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Prof. Vytautui Marijošiui 
60 metų

Dienos bėga ne tik didin-' delis ir Jeronimą 
dainos mūsų rūpesčius ar su žmonomis, 
retesniais atvejais ir mate
rialinį bei kultūrini lobį. bet 
ir kraudamos ant mūsų pe
čių vis didesnę metų naštą.
Šiandien net nesinorėtų ti
kėti. kad ir mūsų įžymųjį ~_______________
dirigentą Vytautą Marijo-,
šių, gimusi 1911 m. Kepo* GengsteriamS neį įr 
10 d., jau užgulė šeši dešimt
mečiai. Tiesa, dar galime pelės padeda 
džiaugtis, kad jie šio meni-

Kačinskas

Mes sukaktuvininkui nuo
širdžiausiai linkime dar ilgų 
ir kūrybingų metų dar ir mū
su tautos labui.

ninko nė kiek nesulenkė, ne
pakirto sveikatos, nesuma
žino kūiybinės energijos ir, 
minties lakumo.
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Nepavyko nuversti Maroko 
karaliaus Hassaao

Karaliaus puotoj žuvo trys generolai, daug karaliaus 

gynėjų ir sukilėlių, jų tarpe ir sukilimo vadas. Sukilėliai 

labai išgąsdino ir apmušė puotoje dalyvavusius diploma

tus. Nušautas Belgijos ambasadorius. Bet karalius išliko 

gyvas ir sukilimą kietai malšina.

Praeitą šeštadienį, liepos išvestas iš tų patalpų, išliko 
lo d., vakariečiam palankus; gyvas ir nesužeistas. Sukilė- 
Maroko karalius Hassan II liai buvo nugalėti, ir šako
davo vasaros rezidencijoje, j ma, katl aktyvūs sukilimo

dalyviai
šaudyti.

apie 15 mylių nuo Rabato, 
šventė savo 42-sias gimimo 
metines, čia dalyvavo apie 
500 užsienio diplomatų ir 
kitu svečiu, kurie buvo vai- 
šinami karališkųjų rūmų sa
lėse ir soduose.

Bet čia staiga pasigirdo 
šūviai. Svečiai iš pradžių 
manė, kad tai kokia nors iš
kilmių programos dalis, bet 
kai pradėjo zvimbti pro au
sis kulkos ir kristi pašauti

būsią tuoj pat su-

Karalius sukilimą malšin
ti ir krašte atstatyti tvarką 
pavedė ištikimam ir karuo
se pasižymėjusiam generolui 
Mohamed Oufkir, kurio da
liniai dabaę užspaudžia pas
kutinius sukilimo židinius.

Dabar karalių Hassan 
sveikina net Egipto prezi
dentas. nors įtariama. kad 
prie šio sukili- .o organiza
vimo ir Egiptas yra pridėjęs 
savo pirštą.

Karaliaus kruvinoj puotoj 
dalyvavę vakariečių diplo
matai pasakoja daug įdomių 
epizodų. Per susišaudymą 
vieni svečiai nėrė laukan 
pro langus, kiti per sodo 
tvoras, o dauguma sugulė 
ant žemės. Britų diplomatas 
pasakoja, kaip jis prigulęs 
greta Jugoslavijos atstovo, 
patyrusio partizano, kuris 
galvą užsidengė kėde nuo 
rankinių granatų skeveldrų. 
Tą pat padaręs ir anglas ir 
išlikęs sveikas.

sukaktuvi- 
vienas iš pačių i

Albany. N.Y., gengsteriai 
sugalvojo naują ginklą pri
versti vykdyti jų įsakymam.
Ten jie norėjo nupirkti savo
reikalams vieną grožio salo- Vyriausias skautininkas v .s. P. Molis
ną, bet savininkai nesutiko Yorke šių metu birželio 13 diena, 
parduoti. Tada vieną gražią į

iškiliausių mūsų muzikinio! dieną, kai salonas buvo pil-j 
elito atstovų. Jis išaugęs ne-i nas klienčių, jie atėję iškra-i 
priklausomoje Lietuvoje, sa- tė ten pelių maišą. Galite į-j W
vo muzikos meno srity rim-

ninkas vra

sivaizduoti, kas dėjosi, ko- p ArnvriL-nc 
kia kilo “gražuolių“panika!

Čiurlionio ansamblis,
tai tobulinęsis Prahoje ir ki
tuose Vakarų Europos cent-i 
ruošė, buvęs vyriausias Lie-! 
tuvos operos dirigentas ir 
meno vadovas, mūsų kon
servatorijos profesorius, tu
rėdamas didelę erudiciją.—,
ir išeivijoje nenukrypo nuo! duotu 
savo profesijos kelio. Pra
džioje kiek pavargęs mažiau 
reikšmingose .vargonininko 
pareigose, jis šiandien jau 
yra privilegiuotas Hartfordo 
universiteto profesorius, ku-i 
riame ne tik dėsto muzikos i
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; Lietuviai ir sporte Vietnamo karui — 
išgelbsti rusus i is kiekvieno $190

____, __ Kai spaudoje randame1 Kongreso bibliotekos spe
Tą patį dalyką jie pakai-1 dienų gastroliavęs Venecue-; žinią apie tos ar kitos sovie-i cialistai paruošė senato už- puotos dalyviai, suvokė, kad 

tojo ir kitą kartą. Aišku, • Joj ir Kolumbijoje, jau su-'tų sporto komandos laimė-! sienio reikalų komisijai pra-• PT^is daug rimtesnis, 
moterys pradėjo eiti kitur į grižo į Cievelandą. į’jimus, beveik visada užtin-1 nešimą, kuriame rašo, kadi
gražintis, todėl savininkai į i kame ir labiausiai pasižymė-{ Vietnamo karas iki š.m. va-
buvo priversti saloną par- Jis turėjo 15 koncertų — jusiu lietuviškas -pavardes.

Kaip žinome, gengsteriai 
vartoja ir žiauresnes prie
mones savo tikslams pasiek
ti, nesivaržydami panaudoti 
nei kulką, nei peilį
mirtina ginklą.

dalykus, bet ir diriguoja a-j TJZfiPn Jnr nknwn<i merikiečiu simfoniniams - C ZllKO aar akmensor
kestram ir dalyvauja ameri
kiečių stambaus masto mu
zikiniuose renginiuose.

Vytautas Marijošius 
Nevv Yorke. Chicagoj bei ki
tur dirigavęs ir lietuvių 
rengtuose iškilmingų progų
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4 Kolumbijoje ir 11 Venecu- 
eloje, o be to. dar dainavo! Štai neseniai Berkeley 
radijo ir televizijos progra- i mieste, netoli San Francis- 
mose. • co, lygiomis pasibaigė JAV

j ir Sovietų Sąjungos lengvo- 
Venecuelos krašto apsau-' sios atletikos varžybos. Jose

Pasirodo, apie 10 aukštų
sūrio mėnesio atsiėjęs S9S. ka,rL?kil! b“vo suo.^n“3V« 
bilionus. taigi kiekvienam i kūno tikslas nu
gyventoji!! tenka po $490. ! vuers,‘ al„n.uiiud>'i1 karah« 

J 1 i Hassan II-jį ir Maroką pa-

ar kitą!gos ministerija čiurlionie-i pirmąsias vietas sovietų 
! čius buvo pasikvietusi sve- į rinktinei iškovojo lietuviai: 
j čiais į Venecuelos 150 metų vilnietė N. Sabaitė 800 met- 

ir R. Bitė 3,000• nepriklausomybės sukakties rų bėgime

skelbti respublika. Tai pa- 
sužeistų— 349,000, vietna- daryta pagal Libijos vadi- 
miečiu ir kitu sąjungininkų namosios ’ liaudies vyriausy- 
— 478,000, Vietnamo civi-; bes“ dirigavimą iš užsienio, 
linių gyventojų — 1 milio- kur taip pat dar neseniai bū
nąs, komunistu — 715.000. i vo nuverstas karalius Idris.

Amerikiečių žuvusių ir

amžiaus žmones
Mindanao (Filipinuose) 

salos giriose užtikta lauki- 
vra nių žmonių giminė, kuri te

begyvena akmens amžiaus 
gyvenimą. Jie vartoja ak-

į minėjimo iškilmes.

Nusavino vario 
kasyklas

Čilės parlamentas nutarė, 
nusavinti 3 bendrovėms pri-: 

mens įrankius, nedėvi jokių klausančias vario kasyklas.;
JAV piliečiai ten buvo su-j

metrų bėgime su kliūtimis.

Vilnietis šapka buvo tre- 
: čias šokyje į aukštį, o kau- 
į nietis R. Plungė buvo ket 
virtas

Plungė 
rutulio stūmime.

Toki klausimą ten 
sunku paaiškinti

koncertuose,, pastatęs Chi- į drabužių, išskyrus vieną ki 
cagoje Verdi operą Likimo; tą medžio lapą. nėra ragavę 
galią“, užsakęs kompozito- i cukraus, druskos, nerūkę ir 
riams sukurti keletą lietuvis-; neuostę tabako ir nieko ne- 
kų originalių operų, įnešęs j žino apie mūsų pasauli ir jo 
į lietuvių muzikinį gyvenimąį rūpesčius.
daug naujo ir gaivaus vėjo. i

Jie minta augalais ir su- 
\ ytauto Marijošiaus žo- medžiotais gyvuliais, 

dis muzikos meno klausi-j
mais visada buvo ir yra au-^Yef generolas Vūl'O 

toritetingas, tvirtai argu-Į
mentuotas ir reikšmingas, o narkotikų bizni 

jo darbas — pavyzdys ki
tiems. O ir visas jo asmuo' Kongresmanas R. Steele 
ir dabar dar švyti jaunatviš-! iš Conneeticut kongreso ko
kai gyva menininko siela, mitete pareiškė, kad heroi-* 
ženklinančia aistringą do- ; ną pardavinėja patys viet- j 
mėjimąsi kūrybiniu pašau-į namiečiai. Jis suminėjo gen.;
liu ir jo naujausiais atsieki-! Ngo Dzu. korpuso vada, ku-lz^>e esantiems \ia uzdiaus- 

is. 1 ris vežioja narkotikus 'karo1 tos visos demons‘racijoS.
lėktuvuose ir sunkvežimiuo- bal’' ^ul\et tą įsakt mą 

sulaužė, dalyvaudamas įly
dė parke demonstracijoje

dėję pusę miliono 
vertės kapitalo.

doleriu

Savininkams būsią atly
ginta dalimis per 30 metų.

Čilės eksporto 80'< suda
rė pajamos iš parduodamo 
vario.

Teisia kapitoną už 
demonstraciją

Du latviai taip pat laimė
jo dvi pirmąsias vietas.

Pennsytvanija daros
”slapesne'

Pennsylvanijoje nuo 1794 
metų sekmadieniais drau
džiama pardavinėti smuklė
se ir restoranuose degtinę. 
Dabar tas draudimas panai
kintas, bet sekmadieniais 

: dar nebus galima pardavi-j 
nėti degtinės buteliais išsi

Karaliaus vasaros rezi
denciją puolė sukilėlių kari
ninkų atvesti kadetai, ku- 
riems buvo pasakyta, kad 

Lenkijoje “Slovvo Po\v- karalius, esąs užsienio diplo-
szechne“ išspausdino skai- matų nelaisvėje ir reikią jį 
tytojo laišką, kuriame tasai išvaduoti. Tuo pat metu apie 
stebisi, kaip Amerikoje ga-600 sukilėlių užėmė sostinės 
Įėjo spaudos laisvė laimėti Rabato radijo stotį ir jau pa- 
bylą prieš centrinę valdžią, skelbė, kad karalius esąs žu- 
Skaitytojo nuomone, ta byla vęs ir jie perima krašto val- 
rodo. kad Amerikoje ’lais- džią. Be to. sukilimangun- 
vė yra laisvė“ ir spaudos lai- dančius pranešimus ėmė 
mėjimas prieš vyriausybę transliuoti ir Libijos radijo 
reiškia ir demokratijos lai- stotys, kur buvo žadama su- 
mėjimą. i kilėliams karinė parama.

f n esti n ai.
Amerikos kariai gali da

lyvauti demonstracijose ne į kur"sekma-i i^ karo Vietname, o kita
tai n\bos metu n ne .ka”<> j dieniais neĮeidžiama parda-iPelno kitais būdais ir prie 
uniformoje. Bet užsienio ba- .... 1 S-----

Amerikoje dar yra 12

vinėti degtinės.

mais.

Deja, labai gaila, kad šis; 
talentas geriausiais ir bran
džiausiais metais turėjo žė
rėti ne Lietuvos teatro sce
noje, o svetimų išeivijos ša
lių auditorijose, kraudamas 
kultūrinį pelną kitiems.

Redakcija pridėjo priera-į Karaliaus rūmų užpuoli- 
šą. kuriame sako. kad skai- me žuvo apie 50 svečių ir 
tytojo aiškinimas yra klai-j karaliaus gynėjų ir apie 150 
dingas. Esą. tai buvusi ne užpuolikų, čia žuvo ir Bel- 
laikraščių prieš vyriausybę gijos ambasadorius Marcei 
byla, bet dviejų galingų gru- Dupret ir trys generolai. Pa- 
pių rungtynės dėl pelno, sirodo, karaliaus puotoje bu- 
Viena grupė norinti pelno; vo ir sukilimo vadas genero- 

! las Mohammed Medbouh, 
kurį 'sąmyšyje patys sukilė-

monemis

Kadangi sukilLx... kade
tai. šiaip ištikimi karaliui, 
buvo vadų suklaidinti, jiem 
tyčia pasakant, kad diplo
matai laiką nelaisvėje jų 
karalių, tai svečiams grėsęs 
didžiulis pavojus, nes jie ga
lėję visus iššaudvti. Ir taip 
sukilėliai juos k-'kę kelias 
valandas suguldė tus ant 
grindų, su iškeltom rankom 
pristatytus prie sienų, ap
daužę šautuvų buožėmis, o 
kaikuriuos net apiplėšę.

Kadangi priėmime daly
vavo ir dipk natų žmonos, 
tai panika buvusi dar dides
nė.

Atrodo, kad karalių? Has
san vėl suėmęs kietai val- 

* džia i savo rankas. Sukilimoliai per apsirikimą nušovė. į 
Bet karalius, sumanaus sar-i dalyviai jau dabar šaudomi, 
gybinio nuo kulkų lietaus' Maroko santykiai su Libija

Belfaste, Anglijai pri
klausančioje Š. Airijos daly- ! -

ir net Egiptu gan ž; miai pa
blogėti. Bet svečiai diploma
tai visą amžių atsimins tą 
karališkąją puotą

skubiai patrauktas į šalį ir
Čilėje smarkiai drebėjo 

žemė. Žuvo 74 žmonės, o su
tra .cinėje £eįstų yra daUgiau nei 200. 

* pro-

se. I tą kaltinimą atkreipė
dėmėsi ir P. Vietnamo pre- ... . - - •

tardo Pnes ka, a V įetname ir ten Ie’ protestantų
dar sakydamas kalbą Jis šventėjje, kuri skirta pro- Dr buvo iuntamas

ir 5OP- testantų laimėjimui prieš ka- J _. [LiekiįenUS LOkietįs
zidentas, ir generolas 
mas. i dėl to bus teisiamas, ir gre- 

{ šia 4 metai kalėjimo.

