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ko valdomo Tai\vano, nes 
jo atsto\ as bus bandomas iš
stumti iš Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos, tą vietą 
atiduodant komunistinei Ki
nijai, JAY diplomatiniuose 

! sluoksniuose bus laidojama 
• kinų nacionalistų idėja iš- 
, laisvinti iš komunistų Kini- 

•’ jos žemyną, o ir paties Tai- į 
i \vano saugumas sumažės. 1 
! JAV ir Kinijos draugyste

Prezidentas Nixonas keliaus 
j komunistinę Kiniją

Kelionė labai slaptai sutarta. Pagrindinai keičiama 

JAV-bių politika komunistinės Kinijos atžvilgiu. Daug 

pritarimo naujai politinei linijai namie ir užsieny, daug

šviesesnės ateities pranašysčių, bet ir daug dar neįmano- labai nepatenkinta ir Pietų.
~ r u-.- - j r - • i * u.* Korėja, kuri gali būti palik

inu numatyti painiavų. Gali būti išduoti mažųjų valstybių Įa Re didesnės JAV para- 
gyvybiniai interesai. Jau ir prezidentiniai kandidatai ruo

šiasi keliaklupšti keliauti į Kiniją...

JAV prezidentas R. Nixonas

mos šiaurės Korėjos komu- 
Į nistu malonei.j *•

Deja. dar niekas negali 
į tiksliau nuspėti iš šios nau- 

: seniau, su visomis tautomis Jos situacijos besivystančios 
j sieksiančios palaikyti drau-! ateities, nes. kaip sakoma, 

ji iškelia šimteriopaigiškus santykius dau
giau klausimų, negu galima 

Aišku, tai pažymėdamas, rasti atsakymų.
jis noiėjo nuiaminti Sovietų j Naujoji prez. Nixono po- 
Sąjunga, kuii tokioj staiga ntika Kinijos atžvilgiu kraš- 
beužsimezgančioje 22 metus t0 vįduje kone abiejų parti- 
,^uXVslų pikčiausių priešų jy užgiriama. Įdomu ir tai, 
bičiulystėje gali Įžiūrėti kad tariamieji prezidenti- 

JA\ ir Kinijos koaliciją nu-' niai kandidatai senatoriai1 y. Adamkus grįžta 
kreiptą prieš Sovietų Sąjun-. George S. McGovern ir Ed- * 
gą. Tam sovietų nuramini_j mund S. Muskie jau stengia- 

| mui čia pat dar buvo pa- si patys pirmieji nubėgti Į 
į skleista žinia, kad preziden- komunistinę Kiniją ir gauti 
' tas Nixonas, vykdamas i Ki- ten Mao Tse-tungo palaimi- 
niją ar grįždamas iš jos, nu- nimą savo kandidatūrai... 
matąs apsilankyti ir Mask-f Tuo tarpu komunistinėje 
? *.r sa\o gerus norus i Kinijoje apie prez. Nixono
išaiškinti. pakvietimą apsilankyti Pe-

ginge buvo pranešta palygi-Neabejotina, kad šis dvie-
Jj?"™!';LUS‘?'\ni: Oykio'plaViL’Veailkiiiant i'i 

įtakos i necjai ant jokių toli siekian
čių išvadų. Be to, kinų ka-

Praeitą ketvirtadieni 
lai vakare prezidentą 
nas penkių minučių kalboje
per televiziją padalė nepa- kiančius ateities ivykius. 
prastą pranešimą, kad jis

ve-

komunistinės Kinijos prem
jero Chou En-lai esąs ofici
aliai pakviestas dar prieš 
1972 metų gegužės mėnesi

Apdilo 15 skrenda mtnalin 
geriausiai paruoštas

Erdvėlaivis daug sunkesnis negu anksčiau į mėnulį 

skridusieji. Astronautai vežasi ir elektrinį automobilį. 

Kelionė užtruks 12 dienų, o mėnulyje astronautai išbus 

net 67 valandas — du kartus ilgiau negu se ~»u.

Ateinantį pirmadieni, lie-, tūpimo vietos mėnulio sritis, 
trukspos 26 d. 9:34 vai. ryto iš 

•John Kennedy bazės pakils 
kelionei i mėnuli Apollo 15 
erdvėlai is, kuris, sakoma, 
via geriausiai paruoštas iš 
visų iki šiol i mėnuli skridu-

Ketvirtosios JAY ir Kanados lietuvių dainų šventės muzikinės • siu erdvėlaivių. Ši kelionė y- 
komisijos pirmininkas Petras Armonas uždega aukurą prie žuvu- ! fa ir brangiausia, nes atsieis 
siems už Lietuvos laisvę paminklo. Kairėje Saugūnas Degutis,
dešinėje Rasa Yeselkaitė.

Nuotrauka V. Noreikos

i Chicagą
Plačiai žinomas Ameriko

je inž. Valdas Adamkus pa-

Komunistai nužudė 
Bražinsko tėvą

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas, ką tik grįžęs iš

ir tos išvykos iš viso 
net 20 valandų.

Įdomu tai, kad šį kartą 
astronautai vežasi į mėnulį 
ir specialų elektrinį automo
bilį. kuriuo galės toliau ir 
greičiau nuxeiiauti i naujas 
mėnulio vietoves, negu se
niau pėsti.

Apollo 15 yra net 2,640 
svarų sunkesnis, negu anks
čiau skridusieji Apollo erd
vėlaiviai, o jo priekaba, su 
kuria nutūps i mėnulio pa
viršių, yra net 2/' ' svarų 
sunkesnė už anks 'žuvu
sias. Visas tas „laivynas“ 
svers 107.243 svarus.

apie 445 milionus dolerių.

Apollo 15 skrenda trys 
astronautai: pulk. David R. 
Scott. 39 m., maj. Alfred M. 
\Vorden. 39 m., ir pulk. Įeit. 
James B. Irvvin. 41 m.

Scott ir Irvvin nutūps į mė
nulį. o Worden skraidys erd
vėlaiviu mėnulio orbitoj, at
likdamas įvairius mokslinius

a-
įejų sugrf

ju m,.. , --...............o z nRuamas i\ airius moKsiin
skiltas Aplinkos apsaugos a-; Europos, liepos 6 d. plačiai uždaviniup ir Mukdamas 

gentūros vidurinių vakarų, pąinformavo V liko va.dybą j nu dvi u sugrjžtant.

Įsteigus tiesioginiai prezi 
namai trumpai ir šaltai, to į- dentui priklausomą Aplin-

penktojo regiono vicedirek-1 apie savo veiklą kelionėje, 
torium. i kuri truko apie tris savaites.

Turkijoje pirmininkas pra-

mas turės didelės 
daugelio valstybių užsienio 
politikai ir atsilieps į didžių
jų galybių karinį balansą. • Haung Young-sheng iš pro- 

Užsienis ŠĮ JAV ir Kini. j Pagandinio įsibėgėjimo po
jos santykiu revidavimą yra | , , - - i •, -J .. - - dar stipriai nukeikesveikinti, o zurnalis-. 1

riuomenės vadas generolas

linkės sveimnu. u z.ui iia.no- ; , .
. . . , , i kos imperialistus ir ju są-

tai ir diplomatai įau bando . .L , J- L- - , jungininkus, kuriuos agre-
pranasauti ir iš to įsplau-H.. ® ’ . . . &i i sulvginsiąs su

Vakarų Europos valstybės 
kad JAV susitarimas 

su Kinija padėsiąs išspręsti 
Vietnamo karo klausima ir.

apsilankyti Kinijoje. Prezi- j atslūgus Įtampai Azijoje, 
dentas tą pakvietimą prie- j jąV-bės galės daugiau d ;- 
męs. Jis taip pat pranešė,; mesio kreipti Europos sau- 
kad šitą vizitą yra slaptai į gUmuk Be to. tas JAV-Kini- 
sutaręs su raudonosios Kini-; jos santykių pagerėjimas ga

kos apsaugos agentūrą, na
šesniam darbui visa JAV 
teritorija padalinta į 10 re
gionų. Penktasis regionas y- 
ra pats svarbiausias. Jis ap
ima 6 vidurinių vakarų vals
tijas. Jo būstinė Chicaga.

ši kelionė užtruks 12 die
nų. Astronautai mėnulio pa
viršiuje išbus net 67 valan
das — du kartu ilgiau, negu 

...... prieš tai ten buvę tyrinėto-
zinskų bylos padėtimi. Juo, jak jje ^en SUruoš tris eks- 
toliau, tuo daugiau atsilan- kui-sijas i tolimesnes nuo nu 
da dokumentų, kurie, mano

leido daugiau kaip savaitę, 
nes buvo reikalas išsamiai 
susipažinti su P. ir A. Bra-j 

Juo

Astronautai turės dideles 
deguonies ir maisto atsar
gas, kad visokiais atvejais 
galėtų kuc Ogiausiai kelio
nėje išlikti. Be d tgybės su
dėtingu mokslinių aparatų.
jie turės ir spalvuotai televi
zijai transliuoti ireneimus, 
tad pirmą kartą tiesiai iš mė
nulio bus perduodami spal
voti vaizdai iš astronautų 
veiklos.

Astronautai nutūps taip 
vadinamoj Hadley-Apenni- 
ne kalnuotoje vietovėje. 465 
mylios i šiaurę nuo mėnulio 
pusiaujo. Iš ten būsiąs ma
tyli vaizdas l1 000 pėdų i 
vieną pusę, 15,000 pėdų Į ki
tą ir dar priešais 1,000 pėdų 
gilumo klonis.

ma, turės teigiamos reikš
mės tolimesnei Bražinskų! 
bylos eigai.

pr J. k. Valiūnui geležinkeliai 
kelis kartus susitikti su Bra-

»»**«***#«#«<**#«#«***«**«*«<«*•<*

‘i Jau streikuoja irpranešimo 
" ”Ameri-i

1 Iki šiol inž. V. Adamkus 
ėjo vandens apsaugos direk- 
toiiaus pavaduotojo parei
gas. Cincinnati, Ohio, ame-

' rikiečiu spauda rašo, kad 
Į jis, ten dirbdamas, per trum- 
! pą laiką sustabdė atominių 
j elektros jėgainių vykdytą 
i didelės Ohio upės teršimą. 

Iš Meksikos atėjo miego j0 pastangomis didžioji O- 
liga. Žemės ūkio departa- hį0 pramonė buvo priversta 
mentas Įsakė skiepyti nuo! sustabdyti gyvsidabrio leidi- 
tos ligos gyvulius Texaso. j mą j vandeni ir kt. Jo darbai 
Oklahomos, N. Mexico. Ar-j

sijos atveju 

žeme“.

Pietuose plinta 
miego liga

jos vyriausybe prezidento, lip kiek gąsdinančiai paveik- kans0 ir Louisianos valstijo 
valstybes saugumo iejka-. Sovietų Sąjungą, kuri atsi- se. 
lams sekretorius dr. Henry. durianti tarp dviejų frontų
A. Kissinger, kuris savo 10 j jr dėl to turėtų būti mažiau 
dienų kelionėje po Aziją j agresyvi. 
taip liepos 9 ir 11 dienų bu-j 
vojęs Pekinge ir ten ilgai ir! 
išsamiai kalbėjęsis su Kini-i 
jos premjeru Chou En-lai.

Texase ta liga susirgo 
kelios dešimtys žmonių.

ir

Pez. Nixonas toje savo

JAV’ sąjungininkė Japo
nija dabar Įžiūri ir sau di
desnę galimybę užmegzti 
diplomatinius santykius su 
Kinija ir laimėti kone neri-

trumpoje kalboje pabrėžė, i botą rinką savo gaminiams. Į 
kad jis nutaręs tokio žygio Tokios pat naudos tikisi iri 
imtis dėl to, jog esąs Įsitiki-! Australija. Iš tos užsimezgu-Į 
nęs. kad Įtampos sumažini-i sios dviejų milžinų ”bičiu- 
mas ir geresni santykiai tarp Jystes“ taikos tikisi ir visos 
JAV-bių ir Kinijos Liaudies Indokinijos valstybės, nors

zinskų advokatais ir pačiais! Jau kuris laikas streikuo- 
Biazinskais. Išaiškinta, kad ja telegrafo tarnauto'jai. 
Pranui Bražinskui esant iš-j Praeitą savaitę sustreikavo 
tremtam Sibire, sovietai nu-' telefono ir dviejų didžiau- 
žudė jo tėvą Stasį Brazins-į šių geležinkelių — Union 
ką. Tai Įvyko 1949 m. giuo-! Pacific ir Southern Railroad 

21 d. Baižonių kaime, bendrovių tarnautojai. Einazio
Semeliškių valse.. Trakų ap-' derybos. Jei nesusitars, ne- 
skrity. Kartu su juo žuvo ir { 
daugiau vietinių žmonių.

Romoje dr. Valiūnas turė
jo gana ilgus pasikalbėjimus <•>» • * • -i
su ' Lozoraičiais — vv.-ps- Sovietai vėl suvaržė

trukus sustreikuos dar 3 ge
ležinkelių bendrovių tarnau
tojai.

pagai-sėjo visame krašte.
vyres-

Kai Wa.'hingtonas penk-‘ niuoju ir jaunesniuoju. Išsa- 
tojo regiono viršininku pa-J miai buvo nagrinėta pasi
skyrė laikinai tas pareigas ruošimas galimai Europos

Apollo 15 uždavinys bus 
vairius matavimus, 

bandymus ir surinkti dar ne
turėtu mėnulio uolienų pa
vyzdžiu, iš kurių būtų gali-
r:- tiksliau spręsti apie mė
nulio susiformavimą bei jo 
amžių. Būsianti tiriama ir 
mėnulio atmosO- . — labai 
skystos dujos. . rengiantis iš
aiškinti, iš kur jos atsirado.

Svarbų uždavinį turės at
likti ir tuo metu mėnulio or
bitoj skraidantis astronau
tas Worden, apsiginklavęs 

j teleskopais ir sudėtingom fc-

ctliirvii

žydų išvažiavimą
Komunistai jau buvo pra- 

, ėjusi Mayo, tas tuoj paprašė saugumo konferencijai. Su-| dėję leisti išvažiuoti i Izrae- 
pavaduotoju paskirti inž. V’, tarta konferencijai ruoštis f, . . o T .Ii kasdien 36 žydams, bet

bendrai. 1 įpl. ?efas S. Lozo-J pastaruoju metu tokių leidi- 
raitns apsiėmė paruosti met-j mu teduoda tik po - Ras_ 
menis musų dokumentacijai.'

t , Be to, dr. Valiūnas buvo!
supliekė partizanus. Irakas i Gyvendamas Chicagoje, jis į sustojęs Madride ir Paiy-į

Irakas uždarė
Jordano ruhežių

Jordano kariuomenė labai

Adamkų.

Dabar mūsų tautiečiui yra 
dar platesnė darbo sritis.

m uc
dien.

1 o - L' ’ p
Respublikos būsią naudingi; §jaurės Vietnamas pareiškė,! S is m 
visoms tautoms. Jis esąs jau kad jis savo karo tikslu ne-Į

uždarė Jordano rubežių 
partizanai bėga į Izraelio 
okupuotą teiitoriją. Girdi. į 
geriau žūti nuo izraelito kui-; 
kos, negu būti brolio arabo '

ir lietuvių visuomeni
nėje veikloje aktyviai daly
vauti. Tad linkime geriau
sios sėkmės.

tai, galės Z1UJ<
(E)

Maskvos telefono ir tele
grafo įstaigoje susirinkę žy-

riaug kartų sakęs, jog nega
li būti pastovios taikos be 
Kinijos, turinčios 750 milio-

atsisakysiąs. nepasidarysiąs 
didžiųjų valstybių politinės 
prekybos objektu ir net vie-

Spauda praneša, kad prez. dai susėdo ir paskelbė bado 
Nixonas, kai vyksiąs į Kini- streiką dėl to, kad neleidžia-

Kiekvienas išvažiuojantis
žydas už pasą. vizą ir pdie-j
tvbės atsižadėjimą turės mo- 11i nnn i r tografijos kamerom,
keti po 4,000 rublių. Į J

_ j Astronautai sako, kad jie
■ tikisi ši kartą parvežti iš mė- 

-Į nulio tiek naujos medžiagos 
ir žinių, jog po tos kelionės 
mokslininkams užteksią 3 
metu darbo.

be
Pietų Vietnamo vyriausy

nų gyventojų, dalyvavimo nas laikysiąsis kovoje prieš 
tarptautiniuose susitarimuo-į imperialistus. Žinoma, jis į 
se. -Jis dar pridėjo, kad šitas gerai žino. kad ji ir toliau 
susitikimas su Kinijos va- palaikys Sovietų Sąjunga. , 
dais. o tuo pačiu ir JAV po-!
litikos pakeitimas nesąs nu-' Neabejotinai dabar tra-
kreiptas prieš jokią kitą giška padėtis yra Nacionali-
valstybę. JAV-bės. kaip ir nės Kinijos—Ciane Kai-še- JAV negrų vadus.

