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New Yorke mirė 
dr. Juozas Paiaujis

Tai buvo vienas ii gyviausių politinės veiklos žmonių. 

Mirė, baigęs rašyti darbų apie komunistų vykdomų geno

cidų Lietuvoje.

Šią savaitę mus pasiekė reikšmingi dalykai, palygi- 
vėl liūdna žinia: praeitą sek- nūs su jo visuomenine ir po- 
madieni, birželio 10 d. rytą, litine veikla.
New Yorko ligininėje mirė
vienas iš Įžymiausiųjų ne-’ Velionis'jau nuo 1918 m. 
priklausomos Lietuvos vi- priklausė Lietuvos valstiečių 
šuo menės veikėjų ir politi- liaudininkų demokratinei 
kų — dr. Juozas Pajaujis* i srovei ir ilgus metus buvo jų 

centro komiteto narvs. 1918 
Tur būt, maža tėra tokių į m koalicinėje M. Sleževi- 

vyresniosios kartos nepri- j čiaus vyriausybėje vadova- 
klausomybės laikotarpio vei-j v0 Spaudos ir propagandos 
kėjų, kurie būtų taip akty-! biurui, kvietė savanorius ir 
viai ir dažnai įsi pynę į Lie- j pats buvo įstojęs į karo mo- 

r (rvvpnimn oolitine i-! kyklą «« knvn

t sybės dr. J. Pajaujis buvo, 
! paskirtas susidariusios -vy-' 
Į riausybės darbo ir sociali- i 
Į nės apsaugos ministiu. bet.' 
! tuo metu būdamas dar bol-
• ševikų užimtoje vietovėje, 
j vos išgelbėjo savo galvą.

Taigi, ramesnis velionies' 
gyvenimas teprasidėjo tik j 
JAV-se.

Dr. J. Pajaujis tiek Lietu-1 
voje, tiek ir išeivijoje visą 
laiką buvo įvairios spaudos 
bendradarbis, o paskutiniuo
ju metu rašė Vliko leidžia
mam veikalui dalį apie ko
munistų vykdytą ir vykdomą 
Lietuvoje genocidą. Tą vei
kalo dalį jis dar suspėjo

Buvęs prez. h'itono pirmosios 
kadencijos krašto apsaugos sek- 
retorius Melvinas I^irdas da-

Nužudė šešis ir
; ats nusižudė

; Baisi šeimos tragedjia įvy- 
i ko praeitą savaitę O’Leary 
į šeimoje Bostone. O’Leary, 
' 43 m. amžiaus Korėjos karo 
! sužeistas veteranas, dabar į-
staigos saigas, nušovę savo 
žmoną. 5 vaikus ir pats nusi-; tikslus ir dirbamų darbų, 
žudė. Išliko gyva tik viena!
15 metų duktė, kuri tą sa-į 
vai‘galį buvo ligoninėje. į 

Tragedijos priežastis — Į
narkotikai. 1 _ , _ . _ ,į lankėsi Izraely

Ilgametis savižudybių aiš
kinimo viršininkas McCal- 
lum sako, kad tokios baisios 
tragedijos Bostone jis dar

i LB rinkimuose balsavoI

10,336 asmenys
Rinkimams dėmesys parodytas nepakankamai dide- 

lis, turint galvoje Lietuvių Bendruomenės užsibrėžtus

j Lietuvių Bendruomenės

Kancleris Brandtas > taiybos ir seimo atstovų rin;
kimų duomenys oficialiai 
dar nepaskelbti, bet jau ži
noma. kad linkimuose daly
vavo 10,336 asmenys. Tai

Pirmą kartą V. Vokietijos 
kancleris lankėsi Izraely, 
kur valdžios buvo iškilmin-

prieš mirtį parašyti. (Apie bar pakviesta vyriausiu Prezi*| nė iš seniausių laikų neprisi-J ^rai įtiktas. žinoma, neap-įyra 1,836 daugiau, negu bu-
’ ’ " 'siejo ir be demonstracijų. 1A-A «. • u * • j-ui_i_„.! vo 1970 metais, bet vis dėlto 

mažai, palyginus su 
į čionykščių lietuvių skaičiu-

nacių vykdytą genocidą ra
šo dr. D. Jasaitis).

dento patarėju vidaus politikas j ‘ ‘ 
reikalais. Kadangi Lairds buvot

tuvos gyvenimo politinę į 
tampą, parodę tiek drąsos, 
gabumo ir tiek nukentėję, 
kaip dr. Juozas Pajaujis peri 
savo ilgą gyvenimų. Šia liūd
na proga stabtelkime bent 
prie vieno kito svarbesnio 
velionies biografijos skirs
nelio, kad vėl ryškiau prisi
mintume, kokio reto savo 
tautos nario netekome.