Poetas Evtušenko Sovietų
Praeitą savaitgalį V. Ma-! S-gos rašytojų suvažiavime Prez. Nixonas per patarė- 

rijosiaus sukaktis buvo pa-; kalbėjo, kad Stalino dienos ją Rumsfeldą atsiuntė svei- 
minėta Hartforde jo artimų- niekada neturėtų grįžti. Jis kinimą visiems liepos 4 d. 
jų bičiulių ir bendradarbių Į ragino rašytojus atviriau
būrely, kur dalyvavo ir mū-. diskutuoti “užgintas temas“ 
sų kompozitoriai Julius Gai-į ir Įvairias problemas.

talikus paminėti, sprogo 
kelios bombos. Tai sukėlė 
dar didesnes riaušes ir teko 

__ šauktis kariuomenę joms ap
malšinti.

Šiomis dienomis Maroke 
numato apsilankyti JAV vi- 
cmrezidentas Agnew. Ma- 

V. Vokietijos parlamen- tyt, h sukilimas buvo ruoš- 
prezidentas tas nutarė 1984 m. įvesti'tas dar prieš tą apsilanky- 

kiekvienam gyventojui nu-'mą, kad būtų sutrukdytas ir 
merį. kuriuo jis bus žymimas šio JA\ auk\o pareigūno

ir kitoje Andų kalnų pusėje 
— Argentinoje. turės SOVO nUUMl

TFL - CIO1
i George Meany sako, kad, 
jeigu jis būtų JAV preziden-

susirinkusiems j Ketvirtąją Nevv Yorke širies liga mi- tas, tai Įvestų kainų ir atly- visuose dokumentuose. Tai vizitas, kuriuo siekiama dar 
JAV ir Kanados lietuvių rė džazo karaliumi vadina- ginimų kontrolę infliacijai pagreitinsią nustatyti to ar pagerinti abiejų šalių san-
dainų šventę. mas Louis Armtrong. 1 sustabdyti. kito asmens tapatybę. tvkiu?
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lis ežero bangose: pasirodė, 
pasiūbavo ir... dingo mirtini 
alsuojančiuose rūkuose... ar
ba susirado geresnes gyven- į 
vietos“.

„Tik vienintelis, tas nepa
vargstantis Keleivis, kaip! 
atkaklus knygnešys Rusijos 
caro priespaudos gadynėje, 
neša džiugias, o kartais ir 
graudžias žinias apie Bosto
no lietuvių veiklą“...

SLA. LIETUVYBĖ IR 

KULTŪRA

„Vienybė“ gegužės 28 d. 
paskelbė SLA centro sekre- 
oriaus Algirdo Budreckio 
paruoštą sąrašą SLA aukų 
'lituanistiniams reikalams“. 
Jis į odo, kad nuo 1938 iki 
1970 metų galo SLA „yra 
šleidęs $41,232.54 studen
tams remti, lietuvių tremti
niams šelpti ir pagelbėti, 
Knygoms leisti, radijo prog- 
•amoms bei laikraščiams iš- 

’aikyti, lietuvių politinei ak
cijai paremti ir šeštadieni
nių mokyklų reikalams“.

IŠ URUGVAJAUS 

PADANGĖS
sitenkinimą savo vizitu ir' 
kvietė uniją bendrai su adSkirtingi keliai į skirtingą 

garbę
Kaip vienos šeimos, taip ir vienos tautos ne visi vai

kai vienodo būdo, polinkių, taigi ir ne vienodo likimo.
Tą net perdaug banalią tiesą šiandien mus pažadina pa
kartoti tik vėl naujai iškilę ryškūs pavyzdžiai, i kuriuos 
vis dėlto verta atkreipti dėmesį.

Antai, dar tik prieš keliolika dienų Lietuvoje nuėjo 
į amžinybę žinomas rašytojas Antanas Venclova. Nuėjo 
papuoštas svetimos tautos ordinais, apraudota;, svetimą 
valdžią atstovaujančių aukščiausių pareigūnų ir, žinoma, 
su atdūsiu palydėtas senų draugu lietuvių. Savaime aišku, 
kad jis to tikrai nusipelnė ir savo kūryba, ir veikla, ir, ap
lamai. gyvenimu. Jis visada ir iš seniau buvo tvarkingas, 
darbštus, paklusnus ir nerevoliucinis jaunuolis. Gimnazi
jos kapelionas jį visada primygtinai rodydavo kitiems 
sektinu pavyzdžiu. Tik tą kapelioną 1941 m. bolševikai 
sušaudė...

Bet dėl to į Antano Venclovos karstą mes dar neno
rime mėtyti akmenimis. Ji gi yra turėjęs lietuvišką są
žinę, daug kankinęsis. kaiKam padaręs daug gera, tiktai 
nepajėgęs būti nepaklusnus... Be to, mes dar nežinome, 
kokio garbės laipsnio anomis aplinkybėmis būtų pasiekęs 
ir vienas kitas čia už plačiųjų vandenų atsidūręs narsuo
lis. O gal net NKVD generolo, kaip Guzevičius?

Mums šia proga tik greta išryškėja ir kiti veidai, su
laukę ten ir kitokios garbės bei likimo. Pavyzdžiui, velio- 
nies draugas poetas Kazys Boruta, tos pat valdžios malo
ne atkentėjęs Sibire dešimtmetį, grįžęs sutinęs ir numiręs 
ne taip iškilmingai palydėtas. Toks pat draugas ir poetas 
Kazys Jakubėnas, — tos pat valdžios malone už protesto 
žodį viduržiemio speige nuogas mirtinai sušaldytas. Ne
norėtume čia skaičiuoti dar ilgos eilės ir kitų gimnazijos 
ar universiteto laikų draugų, kurie tos pat valdžios malo
ne jau seniai po velėna.

Visi jie irgi nužengė į garbę, tiktai kitą. Juos šian-! skundžia niekaip negalįs į- 
dien iš naujo mums primena net sovietų pogrindžio spau- ; tikti savo skaitytojams. Jam 
doje atžymėtas Mordavijos lagerio kalinys Liudvikas, nuolatos^ skambina telefo- 
Simutis, tos pat svetimos valdžios už priešišką veiklą nu-! najs> \aso laiškus, mokina, 
teistas sušaudyti ir iš pasigailėjimo paliktas per 25 metus P1 ‘iekaistauja, bara, grasina 
palengva mirti kalėjimuose. Po 15 metų. praradęs sveika- į
tą. jis savo prašyme išleisti iš vergijos Aukščiausiajai Ta-: 
rybai rašo, kad, „kaip ir seniau, nemėgsta valdžios ir ne
gali pamiršti teroro, lietuvių trėmimų ir kt.“

Jis ir po 15 metų kalėjimų nenusilenkė. 'Jis neišsiža- J3“ visai pamiršdamas, kad įkvėpimo šaltinis jų veikalams rašyti, 
dėjo ir savo tėvo, kurį 1941 m. irgi bolševikai sušaudė, žmogus yra irgi gyvas pa- į

,Ai.š!iU’1tojiValdŽ,ia nerado pap-indo ir Liudviko Si- id%as.'' A
mucio išleisti. Taigi, dar po metų ar kitų ir jis bus palai- J O. W. L. Milašius 1919-1920 metais išvertė 26 lietuvių jabai nofi išeiti - kalėjimo,
dotas. Palaidotas Mordavijos juodam durpyne. Be ordinų "Įdomios tos žmonių nuo- liaudies dainas j prancūzų kalbą. Vėliau 1928 m. jis iš- kur tejsmo įžeidimą’
ir be svetimos valdžios atstovų kalbų. Tik su lagerio sar- monės“, rašo anas redakto- vertė daugiau lietuvių dainų. Jis ypač gražiai jas aprašė j0 prašymas išleisti už už- 
gvbos įrašytu ir policijos pasirašytu „nekrologu“. rius: „vieniems aš esu naci-’ 1929 m straipsnyje La Lithuanie et la Chanson. Tai pa-, statą neseniai buvo atmes-

savo tautos ona^s^as’ šovinistas, kitiem žymiu su malonumu, nes Nepriklausoma Lietuva savo di- tas, bet dabar plačiai kalba-
" " —stačiai išdavikas, nes ne-Į plomatinės tarnybos tarpe spinduliavo poetais, rašytojais, ma. kad jis bus dar kartą j

Daina-tautos sielos 
paveikslas

Lietuvos atstovo J. Kajecko žodis, IV Dainų švenės 

bankete 1971.VH.4 d. Chicagoje

Šios dienos Dainų šventės programos visi su pasigė
rėjimu klausėmės. Mūsų dainininkai, chorvedžiai, diri
gentai, kompozitoriai atliko herojišką kultūrinį žygį. 
Šventės dalyviai ir aplamai lietuviai šį pasirodymą ilgai 
su pagarba ir dėkingumu minės. Jis išgarsino lietuvių tau
tos ir Lietuvos .vardą.

Ryžto ir pasišventimo dėka IV-sios Dainų šventės 
vykdomasis komitetas tegali džiaugtis pasisekusia švente. 
Mes visi reiškiame jam ir jo darbo rėmėjams giliai nuo
širdžią padėką uz puikų užsibrėžto uždavinio atlikimą.

Tas šaunus lietuvių pasirodymas sutampa su JAV 
Nepriklausomybės šventės diena. Šioji lietuvių manifesta
cija yra gražus įnašas į JAV kultūrinį gyvenimą.

ministracija
problemas.

spręsti ūkio

Prieš kelerius metas, mi- 
Darbo sekretorius Hod-nint 1941 m. žiauriojo bii- 

son, sveikindamas unijos. želi° dienas, beveik ^si 1( 
konvenciją Miami Beach.: Montevideo laikiasciųt pla- 
nesigailėjo komplimentų u-'^a* ,ras^ a.P^e Lietuvą., jos 
nijai ir jos vadams. Girdi, istoriją, prievarta įjungimą 
Darbo departamento ir net i Sovietų Sąjungą, lietuvių 
Baltųjų rūmų durys unijai kovą laisvei ir nepi įklaaiso- 
yra atviros. mybei atstatyti. t

Mandagus buvo ir unijos Tat la rasė įtakingi vi :‘tos 
prezidentas Fitzsimmons.. sPaudoje zuinalistai. kūnų 
Jis spaudos konferencijoje straipsniai buvo spausdma- 
pasakė, kad negalima kai-™ vedamųjų puslapiuose.
\ ...... j-, i • • Bet pavvdo ir kitais sumeti-tinti Nixono dėl ekonominių .* diploma.
ir socialinių problemų, ,nes b valdiiinkas,
ne jis tuos sunkumus sukure,, landžioda^as redakcijoi£

Bet palaidotas su didele, nors ir tylia, 
pagarba. Kaip ir visi kiti, šitaip palaidotieji.

Ką kiti rašo?

Vadinasi, minėtiems rei
kalams SLA per metus iš
leido po $1.288.

REDAKTORIŲ VARGAI

VISUR TIE PATYS

Chicagoje leidžiamo len
kų dienraščio „Dziennik 
Związkowy“ redaktorius 
birželio 18 d. laidoje nusi-

Lietuva — dainų šalis. Jos dainose atsispindi mūsų 
tautos genijus, jo turtingas turinys ir grožis. Anglų rašy
tojas Charles Lamb yra pasakęs, kad daina yra tautos 
sielos paveikslas. Dainų turinyje bei melodijose galima 
pažinti ir išgyventi tautos praeitį, 'jos kovas, herojiškumą, 
vergovę, liūdesį, laisvės troškimą, ryžtą, laimėjimus ir 
džiaugsmą. Daina, anot H. W. Longfellow, yra dangiškoji 
melodija. Šiandieną klausydamiesi dainų — mes žavėjo
mės tomis dangaus melodijomis. Jos teikė mums džiaugs- 

1 mo ir pasididžiavimo, kad JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės taip puikiai sugeba dirbti ir pasireikšti jų narių 
pasiaukojimo dėka. Tai sustiprina mūsų tautinius jaus
mus ir kelia mūsų tautinę savigarbą.

o paveldėjo. Bet Fitzsim 
mons dar neapsisprendęs, 
kokį kandidatą į preziden
tus remti. Jis savo kalboje 
neminėjo Nixono, bet sakė, 
kad federalinė administra
cija visada reikalauja, kad 
darbininkai susilaikytų rei
kalavę didesnių atlyginimų, 
bet niekas administracijos 
viršūnėse nereikalauja ma
žinti kainas, nieko nesako 
apie pelnų, nuomų, žemės 
vertės kilimą ir kt.

mūsų žurnalistus stengėsi 
sumenkinti. Tas sukėlė di
delio pasipiktinimo. Iš tik
rųjų. Jie rašė negaudami j*o- 
kio honoraro, dažnai prikiš- 
dami iš savo kišenės centų. 
Jie buvo užgauti, nustojo ra
šę, užleisdami vietą tam „au- 
toretitingam“ asmeniui. Bet 
ir jis pradėjo rečiau rašyti 
Lietuvos reikalais.

Ir štai šiemet, minint Bai
sųjį birželį, sunku surasti 
spaudoje ką nors apie Lie
tuvą.

EI Dia, žymiausias sosti
nės dienraštis, kuriam anks
čiau parašydavo ir minėtas 
„diplomatas“, minėdamas 
savo 85 m. sukaktį, birželio 
16 d. 86 puslapių laidoje 
Lietuvos neprisiminė nė po
ra žodžių.

Nauja radijo valandėlė

Neseniai dėl finansinių 
trūkumų nustojo veikti ge
rų norų jaunuolio Juozo 
Vaštako vadovaujama radi
jo valandėlė.

Nuo birželio 5 d. pradė
jo veikti Urugvajaus Lietu
vių Kultūros draugijos radi
jo valandėlė, kuri duoda 
lietuvių dainų ir muzikos, o 
taip pat ispanų kalba infor
muoja apie Lietuvą. 

Sėkmės jai!
Albinas Gumbaragis

NAUJA KNYGA

Ištikimoji žolė, romanas.
parašė Anatolijus Kairys,

. ti metinės algos $125,000 254 psl., kaina $5.00. Išleido 
yia ge i t mo^gjo $100.000).' Laisvosios knygos leidykla,

2618 W. 71 St., Chicago, iii.
nėšiui

Unijos viceprezidentas 
Gibbson laikraštininkams 
pareiškė, kad jis ir daugu
ma viceprezidentų (jų yra 

j 11), kurie sudaro tarybą, rė- 
i mė demokratų kandidatus. 
Šiuo metu jiems geriausias 

i kandidatas atrodo senato
rius Muskie.

Minėdami Dainų šventę, prisiminkime, kad Liudvi
kas Rheza, lietuvių seminaro vedėjas Karaliaučiaus uni
versitete, jau 1825 m. praskynė kelią lietuvių dainoms į
pasaulinį literatūros lobyną. Jis pasekė Philipp Ruhig, Į Taigi, Nixonui ir respub- 
kuris pirmasis sudomino pasaulį lietuvių dainomis, išleis- Hkonams tenka smarkiai pa- 
damas 1745 metais savo knygą Karaliaučiuje apie lie- dirbėti, norint įsigyti dau- 
tuvių kalbą ir dainas. Po to vokiečių rašytojai-poetai Les- giau simpatijų unijoje, kuri 
sing. Herder, Goethe žavėjosi lietuvių dainomis ir kėlė, turi apie 2 mil. narių ir 89

Kiekvienas skaitytojas jų grožį. Juos pasekė 18-me amžiuje lenkų rašytojai, ku- i mil. dolerių kasoje.
• nori įtupdyti jį į savo narve- rįe ypač susidomėjo Lietuva, 'jos 'kultūra ir istorija. Devy- ‘ Bet jie stengiasi, ir pa- 
i IĮ, išlyginti pagal savo „lini- nioliktame šimtmetyje Lietuva lenkams rašytojams buvo stangų vaisiai pasirodys vė

liau.

pritariu jiems, kad didžiau-Į kaip antai — Milašius, Jurgis Baltrušaitis, Jurgis Savic- į peržiūrėtas, ir Hoffa bus
■ „ . . .. . . .. . , • -r • .- si Lenkijos priešai būtų žy- 
i dai. cechai, ukrainiečiai ir 
! LIETUVIAI“.

ganą; 1909 ėjo juokų laik
raštis Dagis. 1910 išsikėlęs 
į Chicagą; 1910 juokų laik- 

Naujienos birželio 29 d.-’^štis Pipiras Ųeido Dono 
liepos 1 d. laidose išspaus

BELIKO VIENAS 

KELEIVIS

dino savo uolaus bendradar
bio Jurgio Jašinsko reporta
žą apie Bostoną, pavadintą 
„Lietuviškos šviesos židinys 
Bostone“. Tas židinys —Li
tuanistinė mokykla, kuriai 
jau 10 metų vadovauja ra
šytojas Antanas Gustai1 
J. Jašinskas aprašo tos mo-

Kazokas - J. Mickevičius);; 
1911 socialistinė Laisvė, vė-i 
liau išsikėlusi Brooklvnan ir į- i
virtusi bolševikine; 1914
1918 ėjo tautinė demokrati
nė Ateitis. 1918 pakeitusi sa
vo vardą į Sandarą ir 1928 
išsikėlusi į Chicagą. Nuo 
1917 ėjo Darbininkas, kurį 
nuo 1951 perėmė pranciško-

kvklos istoriją ir paskutines! nai ir iškėlė i Brooklyną, N.
ją baigusiųjų išleistuves.