• ~ i

pasiūlė Šiaurės Vietna-
, i*i mu* Padaryti paliaubas ir,

JAV kariuomenė naikina sutiktu užsukti ir į šiau- ma jiems išvykti į Izraelį ginklams nustojus žvan ai, 
vadinamuosius biologiniu, re, V,einamo sost.nę Hano- Ka,kurie ,ų buvo jau gero- Urlis vvk(J j rinkimus a.

°0

ginklus, kurių perdaug pri- JU ir ten netarpiškai pasikal- kai pasilpę. Bet policija 45 biem -a’|im suvįenyti. ** 1 Apollol5atgaližemenu- 
gaminta. Jų bus tik šiek tiek bėti su komunistų vadais a- jų suėmė ir išgabeno į kalė- ’ Įsileis rugpiūčio 7 d. 4:46
palikta, kad, priešui juos pa-i P*e taikos grąžinimą Viet- jimą. < ! vai. popiet 32S m’"j i šiau-
vartojus, būtu kuo atsikirsti, name. j * * * Į JAV viceprez. Agnew da-j j-ę nuo Havvajų Jahu,

• * • į * * * » Kolumbijoje teroristai pa- lyvavo Ispanijos diktato- i Pacifico okeane.
Viceprez. Agnew savo Lenkų laikraštis rašo, kad grobė 4 žmones. Už jų pa- riaus Franco atėjimo į vai-į

kalboje smarkiai nupeikė Vilniuje dar yra 70.900 len- leidimą gauti pinigai aiiduo- džią 35 metų sukakties iškil-, Tegalime tik linkėti lai
kų ir 17,000 žydų. j darni revoliucinei veiklai. mingame minėjime. Į mingos kelionės ir laimingo

‘ grįžimo, .



Puslapis anfras Kr. 29, 1971 m? liepos 20 d.

Politinė moralė
j popiežiaus akies nei ausies.

klausi-Čia kyla 
mas.

vienas

Praeitą savaitę staigiai paskelbta netikėta žinia, kad 
prezidentas Ni.vonas 'iau yra pasižadėjęs komunistinės 
Kinijos vadams apsilankyti Kinijoje ir nutaręs revizuoti 
iš pagrindų JAV-Kinijos politinių santykių liniją, sukėlė 
pasaulinio masto sensaciją. Žinoma, daugelis JAV ir kitų 
valstybių politikų ši žygį vertina labai teigiamai, vaizduo
dami dabar neva ryškėjančias be galo šviesias ateities 
viltis ir garsiai linksniuodami žodi: taika, taikos, taikai, 
taiką... Bet ar toji "dangiškoji taika“ dėl šių dviejų ilga
mečių priešininkų susitikimo bei kokio laikinio susitarimo 
tikrai ateis ir išganys žmoniją, dar labai ir labai abejoti
nas klausimas. Tuo tarpu ši vadinamoji "sensacija“ tik 
vėl akivaizdžiai ir pakartotinai paliudijo, kad pasaulinėje 
politikoje nėra jokių kitų idealų ir moralinių principų 
kaip tiktai vienas ir pagrindinis — materialinė ar politinė 
nauda, siektina net ir veidmainiavimo ar apgavystės būdu.

Šia proga mes tenorėtume priminti tiktai keletą ne
tolimos istorijos "politinės moralės pavyzdžių.

Prieš Pirmąjį pasauli karą Europos valstybės buvo 
sudariusios vadinamąją "šventąją sąjungą“, ir ji baigėsi 
"švetai“ besimylinčių partnerių kruvinu karu.

Hitleris taip pat pasirašė kone "amžinojo“ draugiš
kumo sutarti su Stalinu, kuri baigėsi dar didesniu kraujo 
praliejimu ir "draugo“ Hitlerio nusižudymu.

Sovietai po "draugiškumo ir nepuolimo“ sutarties su 
Lietuva okupavo ir Lietuvą, ir visą Pabaltijį.

Kadaise vakariečių prakeiktas Ispanijos diktatorius 
gen. Franco šiandien jau ištikimas jų draugas, su kuriuo 
dabar geria Malagos vyną pats JAV viceprezidentas.

Žydų naikintojai vokiečiai, kadais prakeikti visais 
bibliniais prakeiksmais, šiandien jau Izraelio draugai, nes 
jie naudingi Izraelio ginklavimuisi ekonomijai.

Sovietų ideologiniai pusbroliai kiniečių komunistai 
kolkas rusų keikiami taip. kaip ir Kinijos komunistai at
silygina sovietams. O jie buvo "amžini“ sąjungininkai.

JAV-bės, garsiausios demokratijos ir laisvės skelbė
jos bei gynėjos, neabejotinai rengiasi palengva išduoti
Pietų Vietnamą, nes paaiškėjo, kad "idealizmas“ perbran- pianus, uu u

. . * . . . f. -i i • i •*. r 4. •• i demonstracijų nebutu buvę.giai atsieina ir politika reikalauja kitos strategijos. *

KcLtivIS, SO. BuSTOn

Pirmosios lietuviu dainų šventės organizatorė ir dirigentė A. 
Stephens (vidury) padeda vainiką prie paminklo žuvusioms už 
Lietuvos laisvę Jaunimo centro sodelyje Chichagoje.

Nuotrauka V. Noreikos

Jeigu apaštališkasis dele
gatas kreipėsi paaiškinimo 
i Lietuvos atstovą Washing- 
tone, tai reiškia, kad jis toki 
laikė kompetentingu rašte 
keliamam reikalui paremti, 
jam dar plačiau išdėstyti ar 
nuneigti. Tai buvo puiki pro
ga tai bylai išspręsti aukš
čiausioj vietinėj diplomati- 
įėj instancijoj be jokių kitu 
arpininkų. Tai kodėl reikė
jo tą raštą siųsti atgal i Chi- 
•agą gen. konsului, o anam 
:į perteikti vysk. V. Bliz
giui, kuris, kaip žinoma, aiš
kiai palaiko tik kardinolo 
Cody antilietuvišką politi
ką? Argi Lietuvos atstovas 
os kapinių bylos visiškai 
nežinojo?

šia proga verta pažymėti, 
kad Dirvoje birželio 9 d. jė
zuitas kun. Kęstutis Trima
kas. tuo reikalu rašydamas, 
priminė, kad tame pasaulie-! 
čių ginče su bažnytine val
džia gerą tarpininko vaid
menį galėjo suvaidinti Lie
tuvių Kunigų Vienybės sky
rius, bet jis. kun. Trimakui 
tą klausimą pasiūlius, "ne-1 poje ir kitose pasaulio daly- ropos teritorijoje, ypač jos

NAUJI LIETUVIŲ FONDO nuoširdžią užuojautą ir pa- 
į . dėką už aukas, Lietuvių Fon-

MAKiAi (}ui Didžiausia pagarba ir
; padėka priklauso adv. Zu-

' LF Garbės narys velionis zanaj Shallnienei, nes ji ir
adv. Antanas O. Shallna liūdesiu valandoje

nepamiršo lietuviškų reika-
A. a. Lietuvos garbės kon- lų- Nuoširdžiausias ačiū ir 

sulas adv. Antanas O. Shall- visiems kitiems aukotojams, 
na įrašytas į Lietuvių Fon- su rimtu dėmesiu lietuvių 
dą. Jo vardu yra įnešta 1055 kultūros reikalams palydė- 
doleriai, ir kaip tūkstanti- jusiems mūsų Garbės kon- 
ninkas yra Lietuvių Fondo sulą. į
Garbės narys. T ai jau aštun
tas bostonietis LF garbės Kiti Lietuvių Fondo rėmėjai 
narys. Dar yra gauta Lietuvių

i Fondui aukų. būtent:
Didžiausią suma adv. A.1 _ __

O. Shalinai Lietuviu Fonde Petras Kontautas savo 7a 
įamžinti - 650 dolerių - sukakties proga įstojo 
aukojo velionies garbės kon- ! Lietuvių Fondų ir jam pa-
sulo žmona adv. Zuzana P. ?uk°J° 100 ?°! - k?'luos •>!? 
Shallnienė. i buvo gavęs kaip dovanų is

isunaus Felikso ir dukters 
Adv. A. O. Shallnos lai- Adelės.

dotuvių metu ir vėliau vie

Sovietų taikos kalba ir 
realybė

toje gėlių 22 amerikiečiai 
sudėjo 230 dol. ir 17 lietuvių 
bei lietuviškų organizacijų 
suaukojo 175 dol.

Po 25 dol. aukojo Bosto
no Lietuvių respublikonų 

apy-Pastaruoju laiku labai naujausių T-62 tankų, ap- 
daug žodžių girdime apie! ginkluotų 115 milimetrų pa- linkės valdyba. 
Sovietų Sąjungos "pastovios tvankomis, ir didelė jų dalis
taikos norus“ Vakarų Euro- sukoncentruota taip pat Eu-

klubas ir LB Bostono

turėjęs laiko“ jo susirinkime se. Šiuo metu vyksta ir vadi- 
aptarti. , namosios strateginių ginklų

' apribojimo derybos Helsin- 
Kun. Trimakas rašo, kad, ky. iš kurių optimistai tikisi 

jei būtų čia atsižvelgta į pir- didelių laimėjimų, o pesi- 
muosius lietuvių raštuose mistai — tik dar vienos ap- 
išdėstvtus prašymus, tai ir gaulės Vakarų budrumui

užmigdyti. Sovietai siūlo ir 
platesnės apimties EuroposŠiuo metu bene tragiškiausiai parduodamas Čiang s "Kas liečia aną viešą vys- , . .. ..

Kai-šekas, kuris iki šiol tvirtai tikėjo Amerikos idealisti- |kupoir klebonų pareiškimą, sauSumo. konferenciją,. is 
niais pažadais ir gyveno viltimi išlaisvinti savo kraštą iš 'tai nei to pareiškimo, nei de- n,?lvu®. °Pt.imis ai
komunistinės diktatūros. Ir štai per naktį paaiškėjo, kad į monstracijų nebūtų reikėję, įauR_ia u amžinosios . taikos
JA V-bėms jo viltis palaikyti gyvas jau nebeapsimoka... • jei prieš kokius 3 metus su Hk^oviet^nora tokiu bū-

0 kas gali pasakyti, kiek dar įsipareigojimų, pažadų, tais pačiais parašais, kuriais ta,.ptautijliam; forume ji
teisinti ir "įamžinti“ jų jau 
įvykdytą Rytų Europos už-

draugiškumo sutarčių ir priesaikų didžiosioms valstybėms ■ dabinasi dabartinis prane- 
pasirodys nenaudingų, kiek dar draugų virs priešais ir Šimas, arkivyskupui būtų bu-
vakarykščių priešų draugais?

Taigi, ar tik neateis eilė ir sovietų okupacijos nepri
pažinimui Lietuvoje užmiršti?. Juk politinė moralė JAA- 
bėms ir tai leidžia taip kaip ir išduoti Taiwaną.

, vęs pasiųstas raštas apie 
faktą, kad daug lietuvių ka
talikų nepatenkinti ir nepa
geidauja pakeitimų Šv. Ka
zimiero kapinėse“, rašo kun.

grobimą.

Ką kiti rašo?
SAVŲJŲ KOVA PRIEŠ 

SAVUOSIUS

Tą rezoliuciją pasirašė su- j 
sirinkimui pirmininkavęs 
Algis Barakauskas. sekreto
rius Kazys Barzdukas. Dele
gatui rezoliuciją pasiuntė

j K. Trimakas.

VICEPREZIDENTAS 

PRIEŠ PREZIDENTĄ

Tokių pastangų ir taikos 
pokalbių akivaizdoje kaiku
rie Vakarų žurnalistai ban
do pažvelgti ir į sovietų dar
bus, o ne tik klausyti jų žo
džių. Pavyzdžiui. U.S. News 
& World Repors žurnalas š.

. . m. liepos mėn. numery pa-
Pietų X ietname šį rudenį, brėžia, kad. nors ir garsiai 

spalio 3 d., bus rinkimai, j kalbama apie taiką ir gink-
. _______ v_______________ Dabartinis krašto preziden-; iavimosj mažinimą. Vakarų

Nekartą esame įa^ę apie gatuj rezoliuciją pasiuntė tas Thieu nori būti vėl iš-į jr Rytų Europoje tiesiog žė- 
Chicagos lietuvių ko\ą su lydimuoju raštu, kuriame, rinktas. Jo pastangomis nu-Įrėte žėri abiejose ginklai ir 
vietos katalikų J™.®! pakartoti minėti skundai ir i statytos sunkios sąlygos kan-j ju sovietinėse linijose tikrai
bei kardinolu Codv dėl is, išreikštas prašymas lietu-! didatūrai išstatyti. (Kandi-'
lietuvių atimtų kazimienmųi vjams daroma neteisybe iš- datą turi pasiūlyti ne ma- 
kapinių. j dėstyti Šventajam TėvuiJžian 40 B 195 parlamento

'Komiteto sau-, narių arba 100 iš 550 mies-

JU
žvmiai daugaiu.

Tuo reikalu Darbininkas Algis Regis.
liepos 7 d. pateikė kiek nau- goti pasauliečių teisėm šv. pŲ ir provincijų patarėjų)

dėmesio infor-'Kazimiero lietuvių kapinė- Į gen. Minh ir dabartinis vice-jos ir verto 
macijos.

Ji> ga\ęs įastą, kuris nu-i “Dėl rašto apaštališkasis
i°do tikias pneza&tis. f delegatas atsiklausęs Lietu- 
kunų Drauge pasirodė yy^., vog atgtovo Washingtone;
Blizgio n kitų pasua&ytas- tas pasiuntęs raštą gen. kon- 
SKelbimas, ginantis kaldino- sujuj Chicagoje, o iš ten at- 
lą, n jam atsakymas. | raglas vyskupui V. Briz-

Darbininkas rašo, kad giui. Tada atsirado jau mi-

į se“ pirmininką;
i Be Thieu, nori kandida

tuoti seniai opozicijoj buvęs 
gen Minh ir dabartinis vice
prezidentas maii Ky.

Ar jie nugalės kliūtis ir 
savo kandidatūras išstatys. 
sužinosime vėliau, bet Ky

L. Bendruomenės Chicagos nėtas vyskupo V. Blizgio i-J Jau parašė prezidentui lais- 
skyriaus susirinkime buvo niciatyva pareiškimas’Drau- 
priimta rezoliucija, skirta a- ge‘ ir po jo atsakymas taip 
paštališkam delegatui Wa- pat ’Drauge‘ į tą pareiški- 
shingtone arkivysk. Luigi mą. Paskui dar naujas susi- 
Raimondi, kurioje paaiški- rinkimas ir nauja rezoliuci
narna, kodėl susirinkimas 
pagalbos kreipiasi į delega
tą, būtent: daugelis laiškų 
ar rezoliucijų, kuriom buvo 
kreiptasi į arkivyskupą kar
dinolą Cody. nesusilaukė at

ia.

sakvmo. Likusi vienintelė kalbininkas

Taip prasidėjo naujas e- 
pizodas kovoje dėl lietuviš
kos kultūros Chicagoje. Ko
va savų prieš savus“. —rašo

priemonė arkivyskupo ir 
Chicagos dėmesiui atkreip-

ką, kuriame pareiškė atsi- 
skirias nuo jo ir statysiąs sa
vo kandidatūrą.