Dr. J. Pajaujis buvo gi
męs 1894 m. kovo 14 d. Cy- 
railių kaime, Punsko vai.. 
Suvalkų apskr. Baigęs pra
džios mokslus ir 1917 m. 
Vilniuje įsigijęs brandos a- 
testatą, studijavo teisės ir 
valstybės mokslus 1920-23 
m. Berlyno universitete ir 
1923-26 m. Kielio universi-

1926 m. buvo išrink
tas seimo atstovu.

Po 1926 m. gruodžio 17 
dienos perversmo dr. J. Pa
jaujis savo kalbose griežtai 
ir viešai smerkė sukilėlių pa
statytą valdžią ir 1927 m. 
buvo suimtas. Dėl to kilo di
delis konfliktas tarp seimo 
ir A. Voldemaro vyriausy
bės. ir seimas buvo paleis
tas.

1927 m. balandžio 28 d. 
J. Pajaujį karo lauko teis
mas nuteisė mirties bausme, 
bet ši bausmė buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos, o 
1929 m. amnestuotas ir iš
leistas į užsienį. Tada velio
nis su šeima išvyko į Pran-

tete. kurį baigė socialinių ir i cūziją. Po trejų metų jis grį-
politinių mokslų daktaro 
laipsniu. 1934-38 m. buvo 
Prekybos instituto Klaipė
doje docentas ir reikalų ve-

į kurių jauni dalyviai šaukė: į . 
j "Vokiečiai. važiuokite na- gana 
{ mo!“
! Izraelio premjerė Goldą

Meir yra ne kartą sakiusi,.! kurie turi balsavimo tei- 
kad jos koja nebeįžengs į į sę.
Vokietiją, bet kai kancleris!
Brandtas ją pakvietė oficia- į Apygardomis balsavo:

geruose santykiuose su senatu, , 
ir kongresu, tai manoma, kad jo \ Sibire SlidllZO 
buvimas Baltuosiuose .rūmuose
gal kiek prablaivins ir Water- 
gate bylos sugadintą atmosferą.

Šiandien dr. Juozo Pajau
jo mūsų tarpe jau nebėra... 
Ir tik žinojimas, kad ir jis 
jau pasitraukė iš gyvųjų pa
saulio į istorijos puslapius, 
didina nemalonų tuštėjan
čios aplinkos pajutimą.

Su velioniu atsisveikini
mas buvo birželib 12 d. ša- 
linskienės šermehinėje. Lai
dojamas birželio 13 d. Šv. 
Karolio kapinėse Long Is
lande.

Visiems jo artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojau
tą.

Bražinskų byla vėl 
atidėta

Sovietų Sąjungos advoka
tai. gal nesitikėdami bylos 
laimėti, vis stengiasi ją klek 
galima ilgiau nutęsti, sugal
vodami visokių motyvų by
lai atidėti.

Jau kelintą kartą ji buvo

ovietų lėktuvas
Tik dabar sužinota, kad 

gegužės 25 d. sudužo sovie
tų lėktuvas, skridęs iš Čitos
(Sibire) j Maskvą. Nelaimėj i Chicagos - 4,523, Ohio -

1,993. New Yorko — 774,

žo Lietuvon ir įsikūrė Klai 
pėdos mieste. Čia buvo pri
sidėjęs prie vadinamojo Žy- 
gininkų sąjūdžio, nukreipto 

dejas. 1941-44 m. Vilniaus į prieš tuometinę Lietuvos vy- 
universiteto doc., 1950-52, riausybę ir vos išvengė nau- 
m. Aliaskos universitete dės- jo arešto.
tė rusų kalbą ir Rusijos eko- • j
nominę geografiją, o po toj 1940 m. okupavus Lietu-į sprendžiama gegužės 29 d.
■teai dirbo Kongreso biblio-i yąbol^vikams, dr. J. Pa- ir vėl atidžta liepos 6 dienai, 
tekoje Washmgtone. i jaujis komunistų buvo tuoj 1