Tame reportaže jis prime
na ir Bostono vaidmenį lie
tuviškos spaudos srityje. Jis 
rašo:

„Ir daug kultūrinių žings
nių lietuviai čia yra įmynę. 
Pavyzdžiui, tik vieną, bene

Y.; 1952 trumpai leistas Ry
tas; 1943 įsteigtas jėzuitų 
leidžiamas laikraštis žvaigž
dė, kurį laiką ėjo Bostone, 
paskui išsikėlė į Chicagą; 
žurnalas Vytis.

1915-1917 ėjo satyros 
Žvirblis; 1930 Tarpininkas. 
J. Kerdiejus leido Bitę, Mic-

labiausiai ryškų, pasirinkę1 kevičius Atgimimą; 1933- 
pasižiūrėkime — spaudą: 11935 satyros Išmintis; nuo 

1947 socialistinės minties 
žurnalas Darbas (ėjęs iki„1895 čia kun. J. Žebrys 

du mėnesius leido Bostono 1960, jo vietą 1971 m. pir-

kis, Ignas Šeinius. Jie ir po mirties tebegarsina Lietuvos laisvas. * *
Va Unijos (konvencija, kurioj

,.,. .. ,. , . Daina — vienas mūsų kultūrinio lobyno elementų, j dalyvavo 2,600 atstovų, nu-
Dar kiti jį vadina stačia., ; b ^ndasinfeų tautinio išlikim0. Dai. are savo prezidentu, mokė-

kovojąs prieš liberalus ”in- n« sventes- Priėjimas tautinių tradicijų ........ _ _____ _
telektūalus“. sias laidas išlaikyti mūsų tautinę ištikimybę. Tuo mes jpi-, Nario mokestis pakeltas mė

name kūrybos deimančiukus į mūsų kulturinį lobyną ir į į nesl-uj Unijai tai duos
Jis sako:

„Aš net nežinojau, kad 
žydai, cechai, akrainiečiai ir 
LIETUVIAI yra mūsų mir
tini priešai. Tiesa, turėjome 
ginčų dėl valstybės sienų su 
cechais ir lietuviais, bet 18 
šimtmetyje ir 1939 metais 
Lenkiją pasidalijo ne jie, o 
vokiečiai su rusais, bendri jų 
ir mūsų priešai. Ne žydai, 
ne cechai, ukrainiečiai ar 
LIETUVIAI mus trėmė į 
vercu stovyklas, korė. šau- 
dė, žudė, naikino, o aie du“.

„Laisvės mintis nemiršta 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta. kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi !“

Taip pasakė vokiečiu va-

Lietuvos istoriją. Tuo mes griauname pavergtos mūsų tau
tos vergovės padarinius ir parodome pasauliui, kad lietu
vių laisvės troškimas bei jų ryžtas atgauti Lietuvai nepri-! 
klausomybę tebėra gyvas.

Lietuvos Diplomatinės ir Konsularinės Tarnybos var
du giliai nuoširdžiai dėkoju visiems už didingą žygį Lie
tuvos garbei.

'Rinkimai dar toli, bet jau
jaučiami

Kitų metų nidenį bus ren- lo iš 150 prezidento pasiū- 
kamas' prezidentas. Taigi lytų įstatymų sumanymų pri- 
dar nemaža laiko iki to Įvy-i ėmė 114, o šiemet jis jau
kic, bet rinkimams jau ruo
šiamasi. Štai pora faktų.

nebėra toks greitas, nes iš 
62 pasiūlymų priėmė tik 2.

į pei’ 20 mil. dol. per metus.
60629. Knyga gaunama ir 
Keleivio administracijoje.

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

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

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
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 h* 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.

Didžiulė transporto uni
ja, kuri ai vadovavo Hoffa.

Kongrese vyrauja demo- 
j kratai, o prezidentas respub-

dui Sachsei lietuvių valstie-; Hkonas. Prezidentas su res- kol pakliuvo į kalėjimą, iš 
čių sukilėlių vadas, kryžiuo-j vin .  . ,  , valdžios mažai gerų žodžių

Lietuvišką Laikraštį: 1905- muoju numeriu užėmėMin-
1906 Gediminas su Mickevi-'tis. leidžiama Angli joje...) -_____ ________ _____ ,
čiumi leido Vaistininką;! Net širdis apsąla kiekvie-, čiu klasta pagautas prie Ka- i Ppbhkona^ nori kuo dau 
nuo 1905.II.9 eina Keleivis,; nam bostoniškiui, kiek daug raliaučiaus pilies. i ?iaU Sa'° sumapymiI P^r,
nuo 1908 virtęs socialistiniu, lietuviškąjį gyvastingumą: • • « ! ^on^les4 pia\esti ir tuo bū-i
laikraščiu: 1908-1909 čia ė- ženklinančių leidinių čia y-! rinkimams didesnį kapi-
jo Tėvynė, nuo 1910 išsikė- ra gimę!“ , 1918 m. liepos 16 d. bol- talą susikrauti. Kongreso
lusi į New Yorką; 1908 J.j ševikai sušaudė Rusijos carą demokratų dauguma tam y-
Ilgaudas leido satyrinę Ra- Deja, visi jie, „kaip laive- su visa šeima. . ra priešinga. Iki 1970 m. ga-

buvo girdėjusi. Kas kita pa-; 
skutiniuoju metu. Neseniai 

; prezidentas lankėsi unijos 
centro būstinėje. Jis dabar
tiniam unijos prezidentui 
Fitzsimmons parašė malonų 
laišką, kuriame pareiškė pa-
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KAS SKAITO BAHl
TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIMO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE i

Dainų šventės pamaldos

Liepos 4 d. Chicagoje pa-

nusisekė. Buvo ir daugelyje 
bažnyčių platinami karna-j 
valo bilietai Cadillac auto-

sitaikė tikrai gražus, saulė- mobiliui laimėti. Automobi- 
tas ir karštas oras. Atvyku-llis turėjo laimingajam ati- 
sių Dainų šventėn lietuvių tekti rugpiūčio 5 d., bet jau 
buvo iš Kanados ir įvairių praėjo metai, ir jis dar nėra 
Amerikos vietovių. Šventės išleistas. Neberuošiamas ir 
pagrindinės pamaldos vyko karnavalas...
šv. Kryžiaus bažnyčioje. Pa
maldas laikė vysk. V. Briz- Statomi nauji namai 
gys, pamokslą sakė prel. Ta- Į
darauskas iš Kanados. Pa- Town of Lake vietovėje, 
maldų metu giedojo Daina-'Chicagoje, seniau buvo gana! 
vos ansamblis, diriguojamas g^tisi ir veikli lietu\ių kolo- 
muz. P. Armono. Bažnyčia *yja- Dabar joje lietuvių ne
buvo pilna žmonių. Įspūdin- daug telikę, jų vieton susi- 
giausias momentas buvo, STūdo meksikiečiai, hillbil- 
kai, pamaldoms užsibaigus, ^ies ,lr ^ar kitokie. \ ietoje 
užsidegė bažnyčioje visos nuIplautų senų namų huvo 
šviesos ir iš dviejų tūkstan- atsiradę nemažai tuščių 
čių lietuvių krūtinių išsiver- sklypų kuriuose dabar Biiek 
žė — Lietuva, tėvyne mūsų, Yards tarybos vykd.
tu didvyrių žemė! Tautos sekretoriaus Joseph Meegan, 
himno gaisams aidint, ne iniciatyva statomi nauji j 
vieno akyse pasirodė ašaros.1 vienai šeimai gyventi namai.

! Nusiskundžiama, kad vietos)
Ka. pirmiau atsirado — 'vaikėzai ir mergiotės stato-!

i miems namams pridaro la-
viita ar kiaušinis? j baj daUg žalos, naikindami

_ . . 'ištisas statybos dalis ir ga-!
Pavasaris gamtos atgi-( tindami Įrengimus, 

mimas. Jame atgimsta ir j Mokyklų išlaikvmas slė-i 
žmogus su darniąja gamtos

J. Klimanskas: Vilniaus universitetas (medžio raižinys)

Brocktono naujienos

Įrašyta 21 pavergta tauta.! LIETUVOS VYČIO PĖD- 
be abejo, ir Lietuva. SAKAIS. Juozo Strolios Įdo

mūs 1910-1945 m. atsimini- 
176 psl.Lietuviai festivalyje turės mai 

i du namukus. Viename bus 
. išdėstyti lietuviški suveny- į 
I rai, antrame pardavinėja- PASKUTINIS 
. mas lietuviško skonio mais- 
! tas.

kaina $2.00.

Juozo Audėno 
227 psl., kaina

POSĖDIS,
atsiminimai,
........... $4.00

I
Festivalis tęsis tris die

nas — liepos 16, 17 ir 18 
dienomis.

NEVV YORK, N.Y. II
V. Žukauskas — magistras1

Motorkada Įvyks liepos 
į 17 d., šeštadieni. 4:30 vai. 
i Prasidės nuo Public Libra- 
' ry, VVoodvvard Avė. Auto- 
■ mobiliai plakatų prisitvir
tinti renkasi Šv. Antano pa
rapijos kieme 2:30 vai.

iI
SLA kuopos šventė

! SLA Detroito 200-ji kuo
pa ruošiasi didelei jubilieji
nei 50 metų sukakties šven
tei su banketu ir menine pro
grama. Į minėjimą yra pa
kviestas SLA prezidentas P. 
P. Dargis.

A. Sukauskas

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

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

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-19181 iv to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais

IRATSIMINIMAI 
TYS, Kazio Griniaus, 
mas, 300 psl., kaina .

$3.75.

MIN-
I to-
....$2.

Neveikia bakūžė tinas. Vyresnieji norėtų, kad Aktorius Vitalis Žukaus-:
visi nariai gautų po lygią su- kas. kurio linksmo turinio Į 

Nuo liepos 2 d. atidaryta mą. nepriklausomai nuo to programos visur publikos y- 
ra labai mėgiamos, Nevv 

jos pašalpą ar ne? O jaunes- j Yorko universitete baigė 
nieji mano, kad visiems rei- slavu dramos ir literatūros

SOUTH HAVEN, MICH. 

Mėlynių festivalis

ATSIMINIMAI 
TYS, dr. Kazio
II tomas. 336 psl.

IR MIN-
Gviniaus,
kaina S5.

kūryba. Dažnos krautuvės ia visuomenę nepakeliama’ Brockton Fair, N. Anglijos _ gavo anksčiau iš dr; 
su rėžiančiais skelbimais du- mokesčių našta, o tos mo- zemės ūkio ir pramones pa- jos pašalpą ar ne? O jav 
ria akin: "paint up, clean kvkios augina visokius iš- ro^a; kurios plote pastatyta nieji mano, kad visiems 
up, fix up“. Tai girdi ir ma- kĮ-ypėlius, pavojingus visuo- *r lietuvių bakūžė. Kasmet kia pripažinti vienodą su-i studijas magistro laipsniu, 
to Chicgos miestas, kuriame meniniam turtui ir žmonių toJe bakūžėje būdavo Įren-! mą. bet iš jos atskaitytina ta Sveikiname!
po žiemos atsiradę gatvėse gyvybei, 
duobės reikėtų užtaisyti, vie
tomis gatvėse užsikimšę 
vandens vamzdžiai išvalyti,
kaupais susirinkusias šiukš- Nebeprisimenu tokio pa- a
les išvežti. Reikėtų suspro- vasario ir vasaros, kurie taip ai es Pai° a 
ginėjusius šaligatvius šulo- būtų buvę sausi, be lašo lie_ vyxs antroji Brockton Pan
pyti. esančius tarp gatvės ir taus. Michigano valstijoje 
šaligatvio ”parkways“ nuo prie Michigano ežero, India

Sausros, sausros ir sausros

. giamas lietuvių tautodailės suma, kuri anksčiau atski- 
' parodos. Šiemet bakūžė ne- riems nariam išmokėta pa- 
beveikia. Ji stovi uždaryta, j šalpos pagrindu. Pav., jeigu 

i užkalta. Sakoma, kad joje . nustatoma, kad kiekvienam 
bus irengta lietuviu tauto-

Mirė A. Gražiūnas

rudeni.

Liepos 6 d., širdies prie
puoliui ištikus, mirė peda- 

kai, tai po $1000 gauna tik tie, gogas ir žurnalistas Albinas 
lir. kurie anksčiau negavo pa- Gračiūnas. gimęs 1906

nariui priklauso po $1000,

m.
i šalpos, o jei kas anksčiau Alytaus apskr 

Bakūžė yra Brocktono ; ęav0 $5()0 pašalpos, tai da-!
visokių atmatų nuvalyti, ap- ir „linois žolė visur ru- uTarvbaSlvSos viJ priklaUS° ?5°°J VeH<>“S
sėti žole ir vietomis nuso- duoja. Daržuose ir soduose Hk?,,,-,-!" Jt.L. .2.

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

South Haven miestelis y- 
ra prie Michigano ežero. A- j 
pylinkėje auginama daug, 
mėlynių ir kitokių vaisme
džių. daržovių. Lietuviai, y- 
patingai iš Chicagos. į šią 
vietovę atvažiuoja mėlynė
mis — mėlynąja Amerikos 
uoga — apsirūpinti.

Šiemet liepos 9-18 dieno- 
į mis čia vyksta tautinis mė

lynių festivalis, kuriam ati
tinkamai miestas pasipuošęs 
ir paruošęs programas.

South Haven paežerėje ir 
lietuviai Trinkauskai turi 
puikią ir didelę vasarvietę.

Reikia pažymėti, kad čia

DIENOJ ANT, Kipro Bie- 
«mio, 464 psl., kaina....$2.00

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

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ............................. $2.00

GYVENIMO VINGIAIS, 
vadinamoje Blenn - Haven P- Kalvaitytės-Karvelie- 
shores vyksta didžiuliai nės, 360 psl., kaina ..$3.50. 
darbai: buldozeriai rausia*
naujas gatves, statomi nauji (SIAURUOJU TAKELIU, 
namai. Šioje paežerės juos-'”*. * ^riauč»uno. 1<> psL,
toje žemės kainos yra labai Rama .............................
iškilusios. Anksčiau, kol kai-j ATSIMINIMAI APIE

i įsijungė į katalikiškų orga- 
' nizacijų veiklą ir žurnalisti-duoja___ 1__ _ _ Z___ 1__ į j v/,

net kelia klausimo, kad draugi-• nj dai bą. Lietuvoje jis yra j 
įjos likvidacijos atveju jos į redagavęs Pavasari. Ateitį,“ 

vių Bendruomenės vietos a-' turtas būtų skirtas kitai lie- į V yru Žygius, žemaičių Prie-
rajonus nugriauti ir jų vieto-, jfeia pakaniXHdS£ ■’yli.”kės' Tarybos Pilminin- į tuv'> . organizacijai kuri; telių. Vokietijoje (Augsbur-

___ ' J • • ...... . _ . ku šiemet yra naujasis atei-1 pratęstu likviduotos draugi-, ge) dirbo Žiburių redakci-

j vis Bronius Burba. Iš senųjų, jos darbą. Atrodo, jog visi; joje. atvykęs Į JAV, Brook- 
ateivių ir čiagimių joje teli- yra Įsitikinę, kad Šv. Roko lyne redagavo Ameriką, 
'ko keletas asmenų. Į draugija yra ne visuomeni-

! nė. bet biznio oraranizacija.
Pasidalino klubo pinigus 1 kurios turtas priklauso jos

' nariams. Bet kitaip Į ši rei- 
Šv. Roko pašalpinė drau-' kala žiūri Įstatymai, pagal

kuriuos draugija iregistruo-Į liepom 
ta. i Novickiui

x . _ *už $15,000. Gautus pinigus
,. BeC .sak°ma>"Perą Pade-.kjubo narjaj pasidalino. Jų

dinti medeliais o taip pat diliuj bus labai sunykęs SiČkhSm'’®3'' Nu°Stabu’ j°g niekas n*
skersai gatves vedančius ap- derlius. Daržovių ir vaisių nei Balfo skyriaus ir Lietu- 
spurusius tiltus perdažyti, kainos krautuvėse labai jau
paverstus lūšnynais miesto aukštos. Ne

je statyti naujus pastatus. mis ir vaisiais apsirūpinti.
Ir vykdant naujus projektus 
nesitenkinti vien ”indians ūkininkams 
trails“

irgi nepa
prasta bėda. nes tašu ir 

’ chemikalu sodams, daržams 
Tam viskam, regis, užtek- purkšti kainos yra refcordi-į 

tų jėgos, panaudojant šel- niai iškilusios. Ūkiui masi
namuosius ir bedarbius, ku- nu sunku Įsigyti, nes mokės-: • • n.,rdavė savo turėtai!
rių Cook apskrityje yra apie čiai riečia prie žemės. ' gk t Įįj b Caonv da Silva 
milionas. ir jų šalpai išlei- 'bReet Rlub^ cta bllva
džiama per 60 milionų dole-

' ties be išeities.. Tačiau kraš- kiekvienam teko po 10b.!nu per menesi.
to įeikalams t\ ai kvti reikia pinigai palikti advoka-

___ ________  už patarnavi-
; Ptiebį mą. Tuo būdu dabar vietoje tams įvykdyti nei a pinigų, gatve, iš kurios nesugeba su 

Illinois valstija šaukia, kad rasti 'jokio posūkio, 
baigiasi biudžete numaty- j
tos lėšos šelpiamųjų ”al-į 
goms“ ir reikia išgalvoti! 
naujus mokesčius. Trūksta; 
pinigų valkataujantiems su
šelpti, dūksta pinigų, kad; 
jie miestui ir valstijai kieki

O Chicagos miestas skun-! vyru su kepure. Esamieji 
džiasi, kad tokiems projek-' važiuoia vienos krypties! ,

Jotijos Jonas

VEIKSNIU VADOVŲ 

PASITARIMAS

ALTos ir JAV LB valdv-

J.K.