Jis daug kuo kaltina da
bartinį prezidentą Thieu. 
Girdi, jis žadėjo baigti karą, 
žadėjo socialines reformas, 
daugiau laisvių ir kt., o iš 
tikrųjų kraštas dar labiau į- 
veltas į karą ir jo galo ne
matyti. neteisingumas ir ko
rupcija klesti kiekviename

Tuo metu, kai sovietai 
siūlo ar pradeda pasitarimus 
neva Berlyno klausimui su
reguliuoti ir įtampai mažin
ti. jie savo pusėje labai tyliai 
ginkluotas pajėgas didina. 
Kai JAV gerą dalį savo ka
rinės medžiagos ir žmonių 
iš Europos permetė į Vietna
mą, kai kitos V. Europos 
valstybės nėra linkusios sa
vo kasdieninio gerbūvio są- 
skaiton daugiau lėšų skirti 
kariniams reikalams ir sa
vo apsaugai, kai jos telau
kia palaimos iš "draugišku
mo sutarčių“ su sovietais, 
rusai, naudodamiesi ta nuo
taika. savo kumštį čia dar 
kiečiau apšarvavo.

Vakariečiu karinės žval
gybos pranešimu, per šį "tai
kos stiprinimo“ laikotarpį 
sovietai savo kariuomenę 
padidino nuo 1.7 milionų iki

žingsnyje, vis labiau sten-! 2 milionų žmonių, nuo 137 
giamasi užčiaupti opozicijos divizijų, turėtų 1966 m. iki 

ti—piketai prie arkivysku- menės raštas teapkeliuvo tik burną, suvaržyti spaudą ir 163 divizijų dabar. Apie du 
po būstinės. Ir piketai būsią j užburtą ratą Chicaga — Va- kt. 1 trečdaliai šių pajėgų stovi-
kaitojami kasmet prieš Vai- tikano apaštališkasis nunci-i Taigi visur prieš rinkimus niuoja Europoj --vakarinė- 
nigų (Memorial) dieną, kad, jus Washingtone — Lietu- kandidatai vienas kitą prau- je Rusijoje arba Rytų Euro- 
būtų priminta vykdyti Vati-į vos atstovas \Vashingtone— šia ir dažnai pripasakoja ne- pos satelitiniuose kraštuose, 
kano paskelbtą pasauliečių Į Lietuvos gen. konsulas Chi- būtų dalykų, nesivaržo duo-
ii hierarkijos bendradarbia-j cago’je — vysk. V. Brizgys ti viliojančių pažadų, kurių Sakoma, kad sovietai da
vimą bažnytiniais reikalais, j Chicagoje, nepasiekęs nei negalvoja vykdyti. bar turi tarp 51,000 ir 55,000

Kaip matome, šis nepa
prastai svarbus L. Bendruo-

Po 15 dol. — A. ir G. Sta- 
pulioniai ir V. ir E. Yankus.

sovietinėj vakarinėj daly. j
Po 10 dol. — S. ir L. Ja- 

Sovietai Rytų Europoje saičiai, J. ir B. Vašiai, A. ir 
yra prisistatę SAM-4 prieš- J. Matjoškos, E. ir I. Mano- 
lėktuvi-nių raketų, o pasta- maičiai. R. ir R. Veitai, J.
ruoju metu kiekvienas dali- Mikalauskas.
nys turįs naujoviškų BM-21
raketinių patrankų, kurios Po 5 dol. — K. Merkis, P. 
kone padvigubina puolamo- Ausiejus, J. Vembrė. Z. Ga- 
sios ugnies pajėgumą. velis, P. Jakutienė, R. ir J.

Budreikos. Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos Bostono 
skyrius. ,

LF Bostono Vajaus Komi
tetas velionies Antano O. 
Shallnos žmonai adv. Zuza
nai Shallnienei ir jo artimie
siems giminaičiams reiškia

Jeigu prie šių davinių dar 
pridėtume jų išaugusį po
vandeninį atominį ir jūrų 
paviršiaus laivyną, jo užim
tas Viduržemio jūroje ir ki
tuose vandenynuose strate
giniai svarbias pozicijas, tai 
turėsime daug aiškesnį vaiz
dą, koksai "kompanionas“ _
Vakarams kalba apie taiką.; , .. .

Taigi demokratijos visada
Kadangi visose d erybose turėtų neišleisti iš galvos tą 

sovietai tenusileidžia kiek diktatūrinių kraštų salta re- 
tik nuo to, ko jie perdaug a^zmU nesiskaitymą su 
užsiprašo, nieko turėto ne- savo kraštų visuomenės nuo- 
prarasdami, tai tokio pat n}one’ nes tai diktatoriams 
metodo jie linkę laikytis ir y^sac^a suteikdavo persvarą 
dabartiniam siūlyme abiem' JU ROV°je P^leš tarptautinę 
pusėm sumažinti Vakarų teisę, prieš žmonijos laisvę 
Europoje karines pajėgas.! naujus užgrobimus.
Manoma, kad jie galės ati-i . .....- - J . f Be to, reikia atsiminti, 

kad šiais laikais ne visada 
tiesa laimi prieš jėgą. šian

traukti dalį tos kariuome
nės, kurią paskutiniuoju me
tu buvo tyliai ivežę. o naivūs j“““1 y1?'71'., . Y . j dien daug dažniau reikia irvakariečiai tiek pat suma-L- • - j- •------ --------- stiprios.......... ... , ..... tiesai įgyvendintizins iš to skaičius, kiek iie! ._, J : jėgos,iš seniau turėjo, ir po to pa-f J 
siliks vistiek sovietų persva-j cw.!.„:.!Mvni, 
ra. O tas, kuris turi pasauli-i 
nio masto karinės jėgos per
svarą, yra ir pasaulio netgi 
"dvasinis“ vadas.

Ar šių dienų barzdotoji 
Amerika dar gali sukaupti 
pakankamai valios ir inte
lekto vadovauti pasauliui? 
Ar jos piliečiai pajėgs su
prasti. kad moderniame pa
sauly JAV’ gynimosi ribos 
jau nėra nei prie Nevv Yor- 
San Francisco, o daug to
liau — Europoje, Azijoje ir 
Afriko'je? Kolkas yra daug 
ženklų, kad net senatoriai 
to nesupranta. Gal tik rea
lesnė grėsmė ateity visus 
prablaivins, jeigu nebus per- 
vėlu.

Tuo tarpu sovietų visuo
menė nešvaisto ir nesiginči
ja, ar reikia siųsti laivyną į

Džiugu, kad mes turime 
tokių kilnių asmenų, kurie 
kiekviena savo gyvenimo 
svarbesne proga rtepamiišta 
ir lietuviškų reikalų ir net 
gautą brangią dovaną jiems 
skiria. Ačiū.

Ilona Baranauskaitė-Ko- 
topoulis tėvelio Zigmanto 
Baranausko mirties proga 
Lietuvių Fondui paaukojo 
20 dolerių.

Ačiū Tau, Ilona, už auką. 
Z. Baranauskas, dar gyvas 
būdamas, įsirašė į Lietuvių 
Fondą. įnešdamas 100 dol.

LF Bostono Vajaus komi
tetas velionio žmonai Liuci
jai ir artimiesiems giminėms 
reiškia nuoširdžią užčuojau-
tą- )

Kun. Albinas F; Janiūnas
Lietuvių Fondui Įteikė pir
mąją kregždutę — 50 dole
rių. Tikime, kad greit galė
sime jį įrašyti į Lietuvių 
Fondo narių - šimtininkų 
gretas.

Ačiū kun. A. Janiūnui už 
auką Lietuvių Fondui.

LF Bostono Vajaus 

Komiteas

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Na
tions in the Siberian Tund
ra* 112 psl., kaina .$1.75.’ ♦f)"!

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 ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaite su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis. Lithu- 
\ iduržemio jūrą. į Indijos; anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
vandenyną, į Kubą. ar reikia Britain.
vežti ginklus į Šiaurės Yiet- _ . e '
nHniH i i Libija9 <Ju lemties atstovai JAV^scj J« Valaitis, 1.521. 5o« 50
realistai politikai ir strate-! Cicero m. 60650.
gai nutaria, kad reikia, tai
ir reikia. Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.
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KAS SKAITO

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

KD NIEKAS NEPEIKIA.

LIETUVIAI KITUR
/ KANADA

Dar vienas lietuvis 

profesorius

i cialistų partijos generalinį i 
sekretorių dr. Gardos ir ke
lis kitus jos veikėjus. Bend
ro fronto veikėjams užpro- sveikata, bet dar užtruks, kol 
testavus, suimtieji buvo pa- atgaus ligos metu prarastas
leisti.Ottavvos universitete yra 

įkurtas lyginamosios peda
gogikos centras, kuriam va
dovauja. kaip žinoma, prof ’ .
dr. Antanas Ramūnas. Cent-i Ga\au Londone leidzia- 
ras yra pirmas visoje Kana- Plūkus ir ku.turus /.or
doje ir jau susilaukęs didelio nal° ™inties pirmąji nume- 
dėmesio šitos srities specia-i1 Ciazus n n.onuis leidi- 
]isių 1 nys. Ačiū leidėjams uz jo

i atsiuntimą. Linkiu Minčiai 
Tame centre profesoriau- plačiai pasklisti lietuvių tar

ti ir dirbti tyrimo darbų yra pe. Keleivio skaitytojai žur- 
pakviestas jaunas lietuvis nalą gali užsisakyti Kelei- 
mokslininkas ir visuomeni- vio administracijoje. Kaina 
ninkas Genius Procuta, tik tik $2. 
prieš kelerius metus atvykęs

Gavau Minti

J t gas.

ti.
Linkime gi eičiau pasveik-

VVATERBURY, CONN. 

Susirgo O. Saulaitienč

WORCESTER. MASS. j 

1. Krasinskienė jau namie

Ieva Krasinskienė iš ligo
ninės grižo namo ir via

Ketvirtosios JAV ir Kanados lietuviu dainų šven tės dainininkai 1971 liepos 1 žengia į estradą.
Nuotrauka V. Noreikos

iš N. Zelandijos ir dirbęs 
Chicagos universitete.

G. Procuta Ottawoj dės-! 
tys ir tyrinės sovietinę švie
timo sistemą. Vienas iš pa-’

M. Krasinskas pasveikti.

Nepriklausomos Lietuvos 
ilgametė gimnazijos moky
toja. Įžymi skautų veikėja 
Ona Saulaitienč paguldyta 
\Vaterburio ligoninėn.

Linkime ligonei greičiau

PFOF. I. KONČIUS I
AU \ \ ' '.r•

STIPRĖJA .
LOWELL, MASS. 

Žuvo jaunas lietuvis

BRAŽINSKU PADĖKA FELIKSO VAIČIULIO 

IPDIN1AMS

B e s t < i n i e t i s Feli ksas
•c i as liepos 

Igną

Za-

f LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios ido-

, mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS.
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina..........  $4.00

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

Gili užuojauta jiems, o 
tau, Jonai, ramiai ilsėtis 
gimtojoje žemėje.

L. Paulauskas
liais $2.50. kietais- -$3.75.

. , , , - Birželio 18 dieną 20 m.
i- '-( ’ vi1'.1? -e jaunuoli studentą WilliamąKončių Matuku- t._ , T *---------- ----------

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau? atsi
minimų (1909-191.S) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina ...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 33.6 psl. kaina $5.

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

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

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

LIETUVA BL*DO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina................... $2.00

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karve’ie-

Matulai- Z1Z .. Krauzuna (Krauciuna) *^«-cio namuose, prie Putnamo. , ..... * .. . 1 , . ... neburge, Mass., ištiko eismoir perdavė jam bostoniečių ....... .,o*. . nelaime. Jis mirė birželio 23a: islamu Imki iimus. > , ,,, o , ,.d. F.vhtbu. y Burbant ligo- Vjetinis ALTos skvl.ius 
nineje. o birželio 25 d. pa- birželio ž0 (i ^,.^1941 
laidotas Lowel.o sv. Trejy- m. birželio mėnesio Lietuvos 
bes kapinėse. j tragedijos sukakties minėji-

ma. Po tradicinio atidarymo

nrot CLEVELAND, OHIO 

Birželio įvykių minėjimas

Vyriausias Lietuvos Iš-_ *
grindinių jo darbų bus tyri- laisvinimo Komitetas atsiun- Prieš dve’Įus metus Bemi
nėti dabartinės Lietuvos tė šitokią iš Sovietijos lėk- sylvanija valstijoje mirė Fe-! i’-'
švietimo problemas.

VOKIETIJA
I

Birželio trėmimų minėjimas 

Bremene

tuvu pabėgusių i Turkiją liksas Vaičiulį 
Prano ir 
padėką:

Algirdo Bražinskų žinomas

F. Zaleckis sako. kad pro
fesorius jau gerokai sustip
rėjęs, jau gali net ant vie
nos kojos pastovėti, su tam 

prietaiso pavalba gali
ic.ukt navaik'cioti.

tikro

Ji
\ ehonis buvo pi ie> kele- gu vėliavomis, himnais ir kt..

L. Bendruomenės Breme-. 
no apylinkės valdyba birže-1 
lio 19 d. Weserio stadiono! 
restorano salėje surengė, 
1941 metų trėmimų minėji-1 
mą.

LAISVOJO PASAULIO

LIETUVIAMS

Bražinsku

PADĖKA

’ ir•i 1 A11 11 i

prašė Zalecka pasvei- mėtys m.rus.o dantų gy-j p,. Ambraz0 vadovaujamas 
■„Stoniškius. ’ pytojo ir jo žmonos dantų choras pa(lainav0 ,)ovą tai

j gydytojos Rrauciunų sūnūs, dienai itaikvtų dainų. Ta. 
; kuris rengėsi studijuoti me
dicinos mokslus.

Į

LIETUVOS XVI AMŽ 
ŽEMĖLAPIS

Amerikoje! 
dar kaip Felix į 

i AVajculos. palikdamas stam
boką turtą. Yra žinoma, kad 
jis turėjo brolį Antaną Yai- 

■ čiulį. kuris buvo žinomas
i kaip Anihony Vichtele. gy- Praeitą 
veno ir mirė Philadelphijoj, j staiga aplankęs dail. Linas 

1 Raškauskas paliko Lietuvos 
XVI amžiaus žemėlapį, pa-

Paliko liūdinčios motina 
savaite mūsų į- j,. sesuo. Joms gili užuojau-

■ palikdamas žmoną ir kelis 
j vaikus, kurie turi teisę i da

li palikimo, jei tik būtų ži-
Nuoširdžiai dėkojame vi- nomi jų adresai. Taipgi bu- 

Tautiečiai rinkosi, labai siems lietuviams, ku- vęs dar ir brolis Jurgis \ ai-
vėluodami. Iš Bonnos atvy- ne musM sunkl^ Padet? uz‘ f kalp Gew-e
kęs paskaitininkas gyd. By- iaučia »r Padeda mums mo- \aichulas, kuns g.yveno 
laitis laukė pusantros valan- raliai ir materialiai. Už tai eje u it n mn e...ra
dos, kol galėjo pradėti savo mes labai labai dėkingi. 1 UJ’ a( -ia 1 ęj°vain.ų. 
paskaitą. Bet ir jam prade- Siunčiam nuoširdų lietu
kus, dar didelis būrys sužū- viską AČIŪ, AČIŪ.
Žėjo. Viso labo susirinko per ' Pranas Bražinskas
100 asmenų. į

Algirdas Bražinskas
Paskaitininkas kalbėjo vo-! 1971 birželio 24 d. 

kiškai. Jis išryškino, kaip,
lietuviai buvo tremiami, ko- i Bražinskai Turkijoje dar 
kia žala padaryta mūsų tau-, nėra laisvi, nes dar nėra ga- 
tai ir kt. Priminė ir lietuvių lutino sprendimo ju byloje, 
sukilimą prieš komunistus vilkas rūpinasi, kari' Bra- 
1941 m. birželio menesį. ; į zinskai nebūtų gražinti so- 

; vietams ir galėtu apsigvven- 
Apylinkės pirmininkas ti ten, kur jie nori. 

savo žodyje lietė Bremenoj
apylinkės reikalus. Jis pažy
mėjo, kad narių skaičius žy
miai padidėjo. Kvietė visus 
į bendrą lietuvišką darbą.