■pat areštuotas ir kalinamas n • r • »
Jis yra išvertęs ilgą eilę Lukiškio kalėjime, iš kurioj KaitininKlį, ffMCUS 

savo specialybės vadovėlių, tik po ilgų ir sunkių jo senų j
vidur, mokykloms ir univer-i pažįstamų pastangų pavyko! ISSpręSlOS 
sitetams ir pats rašęs. Bet jį išvaduoti. į Kilęs balfininkų tarpe ža

I

visa tai tėra tik mažiau

Buvęs Argentinos diktatorius 
Juanas Peronas rengiasi grįžti 
iš Ispanijos į Argentiną, nes ten, 
prezidentu tapo jo šalininkas! 
Campora.

Surusėjusį pakeitė
tikras rusas

Surusėjęs Eduardas O- 
zarskas, Lietuvos vietinės 
pramonės ministras, išėjo į

į ėmė. Ji ten vyks po parla- 
5 ištiko dėl įvykusio susišau-! mento rinkimų, kurie bus at- 

dymo tarp .. norėjusio pa-Į-gtirantį rudenį. Tas faktas 
grobti lėktuvą ir jo ginkluo-! rodo, kad Brandto misija 
tos sargybos. Žuvo 100 žmo-! pasisekė.

i X£rpe ir generolas Se”,. byk0 kažkok?he-. ; likopteno nelaime, kuriuo
Sovietijoje lėktuvų nelai-i B,ra"dta? Pa

inės stengiamasi nutylėti, i >,Iauk? J,s Ir zydal !)alydoval 
todėl ir apie šią nelaimę dar| nezuv0-
nėra smulkesnių žinių. i » •• n; Ispanijos r ranco
Mažiausia alga 
$2 valandai

traukiasi iš valdžios

N. Jersey •— 700, Hartfordo
— 689. Pietryčių — 635,
Bostono — 539 ir Kaliforni
jos — 483. z

Atstovui išrinkti reikėjo 
246 balsų. Tuo būdu Chica
gos apygarda turės 18, Ohio
— 9. Bostono ir Kaliforni
jos — po 2, o visos kitos a- 
pvgardos po 3 atstovus.

Smarkesnių varžybų buvo

Ilgametis Ispanijos dikta
torius gen. Franco ministro

Atstovų rūmai 287 balsais • pj, mininko pareigas perlei- _ „
i prieš 130 nutarė padidinti, do adm. Blancko, 70 m. am- chicagos ir Ohio apygardo- 
Į atlyginimų minimumą nuo; žiaus. Bet jis pasilieka vals- K &
$L60Jki $2.00 valandai 34.7 {tybės galva ir kariuomenės

vadas.mil. darbininkų.
se.

Naujosios taiybos suva
žiavimas bus po vasaros 
atostogų. z

fiaigonas verčiamas 
•laugiau nusieisli

Paskutiniu metu Paryžitfj 
vykstančiose Kissingerio ir 
Š. Vietnamo atstovo Tho pa
pildomose derybose vėl yra 
sveriamas P. Vietnamo kai
lis. Atrodo, kad jau birželio 
6 d. buvo sutarta, kad turin
čios būti nustatyto komunis
tų ir Saigono vyriausybės 
kontroliuojamų zonų ribos, 
kad turį būti paleisti visi P. 
Vietname laikomi politiniai 

lesias vykdyti savo užsienio į kaliniai, sudaryta trijų par- 
politikos numatytų uždayi-j tijų Taryba (dabartinės vy- 
nių. Tai labai svarbu sovie-! riausybė, komunistų ir ’’tre- 

i tams, sutarusiems bilionines; šiosios partijos“) ir dar pa- 
I prekybos sutartis. 1 daryta kitų nuolaidų komu-

Japonai mano, kad Wa- j nistams.
tergate skandalas parodė,; 
kaip kenksminga yra sukon
centruoti perdidelę valdžią 
vienose rankose.

Franco dabar yra jau 80Dabar mažiausias atlygi
nimas yra $1.60. šiais metais; amžiaus,
jis bus pakeltas iki $2.00, o Į
nuo ateinančių metų liepos Ką Sako pasaulis 
mėnesio pakils iki $2.20.

apie Watergate?i/i c* 111 v911 ve įiiuuovi cao, icv IV/ i t m i —i* i* * • •
pensijų. Jo vieton paskirtas! .Tas Pake‘lmaš llec'a
iau tikras nisas 
Kuskovas.

