iš 
ten grįžęs docento teisėmis 
dėstė Lietuvos universitete.

Brežnevas ragino 
"kaltus“ bausti

Sovietu’komunistų vadas 
Brežnevas, dalyvaudamas 
Čekoslovakijos komunistų 
partijos kongrese, ragino 
bausti “demagogus ir deši
niuosius rev i/ionistus“. Aiš-

Sallen (Prancūzijoj) ma
joras nusižudė dėl to, kad 
jis leido išnuomoti nesaugią 
salę vedybų pokyliui, kurio 
metu griuvo grindys ir žuvo 
13 žmonių. Majoras dėl to 
negalėjo pakelti sąžinės 
graužimo.

sirūpinti Simo Kudirkos Ko
mitetas, kuris- įvykių pra- 

gyvą
Atvykęs į JAV. jis vado

vavo Žiono ev. liut eionų pa-į Ežioje buvo narodęs 
lapijai, buvo gerbiamas vi- ygikja
su lietuviu.

Velionis buvo ir uolus 
spaudos bendradarbis, yra 
parašęs kelis mokslo darbus, 
paruošęs giesmynų ir kitų 
religinių knygų.

FBI direktorius Hooveris_____________________________
pareiškė, kad pasiliksiąs to-i
se pareigose tol, kol jo svei-j Pirmadienį, gegužės 31 
kata leis. ! d., Bostone demonst-avo

» * . į prieš karą keli šimtai karo
Indijos vyriausybė prašo Į veteranų.

tarptautinės pagalbos kovai
Senatas atmetė įstatymo 

projektą, kad po Naujųjų 
Metu į Vietnamą tebūtu 
siunčiami tik savanoriai.

Vokietijoje susidūrė du Į
, . ta r ; traukiniai, ir toje nelaimėje Austrija yra 54-ji valsty-
ku, jis tuie n gaboje Dub-j asmenys, 25 buvo bė. užmezgusi diplomatinius

su pasirodžiusia choleros e- 
pidemija tarp pabėgėlių iš 
Pakistano.

Izraelio generalinis konsulas Is- 
tamhule (Turki., je) Ephraimas

čeką ir jo vienminčius, kurie 
stengėsi pakakti krašto vai
rą demokratijos keliu.

i žuvo 
sužeisti.

i Ši ketvirtadienį visi pensi- 
”*—- — • -——Į ninkai gaus jau 10c' padi-

Rygoje už priešsovietinę dintos pensijos čekius, o vi- 
agitaciją nuteisi 4 žydai. są priedą — birželio 22 d.

santykius su Raudonąja Ki- Elromas teroristu buvo pagrob-
tas ir nužudytas. kadaise tar- 

• • • I dė žymu nacį žydų žudiką Eich-
Šiomis dienomis JAV-se m;in:L kuris slapstėsi Argenti- 

lankėsi Saudi Arabijos kara- n°je. bet Izraelio šnipų buvo su- 
lius ir pasisakė prieš Izraelį, sektas, pagrobtas ir Izraelio

teismo nubaustas mirtimi.

nija.
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Ką liudija Simo Kudirkos 
nuteisimas

Praeitą ketvirtadienį amerikiečių AP žinių agentūra 
paskelbė iš sovietinių šaltinių gautą žinią, kad "Lietuvos 
Aukščiausias teismas už valstybės išdavimą“ Simą Kudir
ką nuteisė 10 metų sunkiųjų darbų stovyklos — kalėjimo. 
Tą žinią korespondentui pranešęs minėto teismo atstovas 
telefonu, neduodamas jokių kitų teismo eigos — kaltini
mo ar teisinimosi — informacijų. Reiškia, nuteisė, ir rei
kalas baigtas.

Gi pagal sovietinio baudžiamojo kodekso nuostatus, 
kaip minėtas AP korespondentas pastebi, jeigu žmogus 
tokio teismo vra nubaustas mažiau negu mirties bausme, 
tai jam neleidžiama nei apeliuoti, nei prašyti pasigailė
jimo.

Toks Simo Kudirkos nuteisimas, — to nuteisimo pro
cedūra. kaltinimo formulavimas ir bausmės dydis — vėl 
prieš mūsų akis išryškina visą rusiškojo komunistinio 
"teisingumo“ šlykštumą, ypač palyginus ji su Vakarų de
mokratijų Įstatymais ir jų taikymu.

Štai, niekuo kitu nenusikaltusio žmogaus bandymas 
net ne kokiu lėktuvo pabrobimtft o paprasčiausiu būdu pa
sitraukti iš Sovietų Sąjungos i Vakarų valstybę komunis
tinių "teisingumo“ organų jau yra laikomas v alstybės iš
davimu ir baudžiamas sunkiausiomis bausmėmis. Vakarų j 
demokratijose tai būtų negirdėto žiaurumo pavyzdys.

Vadinasi, dedąs pastangų išvykti i kitą kraštą žmo
gus sovietuose yra baudžiamas lygiai taip, kaip ir kalinys, 
bandąs pabėgti iš kalėjimo. Tuo, žinoma, tik patvirtinama 
tiesa, kad visa Sovietų Sąjunga yra kalėjimas.

Kaip matome. Simas Kudirka buvo nuteistas slaptai, 
visuomenei nežinant nei jo teisinimosi, nei prokuroro kal
tinimo, pagaliau nuslėpus net ir pati Simo Kudirkos ban
dymo pabėgti iš Sovietų S-gos Įvyki, nes apie tai iki šiol 
nė žoždiu nebuvo užsiminta sovietinėje spaudoje. Atsi
minkime dar, kiek ir kaip jis ligi teismo buvo kalėjimų

Gen. majoras Samuelis Kosteris vadovavo divizijai, ku
ri veikė My Lai apylinkėje, kur buvo nusūdyta daug ci
vilinių žmonių. Jis pažemintas tarnyboje dėl to. kad ne
pravedė tinkamo Įvykių tyrimo.

samdinių reakcijos ir nega
lima buvo laukti, ir dėl šio 
jų pliauškalo nevertėtų nė 
bur nos aušinti. Tik nuosta- 

Siūlant katalikų Bažny- bu. kokius gi ten "tikrus pat
čios par amą Lietuvių Bend- riotus“ Vilnis tai}) gina. ku- 
ruomenei, mes nemanytume,; rie su rusų armija bėgo Į Ru- 
kad tokio bendradarbiavi- siją, kurių vadas buvo rusų 
mo svarbiausias žingsnis bū-' komunistų vadas Stalinas ir 
tų "bendruomenės mokesčioi kurdų dabartiniai vadai ir 
rinkimas bažnyčioje“. Ar. tikrieji Lietuvos valdytojai 
ne svarbesnis dalykas būtų Į yra rusų komunistai? Kame 
aukštiesiems lietuvių dvasi- čia apsireiškia tas "lietuviš- 
ninkams paveikti Vatikaną,i kas“ jų patriotizmas? 
kad jis teisingumo vardan tąĮ

’r bendradarbiaudami turė
tų vengti Įvairiaspalvę LB 
vesti tik Į kleboniją.

ga
ŠITAIP INFORMUOJA 

APIE JAV-BES

Vilniuje leidžiamai "Tie-

ocialinę ir politinę parei-j 
uždėtų užkietėjusiam,

Chicagos arkivyskupui Co-Į 
dy. priversdamas jj nusavin-' 
tus lietuvių pinigus grąžinti,!
— atiduoti milioninės vertės sai“ seniau apie JAV gyve- 
lietuvių kapines bent jų sa-j nimą rašė A. Laurinčiukas. 
vininkų nevaržomam naudo- Rašė jis tematytamas tikai 
jimuisi. Be to, daug svarbiau į blogesnę šio gyvenimo pusę, 
už "mokesčio rinkimą“ būtų • tik ją vieną, bet ir tai pasku- 
Įpareigoti klebonus lietuvių • tiniuoju metu jo informaci- 
bendruomenei pamokslus ja jau buvo kiek objektyves-

fr jie dėkoja okupantui
Prahoje buvo susirinkęs kongreso atstovais "pačius 

I Čekoslovakijos komunistų geriausius“, aišku, ir kong- 
1 partijos 14-tasis kongresas, reso nutarimai tegali būti 
■Paskutinis kongresas buvo tokie, kokie partijos viršū- 
slaptai sušauktas tuoj po so- nei yra pageidaujami. O tie 
vietų Įsiveržimo 1968 m. ru- pageidavimai via iš anksto 
denĮ, bet, Maskvai spau- suformuluojami Maskvoje, 
džiant, jis laikomas nebu
vęs, nes jo nutarimai nėra Kongreso nariai, dėko- 
"košer“. darni Kremliui ir kaimyni

niam satelitam už Čekoslo
Į ŠĮ kongresą suvažiavo vakijos pagerbimą, plojo 

1.195 atstovai. Užsienio tarsi choro dirigento diri-

GALĖTŲ IŠŽUDYTI 

ŽEMĖS GYVENTOJUS

7 KARTUS ,

Šiais metais Amerika ke
tina sunaikinti visą savo bi
ologinių ginklų arsenalą. 
Taip anądien pasakė Ame
rikos delegacija nusiginkla
vimo konferencijoje Žene*- 
voje. Tos medžiagos Ameri
ka dabar turinti prisigami
nusi tiek. kad visus žemės 
gyventojus būtų galima su
naikinti septynis kartus.

Tuos ginklus naikinant, 
įdirbsią 300 specialistų, kad 

nuo pavojaus
laikraštininkai yra gavę guojami: visi i vieną taktą 
daug pranešimų apie tai, ir vienodai ilgai. Jau tas iš , 
kad tie atstovai nėra nė par- orinis ženklas rodyte rodė, ?PS ,
ti jos narių demokratiškai iš- kad atstovai neturi jokioS|Zmo‘ 5 p

ba
Ii. Galima suprasti, su kokiu! j..- tokios
skausmu širdyje i ši vaidini-! pnemones, kur priešo pozi- 
ma žiūrėjo laisvės išsiilgusi cijob apkrečiamos pavojingų 

Kongreso garbės svečiai čekoslovakų tauta.
yra Sovietų Sąjungos komu

nistų partijos atstovai.
! ligų bakterijomis.

nistų vadas Brežnevas. R. Bet toks begėdiškas tau- 
Vokietijos. Lenkijos, Bulga- tos moralinis prievarta vi-, 
rijos ir Vengrijos komunis- mas žadina tik dar didesnę 
tų vadai. Taigi, tų kraštų,; priešo neapykantą ir stipri- 
kurių kariuomenės daliniai na
1968 m. rugpiūčio mėnesi į-j 
siveržė Į Čekoslovakiją, pa
šalino partijos vadą Dubče-1
ką, pradėjusi kraštą sukti Į 
demokratijos kelią, ir pasta
tė vyriausybės priešaky pa- 

j klusnius Maskvos tarnus.

Dabartinis komunistų va
dus Husak, atidarydamas
kongresą, padėkojo Sovietų panašios i smėli ir buvo nau- 
Są’jungos vadui Brežnevui, 
kad jis nusprendė > pasiųsti 
karių dalinius Į Čekoslova
kiją 1968 m. rugpiūčio 21 
d. Dėkojo ir kitų keturių ko-• t -ui i- . ‘ sakyti tik lietuviškai, vaikus nė Dabar jis redaffuoia Vii- ' • , • • i -r jrūsiuose specialistų ”ui.rtkstintojų- kankintas ir fizinėm maldu h. tikėjimo mQ. "fu ' o S ^Nevr Y?dams

priemonėm veistas prisip nti pne nebūtų nusikaltimų. kyti irgi tik lietuviškai.'o ne Yoiko rašo jo’įpėdinis Apo- UZ panasų apsisprendimų. 
Na, ir palyginkite visa tai su JAV teismų elgesiu, kur tei- angliškai ir dar daug kitos linaras Sinkevičius. Na, ši-
siamieji už žymiai sunkesnius nusikaltimus \ aisty bes sau- panašios lietuvybei paramos tas tai jau savo smalą ir kro- 
gurnui, už kruvinas riaušes ir net policijos nužudymus ga- parodyti. Tokie turėtų būti kodilo ašaras maišo iš pe- 
li gintis, ramstomi geriausių advokatų, tęsti bylą metų me- tie ne tik pirmieji, bet ir ties.
tus per eilę teismo instancijų, kol galų gale dar ir išteisi- reikšmingieji žingsniai, 
narni dėl kurio nors formalumo kabliuko, nors jų nusikal- 
timas aiškus kaip ant delno.

Kiekvienas čia policijos už peties paliestas vaikėzas 
ar kūtvėla spiegte spiegia, kad tvarkos dabotojai su jais 
brutaliai elgęsi, —kad juos pastūmė ar Įžeidę. C kas ka-5 
da kreipė dėmėsi Į žiauriausiai kankinamo Simo Kudirkos 
mirtiną šauksmą, sklindanti iš kalėjimo rūsio? Niekas.

"SUKILO NE 

TAUTA, BET TAUTOS 

IŠDAVIKAI“...

i Gegužės 22 d. jis telegra- 
. ' fu pranešė straipsnį, pava- 

LIETUVIŲ dintą "Amerika nepamirš 
šio pavasario“. Čia jis rašo 
apie balandžio galo-gegu- 
žės pradžios demonstracijas

Sukilo ne lietuvių tauta, 
! bet tautos išdavikai, ne pat
riotiniai išauklėti, bet 14 me-

Washingtone.

Dubčeko nuverstąjį parti
jos vadą NovotnĮ Husak kal
tino dėl to, kad jis valdė 
Stalino metodu, leido parti- 
jon Įsiskverbti socializmui 
priešingiems asmenims. O 
Dubčeką kaltino dėl to, kad 
jis vedęs dviveidę politiką, 
pakentė partijoj komuniz
mui priešingus asmenis.

I
Dabartinė partijos vado-

RESPUBLIKONUOSE 

IŠKILĘS LIETUVIS

Gegužės 21-23 dienomis
išsilaisvinimo siekimus. Washingtone suvažiavo 300 

respublikonų tautybių atsto- 
KUR JIE ANKSČIAU vų iš 25 J. A. valstijų. Jie 

R! JVC’ ' atstovavo tautų. Lietuvių
' atstovų buvo apie 10. Gegu
žės 22 d. vyko audringi bal
savimai.Colorado valstijos sveika

tos skyrius susirūpino dėl u- 
rano perdirbimo fabrikų at
laikų naudojimo statybos 
reikalams. Tos atlaikos yra

Šios organizacijos (Natio
nal Republican Heretage - 
Gr oup — Nationality Coun-

, . x k t i cil) prof. dr. Jonas Genysdojanios statyboms. Jau pa- buv0 nominuotas ir beveįk 
statyta 2,/90 ramų is vienbalsiai išrinktas vadina-
džiazų, kurių tarpe yra ir u- 
rano fabrikų atlaikos. Dabar 

kad ios!ištyrus paaiškėjo, 
vra radioaktyvios

Simą Kudirką nuteisė vadinamasis 
Lietuvos "aukščiausias teismas“, neabejotinai 
Įpareigotas atitinkamai nuteisti. Tai nuogas pasityčioji
mas iš kalėjime uždarytos visos lietuvių tautos. Tai tas 
pat vaizdas, kaip hitlerininkai vertė kacetuose pačius žy
dus žudyti savo tautiečius, ar lenkus žudyti lenkus.