Toliau buvo šokių vaka-j 
ras. Akordeonu grojo gim-Į 
razijos mokytojas R. Baliu-- 
lis, atvykęs iš Hamburgo. įI

Jaunam apylinkės pirmi
ninkui K. Dikšaičiui telieka 
padėkoti už minėjimo suren-į 
girną ir palinkėti'sėkmingų' 
ateities darbų.

Ąžuolas 1

pritaikytų
da kalbėti buvo pakviestas 
detroitiškis Vladas Pauža. 
Jis. peržvelgęs negausiai su
sirinkusį būrį. atsisakė mik
rofono, gal tuo būdu norė
damas pareikšti savo nepa
sitenkinimą, kad Clevelan- 
do lietuviai net Į šitokį mi
nėjimą nesilanko.

Vytauto klubo gegužinė
imtą iš 1594 metais mirusio 1
kartografo, Duisburgo uni-j Vytauto klubo gegužinė 
versiteto kartografijos vado-, buvo birželio 27 d. Methue- 
vo, Gerardo Mercatoro pa- no, Mass.. Lietuvių tautiška- 
ruošto ir išleisto žemėlapių me parke. Diena buvo graži.' rengėjų pasiūlyta rezoliuci- 
rinkinio. Prie jo duoti Algir- todėl svečių suvažiavo gana ja, kurioje kreipiamasi i 
do Gustaičio trumpi paaiš- daug.

lietuviu kalba. Že-,

Po paskaitos buvo priimta

: kmimai
Patys Įpėdiniai arba apie 

; juos ką žinantieji malonėki
te rašyti Lietuvos Generali- 

; niam konsului Nevv Yorke 
tokiu adresu:

Consulate General of Lithu- 

ania

41 West 82nd Street

Nevv York. N.Y. 10C24

Kieno balius, to ir taba
kas.

mėiapio dydis kaip origina-! Tokias gegužines klubo 
lo — 26 coliai pločio ir 40 i valdyba savo nariams jau 
coliu ilgio. , rengia 10 metų. Dalyviai te-

žemėlapio atspausta labai moka tik $1. o už tai gauna
ribotas skaičius. Kaina $25. pietus su gėrimais.
Užsakyti pas leidėją šiuo!
adresu: Linas Baškauskas,i b' ši gegužinė buvo tvar- 
123 Fraser Avė., Santa Mo- 
nica, Cal. 90405.

Žemėlapis siunčiamas tik,
pinigus gavus. I Reikia pažymėti, kad

Norintieji jį gali pamaty- Tautiškas parkas svariai už-j
ti (ne pirkti)'Keleivio įstai- laikomas, turi erdvią salę.

1 Ta vieta tinka ir didesniemsgoję.

JAV vyriausybę ir viso lais
vojo pasaulio žmoniją, pra
šant susirūpinti Rusijos pa
vergtų tautų likimu.

Rengėjai iš anksto buvo 
pažadėję, kad minėjimas 
bus trumpas, ir savo pažadą

‘ kinga, todėl, kas norėjo, ga- pradžioje minėjau, irtas ne
Įėjo šokti.

šventai Įvykdė, bet, kaip ,n®5» 360 psl., kaina . .$3.o0.

paskatino i minėjimą dides
nio lietuviu skaičiaus atvyk
ti.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 1 18 psl., 
kaina ............................. $2

URUGVAJUS

Išvažiavo į Lietuvą

Lietuvon atostogų išvyko' 
naujas Urugvajaus lietuvių 
komunistų vadas Bronius 
Iviorkevičius ir buvusio am
žino pirmininko velionio
Stasio Rasi'ko sūnus, rusu at-' *■
stovy bes tarnautojas (šlavi-( 
kas) G. Rasikas. Atrodo,! 
kad jis ruošiamas būsimu 
lietuvių komunistų vadu.

Buvo sulaikyti socialistai

Rinkimai nebetoli. Vis la-, 
biau kalbama, kad jie bus 
laisvi, bet birželio pabaigo-į 
je policija buvo suėmusi so- V. Klemka: Mergina su vaisiais

pobūviams.

Automcbilv mirė J. Bauža
iI{

Liepos 1 d. netikėtai mirė 
Jonas Bauža (Bush), 51 m.į 
amžiaus. Velionis buvo 
sunkvežimio vairuotojas net: 

' per 18 metų. Jis ištisą dieną: 
dirbo Bostone ii- po darbo Į 
važiavo namo. Privažiavęs, 
prie pakelto tilto, jis susto-i 

i jo. Kai po kurio laiko tiltas!

ATSIMINIMAI APIE 
Pažymėtina, kad viena įJUOZĄ LIŪDŽIU, Peironė- 

”natriotinė“ organizacija tą:lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
dieną suruošė savo geguži-kaina ............................. $1.
nę.

A. Plavičius

LABAI JDOMOS 

ATSIMINIMAI

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

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

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimu (1918-1940) V

, 1 - - 1 1 _ v. , tomas, 295 psl., kietais vir-kas davė ženklą važiuoti, įsigyti sias musų žinomų. - Hais kaina $3 
i Baužo mašina nejudėjo. Pri- žmonių gyvai parašytas at- " lak k 
■ėjęs policininkas pamatė,įsiminimų knygas:
' kad vairuotojas sėdi prie j

Atsiminimus visuomet į 
buvo nuleistas ir policini n- domu skaityti, todėl siūlome

vairo amžinai užmigęs. MES VALDYSIM PA-
Velionis liepos 6 d. palai- ŠAULĮ, parašė L. Dovyde-1 

dotas Lavvrence, Mass., ka-į nas, I tomas 268 psl., II to
pinėse ereta savo tėvo, ku- mas 248 psl. Kiekvieno tomo
ris ten ilsisi jau 16 metų.

Liko liūdintys žmona ir 
flu suaugę sūnūs Lowelly ir 
motina su seserimi Lavvren
ce, Mass.

kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi-' 
nimų II-sis tomas, kaina 1 
kietais viršeliais $6.00.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.

i

<0.
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.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 
onėlės Orintaitės, 234 psl.

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

DANGŪS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325
psl., kaina minkštais virše 
liais^ū.oU. kietais $0



Puslapis ketvirtas Nr. 29,1971 m. liepos 20 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

V. Daunoras tarptautiniame1 Rašytojas J. Baltušis kalba 
konkurse į apie Rygą

Vilniaus operos bosas! Rašytojas Juozas Baltušis 

Vaclovas Daunoras Maskvos, dalyvavo Latvijos rašytojų 
atrankinėse varžybose išsi-Į suvažiavime Rygoje. Grįžęs 
kovojo teisę dalyvauti tarp
tautiniame dainininkų kon
kurse, kuris rengiamas spa
lio mėnesį Tuluzoje. Pran
cūzijoje.

namo. jis Literatūros ir Me
no žurnale parašė savo įspū
džius.

Ten jis rašo, kad Rygoje 
; maisto produktų pasirinki- 

Vertintojų komisijoj bu-' mas daug įvairesnis negu 
vo ir Vilniaus konservatori- • Kaune ar Vilniuje. Lentynos 
jos dainavimo katedros ve-• linksta nuo pramoninių pre-

kių, kurių Lietuvoje trūksta 
(jas vadina deficitinėmis. 
Kel. red.). Todėl daug kas 
iš Lietuvos atvyksta į Rygą 
„apsipirkti44.

i Kitoks Rygoje ir pardavė- 
įr redagavo Momentu i patarnavimas. Apie tai J.

Baltušis šitaip rašo:

dejas Z. Paulauskas.

Mirė Br. Buišas

Eidamas 68-sius mętus 
mirė Bronius Buišas. Nepri
klausomoj Lietuvoj jis ilgai 
leido
ir kitus laikraščius. 1940 m. 
pradėjo dirbti Šiaulių dra-j 
mos teatre, kuriame iki 1948 
metų ėjo direktoriaus pava
duotojo ir direktoriaus pa
reigas. Vėliau iki 1951 m. 
jis buvo Kauno muzikinio ir 
Kauno jaunojo žiūrovo teat
ro direktoriaus pavaduoto
jas ir direktorius, 1951 m. 
buvo perkeltas į Klaipėdos 
dramos teatra direktoriausc

pavaduotojo pareigoms ir
jas ėjo iki 1959 m., 
sveikatai pablogėjus, 
į pensiją.

Lietuviai Sovietijos rašytojų' 

vadovybėje

Maskvoje įvykęs Sovietų 
Sąjungos rašytojų V-sis su
važiavimas į sąjungos val
dybą išrinko ir šiuos lietu
vius: A. Bieliauską, K. Kor
saką. A. Maldoni, J. Marcin- 
kevičių ir E. Mieželaitį.

I kontrolės komisiją —J. 
Požėrą ir M. Sluckį.

Lietuviai Kuboje

Pablo Picasso: Bulių kautynės

Knygos
jaunimui

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

ŠAUNUS PENKETUKAS, I MAT!^,2^L, tetiki
premijuota gražiai išleistai šeiiai kaina................?350
apysaka, tinka mokykliniam j
jaunimui, parašė J. Švaistas, 
kaina $3.

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

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa-

2VILGSNIS Į PRAEITI,
K- Žuko, 476 ps
na ..............................

POPULAR 
AN RECIPES

.i kai- 
$5

LITHUAki- 
parašė Ju2<š

Daužvardienė, kaina $2.50.

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas

_,Gi"tarėJ^en®?Brazdiion» ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

big-bito grupės mėgdžioja 
viską (ir Vakarų muziką — 
E.), todėl jų menas esąs blo
giausio skonio surogatas.. 
Kai ši mada praeis, tai, ma
noma, dabartinis Lietuvos 
jaunimas bus nepasiruošęs 
sudėtingesniam muzikavi
mui.

Dar galima pridurti, kad

„Rygoje nepamatysi vaiz
do, kokį sutinki Vilniuje 
kiekviename žingsnyje, kai
susiraukusi maistprekybos prieš įsivyraujant Lietuvoje 
pardavėja neatsako ir vieną, 
ir antrą, ir trečią kartą pa
klausta ir kai pramoninių 
prekių parduotuvėse sutinka j delis susidomėjimas džiazu.
tave ne 1-"‘" -------
įsigyti

big-bito muzikai, su jos 
triukšmu, Lietuvoje, ir ne 
tik joje, buvo jaučiamas di-

pijos 61 kunigo kreipimąsi 
į Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos aukščiausias tarybas su 
prašymu grąžinti į Vilniaus 
arkivyskupijos ir Panevėžio 
vyskupijos administrato
riaus pareigas pašalintąjį. staigmenos: 
vyskupą Steponavičių.

KADA BŪSIME LYGŪS 

SOVIETAMS?

Cincinnati radijas paragi
no klausytojus įsivaizduoti, 
kad JAV-se įvyko šitokios

Apdovanoti kultūrininkai

Literatūra ir Menas pra
neša :

’Už nuopelnus, ugdant

Kiekvieno 
sumažintas

pajamų čekis
75%

Nugriauti 7 iš 10 namų. 
Išjungti 9 iš 10 telefonų. 
Paversti laužu 19 iš 20 i

133 psl., kaina $3.60

JJNTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl.
kaina .......................... $1-

fa pati anglų kalba, .. $.1.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .......................... $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- 
$2.50.

tarybinę kultūrą, literatūrą' automobilių ir sunkvežimių.! rregžDUTĖ, I dalis (va-
kaip žmogų, atėjusį į ^iuo metu big-bito grupės, jr meną, aktyvų dalyvavimą, j Išardyta 14 iš kiekvienų' 
reikiamą daiktą, o; k- „Ritmas“ „Nenuora- 'komunistiškai auklėjant 15 mvliu plentų.

darbo žmones ' ’kaip potencialų nusikaltėlį, 
kada, tykanti vikriau nušvilpti ver- 
išėjo tingesnę prekę. Štai ir va

žiuoja žmoneliai dešimtimis 
šimtus kilometrų. Autobu
sais, traukiniais, lėktuvais.
Brangu, gaišatis didelė, už
tat žinai: Rygoje pardavėja 
visų pirma nusišypsos tau, 
parodys, kad jau tave pama
tė, ir aptarnaus, kai tik atsi
skaitys štai su šitais dviem 
ar trim piliečiais, atėjusiais 
anksčiau už tave, o jeigu tu 
čia nerasi sau tinkamos pre
kės, ta pati pardavėja pa
tars tau, kur ieškoti, kaip 
surasti... Ir nejučiomis susi
mąstai : už ką gi mūsiškė 
Prekybos ministerija gauna 
pirmąsias premijas ir perei
namąsias vėliavas? Tik jau 
ne už darbo žmonių pavyz
dingą aptarnavimą. Tai už 
ką? Kur čia šuo pakastas?“

mos’\ ”Kertukai“ veikia ne 
tik Vilniuje. Kaune, bet ir 
kituose miestuose.

(E)

Knygos

Lietuvoje išleistos naujos 
knygos: K. Borutos „Medi
niai stebuklai“ ir Aug. Gri
ciaus „Kepurės nenukelsiu“. 
Turi nemažą paklausą šei
mininkėms skiriamos 'kny
gos — jų tarpe dabar išlei
džiama B. Purvimienės „Šal
ti patiekalai“ ir K. Brun- 
dzienės „Viskas iš obuoliu“.

(ELTA)* * *

Lietuviai į Kubą iš Lietu- i 
vos pradėjo keliauti nuo'
1966 m. rudens. Inž. A. ■
Džiaugys Tiesoje gegužės 1 
d. informuoja, kad pagal So-' 
vietų-Kubos susitarimą ūkiot £
bendravimo srityje anuomet
i Kuba išvyko lietuviai me-, ,. , , . „v. J . .. , . 1 dzios ramstis, tokius žodžiusnovacijos specialistai. 196/ 
m. vasarą Kuboie buvo

*" v ~ t tVlllVJ

tušis iau tikrai saviškių pre-
. . _. kvbininku nenori niekinti,

vių dirbo Pmar dėl Rio pro-į 0*vjs dėlto 
vincijoje, kaikuriems teko • 
dirbti ir Havanoje. Kiti jų j 
darbo bendrai — tai ftulga-! 
rai ir patys kubiečiai. Lietu-
viams teko paruošti arėki-' 
nimo projektus.

Jeigu tai rašytu ne J. Bai-a. t
tušis, žymus rašytojas ir val-

‘ galėtų kaikas palaikyti sis-
,. . . . Jau' temos šmeižimu. Bet J. Bal-

trvlika lietuviu — visi me- • *" *" • lioratoriai. Dauguma lietu-
taip rašo.

Jaunimas žavisi big-bito 

muzika

i

Kuboje pasižymėjo lietu
viai J. Černius ir A. Dumb- 
lianskas. sudarę Pinar dėl 
Rio pietinės dalies vandens 
išteklių panaudojimo per
spektyvinį planą 
Kuboje vieši dar 
viai.

Kompozitorius Benjami
nas Gorbulskis pasikalbėji
me su Komj. Tiesos kores
pondentu teigia, kad popu
liariausia muzika šių dienų 
Lietuvoje — lengvoji. Jo 
paties, gimusio 1925 m., mu- 

Šiuo metu Z1^a Lietuvoje mieliau klau- 
keli lietu- • soma- negu kitų „rimtųjų“ 

kūrėjų sukurtoji.