Darbininką, Tėvynės Sargo 
žurnalu.

Operavo inž. A. Novickį

cija.

V/ASHINGTON, D C.

Žuvo N. Gureckaitė

Liepos 4 d. eismo nelai-j 
mė ištiko Algimanta ir Vir-i

i sumažėjo vienu lietuvių klu
bu. Anksčiau jų buvo penki, 
o dabar liko keturi, neskai-1 linija Gureckus ir 3 jų vai
tant vieno, kuris 
Mažąja Maskva.

vadinasi

naudingų darbų atliktų. Žo-' bu pirmininkų ir atstovų 
džiu, čia ir nerandama atsa-j 1971 m. liepos 3 dienos pa- 
kymo, kas pirmiau atsirado , sutarime Chicagoje buvo aiš- 
— višta ar kiaušinis? Taip kintasi Lietuvos laisvinimo 
tokioje padėtyje lūkuriuoja- veiklos reikalai, 
ma ir snūduriuojama, lau-į
kiant kažkokios ”sūdnosi Pasitarimas vyko drau-______________ r„. r_.
dienos“, per kurią įvyktų' giškoje nuotaikoje.Jr sutar- i daįint] Bet bent šiuo metu 
stebuklas. Į ta, kad tų veiksnių pirmi-|^je nesutaria dėl principo,

ninkai ateityje turėtų dides-i kuriuo pasidalinimas vykdy
mus ryšius ir tęstų pradėtą
veiklos derinimą.

Karnavalo šiemet jau nėra

Kiekvienais metais Back 
of the Yards taryba suruoš
davo savo garsųjį karnava
lą ”Fun Fair“. Praeityje jie

1 d. inž. 
oadaryta

Linkime
pasveikti.

Į nos dar buvo labai prieina- įJUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
, mos. lietuviai būvo ragina- lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 

mi per spaudą čia įsigyti kaina ..............................$1.
Antanui' nuosavybių, bet mažai tebu- 

opera-į vo atKarsio-
Jotijos Jonas

ligoniui greičiau

DETROIT, MICH. 

Pavergtųjų Tautų šventė

Į LABAI JDOMŪS 

ATSIMINIMAI

kus. Užmušta vyriausia dūk-į 
tė Nida, 15 metu amž.„ o vi 

VT . . j si kiti sužeisti.
Naujasis Skeet klubo sa-,reckui sulaužyti šonkauliai 

yininkas pavertė klubą ka-
1 vinę su svaigiaisiais gėri- ?ųnuj nulaužta koja, o ant- 
mais, pne kunos numato į- raj Sukteliai sulaužytas nu
rengti valgyklą. garkaulis.

Atsiminimus visuomet į 
domu skaityti, todėl siūlome 

,isigyti šias
Detroito vidurmiesty Pa 

vergtųjų Tautu festivalio a
Pačiam Gu-' tidarv’mas įvyks liepos 16 dšias mūsų žinomų

6 vai. vak. Public Library. ž.™n!’J ^vai Parašytas at 
, . . , . x . gimininių knygas:

Gureckienei sužeista galva,| Ten bus išdėstyta visų pa-;

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

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

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

Šv. Roko pašalpinė drau-i 
gija savo kasoje dar turi a- 
pie $90.000. Šiuos pinigus 
norėtų nariai taip pat pasi-

WORCESTER, MASS.

vergtų tautų po 25 knygas, 
tame tarpe ir lietuvių. Festi
vali atidarys ir kalbą pasa
kys miesto majoras Roman 
Gribbs.

I. Krasinskienė sveiksta i Pavergtųjų Tautų komite-

Keleivio ir kitu laikraščių' 
bendradarbio Juozo Kra-'

MES VALDYSIM PA
SAULI, parašė L. Dovyde-: 
nas, I tomas 268 psl., II to- 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

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

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

GRĮŽIMAS 5 LAISVĘ,
tas festifalio proga išleido Stefanijos Rūkienės atsimi-į KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
pagalbini pašto ženklelį nimų II-sis tomas, kaina (apie Salomėją Neri), Pet-

Dalyvavo Amerikos Lie-'
tuvių Tarybos Valdybos pir-Į vių Bendruomenės Centro 
mininkas dr. K. Bobelis, vi-j Valdybos pirmininkas Vyt. 

gerai pasisekdavo, sutrauk- i cepirmininkai T. Blinstru- C olertas, JAV LB ( V narė 
davo mases žmonių, ir ren- bas, dr. K. Šidlauskas, dr. A. Zerr (Mačiulaitytė) ii 
gėjai turėdavo puikaus pei- Y. Šimaitis, dr. J. Valaitis, JAV LB Tarybos prezidiu 
no. Praeitais metais ruoštas ALTos atstovas VVashingto- mo pirmininkas Vyt. Ka 
karnavalas finansiniai ne- ne dr. J. Genys, JAV Lietu- mantas.

ir

sinsko žmona: Ievai birželio 
28 d. miesto ligoninėje pa
daryta operacija. Ligonė 
sve'ksta. I inkiu jai greičiau 
sveikai grįžti namo.

Aleksandras Čaplikas

, Captive Nations. Ženklelyje kietais viršeliais $6.00.

Paragink savo pažįstamus ( 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina, 
metams $7.00. I

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

i *onėlės Orintaitės, 234 psl.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas. 
320 psl., kaina $3.50. II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.■

DANGUS DEBESYSE,—
i 1918-1919 m. išgyvenimai, 
i parašė Juozą* Švaistas, 325 
i psl., kaina minkštais virše 
į liais $2.o0, kietais $3. i o.
I
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

POGRINDŽIO SPAUDA 

APIE L. SIMUTĮ

Sovietų Sąjungoje plačiai

KONSERVŲ DĖŽUTĖS 
, PLATELIŲ PAKRANTĖSE

Gražųjį Platelių ežerą
plinta pogrindžio spauda, met aplanko tūkstančiai tu- 
Tarp kitų leidinių Maskvo- ristų iš įvairiausių mūsų ša- 
je yra leidžiama ir pogrin-1 lies vietų. Sezono metu vien 
dinė "Einamųjų įvykių ehro- tik kateriu "Gervazas“ apie
nika44. Joje pilna tokių fak
tų. kuriuos viešoji spauda 
nutyli arba iškraipo. Jos 18- 
je laidoje, kaip rašo New 
Yorke leidžiamas dienraštis: 
"Novoje Russkoje Slovo44, ■ 
prisimintas ir lietuvis Liud
vikas Simutis. Minėtas dien
raštis štai kaip atpasakoja

10 tūkstančių žmonių pa-
plaukioja po ežero platybes, 
apžiūri nuostabaus grožio 
salas. Rodos, viskas turėtų 
būti daroma, kad Platelių 
apylinkės atvykusiems iš to
liau paliktų gražiausius pri
siminimus. Ar palieka?

tos "Chronikos“ žinią: | PHksalėje (beje, išvaizda
Mordavijos stovyklos po- visiškai neatitinkančiai var- 

litinių kalimų sąrašuose y- do) įsikūrę kažkokie Plun- 
patingą dėmesį patraukia gės miesto meškeriotojai. Ir, 
lietuvio Liudviko Simučio atrodo, ilgam: į salą atitem- 
likimas. Prieš 20 metų jis pė senos mašinos griaučius, 
buvo suimtas dėl dalyvavi- pristatė geležinę krosnį ir 
mo slaptos "Lietuvos lais- didelėmis vinimis prie me-
vės sąjūdžio“ organizacijoj džio prikalė purviną dėžę 

druskai. Čia gyvenama po
ilsio dienomis ir girtuokliau
jama. Visur didžiausia ne
tvarka, betrūksta, kaip sa

li nuteistas sušaudyti. Spren
dimas buvo pakeistas 25 m. 
kalėti.

I I
"15 metu iškalėjęs, Simu- i ,

tis kreipėsi į Aukščiausios ko liaudis, gyvačių lizdo. 
Tarybos prezidiumą, prašy
damas išleisti jį į laisvę. Sa
vo prašyme jis prisipažino,
kad. kaip ir seniau, nemegs- . . v . ,
ta valdžios (čekistai 1941 šio pnemone. Butelių sukės,

Beje, iš viso girtuokliavi
mas ežero salose ir pakran- 1 
tėse tampa vienintele "vie-Į 
tinės reikšmės turistų“ poil-j

tuščios konservų dėžutės, 
popieriai, laužavietės...

Mėlynuose ežero Vande
nyse brakonieriai džiaugia
si jiems teikiama laisve — 
gaudyk, ką nori, kada nori, 
kuo nori. Tiesa, pramonine 
žūkle užsiimantys žvejai 
retkarčiais aptinka brako
nierių tinklus, tačiau pasta
rieji irgi nelieka "skolingi“ •
— užpernai buvo pavogta 10 
žvejų tinklų, pernai — 11, j 
šiemet — 5, kurių kiekvieno 
kaina apie 50 rublių... Dau- 

niaus senamiestį, apsaugoti1 gybė valčių ežero pakrantė- 
nuo nykimo įvairius archi-jse prirakintos prie medžių, 
tektūros paminklus — tai1 bet neregistruotos. Nemaža 
daug kam lietuvių
klausimas. Bet, kaip Komj.!
Tiesoje gegužės 27 d. S. Ra- ■ 
dišauskaitė nurodė, Vilniaus! _11US XT .
senamiesčio gyventojai kai- saka: al,lel?ta- N^auaa 

"Pasiimkit tuos savo pa-; pestmgesnes rankos

m. nužudė ‘jo tėvą) ir nega
li pamiršti teroro, lietuvių 
trėmimų ir kt. Bet dėl suiru
sios sveikatos jis laiko toli
mesnę kovą prieš valdžią be 
naudos ir pažada ją nu
traukti.

"Simučiui atsakė, kad nė
ra pagrindo jo bylai peržiū
rėti“.

Vilniuj yra 72 respublikinės 

reikšmės paminklai

Reikalas išsaugoti Vil-

rupimas; jų paskendusių.

Kažkada traukusi turistų 
Pilies sala dabar vi

la rū- 
ežero

minkius, tik duokite žmonis-į Paiviai]tė>. Reikia padaryti 
ka evvenima“. Gal jie teisūs, i P'toka^tą ir buriuotojams 
bet visvien žvilgsnis krypsta ~ JV Jachtos pakrantėje .r-
i Vilniaus senamiesčio išlai-į ^tvarkingai išmėtytos.
; ! O juk, suruošę talką, patysĮTIH. *

J. Mikėnas: Muzika

ninkas vilnietis A. Daniš, ir 
jis sutiko priimti 2.400 rub-
lių avanso' 
kyšis.

Žinoma, tai 

(E)

Pasižymėjo vagystėmis 

ir studentai

Knygos 
j aunimni

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

,ANGLŲ KALBOS GRA- 
ŠAUNUS PENKETUKAS, MATIKA, 215 psl., kieti vir-

, Ipremijuota gražiai išleistai geliai, kaina..............$3.60
vagystes studentų tarpe;apysaka, tinka mokykliniam

jaunimui, parašė J. Švaistas, 
kaina $3.

okup. Lietuvoje nebe nau
jiena. Vilniuje 1970 metais 
plačiai kalbėta ir rašyta apie 
keturių jaunuolių pavasarį 
įvykdytą įsilaužimą į Vil
niaus universiteto fizikos fa
kultetą Partizanų gatvėje. 
Tie keturi: Viktoras Ptaše- 
kas. Olegas Zacharenkovas.
Rimantas Iškauskas ir Ed
mundas Bagdonas išgabeno 
du metalinius seifus, miške 
už Vilniaus prie ežero juos 
užkasė žemėn, vėliau seifus 
išlaužė, rado 890 rb. 89 kp. 
ii dokumentus. Šiuos sude
gino. pinigus pasidalino, o 
seifus sumetė į ežerą.

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Balė 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

ŽVILGSNIS Į 
K- Žuko, 476

PRAEITĮ, 
įsi., kai

na ................................... $5
POPULAR L1THUAM- 

AN REC1PES’ parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

VARGAS DĖL DVEJŲ j apie "gerų paslaugų kombi- 
: natą“.MARŠKINIŲ

Vilnietis L. Velbasys Švy
turio žurnalui (š. m. nr. 5) 
parašė šitokį skundą:

Dveji balti sunešioti marš
kiniai. Aš nemoku išsiskalb
ti, o žmona ligoninėj. Žings
niuoju į skalbyklos priėmi
mo punktą Kęstučio gatvė
je. Stoju į eilutę, laukiu.

Praėjo gal 15 minučių.
— Koks jūsų numeris? — 

klausia geltonplaukė.
— Keturiasdešimt ant

ras. — atsakau.
— Negali būti!
— Kaip gi negali būti? 

Argi aš nežinau, kokius
marškinius nešioju 

— Ne

{, LIETUVIŲ BELETRIS-
.. A , i TIKOS ANTOLOGIJA, II

premijuota apysaka, pa- omas redagavo Bernardas 
rase Gintare Ivaskiene,
133 psl., kaina $3.60.

BALTASIS STUMBRAS,

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina

UNTARĖLĖ, J. Narūnės ?10-Knyg<*> >'a w >3*°- 
iliustruota pasaka, 24 psl.;10 kur-vbos Pėdžiai, 
kaina ...........................$1-'

fa pati anglų kalba, ..$.1.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80Būdinga, kad du jų —

Ptašekas ir ZacharenkovasI
ne lietuviai, atėjū- žAIŽARAS, D. Čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide-Į 
liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

— aišku 
nai.

E. Bagdonas buvo paša
lintas iš universiteto, R. Iš
kauskas — buvęs sportinin
kas. Įsilaužėlių vadas buvo 
Bagdonas. Ptašekas ir Za
charenkovas buvo muzikai' 
ir abu gobšūs pinigams.

I KREGŽDUTĖ, I dalis (va-
Teismasjuos nubaudė pa-' dovėlis), parašė A. Rin-

MURKLYS, A. 
apysaka, 130 
na....................

Giedriaus 
psl. kai- 
...... $1.80.

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas, 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl., kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Dabai, kol Snaigės- tii -, jygjntj švelniai: Bagdonas j 
pale mirksta mano marski- ____

Geri žodynai
A.nglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

kūnas,
$2.75.