Paimkime i rankas bet vy^e pasirūpino
,----------------------------------- kuri vadovėli ar knygą apie ^ar^a‘ Jos ^UY° pasąlin-

sovietinės tų Lietuvoje fašizmo vyra- Ameriką, iš kurios jaunimas' ta ^8% visų narių. Praeitų 
Maskvos vimo sugadinti. i mokosi. Gražiausiais žo-j ?a e PartlJ°) dar bu\o

Į džiais parašyta, kad. tai tai- m1^ nariV
Tai geriausiai rodo isto- kingiausia. laisviausia ir de-1 

s - i rinis faktas, kad jie bėgo su mokratiškiausia pasaulio ša-’ Pasalinus tuos, kurie turi 
' nacių armija i Vokietiją. Iš lis. Kuris iš teisme stovinčių! savo pažiūrą, o neklauso,

■J ”!• • X-* i. • Vx “ A • j •! — ■

’išvalvti“

... į merikon, kiti nuvyko
Deja. nei Simo Kudirkos toks. nuteisimas, nei jo me-; raųjon jr kitur, 

kinimas čionykštėj komunistinėj spaudoj ir nei jo numari

j ten daugelis jų atsibastė A- jaunuolių patikės šiais žo- J
Aust- džiais. Ji mušė, spardė, lai

kė uždarytą koncentracijos
. . .. stovykloje Kennedžio spor-

mmas vergų stovykloje neišraus mums iš atminties šio ”Tas faktas, kad pabėgę to aikštėje. Už ką? Už tai, 
laisvės troškusio pavergto žmogaus simbolio! iš Lietuvos jie meluoja apie pio Jpmonątraciim'p kil

kas iš viršaus nurodoma, ir 
partinei mašinai parinkus

pa vergto žmogaus simoono; į is sietuvos jie meluoja apie kad ėjo demonstracijoje, ku
j ją, šmeižia ją, rodo juos e- rj reikalavo nutraukti karą 

Tuo labiau jo niekas neišdildins ir iš mūsų jaunimo {sant Lietuvos priešais. Dau- Vietname ir lygių teisių visų 
geliui jų vadas buvo Hitle- rasių žmonėms. Pagaliau 
ris. Jų idėja — fašizmas“. į konstitucija leidžia to rei- 

i kalauti. Vadinasi, kalta po- 
Jie turėjo bėgti iš Ui etų- }icjja ir kariuomenė, o ne 

vos bijodami žmonių keršto demonstrantai. Bet kas teis 
jiems“ tą, kuris pats teisia, kuris

_ , x x . 1 naudoja tuos konstitucijos
Ir dar taip toliau ir taip straipsnius pasmerkti teisia- 

tollau- i mąjj.“

Ką kiti rašo?
AR L. BENDRUOMENĘ 

VESIM Į KLEBONIJĄ?

Bendruomenės mokesčio rin
kimas bažnyčioje“.

Aišku. Lietuvių Bendruo- 
j , -j • - menei betkokia parama vra

guze> 22 d. laidoje rašo. reikalinga. Jai neatstumtina
_ .... yra ir parapijų vienokia ar

Popiežiaus paieiskimas kitokia pagalba. Tik šia pro- 
knkscionims imtis sociali- ga reikia turėti galvoje, kad 
nių n politinių pioblemų už- nęra vjen tik katalikų or
ei ėda pareigą parapijoms ir ganizacija. Joje telpa ir tu
jų \ado\ams. Tokiu būdu ri tilpti visi—visokių neko- 
parapijos ir bendruomenės rnunistinių pažiūrų ir Įvairių 
bendradarbiavimas turi būti religijų ar net ir jokiai kon- 
glaudus, nuoširdus ir akty- fesijai nepriklausantieji lie

tuviai. Taigi, siūlant ar tei-

A. Musteikis Draugo ge-
Kas gi ir kokia proga taip Į 

rašo ?

■ muoju sekretorium. Tai yra 
i didelis lietuviams laimėji- 

dr. Genio"odėl mas’ ues clr' (j'enl° PozlclJa 
įaii būti žalingos minėtu na. i Praniaus bendriems betų- 

viskiems reikalams. Greitu 
laiku naujai išrinktoji valdy

ir

mu gyventojams — gali su
kelti vėžį.. Nuo 1966 m. tų 
atliekamų medžiagų staty
boms sunaudota 60 mil. to
nu.

Tokių urano apdirbimo 
fabrikų 8 valstijose yra 34 .'

Tuo reikalu susirūpino vi- { 
su tų valstijų sveikatos ap-1
saugos skyriai.

ba lankysis pas prezidentą 
Nixoną.

Dr. J. Genys yra biologi-' 
jos profesorius Marylando 
universitete ir aktyviai reiš
kiasi Washingtone Įvairių 
tautybių grupėse. Šiuo metu 
prof. dr. Jonas Genys yra 
ALTos Įgaliotinis Washing- 
tone.

• Koresp.
Kur buvo anksčiau tie. ku

rie turi rūpintis žmonių svei-Į
kata? Kodėl pačioje pra-i---------------■ —
džioje neištirta, ar tose at-'
matose nėra likę radioakty- . ^4 m. liepos mėnesi pra- 
vios medžiagos? Juk žinojo, į aidėjo pirmasis pasaulinis 
kad urane jos yra. Blogai,' “aras;,. Pasijais© 1918 m. 
kad protas vis pervėlai nu- lapkričio 11 d. 
švinta. * * *

1918 m. liepos 16 d. bol- 
Už nosies ne tik jaučius i ševikai sušaudė Rusijos carą 

su visa šeima.vedžioja.

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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

O Amerikos demonstran 
tų gynėją A. Sinkevičių no
rėtume paklausti, kaip elg
tųsi Maskvos policija tokių i 
demonstracijų atveju? Gal 
jis mums papasakotų, kur 
dingo tas mažas ramių de
monstrantų būrelis, kuris tik j 
pabandė demonstruoti Rau
donojoje aikštėje prieš Če- .. _ ...
koslovakijos okupaciją? I S,ame numery *ra sie *domus ’traipsniai: 
kokius sovietų "sporto sta- liam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
dionus Sovietijoj sukon- Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par- 
centruoti šimtai rašytojų ii tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter-
mokslininkų, kurie ten ne
daužė nei Kremliaus langų, 
nesvaidė plytgalius Į polici
ją ir neužgulė Kremliaus du
rų, o tik pareiškė žodžiu ar 
raštu savo laisva nuomonę, 
kiek nesutinkančią su komu
nistų partijos katekizmu?

Tai tik trumpa ištrauka iš 
ilgo A. Sinkevičiaus straips- 

.... . . .L k.. 1 nio, bet ir jos pakanka su-
,,^!s “u ?e kas kitas, o tik vokti, kiek čia demagogijos 
Maskvos batą laižanti Vii- ir tiesos nutyiėjimo. "Tie
ms , gegužes 22 d. atsiliep- gos« skaitytojai nesužiųos. 
dama Į Vyriausiojo Lietuvos kad demonstrantų tikslas 
Išlaisvinimo Komiteto atsi- buvo smurtu sustabdyti vy- 
šaukimą 30 metų“, kuris riausybės Įstaigų veiklą, ne
buvo išspausdintas Keleivio sužinos, kad policija nesui 
nr. 20 ir kituose Maskvai mjnėj0 tik dėl to, ' '

Gal jis parašytų tą visą 
kad de-' teisybę, kiek kaltinamųjų

kiant Bendruomenei pagal-j netarnaujančiuose laikraš- monstraci’joj "ėjo“, o kad jo teismuose apsigynė io ta- 
atsišauki- demonstrantai nusižengė de- rybine konstitucija, garan-

.... . ______ x . ________ ių tautos monstraciją tvarkantiems tuojančia visas laisves, a-
vams sueiti į kontaktą ir pa- rėtu tuo pačiu rodyti norą sukilimo prieš komunistus nuostatams, kad suiminėjo pie kurių vykdymą sovieti

vus‘

J Todėl pirmam žingsniui bą ir stiprinant su ja bend-' čiuose. Vilkas tą at 
siūlau mūsų parapijų vado- radarbiavimą, niekam nede- mą paskelbė lietuvii

ruošti taisykles 
biavimui“.

bendraa; ją ir užvaldyti ir palenkti 1941 m. birželio mėn. besi- tuos, kurie naikino žmonių nėję tikrovėje nė sapnuoti
tik savo partijos ar religijos artinančios 30 metų sukak- turtą, mėtė i policiją akme- negalima? Gal jis tai para- 

, v. . ' reikalams. Tai turi neuž- ties proga. j nis, kad ją keikė ir net kan- šytų, o ir Keleivis mielai
Pirmas žingsnis — L. j miršti ir parapijų vadovai žinoma, kitokios Maskvos džiojo ir t.t. sutiktų išspausdinti.

nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

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

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

Cicero. III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Dail. V. K. Jonyno 40 metų 
kūrybinio darbo sukakties 

paroda

Yorke, pranciškonų vienuo-, 
lynai Brooklyne ir Kenne-! 
bunkporte. Kankinių Roply-; 
čia šv. Petro bazilikoje Ko-i 
moję, vitražai Įvairiose baž-j

BROCKTON, MASS. 

Iš LB apylinkės veiklos

Gegužės 1
nyėiose, dėl kurių varžosi > visuotiniame

d. Įvykusiame 
ALB Brockto-

. Amerika. Vieną tokių, pav... ro apylinkės susirinkime pa-; 
i Wiltono vienuolyną, aplan-j aiškėjo, kad praeitos kaden- 
' kius, net kyla klausimas, ar | rijos metu apylinkės valdy- 
! Jonynas papuošė modernios j ba turėjo $1,360 pajamų, iš 
i architektui os pastatą, ar ar-i kurių per $70C buvo paskirs-

buv 
mūsų
Vytauto K. Jonyno 40 metų 
kūrybinio darbo sukaktis 
ir ta proga Kultūros Židiny 
Brooklyne surengta jo dar-' 
bų apžvalginė paroda.

Parodą organizavo Nevv j 
Yorko Skautams Remti ko-- 
mitetas, o jos Garbes komi- į 
tetą sudarė visa eilė žymių 
mūsų visuomenės asmenų: 
vysk. V. Brizgys, Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, 
Pranciškonų provinciolas T. 
J. Gailiušis, ALB pirm. V. 
Volertas. LMKF pirm. V. 
Leskaitienė, vienuolyno virš. 
ir Rašytojų d-jos pirm. T. 
L. Andriekus, LB New Yoi
ko apyg. pirm. A. Vakselis 
ir L. Dail. s-gos pirm. P. La
pė. Taigi, jau pats komiteto 
sąstatas liudija, kokios dide
lės pagarbos dail. V. K. Jo
nynas mūsų visuomenėje sa
vo kūryba ir veikla yra nu
sipelnęs.

Parodos atidarymo iškil
mių metu buvo eilė sveikini
mų žodžiu ir raštu, o nagrin- 
dinę kalbą, apibūdinančią 
dail. Vytauto K. Jonyno ke
lių dešimtmečių kūrybą ir 
aplamai jo nuopelnus lietu
vių dailei, pasakė dail. Vik
toras Vizgirda, svečias iš 
Bostono.

vesnes giati^os Kunniai gaVQ dekoratyvine spal-Įsėdyje buvo paskirstytos to-i
P?s?.al? a^D aktinių .^,Vu iėga, kontrastiniu masių i kios sumos: 
piešimai, drauge liudiją ir vų jėga,

, , . efcktingumunustelbiairpa-
dabaities ctailes s-iovių su-. vergja architektūra, tai ki-J 
pratimą. Į tm . _  ‘

Dar 1932 m. sukurtos V. 
Jonyno iliustracijos Done
laičio „Metams“ jau pri
stato mums ’,ų autorių kaip 
vieną iš stipriausių mūsų

pranciškonų vienuo- (
! lyno naujojoje koplyčioje' 
i Kennebunkporte — archi-j 
tekto kūrinys. Jonyno vitra-l 

i žai ir jo visas dekoratyvinis} y
ansamblis sudaro darnią vi-Į Fondui,

, sumą. Gal dalinai ir todėl, j 
kad

$50 pasiųsta L. 
menės centrui iš 
nario mokesčių,

Bendruo-!
sulinktų

«
s! $50 — pradinis įnašas L

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Sodžius, prie kurio artinasi iš Etnos vulkano (Ita 
stebi besiartinančią nelaimę. Jie atsinešė Įvairias 
mę maldomis atitolinti, bet lava jau pasiekė pir

lijoje) besiveržianti lava. Gyventojai su baime 
relikvijas ir šventojo statulą dar tikisi tą nelai- 
muosius tos vietovės trobesius.

Dail. Viktoras Vizgirda,

grafikų-piesejų. Ye.au da-; • , goO - lituanistines mo-
hniritas pasiekia reto melst- j do vitra.; kj klos mokytojams, vaz.uo-

ihustruo, amas ile-: £ kurie jau savo esmėje i Jotiems šią vasarą i Ford- 
Lokt , Goethes Ver-, u ptatvbiniai Di.,hamo universitete rengiamus

rtla- 1 ■ Lrnvciic liriionictmam tiininm. .... celę dali šio pastato puošiamas jau Amenkoje vieną iš 
raižiniu lietu-

riškumo, 
rime 
terio kančias“

klasiški ausiu 
viu dailėje — „Europa 

Toks Jonynas apsireiškia 
mums kaip grafikas, pradė
jęs savo žingsnius nuo liau
diško primityvizmo ir dabar 
subrendęs klasiškai moder
niame stiliuje.

Grafikos menas lydi visa 
V. K. Jonyno gyvenimą. Kai 
jam tenka griebtis ir kitų 
meno sričių, grafiško meno 
samprata vistiek yra jo pa-

įr plokščio stiklo vitražai,: 
kurie yra labai dekoratyvūs<

kursus lituanistinėm žiniom 
pagilinti.

ir žaismingi.

Su šios koplyčios kūryba, 
atspindinčia liaudies mado
nų motyvus ir liaudies orna- 
mentiką, Jonynas kaip ir 
sugrįžta i savo pradini išei
ties tašką — pirmuosius me
džio raižinius liaudies meno 
Įtakoje.