Georgijus
-r -ą

Na. ar ii- tai nėra Lietuvos
1941 m. sukilėlių vyriau-j ijngas‘ginčas buvo nagrinė- ,-usinin10 faktas?

I jamas New Yorko teisme j 
birželio 3-4 dienomis ir baig-

Ižymiam visuomenininkui, politikui, vienam iš Valstiečių 

liaudininkų vadų

dr. JUOZUI PAJAUJUI ” v

mirus, gilią užuojautą reiškia velionio žmonai Emili

jai, dukterims Alinai ir Danutei su šeimomis 

ir visiems jo vienminčiams

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 

Delegatūra l'žsieny 

ir
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 

\ i Sąjungos Centro Komitetas

namų tarnaites Užsienio reakcija į Wa- 
i tergate skandalą gana įvai- 

darbininkų1 ri, bet. žinoma, nėra teigia-

metais iki $1.80 ir nuo 1975
io 3-4 dienomis ir baig- j n » fįnrhni i m- liepos 1 d. — iki $2.20.

I tas. teisėjui tarpininkaujant, iLTUlL SagūllO (lamai 
šitokiu susitarimu: Į ,

Žemės ūkio 
valandinis atlyginimas da-;ma.
bar yra $1.30. Jis pakelia-į Britanijoje abejojama, ar 
mas iki $1.60, ateinančiais! šiuo atveju prez. Nixono 

vaidmuo toje byloje galėsiąs 
būti Amerikoje nešališkai į- 
vertintas

Per 30 dienų senoji vaidy- Į gino metu Maskvoje ,Yks.

Vyriausybė siūlė daug, Komunistiniame bloke y- 
mažesnius pakeitimus, šaky- ra reiškiamas susirūpinimas, 
dama. kad mažiausio atly- kad prez. Nixonas, šio skan-

ba perduoda naujajai vaidy-į t raulinio vardo dailinin- i ginimo didesnis pakėlimas dalo pažeistas, gal nebega 
bai visą Balfo turtą. - - - - - !—j.-j.-— t,- . , j__• -------ko Šagalio darbų paroda. Į padidins infliaciją. 

Šagalis vra Rusijoje gimęs! 
žydų kilmės menininkas, išj n - -

v._ . ..... ten prieš 50 metu pasitrau-\.iO8Kyre r KIztures namus ir siuntines se- kps ;,j? dabar jau 85 ra. am. I ’ .

nų ia uzių siun as. į žiaus ir pirma kartą po revo- Į direktorių
Ne vėliau, kaip per 6 mė-| ^uclj°s nuvvko Sovietijon.

nesiūs Clevelande šaukia-!

New Yorke paliekamas 
vienas tarnautojas, kuris pri-

Po ilgamečio FBI direkto
riaus mirties iki šiol tai svar- Bet prez. Thieu pareiškė, 

kad jis jokių naujų Įsiparei
gojimų. sutartų Paryžiuje už

D ,, . t- u ! Deja. ir dabar ne visi joį, . . . . . . , . ...mas Balfo seimas. Jis bus j . ai- .. biaiistaigaivadovavolaiki-.. ..... _ . ! darbai ir ne visiems tenai, 1 °
>pa io ai apKncio menesį. | rodomj paUg jo abstrakti- ni viršininkai. Šiomis dieno-; Vokietijoje ir Pietų Ame- jo pečiu, nepasirašysiąs ir 

Iki seimo Balfo namas ne- • x_______ .• ___ L .Iki seimo Balfo namas ne- 
( bus parduodamas. nesilaikysiąs.

Tas pareiškimas, matyt, 
kiek sutrukdė naujos sutar-

mirštas ir visi balfininkai tas "žydiškas menas“ nepa- ( nranašumą. kur jokia sukty-; ties pasirašymą, kol pavyks
vėl vieningai dirbtų šalpos kenktų, kad ių nenukreiptų Jį dar turės patvirtinti se- bė, kad ir aukštų pareigūnų,' Saigoną vėl nulenkti kokiu 
darbą. nuo "socialistinio realizmo“, natas. ___i negalinti būti nuslėpta. i nors JAV spaudimu. J

; nio pobūdžio kūrinių liko mis prezidentas toms parei-į rikoje bandoma aiškinti, 
i paslėpti muziejų rūsiuose, o goms paskyrė Kansas City; kad tokios bylos iškėlimas Į 