119 psl., kaina
ir Ptašekas nubausti trejus, 
metus pataisos kolonijos.:
Zacharenkovas — dvejus
metus lygtinai, Iškauskas— ganto, 55 psl. kaina $2.00. 
vienerius metus taip pat lyg- į
tinai. ' • Skaidrytė, Balės Vaivo-

1 rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
«-v , . A ... ? Visi jie — komjaunuoliai, kaina $2.

Varpas išvyko j Angliją mokėję nario mokestį, visi
Tipnn«qd Vilnimu; "Vnr-!Jie vaSiliaudav°’ namuose Diena prie ežero, Aloyzo 

L , . ? ... slėpdavo daiktus, naudojosi Barono eilėrščiai musų ma-
po c oiasi;A\ oi ng iją, savo ^yu lengvomis masino- žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
kur dalyvaus tarptautmese T į ? žjūros kai ir Palubinskie'fe iHustracijos, 
chorų varžybose. j „ebuvo esą. jaunuoliai 40 psl.. kaina $3.00.

Varžybų repertuare galigebesaikai.-jie.—muzikan 
būti ir vienas tautinis kūri
nys. "Varpas“ pasirinko V,
Laurušo "Nakties balsus“. lr komjaunuoĮiai vagia

mai, rašau "švyturiui“ šį 
skundą, prašydamas, kad 
kas nors apšviestų skalbime 
punkto darbuotojų ar jų va
dovų protus, ir jie mažiau 
vargintų piliečius.

Rimai ir Nerimai, Vaiž-

Lietuviškai 
dvnas, Viliaus

angliškas žo-
Peteraičio, 11

i tai. sportininkai ir pan.
(E)

TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 
Imsrys. 40 psl., kaina $1.- 
eilėraščiai, parašė Pranas

"Varpo“ choras tokiose. 
jūsų numerio aš varžybose Italijoje laimėjo' 

pirmąją vietą.klausiu, o mūsų; eilės nume 
rio, suprantate?

— Ne, nesusigaudau, ko
kio numerio iš manęs nori
te?

Vilniaus liaudies teismas
Gedimino sapnas ir Nerin

ga, eiliuotos pasakos ir le-

laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

į už vagystę Vladimirą Niki- gendos, parašė Jonas Valai- 
Į tina ir Valerijų Zeleniuką tis, kaina $2.25. 

metu:vadovauja neteisė po pusantrų . .
nusipelnęs meno veikėjas A. laisvės atėmimo. Komjaum-Į onu as e iauja, paša a, 
Krogeris mo Tiesa nurodė’ kad abu Pagal Kanapmckienę paraše

s ‘ 1 nuteistieji buvo po 19 metų. Jonas Valaitis, kaina $1.50.
— Pilieti! — pasigirsta1 Choras žada surengti kon- f amžiaus, kad jie buvo savo,

balsas už mano nugaros. —į certą Langolene, kur vyks| Įmonėje pavogę 300 rubliu;

Šiam chorui

Jūs trukdote ir priėmėją ii į varžybos, ir Londone. Čia

i buriuotojai galėtų pasitvar- 
Jo plotas nėra didelis — ,kyti aplink savo namus. Pa- 

pusantro hektaro. Jis turi a-i vyzdžiu jiems galėtų būti ki- 
pie 60 gatvių ir skersgatvių. t°s respublikos buriavimo 
ir blogiausia, kad kaikurio-, bazės.
mis senamiesčio gatvėmis:
vyksta didelis mašinų trans-• Plateliai — landšaftinis 
poilas, dėl vibracijos jau nu- ! draustinis gamtos kampelis, 
griuvęs vienos bažnyčios. J's turėtų būti ypač saugo-
bokštas Siūloma iš sena- jumas ir gerbiamas, pavvz-, . . . ... ? ., A- ; -„h-uvi-rtū ■ ti prisiūtas numeris,—ciausnuescio įskelti labi įkus. ga-j dingai suCvarKytas, rodomas , .« .. •
myklas, sandėlius, bazes. ! žmonių džiaugsmui. Tačiau 

Vilniuje yra 72. o Kaune * *ad) nčra. Nesistengėme iš- 
24 vad. respublikinės reikš-! 'mdinti.MSU akis badančių 
mės paminklai, gi visos Lie-1 negerovių, jas pagaliau tu- 
tuvos architektūrinių pa- i ėtų pastebėti ir Plungės ra- 
minklų sąrašuose yra apie, jono vadovai, gamtos apsau- 
700 objektų, kuriuos reikia j gos inspekcija. Stebėtinai 
ar... reikėtų prižiūrėti. į ramiai į Platelių gamtos 

žaizdas žiūri vietos apylin
kės Taryba, beje. turinti net 
etatinį... ežero prižiūrėtoją.

mus. Jai reikia žinoti, kokiu1 
numeriu jūs čia užregistruo
tas, kad tuo pačiu numeriu; Žigaičio ir kitų kompozito- 
ji priimtų ir grąžintų jūsų rių kūriniai, 
daiktus.

ir prisipažinę kaltais. Dar 
programoje bus lietuvių’ pridui-ta. kad abu vagys bu- 
liaudies dainos. E. Balsio. R

Laumė Daumė, eiliuota 
i pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai- 

vo komjaunuoliai ir kad šiuo na $4.00.

„ , , Kyšius ima ir komunistai— Kad as pirmą kartą
šioje malonioje aplinkoje, j Rožės ir spygliai — tokia 
Žmona susirgo, o man greit' antrašte Tiesa Jūros Baužy- 
reikia išskalbti marškinius,; įgS straipsnyje gegužės 7 d. 
tai ir atėjau. Į smerkia paplitusią kvšinin-

— Prie marškinių turi bū-|kystės ligą šių dienų Lietu
voje.

kia ta pati priėmėja
Autorė pateikia visą eilę 

pavyzdžių.

Mes
o

štai įstaigoje tarnautoja 
kasdien viršininką apdova
noja gėlėmis — tai noras vė
luoti ar anksčiau išeiti iš i-
staigos..

Lietuvoje veikia ir pa
minklų restauracinės dirbtu
vės, su apie 500 žmonių. De-, 
ja. nusiskundžiama, kad i 
spaudoje nespausdinami jo-* 
kie projektai, nepasakoma 
apie architektų ieškojimu 
bandymus. Reikia apie pa 
minkius žinoti ir reikia pra
tęsti jų amžių — tai pabrė
žiama šių dienų spaudoje nistas turi būti ir geras če-j 
Vilniuje i kistas. į

1 I>eninas i

— Prašom, prisiūkite, aš 
nieko prieš...

— Mes nesiuvam. 
parduodame numeriu 
prisisiūti turite patys.

— Ar čia, mieloji, niekas
negali piiriuti? J u a tik dve-j Degtinė ir konjako bon- 
ji marškiniai... i kog — įprasta priemonė

— Ne. Neškitės numerius’ "apdovanoti44 prekybininkus 
į namus, prisisiūkite. Tik ta- ir viršininkus. Nori įsigyti

Taip rašo "Tiesa4 
25 diena.

birželio

j
t

Kiekvienas geras komie

Imkit ir skaitykit 

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergu stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir

žygdarbiu*4 stebėjosi Vil- 
’ niaus šlifavimo staklių ga
myklos komjaunimo komi
teto sekretorius V. Anačen- 
ka, viršininkas T. Šeinickis 
ir kiti viršininkai.

Kaip matyti, ir tie "vado
vai“ ne lietuviu tautybės.v «z

Organizuoja ekskursijas

Vilniaus kelionių ir eks
kursijų biuras organizuoja 
ekskursijas ne tik po Vilnių 
ir kitus Lietuvos miestus,, 
bet taip pat išvykas į kitas 
Pabaltijo valstybes, Lenin
gradą. Maskvą ir kitus So
vietų S-gos miestus.

Rugsėjo mėnesį organi
zuojama pirmoji kelionė po 
Juodąją jūrą, aplankant 
Rumunijos ir Bulgarijos 
uostus.

Imkit ir skaitykit!
LIETUVOS ISTORIJA

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta.
Kaina ...........................  $6.
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji

NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
fUVOS PINIGAI, Jono K

Kario, 225 psl., kaina $5. s 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI

draugai. Knygos 
75 centai

kaina

-r «>>-•»«>.

Įsigykite

ką tik iš jusią
Jurgio G i a u i 

knygą
c s

I šaldytuvą — jau reikia pa
na- sikviesti į svečius įmonės ko- 
_ miteto pirmininką. Jei pilie-! ]eistas traukinys

! čiui, "Moskvičiaus“ savinin- 
Su nešvariais marškiniais' kui. ateina noras įsigyti pra- 

grįžau į namus, galvodamas i smatnesr.ę \ olgą“, ypač.' Jaltoje prie Juodosios jū-
--------  -------------------- į jei norima nelaukti eilės ros atidaryta turistams ba-
Už nosies ne tik jaučius (gal ir kelių metų). — reikia zė, kur šią vasarą galės pail- 

vedžioja, Į stengtis4*, Atsii-ado tarpi- apie 1.590 žmonių.

da mes priimsime.
— Pilieti, greičiau,

muose mažas vaikas, 
vėl balsas už nugaros. į Užkarpatę.

ATSIMINIMAI, parašė Juo 
zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina..........$3.00

Juozas Kralikauskas, TIT-

S i m d
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo

Rudeniop bus pa- NAGO UGNIS, premijuotas Į 
raukinvs "Lietuva“'romanas. 205 pusi., kaina : Gagedija \romanas, 

$2.50.
vigilar*

K UCI i’KOS 
k;.ve. fos

VYNUOGĖ- -R 
SAI. Jr.l jo.- švabaitės ei
lėraščių rinkinys 96 psl., 
kaina $2 00.

knygos kaina 3.00. Ją gali- 
KAKTU- te gauti ir Keleivio administ

racijoje.
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Pasikalbėjimas
su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

gio ir stora, sveria iki 1,900 
svarų. Mėsa gana riebalin- 
ga ir parduodama skardinė
se. Anglai ją vadina tuną ir 
tunny.

— O kaip lietuviškai?
— Kaikurie mūsų 

nai tuną verčia i tvna.

— Bet sakai, kad yra ir 
"tūnos karas“. Ka tai reiš
kia?

— Kaip sakiau, tuną yra 
šiltųjų vandenų žuvis, to
dėl jos gausu ir Pietų Ame
rikos pakraščiuose, ir todėl 
Jungtinių Valstijų žvejai 
plaukia tenai jos gaudyt. 
Bet kaikurios Pietų Ameri
kos respublikos savinasi 200 
mylių jūros nuo savo kran
tų. Šiaurės žvejai dažnai tą 
ribą peržengia ir Įplaukia 
tunų gaudyt tų respublikų 
teritorijų vandenyse. Čia ir 
prasideda "tūnos karas“, tė
ve. Pietiečiai šiauriečiu lai-

— Oi. kas bus, -Taiki, koj, vaišintasi Amerikos ci-
kad taip karšta’ garetėmis ir rusiška vodka.

tėve. visai nekarš- an?erikieči? lat?s
įtinai žilta ! Kudirkos ir nepnem Ma- 

j tyt, Kudirka šitos padėties
— Karšta, Maiki, karšta. į nenumatė.

Aš nežinau, kur pasidėt.

ta,
- Ne.
tik pusėtinai

VOKIETIJA

Du baigė Vasario 16 

gimnaziją"

šiemet birželio 1G d. Va 
, sario 16 gimnaziją baigė ir 

zo -'"įgavo brandos atestatus du 
mokiniai: Ričardas Pala
vinskas ir Jonas Sonsas.

R. Palavinskas iš Lietu
vos su tėvais atvyko 1960 m. 
Jo abu tėvai lietuviai. Jis 
žada studijuoti mediciną.

Jonas Sonsas gimė Vokie
tijoje. Jo tėvas vokietis, mo
tina Vokietijoje gimusi lie
tuvaitė E. Martišiūtė.

Naujieji mokslo metai Va
sario 16 gimnazijoje prasi
dės rugsėjo 5 d. Prašvmai 
gimnazijon stoti priimami 
iki rugpiūčio 1 <1. Mokestis 
už mokslą ir pragyvenimą 
bendrabuty — 70 markių 
mėnesiui.

Jau gauti 5 prašymai įs
Kolumbi-

vus suima ir smarkiai bau
džia piniginėm baudom. P vienas įs
Per 10 pastarųjų metų Ekva-; J°s-
doras, Peru ir Čhi areštavo! Geras ženklas, kad vis! 
apie 100 Jungtinių Valstijų! daugiau už Vokieti jos ribų! 
laivų, kurie gaudė jų vande-! gyvenančių tėvų savo vaikus- 
nvse tunas. Mi sų Amerika t siunčia i Vasario 16 gimna-į 
tiek da ug jūros pietinėms zi ją.
respublik >ms nepripažįsta* '•
bet pasitenk'na tik protes-' Abiturientu padėka 
tais: todėl "tūnos karas“
kol kas tėra tik žodžių ka- Vasario 16 gimnazijos a-, 
ras. " i biturientas R. Palavinskas!

nuoširdžiai dėkoja 43 rėmė-’ 
— O ka apie tą biznį sa- jų būrelio vadovui Vytautui 

ko tarptautiniai zakonai, Stroliai Brooklvne, kuris ei- 
Maiki?

Reikalingas auklėtojas !

Vasario 16 gimnazijai rei-į 
kalingas jaunas vyras auk
lėtojas, kuris padėtų tvarky
ti berniukų bendrabutį. Jei' 
jis norėtų pasilikti bent po
rą metų. galėtų bendrabu
čiui ir vadovauti. Pageidau
tina, kad jis turėtų bent pra
dinį akademinį laipsni (ba
kalaurą). Per atostogas gera 
proga pažinti Europą ke
liaujant.

Kreiptis į gimnazijos di-!

rektorių V. Natkevičių, 684 

Lampertheim - Huettenfeld, 

Romuva, W. Germany.

DIDMIESČIUOSE NEGRŲ 

SMARKIAI PADAUGĖJO

Gyventojų surašymas ro
do. kad tarp 1960 ir 1970 
metų negrų skaičius 50 did
miesčių žymiai padidėjo. Iš
imtį sudaro tik vienas Bir- 
mingham, Ala., kur negrų 
skaičius sumažėjo. Ten da
bar gyvena 126.38S negrai, 
kurie sudaro 42’ visų gy
ventojų.

Ar skaitytos?
Nuo krivūlė* iki raketos,

Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci 
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
viršeliais $2.55, kietais vir-

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

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

— Matau, tėvas nori ži- 
kokie įstatymai

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

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

Kritusieji už laisvę, 11 to
mas. parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

Vilnius lietuvių liaudies 
dainose, (su gaidomis), pa- 

Dialogas su kraštu, Aki rengė Gražina Krivickienė-
mirksnių kronikos, antr? i Gustaitytė, 394 psl. kaina 
knyga, parašė Bronys Raila.1 $5.00.
560 psl.. įrišta, kaina $7.0v.

į Nužemintųjų generacija, 
Išdžiūvusi lanka, 18 nove- eg^iHo pasaulėjautos eski- 

lių. parašė Aloyzas Baronas.; zaį parašė Vytautas Kavo- 
224 psl., kaina $4.50. • ji$> 77 psl ? kaina $2.

Elegiški Stepono Kolupai- Į prisįmįniinu fragmentai, 
los niekintojai, paraše Ksa- oarašė Kazys Musteikis, 126 
veias Kaunas, 52 psl., kai- psj, kajna minkštais virše- 

' na »L0°- j liais $2.50, kietais $3.15.
Juodojo pasaulio sukili

Atsitiktinio kareivio už-
Jono Januškio atsimi- 

karo laikų Europoje, 127 
Rugsėjo šeštadienis, pre-Į nimai iš Antrojo pasaulinio 

mijuotas romanas, parašė psl., kaina $2.00.

mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00. rasaiDaugiausia negrų gyvena 

Nevv Yorke. Per dešimtmetį 
jų ten priaugo 500,000 ir da
bai yia 1.666,oo6. aiba -L-jgįrutė Pūkelevičiūtė, 237 
'< vlsl* gyventojų.. ! pgl, Raina $->00

Antioj vietoj via Chica-, Gyvulių ūkis, George Or- 
<ta. Ten nėgių gyvena 1,10-, wej bolševikinės santvarkos
620. arba 32.7' < visų gyven-

1 toJu- Per dešimtmeti ju skai- le metu 10 įslaiKvmui rinko. * .. ...‘ , ‘J .. .. cius padidėjo 300,000.aukas. Be sies paramos jis1 v ,

satyra, 71 psl., kaina $1.00

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

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai. 40 psi.. Kai
na $1.00.