Ir taip. apmetęs specialis-

Į valdybą buvo išrinkti 7 
asmenys, kurie šitaip pasi
skirstė pareigomis: Povilas

Maloni popietė
PHILADELPHIA, PA. iI

Lietuvis kandidatuoja 

į miesto tarybą
■' Gegužės 23 d., sekmadie-Į traukos pamatome ir išgirs-

Respublikonų sąraše į ni. Bostono ir jo plačios apy-J tame net 11 skirtingų gaba- 
miesto tarybą tarp 5 kandi- linkės lietuviai turėjo retą lų, kurie labai greitai keičia-

Jančauskas — pirmininkas datų yra ir lietuvis advoka- progą susipažinti ir pabend- si vienas po kito.

lydą ir kūrybingumo laidas, to akimi plačią dail. Vytau
to K. Jonyno kūrybos erd-

Dail. V. Vizgirda, išrvš- 
kindamas sukaktuvininko 
dinamišką menininko cha
rakteri, priminė ir kitus jo 
nuopelnus. Jonynas, gyven
damas po karo Vokietijoje, 
nusipelnė ir prancūzų oku-

apžvelges \ .K. Jonyno gy- pacinės valdžios pagarbos ir
veninio kelią ir nepriklauso 
mos Lietuvos moderniųjų

kūrybos Įvertinimo. Tuo pa
sinaudodamas. jis surinko

vę, dail. Viktoras Vizgirda 
su pasigėrėjimu pabrėžė, 
.jog šiame viename meninin
ke po keturiasdešimt kūry
bos metų šiandien regime ir 
didžio talento grafiką, ir to
kį pat žymų vitražų daili
ninką, dekoratorių, akvare
lės tapytoją, skulptorių.

(antrai kadencijai). Bronius, tas Antanas Navasaitis. 
Burba — vicepirmininkas 
bendriesiems reikalams, Al
bina Baškauskienė — vice
pirmininkė socialiniams rei
kalams (antra kadenc.). Do
natas Jančauskas — vice-! 
pirm. jaunimo reikalams ir 
ryšiams su amerikiečiais pa-• 
laikyti, Aleksandras Man-1 
tautas — vicepirm. informa-1 
cijos reikalams (antra ka
denc.), Bronė Meižienė — 
sekretorė. Petras Ausiejus—

.1

Adv. yra veiklus lietuvių 
visuomenės narys. Šiuo me
tu jis yra JAV LB centro 
valdybos vienas vicepirmi
ninkų.

AUSTRALIJA

Ruošia Fulgio Andriušio 

pagerbimus

rauti su iškiliu Montrealio 
lietuvių jaunimo sambūriu l 
„Gintaras“.

Po 15 min. pertraukos 
gauname pamatyti ir išgirsti 
dar net 14 dalykėlių. Žiūro- 

Sklidinai prisipildžiusi di-i vai kaskart vis labiau Įsijau- 
džioji So. Bostono Lietuvių! čia. mezgasi tamprus ryšys 
Piliečiu dr-jos salė su dide- į su vaidilomis, katutės vis 
liu dėmesiu sekė kaip filme smarkėja ir ilgėja. Pagaliau 
besikaitaliojančius vaizdus žiūrovai tiek Įsisiūbuoja, 
ir garsus ir po kiekvieno pa-i kad jau nebenori vaidilų 
veikslo kai štom katutėm
reiškė savo pasitenkinimą.

Sambūrio vaidilos suskirs
tyti grupėmis: scenos prie-

lengvai paleisti, ir anie kar
toja net porą dalykėlių.

menininkų sąjūdi, savo žody Vokietijoj išblaškytus lietu- 
daugiausia koncentravosi Į vių meį;ninkuSj visvien ar

jie buvę draugai ar priešai, 
ir 1946 m. žaviame Freibur- 
go miestelyje Įkūrė institu
ciją — Ecole des Arts et Me- 
tiers. O toji tariamai tarp
tautinio pobūdžio meno ins
titucija iš tikrųjų buvo lietu
vių dailės ugniavietė toli 
nuo gimtojo krašto. Ir šitas 

išaugino gra-

pačią šio sukaktuvininko kū
rybą, iškeldamas tai. kas jo
je yra reikšmingiausia mūsų 
menui ir būdingiausia kūrė-
• • iJU1.

Prelegentas pabrėžė, kad'
V.K. Jonyno ir kitų jo meto 
jaunosios kartos dailininkų 
darbai yra ta ri ja. kuri nuo adi ne tik 
liaudišku tradicijų veda lie- žų vg!iau aukštai iški_ 
tunu dailę iki jos .įsijungi- ,us,0 įaunimo, bet ir vyres
nio i visa Vakarų kultūros; niej; dailininkai priėjo ga-

Pernai gruodžio 19 d. A- 
iždininkas. Į revizijos komi- delaidės priemiestyje Rur-
siją sutiko Įeiti Mikas Kli- lalta Park mirė Įžymusis ra- kyje kairėje sėdi 4 choristės’ 
mas, Stefanija Mereckienė šytojas Pulgis Andriušis. su mikrofonais rankose, vi- 
ir Antanas Plikinąs. j

Adelaidės Lietuvių na- 
Valdybos posėdyje nutar- muose J. J. Bačiūno vardo 

Šio nusipelniusio dailinin- ta rengti Tragiškųjų Birže- bibliotekos vadovybė sumo
ko pagerbimas ir jo kūrinių ho Įvykių paminėjimą sesta- šė velionio pagerbimą. Ja-
paroda sutraukė tikrai daug dienį. birželio 12 d. Minėji- me iš Merbourno atvykęs ra- kės, užpakalyje jų —vyriš-
spaudos, meno ir kitų kultu- mas prasidės 7 vai. vakare šytojas A. Zubras plačiai ap-! koji giminė su rageliais, bir-
ros sričių atstovų ir paliko pamaldom bažnyčioje. Tuoj žvelgė Pulgio Andriušio kū- bynėm ir dviem ilgom ilgom
visiems malonų Įspūdi bei po pamaldų Įvyksta akade- rybą. buvo paskaityta jo kū- triūbom. Apačioje, jau salė-
pažadino pasididžiavimą sa- minė dalis ten pat po bažny- rinių ištraukų, dainininkė G. je, abipus scenos sparnais
vo tautos kūrybinga siela, iš čia. Smulkesnių infoimacijų Vasiliauskienė padainavo, salės gilumon sėdi po dvi ei-
tolo švytinčia net svetimoje bus suteikta vėliau. i ! les šokėjų. Dešiniame spar-

I. pagmbimas bu\ o ne prie scenos už medinės
Visi, kurie dar laiko save ir Meibourne. Čia apie Pulgj ?tl aRolu tvorelės __ ’jaunu-

li etų viais, kviečiami atsilan.-! Andrius j kalbėjo Krašto kokjų ar 12 metų.

duryje su didelėm bosinėm 
stačiai pastatytom kaip ar
fa kanklėm rečituoja (de- 
klamatorė), dešinėje net 
dviem eilėm kitos kanklinin-

gyvenimo aplinkoje.
V. A.

VLIKO SĄMATA TIK 

$57,C00

kvti.
P. Jančauskas

Krašto
Kultūros taiybos pirminiu- , "cimbalistas- 
kas A. Seikis. Jaunosios kar-

ir dabarties moderninio me
no gyvenimą. Gi Jonynas v- 
ra vienas pirmųjų, kuris 
sąmoningai isisavino liau
dies meno formas, perkur- 
damas jas savo individualiu 
giliumi. Dar prieš 40 metu 
viešai išstatvti io pirmieji 
medžio raižiniai, kaio Pasa
ka. Piemenėms, Šv. Pranciš
kus, iau liudija tuos perkur- _ 
tus liaudies meno elemen- ! liniukas užima lietuvių dai-j 
tus. tą meninę formą, kuri lės istorijoje.
vėliau palaipsniui vis bren-; ..............................
do ir reiškėsi naujom atmai-' Dabai tinėje situacijoje, 
nomis iki pat šios dienos, ka- kada brutalios jėgos dažnai; 
da jo kūrvba jau plačiausiai j l^1T!ia valstybių likimą, atei- • 
prasiskleidė ivairialvtėmis tis priklauso tik dinamiškom' 
technikomis ir foiinomis.

Įėjo tęsti 
gyvenimą.

kūrybiniai našu
JAUNIMĄ KVIEČIA 

STOVYKLAUTIŠių metų Vyriausiojo Lie- Į 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Į 

• (Vliko) pajamų - išlaidų są- 
Dail. V. K. Jonyno sukak-j mata tesiekia tik $57,000. 

turinė paroda nėra vien jo • Stambiausios Išlaidos tenka = rjngOS vasarvietę, 
kūrybos ekspozicija, šis mi- leidiniams bei informacijai j kvječja lietuviškąjį 
nėjimas yra ir jo gyvenimo /r—1-x ......-

N.P.M. seserys Vermonte. 
Įrengė jaunimui gražią Ne- 

Rengė'jos 
jaunimą

tos atstovai gražiai paskai-į 
tė P. Andriuškio kūrinių. P. 
Rūtenis padainavo, pianistė 
D. Levickienė paskambino, 
o P. Vaičaitis padeklamavo 
porą Antano Gustaičio P. 
Andriušiui skiltų eilėraščių.

Gal jo, 
mielo berniuko, muzikos pa
dargas ir kitaip vadinasi, 
nes nepatyriau jo tikro var
do, tik tiek temačiau, kad 
jis kalena virbaliukais ar 
plaktukais skambias metali
nes balanėles ir gražiai

, kliuksi, papildydamas ma-

Nedaue- mes turime meni-

. — . (biuleteniai lietuvių ir kito-■ ten stovyklauti: mergaitės
reprezentacija. — sako dail. mis kalbomis, radijo stotys), j -įg metu nuo foįpželio 27 
V. Vizgirda. Jis parodo ir i Bražinskų gelbėjimo reika-; 1 j arb» vis» mė
tą laipto pakopą, kuria dai-i lui.

įr dvasiniai organizuotom 
tautom. Tad užuot likę tik 
seno daržo ravėtoiais, turi-

ninkų, sako dail. V. Vizgir-j mebūri ne vien mateiialinių,
da, kurie su tokiu pasitikėii-

Bet trumpoje apžvalgoje 
viso vaizdo (net 25 gabalų) 
aprašyti neįmanoma, ypač 
dar ir dėl to, kad nebuvo 
spausdintu programų, tad 
nelergva būtų nesuklvdus 
Įvardinti vardais atliktus 
dalykus ir pačius vaidilas.

Pabaigai keli žodžiai apie 
pati sambūri.

Sambūris dar jaunutis, 
vos prieš porą savaičių per
lines 2 metu amžiaus slenks
ti, bet iau davęs net kelias
dešimt koncertu, nemažai jų 
ir kitataučiams. Šiuo metu 
jis turi per 100 nariu, kurie 
moka net po 3 dol. nario mo
kesčio kas mėnuo (įsidė
mėk. mielas skaitvtoiau’). 
Norinčiu istoti i sambūri yra 
daug, bet neturima iėgu vi
siems anmokvti ir dėl to ri- 
boiamasi mažesniu skaičiu
mi.

Salėje prie Įėjimo buvo Ioniąis muzikos tonais viso 
galima pamatyti visus Pul- samburio muzikinį derinį.
gio Andriušio veikalus. 

Netrukus žadama sureng
ti tokį pagerbimą Sydnejuje. 
Čia tuo rūpinasi „Plunksnos 
klubas“, kuriam vadovauja 
rašytojas V, Kazokas

i iki liepos 11 d. arba visą mė 
i nesi iki liepos 24 d., 7-14 
Į metų berniukų stovykla — 
i nuo liepos 25 iki liepos 31 d.

Nuo rugpiūčio 22 iki 2B 
I dienos stovykloje galės sto- 
! vyklauti 7-15 metų amžiaus 
} vaikai, kurie lietuviškai jau 
I nebekalba.
į

Daugiau informacijų gau- 
! site parašę ar paskambinę:

Neringa, I.C.C, Putnam, 
! Conn., tel. 203—92S-Ę828.

Programa pradėta tradi- 
cire sambūrio daina „Kaip 
gintaras”. Ją atlieka sutar
tinai visas sambūris — ra
geliai, birbynės, kanklės, 
choristės ir žemai sėdi šokė-

Visam sambūriui vado
vauja muzikos entuziastas 
irž. Zigmas Lapinas, šokiam 
— jo žmona Hilda Lapinie
nė, o dainai — Ina Kličienė.

LB gerai padarė pakvie
tusi ši mielą „Gintarą“ ir 
davusi progos bostoniečiam 
susipažinti su Kanados pa

jai savo balsais.. Įspūdis ža- dangėje augančio lietuviško 
vus. pagaunantis. į jaunimo darbais ir užmo

jais. Tikėkime, kad Montre- 
Po šios Įrangos pakyla ajjo „Gintarą“ matysime 

Rasa Lukoševičiūtė, sėdėjų- Bostono scenoje dar ne vie
ši viduryje scenos su anom kartą.
didelėm bosinėm kanklėm,1 
ir rečituoja dainos žodžius'

-• Turkijoje neseniai buvo1 
šeštasis nuo 1966 m. žemės 
drebėjimas, kuriame žuvo 
apie 100 žmonių, o sužeistų 
yra šimtai. Viso labo nuo 
1966 m. dėl žemės drebėji
mo žuvo apie 4,000 žmonių.' 
Vien pernai kovo mėnesi žu-j 
vo 1,089. Tada buvo sugriau
tas Gediz miestas.

Žiūrovasbet ir kultūriniu vertybių
O Jonyno veržlu-

jėga valdo sunkia medžio! ma: Bg*"™6 ir 
mižvhn. techniku' kur ve-'galėtų būti daugeliui musų 

paskatinančiu pavyzdžiu.
Sunku būtų išskaičiuoti 

t nož iv viioc viptnvos kuidaS 
An-

mu, tokiu tikslumu ir tokia' ugdytojai. apie gintarą.

raižvbos technika, kur ge
ras skonis ir stilius sudaro 
darnia visuma ir mus taip 
stebina virtuoziškai atliktos 
detalės.