Linkėtina, kad tas nema-. į parodą įleidžiami tik at- policijos viršininką Clarence; ir jos viešas gvildenimas ro
dąs demokratinės sistemoslonus ginčas būtų greitai pa-j rinktieji žmonės, kad kitiem Kelley.

miTŽtflS ir vi c i ks» IFininlroi f o o

t
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Juodieji birželiai
Jau bus daugiau nei trys dešimtmečiai, kai kiekvie

nas birželio mėnuo yra mums tarsi tautos ir valstybės lai
dotuvių apeigų pakartojimas. Šiuo metu vis iš naujo su
skaičiuojame nuo rusų komunistų kulkų žuvusius, aprau- 
dame ištremtųjų i Sibirą likimą, maldos namuose ir kal
bose padūsaujame, prisiminę Lietuvos okupaciją, dabar
tines laisvės kovų aukas, ir vėl — iki kito karto...

Žinoma, tautos nelaimes prisiminti visada reikia, o 
laisvės kovoje žuvusiuosius pagerbti — būtina, net svar
biau. negu senatve mirusius savo artimuosius gimines.

Bet Juodieji birželiai jau nebe pirmąjį kartą mūsų 
istorijoje kartojasi. Ilgas mūsų tautos kelias yra narsiau
siųjų ir gabiausiųjų brolių lavonais nuklotas. Ne pirmą 
kartą ir nepriklausomybę prarandame. Ne pirmą kartą 
ir visa mūsų tauta stovi prieš baisiąją genocido grėsmę.
Ne pirmą kartą dėl jos praeities ir* ateities graudžiai rau
dame rašytu ir sakytu žodžiu, bet — ar ligi šios dienos 
esame iš tų mūsų istorijos Juodųjų birželių pakankamai 
įsisavinę patyrimo ir pasimokę?

Visada lengva mūsų tautos nelaimes pateisinti nelai
minga Lietuvos geografine padėtimi, didžiųjų kamynų 
agresyvumu, pasaulio' sąžinės miegu ir panašiai. Bet ar 
nesame ir mes patys daugiau ar mažiau kalti dėl mūsų 
tautą ištikusių tragedijų? O gal mes patys galėjome jas 
bent sušvelninti ar atitolinti? Lygiai senovėje ir dabar.

Liublino uniją mums primetė ne rusai ir ne vokiečiai, 
o mūsų pačių nutautę jusi ponija. Senovinė Lietuvos vals
tybė subliūško į nieką irgi tik dėl mūsų pačių bajorijos 
trumparegiškumo, asmeniškų ambicijų ir jų pagimdyto
chaoso. Tiesiog nesuskaičiuojamos būtų mūsų senos isto- • Laiminga esu, galėdama tai padaryt, kaip sena savo 
rinės kaltės. Sakykime, visa tai buvo tamsioje senovėje, j tautos nepriklausomybės kovotoja, kaip moteris, įgijusi

Na, o dabar, mūsų išgyventais laikais? i taiP karštai pageidaujamo teisių sulyginimo, kaip savo
* _ ... . . į visuomenės narys, neliovęs kovoti prieš kiekvieną paver-

Ar kylančioje pasaulinio karo audroje neįmanoma I gimą> vistiek koks jis yra: tautų, luomų ar kapitalo, 
buvo numatyti gresiančios Lietuvai vienokios ar kitokios j 
okupacijos? Tikriausiai buvo galima, kaip tai savo pa-į

Steigiamo Seimo pirmininkės 
G. Petkevičiūtės-Bitės kalba

Laiminga esu, kad likimas suteikė man tos didelės 
garbės atidalyti šiandien mūsų nepriklausomos tėvynės 
Steigiamojo Seimo darbus ir šalies šeimininko vardu pa
sveikinti visus čia susirinkusius.

dalyvauti drauge su mumis šios dienos iškilmėj. Atsimin
kim ir amerikiečius ir visus kitus, kurie priversti buvo 
savo tyvynę palikti tik dėl to. kad jie kėlė balsą prieš da- j 
romą mūsų tautai nuoskaudą. t

Nors mintimis ir troškimais būkim visi šiandien drau
ge. Tenestinga tame mūsų sielų susijungime nei vieno 
tautos darbuotojo ir krašto laisvės kovotojo. Paminėkim 
ir tuos kovotojus, kurie atgulė į karstą, nesulaukę tos di
delės tautos šventės. Tesuskamba čia mūsų tarpe nemir
tingi mūsų Daukanto, Valančiaus, Baranausko. Kudirkos. 
Višinskio, Biliūno vardai. Mūsų širdimi nuskriskim tą 
valandą ir prie jaunesniųjų, prie tų kareivių ir karininkų 
kapų, kurie šiame kare savo jaunas galvas padėjo, begin
dami tėvynės sienas. Nepamirškim ir pasaulinio karo iš
blaškytų visur aukų, kurios audros išrautos iš savo sodybų 
rado kapus toli, toli nuo savųjų.