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

Ošiančios pušys, Halinos
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ja galite 
gauti už $2.00.

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

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Chicagos istorija, parašė 
! Aleksas Ambrozė, 664 psl.. 

gyven-j gausjai iliustruota, Rainebūtų g 
baigti.

t
j noti, ar yra 
’ tarptautinei žvejybai tvar-

▼4--

gimnazijos | Trečiasis miestas
tojų skaičiaus atžvilgiu yra j na kietais viršeliais $10. 

į Los Angeles. Jame— Ale pasakvk, k dė
ruskių laivai trukdo an vo
kiečiams vėžius gaudyt’

— Šis klausimas, tt , 
buvo jau svarstoma;' V, a- 
shingtone, nes vėžiagau- 
džiai skundėsi, kad rusai tv

ardo jų prietaisus vė
žiams gaudyti. Reikalavc 
net atlyginimo už padaly
tus nuostolius. Ir tas "vėžių 
karas“ dar nepasibaigė. Ii 

— Žuvauti, Maiki. aš tu-Į Atlanto pakraščio jis pasie 
riu pramuštą galvą. Žuvau-'kė ir Pacifico pakraštį. Šio 
čiau dieną ir naktį, jei būtų! mis dienomis tenai buvo su 
žuvų. Ale ką dabar žmogus Į imtas sovietų žvejybos lai 
gausi, kad ru.-kiai jau viską i vas, ir vietos teismas parei 
išgaudė. Ir pasakyk tu man, įkalavo, kad sovietų valdžia 
kodėl Vašinktonas nedrau- atlygintų nuostolius, 
džia jiems lįsti prie Ameri

— O kodėl nenueini pasi- į
maudvt? Jūros vanduo šal-' 
tas. Tūkstančiai žmonių i 
maudosi.

— O aš, Maiki, nemėgstu 
sušlapti. Galima gauti za- 
paleniją ar kitokią kvara- į c!a 
ba.

Kvti, ar taip? 

— Dac rait.

ni
— Ar 
9

tėvas ir žuvauti nei-

pada
rytus amerikiečiams Atlan 

kos pakraščių h gaudyti čia to pakrašty. Bet V\ ashing
tonas įsakė suimtąjį 
laivą paleisti.

— Kodėl?

rustmūsų žuvis.
— Visa jūra Amerikai 

nepriklauso tėve. Amerika 
savinasi tik dvyliką mylių | 
nuo kranto, o toliau — jau! — Todėl, kad sunku nu
tarptautinis vanduo, kur žu-į spręsti, kas dėl tokių nuo 
vauti gali. kas tik nori.. ! stolių kaltas. Ameiikiečiai

— Nu, tai kodėl Ameri-j kaltina rusus, kad velka sa
kos rybokai skudžiasi, kad! v.° ten.’ ’ ame
ruskių laivai suardo jų už-j ^kiečiai. turi nuleidę \ ai 
taisytas varžas labsteriams; zas v ežiams; o įusai kaltm<

amerikiečius, kad stato var
žas ten. kur jiems, rusams 
reikia žuvis gaudyti. Tai kai 
čia kaitas? Rusai turi toki; 
pat teisę žuvauti, kaip ame 

būna vėžiai, ale vistiek jie j rikiečiai vėžiauti. Jeigu yr; 
- netoli nuo pakraščio. Ir jei-1 kaltė, tai kaltos lygiai abi 

gu ruskiai jų varžas suardo, į dvi pusės, kad viena kita 
tai tas parodo, kad jie dvy-i nenusileidžia. Tai vežu 
likos mylių linijos nesilaiko, i karas“.
Ir Kudirka nebūtu galėjęs T ...... . , ,—Jes, Maiki, ir as dabainuo ruskiu laivo nusoRti i . .. - .•i • k ,• „ N matau, kad čia ne iones.amerikiečių botą, jeigu rus-,
kių laivas būtų buvęs už 12j — Bet tai dar ne viskas 
mvliu nuo kranto. ! tėve.

gaudyti?
— Sakyk 

’Tabsteriams*
vėžiams,
gaudyti.

ne

Okei, tegul labsteriai

R. Palavinskas gimnazi-S C Į m^n^tais —$8.t gvvena .>03,606, arba 1/.9G buvo! • ; . _visų gyventojų. ■ The Forest of Anykščiai,
! Antano Baranausko lietuvis-. 

Dar yra 5 didmiesčiai, ku- kas tekstas su Nado Raste- 
į riuose negrų skaičius yra di-< nj0 anglišku vertimu ir Juo
desnis. į zo Tininio Įvadu, 61 psl.,

r.., . x. , . i kaina $3.00.Didmiestis, kuriame neg-l 
siulioniui. Butfalo, NA., 113 į raj sudaro didžiausią gyven-1 Lietuviu nasakos narašė
būrelio vadovui. Būrelis )L to iu procentą vra Washine--u c * --- , - , _ , »- tojų pi ocenią. yi a vv asnmg-, Herman Sudermann. įsver-
selpe 1 metu.- 11 tuo budu tonas. Ten ju yra 71.1' • vi-Mav Volertas 132 nsl kai- 
sudarė sąlyga- mokytis lie- SŲ gyventojų. ’ na $3 00 ’

Bostone yra 104,707 neg
rai, arba 16.3’ > visų gyven-

ses klausimais, parašė Koš

gimnazi-
m et lis, 

šokių šokėjas, 
lietuviškiems

joje mokėsi 9 
uolus tautinių 
rašinėdavo 

raščiams.,nau, 
’abar 

. aisty
aiškiu

:eve, 
nėra. 

bė- su 
u Abiturientas J. 

nuoširdžiai dėkoja
Sonsas 

R. Ma-

Kiek ai 
įstatymų 

Pasauly yra 99 
pajūriais, ir kieky iena 
laikosi vis kitokios ribos ū-
rai nuo savo krantų. Seniau 
buvo neva pripažinta, kad 
valstybė gali savintis tiek 
jūros, kiek jos patrankos 
gali nuo kranto apginti. Bet 
dabar ta doktrina jau netu
ri jokios prasmės, nes kari-

tuvių gii nazijoje.

J. ę nsas yra Rhuro kraš
to angliakasio vaikaitis. Jo

- i„ močiutė V,-a • , Washingtono, negrui kain? $2. 
>, jo močiute via daugiau kaip oOS yra šiuo 

viuui.jo lietuvių apylin- • -
Pentagonas planuoja kės pirmininkė. Jonas gim-

tokią patranką, kuri iš Ame 
likos galės bombarduoti So

Lietuvos konstitucinės tei-

tantinas Račkauskas, 178nės patrankos kasmet siekia < įelis buvo žinomas lietu-į 
vis toliau. Šiomis dienomis viu ve
skaičiau laikraščiuose žinią. pJ tmui do lietuvių a|)ylin-ise miestuose: Čompton. Ca'l.j Bažnyčia ir pasaulis, Baž-

- 71'<, East Louis. III. —; nytinio gyvenimo kaita po II 
nazijoje pasižymėjo kaip ( 69.1' <, Newark, N.J. —54.2 i Vatikano susirinkimo, para-

• Rllc;i„ Tcirrhnc trU-io Pui^us lietuviu tautinių so-', ir Atlantoj, Ga.,—51.3G.!šė Antanas Maceina, 155 
Metų Rusiją. Įsigijus tokią kiu šokėjas, mokiniu laik- Nefirai mažiaus a oVVen '
oabaisą. Amerika galėtų sa-; ra;čio redaktorius. Atlikęs 8 maz,dus,« CTVen‘
Mntis jau visa Atlantą, nuo karinę prievolę, greičiausia
vieno kranto iki kito.

- O ką apie tai sako Nau 
iorko susaidė, ką vadinasi! 
Jungtinėm Tautom?

«
į

— Jungtinės Tautos, tėve,! 
?au du kartu svarstė klausi
mą apie tarptautinį įstaty
mą pasaulio vandenynams 
•eguliuoti. Viena konferen
cija tarėsi 1958 metais, o ki
ta — 1960-tais. Bet nieko 
nenutarė. Dabar planuojama 
mečia konferencija 1973- 
čiais metais.

jis studijuos humanitarinius 
mokslus.

tojų procentą sudaro San( 
Diego. Cal., ir San Antonio, i
Tex. tik 7.6'

psl., kaina $2.00.

O ką ji galės padaryti?

BUVO $4, DABAR TIK $2MAŽĖJA

LANGŲ“
Paminėjo Balį Sruogą

Birželio Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS 

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar

ŽIEMINIŲ 

BIZNIS
13 d. Vasario 16

gimnazijos VII-VIII klasių Dar d^ug kur matome ap- 
mokiniai, vadovaujami lie- saugai nuo šalčio įdėtus va- 
tuvių literatūros mokytojo dinamuosius "žieminius lan
di*. J. Griniaus, paminėjo gus, kuriuos gamina alumi-
poeto ir dramaturgo Balio nijaus pramonė.- Deja, pa-į galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4. 
Sruogos 75-jį gimtadienį. staruoju laiku šis biznis pra- 

i dėjo smukti, nes į paprastus 
rr-frrffrrfffrf- -- r-rff-r-rrrr- : langUS pradėta dėti dviejų 

i suglaustų sluoksnių stiklas, 
fabriką, kuris pagautą! Tarp tų stiklo sluoksnių yram o

dinėse, o 
Gal nieko. Bet vande-Į servams.

oro tarpelis, kuris puikiai 
kas netinka kon- apsaugoja stiklą nuo įšali 
tas paverčiama, nio ir tuo pačiu butą nuo

žuvį tuoj konservuoja skar

tvarkyti tarptauti-Į trąšomis. Su tokiu fabriku saičio. Tai didelis patogu- 
;ma< būtu labai rei-* paprastai plaukia kelioliKa mas, nes neteikia jokių ant-

nynam
nis įstatymas būtų labai rei-J paprastai p 
kalingas, tėve, nes jūra yra3 žvejų laivų, 
svarbus maisto šaltinis žmo- naktimis, kada elektros švie

žume žuvauja

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

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

Kitos tokios'knygos neturime.
rų rėmų ir mažos išlaidos. 
Toks dvigubas stiklas da
bar jau plačiai naudojamasŽinovai tvirtina, kad sa patraukia žuvis iš visos

žuvų lūšys jau aplinkos. Jeigu būtų tinka-, nauJ0;>e statybose, 
pradėjo ny ’i, nes perdaug mas įstatymas, gal toks jūrti
ių išgraiboma. Rusai varto- tuštinimas būtų kiek apribo-į 
ja tokius t nikius tinklus, kad tas.

- Tai vra tokia žuvis, tė- ir mažiausias sardines iš- Į . . .
Jos yVa keletas veislių, i graibo. Jie išvystė tokią žve- — Nu, matai, Maiki, ar J* prašo gerb. skaitytojus.

šiltuose van-!jvbos industriją, kokios pa- as tau nesakiau, kad ruskiai r,c eicia a resą. pranc 
gaudyti, bet pasitarti su a- denyse, ypač jos gausu Vi- saulis dar nebuvo matęs. Su- išgaudė mūsų žu\is? Is jų
merikiečiais kaikuriais žve- duržemio jūroj. Labai gera organizavo lidžiausius žve- rankų nieką.' neistiūkrta. 
jybos klausimais: ir tas pa- maistinė žuvis, labai graži ir jybos kolchozus. Toks kol- Nei Kudirka negalėjo pa-;

— Matau, kad šis įvykis 
tėvui nėra aiškus.

— O kaip tu jį aiškini? i

— Tas rusų laivas, nuo’ 
kurio Kudirka nušoko, bu-, - 
vo priplaukęs arčiau prie i ve.
Amerikos pakraščio ne žuvų Ji aptinkama

— Nu o kas daugiau?
— Yra ir "tūnos karas“
— O kas tas?

mjai. 
kaikurios

PRAŠYMAS

‘Keleivio" administraci-

sitarimas ėjo geroj nuotai- stambi auga ki 10 pėdų ji chozas turi žuvies apdoroji- bėgti.

šant naująjį adresu, neuž- < 
miršti parMŠvti ir senaii 

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — -ip eode^

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 28. 1971 tu. liepos P d.

MOTERŲ SKYRIUS !!

N. Valančius apie savo 
mokslo dienas Kalvarijoje

šiemet sukanka vysk. Motiejaus Valančiaus 170-sios 
gimimo metines. M. Valančius —įžymus lietuvių rašy
tojas. liaudies švietėjas ir blaivintojas. Jo kūriniai — 
"Palangos Juzė“. "Vaiku knygelės“, "Paaugusių žmonių 
knygelės“, "Antano tretininko pasakojimai", istorinis 
veikalas "žemaičių vyskupystė" ir kt. Be to, jis yra pa
likęs ir savai užrašu, rašytu lenkų kalba, kuriuos j lietu
vių kalbą dar 1929 m. buvo išvertęs J. Tumas-Vaižgan
tas. čia pateikiame pluoštelį tų M. Valančiaus atsimini
mų iš jo jauny stės ir mokslo dienu. Jie turėtų būti įdo
mūs ir dabartiniam mūsų jaunimui,besimokančiam visai 
skirtingose sąlygose.

Kel. red.

A. Makūnaitė: Senelė

Viktorija Kum pike vičiūt ė

ŠIENAPIŪTĖ

Laukuose dobilas pavargęs,

Laukuose rasos tviska.

Medus ir meilė lapais varva —

Medus ir meilė — viskas.

Pamilo dobilas raudonas

Vėjavaikę ramunę, —

Ir meldžiasi į aukso dangų —

Lai vasara pabūnie!

Linguoja, šoka laibos smilgos

Ir šaukia kaip padūkę —

Paliki, vasara, mums meilę,

O vasara, pabūki!

Laukuose dobilas pavargęs,

Laukuose plienas tviska,

Mirtis ir meilė lapais varva, —

Mirtis ir meilė — viskas.

» I

i Ką tik gavome*
Ištikimoji žolė, romanas, 

parašė Anatolijus Kairys. 
254 psl., minkštais viršeliais 
kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, roma- 
į nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 177 psl.. minkštais vir
šeliais kaina $4.00.

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- 
tis, 200 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais —

3.50.

Malonu atminti senieji, nors ir nemieli, atsitikimai; 
todėl pažymėsiu ši atsitikimą mano jaunystėje.

1816 metų rugpjūčio 16 d. mano tėvas Mykolas nuve
žė mane i Kalvariją mokytis ir paliko Žvirkalnyje pas 
Glazeraitę. Glazeraitė buvo senosios gadynės pana, nepui
kesnė už velnią, nemaža rėksnė, tačiau neblogiausia da
vatka. i ! a g*

E. PUTVYTĖ—MAGISTRĖ;

Emilija Putvytė birželio 
mėnesį Brown universitete

KIEK RYKLIAI YRA 

PAVOJINGI ŽMOGUI?

Vasarą daugybė zmomu£
(Providence, R.L) gavo sla-i linksmai maudosi pajūriuo- 
vų kalbų magistro laipsnį. Į se, — plaukioja, nardo, taš- 

j kosi. Bet jeigu jūroje pa- 
Ji Lietuvoje yra baigusi' sirodytų ryklio ketera, tai 

Vytauto Didžiojo universi
tetą. šiuo metu ji dėsto isto
riją Bristol Community ko
legijoje (Fall River, Mass.).

Emilija Putvytė yra Šau-pr kiek raminančių žinių, 
lių Sąjungos kūrėjo Vladoj

Vieną kartą atėjo i antrąją klasę antrą valandą, ne- 
...... . x. išsimiegojęs ar kiek įkaušęs, labai piktas. Mokinys Bemo-

tavičius vartė i-ra-us, prasidedančius žodžiais: parentes 
(1801—1875) charissimos“. Paminėjo žodį ”oportet“. Tai išgirdęs, Kli

mavičius šūktelėjo: nemėgstu tų ”portek-“ Tai buvo tik 
ieškojimas ’ ’iaudžių, nes to ždžio negi išmesi iš lotynų 
kalbos. Toliau profesorius:

__Ką reiškia žodis: indigeo?

To žodžio duotoje pamokoje nebuvo, Rernotavičius 
ir atsakė: — Nežinau.