į net ir visas vietoves,
Jonyno darbai puošia, 
tai, Vatikano paviljonas darbą 

Tą pati meistriškumą, for- tarptautinėje parodoje Nevv radijo stotyje.

j * Wasbingtono miestas 
į per didžiųjų demonstracijų 

David Bell, 14 metu jaunuolis, dvi savaites turėjo apie 3 mi-j
gavo leidimą dirbti inžinieriaus 1;-------............... i...

betkurioje .komercinėje

Vos jai atsisėdus, išeina 6, 
poros šokėių. lydimos sutar-į 

'* * ' ; tinės muzikos, ir suka kubi-i
Urugvajuje nepaliauja lą.

lionus doierių nuostolių, ku-1 siautę Tupamaros teroristai, j 
riuos. aišku, sumokės mo-1 Jie vieną dieną per 24 v alan- Ir taip vaizdas seka vaiz-
kesčių mokėtojai. ‘ das išsprogdino 25 bombas.1 dą, garsai garsus, ir iki per-

\ t .v ’ji.vb

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50
(sieninis). ./ui



Nr. 22,1971 m. Birželio 1 d.Puslapis ketvirtas

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

"Naujos tradicijos“ Zimanas buvo pažemintas 
ne dėl savo kaltės — speku-

”Literatūra ir Menas“ ge- liuoujant buvo pagauta jo
gūžės 22 d. rašo:

"Kėdainių civilinių bylų 
aktų Įrašų biuras. Nepakar
tojamos džiaugsmo akimir
kos jaunavedžių veiduose. 
Šeima sukūrusius asmenis

Į žmona.*
i

Vilniuje lietuvių 42%

1970 m. gyventojų sura
šymo duomenys rodo. kad 
Vilniuje gyvena 372,100

sveikina rajono vykdomojo 1 žmonių, iš jų lietuvių 42,8 
komiteto pirmininkas, gimi- %, o 1959 m. jų tebuvo tik 
nės darbo draugai, pionie- 33.6'«. Kaune 1970 m. gyve
riai. Jaunutės mergaitės su no 84.3' i, o 1959 m.—82%,
kaklaraiščiais linki jauna- Klaipėdoje — 140,000, iš jų 
vedžiams karštos meilės, iš-* lietuvių 60.8%, o 1959 m. 
tikimybės ir kitų rimtų daly- buvo 55.2% .
kų, pripila šampano taures
ir Įteikia jas vestuvininkam. Rusai didžiausią procen-
Net nepatogu imti ši gėrimu tją sudarė Klaipėdoje. Ten 
iš tu vaikiškų rankų, o dar jų. pagal surašymo duome- 
keisciau klausyti, kai mer- nis. buvo 30.9%, Vilniuje— 
gaitės kartoja išmoktus žo-|24?5%, Kaune — 10.5%. 
džius. Gal ir kitur tokios tra
dicijos, bet 
tas pats.“

saikas visiems

Grįžta nelaukiama mada

Žurnalas "Literatūra ir 
Menas“ gegužės 22 d. šitaip 
rašo apie Lietuvoje atgiju
sią pramoginę muziką:

"Sakoma, kad kiekviena 
mada praeina ir po kurio lai
ko vėl sugrįžta. Taip atsiti
ko ir su Dolskiu bei Šaba- 
niausku. Kadaise nuėjęs už
marštin banalus kavinių re
pertuaras dabar vėl atgaivi
namas* Tarsi epidemija jis 
skverbiasi Į koncertines est
radas. Štai ir sostinės vvres-

I.enkų daugiausia yra Vil
niuje. Jie ten sudarė 18.3%, 
Kaune tik 1%.

Lietuvoje žydų daugiau
sia yra Vilniuje. Jų ten 4.4 ; 
% miesto gyventojų, Kaune
— 1.4%, Klaipėdoj—0.6%.

* * *
Penkiuose didžiuosiuose 

Lietuvos miestuose (Vilnių

KAZYS ŠKIRPA

Pasipriešinimo kovos 
iniciatyva

(Tęsinys)
Šią telegramą buvau tyčia pasiuntęs neužšifruotą, 

kad Kiekvienas, pro Kieno ranKas ji praeis, gaietų susipa
žinti su jos sensacingu turiniu, Kol pasieks užsienio reika
lų minist enjos ir Liaudies vyriausybes viršūnes, teapsi
rikau. Apie ją pirmiausia patyrė Kauno Laisves aieja. 
Telegraio tarnautojas, nęšęs telegramą į Užsienio reikaių 
ministeriją liepos 23 d. rytą, nebeiškentė nepaskaitęs te
legramos turimo, o taip pat davė ir vienam nitam pažįs
tamam pasiskaityti. Apie tai vėliau papasakojo L. Galva
nauskas, pabėgęs Į Klaipėdą, kuris pats gavo tą telegramą 
pasiskaityti iš laiškanešio, beeidamas Laisvės alėja Į h į- 
nansų ministeriją, kurios šefu jis tada dar tebebuvo.

i uo tad buuu sakyta telegrama virto tuo, kuo -norė
jau, kad taptų — viešu paintormavimu tautos apie mano 
protestą dėl Lietuvos valstybinės nepriklausomybes nu
žudymo. 'lai buvo kaip*ir mano pirmas aktyvisto - kovo
tojo sūkis ' Kovoki“, išraiška apsisprendimo visais įma
nomais būdais pasipriešinti Lietuvos laisvės žudikams. 
Kaip žinoma, naujiena apie mano pareikštą protestą grei
tai iš Kauno pasklido po visą kraštą, paakindama tautos 
platesnius sluoksnius nepasiduoti nevilčiai, bet ryžtis vi
suotinam pasipriešinimui.

Pastatyta prieš artimiausiojo Lietuvos diplomatinio 
posto viešo pasipriešinimo faktą, marionetine Paleckio 
vyriausybė tuojau, sovietinio okupanto reikalavimu, grie
bėsi priemonių nušalinti mane nuo Lietuvos pasiuntinio 
pareigų Berlyne, nenorėdama suprasti, kad jos r.ebelai-

Šitaip atrodo po žemės drebėjimo vienas sodžius Bingol provincijoje. Turkijoje. Daug žmonių žuvo

Ar skaitytos?
Nuo krivūlės iki raketos, 

Lietuvos paštininkų atsimi-

’oaltijo valstybes? O kaip pasielgė respublikonas Eisen-! 
hovveris su Vengrijos išsilaisvinimo pastangomis? Kai• 
perversmo keliu gyventojai jau buvo visiškai nusikratę 
komunizmo ir Chruščiovas net nebežinojo, kas jam dary
ti. tai jūsų užsienio reikalų sekretorius (rodos. Dulles)
per radiją paskelbė, kad mes nesikišime į Vengrijos rei- į nūnai, redagavo Antanas 
kalus. Tada ir Chruščiovui pasidarė aišku, kas jam reikia : " * aina
daryti. Pasiuntęs nemažą kieki tankų ir kariuomenės, jis '
atstatė komunistinę tvarką. O demokratas Kennedy, ar 
ne jis Kubą pardavė Maskvos patikėtam F. Castro?

Juk Amerika, žvelgiant Į jos karini potencialą, buvo

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

Mūsų mažoji sesuo, Anta- 
pysaka, 104 

tais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Dialogas su kraštu, Aki 
Bet nereikia toli eiti Į praeiti. Pasižiūrėkite Į prezi- ' mirksnių kronikos, antra

j ir dabar dar tebėra pati galingiausia ir pasauly pirmau ,
. . . . . - , , , . i janti valstybė. Tai ar manai, kad be jos palaiminimoino.^ aieiulaičio apysi

kutu jokia teisėta Lietuvos vyriausybe ir kad betkokius; turime dvi Korėjas, du Vietnamus, dvi Kinijas ir! Psl:’ ,mlaksta‘
jos potvarkius nelaikiau man privalomais vykdyti. Iš to į gerj nuc.? 1 |1O,C'
buvo išsivysčiusi popierinė kova tarp Kauno marionečių Į y

ir Lietuvos dipl. posto Berlyne. Kai rugsėjo 3 d. Aukščiau-
je, Kaune, Klaipėdoje, Šiau- šioji Sovietų Taryba savo antspaudą ant Lietuvos nepri- dentą Johnsoną, ar jis nepadėjo Maskvai paklupdyt Čeko- knyga, pai ase Bionyo i\ai>&>

-T-l, ____ _ . * _ v r r __ , . . T.T i_____ iii • - 1 l-r  J T k V raftO Tlcl 11-lčto Vuitio Iii >liuose ir Panevėžyje) gyve
no daugiau nei vienas milio- 
nas žmonių. Tai trečdalis vi-z
sų gyventojų. Iš viso mies
tuose gyveno 50.1%, o kai
muose — 49.9%.» * *

1970 m. sausio 15 d. sura-
nio amžiaus jaunimo "Šalti-j šant gyventojus, neraštingų 
nelis“ Čia neseniai vykusia-Į rasta tik 5,100, iš jų 2,300'
me vakare konservatorijos 
studentai Dolskio bei Šaba- 
niausko repertuaru bandė 
parodijuoti operos solistus 
V. Daunorą ir V. Noreiką. 
Klausytojams liko neaišku, 
ką bendra turi anų laikų ka
viniu dainininku miesčionis-z z
kos dainelės su šiais solis
tais. Tarp kitko, tarptauti
nių pramoginių šokių kon
kursui Kauno halėje akom- 
ponavęs LTSR filharmonijos 
estradinis ansamblis "Vil
niaus Aidai“ taip pat neap
siėjo be ketvirtojo dešimt-
mečio kavinių "šedevrų“

"Praeina mados, bet ne 
visu laukiame sugrįžtant“, 
rašo laikraštis.

Aišku, šabaniauskinis re
pertuaras atkuria nepriklau
somybės laikų pramoginę 
nuotaiką, jaunimui sukelia 
tam tikrą "senovės romanti
ni ilgesį“, o tai dabar jau la
bai nepageidautina...

Kodėl Laurinčiukas pakeitė 

Zimaną?

Jau rašėme, kad "Tiesos“ 
dienraščio, Lietuvos komu 
nistų partijos centro komi
teto ir vyriausybės organo, 
vyr. redaktorium paskirtas 
Albertas Laurinčiukas. kuris 
kelerius metus New Yorke 
buvo vieno rusų laikraščio 
korespondentas, o "Tiesą“ 
redagavęs H. Zimanas buvo 
paskirtas "Komunisto“ žur
nalo redaktorium.

Chicagoje leidžiami "A- 
kiračiai“ vasario mėnesio 
laidoje apie tai rašo:

"Buvęs "Tiesos“ redakto
rius H. Zimanas dabar reda-

vyrų ir 2.800 moterų.
* *

Moterų Lietuvoje daugiau 
negu vyrų: vyrų 46.9'7 gy
ventojų. motėmz* * * 53.1%.

1970 m. dirbančių buvo 
1,540,000, pensininkų—530, 
000. stipendininkų—55.300, 
išlaikytinių (vaikų, senų ir 
kt.)—1,126,000, tokių, ku
rie nenurodė pajamų šalti
niu — 11.600.

Į

MIRĖ DU ESTŲ 

DIPLOMATAI

Estija per du mėnesius ne
teko dviejų laisvosios Esti
jos diplomatų Londone. Š. 
m. kovo 12 d. Londone mi
rus Estijos atstovui Augus
tui Torma, neseniai naujuo
ju charge d’affaires pasky
rus Ernst Sarapera, po kelių 
savaičių, gegužės 8 d., po o- 
peracijos pasimirė ir jis.

Miręs Estijos atstovas 
Torma savo metu turėjo ry
šių su Lietuva: 1919-21 m. 
jis yra buvęs Estijos karo 
atstovu Kaune, 1921-23 m. 
buvo Estijos nepaprastu pa
siuntiniu Lietuvoje.

(E)

• Kovo mėnesi JAV-bių 
mokyklose veltui ar papigin
ta kaina gavo pusryčius 7 
mik 100 tūkst. mokinių. Per
nai tokiu buvo 2.1 mil. ma
žiau, o 1969 m. net 3.6 mil. 
mažiau. ♦ ♦ *

• Londono savivaldybės 
rinkimuose 21 apylinkėje 
laimėjo darbiečiai, o kon
servatoriai 10. Tuo būdu

guos "Komunisto“ žurnalą. į darbiečiai valdys Britanijos 
Lietuvoje kalbama kad sostine.

klausomybėš sunaikinimo jau buvo uždėjusi, sakytos ko- Slovakijos'? Mes buvome 100% tikri ir laukėme, kad JAV '560 Pį R'1?*- kaina $7.oo. 
vos tolimesni vykdymą buvo perėmusi pati Maskva per pasakys Maskvai: jeigu jūs Įvesite savo kariuomenę, tai ir j s peronas
Sov. ambasadą Berlyne, kuri net buvo griebusis gangste- Amerikos kariuomenė tą pačią valandą peržengs Čeko- i 224 ^L kaina $4^50 
riškų metodų užgrobti Lietuvos pasiuntinybės rūmams, Slovakijos sieną. Mes ir šiandien esame tikri, kad tuo at- ■ jįuŽgpki Stepono Kolupai- 
kuriuose teberezidavau su šeima. i veju Maskvos okupacija nebūtų Įvykusi ir toji evoliucija, j ,os tekintojai, parašė Ksa-

Kol tebesinaudojau diplomatiniu imunitetu, nepra- i kurią buvo sukūręs Dubčekas,butų išsilaikiusi ir šiandien vera3 Kaunas, 52 psl., kai- 
leidau progos telegramomis Į visas puses, komunikatais’ Čekoslovakija būtų buvusi šviesiu švyturiu visoms sateli-■ $1.00.
kitų kraštų atstovybėms Reicho sostinėje ir žinutėmis už- i tinėms valstybėms Europoje. Į Juodojo pasaulio sukili-
sienio žurnalistams išvystyti platesnę propagandos akci- ? Pagaliau ir iki 1955 m. Lietuvoje išsilaikę partizanai mas% į^sys
ją, kad laisvasis pasaulis patirtų, jog’Lietuva Sovietų Ru- ar ne jūsų Įvairių laisvinimo veiksnių visokiais keliais A- S°^’ -74 V." *
sijos Įvykdytai akiplėšiškai agresijai energingai prieši- ‘ merikos išlaisvinimo pažadais buvo bovijami. To pasek-
naši. Ypatingai stipraus poveikio ta mano akcija turėjo , mėje apie 30,000 geriausių Lietuvos sūnų žuvo.
užjūrio lietuviams. Bene paskutinę dieną prieš apleidžiant XT , ......r r 1 ! Na, iš kitos puses imant, mes save dar nors siek tiek(pagal nacių reikalavimą) pasiuntinybės rūmus pasiekė i.
mane iš už Atlanto telegrama sekančio turinio:

"Sveikiname reikšdami džiaugsmą. Visuomenė lau-

raminame ir guodžiamės, kad jūs čia JAV gal labiau už
• kitas tautines mažumas radote veiklos kovoje už savo 

. . . _ . : tautos teises Į laisvę. Viena tik mums neaišku, kodėl jūs
kia Nepnklausomos Lietuvos Vyriausybės susikūrimo pa- j -e jęOVOje nesueinate Į artimesnį, glaudesnį antisovietini 
skelbimo, akcijos. Inf oi muokit plačiai oi o paštu. Pianeš-: veipjmą su latviais ir estais? Tuomet vieni kitus labiau 
kit piovizorinę išlaidų sąmatą. Sudalyta vieninga pagal-, padrąsintumėte, didesni pasiryžimą vieni kitiems sukel
tos akcija. Adresuoki!: Marianapolis, Thompson, Conn., I tumėte ir Maskvai vis labiau įeitumėte.
Jonas Navickis. Petras Vileišis.“ «

Deja, ši padrąsinančioji telegrama tapo mums tik , Maskva la’jialMai b% stipresnes ukrainiečių veik-
paguodos žodžiais, nes rugpjūčio 14 d. buvome vokiečių I los> nes -vra kelelloPal (lal«lau laisvajame pasaulyje”.
užs. reik. ministerijos reikalavimu priversti palikti pasiun-! « ,.

• 111 • Supraskite mus-tinybės rumus, kuriuos vokiečiai tuojau pat perdavė So
vietų ambasadai Berlyne.

Kol Maskvos - Berlyno paktas tebegaliojo. naujos vy 
riausybės sudarymas Vokietijoje nebuvo Įmanomas. Jos 
sudarymo teko palaukti kuo ne ištisus metus, būtent, iki 
1941 m. birželio 23 dienos mūsų tautos herojinio akto, nu
kreipto ne vien prieš sovietinį okupantą, bet ir prieš hitle
rinę Vokietiją, kuri irgi ruošėsi Lietuvą paglemžti.