Kas ji tokiu padarė? I

T.X v

Gorbulskis pažyr. i, kad 
Lietuvos jaunimas ypatingai 

Lietuvoje ypač jaunimas Į domisi, esąs net „be galvos“, 
omj. Tiesoj tebesvarsto’ dėl vad. big-bito muzikos, 

grubumo, vulgarumo reiški-į Gorbulskis tą muziką verti
nius. Rašoma, kad šių dienų' na teigiamai, nes... ji esanti 
Lietuvoje esanti paplitusi; progresyvi, atitinkanti gyvc- 
nuomonė, jog „vos ne dau- nimo dinamiškumą, 
guma jaunuolių yra palai-!
dūnai, keikiasi, be ceremo-' Tačiau tai esąs ir mados 
nijų elgiasi su merginomis, dalykas. Vis dėlto, Gorbuls- 
girtauja, kimba prie praei- i kio teigimu, tokia muzika 
vių, merginos rūko ir taip dar stipriai Lietuvoje gyvuo- 
pat geria, kartais keikiasi' ja, nors lietuvių kompozito- 
neblogian irt vaikinus. ‘ du inasas «<as mažas Tos

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

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

dovėlis), parašė A. Rin- 
kūnas, 119 psl., kaina 
$2.75.ir sėkmingą 

praėjusio penkmečio užduo
čių įvykdymą TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu-! Į žemės ūkius grąžinta 60 gamo, 55 psl. kaina $2.00. 
mo įsaku ordinais ir meda-! milionų žmonių, kad būtų 
liais apdovanotas didelis bū-' . . .. .,
.ys šalies kultūros ištaigu ir J.a lma Pagaminti maisto 

tiek, kiek reikia.

Sunaikinta 40 mil. televi-Į 
zijos aparatų. Rimai ir Nerimai, Vaiž-

įmonių darbuotojų, literatū
ros ir meno veikėjų. Apdo-

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Šitokiai staigmenai įvy-
vanotojų tarpe —• 43 Tary-: kus, sakė minėtas radijas. Diena prie ežero, Aloyzo 
bų Lietuvos atstovai. į mes gyvensime taip, kaip Barono eilėrščiai mūsų ma-

Lenino ordinu apdovano- ! dabar gyvenama Sovietų žiesiems, Nijolės Vedegytės-
j tas Lietuvos TSR liaudies. Sąjungoje, 
artistas, Panevėžio dramos' 
teatro vyliausiasis režisie
rius J. Miltinis, Spalio Revo
liucijos ordinu — šiomis die- 

I nomis miręs Lietuvos TSR 
1 liaudies rašytojas A. Venc- 

daž- lova. TSRS liaudies dailinin-

1
NEDŽIUGINANTI

PRANAŠYSTĖ

Palubinskienės iliustracijos, 
' 40 psl., kaina $3.00.

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

Lietuviškai angliškas žo
dyną*, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7-00.
oaeoooescfiooooeecoserjoososoe

Testamentą i
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,

TĖVIŠKĖLĘ As REGIU, 
Imsrys. 40 ps!., kaina $1.- 
eilėraščiai, parašė PranasPrezidentas Nixonas savo 

kalboje Kansas City, turėda-, 
mas galvoje dabar akivaiz-' Gedimino sapnas ir Nerin-

dėl. kas J. Kuzminskis, Vaistyto- džiai pasireiškiantį JAV vi- ga’ eiliuotos pasakos ii le- 
nio dailės instituto rektorius suomenės moralini nuosmū- ?.en, °^LPaJa^-J°nas ^a ai~ 
Lietuvos TSR liaudies daili
ninkas V. Mackevičius.

ki — kriminalinių nusikal- tls’ kaina ?2'25’ 
timų ir narkomanu augimų, | Jonuka5 ke|iauj k 
atsakomybes jausmo štokų , Kanapnicki 1 arašž 
politiniame gyvenime, pat- V*as y kainV$i.5O.
notizmo viešą neigimą, —;
paieiškė. ’ Laumė Daumė, eiliuota

„TZ. , . pasaka vaikams, gausiai i-. Kiekvienų kartų, kai as Iiustruota |tesž Pe_
pirminin- Poelgiu i Baltųjų ramų ko- tersonienė 1 63 , kai.

j lonas. as įsivaizduoju Jas!na$4 00

Okup. Lietuvoj vis 
niau priekaištujama 
„perdėto modernizmo vai
kymosi“ arba dėl Vakarų 
poveikio, kad ir muzikos
srity. Štai Tiesoje apie mu-į Darbo Raudonosios vėlia-
ziką kolchozuose rašoma: Į vos ordinu apdovanoti Lie-

, . Į tuvos TSR nusipelnęs artis-
’žiūrėk, is visur suver-! j-ag, Panevėžio dramos teat- 

buoti keli muzikantai elekt- J r0 aktorius D. Banionis,, 
ropiamnais. elektrogitarom Lietuvos TSR Rašvtoju sa- 
hnksmina kolūkietį, nevy-, jungOs valdybos 
kušiai pamėgdžiodami kaž-1 kas;rašytojasAltBieliaus 
ką girdėtą per radiją, iš kas> Lietuvos TSR nusipel-i ™atąs Graikijos Akropoly, 
plo'kstelių“. nęs meno .veikėjas, Valsty-

. .. , . . binio akademinio dramos
Siūloma vėl pakviesti į: ^ea^f0 vyriausiasis režisie- 

kaimu scenas lupinių armo-, rius H Vancevičius. Valstv- 
mkelių švilpynių giojimų. bin& filharmonijos mei;o 
mandolinų orkestielj, aimo- vafjovas kompozitorius R.
nikas...

POGRINDŽIO SPAUDA 

APIE LIETUVIUS

Praeitą kartą rašėme, kad

Žigaitis. Lietuvos TSR liau
dies artistė. Valstybinio a- 
kademinio operos ir baleto 
teatro solistė E. Zabulėnie- 
nė, Valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro di-

Maskvoje kas mėnesį slap-i rektorius, respublikos nusi- 
tai leidžiamas laikraštis 
„Dabartinių įvykių kroni
ka“ rašė apie
mučio likimą.

Liudviko Si-

Tame pat laikraštyje bu-

pelnęs meno veikėjas kom 
pozitorius V. Laurušas, Vai. 
rusų dramos teatro aktorė 
J. Malvina, rašytojas Just. 
Marcinkevičius, Valstybinio 
akademinio dramos teatro

vo rašyta apie Simą Kudir-direktorius P Treinys. 
ką, Vytautą Simokaiti. ku-; Grupė literatūros, meno, 
ris su žmona mėgino lėktuvu; kultūros veikėjų apdovano 
išsprukti iš Sovietijos. Pa-' ta Garbės ženklo ordinu, 

žymėta, kad Simokaitis pri-j medaliais Už darbo šaunu- 
klausė „Lietuvos“ šokių ir į mą ir Už pasižymėjimą dar- 
dainų ansambliui, kad gi- be“.
męs 1936 m., kad jo žmona-------------------------------- ---
Gražina Mickutė yra gimusi 
1949 m.

Rašoma ir apie 1970 m. 
rugsėjo 8 d Vilniaus vyskn

Kiekvienas geras komu- 
nistas turi būti ir geras če« 
kistas.

Leninas

Aš taip pat vaizduojuos jas 
regįs ir Romos Forume. Tas 
dideles ir stiprias kolonas, 
tarp kurių aš vaikščiojau 
naktį. Ir aš prisimenu, kas 
atsitiko senovės Grikijai ir 
Romai, iš kuriu ir teliko tik
tos griuvėsių kolonos. O tai 
atsitiko dėl to, kad didžio
sios praeities civilizacijos, 
kai jos praturtėjo ir kai pra
rado valią gyventi ir tobu
lėti. — virto dekadanso au
komis, dekadanso, kuris tas 
civilizacijas sunaikino. JAV 
dabar kaip tik artėjo prie to 
periodo“.

Nors prezidentas toliau 
kalbėjo optimistiškiau, pla
nuodamas šviesesnę ateitį, 
kovą su visomis negerovė
mis ir reikšdamas pasitikė
jimą dar likusia tvirta Ame-jNAGO UGNIS, premijuotas 
rikos žmonių valia gyventi1 romanas, 205 pusi., kaina 
ir žengti pirmyn, bet tie pe-'$2.50. 
simistiški žodžiai vistieg ge
riausiai įstrigo mastantiems

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. 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI

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

Juozas Kralikauskas, TU -

klausytojams į atminti, nes 
jie bene bus teisingiausi, 
nors ir nemalonūs

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI, Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00,

Imkit ir skaitykir 
knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ir Keleivio administ
racijoje.
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If Pasikalbę'[Imas >
j Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ssauli ?
— Aš, tėve, ne pranašas, 

bet žinau, kad žmogus am
žinai negyvena. Vienas 
anksčiau, kitas vėliau, bet. 
kiekvienas numiršta. Taip 
pat numiršta sukurtos jo 
draugijos, numiršta valsty
bės ir su laiku išnyksta tau
tos.

— Maiki. aš netikiu, kad 
tauta gali numirti.

— Tėvas netiki, nes neži
nai tautų istorijos.

— Nu, tai pasakyk man 
nors vieną numirusią tautą, 
jeigu žinai istoriją.

— Galiu paminėti kad ir 
brolišką mums tautą prūsus. 
Ji jau mirus. O jeigu pa
žvelgsim plačiau, tai pama
tysime ištisą eilę kapinynų, 
kur ilsisi išmirusių tautų 
kaulai. Žinomi ir jų vardai: 
visi gotai, burgundai, van
dalai, lykėnai, jatikėnai, ka- 
padokai. dorėnai ir daug 
daug kitu. \

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Keleiviui aukojo:

N.N., Quincy, Mass.,$30.
P. K. Ekelevich, Ne\var’ 

N.J.. $20.
Po $10: K. Anderson, De 

Kalb. III., V. Jankus, Mia
mi. Fla., M. Valadka, Scran- 
ton. Pa.

P. Bukis, Miami. Fla. $8.
C. Malinauskas. Cleve

land, Ohio, $7.30.
Po $6.50: A. Jomantas, 

Taunton. Mass., A. Green. 
Baltimore, Md.

Po $5: V. Ausevičius. Chi
cago, Ilk. A. Juškus, Morai 
Park, N.Y.. V. Klemka, Ar- 
lington, Mass.. A. Lukas, 
Detroit. Mich.. J. Valentu- 
kevičius, So. Boston, Mass.

M. Braze, Portland, Me.. 
$4.

MIRTIS SRIUBOS 

LĖKŠTĖJE

Dar visai neseniai Nevv 
Yorko gyventojas Sam Co- 
chraan, 61 m., su savo žmo
na Grace. 63 m., užvalgė 
konservų dėžėje nusipirktos 
.-altos sriubos ir staiga susir
go. Cochran buvo skubiai 
nugabentas dar tą pati va
karą i ligoninę, bet iš ryto 
jau mirė. nenustačius net li
gos priežasties.

Tuojau pat i ligoninę bu- 
atgabenta ir veiionies 

žmona, kurios ligos simpto
mai buvo tie patys, kaip ir 
ką tik mirusio jos vyro. Ta
da gydytojai jau Įtarė, kad 
valgydami šaltą konservuo
tą sriubą, juodu užsinuodijo 
vadinamuoju botulizmu, at
siradusiais maiste labai pa
vojingais nuodais.

vo

— Koman, Roman, Maik. groja pirmuoju smuiku;

Po $3: J. Januška, Pater- 
— Nu, tai pasakyk. kaip’son« N.J., A. Martin, ( icero,

tu rokuoji: ar turės pražūti 
ir mūsų Amerika?

— Amerika nėra tauta, 
tėve.

Ilk, J. Klimas,
Ont., J. Radzevičius, Ne\v 
Britain. Conn.. J. Markus,

Tuos nuodus gamina va
dinamoji Clostridium botu- 
linum bakterija, kuri ima la
bai greitai veistis beorėje 

YVindsoi. j konservų dėžėje uždarytam 
maiste. Ją gali sunaikinti 
karštis, bet maista reikia

Ar skaitytos?
Nuo krivūlė* iki raketos,

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

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

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

Dialogas su kraštu. Aki
mirksnių kronikos, antr? ! Gustaitytė, 
knyga, parašė Bronys Raila.' $5.00.
560 psl.. Įrišta, kaina $7.0o

Milfordo gatvės elegijos,
kad Keleivio administraci 
dideli 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.

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

Vilnius lietuvių liaudie* 
dainose, (su gaidomis), pa
rengė Gražina Krivickienė- 

394 psl. kaina

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

Nužemintųjų generacija,
egzilio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

Elegiški Stepono Kolupai- j
los niekintojai, paraše Ksa- aJė R Musteikis, 126 
teras Kaunas, 52 psl., kai-’ps)., kajna minkštais virše- 

! liais $2.50, kietais $3.15.

Prisiminimų fragmentai,

na $1.00.
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel-
j Thunder Bay, Ont., A. Ker- kaitinti 212 laipsnių tempe- i sonas, 127 psl., kaina $2.00. 
sanske, Brockton, Mass., D. ratūrOje penkias valandas.
Aliller. Rhinland. V isc.. J. 0 940 laipsniu temperatūro-

— Ji yra mūsų planetos Šleinius, Sudbury, Ont., P-’je__30 minučių. „Kenuota“
dalis, žemynas. Jos veidas Gardulis, Haverhill, Mass., sl įuba taip ir yra gaminama, 
negali išnykti, jeigu žemės L. Stasiulis. Miami. Fla.. A.’ įet kartą jos gamykla, 
paviršiuje neįvyks koks ka- Masalsky, Bayone, N.J., J-i matyt, savo gaminio pakan- 
taklizmas. kaip žemės dre- Mickevičius, Brockton. Ms..’.-kamaj karštai neišvirino, ir

Tai kas ji!
Rugsėjo šeštadienis, pre

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

O J i J k-/*** 1 . T 1 " T'' • T'» 1 AT 1pasakyk man, kas ten Va- Pentagonas muša savo būg- dėjimas, tvanas ar kitokia Eguonis. Ro\\ ley, Mass., d^l to atsirado jame pavo-1 * 7 ; . , __ . - _ mc novivcifine normai. I Unmc Yliam h I o K •• __ _nais taktą, o Prezidentas šo
ka klumpakojį. Ir galima sa
kyti, kad ji yra šviesiausia 
šitos grupės žvaigždė, nes 

■ visada ir visur šviečia publi- 
i kos akyse: užliestą jos nosį 
i gali matyti televizijoj, pir- 

— Ale jie turi būti ir mu- į muosiuose laikraščių pusla-

šinktone pasidarė?
—Washingtone, tėve, am

žinai verda politinė košė.
— 0 kas ją virina?
— Politikieriai, tėve.

staigi jos paviršiaus permai
na. Bet politinė Amerikos

J. Gūdis, Miami. {■ la., B. G a- jįngu nuodu.
linis, Dorchester, Mass. 
Svvekoskv. Livonia. III.

I).

zikantai.
— Kodėl?
— Nu. žmonės kalba, kad 

tenai muzika susimaišė.
— Juokais, tėve, galima 

ir taip pasakyti. Bet juokai 
visada bus juokai. Rusų ra
šytojas Krylovas yra parašęs 
sąmojingą pasakėčią, kur 
muzikantai norėjo sugroti 
kvartetą, bet nežinojo, kaip 
susėsti, ir muzika nesisekė.
Kai jie pradėjo ginčvtis. ku-1 .... 
riam ir kaip sėdėt, tik lakš-į, ’luasimą, te\e. rei

piuose. ir. užvedęs radiją, 
visada išgirsi jos vardą, žo
džiu. šviesiausia Amerikos 
pažiba. Muzikantas Penta 
gonas yra stipresnis charak 
teris. bet nėra tiek rėkia 
muojamas: o panelė ČIA iš 
viso viešai nesirodo, groj? 
už kulisų.