Profesorius:

_ Klaupkis! Sekantysis: kas tai yra indigeo?

Ir šisai atsakė: — Nežinau.

Mane paėmė į bendrabuti jau dvyliktą. Už kambarį, Talį) iš, ai ė i vidurį 24 studentus“, išsitraukė iš už 
kurą ir virimą valgyti tėvas apsiėmė mokėti jai kas metai aulo bizūną rv pliekė; pliekė be galo. Kilo klasėje šauks- 
po doleri (talar) ai ba dvynius auksinus (zloty) ir kasmet mas ir verksmas. Klimavičius bežudydamas priilso ir iš
duoti produktais: po du pūru bulbių. po šešis gorčius mie-, kėgo is klasės, ne pamokos nepažymėjęs.
žinių kruopų, po pūrą ruginių miltų ir po du gorčių drus- ! 
kos. Keptą gi duoną, sviestą ir mėsą sakės siusiąs man 
pačiam, kad tie dalykai nepatektų šeimininkei į jos ran-

Savaitę po tos pirties praleidus, taip man atsitiko.

Buvo jau včly.as ru<luo, lapkričio 6 d. Žvarbus vasa- 
lietum. Aš 

painokas
po pietų; pasiėmiau tą sueti ir išėjau. Ligi tik priėjau An- 
no koplyčią, išskėčiau skėtį, mane pagavo audra; knygos 
iš po pažasties iškrito: nusitvėriau abiem rankom už skė- 

Taip tatai, gyvais pinigais turėjo per metus sumokėti ke- čio ir pakilau į orą. Skridau čia aukščiau, čia žemiau; ta- 
turis rublius ir šešiasdešimt kapeikų. rjaus j Jangu nuskrisiąs. Švente

galiau, mano reikalams — popieriui, pieštukams, rašalui, 
plunksnoms — kas ketvirtis turėjo duoti po du auksinu.

Man tada ėjo šešiolikti metai amžiaus. Buvau gana 
išlepintas ir liguistas; todėl mažas, kaip vagelis, liesas, 
kaip penėtas svirplys, lengvas, kaip ligota žąsis pavasarį...

Vilkėjau tada miliniu juodai dažytu surdutėliu, iš
trintais kailinėliais, dėvėjau kepurę konfederatką dar iš 
lenkų gadynės — žydrą, tamsiai rusvai apvedžiotą. Avė
jau batais, ant tėvo kurpalio siūtais, nes išaugsiąs; daug 
man buvo dėl jų nepatogumų, nes kilojant kojas, jie smu
kinėjo ir trynė kulnelius kruvinai.

Mokinių buvo 318. Visi buvome paklusnūs, papikti
nimų nebūdavo jokių: mokėmės kiek tik beišgalėdami. 
Kalvarijoje nebuvo nei vaistinės, nei gydytojo, nei felče
rio. nei perenės: nelaimingus vaikus dažnai išberdavo; 
tik ėmus maudytis bėrimas pranykdavo.

Kasdien eidavome į bažnyčią primarijos: šventadie
niais primarijos. sumos, pamokslo ir mišparų klausyti. Ad
vente kasdieną rarotų ir primarijos. Išpažinties kas mė
nuo. ,

Profesoriai turėjo teisės būti mokinių teisėjais ir bu
deliais. Kiekvienas profesorius buvo viešpats, neprivaląs 
niekam atsiskaitinėti. Nė vienas mokinys, nors ir kažin 
kaip gerai buvo mokęsis, kas užduota, negalėjo būti tik
ras, 'jog jo mokykloje nenuplaks, nes tai priderėjo ne nuo 
to, moki ar nemoki, bet nuo to, piktas ar nepiktas bus ku
nigas profesorius.

ento Jono kalne pats vėjas 
užbloškė mane u koplyčios; pasiekęs kojomis žemę, su
glaudžia;; skėti. dūla vėjas jau nieko nebegalėjo padalyti. 

(Bus daugiau)

Šeimininkėms
ŽEMAIČIU SIŪLOMI

GĖRIMAI IR VALGIAI

.MosėdžioA. Čiunkienė 
siūlo šito K i

Ta pati A. čiunkienė šito
kiu būdu gamina

gulbes pieną:

Ima 300 gramų degtinės, Į 
4 kiaušinių trynius, 300 gra-j 
mų cukraus. Trynius išplaka 
su cukrumi ir užpila degti
ne.

pieno sampaną:

”Paruošiu 2 litrus (2 kvor
tas) šviežių į ieno išrūgų, i- 
mu 300 ramų (10 unc) ra- 
zinkų, 200 gramų (7 unc.) 
cukraus. I'-ragas pavirinusi

Čiumpadrekas

O gal kas nors norėtų pa
sigaminti čiumpadreko pa
gal E. Mažūnienės receptą:

200 gramų virtų bulvių,
atšakiau, su.lcdu čakrų. ra-! svogūnų, pipim. 250 gramų 
zinkas, ma'K< :r užraugiu, (apie 8 unc.) rūgščios grie-
Parauginusi antrą dieną vai 
šinu svečius 
ria.“

tinės. druskos pagal skonį. 
Visi labai gi- Viską sumaišyti ir valgyti;

su neluptomis bulvėmis.

USSEUS: ' ’ > 33 SEy! 3TJ3 liSKMBUR

Tačiau visi profesoriai, nors tokią turėjo galią, žmo
niškai elgdavosi su mumis; be kun. Klimavičiaus, šiam 
pasenusiam vienuoliui mokytojaujant, bakalaurauti buvo. JAI TIKĮ. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA, 
taip įsipykę, jog jis pradėjo nebepakęsti mokinių; dėl to
dažnai baudė juos nieko neprasikaltus. STEPONAS KAIRYS

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-

Putvio duktė.

DABAR IR RŪKORIAMS 

GERIAU

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo d r. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

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

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

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

’ kaina $5.00.

visi šoktų iš vandens kaip 
iš ugnies. Mat. ryklys (Šar
kis) laikomas ir žmogaus kaina $5.00. 
tikra giltine. Bet apie jį Ge-

i ografijos draugija pateikia Į Radvila Perkūnas, istori-

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka, 409 pis.,

Tyrimai parodę, kad ryk- 
! liai lyja tik padvėsusias, pa- ’
1 senusias ar pasilpusias žu-!, 
■ vis. Žinoma, ir kitus tokius

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

10 knygų už $2jūroje plaukiojančius gy
vius. Jeigu žmogus plaukia

Seniau su rūkančiaisiais b' kvėpuoja ritmingai, jis Ar buvo visuotinis tvanas 
gali jį sekti, bet nebūtinai; „ Ar buvo visuotinis tvanas, 
pulti. Bet jeigu jis silpsta, į Ps - kaina 25 centai, 
judesiai neritmingi arba
plūduriuoja tarsi negyvas

buvo labai griežtai kovoja
ma. Turkijoje rūkantis bū 
davo baudžiamas taipgi no
sies šnerves jam įstatydavo, . v. . . suyramu,
pypkę, ir jį vedžiodavo 'vandens pavnsiuje, pav ojus 20 centu 
miesto gatvėmis. ' djdesms, nes ryklys ge

rai girdi organizmo veiki
Kinijoje pagal 1638 m.įma- 

dekretą pardavinėjantiemsį 
tabaką nukirsdavo galvą.

Rusijos caro Ivano žiau
riojo laikais (1530-1584) rū
koriams nuplaudavo nosis, 
o caras Aleksiejus (1629- 
1676) juos tremdavo į Sibi
rą ir bausdavo mirtimi.

Iš viso yra apie 250 ryklių 
rūšių, kurių tik maža dalis 
žmogėdžiai.

Statistika rodo, kad ryk
liai per metus praryja ne 
mažiau 40 ir ne daugiau 300 
žmonių. Palyginus tą skaičių 
su eismo nelaimiu aukomis

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
Austrijoje rūkančius su- Mį Venose TA V e Valirnv 1 ^an^erve^e» Ps^-» kaina šaudydavo! AngHjoje 10

davo rykštėmis, atimdavo jų| ,.a ,abaj maža
pypkes, tabaką, o plaukusį
ar barzdas nukirpdavo. '__________ __________

Tik tie žmonės mums at 
rodo turį sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip 

Didž. Britanijos parla- į *r mes-

NĖŠTUMAS JAI 

NEKENKSIĄS...

mento jauniausia atstovė y- 
ra airė Bernadette Devlin.Į 
23 metų katalikė. Ji nėra iš-j 
tekėjusi, bet pasiskelbė e- 
santi nėščia ir sako, kad tas 
nepakenksiąs jos politinei 
karjerai.

Lincolnas

PALENGVINK’TE MŪŠĮ, 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu 

Taip. mano pati Devlin,. meratoriai nelauktų, ko' 
bet kaip į tai pažiūrės jos, juos paragina mokėti, o pa 
rinkikai katalikai, paaiškės j tV8. be
rinkimams pasibaigus.

Dovanokite

paraginimo, prie; 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem
, kurie tokiu raginimų nelausavo drau i ■ • • •_ v j • •kia. ir tikime, kad ateityje

gams ir bičiuliams metinę prenumeratai pasibaigiant. 
Keleivio prenumeratą. Jums vis mažiau bebus tokių, ku- 
atsieis tik $7, o tas, kuriam riems reikės siųsti primini 
ji bus dovanota, per metus mus.
kas savaitė gaudamas Kelei- Keleivio adm-ia
vį, jus tikrai atsimins.

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

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

Sociežizmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par- 
luodamos už $2.

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina
galite įsigyti Įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Bal f o veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6). minkštais $3 
(buvo $5).
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Bostono žinios
GEGUŽINĖ BUS 

RUGPIŪČIO 8 D.

Vienintelėje šios vasaros 
gegužinėje sekmadienį, rug
pjūčio 8 d., romantiškame 
Romuvos parke, Brocktone- 
Montelloje, ”Miss Lithuania 
of N.E.“ ir geriausius šokė
jus išrinkti sutiko Ona Ivaš- 
kienė, Laima Kontautienė,
Aleksandras Čaplikas. Juo
zas Kairys ir Juozas Lubi
nas.

Merginos, tarkitės su sa
vo draugėm dalyvauti gra
žuolės varžybose, užsiregist
ruokite pas Valentiną Min- 
kienę (502 E. Broadvvay, So.
Boston. Mass. 02127), pri- 
siųsdamos savo vardą, pa
vardę, amžių ir adresą.

Tarkitės su gerais šokė
jais dalyvauti šokių varžy
bose. Gros R & M Trio iš į
Worcesterio. Geriausi šoke- -orm?s pranešimą, kuriame 
jai gaus kandidatės į Bosto-J delbia, kad jis su savo žmo- 
no majorus Louisės Į)ayl nele Irma birželio 10 d. Ge- 
Hicks dovanas. Dovanos bus 
duodamos už pensininkų 
polką, ”mamės ir papės“

j Visi kviečiami įsijungti į Lankysime Matulaičio na- 
į paskelbtą vajų: tie, kurie muose esančius tautiečius, 
j dar neįmokėjo savo kiaušy- kurie Susitikimo dienoje pa- 
į tojo įnašo už šiuos 1971 m., tys nebegali dalyvauti, bet 
i prašomi galimai greičiau jį su džiaugsmu pasitinka 
prisiųsti, o tie, kurie jau į- kiekvieną lankytoją. Gi ei- 
mokėjo, raginami paakinti d j žiū, ėti Mindaugo pi. 
savo draugus ir pažįstamus. ‘ isiminti tall.0# 
kad jiė ne tik klausytųsi pro-,.,arbil^os ities, ga]ėsi.
gramos, bet taip pat ją rem-j 
tų bent minimaliais klausy
tojų įnašais.

Programos išlaikymas y 
ra visų mūsų bendras reika-| 
las. Programos vadovybei 
dirbant be jokio atlyginimo, 
iš programos naudą teturi 
jos klausytojai ir bendrieji 
lietuviški reikalai, kuriems 
ji skirta.

A. A.

Vytautas ir Irma Stroliai 

susilaukė dukters

, Minavo praeities, 
me ir turėsime sustoti gra
žioje amžinosios ramybės 
pievoje ir nulenkti galvas 
ten besiilsintiems.

žodžiu, visiems verta šio
je Susitikimo šventėje'daly
vauti.

A.L.

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS 

i Bernardo Brazdžionio poe- 
muzi- zijos rinktinė, kurioje smal
savo pinti geriausieji visų jo iš- 

bičiuliams išsiuntinėjo spe- leistų knygų kūriniai. Puoš-
rialų spektaklio programos i nus leidinys, 592 psl., kai-

Buvęs bostonietis 
kas Vytautas Strolia

na $10.00.
Broliai

Henriko
balti aitvarai,

Nagio

ROMANAI
Anatolijus Kairvs, IŠTI

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 i 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO-i 

ČIAI, premijuotas romanas, i 
304 pusi., kaina $4.00.

I
Alė Rūta, VIENIŠI PA

SAULIAI, romanas, 2G5 psl. 
kaina $3.50.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.51

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

1971
Alyva kūrenamos

šilto oro

Savybės:
Prod ūkti ilguma* 

Grožis 
Ekonomija

krosnys
Rytdienos įrengimas

Namams šildyti 
dariausias pirkinys

polką, jaunimo polką, valsą, 
tango ir tvistą.

Lis ar snigs, ragpiūčio 8 
d. susitiksime Romuvos par
ke N. Anglijos seniausių lie
tuviu radijo grogramų gegu 
žinėje.

Visus kviečia

neral ligoninėje Englewood. j pran0‘Ga'iiSi iliustruoti' 
N.J.. susilaukė puimagimės1 72 didelio formato puslapiai 
dukros Grazinos-Gilmos. ku- puošniai išleista knyga kai. 
n, pranešimo žodžiais, —ęr
"kritikų ir publikos entuzi
astiškai sutikta.“ 

Sveikinamai

Aleksoniai važiuoja 

aplink Ameriką

i Tau, sesute, Prano Lem- 
; berto gyvenimas, kūryba, 
i prisiminimai, 269 psl.. iliust- 

kaina minkštais vir- 
$3. kietais — $4.

ruota,
; selinus

Albinas Baranauskas, 
<ARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 ps'., 
vaina $2.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke 
leivio administracijoje.

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

Pilnas Įrengimas I k J vos burnerį. pū
TU' termostatą, konli

j jungti rūsy su vi

Pilnas Įrengimas, Įskaitant aly- 
pūtėją, oro filtrą, 

kontrolę ir darbą su- 
vamzdžiais..

10 metu garantija.

Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

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

Skambinti telefonu: 436-1204

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS
romana? iš lietuviu emigran
tų gyvenimo, 242 psi.. kai į

I

^FUlLCtŪFF
1 Oil Heating Eųtdpment r

I

Česlava ir Tadas Alekso
niai su dukra ir sūnumi iš
važiavo Amerikos pamatyti.
Jie dalyvavo Dainų šventėje 
Chicagoje, o iš ten pasileido Ka‘roso eilėraš-iai

vakarus. Žada nukeliauti

Steponas ir Valentina 

Minkai

Laisvės Varpo vajus

Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo vedėjas P.
Viščinis birželio 20 d. pa
skelbė tos programos klau
sytojų - rėmėjų vajų. Pasi
rodo, kad Laisvės Varpas y-
ra plačiai klausomas, visų1 tuvių seselių sodyboje bus 
giriamas, net statomas pa-į tradicinė lietuvių susitiki- ~ 
vyzdžiu kitoms lietuvių ra- mo šventė. Tą dieną 9 vai.

Andrius Valuckas, NE- na $“'^0 

MUNO SŪNŪS, romanas iš švaistas: ŽIOB

kaina $2.50.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime

D. Poška

1
apie 10,000 mylių.

Malonių įspūdžių ir lai
mingai grįžti namo!

Kas vyksta į Putnamą?