(Galas)

Atviras komunisto žodis
Žinomas visuomenininkas Jonas Bertašius Naujienų 

gegužės 14-21 dienų laidose plačiai rašė apie savo pasikal
bėjimą su vienu iš Lietuvos atvykusiu senu draugu. Iš to 
pasikalbėjimo aišku, kad tas pokalbininkas yra gana ge
rai susipažinęs su komunistų galvosena, jų taktika ir dar
bais — pats pasisako esąs komunistų partijos narys — 
ir kad jis yra geras lietuvis. Svečias kalbėjo atvirai, gavęs 
garantiją, kad jo pavardė paliks nežinoma. Jo pasisaky
mai svarbiais klausimais yra nepaprastai /domūs, todėl 
laikome reikalinga ir Keleivio skaitytojus s'U jais supa
žindinti. Ištisai juos perspausdinti nėra vietas, todėl čia 
duodame tik Įdomesnes ištraukas ar savais žodžiais trum 
piau nupasakojame jo mintis.

Nusivylę Vakarais ? I

paraše
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Gyvuliu ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.00.

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

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
i nepriklausomybei, Vdižgan- 

"Jūs, mano supratimu, turėtumėte taipgi labiau su- • straipsniai, 40 psi.. Kai-
» prasti, užjausti ir mūsų lietuvių komunistų padėti dabar- ■ na ' EGO.
tinėje Lietuvoje. Jeigu šiandien lietuviai dar yra skiriami Į 
(žinoma, tik partijos nariai) komisariatų ar Įstaigų vado-! _
vais, direktoriais, tai žinokite, kad jųjų padėjėjai (vicedi- J SI 1/jr 
rektoriai) visuomet yra tik ruskiai. Reikia gi žinoti, kad .
visiems ruskiams Lietuvoje visais požiūriais yra geriau į Ar buvo visuotinis tvana#> 
gyventi. Jie čia gauna didesnes algas, naudojasi aidės- į pSĮ, kaina 25 centai, 
niais ir pačiais geriausiais butais. Gali čia geriau rengtis i Materialistiškas 'istorijos 
ir turi daug kitokių patogumų ir privilegijų. Todėl tie rus- supratimas, 80 psl., kaina 
kiai iš kailio neriasi, bandydami kaip galima geriau Įsi- 20 centų.
teikti Maskvai. Žemaitės raštai karės me-

Savo aklą atsidavimą Maskvos parėdymams jie sten- tu» 126 psl., kaina 50 centų.
giasi Įrodyti virš 100%. Turiu čia tau pasakyti, kad bet 
kurio lietuvio pareigūno kiek garsesnis nusičiaudėjimas 
ruskiam jau didžiausiu atgimstančiu nacionalizmu pa-i . , 
kvimpa. Apie tai skubiausiai stengiamasi pranešti Mask- , & ’

y ’i
■iĮ už §2

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žal girio mūšis, parašė dr.

... . A. • x • i -j x- u j ' psl.. kaina 50 centų,vai, kaip apie auganti pavojų atsipalaiduoti nuo Maskvos.. r p
Neužmirškite, kad 'jau dabar yra Įstaigų, kur lietuvis- 1 Vandervelde, 24 psl., kaina

kai nebesusikalbėsi, ir tau tuojau pasakoma, kad reikia ? centu, 
kalbėti "na kulturr.om jazyke“ O kas bus toliau? , Demokratinio socializmo

Reikia jums taipgi atvirai pasakyti, kad jūs esate ne : pradai, (S Kairio Įvadas), 
retais atvejais labai šališki. Kas bebūtų padalyta ar da- i 64 psl.. kaina 50 centų, 
romą, jūs stengiatės išversti ant savo kurpalio ir būtinai! Tavo kelias Į socializmą, 

. viską išpeikti ir suniekinti. Mums gi lietuviams rūpi savas ! (Leono ^Bliumo), 35 psl., 
{kraštas ir savi žmonės. Ką nors naudingo suprojektavę, kaina 2o centai,
j stengiamės ir tam ruskiui Įkalbėti, kad tai bus naudinga S°ęi? izmo teorija, (M. 
j visos Sovietų Sąjungos labui ir partijos prestižui pakelti.: 4 ‘ į“ 'aina-J ct-
I Todėl savo spaudoje būkite kiek labiau objektyvūs ir,

... ... . ., . . „ , , . . „ x .. i -x -i . munizmas (K. Kauskio), 47"Mes esame žiaunai apsivylę ir visiškai nesitikime’ žvelgdami pirmyn uz kelių dešimtmečių, pliekite tik tuos ka;ra 2- certai- 
paramos ar užtarimo iš Amerikos pusės. Ar jūs čia Ame-' užsimojimus, kurie tarnauja išimtinai Maskvos imperia-; Atskirai sudėtus, ių kaina 
rikoje gyvendami pasidarėte tiek žabali, kad nenorite ma- lizmo strategijos tikslams*’.

1 tyti ir net suprasti, kad savo laiku jūsų prezidentas F. (Rus daugiau)
Roosevelt’as Jaltos konferencijoje pardavė Stalinui Pa-

$3,05. bet visos kartu par
duodamos už $2.
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^ Pasikalbėjimas ' 
Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

zuotos valstybės. Ieškoda
mas geresnių sąlygų, Ko
lumbas ir Ameriką atrado. 
Rusija per amžius ieško lais- 

! vo kelio i Pietų vandenyną, 
j Bet tą kelią buvo užvaldę ki
ti: Turkija, Prancūzija ir 
Anglija. Ir jos nenorėjo ru-1 
su praleisti.

— Kodėl?
— Tiesiog iš pavydo, kad 

Rusija nepralobtų iš jūrų 
prekybos. Taigi ir čia veikė 
materialistinis determiniz
mas. Ir dėl to, tėve. 1854 me
tais kilo vadinamas Krymo 
karas. Prieš Rusiją stojo ke
turios valstybės: Turkija. 
Anglija, Prancūzija ir Sar
dinija. Tų pačių metų kovo 
mėnesi jungtinis priešų lai
vynas subombardavo Ode- 
sos miestą. Taip pat smar
kios kautynės Įvyko ant Al
mos krantų, kur rusai sten
gėsi neleisti priešams išsi
kelti iš laivų, bet nepajėgė 
jų atremti. Išlipę sausumon, 
priešai apsupo Sevastopoli. 
Buvo atkaklių mūšių ties In- 
kermanu ir ties Balaklava. 
Kaias pasibaigė 1856-tais: 
metais, ir Paryžiuje buvo1 
pasirašyta taikos sutartis, j 
Tačiau nei viena pusė tuo! 
karu nieko nelaimėjo. Rusi-i 
ja buvo net labai nukentė-i 
jusi. Ir ji turėjo ne vieną 
karą su Turkija. Buvo keli, 
karai dar prieš Krymo karą 
ir buvo dar po to. Pirma 
Turkija buvo vadinama Oto
manų imperija ir kaipo to
kia buvo jau gerokai Įsiga
lėjusi Europoje, siekė Aust-: 
rijos ir Vokietijos. 1396 me
tais ties Nikopoliu turkai su-

KELEIVIS, SQ. BOSTON

šita gražuolė Judy Baker kaikurias prhatiškas vieteles 
prisidengusi s::gomis su Įrašu: ’’Dėkoju už nerūkymą“. 
VVaskingtono medicinos draugija tokiu sagu pagamino ir 
išdalino lOO.OtHS. Kongresmanas Clarence Brown, respub
likonas iš Ohio. džiaugiasi, nors tokiu būdu galįs pasi- 
'garsinti savo rinkėjams.

ir mažai ką Įdomaus papa- DANGUS DEBESYSE,— 
šakojo. 1918-1919 m. išgyvenimai,

Pr. P. Ožinskas Argenti- parašė Juozą* Švaistas, 325 
non išskrido birželio 1 d. psl., kaina minkštais virše 

v.v. liais $2.50. kietais $3.75
PAULIUS AUGIUS, 284 

dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 

; straipsniai, puošniausia kny-
LIETUVOS ISTORIJA ' ga’ kaira 

Vl-ji laida, parašė dr. Van- •a********************************* 
da Daugirdaitė-Sruogienė,

.111 psl., daug paveikslų, ke- • PATARIAMA ĮSIGYTI 
į Ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta.;

Knyga netik geras vadovė-, - ias K Barėn0 R
lis mokiniams, bet ją su ido. į .
muniu skaitys ir suaugusieji.1 Tūboto gaidžio metai,
Kama ........................... $6 j premijuotas romanas, 438
NEPRIKLAUSOMOS LIE- ' psl., kaina minkštais virše- 
fUVOS PINIGAI, Jono K. Į liais $3.15, kietais $3.75. 

Kario, 225 psi., kaina $5.

Imkit ir skaitykit!

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Testamentai

Pasakyk, Maiki, kodėl a- nai perkrauna Į kitus laivus, 
rabai negali susitaikyti su ir tie veža juos Izraeliu. Pa- 
žydais? Argi negeriau jiem sakyk, tėve, Į ką tai "padab- 
būtų padaryti ugadas ir gy- na“?
venti be ginčų? Koks kipšas: — Nu, tai-tu pasakyk.'
kursto tarp jų neapykantos į — Aš jau sakiau, tėve,! naikino jungtinę vengrų ir
ugnį; kas tenai kaltas? Į kad tai yra šaltas karas tau)j lenkų armiją. Bet 1730 me- įeįjėjas ir bendradarbis Pra-

— Ievas nori žinoti, kas| dviejų priešingų pasaulių—| tais turkus pradėjo pulti ru- nas ožinskas. Jis buvo užsu- 
tenai kaltas. Tai priklauso i kapitalizmo ir komunizmo, sai. Vienas karas po kito nu- kės i Ne\v Yorka. Čia gegu-

Pr. Ožinskas apie 
Argentinos lietuvius

| RAŠTAI — STRAIPSNIAI
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai. kaina $3.00
ANTANO ŠKĖMOS RAŠ

TŲ I tomas (Nuodėguliai ir 
kibirkštys, Šventoji Inga,
Čelesta, Balta drobulė). Įriš
ta, 500 psl. Kaina $6.00. I Įsigykite teisininko P. Šulo 

LIETUVIŲ LITERATO- parengtą leidinį "Kaip su- 
RA SVETUR, 697 psl. Joje daromi testamentai“. Tai la- 
rašo A. Vaičiulaitis apie po- bai naudinga informacijų 
eziją. K. Keblys apie'romą- knygelė norintiems sudary- 
ną. R.Šilbajoris apie novelę, ti testamentą. Ten yra ir tęs- 
S. Santvaras apie dramatur- tamentų pavyzdžių. Jos kai- 
giją, V. Kulbokas apie kriti- na — $3.00. 
ką, J. Girnius meta žvilgs-' 
ni i visą tą literatūrą apla- 
mai ir šio kūrybos laikotar- 

! pio problemas, Č. Gricevi-: 
čius duoda išleistų knygų1

I JAV-bes buvo 
Argentinos Lietuviu

nuo to, tėve. iš kurios pusės į — Ale pasakyk, Maiki, 
i tą ginčą žiūrėsi. Jeigu žiū-i kokiems paraliams tokio ka
rėsi iš žydų pusės, tai arabai! ro reikia?

— Čia geras klausimas, 
tėve. Juk mes žinom, kad 
pasauly nieko nėra be prie
žasties: tai kokia priežastis 
ar priežastys skatina šaltąjį 
karą? Čia jau filosofinis

bus kalti; o jeigu pažiūrėsi 
arabų akimis, tai žydai bus 
kaiti.

— O kaip atrodo, žiūrint 
tavo akimis?

— Žiūrint mano akimis,
tėve. žydai yra kaltesni. : klausimas, tėve. Atsakymų 

—- Kodėl? ! gali būti visokių. Kaikas pa-
Todėl, kad jie smurtu| sakys, kad taip nori Dievas.

Bet tai nieko neišaiškina, 
nes, taip pasakius, savaime 
kils kitas klausimas: kodė.

okupavo nemaža arabų že
mės ir atsisako iš jos trauk
tis. Bet kalčiausia vra di-•z ,
džiųjų valstybių politika, ; gi Dievas taip nori? Ir čia 
kuri vartoja arabų ir žydų j jau nei popiežius nežinos, 
nesutikimus savo tikslams.] ką atsakyti. Bet yra tokia te- 

\ Tos valstybės ir kursto tenai! orija, tėve, kuri aiškina, kac. 
’ neapykantos ugni. Žydai pasauly viskas priklausė

nuo materijos, lietuviškai ta 
riant — nuo medžiagos. To: 

■būtų galėję taip atkakliai į teorijos laikosi ir socialde 
' jos laikytis. Į mokratai. Todėl jie sako;

— Nu, tai išvirozyk. kas I kad pasauly viską nuspren

vieni patys nebūtų galėję tos 
i arabų žemės okupuoti ir ne-

1 stūmė juos atgal, ir per Kry
mo karą įusai gal būtų užė
mę Turki ją, ko jie tikrai sie
kė. bet čia jiems koją pakišo 
anglai ir prancūzai. Turkija 
buvo ir yra didžiausia kliū
tis rusams išplėsti savo pre
kybą Viduržemio jūroje, ir 
dabar jie to paties siekia.
Bet dabar jiems ant kelio Argentinos darbininkų 
atsistojo militaristinė Ame- gyvenimas nesąs lengvas, 
rika. \ iduržemio jūroj sto- • palyginus ji su amerikiėęių. 
vi sestasis Amerikos karo Argentinoj darbininkas te- 
laivynas, kuris žiūri, kad ru-. uždirba per dieną tiek. kiek 
sai tenai neĮsigalėtų;. o ru-Į Amerikoje per valandą, o 
sams rūpi. xad Amerika te-! pragyvenimo išlaidos beveik 
nai neisigalėtų. į lygios. Kaikas JAV-se net

— O kas toj jūroj? Ko jie, pigiau — automobiliai, šal- 
ten veržiasi? Ar tenai aukso; dytuvai, namų apyvokos da- 
kasyklos, ar kas? . jykai. Argentinoje darbinin-

Viduržemio jūra, tėve į kas turi labai ' ‘ ’

žės 22 d. Bronės ir Prano 
Spūdžių namuose susirinko 
būrelis lietuvių, kuriems P. 
Ožinskas papasakojo ši tą 
apie Argentinos lietuvių gy
venimą. Jis geras kalbėtojas, 
mokąs trumpai ir vaizdžiai i 
reikalą išdėstyti.

atvykęs;gentiroje lietuvybė sparčiai 
Balso nyksta. Turime jau antrosios 

ir trečiosios kartos gerų lie
tuvių, išėjusių aukštuosius 
mokslus gydytojų, inžinie
rių esama per 100.

Argentinos Lietuvių Bal
so skaitytojų skaičius nema
žėjas.