— Tai, turbūt, dėl to ji 
muzika ir susimaišo, kai 
svarbiausia muzikantė groji 
pasislėpus, ar ne?

tingala atskridus jiems iš
aiškino. kad, kaip jie besė
dės, vistiek i muzikantus jie f*"1 
netinka. Galima juokų pa- a a 
daryti ir iš "VVashingtono 
„artistų“, kuriems muzika 
dažnai susimaišo.

— Ar jie taip pat kvarte
tu groja?

— Ne, tėve, jų yra treje
tas charakterių, todėl juos 
galima būtų pavadinti „troi
ka“.

ketų aiškinti jau kitokio, 
šviesoj. Matai, Pentagona. 

atomines 
naujus 
pasauli

— Džiūsta minut, Maiki 
ar tu čia neklysti? Juk gink 
iai reikalingi Amerikos lais 
vei apsaugoti, ar ne?

— Taip oficialiai skelbia 
ma, tėve. Bet jeigu jie būti 
reikalingi tik Amerikai gin

gamina
VI;

ruošiasi

S
bombas 

ginklus i’ 
užkariauti

ti, tai jie turėtų būt čia pa 
: laikomi. 0 dabar jie vežam 

— Vot, vot. tą žodį aš ge-Į ir kraunami Vakarų Vokie 
rai atsimenu—troika! Ale tijoj. Ispanijoj. Turkijjoj

Pietų Korėjoj, vienu žodžii
— po visą pasauli. Kam‘.

ką jis reiškia, jau pamiršau.
— Jis reiškia tokią sąran

gą, tėve, kur Įkinkyti tryspuk Amerikos laisvė tur 
arkliai traukia vieną veži- j būt Amerikoj, oxne Turki 
ma- ’ joj ar kitur. Ir Pentagone

— Dac rait. dabar atsimi-! vai}agai dabar skraido p< 
niau! Ale kaip tokią troiką Aziją įr Afriką, lanko viso 
pritaikyt prie Yašinktono?'k*us diktatorius, veda pasi

; tarimus, stiprina senas su-
— VVashingtone, tėve, yra, tartis įr daro naujas. Visa

trys Įstaigos, kurios veža vie-; tai daroma karo ‘ tikslais, 
ną Amerikos vežimą. ■ Nors viešai kalbama apie

— Tai būtų, Maiki. lyg ir. taiką ir is Y ietnamo atsau-
šventa traicė danguje: Die-; kiama po keletą kareivių 
vas tėvas. Dievo sūnus ir bet tai tik tam, kad nura- 
šventas paukštis. • mintų savo žmonių bruzdė-

_. .. , .x . ,. Į iima ir kad laimėtų būsimus
. ^la Jie kitaip \adina- rįnkįmU;;> Jeigu rinkimai bus 

mi, tėve, būtent: Centnne ]ajmęti, tai dabar parvežti!

gyventojų santvarka nega
lės būti amžina, tėve. Anks
čiau ar vėliau ji turės pasi 
keisti, šitą galimybę pripa 
žįsta ir prezidentas Nixona

— Ką jis pripažįsta?
— Jis pripažįsta, kad A- 

merikai ateina nuosmukis.
Tą jis pasakė anądien Ame
rikos laikraštininkų ir tele
vizijos transliuotojų šuva-1 
žiavime. Anot jo. Amerika 
šiandien yra pasiekusi jau
okį civilizacijos laipsnį, ko

kį buvo pasiekusios senovės 
Graikija ir Roma prieš savo 
smukimą. Kai valstybė pasi
daro labai turtinga ir stipri, į £ 
ji praranda norą dirbti iri 
kurti. Ji pradeda gyventi 
tuštybėm, atostogom, ban-' 
ketais, pasilinksminimais ir į 
pradeda smukti. Istorija ; 
mums parodo, kad taip su
smuko didžiausios ir stip
inusios imperijos.

— Nu. tai ką tas parodo?
— Tai parodo, kad prezi-

lentas kaikada nukalba XT ... r- •... , . Neseniai Anglijote papra-
: sęs politines alobos ir ja ga- c Pentagono, ir dėl to Yva-i 1

ši karta minėti
Fo $2 

munton,
V. Lekavičius, Ed- 
Alb.. C. J. Paul

užsinuodijo, valgydami Bon 
Yivant Soups, Ine., esančios!

Gyvulių ūkis. George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.0G

n<mpnvę, Chicagos istorija, parašė 
- p ~ ! Aleksas Ambrozė. 664 psl..

gausiai iliustruota, 
na kietais viršeliais• įUUUlUH, Zi 1U., v. . U. 1 d UI. ! it 1 \t T i* rp t 1x1 v Lctio V II oi

'l>a- Centralėach, N.Y,. 11. Bag-I^K *’ t ? ™' ~ minkštais - $8. 
, don, Miami, Ha.. -M. Ne-! , ,.N _
! dzinskas, Brooklvn, N.Y.,
' A. Gilbert. Chicago. III., A. 
Juškus, Florai Park. N.Y.. Į 
M. Bagdon, .Miami. Fla.
B. Kuzminskaitė, Anglijoje.; h- 34 kitais vardais, 

i tai sukontroliuoti

kai-
$10.

tos iš parduotuvių. Bet ta ; The Forest of Anykščiai, 
pati fnma pagamina pei . An(ano Baranausko lietuviš* 
metus apie 4.000,000 kon- j_ag įekstas su Nado Raste- 

i servuotų sriubų dėžučių dari nio anglišku vertimu ir Juo-
tad visa. zo

sunku, j
P. Glaveckis, Baltimore, į Dėl to Sveikatos apsaugos į-;

Tininio įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Md., $1.50. į staiga pataria, konservuotų; Lietuvių pasakos, parašė
o ei t c# • i -r ' sriubu nevalgyti šaltų, o jas Herman Sudermann. išver-

SoPbX i’akaiiinti' kai'’ m tŽ V- Volet-s. 132 psl., kai-
So. Boston. Mass.. AJlalPsnl°lis,

Kavaliauskas, Shirley, Ms.. 
K. Šimkūnas. Gardner, Ms., 

!iV. Tamašauskas, Toronto, 
Ont., M. Plevock, Dorches
ter, Mass. i

Visiems aukotojams taria- ‘ 
me nuoširdų ačiū.

kairšty orkaitėje na $3.00.
Į nors pusę valandos.

VALDŽIA APDRAUS 

NUO KRIMINALISTŲ

Krašte privisus daugybei!

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

išsi gudri n usių vagių ir kito-

hingtono „muzikoj“ kaika-j 
la pasidaro nesutarimas, ar
ba, kaij) tėvas sakai, „muzi
ka susimaiso .

— Ale je’gu prezidentas 
pasakė teisybę, kad Ameri
kai artėja Sūdna Diena, tai 
ka mudu turėtume daryti?

— Mudu, tėve, gyvensi
me, kol galėsime, o po mud
viejų gal atsiras kiti.

— Ar tu rokuoji, kad ir 
jie taip ginčysis, kaip mu
du?

— Tegul tai būna jų da
lykas, tėve.

PRAŠYMAS

‘Keleivio^ udministraci- 
prašo gerb. skaitytoju*, 

keičia adresą, prane-
— O kokia jų muzika? nes Pentagonas nenori Yiet-'iant naująjį adresą neuz-
— Satyriškai, tėve. jų nam0 lsleistl ls savo rankM- miršti paraivti ir senąjį, 

spektaklį galėtume apibū- — Tai tu rokuoji, kad A- Nepamirškite parašyti 
dinti taip: CLA žvalgyba merika Mur užkariaut pa pašto numerio — -ip code,

žvalgyba (CIO), Pentago-ijs vietnam0 
nas ir Prezidentūra. iš v ietnamo kareiviai 

būti į Vietnamą sugrąžinti, Į kurie 
nes Pentagonas nenori Viet
namo išleisti iš savo ranku.

galės' ja

Keleivio administracija

KODĖL JIS PABĖGO 

IŠ SOVIETUOS?

; vęs Sovietų Sąjungos erdvės 
tyrimų direktoriaus pava
duotojas Ignatij Nikitin (va
dinamas slapyvardžiu Ana- 
tolij Fedosiejev) sako, kad 
jam nebuvo kito kelio —

Į reikėjo beg:.’, nes visviena 
anksčiau ar ėliau būtų tekę 
atsidurti kalėjime 
ties. kad ter. Įvyks pasikeiti-; 
mų.

kių kriminalistų, kurie api
plėšia krautuves, o iš priva
čių butų tiesiog vidury die
nos iškl austo žmogų su tele
vizijom, radijais, pinigais ir j 

: patalais, daug draudimo fir
mų visiškai atsisako drausti

į <-

nuo vagių biznio įstaigas ir 
privačius namus. Tokiais at
vejais nuo rugpjūčio 1 d. at
eis į pagalbą federalinės val
džios draudimas —Federa
linė draudos administracija.

Bažnyčia ir pasaulis, Baž- 
; nytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano susirinkimo, para
šė Antanas Maceina, 155 
psl., kaina $2.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl., kaina $2.00.

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 antspaudais^
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 Orintailės ei
liuotos apysakos „Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ja galite 
gauti už $2.00.

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

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

Joje bus galima apdraus
ti prekybos ar pramonės i-

Nėra vil- ! sta^s $15,000. o namus
iki $5,000. Ši suma galės 

i dar kiek svyruoti, atsižvel- 
1 giant, kurioje vietoje įmonė 

Nikitinui 61 metai. Jis už į ar namai yra. Jeigu tas tur
savo darbus elektronikos į tas yra tokiame rajone, kur 
srityje vra gavęs du Lenino! visokie ilgapirščiai knibždė- 

’ ordinus' Antrą ordiną jisga- te knibžda, tai draudimo 
Į vo vos pora mėnesių prieš premija galės būti kiek su- 
'1 pasitraukiant į Vakarus.' mažinta.
l Kartu su antruoju ordinu jis! ,
Įgavo ir „socialistinio darbo' ^et ii fedeialinis diaudi- 
■ didvyrio“ vai dą. Apdovano- mas reikalaus, kad namuose 
! jimo įsakyme pabrėžiami jo ar Įmonėse būtų geri užrak- 
' nepaprastai dideli nuopelnai tai. kai kur net langai už- 
! vykdant elektroninės pra-į tvei’ti geležiniais virbais ar 
įmonės 5 metų planą, ruo-'batų įtaisyti aliarmo signa

lai. Tokių įmonių ar butų,, 
i kurių durys nuo vagių teuž-į 
įremtos lazda, ir valdžia ne-j 

žmogaus pabėgi- draus, kaip jų dabar ne-| 
Sovietų Sąjungai draudžia privatinės draudi-.

šiant jos naujų įrengimų 
pažangos planus.

Tokio 
mas yra 
didelis srniu is

ir

nio bendrovės

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONASz

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

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

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

Kito* tokios knygos neturime.
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H. Valančius apie savo 
mokslo dienas Kalvarijoje

(Tęsinys)
Perskilčiau kareiamą. tiltą, Varduvos upę; ji rudens 

metu gili esti; pralėkiau oru bent 2000 žingsnių. Prisipa
žįstu, nusigandau, nes mirtis buvo čia pat. Todėl įėjau į 
Judo pabučiavimo koplyčią padėkoti Viešpačiui Dievui 
už tai. kad išlikau sveikas. Vos tik priklaupiau, kažkas 
praeidamas pro šalį koplyčią uždarė ir kablelį užkabino. 
Šokau prie durų, beldžiau, bet žmogaus nebebuvo. Pali
kau kaip paukštis narve. Tris ketvirčius valandos prasto
vėjau prie durų. žiūrėdamas pro plyšį tarp sutvėrimo, ar 
kas neina. Galų gale iš» ydąu^ateinančią bobą, pradėjau 
belsti ir smarkiai šaukti. Išgirdo ir atidarė.

Bėgu, kiek tik begalėdamas, į klasę — jau būta arti 
galo pamokos. Įeinu uždusęs. Klimavičius, išvydęs mane, 
šūkterėjo: , . .

— Kur buvai, valkata?
Atsakiau:

las..
— Kunige profesoriau, netyčiomis buvau beprapuo-

‘ I i ' it al . i. w__
Profesorius atsistojo ir tarė:
— Netyčiomis užsnūdai, blozne. Imkite jį! — Ir įse

gė man šešius tokius skanius bizūnus, jog randus per še
šias savaites nešiojaus.

Po pamokų apsakiau draugams savo kelionę oru; 
be to. kažin kas matęs mane skrendant; tai pagarsėjo 
miestelyje. Tai išgirdęs, prelatas Žiūkas pasišaukė mane 
pas save ir liepė viską apsakyti su visais išgaliais. Apsa
kiau ir pridūriau:

— Ta diena dvigubai man buvo nelaiminga: nes kuo 
tik neištiko manęs mirtis, ir už pavėlavimą į mokyklą kun. 
Klimavičius mane nulupo.

Prefektas atsakė:
— Ką gi padarysi, mano vaike! Atleisk seniui; rasit, 

kitą kartą nebebus toks greitas muštis. Aš pakalbėsiu.
Dviem savaitėm vėliau einu iš savo bendrabučio ant 

Beržokalnio ir matau tris draugus mokinius antros klasės: 
Albiną Vitaravičių, Ignotą Klenauską ir Juozapą Ulbą, 
bestovint prie Viešpaties vakarienės koplyčios. Jie tuojau 
Įsivedė mane į koplyčią ir sako:

— Pone Motiejau! Juk ir tave Klimavičius yra be 
reikalo sumušęs. Tariamės, kas čia padarius tironui pa
šalinti. Patark, ką turime daryti.

Atsakiau: — Jūs esate vyresni, tai pirma pasakykite 
savo nuomones.

Vitra vičius tarė:
— Man rodos, bene reiktų mums pasiskųsti Vilniaus 

Universiteto Rektoriui.
Klenauskas patarė pasiųsti prašymą dvarininkui 

Ronne, Kalvarijos mokyklų kuratoriui.
Ulba tarė:
— Man rodos, visa klasė turi eiti Į prefektą, ir pra 

syti, kad užtartų. —Galop pridūrė: — O tu, Motiejau, 
kaip sprendi?

Atsakiau:
— Jei nunešime skundą i Vilnių, kar Universiteto 

Rektorius Sniadeckis ar Lobenvehias. palaikys tai maištu , 
Ronnei domininkonai iškels pietus, ir tuo pasibaigs byla. 
jei visa klasė išeis į prefektą, taip pat gali palaikyti susi- 
baudimu. Tai. mano nuomone, mes patys turime jam taip 
įkyrėti studentiškais sa>o šposais, kad jis pasijustų pri
verstas pamesti vietą. !

Visi sutiko:
— Gerai! Tik kokiais šposais?
Atsakiau:
— Kiekvienas turime ką nors prasimanyti; nors su

manymas ir nebūtų švelnus, tiek to: juk ir profesorius nė
ra mums švelnus.

Draugai tarė:
— Tu pirmas taip sumanei, pirmas ir iškrėsk šposą.
Sutikau. Galop prisisiekdinome visa laikyti paslapty

je ir parėjome namo.
Profesoriaus sėdynė mokykloje buvo apmušta juoda 

oda. D\iem dienom vėliau dar gerai prieš aštuntą valan 
dą. kai tebebuvo tamsoka, nuėjau Į mokyklą ir ištepiau 
aną sėdynę tepalu iš taukų ir suodžių, kuriuo tepdavome 
sau batus. Įėjo Klimavičius čiuksėdamas, susiraukęs, kaip 
aulas, ir majestotiškai įsisėdo į 'krėslą. Išklausė pamoką, 
tą dieną daigi nieko nemušė. Galop nagu užbrėžė pamoką 
ir išėjo. \ isas balto domininkono abito užpakalis juodas.
\ aikai tačiau nieko jam nesako. Kai vienuolyne jam tai 

parodė, labai pyko ant studentų. Antrą kartą atėjęs buvo 
labai piktas, tiesa, bet apie savo abitą nieko neužsiminė.