Liepos 18 d. Putnamo lie-

Poilsis ant laiptų, Vytauto 1
50 dide- ■ Andrius Valuckas. NE- 

lio formato puslapių, kaina < MUNO SŪNŪS, II tomas, 
$4.00. į 428 psl, kaina $4.00.
RUDENS SAPNAI, Kotry i c .. e 
nos Grigaitytės eilėraščiai, Saliy Salminen, KATRY-
premijuota knyga, 80 ps 
kaina $2.00.

i . NA, romanas, laimėjęs Šve-'
’ i dijos literatūros premiją, 

i 291 psl., kaina $5.00.

dijo programoms, bet ma
žai kas jį remia. Vajaus pa
skelbimo metu tebuvo 96' 
klausytojai, įmokėję klausy
tojo įnašą už šiuos 1971 m. 
0 programos išlaikymas pa
remtas klausytojų įnašais. 
Kad daugiau laiko būtų ga
lima skirti visuomeniniams 
ir kultūriniams reikalams, 
skelbimų skaičius progra
moje gerokai sumažintas 
nuo šių metų pradžios, tikin
tis, kad visuomenė uoliau 
parems programą bent mi
nimaliais klausytojų įna
šais. Bet bent ligi šiol toji 
viltis nepasitvirtino. Klau 
sytojų įnašų nemoka net tie, 
kurie nuolat ragino skelbi
mus mažinti, žadėdami 
remti programą.

Paskelbto vajaus tikslas 
— sudaryti tiek klausytojų- 
rėmejų, kad programa galė
tų išsilaikyti nepriklausomai 
nuo skelbimų. Tai būtų įma
noma tuo atveju, jei kiekvie
nas klausytojas mokėtų 
klausytojo įnašą panašiai, 
kaip laikraščio prenumera
torius moka prenumeratą. 
Klausytojo įnašas kalendo
riniams metams yra $10.00.

Balandžio 18 d. įvykusio 
koncerto programos 'knygu
tėje paskelbtas klausytojų- 
rėmėjų sąrašas rodo, kad rė
mėjų tarpe nedaug tėra mū
sų elito — kunigų, gydytojų, 
advokatų, inžinierių ir kitų 
profesionalų, o taip pat vers
lininkų, visuomenės ir kul
tūros veikėjų. Ten daugumą

ryto nuo So. Bostono Lietu
vių Piliečių dr-jos namų iš
eis busas. Norintieji važiuo
ti bilietų gali gauti paskam
binę O Ulevičienei telefonu 
AN 8-1920.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Rugpjūčio 8 d. Romuvos 

parke Montelloj - Brocktone: 
Minkų radijo gegužinė.

Rugsėjo 19 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių; 
Piliečių dr-'jos 3 aukšto au-! 
ditorijoje Tautos šventės mi-i 
nėjimas. Rengia Lietuvių j 
Bendruomenės Bostono a-: 
pylinkė.

Spalio 16 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėje Bostono vyrų 
seksteto koncertas-vakaras.

Spalio 31—lapkričio 13 d. 
City Hali parodų salėje A- 
nastazijos ir Antano Tamo
šaičių audinių ir tapybos pa
roda, kurią rengia skautų Ži
dinys.__________________

SUSITIKIME PUTNAME!

Šiemet seselių sodyboje 
Lietuvių susitikimo šventė 
bus liepos 18 d. Jos progra
ma bus turiningesnė už ki
tas. Čia bus dail. A. Galdi
ko paveikslų paroda. Taigi 
bus paskutinė proga įsigyti 
jo kūrinių. Vaikams bus 
džiaugsmo arkliukais (gy
vais) pajodinėti.

Organizacijų Centro val-

INTERTRADE 

ENPRESS ( ORP.
pirmoji jums pasakė, o 
dabar ir jūsų giminės 
patvirtina, kad specialūs 

rubliu 
certifikatai

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

I tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina,
minKŠtais viršeliais *53.15. Perduodama: Vėliausių

Lietuvai 
d o

yra 
v a

geriausia 
n a.

Vž juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos. Tai tas 
pats, ką. turint $100, 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.
Pristatoma per 3-4 sa. 
vai tęs.
Pilna garantija. 
Kaina: $2.13 už vieną 
specialu rubli.
Jokiu kitu išlaidų!
Prašykite mūsų naujo 

iliustruoto katalogo 
UŽSAKYTI DABAR!

U ž s a k y k i te tik 
per

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

N’ew York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
SVARBU!

AUTO MO BI L I A I 
B F T A I

Mes priimame automobi
lių ir butų užsakymus. 
Paprašykite mūsų speci
aliu biuleteniu!

kietais viršeliais $3.75,

Aloyzas Baronas: LIEP 
TAI IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. 
Kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
pusi., kaina $4.50.

Kazvs Almenas. UPĖ 1 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kairia $3-00.

Alė Rūta. KELIAS ) 
KAIRĖ- premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dar 
įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis t 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna 
-r,ns ir Knlpivic

nenusiminkite:
Galima pagelbėti sergantiems 

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

Siųskite $5. gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL I’RODT CTS
N’orth Sta., I’.O. Bos 9112 

N'ewark. N.J. 07105

i

So. Bostone, 75 Harbor
antrame aukšte nuo rugsėjo 1 

dyba primena, kad kiekvie- j dienos išnuomojamas vienam 
no lietuvio šventa pareiga asmeniui naujai atremontuotas 
dalyvauti motorkadoje ir 3 kambarių butas. Kreiptis bet 

sudaro vyresnio amžiaus festivalyje ir tuo išreikšti iš- kuriuo metu Į šeimininką pirma- 
žmonės, pensininkai, pa-Į tikimybę savo pavergtai me aukšte.
prasti darbininkai... tautai. ___

Šios vasaros paskutine 
ekskursija į Lietuva 

Kaina 776.00
IŠVYKSTA IŠ BOSTONO RUGPIŪČIO 26 DIENĄ.

su šia grupe keliauti prašomi skubiaiNorintieji 

registruotis.

Kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
390 VVest Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Z J

bAVAITRAšT IS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja snaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvienu visiems 
svarbia problema.
''NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina miškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naują 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, G90, Quebec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudė* nuo $100.90 iki $10.000.0€.

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

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

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje Keturių kolonijų. Kreipėtės 
♦ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuaniaa Alllance of America
807 Weut 30th Street. Nevr York, N.Y. 10001

» f
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Vietines žinios 1
Į MANO PADĖKA
II

Pirmiausia noriu padėko
ti Keleiviui už paskelbimą.

E. ir S. Santvarai išvyko 

atostogų

Poetas Stasys ir Alė Sant
varai išvyko atostogų Į Ken-

,............ .nebunkportą. Ale.
kojų nuoširdžiai visiems, ku-j
rie mane piisiminę lankė.į gr Paliuliui nėra atostogų 

Vieni sugrįžo, kiti išvyko j kaikurie net su dovanomis,
į ar laiškais (jų gavau dau- Seros *n\gos
giau nei 100)'atsiuntė svei-1 Bl.onius Paliulis su šeima 

Santa Monica Lietuvių; Šiemet Bostono 1 rans-At- kmimų ir sveikatos linkeji- atustogauja (ape Code savo 
Klubas liepos 31 d. 8 vai. pantie fravel Service, kuriai mŲ. 'vasarinėje Nors ten oras
vakaro rengia Vasaros lite-‘ vadovauja Aldona Adomo- Gulėdama ligoninėje, per- gerag ir ya!1(iuo šiltas, bet 
rattuos vakarą, kurio pro-'nienė. i Lietuvą organizavo! skaičiau kun. Al. Valadkos praej^ penktadieni jis ap- 
gramoje dalyvauja bosto-*3 ekskursijas. Pirmoji išvy-' knygą ”Už laisvą lietuvį“. silankė Bostone 1/ užsuko 
niečiai rašytojas Antanas! ko birželio 3 d. ii- jau grįžo.1 Ją buvo labai įdomu skaity- j Keleivio ištaigą nusipirkti 
Gustaitis ir akt. Aleksand-1 Antroji išvyks liepos 14 d. ir

e**#*#**######*****#*************'*' *+ >+<+***+**
Bostoniečiai Los Angeles 

literatūros vakare

Lietuviu1

3| kad gyva išėjau iš ligoninės, 
3 kur išbuvau 3 savaites. I)ė-

i Lietuvą

šiemet Bostono Trans-At-

ti, nes patašyta labai pa- jįetuviškų knygų, nes be ge- 
tiaukliai. Ii kiek ten teisybes, fog knygos — tik pusė atos- 
pnrasyta: As patariu tą

Be jų, vakaro programoje1 Pirmosios vadovė buvo | knygą visiems perskaityti, 
skaitys savo 'kūrinius ir te- pati A. Adomonienė. Joje J.Ją platina ir Keleivis. Jos 
nykščiai rašytojai Alė Rūta, j buvo 26 ekskursantai. Jie j kaina $5.00.
Bernardas Brazdžionis ir jau sugrįžo kupini įvairiau-i Ačiū kun. AI. Valadkai už

įa Gustaitienė. trečioji rugpiūčio 26 d.

O. Ivaškienė grįžo

Bostono Lietuvių tautinių 
šokių sambūrio vedėja Ona 
Ivaškienė grįžo iš lietuvių 
tautinių šokių kursų Ches- 
tertone, Ind., kur ji buvo 
pakviesta mokytojauti.

Kursus lankė apie 40 jau
nuolių. Juo baigusieji galės 
sėkmingai vadovauti šokėjų 
grupėms.

Mokytojais buvo pakvies-! 
ti geriausi tautinių šokių! 
sambūrių vedėjai.

O. Ivaškienė labai gražiai 
atsiliepia apie tą jaunimą. į 
kuris kursuose mokėsi.

traukė į Omahą, o iš ten vėl 
į Kanadą. Šią ir kitą savaitę' 
tas lietuvių jaunimo kara
vanas laikysis tolimuose Ka 
nados vakaruose — Calgary 
ir Edmonton Albertoj, Van- 
couvery, o iš ten pasuks į
Seattle, Wa. Liepos 27-29 d. 
bus San Fiancisco, vėliau 
Los Angeles. Aleksikoje, 
Hustone. Nevv Orleanse,'
Baltimorėje, Philadelphijoj. 
Nevv Yorke. Hartforde ir' 
rugpiūčio 31 d. sugrįš į Bos-Į 
toną.

Juozas Tininis.

Literatūros vakaras bus 
puošnioj Santa Monica Bay 
AVomen’s Club salėje. 1210 
4th Street, prie VVilshire

siu įspūdžių ir kelione labai! tokį didelį darbą.
patenkinti. I J. M. Tumavičienė

Blvd.

A. Stapulionis jau namie

Lietuvos nepriklausomy
bės kovų įžymus karys pulk. 
Antanas Stapulionis po šir
dies smūgio jau apleido li
gonine. Sveikiname.’

Antrajai ekskursijai va-i 
dovauja Albina Ruclžiūnie-i 
nė. jau ne pirmą kartą to-! 
kiai ekskursijai vadovavusi, i 
Joje yra 75 ekskursantai iš i 
įvairių JAY vietovių.

Mieste 15,000 narkomanų

Bostono majoras White
sako.

Trečiajai ekskursijai 
galima registruotis.

Kieno
kas.

dar

balius, to ir taba-

kad Bostone jau yra 
10,000 narkomanų. I tą 

• skaičių dar neieina griže iš 
i Vietnamo kariai. Klinikose,
; kur gydomi narkomanai, 15 

i '< sudaro karo veteranai.

togų malonumo.

Išmėgins keturių dienų 

darbo savaitę

Didžiulė Hancock drau- 
’ dimo bendiovė nutarė nuo 
i rugsėjo 7 d. iki gruodžio 3 

d. leisti 290 tarnautojų dirb
ti per .savaitę 1 dienas. Jie 
pradės darbą 8:15 ir baigs 

; 5:30 vai. Pasirėmusi to ban- 
Į dymo duomenimis, vadovy

bė padarys išvadas, ar leisti

Jaunimas keliauja... 1

I

taip dirbt: visiems tarnau-
Tad "tas* kaičius vis~ didėja! ūojams’ k,"ių -v,a 6’000-
ir tokių nuodų rūkytojų ar ——--------------------
agautojų galį būti net apie, Žąsys ir antys ištveria 110 

15,000. laipsniu šalčio.

Daugiausia Gintaro Karo- 
’ so pastangomis suoi ganizuo- 
j ta beveik 3 mėnesių jauni-i 
' mo kelionė po JAV. Kanadą į
• i
ir Aleksiką birželio 13 d.! 
prasidėjo iš Bostono. Iki šiol 
jau suspėta aplankyti Alont-j

• reali. Torontą, Hamiltoną,
i Clevelandą, Detroitą. Dai-Į 
i navos stovyklą, Chicagą j
(lankėsi Dainų šventėje),1 

j Chestertone, Ind.. V. Jony-į
no vasarvietėje Akademikų 
skautų stovyklą ir tautinių 
šokių mokytojų kursus. Iš 
Chicagos ši ekskursija pa-

Ekskursantai visur sten- 
susitikti ir susidrau

gauti su vietos lietuvių jau
nimu. I

į

Keliauninkai visur yra, 
maloniai sutinkami. Daug. 
kur ta proga surengiami po- į 
būviai, į kuriuos susirenka • 
vietos jaunimas.

Keliauninkų mašinos pa-' 
puoštos plakatais su užra-! 
šais: Lithuania Express, Li-! 
thuania wants Freedom,' 
Russia get out of Estonia.l 
Latvia, Lithuania, Commu- 
nist Russia get out of Lithu
ania ir t.t.

Keliauja daugiausia stu
dentai, jų tarpe yra ir uni
versitetus baigusių.

giasi

JUK NETURITE?

CHAPEL B., Algimantas 
Mackus, 64 psl., kaina $3.

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl., kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00.

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus, 86 psl., kaina
$1.50.

SIDABRINĖS KAMANOS,
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

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

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina......... $2.00

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50. 
BALADĖS, šitoj labai 

gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.00

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St, 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia ' 
siuntinius tiesiog iš VVorces- J 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir * 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemorais kūmomis. 

Vedėja B. Sviklienė

, Teletoaas: AN 8-2805
Z)r. Jos. J. Donovar 
\Dr, L Pašakarniok

f P ft D 1 N I S 
CPTOMETRISTAS

4 Valandos :
|nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 1 
a Trečiadieniais nepriimama

44? BROADVVAY 
* South Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS—

Laik r odžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; Rūpestingai taisomo laikrodžio* 

žiedus. Papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiloome gydytojų r< S 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j 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 vaL ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius ir seksi. 

tooeoaoaosisososiSio<sos«>s<Qeceosososo9ecocccco&2ooosooo&!

M & T OIL C0., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis ipiJimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink i t e

268-4662;

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Uhurch Street

£. Miiton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675 *

| TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Roddį
(RIJDOKIUTĖ) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 3<

A. J. NAMAKSY
Real Estą te & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nevvton teatre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 va’. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

momis kainomis. Be to, siunčia-Į Prekės parduodamos nuže- 
me maistą, pinigus ir galite už- mintomis kainomis. Numa-

SOUTH BOSTON, MASS-
*#*^er*^**#«**#*#«*###*####^##*#* ♦r##*#####*#'**####**#####*#####*#####***####*####*#*#######**##**#****

South Boston Savings Bank
ALFREI) VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

C!---- occ ocnnk/ivaiiiuiiiiuię

už 90 dienu Įspėjimo indelius moka

už visus kilus indėlius moka

51®
5U

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

%»•

f Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. _ 
£ Lipdau popierius ir taisau i 
t viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 

j Dorchester, Mase.
F TeL CO 5-5854

J4 Elood Sųuare DRAU DIMO AGENTŪRA
a H ar d ir ar e Co. Atlieka įvairių rūšių
a Santuokas N. J. ALEKNA draudimus

a 628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. Kreiptis senu adresu:

I TELEFONAS AN 8-4143 
Sanjamin Moore Dažai BRONIS KONTRIM

Popieros Sienoms 598 Broadvvay

1 Stiklas 1-angfama
Visckfa reikmenys narnama So. Boston, Mass. 02127

Reikmenys plumberiama 
g-aležiea daiktai

Tel. AN 8-1761

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

3

toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p- 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

Trans-Atlantic TraveI Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans Atlantic 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.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vau., uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

3< ► < ► < ►
3

< ► <►
3
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