Tejungie mus visus ta prakilnioji valanda. O mes, 
dar gyvi išlikę darbuotojai, didelio karo patyrimų užgrū
dinti, mūsų karžygių atminimu šarvuoti, krašto valios pa
saukti. ruoškimės rimtai ir uoliai prie pavesto mum darbo, 
kad mūsų žmonių, mum tikėjusių, neužviltum.

Pavesta juk mum versti naujas istorijos lapas. Stenki
mės visom išgalėm tą naują lapą išlaikyt gryną, patikrin
dami visiem mūsų valstybės gyventojam lygias piliečio tei
ses. leisdami jiem savo būvį gerint ir visiem drauge žengt į 
aukštesnį kultūros laipsnį. Būkim rūpestingi, neužmirš- 
kim nei trumpai valandai, jog priešų mum dar nestinga, tų 
priešų, kurie kiekviena proga naudojasi mus žemint prieš 
Europos vakarus, kurie taip pat uoliai seka mūsų darbuotę*

IMKITE 
IR i

SKAITYKITE
LIETUVOS ISTORIJA,

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina ................v.............. $6.

PEILIO AŠMENYS, Jur- 
gi« Jankus, 3 veiks nų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
ezija. K. Keblys apie roma
ną, R.Šilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur
giją. V. Kulbokas apie kriti
ką, J* Girnius meta žvilgs
ni i visą ta literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas. Č. Gricevi- 
čius paruošė išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

Kazvs Plačenu. PULKIM
ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
I tomas 200 ps.. kaina $2.00 
TT tomas 160 ps.. kaina $2.00

Būkim kultūringi visur ir visuomet, o jei tektų mūsų 
tautai dar imtis ginklo, tai vien priešui besikėsinant mus ’ 
pulti. Šiaip suprantam gerai, jog mūsų likimas mūsų ran-i 560 psl., įrišta, kaina $7.0v. 
koše. kad tik savo jėgomis turim pasitikėt, savo jėgomis Į
turim gydyt senąsias savo žaizdas ir savo nenuilstamu ir J Amerikos Lietuvių Taryba 
organizuotu darbu išbristi iš miliardinių didžiojo karo pa-! ^0 metų Lietuvos laisvės
darytų mum nuostolių. O mes, atstovai, dirbdami čia savo kovoje), parašė Leonardas
...... , , ,. ,, . .. . ................... .. Šimutis, 498 psl., kaina $10.I didįjį darbą, dirbkim jį nei akies mirksniui neuzmirsda- j

, Ilga juk ir be galo sunki buvo mūsų tautos kelionė, mes esam čia tik savo ki ašto žmonių valios vykdy- į žemės ūkio gamybinė ko-
skaitoje 1939 metais atvirai rašė dr. Kazys Grinius, tik! koj priėjome laisvės slenkstį. Juk ilgiau kaip šimtą metų tojai. Dirbkim tą darbą taip. kaip reikalauja tie, kurie čia operacija Nepriklausomoje 
tie. kurie tą nelaimę Įžiūrėti turėjo, savo pačių nosies ga-1 Mentėm įvairios rūšies prispaudimų. Mažai tautai, kokia mus siuntė. : Lietuvoje 1920-1940 (rašo
lą tematė... Į mes buvome ir tebesam, reikėjo be galo daug moralinių i t’ r-i* t Z\nS~

LEISKIME MOKINIUS J VASARIO 16 GIMNAZIJĄ kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargis, K.