Dviem savaitė myėliau Vitaravičius užlipo ant mo
kyklos lubų. ant profesoriaus galvos išgręžė skylę ir už
klojo jų biauriu sniegu. Profesoriui atėjus, mokykla įšilo, 
ir sniegas ėmė su smiltimis lašėti pirma ant koptūro, pas-1 
kui ant galvos. Pi ofesorius riktelėjo:

— Kas

Vitaminas C Ką tik gavome-
Jis buvo atrastas 1922 m.,'doje lietuviškoje duonoje 

čia vra; , tačiau iki 1940 metų buvo vitamino E yra tris kaltus
Vyresnieji mokiniai atsakė, dargana turėjusi prinešti! *)•““«». suprantamas fi-• daugiau negu smulkaus ma- 

sniego ant lubu. Klimavičius tačiau pamatė skylę. ,at)aip>ologtnis s,o vnam.no vatd-, hmo miltų .luonoje.
supyko ir išbėgo is klases. Paskui prefektas tyte, kas tai veikjmas siauras jr Nėštumo bei maitinim0
būtų padaręs, tačiau nieko nesuvokė.

Klenauskas negreit, nes vos tik gavėnioje 1817 m., 
iškrapštė lentelėje dviduobeles, tik nekiaurai, įstatė dvi 
didokas adatas, atardė profesoriaus krėslo odą, pakišo 
lentelę ir vėl užtaisė. Adatų negalėjai matyti. Bet kai pro
fesorius atsisėdo, adatos pradūrė odą ir susibedė sėdin
čiam į pasturgalį, šoko Klimavičius, it arklys, kuriam dil
gių po uodega pakiša, ir riktelėjo:

— Kolaik gi, bloznai, mane kankinsite!! Vis tai daro 
jūsų vyresnieji. Todėl, kurie sėdi paskutiniuose suoluose 
— į vidurį, klauptis!

Paklausė nabagai, ir prasidėjo kapojimas. Išplakus 
du studentu, Ulba, jau 25 metų bernas, keliais prišliaužė 
prie profesoriaus, neva prašydamas, kad dovanotų, apė
mė Klimavičių už abiejų kojų. suspaudė ir ūmai patraukė 
į save. Kunigas driokstelėjo, kaip ilgas besąs, aukštynel- 
kas; labai susikrėtė sau nugarkaulį ir galvą. Atsikėlė 
ūkaudamas ir sakydamas:

— Šitie galvažudžiai užmuš mane!..
Vienas mažesnysis atsiliepė:
— Muša nekaltai mušantį.
Klimavičius, parėjęs į vienuolyną, išgulėjo dvi sa- 

vaiti ir daugiau į mokyklą nebeatėjo. Vienuolyno vyres
nieji veikiai atsikvietė į jo vietą profesorių Labasauską. 
Klimavičių gi. kaip niekam nebederantį, padarė š. Rožan
čiaus promotorium čia pat Kalvarijoje. Kun. Labašauskas 
buvo žmogus geros širdies, ir taip visoje mokykloje pasi
baigė tironybė.

Klimavičius paskui buvo Vilniuje. Senatvėje atsiųs
tas į Raseinius išpažinties klausytoju, rodos, 1846 m. vai 
gydamas už stalo šaltanosius. paspringo, trenkė apoplek
sija ir numirė. Nuo anų mokslo metų man neteko jo dau
giau matyti.

Antanas Baranauskas

(1835—1902)

Iš „NU, LIETUVA, NU, DAUGUVA“

Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda:
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi, ir juoda.

Kad tu, gude, nesulauktum,
Ne taip, kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos,
Ne tavo priesakai nedori!

Silpna, trumpa savo valdžia
Dievo teisę laužai,
Mygi spaudi mūsų šalį,
Mūsų žmones gniaužai.
Nori savo valdžios peiliu
Mums širdis supiaustyt,
Nori savo ledu šaltu
Krūtines apkaustyt.

Neįveiks;, sūnau šiaurės:
Mūsų širdys tvirtos, —
Seniai buvo išmėgintos,
Seniai keptos, virtos!

Apkrauk mokestim didžiausio m,— 
Dvasia neprapulsma,
Nors Sibirijon nubruk mum’
Ir te neprapulsma.

Pas’baigs giminių adyna,
Sutrupės pasaulė,
Svieto šviesa bus aptemus,
Mūsų švies kaip saulė.

Supuls kalnai, o slėneliai
Išsikels aukštybėn, —
Visos galybės eis dulkėn,
Silpnumas galybėn.

Drebėk ir tu, sūnau šiaurės,
Krūvon susitraukęs,
Pats krisdamas pražuviman,
Mūsų neįtrauksi.

I
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BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

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

tik lytinės sistemos funkci
jos aprūpinimui, o kiti orga
nai ir audiniai gali norma
liai funkcionuoti ir be šio vi
tamino. Tyrimai įrodė, kad 
tokia pažiūra neteisinga..

Vitaminas E vaidina svar
bų vaidmenį, reguliuojant 
kaikurias organizmo funkci
jas. Trūkstant šio vitamino, 
sutrinka daugelis fermenti
nių sistemų, baltymų, rieba
lų, angliavandenių, minera
linių medžiagų ir vandens 
apykaita, dėl to pasikeičia 
kraujo indų pralaidumas, 
sumažėja raumenų susitrau-

Vėjas lekia lyguma, roma
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, 177 psl.. minkštais vir-

metu motinos organizmas 
atiduoda visas vitamino E 
atsargas kūdikiui. Reikia į šeli'ais kaina $4.00. 
daug E vitamino ir vyres
niems žmonėms, kai gresia 
širdies kraujagyslių susirgi
mai.

Iš „Tar. M.“

ISPANIJOS MOTERYS 

DAR „NEISILAISVINO“

Kai JAV moterų „išsilais
vinimo“ sąjūdis kartais net 
perdaug įsisiūbuoja, ragin
damas moteris atsisakyti net 
joms pačios gamtos skirtų

kimo jėga, padaugėja cho- Pai'eigų. tai Ispanijos gra
lesterino. Ypač svarbus vi
tamino E vaidmuo moters 
organizmui.

Vitaminą E vis dažniau 
pritaiko gangrenų, dermati
tų, nudegimų, trombozių, 
kraujo indų spazmų, aštrių 
nefritų, gresiančių persilei
dimų, pai adantozių. reuma
to ir ypač arterosklerozės 
gydymui.

Vitaminą E žmogaus or
ganizmas gauna su maistu. 
Valgant turintį šito vitami
no maistą, didelės jo atsar
gos susikaupia riebaliniame 
audinyje bei raumenyse ir 
tokiu būdu užtikrina pasto
vų gyvybiškai svarbių pro
cesų reguliavimą.

žuolės šiuo atžvilgiu dar toli 
atsilikusios.

Ispanių laisvė ir lygybė 
lėčiau ir sunkiau pasiekia
ma gal ir dėl to, kad jau iš 
gilios senovės jos čia buvo 
vyrų daug stipriau „paverg
tos“, negu kituose kraštuo-

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 461 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

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

3.50.

Amerikos lietuvių istorija,
edagavo dr. A. Kučas, 639 

psl., kaina $10.00.

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

Geroji vasara,
parašė Česlovas

romanas,
Grincevi-

se. Mat. Ispanija yra labaij čius, 261 psl., kaina $5.00. 
katalikiškas kraštas, o kata
likų religija vis dėlto dides-

1 nę pirmenybę teikia vyrui, 
negu moteriai. Be to. Ispani
jai padarė nemažos įtakos.

maurų valdymoir ilgokas
laikotarpis, kurių islamiz- 
mas taip pat moterį linkęs 
laikyti vyro „nuosavybe“.

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

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

i kaina $5.00.

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

Taigi, dar ir šiandien Is- 
: panijos moteris daugiau yra 
skirta virtuvei, vaiku augi- 

Vitaminas E plačiai pa- nimui ir maldai. Motelis’ 
plitęs gamtoje ir gana atspa- vargiai gali gauti aukštesnę
rus kulinarinio maisto pa- valstybinę ar pri\ ačioj įstai- - - . v 0 A
ruošimo metu. Jis gerai goj tarnybą, ji negali be sa- III bnvrfll 117
tirpsta riebaluose ir randa- vo vyro sutikimo pirkti ne- IV Uit
mas beveik visuose maisto kilnojamąjį turtą, atidaryti
produktuose, tačiau labai banke savo atskirą sąskaitą, 
skirtingais 'kiekiais. Pagrin- 0 įvairios senų papročiu 
iinis vitamino E šaltinis yra liekanos ją irgi nepaprastai 
augaliniai aliejai, juos net varžo. Ispanijoje ir skyrybos 
galima pavadinti gamtiniais nepaprastai sunkiai gauna- 
vitamino E koncentratais. Iš mos-

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas 
supratimas, 8U psl. 
20 centų.

istorijos 
, kaina

daržovių turtingiausios vita
mino E yra pupos ir žalieji Tiesa, vacL Antroji res- 
;irneliai, iš vaisių bei uogų publika 1932 m. buvo pana1- 
— juodieji serbentai, mėly-: kimisi daugelį senų motei is 
•lės, iš grūdinių kultūrų — diskriminuojančių įstatymų, 
ivižos. kukurūzai, kviečiai.

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

suteikė moterims balsavimo
teises, parlamentas priėmė1

ri kukurūzų ir kviečiu dai-i ^^f^bų įstatymą, bet po pi
gai. Mažiau vitamino E yra etinio karo ir įsigalėjus ge- 
ryvulinės kilmės produktuo- neiolo Fionco įezimui. daug

tų teisių buvo vėl susiaurin-

Juozas Stalinas,
kaina 25 centai.

32 psl.,

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

se, pvz., svieste arba kiauši XT ....
nyje jo vra 20 kartu mažiau, ta- ^ors moterims ir toliau

liko garantuota teisė 1 bet ( 10 centu 
kuri darbą, bet praktikoje 
sunku ta teise pasinaudoti, 

be to, už moters darba ii

negu saulėgrąžų aliejuje

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

Maistą reikia valgyti įvai
•ų. Kaikurios šeimininkės.0 . . . .
abiau mėgsta kepimui var-1 ^nimas zJ miai 
oti kiaulės taukus bei svies- nis*
ą, mišrainių gaminimui — *
grietinę, o augalinio aliejaus i
ūsai nevaitoja arba vartoja

’abai mažai.. Tokiu būdu'
naisto racione susidaro per-
laug gyvulinių riebalų ir
rūksta augalinių, kurie yra

būtini normaliai organizmo
veiklai.. Puikiausiai galima ,... . v - I uo tarpu, atrodo, ispaneiskepti žuvies arba me«os , y. , , ..1, .., . . v • • -v • daug svarbiau, kad n bututepimus alieiuje. o misrai- & . . , •1 . ,. . vvro aprūpinama materiali-les pagaminti su majonezu ’. vv .. • ... . mu poziunu ir vvro mvhmaarba tiesiog su aliejumi. , . 1 , . - , . .& J bei garbinama, negu lygiai

Dažnai nepakankamai į’1} ^uo x.vla var^anti sun- 
vertinami kukurūzų, avižų ^iame (’ai >e- 
bei grikių gaminiai, o iš jų!
yalima paruošti daug ska-
lių patiekalų, kurie piatui- Dovanokite savo drau 
tins mūsų racioną \itaminu gams jr bičiuliams metinę 
E. Duonos bei pyrago gami
niai iš rupaus malimo miltų Keleivio prenumerata. Jums 
yra daug turtingesni vitami- atsieis tik $7, o tas, kuriam 
nų. nes juose lieka grūdų ji bus dovanota, per metus 
luobelės, kuriose ir koncent- kas savaitė gaudamas Kelei- 

I ruojasi vitaminai, pvz., juo- vį, jus tikrai atsimins.

mazes-

Nos moterų „išsilaisvini
mo“ sąjūdis pasiekia ir Ispa
niją, bet tenykštės moterys 
dar ir pačios nelabai iš tos 
Įprastinės vyro globos ver
žiasi. Tam reikėtų ilgesnio 
laiko „persiauklėjimui“.

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

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

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

Socialdemokratija ir ko- 
nunizmas (K. Kauskio), 47 
osl., kaina 25 centai

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

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina
galite įsigyti įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

vnam.no
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Vietines žinios
Paskutinis šios vasaros didysis 

LIETUVIŲ RADIJO

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, 1971 RUGPIŪČIO-AUGUST 8 

ROMUVOS PARKE 

71 ClaremounN Avė., Brocktone-Montelloj

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivi. Jo kaina 
metams $7.00.

NOKI SI SlRAšlNĖTl

ROMANAI
Anatolijus Kairys, IŠTI

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.PO.

Birutė Pūkelevičiūtė, — 
16 metu lietuvaitė iš Klaipė- RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS,

*• f * Xv ' ■'
y*

<«■»

i

dos nori susirašinėti su tokio 
pat amžiaus lietuviu Amerikoje. 
Kas tuo domėtųsi, malonėkite 
rašyti adresu:

Gražinu Kazytė 
Klaipėda-Giruliai 
Stoties gatvė 8-3 

Lietuva — Lithuania

^*#**# ****** ********************

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš- 

‘ leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Broliai balti aitvarai.

premijuotas romanas, 
psl., kaina $5.00.

237i

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas, i 
>04 pusi., kaina $4.00.

I
Alė Rūta, VIENIŠI PA

SAULIAI, romanas, 265 psl. 
kaina $3.50.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.5(

Albinas Baranauskas, 
KARK^UPENUOSE, pre į
mijuotas romanas, 224 psi. . 
Raina $2.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliaisj Henriko Nąglo elrėrašėiai. 2 . Ketais 

i Prano Gailiaus iliustruoti

Mary Lou Rudokaitė-Ivaškienė iš S. B. Įteikia rožių 
puokštę Frances Kveselytei iš Brocktono. 1970 m. 
”Miss Lithuania of N.E“. O kas bus išrinkta siut

1971 metų gražuolė?

PR OGRAMA — 4-tą valandą po pietų:

1— Bostono Lietuviu tautiniu šokiu sambūrio ma-t V
žametės. vadovaujant Onai Ivaškienei.

2— Svečiai airių tautinių šokių šokėjai, vadovaujant 
Ritai O’Shea.

3— Metinis tradicinis gražuolės ”Miss Lithuania of 
N.E.“ rinkimas.

4— ŠOKIŲ VARŽYBOS, grojant R & M Trio iš
Worcesterio. Geriausi šokėjai gaus LOUISE 
DAY HICKS, kandidatės i Bostono miesto ma
jorus, dovanas.

5— „Teito“, klounas vaikams, 
j—Laimėjimo ir Įžangos dovanos.
7—Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir drau

giški gėrimai.
BUŠAI IŠEIS nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos namų (kampas E ir Broadvvay, So. Bostone)
1:30 vai. po pietų. . *'
Bušo kaina i pikniką ir atgals 2.00.
ĮŽANGA Į PIKNIKĄ suaugusiem $1. vaikam 50 et.

Iki malonaus pasimatymo!
STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

Bostone viešėjo dirigentas Kun. J. Klimo sukaktis
Vytautas Marijošius j

Kun. Jonas Klimas, seniau j 
Praeitą savaitgali Elenos darbavęsis So. Bostone, o

ir Jeronimo Kačinskų sve- dabar Cambridge lietuvių 
čias buvo dirigentas Vytau- parapijos vikaras, liepos 18 
tas Marijošius, kuris su mū- d. minėjo savo kunigystės 
sų kompozitoriais tarėsi jau 25 metų sukakti, 
seniau užsakytų lietuviškų Kun. J. Klimas yra daug 
operų klausimais. Tokias o- darbavęsis lietuviško jauni- 
peras rašo bostoniečiai mu- mo tarpe, ypač skautuose, 
zikai Jeronimas Kačinskas yra mokęs lietuviškų maldų 
ir Julius Gaidelis. Bostono lituanistinės mo

kyklos pirmaskyrius ir apla-

72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai-

i na $5.
Tau, sesute, Prano Lem-

• berto gyvenimas, kūryba,
• prisiminimai, 269 psl.. iiiust-l

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

ruota, kaina minkštais vir-1 MOKSLAS, premijuotas ro-

Bostone lankės D. Bobelienė

Laima ir dr. Stasys Jasai
čiai praeitą savaitgali turėjo

mai lačiai dalyvavęs lietu
vių visuomeniniame gyveni
me. Gyvas lietuviu visuome-

viešnia iš Chicagos -Dalia nes narys j.sy.a n; Camb.Kl- 
Devenytę - Bobelienę. Jasai- lletuvl« Pa'aP!J°3«-

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Rugpiūčio 8 d. Romuvos 

irke Montelloj - Brockt 
Minkų radijo gegužinė.

tienės brolio dr. K. Bobelio 
žmoną.