Aplamai, lietuviai verčia
si vidutiniškai. Yra ir gerai 
Įsikūrusių. Yra jų išsikėlusių 
i JAV-bes, kurių dalis apsi
gyveno Chicagoje. Jų tarpe 
via ir buvusių Argentinos 
Balso skaitytojų, kuriuos P. 
Ožinskas aplankė ten viešė
damas.

tą ugni kursto?
— Sakiau gi, kad didžio

sios valstybės, kurios veda

džia ekonominis arba mate 
rialinis determinizmas. Re 
miantis ta teorija, galimi

tarp savęs šaltąjį karą. Žy-; surasti ir šaltojo karo prie 
dus ginkluoja ir jų pusę pa-Į žasti. tėve. 
laiko Amerika, o arabus! — Maiki. aš tam netikiu
ginkluoja ir kitaip remia So-! — Jeigu netiki, tai paša
vietų Sąjunga. Jeigu ne ta 
parama, aš nemanau, kad 
žvdai su arabais muštųsi.•/ 4.

— Jes, Maiki, čia Maskva

kyk, ko atvažiavai Ameri
kon?

— Tai ne tavo biznis.
— Bet čia nėra joks ’‘biz

kalta. Gazietos anądien ra-j nis“. tėve,čia mokslinis klau 
šė. kad šiomis dienomis so-: simas. Taigi, pasakyk, kode 
vietų laivai nuvežė Egiptui: pametei Lietuvą? 
tokių raplanų, kuriais Egip- — Nu, norėjau ameri- 
to arabai galėsią savo vais-i kanckų pyragų. Gromatos i; 
ką perkelti per žydų frontą Amerikos rašė, kad žmonėm

čia kasdien valgo baltus py
ragus. geria ponišką kavą. 
gyvena ant trečio flioro, vie- 

;Kaiciau ir nu žodžiu, gyvena kaip Lie-

Įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio Glaudo* 

knygą

saraša. Kaina $10.
‘ ANTANAS SMETONA

IK JO VEIKLA. Parašė J.
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 

• Muštruotoj knygoj yra sep-
j tymos Maironio baladės. Tai Joje beletristine forma pa- 
I knyga, labai tinkama dova- . , , ,! nori. Kaina.................. $6.00 valz<luota Slm° Kudirkos

KĄ LAUMĖS LĖMĖ . tragedija Vigilant laive. Tos
'rašytojos Petronėlės knygos kaina 3.00. Ją gali- 

Orintaites parašyti atsimini*.
mai apie žymiąją poetę Sa- te gauti ir Keleivio administ-
lomėją Nėrį, tiek daug kai-j racijoje.

Į bų sukėlusią ir šiame žemy-1 
; ne, 2S4 pusk. kaina $3.

Simas

ir užpulti juos iš užpakalio.
Tai pasakyk, Į ką tai pa- 
dabna?

— Žinau, tėve,
aš tą žinią. Tai yra žydų : tuvos bajorai. Nu, tai susi- 
naudai propaganda. Tokius gundžiau ir atvažiavau, 
dalykus skelbia ČIA ž valgy-Į — Matai, tėve: balti py- 
ba/Bet ji niekad nepaskel- ragai, poniška kava ir “tre- 

flioras“ — tai vis eko-;

Dabar Argentinoj savo
tiška Gavėnia. Šiaip jos gy
ventojai valgo daug mėsos. 
Tai jų kasdieninė duona, 

„ , nes kraštas garsus gvvuli-
yra arabų pasaulis, o tas pa-j ti Jis neturi gero buto; 0 y_i mnkyste. Bet dabar, kad bu 
saulis yra sklidinas aliejaus. pa^ gausesnės šeimos gyve

na iš lentų sukaltose palapi
nėse. ir visi šeimos nariai 
dirba. Paskutiniais metais.

Tai
sas.

yra svarbiau negu auk- 
nes be aliejaus sustotų

visi automobiliai ir fabrikai,
visas kapitalizmo pasaulis jej kas gali, vyksta uždai 
apmirtų. Apmirtų ir Sovietų biauti j JAV-bes. Čia kiek 
Rusija, štai, tėve, kodėl tarp j užsidirbę grįžta atgal i Ar- 
Amerikos ir Sovietų Rusijos gentiną.
eina taip Įtempta kova. Tą & 
kovą skatina ne Dievas ir ne 
velnias, bet rūstus ekonomi
nis determinizmas — dėl a- 
liejaus!

— Nu. tai tu, Maiki, dau
giau žinai apie Turkiją, ne
gu aš.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbu žo 

lynas, V. Baravyko, 590 psl j
anie 50 flflO -žruJvm L.-oins» '

Lietuvių yra kelios dešim
tys tūkstančiu. Jie turi ivai- 
rių organizacijų. Lietuvių 
Romos katalikų parapijų 
skaičius mažėja — vieni iš
miršta, kiti, gyvenimo aplin
kybių verčia..ii, išsikelia iš 
savo parapijų- ribų. Tokiu 
mirštančių parapijų turtas 
atitenka svetimiems.

Sėkminga: veikia Argen
tinos Lietuviu Susivieniji
mas (SLA >. Jis turi savo pa- 

’ talpas ir žemės sklypelį.

tu tesėtos sutartvs su uzsie--4. «/

' niu. saviems gyventojams 
mėsa parduodama tik kas 
antra savaitė. Argentinie- 
čiams, Įpratusiems kasdien 
suvalgyti beveik po svarą 
mėsos, toks suvaržymas yra 
didelis smūgis.

Argentinietis vra ir dide-
lis vyno mėgėjas.

Argentinos politinis gy
venimas nėra pastovus, bet 
lietuviai daugiau susirūpinę 
savo šeimos ir savos bend
ruomenės reikalais.

Susirinkusieji buvo pa
tenkinti P. Ožinskio prane
šimu. Jis parodė, kad nors ir 
JAV-se paprastam žmogui 
nėra rojaus, bet vis dėlto 
čia gyvenimas žymiai gėrės-j

; nis ir laisvesnis. Čia demo-!

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

Ar turite

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę? 
Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5. 
Paštu nesiuntinėjamos. Reikia atsiimti raštinėje

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

4 pie 30.009 žodžių kaina $6

Lietuvių-anglų kalbų žo 
dynas, redagavo Karsavi* 

ir Šlapoberskis. apienaitėbia, kiek Amerika nusiun-jcias tlioras“—tai vis ,
čia ginklų žydams. Tik laik-, nominės arba materialinės| 2<-i»0O rodžių, oil psl., kai 
raščių korespondentai pra-! gyvenimo sąlygos. \ adinasi.( na $*5.00. 
neša. kaip žvdai tu trinkiu tos sąlygos patraukė tėvą
gauna. Amerikos laivai ne- Amerikon. Geresnių sąlygų, Lietuviškai angliškas žo-i , , aĮ rį
veža jų Izraeliu, kad pašau- tėve, ieško visi. Ieško ne tik dvnas, \ įliaus Peteraicio, IV J ’ 
lis nepastebėtų. Iš Amerikos paskiri asmenys, bei ir zmo- laida, daugiau kaip 30,000 
juos nuveža Belgijoių o te- nių b«cndruomenė< organi- žodžių, 586 psl.. kaina $<.00.

J Apie Argentinos Lietuvių 1 kratinė tvarka suteikia dau-
Balsą grupuojasi lietuvių j giau galimybių kovoti su gy- 
cėntras. kuri- laikosi vidų-' venime pasitaikančiom blo- 
rio — nekrypsta nei Į deši- gybėm.
nę, nei Į kaire. j

Svečių tarpe buvo ir S.(
! Nedaug esama ir Krem- Narkėliūnaitė. kuri neseniai! 
1 liaus "svieto ygintojų“ pa-' grižo iš Lietuvos. Ji ten pra-;

leido 5 savaites, visą laiką 
vo laikrašti'1 ą : Laikydama savo gimines, to-

Negalinri -akyti kad Ar-i dėl mažai km kitur buvojusi

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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JUOZAS TININIS

Vanda
Baigęs antruosius mokslo metus dvasinėje Kauno se

minarijoje. išvykau praleisti vasaros atostogų pas dėdę. 
Jis turėjo ūkį Šiaulių apylinkėje ir norėjo pamatyti, kaip 
aš atrodau klieriko drabužiuose. Sutiko labai bičiuliškai. 
Net užleido man gražiausią namuose kambarį. Tokiu pri
ėmimu buvau nepaprastai patenkintas.

Apie vidurvasari dėdė iškėlė savo vardines su dau
geliu svečių iš arti ir toli. Mane, klieriką, pasodino gar
bingoje vietoje prie valgiais apkrauto stalo — šalia gra
žios plepios studentės; mergina taip daug kalbėjo, kad 
aš tik retkarčiais rasdavau progą vieną kitą sakinėlį Įmes
ti į jos žodžių srovę. Stehėjausi, kaip nenuvargsta jos 
lūpos. ’

Savo žvilgsniu ji nuolat braižė mano veidą ir vylin
gai šypsojosi. Aš vengiau į ją žiūrėti ne tiek iš klierikiško 
drovumo, kiek nenorėdamas parodyti jai savo sumišusių 
akių. Man buvo mįslė, kodėl dėdė mane prie jos pasodino. 
Tačiau abejojau, kad jis tai būtų tyčia padaręs.

— Ar ilgai dar būsite seminarijoje? — staiga iškrito 
iš studentės lūpų netikėtas klausimas, kai visi kiti dalykai

z jau buvo probėgšmiais apkalbėti.
— Tol. kol baigsiu, — atsakiau įžeistas jos ižūlumb.
Mano atsakymą palydėjo studentės juokas, pašaipus 

ir skardus. Tik kai ji aptilo, aš paklausiau:
— Ar aš ką nors kvailo pasakiau, kad jūs taip juokia

tės?
— Visai ne. Tik aš netikiu, kad jūs baigsite semina-

•' riją.
— Manote, kad aš jau toks negabus?
— O, ne. Visai ne dėl to. Jūs per gražus būti kunigu.
— Klystate. Aš nelaikau savęs gražiu. O. be to, arg'

■ nėra gražių kunigų? >
• — Yra, bet jie paprastai būna blogi. Tokius įsimyli

beveik visos parapietės. O joms atsispirti reikia geležinės 
valios. Ar netiesa?

— Nežinau. Per mažai pažįstu kunigų gyvenimą. A 
atsakysiu i šį klausimą baigęs seminariją ir pradėjęs eiti 
dvasiškio pareigas.

—- Tada gali būti per vėlu.
— Jūs kalbate, kaip čigonė, spėdama mano ateiti. At

leiskite už tokį palyginimą.
— Visai teisingai: aš pažvelgiu į jūsų veidą ir matai 

jūsų ateiti, kuri, deja, nėra ypatingai šviesi.
Pasibaigus vardinių vakarienei, svečiai išsiskirstė 

Išėjo ir studentė, labai draugiškai paspaudusi man ranką
Aš nužingsniavau Į savo kambarį ir atsisėdau į sofą 

Mano delnas degė nuo studentės paspaudimo, o ausyse 
aidėjo atsisveikinimo žodžiai. Atsirado noras sužinot 
ką nors daugiau apie šią studentę, kuri netikėtai tiek ne 
rimo įliejo man i širdį. Iš dėdės sūnaus, atseit, pusbrolio 
patyriau, kad ji vadinasi Vanda Vaineikytė, kad jos tėvą 
geri kaimynai, kad ji, kaip ir aš, taip pat atvykusi iš Kau 
no praleisti atostogų.

Man kilo nenugalimas noras dar bent kartą susitikt 
su Vanda Vaineikyte. Bet kaip? Aš visaip svarsčiau i 
ieškojau būdų savo sumanymui įvykdyti. Užmiršau, ka. 
esu klierikas ir kad mano luome bet kokia mintis apie mo 
terį yra nuodėmė.

Pusbrolis stebėjosi, kad aš savo pasikalbėjimuos; 
vis užsimindavau apie studentę Vandą. Norėdamas pada 
ryti man džiaugsmo, netrukus jis surengė savo tėvo lau 
kuose gegužinę. Susirinko daug jaunimo. Atvyko ir Van 
da, kurios buvau taip išriilgęs.

Prasidėjo šokiai ir žaidimai. Aš stovėjau nuošaliai i 
stebėjau krykštaujantį jaunimą. Viena akimi sekiau Var. 
dą. kuri šoko valsą su kažkokiu jaunuoliu. Koks daba 
laimingas šokėjas, turėdamas ją savo glėbyje! O kad a 
būčiau jo vietoje! Ne. šalin tokios mintys! Juk aš kli :ri 
kas.

p"

Ladies Home Journal birželio laidą papuoeė šito kia Trįcijos Nixonaitės ir jos rūbu nuotrauka.

Teises patarimai

Jonas Aistis

PASAKŲ PASAULIS

Gražus ir nuostabus tas pasakų pasaulis:
Užburtos giries su devyngalviais slibinais...
Pro siaubą, smurtą, painią klystkelių apgaulę 
Prasiskverbia pasaka i laimę dyvinai. /
Pelenei karaliūnas atneša kurpelę \
(ir mano karaliūnas kada nors ateis),
Snieguolei suskamba pažadinti varpeliai,
Suvirpa šypsena nukaitusiais skruostais...

Parodo išmonę kvailiu vadintas brolis...
Per ugnį eina ir nenuskęsta vandenuos...
Ir skrieja sakalu svaigių aukštybių toly,
Ir laikas tirpsta tarp amžinybės ir dienos...

Tai kaip be pasakos, be užkeiktųjų lebių,
Be sidabro - aukso žiedu žydinčios obels?
Bet taip šiurkščiai blaivi jau realybė gobia,
Tai miegančios gražuolės man niekas neprikels...

iI
(Iš "Septintosios pradalgės“ literatūros metraščio, 

kuriame rašo r.et 24 poetai, prozininkai ir kt. "Septintąją

Nutilu- muzikai, staiga ties manim atsirado Vanda 
Ištiesė man lanką, ir aš pajutau, kaip per mano kūną einą 
tarsi elektros srovė.. j

I
— Aš atvykau į šią gegužinę tik tam. kad su jumis 

pašokčiau. — tarė Vanda, smeigdama žvilgsnį man į aj 
kis. — Ar jūs, prieš stodamas į seminarija, mėgote šokti?!

IAišku. Man ypač patiko tango.
— Gerai. Aš užprašysiu orkestrą pagriežti šį šoki,5

Turėsit šokti su manimi.
— Neprašykit. Aš negaliu laužyti nuostatų, saistan-

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytoją klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios š’*x> 
adresu:

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza
1X64 Centre Street ,

Boston, Ma«s. ®2>3į

Klausimas J mo sutartis savaime nustojoi galios.
Nupirkęs gana didelį 3 j šitos pasekmės galėjo bu

ski} pu žemės plotą, pasta-1 a išvengtos atitinkamu šu
čiau du namu: vieną sau, ki-j tarties suredagavimu. Advo- 
tą sūnui. Buvo numatyta ka-j patas labai sąžiningai Tams- 
da nors dar trečius namus tas painformavo, kad jeigu
pastatyti, kai duktė ištekės. 