Į Atlanto pakraštį ji buvo'

seseris Silvijos Lenktaitytės M""t^°2^tOne
vestuvėse Watertowne, Con
cecticut., ir ta proga aplan- Rugsėjo 19 d. 3 vai. po;

1971
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos Įrengimas

Pilnas Įrengimas, Įskaitant aly- 
\(i^ burnerį. pūtėją, oro filtrą, 

termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street, tjuincy. Mass. 02169
Alyvos burnerio antarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Vvtauta*: Volertas S A- Vvtaut?s Volertas. GY-
ovSI A« ,; fo?A : VENIMAS YRA DAILUS

sėliais $3. kietais — $4. j manas, 279 psl., kaina $3.50.
Nemarioji žemė, Lietuva 

. pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruohs,

į 176 psl., karna $5.00. , mo 1935 j 280
Poilsis ant laiptų. \ ytauto • psL kaina 53.00.

Karoso eilėraščiai, 50 dide- {
lio formato puslapių, kaina j Andrius Valuckas, NE- 
S4-°°- Į MULO SŪNŪS,’-II tomas.'
RUDENS SAPNAI, Kotry ' 428 psl, kaina $4.00. 
nos Grigaitytės eilėraščiai,'
premijuota knyga, 80 psl, Sally Salminen, KATRY- Į 
kaina $2.00.

romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi.. ka* j 
na $2.50Andrius Valuckas. NE

MUNO SŪNŪS, romanas iši , - ...... , ... Juozas Švaistas: ZIOB1 suvalkiečių ūkininkų sukili- , OIA1 Dl .,.1 ino- L, t _ oon RIAI PLAUKIA, romanai- 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo. 233 psi. 
Kaina $2.50.

RADIJO PROGRAMA

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUEL CH/EF
1 Oil Heating Equipment r

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 j,1. o ’ir-i k pietų So. Bostono Lietuvių;kvti dede dr. P. Vileišį, bro- L-,. \. ... o , .. 
k tz‘ta___ ::.. = Piliečių “r-jos 3 aukšto au

ditorijoje Tautos šventės mi
nėjimas. Rengia Lietuvių ’ 
Bendruomenės Bostono a-Į 
py linkę.

Spalio 16 d. So. Bostono' 
racijos jau grižo namo ir čia Lietuvių Piliečių dr-jos III 
baigia sveikti. Linkime grei- aukšto salėje Bostono vyrų 
čiau atgauti jėgas. * seksteto koncertas-vakaras.

Ii inž. K. Deveni ir jau minė 
tus Jasaičius.

J. Audickas grižo namo

-Jonas Audickas po ope-

SPECIALIAI 

Į LIETUVĄ 
VISA APMOKĖTA 
GAVĖJAS NIEKO 

NEPRIMOKA
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS

M Ė G I A M O S 
S I U N T O S

10 SKARELIŲ.. $46.80
5 vilnonės, didelių ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų. 
Oro paštu siunčiant, pri
dedama $8.50.

5 vilnonės skarelės ir
1 oriono nertinis...$48.00

5 vilnones skarelės ir
5 jardai vilnonės Chailis 
medžiagos.......... $55.00

5 vilnonės skarelės ir
2 italu nailono .lietpal
čiai ....................$59uM ■

YERTINGIAl ŠIA 
DOVANA JŪSŲ 

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

KAINA TIK $99.00

SPEtlAL I.......... $47.00
10 sv. taukų. 10 sv. kvie 
tinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

ri
Yra daug kitokių dalykų

PAPRAŠYKITE 
NAUJO ILIUSTRUOTO 
KATALOGŲ VELTUI

UŽSAKLKITE TUOJAU 
IŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

Prašykite mūsų katalogo
su paveikslais.

NA, romanas, laimėjęs Šve-1 $eniausia Lietuvių Badijt 
dijos literatūros premiją. ^ograma Ą^gdjo.
291 psl., kaina $5,00, i1® ^Les V\LYN, x«60 ki į

1 lociklų ir is stoties FM,
1 i tr. Tarulis, VILNIAUS 1?L7 mc” Yeikia sekmadie ! 

RŪBAS, 495 psl., kaina Ria*s nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
minkštais viršeliais $3.15. ^erduodama: Vėliausiu 
kietais viršeliais $3.75, pasaulinių žinių santrauka * 

r komentarai, muzika, dai 1
! Aloyzas Baronas: LIEP-1108 Magdutžs pasaka.

TAI IR BEDUGNĖS, pre- Blzn‘° reikalais kreiptis t
mijuotas romanas, 279 psl.. 
kaina $3,00.

'i
, Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 I ir 

pusk, kaina $4.50.

Baltic Florists erelių ir dovs 
nų krautuvę. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauns

NENUSIMINKI! E!Kazys Almenas, UPĖ 1 
RYJUS, UPĖ I ŠIAURĘ į kalima pagelbėti sergantiems 

T i ooe n reumatu, ranku ar kojų skaus-tomanas I dalis. 325 psl., B'ma^ nuth-pimu? jaučiant nuo
šalis 302 psl.. kiekvienos da- vargį.
lies kaina $3-00.

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

REE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. I /tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

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

Newark. NJ. 07105

i
I

Šios vasaros paskutin
. >.

ekskursija į Lietuva
Kaina 776.00

pv

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO RUGPIŪČIO 26 DIENĄ.

Norintieji su šia grupe keliauti prašomi skubiai 

registruotis.

Kreipkitės iu į r 1
Trans-Atlantic Travel Service

390 West Broadway,
StoiAh Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

bAVAITRAšT 1S

Nepriklausoma

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

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690. Qtiebef, CAN ADA

SLA
r.I

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika'lngiausias 
apdraudra nuo $100.00 iki $10.006.06.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pirą TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.90 mokes
čio metams.

SI>A—AKCIDENTAL2 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanton Alliance of America
8C7 W«t 30th Street. New York. N Y. 10001
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Svečias iš Kalifornijos

Vietines žinios
Yonikas vėl prisipirko

knygų

Keleivis mikrofilmuose i Santvarai grįžo iš atostogų

Bostono viešoji bibliote
ka. siekdama išsaugoti isto-

$

PROGA LAIMĖTI 

AUTOMOBILĮ

radijo

V. ir E. Vizgirdai keliauja 

laimingai

Daik ViktorasMūsų radijo gegužinėje
turite progą laimėti Fitz-j Vizgirdai parašė po laiške- 
maurice Motor Sales Brock-' Ii iš .Madrido ir Romos, kur 
tone savininko J. Kairio do- jie praleido kelias dienas, 
vanotą automobili ir kitų keliaudami po Europą. Jie i 
vertingų dovanų. j nepaprastai žavisi ten peri

Laimėjimu šakneles, aiš-! “,n.žias sukau,,tais didžiu-, 
kiai užpildytas ir su dviem I hals meno turtais ir europie-1

ir

Praeitą savaitę mus ap-
U^-ock'ono^tF^avo^ūnuml savaitę mus aP‘ rijai visą Bostono kultūrinės
i> Brocktono su savo sunum lankė Linian ir Povllas y o-. medžiaga bei suda-
dailminku Linu, kuris, bai-'nikai j- gan Francisco. Jie’ medžiagą oei .uca
gęs Kalifornijos universite-; atyažjavo Emilijos ir Petro
tą. sav o studiją tuii Santa i §ankų aplankyti. Yonikienė 
Monicoj, ( al. yfa gan^ų duktė. Gera dūk

Jo sesuo Liucija Kalifor
nijos universitete gavo ant-

tė ir žentas, nes, nors ir toli 
gyvena, bet savo tėvus ir

Elena ropologijos daktaro laipsnį > uošvius bent kartą per me 
ir nuo šio rudens profeso-1 tus aplanko.
riaus New Yorke valstijos 
universitete Oswegoj. Emilija Sa .Menė buvo su

negalavusi ir paguldyta ligo-j
Mažina seimelio

skaičių

medžiagą
ryti patogesnes sąlygas jai 
pasinaudoti mokslo ir kitiem 
reikalam, numikrofilmavo ir 
visą Keleivį nuo jo pirmojo 
1905 metų numerio.

Tie mikrofilmai yra bib
liotekos centre Copley Sq. 
ir So. Bostono bibliotekos 
skyriuje greta Keleivio įstai
gos. ;

Norintieji paskaityti ku-nariu į ninėje, bet savo 81-jj gimta-į
dieni liepos 14 d. norėjo nepių nors praeitų metų Kelei-

Alė ir Stasys Santvarai, 
praleidę dalį savo atostogų 
Kennebankporte, Me.. jau 
grįžo namo. Kiek vėliau 
atostogų baigti jie išvyksta 
į Bermudų.

M. Žirolienė ligoninėje
l

Mariją Žirolienę ištiko, 
širdies priepuolis, ir pagul
dyta miesto ligoninėje.

Linkime greičiau pasveik
ti.

Padėka

doleriais, prašome pasiųsti 
Y. Minkienei, 502 Broad
vvay, So. Boston, Mass. 021 
27 arba atnešti į gegužinę 
Romuvos parke rugpiūčio 8.

Taipgi primename ir kvie
čiame lietuvaites registruo
tis pas Valentiną Minkienę 
dalyvauti gražuolės rinki- 
muose, atsiųsdamos savo 
vardą, pavardę, amžių ir ad
resą.

tiško gyvenimo nuotaika.1 
Tolimesnėje savo kelionėje; 
jie dar lankysis Lietuvoje, 
Paryžiuje ir Londone.

A. Kuncaitis Vokietijoje

Yra tokia organizacija, 
kuri rūpinasi, kad mokslei
viai galėtų atostogas praleis
ti kitame krašte.

Lietuvių darbininkų drau
gijos 21 kuopos gegužinė

j ligoninėj, o namie praleisti. į susirasti jame sau reika- 
Massachusetts seimelyje Aišku, tą dieną, kada buvo j lingu žinių, gali kreiptis j!^ 

yra 240 narių. Jokia kita j susirinkusi visa Šankų šei- i aukščiau nurodytą bibliote- liepos 4 d. Marcilionio sody- ; 
valstija neturi tokio gausaus ma, turėjo būti ir Yonikai. . kos centrą ar jos skyrių. Ten boję Grotone labai gerai pa-
seimelio. Aišku, toks seime
lis brangiai ir atsieina. Pats Yonikas automobiliu

jau išvyko į (’hicagą savo 
Seniai jau buvo keliamas) motinos aplankyti, o Yoni- 

klausimas jį sumažinti, bet kienė dar pasiliko, kol jos. 
vis nubalsuodavo palikti to-! motina sustiprės, 
kj. koks buvo. Ir tik praeitą ', • i- Atėję į musų įstaiga, Vo-savaitę bendrame seimelio) -p • .N -!. U nikai pratęsė savo ir roni-

Tos organizacijos tarpi-į
Užbaikime vasarą vienin-' ninkavimu Latin aukštesnio- 

telėje lietuvių gegužinėje sios mokyklos mokinys Arū-)
Romuvos parke rugpiūčio 
8 dieną.

Iki malonaus pasimatymo1
Steponas ir Valentina 

Minkai

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oiiciaii jsuu- 
ga VV ore estery, kun siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVcrces- 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai jueina greitai it 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
•iv importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

yra įrengti specialūs mikro-i sisekė. Oras buvo gražus, 
' filmams skaityti

o bibliotekos centre, jeigu i 
kam reikalinga, padaromi ir! 

(iš Keleivio išrašai už visai 
: mažą atlyginimą.

Už visus šiuos patogumus 
Keleivio numikrofilmavi-

aparatai, susirinko nemažas nariu n1 X* 1- — • • 1— buvosvečių būrys, visi 
tenkinti.

pa-į

i ir na«5PdviA laivu di n iuni-iir Keleivio numikroillmavi-;, 1 ;€nat I e, y.Je_.bai ch i ko motinos prenumeratas ir, į ma bei io originalu aosauga; i dele pei’svara laimėjo suma-; i..,- 1 - • ia otl migmaių apsaugą1 J kaip paprastai.

Steponas Janeliūnas ten 
atšventė savo 79-jo 
dienio sukakti.

gimta-

žinimo šalininkai.
Tas klausimas 1974 m.;

nas Kuncaitis. Elenos ir Juo- dar bus duotas nubalsuoti 
zo Kuncaičių sūnus, šią va-• piliečiams, ir, jei dauguma; 
sąrą praleis Vokietijoje,1 pasisakys už mažinimą, tai) 

profeso- tik 1979 m. turėsime seime-j 
1 Iv 160 atstovu. •

Karlsruhe, vieno 
riaus šeimoje.

, TeJeio-ias: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovarį

[Dr. J. Pašakarnio
f P ft D I N I S 

OP 1 OMETRISTAS
į Valandos:
į nuo 9 va, rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deim&nta) 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
J> Rūpestingai taisomo laikrodžio* Į> 

b
žiedus papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
£90<SOSOSiS09O9QOSiSOSiSOSOCOSOSaSO0OSOSO33OOGr.O0QiSO9SeČ<:

B The Apothecary įl
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaisius, ispildcme gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką raistiną.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. i.’raadway, tarp E ir F gaivių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius ir seksi. 

teoooooosecceooooooeo&seoscceo&soscocosoososooeososioiY

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broad vva v So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

g

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, 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 vaitam.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124 b

Dr. Amelia E. Rodd į
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST*
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

Skambinkite

268 - 4662;

ko knygų už ke 
dolerių.

i. dar nusipir-! didžiausia padėka priklauso ? Ačiū Maicilionianis ir jų i 
.elias dešimtis Bostono miesto bibiotekol

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance 

;> 321 Country Club Rd. 
bNewton Ctutre. Mass. 02159| 
;; Tel. 332-2645 ;!

)•

* 
b Laisves Varpas

Lietuvių Radijo 
Valandaš

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

V«.

atitinkamo skyriaus vedėjui 
Joseph O’Neil. kuris atkrei
pė labai rimtą dėmesį į lie
tuvių kultūrines vertybes ir ; 
jų svorį Amerikos kultūros ‘ 
istorijoje. i

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.

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

*r*r#*##**»»*##*+**##**#**+*r##*+* •***###**** r**##*##***#****#***#/##*#***###*#*#**#*##*#*#***#*##*******

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu Įspėjimo indėlius moka

už visus kilus indėlius moka

5s*
514%

- .-s3

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-1 uosius 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. Grigaius.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau 3
Namus iš lauko ir viduje. * 

£ Lipdau popierius ir taisau'’ 
£ viską. ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mase.
Tel. CO 5-5854 4J

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Strininkag N. J- ALEKNA 
62S EAST BROADWAI 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

ftonja-nin Moore Daž%i 
Popiernu Sienom#

Stiklas Langam#
Vito k i# reikmenys Ramiai 

Reikmenys plnmberianu 
ViinHe daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvvay 

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

pagaminimą, Ch. Janeliū- 
nienei už autobuso tvarky
mą ir kugelį.

Rengėjų vardu

V. Jackūnas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce»ter, Mass. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
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-

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.

GĖLU; 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-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS dovanas 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

momis kainomis. Be to, siunčia- Į Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
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. Broadvvay 

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

me maistą, pinigus ir galite už
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 nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

i Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

į ĮSTAIGA

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

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

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

siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo vain><uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

< I
b

■ >
b
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