Duktė vėliau ištekėjo, bet,
Tamstos kreipsitės į teismą, 
tai bus beigšdžias darbas.

mūsų sutikimo neprašė ir ne- Jei Tamstos būtumėte pa- 
‘ prašę savo advokatą pasi
rūpinti Tamstų reikalu, kai 

ną sklypą. Nuėjome pas vie-; reikėjo pasirašyti pirkimo - 
tini agentą (broker) ir jo pardavimo sutartį, jis būtų

gavo. Mudu su sunum pasi
tarę nutarėme parduoti vie-

paprašėme mums surasti pir
kėją. Po kelių mėnesių tokį

atitinkamai suredagavęs tą 
sutartį, ir dabar nebūtų buvę

pirkėją jis mums surado. Pa-į Tamstom bėdos, 
sikvietėme savo matininką Pirkimo - pardavimo su

tartis yra itin svarbi nuosa
vybės "perleidimo“ dalis, ir 

nepasiėmėme,; p,e advokato žmonės neturė- 
i sakome, juk mes žemę par- Įy jos pasirašyti.
’ duodame, o ne perkame;

KONE PUSĖ SAMDINIŲ—

j {surveyor), kuris išmatavo 
i žemę ir padarė planą. Ad- 
! vokato mes

.i

,'jei pirkėjas sumoka pinigus 
į ir prižada padaryti, kas rei- 
• kia, pagal susitarimą, tai 
1 kam čia dar pinigus mesti 

laukan.

MOTERYS

Moterys okup. Lietuvoje 
sudaro beveik pusę darbi- 

Mūsų agentas —- ameri- ninku ir tarnautojų. Būdin
ga, kad dirbančiųjų tarpe 
išsimokslinimo atžvilgiu mo
terys yfa pralenkusios vy- 

Susitarėme, kad pirkėjas) rus. Iš tūkstančio dirbančių- 
mums sumokės tiek ir tiek j jų asmenų aukštąjį mokslą 
pinigais, be to. turės pasta- turi 54 vyrai ir 57 moterys, 

nebaigtą^fiukštąjį mokslą — 
atitinkamai 13 ir 16, viduri
nį specialųjį— 72 ir 110. gi

konas ir savo reikalą žino; 
j jis ir apsiėmė mums surašyti 
į sutartį.

; tyti 6 pėdų tvorą ir. be to, 
Miss t '.S. A.“ liepos mėnesį dar pervežti mūsų garažą iš 

galima gauti ir Keleivy. Kaina minkštais viršeliais $4.o0, v; rįysj^ ^l pasaulio gražuolės vieno sklypo kampo į kitą. 
kietais $^.00.). , vardo. Ji yra ivicheie McDonald yisi pasirašėme'. Mudu SU

is hutker, Pa., 18 m. amžiaus, gūnum sutikome, kad dėl lai-
; ko mes susitarsime su pirkė-

pradalgę“ išleido Nidos Knygų Klubo leidykla. Metraštį

PABALTIJO MOTERYS : pirm. dr. J. K. Valiūnas. 
PAGERBĖ SAVO BlęlULĘ ^aštu s™ki?? Latvijos at

bendrąjį vidurini 
113.

84 ir

(E)
! ju v ėliau. Mums neskubu. 

Popieriai buvo perleisti, Ką tik gavome-
pinigus jis mums sumokėjo, 
bet dabar jis atsisako kitus 

) pažadėtus darbus atlikti. 
: Buvome ruėję pas advoka- 
! ta, ir tas mums sako: nieko 
1 dabar jūs nebepadarysite.
> Pirkimas - pardavimas pasi- 
Į baigė, ir viskas kartu pasi- 
; baigė.f t

Mes to nesuprantame : 
kaip tai galėjo viskas pasi
baigti? Juk buvo susitarta, 
ir ne tik žodžiu, bet ir raštu.

stovas . IVashingtone Din- 
bergs» ir Lietuvos gen. kon- 
ulas New Yorke A. Simutis 

ir kiti. Dr. Preminger ilges
nėje nuoširdžioje kalboje 
pažymėjo. kad Baltijos

M. Preminger. Už jos veikia ) - tai jos
humanitarinėje srityje, jai IsMmems vadovavo
1£> . r v. mk J. ligšioline Pabaltijo Moterų16 metu dirbus su Albertu) *■i •.* . , . Tarybos pirm. Galia Žilio-3chweitzer'U Afrikoje, uzi . < 1, ii- • i mene, pranešėjos pareigas įuosndų bendradarbiavima A . į r, ...
u Baltijos kraštu atstovais atlįk?,K?g>na Žymantaite.

_ . , . k i • P.M.T. pirmmninkes pabaramą jų laisves Kx7,°i1 k r
/engrijoje gimusi
ion Mill Premi 

konsu nei mnci ncigai vyz,viii.e. Vai.
Iškilmės baigtos koncerti

ne dalimi. Joje dalyvavo so-

Pabaltijo Moterų Taryba 
23 d. New Yorke 

rengiu namuose turėjo ypa
tingas iškilmes — buvo pa
gerbta žymi amerikietė M.

gegužes

o gen.
erbta įteikiant specialų at 
ymėjimo lapą.

Gausiai susirinkusiem Pa
baltijo kraštų atstovams,

listas L. Stukas ir pianistė 
Aid. Kepalaitė. Dalyvių vai-

•veikindami M. Preminger; šėmis pasirūpino L.M. Klu- 
r moteris veikėjas, kalbėjo Į bu Federacijos New Yorko 
Estijos gen. konsulas New Į skyrius.
Yorke Ė. Jaakson ir Vliko\ (E)

I
•• • p -j?į

ių klierikų elgesį. 1
— Jeigu kunigams draudžiama šokti, tai dar pateisi- ) 

lama, bet kad ir klierikai turi paklusti šiam kvailam nuo
statui. tai tiesiog nesąmonė.© - Į

Klierikai turi iš anksto pratintis atsisakyti nuo už- 
baustų dalykų, nors ir kažin kaip jie būtų malonūs. Aš 

galiu dalyvauti tik žaidimuose—eiti ratelius, bet ne šokti. Į 
(Bus daugiau)

sų gerą sircų mus apstato 
Mes norime eiti į teismą. 
Advokatas sako, kad bylą 
pralaimėsime. Ar Tamsta 
nežinai kokios nors išeities 
mum, taip nesąžiningai ap-

! gautiem žmonėm?
Skaitytojai

Vakarinėj Mass. daly.

Atsakymas
X

Manau, kad advokatas 
teisingai Tamstas painfor
mavo. Daugumas pirkimo - 
pardavimo sutarčių (reales-

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

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

3.50.
Amerikos lietuvių istorija,

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

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

Geroji vasara, romanas, 
oarašė Česlovas Grincevi- 
?ius, 261 psl., kaina $5.00.

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

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

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

Versmės ir verpetai, aki-
tate purchase and sales ag- mirkų - straipsnių rinkinys 
reement) turi tokią klauzu- praeities ir artimų dienų ak

tualiais klausimais, paraše 
Bronys Raila, 351 psl., kai-

lę: nuosavybės dokumentų 
(deed) priėmimas (accep-

i- • . • - T rr- • • i- • i • tance) vra laikomas pilnu* na $5.00.(Si novele via paimta iš Juozo Tinimo novelių rinki- L- „i . .„ „kt i t- \ *• i h iv i • • * sutarties išpildymu (fulb Laume Daume,nio Nuskandintas žiedas . Rinkinyje vra net lo įdomiu , b j- u :.. ... ., XT., Tr r., , T Y A ipenormance and discharge!pasaka vaikams, gausiai į-
no\ei:ų. Knygą išleido Nidos Knygų Klubas Londone. Ji Olegas Cassini New Yorko ma- of agreement). Taigi, kai j liustruota. parašė Stasė Pe- 
gaunama ir Keleivio administracijoje. Kaina minkštais parodoje siūlė vyrams šito- nuosavybės popieriai buvo • tersonienė, 63 psl., kai- 
viršeliai $3.00, kietais $3.50.) . kies vakarinius drabužius. perleisti, pirkimo - pardavi-lna $4.00.

eiliuota

1
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Pagerbsim našlių karalienę

Sandaros Moterų klubas 
Bostono savivaldybė miesto rengiasi pagerbti našlių ka- 
gatvių ir aikščių švarai išlei- ralienę Adelę Paškevičienę į 
džia per metus per $13,600,{ir karalių Kazimierą Glode- 
000. Vien gatvių valymui ni. Banketas bus sekmadie- 
pernai išleista 3 mil. Gat- nį, birželio 6 d. 4 vai. popiet;

Verta žinoti

Ar bostoniečiai žino, kad

vių yra 750 mylių.
Clevelandas, kurio gatvių 

ilgis yra 1,560 mylių, suge
ba jas išvalyti už $865,000.

Milvvaukee, kuris švaros 
požiūriu yra pavyzdingiau
sias. 1,350 gatvių ilgi išvalo 
už $1,250,000.

Bostonas už atmatų išve-i 
žimą 1970 m. sumokėjo 4.8 Į 
miliono dolerių. Taigi čia iš
leidžiama valymui žymiai

Sandaros salėj t 
So. Bostone.

124 F St.,

Bus valgių ir gėrimų. Ren
gėjos kviečia visus atsilan
kyti ir smagiai praleisti tą 
sekmadienio vakarą.

Lankėsi Pr. Ožinskas

Penktadieni mus aplank 
Argentinos Lietuvių Balsoį 
leidėjas Pranas Ožinskas, j 

į kuris prieš kelias savaites i

KELEIVIS, SO. BOSTON

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Savybės:
I’roduktingumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

daugiau nei kituose mies-ia^ko pasisvečiuoti į JAV, i 
tuose, o nešvara po to dar Į jau buvo Kalifornijoj, Chi-i 
didesnė, negu kitur. j eagoje> New Yorke ir ktJ

Birželio 1 d. išskrido i Bue-
Statys 40 aukštų namus t nag j\jres_

Sylvester Magee iš Columbia, Miss., gimė dar vergijos 
Lakais, 1S41 m. gegužės 29 d., taigi ateinanti šeštadieni 
jam bus 130 metu. Jis rodo auksini dantį, kurį jam dan
tų gydytojas Broeato įdėjo sukakties proga. Tas ir dar 
kitas dantis yra ne tik iš aukso, bet ir su 2 1 karatą dei
mantu. Gimimo dieną jis at.-vente Nevv Crlesnse.

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pat ėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

CHIEF

Pajūiys ries Atlanto j?at-, j mįjSų Įstaigą ji atlvdėjo 
ve po kelerių metų bus vienaip Keleivio skaitytojai Kardažuvė vandenyje iš- 

. gražiausių Bostono dalių. | §niuoliai kurie vra gyveno vysto toki dideli greitį, kad 
Ten jau pastatytas akvariu-Į ^ ntinoje ir o-eri Pr O- j°s viršutinis žandikaulis 

. mas, jairbaigiami statyti du! Minsko pažįstami. * tampa baisiu ginlriu. Viena-
dangoraižiai ir pradėta ruoš-i ’ ’ me Anglijos muzie juje yra
tis tolimesnėms statyboms,į Minėsim tragiškąsias dienas 6 coliu ąžuoline len' a, kurią 
kurioms bus išleista 54 mil. į kiaurai permušė ka- dažuve.
dolerių. Čja isaugs 40 aukš-l Bostono LB apylinkė ren-
tų ofisams namas 30 mil. do-; gja 1941 metų birželio me
relių vertės, 7 aukštų gyve- nesio trėmimų Į Sibirą ir Me
namasis namas ir garažas 8 tuvių tautos sukilimo prieš knygą
mil. dol. vertės, 7 aukštų į-
staigų ofisų namas ir gara
žas 7 mil. dol. vertės, 9 a 
garažas 900 automobilių 5 
mil. dol. vertės, 12 aukštu 
pigesnių butų namas 4.5 mil. 
dol. vertės.

imkit ir skaity kir

.«o
lt v

Per dieną ugniagesius 

apgauna 40 kartų

Bostone visokie padaužos 
be reikalo ugniagesius iššau
kia net 40 kaitų. Pernai to
kių iššaukimų buvo 12,751. 
Miestui tai atsiėjo 7 mil. do
lerių. lai vis 12-17 metų pa
auglių darbas.

Nors už apgaulingą ugnia
gesių iššaukimą yra nusta
tytos bausmės, bet n-eteko 
girdėti, kad tokios bylos bū
tų karų iškeltos, o mokesčių 
mokėtojų pinigai byra į van
denį.

bolševikų okupaciją 30 me- TERORO Lt V k .G 
;ų sukakties minėjimą birže- į p r < j A >v.
lio 12 d. 7 vai. vak. šv. Pet- p., A
•o parapijos bažnyčioje bus

'pamaldos už pavergtą Lietu- Joje smulkiai aprašyt, j 
vą, kurias laikys prel. dr. V. bolševikinio terv.o sistema 
Balčiūnas. Po pamaldų pa- tos vergu stovyklos, kurios* 
lapijos salėje bus iškilmin- kentėjo ir žuvo mūsų 
gas susirinkimas/ kuriame broliai, seser s, gimines i? 

'kalbės prel. dr. Vytautas draugai. Knygos kaina - 1 
Balčiūnas. Meninėj 'progra- 75 centai.

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street, Quincv, Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

1 Oil Heating Equipment r

IŠNUOMOJAMAS ATSKIRAS. Lietuviai ir žemaičiai, ar 

VIENOS siiiiMOS NAMAS — j galvijai esame? Argi tėviš- 

j kcs kalbos niekad nebmokė-10 KAMBARĮ Ų
Dorchester — Codman Sųuare 

rajone išnuomojamas didelei šei
mai (arba dviem) vienos šeimos 
namas iš 7 kambariu ir virtuvės 
ir atskiro butelio trečiame aukš
te iš 2 kambarių. virtuvėlės ir 
vonios. Yra garažas.

D'l salvgu skambinti telefonu 
288-5999.

(23)

sime?
D. Poška

Pasiturinti našlė ieško rimto 
gyvenimo draugo apie 60-70 me
tu amžiaus.

Kas jaučiasi vienišas ir ieško 
ramaus šeimyninio gyveninio, 
rašykite Keleivio adresu, pažy
mint ant voko M.A.

(22)

’Švarus“ autobusas

moj dalyvauja komp. Jero
nimo Kačinsko vadovauja
mas choras.

Organizacijos prašomos 
pamaldose ir susirinkime da
lyvauti su savo vėliavomis.

i
Bostono lietuviai kviečia-' 

mi gausiai dalyvauti šiame 
tragiškųjų dienų ir lietuvių .1 
tautos sukilimo minėjime. ;l
Bostono LB apyl. valdyba 

Yra ir daugiau ”jaunuolių“

11Julija Martinienė pranešė 
žinanti dar šiuos ”jaunuo-i 

~' liūs ir jaunuoles“: Antaną'
Didžiausi oro teršėjai yra 

automobiliai, taigi — ir au- 
tobusai. Gegužės 16-22 die-! Gvaizdiką, 96 metų, seniau 
nomis buvo paskelbta trans- |yven^si Bostone, o dabar ’ 
porto savaitė. Ta proga bu-f MansfieIde, Mass., kuris ge-
vo rodomas autobusas, kuris i d* ^ai ^u? 0 kvykęs

iri St. Griganavičiaus pager
bimo banketą; Oną Riškie
nę, 91 metų. gyvenančią Hy- 
de Parke, ir 85 m. amžiaus 
Marcelę Simanavičienę, gy-; 
venančią Randophe.

beveik neteršia oro ir neke
lia triukšmo. Deja, nešvarūs 
keleiviai suteršė autobusą.

Naujiena meno mėgėjams

Bostono meno muziejuje 
(465 Huntington Avė.) nuo 
gegužės 28 d. atida ryla gar
siojo prancūzų dailininko 
Paul Cezanne (1839-1906) 
kūrinių paroda. Ji tęsis iki 
liepos 4 d. Parodoje yra a- 
pie 80 Cezanne kūrinių.

Bostono

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Yalmokas naujose pareigose

Joseph Yalmokas išrink
tas So. Bostono bendruome
nės sveikatos tarybos vyk
domuoju direktorium.

J. Yalmokasyra baigęs bi
ologiją Bostono Kolegijoj, 
viešosios sveikatos magistro 
laipsnį gavęs Northeasteim 
universitete. Jis ėjo Dimock 
bendruomenės sveikatos 
centro direktoriaus padėjė
jo pareigas.

Rugpiūcio 8 d. Romuvos 
parke Montelloj - Brocktone 

i Minkų radijo gegužinė, 
į Birželio 13 d. 2 vai. po 
pietų Tautinė' S-gos namuo
se komp. J. Gaidelio moki-j 
nių koncertas. L
---------------------------------- t,

1'
Dovanokite savo drau I

gams ir bičiuliams metine 
Keleivio prrnumeretą. Jums 
atsieis tik $7, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaite gaudamas Kelei- 

I vį, jus tikrai atsimins.

SPECIALIAI 

Į LIETUVĄ

VISA APMOKĖTA
GAVĖJAS NIEKO 

NEPRIMOKA
SPECĮAL I..........$47.00
10 sv. taukų. 10 sv. kvie 
tinių'mihų, 10 sv. ryžiu,

' 10 sv. sukraus.
VERTINGIAUSI \ 
DOVANA JŪSŲ

GIMINĖMS
DIRBTINIAI KAILIAI
Pasakiškos vertės, di
džiausias pasirinkimas 
vienos spalvos ir dryž lo
tų audinių (mink) ir ka
rakuliu..

KAINA TIK $90.00 
19 SKARELIŲ. $4 .80
5 vilnonės, dideli ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvą. 
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $8.50.
MIŠRUS siunt. ..$126.00 
LABAI VERTINGAS!

Medžiagos 3 jardai vyrą 
žieminiam paltui. 100 G 
vilnos. 3 jardai moterų 
žieminiam paltui, 100 > 
vilnos, 0V2 jardo vyrų 
kostiumui, 100L vilnos,
3 jardai moterų žieminei 
suknelei. 100G vilnos,
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio), 2 ; aviu 
užvalkalai. 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
Yra daug kitokiu dalyką 

PAPRAŠYKITE 
NAI ILIl STRUOTO 
KAI M.OGŲ VELTUI 

UžSAKLK ;TE TUOJAU 
L’ŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS (OP.

125 F"st 23rd Street 
Fifth Floor 

Neu York. N.Y. 10010 
Tel. t 82-1530 

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

; Senato teisių komitetas ruošia- 
Paskirti Ottą Otepką subver- 

syvinės veiklos kontrolės tary 
bon su $36,000 metine alga. Jo

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radi ji 
Programa Naujoj Anglijo 
š stoties VVLYN, 1360 ki i 
lociklų ir iš stoties FM, i 
101.7 mc., veikia sekmadie-! 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
:ią. Perduodama: Vėliausių

k.ndida.ūra prie; por, metu bu-l',a?auHni-'! ž‘ni« Sąntraoto
v:, atmesta dėl to. kad jis palai-' r kn'n«"‘«7'-

tos ir Magdutės pasaka.kns ryšius su kraštutinės deši- . 
nės organizacijomis ir gaunąs 
pi gu iš John E rch draugijos.

Japonai augina mažas žu- 
v ‘.s. kurios prieš žemės 
dre /ėjimą pradeda plašky- 
tis akvariume, tuo įsspėda- 
mos anie artėtai Ha nelaime.

PARDUODAMAS

siuntiniu agentūros Bostone

Biznio reikalais kreiptis
Baltic Florists cėliu ir dova 
nu krautuve. 502 E. Broad 
tvav, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gat:n> 
nac ir Kolpivjg

nenusiminkite:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau-

S AVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja sRaiiyiojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų vi: uomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690. Quehec, CANADA

SLA
, , - - j gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- 3

ssvrius su prekėmis - dovano- arba grąžiname pinigus,
mis į Rusiją. Lietuvą, Latviją,
Estiją ir kitas valstybes.

Skambinti po o vai. vakaro

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

elefnnu 277-023S.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

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

Nevrark. NJ. 07105

Sies vasaros paskutinė 

ekskursija į Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO RUGPIŪCIO 26 DIENĄ.

Norintieji su šia grupe keliauti' prašomi skubiai 

registruotis.

Kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
330 V/est Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

H

SLA—jau 80 met y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTI NIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą * už $1,600.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N-Y. 10001

1



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 22,1971 m. birželio 1 d.

;! . . I

Vietines žinios t
Draugių pasikalbėjimas Į Pagerbė adv. A. Shallną

apie Sandaros banketu ! Lietuvos garbės konsulas 
_ adv. Antanas Shallna. 1916

Dr. G. Stapulionienė 

atostogauja

«>
Dėl ligos dantų gydytoja 

auk’as Stapulionienės kabinetas 
karinėn tarnybon. 1919 m. iki liepos 1 d. bus uždarytas.;

,yvenimą ir; Visi jos pacientai nuošir-' 
gavęs " .........................
town universitete pradėjo ti ir grįžti.

Buvusi Bostono Lituanis- ............ . ..................
tinęs mokyklos mokytoja, 
skautų veikėja Paulina Kai-i 
vaitienė pernai išėjo i pen
siją ir išvažiavo pasisvečiuo- salėje, 124 b gatvėje, 
ti i Australija, kur ji prieš B°stone. Darbščios kaip bi- 

j A.V gyveno i šeimininkės žada paga
minti gardžių valgių ir sve-, Įsigalėjus komunizmui.

** ■>*******#♦ t

Serga Paulina KalvaitieneKas mažai turi, tas daugiau 

duoda

Maža ir neturtinga Bosto
no Lietuvių Mokytojų d-ja 
iš savo liesos kasos paskyrė1 
$75 i Fordhamo universite-* w . . Ito vasaros kursus važiuojan
čiai jaunai lituanistinės mo
kyklos mokytojai Aldonai 
Dabrilaitei pedagoginių ži-Į 
nių pagilinti, kad vėliau ga-1 
lėtų dar sėkmingiau toje mo
kykloje darbuotis. Ta mo-:
kytojų organizacija pažade-j ronaitės-Grebiiūnienės. 
jo dar ir kitą jauną kandi
datą i mokytojus atitinka
mai iš savo paskutinių san
taupų paremti, jei toks atsi
rastu.

atvyk dama

, — Sveik“’ ,niela Pe.t.ront metais baigęs Cornei 
k'!A:'“,;^«er« nauJ,en«?! versite^, buvo pašI I L' a L’ i u r * . - ..O kokią?

— Ar girdėjai kad

neil uni-

, . . • i , x sar?“! gi ižęs i civilini
dai letes i engia jaunėtą nas- į stipendiją George- džiai linki greičiau pasveik-
lių karalienei pagerbti?
j ~ *^e' negiidėjau. O ^a'!ruo<;tis diplomąGnei užsienio 

oa jis bus. j tarnybai, studijuodamas ati- S
— šį sekmadienį, birželio tinkamus mokslus. Mokėda- 

6 d. 3 vai. popiet Sandaros mas rusiškai, j s būtų buvęs

usirgo Antanas Vileniškis

So.

Ona G aškienė šiomis die- čius pavaišinti iki soties. Bus!
nomis gavo laišką iš vienos ir muzika, kas norės, galės
pirmųjų lietuvių tautinių patrepsenti. Visi bus paten-
šokių puoselėtojų — M. Ba- kinti.

„ : — Gerai. Onute, kad man1 as'
laiškas rašytas gegužės 19 
dierą. Jame rašoma,
Paulina Kalvaitiene 

paguldyta

Piaeitą savaitgalį mūsų 
JAV atstovvbėn1 bičiulį Antaną Vilėniškį iš-į 

Maskvoje, bet pasikeitus tiko širdies priepuolis. Jis! 
politinei padėčiai, Rusijoje! paguldytas Carney ligoninė-

paskirtas

A.
Shallna pakeitė savo suma
nymus ir vėl grižo i Cornell 
universitetą gilinti teisės 
studijų.

0 štai. — pusmilioninio 
turto Bostono Lietuvių Pi
liečių draugija neseniai at
metė tėvų komiteto {įrašymą 
tam reikalui paskirti $100... 

P. Bliumas apleido ligoninę

Petras Bliumas apleido E- 
lizabeth ligoninę, bet dar vi
siškai nepasveiko.

Namas Cambridge, kuriame nuo rudens gyvens jaunave
džiai — prezidento N'isono duktė Tricia ir jos vyras 
Edvvard Co\. Harvardo universiteto studentas.

je ir palengva sveiksta
Tokia nelaimė šį plačiai 

pažįstamą ir paslaugų tau
tietį užpuola jau antrą kar
tą. Nuoširdžiai linkime kuo 
greičiausiai pasveikti ir vėl

Adv. Z. Snallniene sveiksta Linkėjimai iš San Juano

Adv. Zuzana Shallnienė. Eufrozina Mikužytė at- 
po ištikusio širdies priepuo- siuntė iš Puerto Rico linkėji- 
lio kurį laiką gulėjusi New:mų. Ten ji buvo nuvykusi 
England Medical Sentre li- dalyvauti metiniame JAV

Šiemet sukaito 50 metų, 
kaip Georgetotvn universite-!grįžti mūsų tarpam 
te buvo išleista pirmoji di-!

tokį įvykį priminei. Dabar 
ne tik aš ateisiu, bet ir savo

staiga'd*aUgeS *r c^rau^us Pakvie- plomatiją studijavusiųjų lai-
1 SIU‘ „ . „. . . ... . da, kurioje buvo ir A. Shall---------- — j ai> slrfjejCj Ig1 pasima-

kad

ligoninė-susirgo.
je. kur jai gegužės 17 d. pa- tymo birželio 6 d. Sandaros 
daryta skrandžio žaizdos o- salėje! M.P.
peraciia. Jos avvvbė buvusi
dideliame pavojuje, bet tas į 
pavojus jau praėjęs, ir po1 
poros dienų būsią galima li-1

I. Vasyliūno mokinių 
koncertas

J. ir V. Jankai Bostone

na. Ta proga vėl susirinko j Jadvyga ir Vincas Jankai ,č°^ineJe- jau guzo namo 
tos laidos kolegos, čia iri iš Floridos atvyko pasisve-i Pa*eng'a >veik>ta. 
adv. A. Shallna buvo uni-jčiuoti į Bostoną ir čia žada
versiteto pagerbtas ir apdo- pabūti iki liepos pradžios, i 
vanotas specialiu rastu. ; Vincas penktadienį atsilan- <

Šoks ”Eglutės“ šventeje

ir Prekybos ženklų draugijos 
Į suvažiavime, kaip C PC In
ternational bendrovės atsto- 

: vė.
E. Mikužytė yra ilgametė

Adv. A. Shallna yra vie-'kė mūsų įstaigoje, ta proga ■ Vaikų žurnalo ’’Eglutės“ SLA veikėja, dabar sėkmin- 
Birželio 6 d. 3 vai. popiet nintelis iš senesniosios kar-' nepamiršo apdovanoti ir šventė ruošiama birželio 6 gai eina jo centro iždinin- 

Community Music Centre tos atstovų JAV ėjęs specia- Maikio su tėvu. Jis pats yra d. N.P.M. seserų sodyboje kės pareigas.
J. Tumavičienė jau namie

Jadvyga Tumavičienė iš 
Robert Brigham ligoninės 
jau sugrįžo namo.

visiems

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 82868

yra vienintele ouciaii jsia. 
ga VVorcestery, Kuri siunčia

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RIJDOKIUTĖ)

O P T O M E T R I S T «
V a tai: dos:

nno 10 ry+otiki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—-uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

siuntinius tiesiog iš A orces-* 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street
E. Miiton, Mass.

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki # va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijojeA. .f. NAMAKSV
«! Real Estate & Insurance «!'galima gauti Lietuvos ope- •

321 Country Club Rd. 
Newton Ct.itre, Mass. 02159$ 

Tel. 332-2645

ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari 
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesi-unčiame.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš \Yorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškaivą ir kitus Rusijos valdomus! 

plotus! Siuntiniai sudaromi iš IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami

jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Či» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų $ 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, J 
labai žemomis kūmomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Bei man tai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisomo laikrodžio* 

, žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4«49

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

JPfDINIS
CPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

Prekės parduodamos nuže^ 
mintomis kainomis. Nuroa-

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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs garny bos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už- .
sakyti jų gamybos prekes, čia to™Į’ kad skarelių kainos 
sumokėsite pinigus, o giminės Į PaKlls*
len vietoje galės pasirinkti už- Atidaryta darbo dienomis 
sakytas prekes. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Taipogi tarpininkaujame pei i o šeštadieniais
j tam tikras įstaigas atsikviesti j nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p* 

gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. susitarimą telefonu. 
Patarnavimas atliekamas grei- 389 W. Broadway
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- • So. Boston, Mass. 02127 
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski Tel. 268-0068

s;

Ę The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiluome gydytojų r« 
ceptus ir turime visus gatavus vaistui.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm*

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

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekas.

r

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

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

Skambinkite

268-4662
... .2.'

South Boston Savings Bank |l Trans-Atlantic TraveI SemcejMVMVll ■ O M-r***»*». . DALGIALSIA PATYRLSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay. South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indelius moka

už visus kitus indėlius moka

51*
5;4%

Nuo Įdėjimo dienos — kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet. Šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus.

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

Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisai 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
jonas starinskas 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

į Tel. CO 5-5854
z « « A,*

EI ood Square 
ttardivare C o.

Salininkas N. J. ALEKNA 
62S EAST BROADVVAY 
SOI'TH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414H 

R<jTnaT-.in M<x*re Dažai 
Popi*rc.!» Siaromg 

Stiklas 1 angami 
Viepki* reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
(raležiee daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

i :>

DALGIALSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 
ĮSTAIGA 1

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanu pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

J’odarogifts Ine. skyrių 
Bostone

AT

Darbo vai«.<aos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

— Veeeeeeeei