Vilkaitis, L. Gi-
___ į vasario io gimnaziją mami į autmKamas Klases nunas, a. Reventas), 257

kad tam nereikėjo Aleksandro Makedoniečio išminties. ■ vienam tikslui — panaikinti, išrauti iš šaknų ir pamatų vi- jš Amerikos jau seniai pra- (pav.. po aštuonių metu pra- psl., kaina minkštais virše-
Ar nebuvo tobula mūsų politinių ir karinių ’ zinuonių“! f3’ kas ’j“3:Jr ‘f*?/ tau‘°.s.™!'d?’f ir.net <^tį. 1969/70 mokslo me- dinčs mokyklos - ĮIV ar V liais $9.50. kietais $10.00.

kvailvstė tvirtinti kad svietu armiios veiančios vokįeJ tautos atminimą. Norėta lietuvių vardą išbrėžti is istonjos tais gimnazija is JAV turėjo klasę). Baigę 9 klases, tokie
Kvailyste tvirtinti, Kaa sovietų aimijos, vejančios voKie japy j mokin^ 197o/71 m m _ mokiniai po abitūros egza- Dabarties kankiniai (Lie-

' 3.1971/72 m. m. — 8. Be to. minų gauna brandos atesta- tuvos vyskupų, kunigų ir ti-
. .... , . Prieš tokią samdytą ir brangiai mokamą valdininkų buvo 1 iš Kanados ir 1 iš tą. kuris juos įgalina stoti Į kinčiųjų kiyžiaus kelias pir-

Ar būtinai buvo reikalinga dešimtims tūkstančių .. kalavij aIia ir žiaurumu apsiginklavusią, kaip Kolumbijos, šiais mokslo Amerikos ir Kanados uni- ™joje ir antrojoje sovietų
partizanų prarasti savo gyvybes 1944 ir vėlesniais metais? j žinom maž(Jaug prie§ pugę amžio _ stojo mūsiškiy metais gimnazijoje mokosi
Ar šie mirusieji herojai dabar naudingesni Lietuvai, negu i mažas būrelis. Vienintelis jų kovos įrankis — plunksna. 11 mokinių iš JAV ir 2 iš 
tuo atveju, jei tie skaistus patriotai šiandien ten gyventų? ! vienintelė amunicija - savo tautos mylėjimas, savo tau- Kolumbijos. Taigi mokinių 
Ar negalima buvo numatyti, kad antrasis pasaulinis ka- ] tos vargų SUĮpratimas ir didžiausis pasiryžimas ginti ją iki skaiclus 1S ozjuno auga.
ras jau nebėra pirmasis ir kad aplinkybės visiškai skirtin-1 nfl<5v,itinns ' ..
gos? Eiliniai žmonės tai numatė, o kur buvo tų tariamTOj ’ ! KanadlsTrK^u Amerikos kitokia tvarka).
\adų Šviesiosios galvos. « Mūsų karžygių karščiu užsidegdavo vis didesnės į paimti dar žymiai daugiau

Tūkstančius gyvybių savo apdairumu galėjom išgel-j tautiečių minios taip, kad net paskutinių laikų įvairios , mokinių. 1

reikėjo be galo daug moralinių
Ar negalima buvo sumažinti 1944 ir vėlesnių metų jėgų- kad būtų galima pradėt ir. pradėjus kovą -- kovoti, 

herojinės partizanų kovos nuostolius, „vadovaujančioms. su priešais, pasiryžusiais mus pasmaugti. Su priešais, lai- • pj1Tniejj ]e(jai leisti moki- skyrių ar high school prii- šeštokas. J. 
galvoms“ blaiviau įvertinant realią padėtį? Manytina, I knisiais visą žandarų ir kitų visokių savo tarnų armiją nius ; Vasario 16 gimnazija mami į atitinkamas klases riūnas, A. I

čius, būtinai sustosiančios prie Pabaltijo sienų, kad jom 
sąjungininkai toliau žengti neleisią? Auksinė nesąmonė!;

V V V (Z fe
versitetus, peršokant vad. okupacijoje), parašė Matas 
junior college. Per abitūros Raišupis, 434 psl., kaina — 
egzaminus egzaminuoja šios $10-00.
gimnazijos mokytojai. (No-!
rintieji studijuoti Vokieti jo- Melagingas Mikasės lais-
je abitūros egzaminus laiko kas, parašė Jurgis Jašinskas, 

69 psl.. kaina $1.50.

bėti ir tūkstančiais Sibiro tremtinių skaičių savo gudrumu okupacijos, nors čiulpte čiulpė kraują iš mūsų tautos pr- i 

sumažinti. Bet mes patys savo trumparegiškumu padidi
nome Juodųjų birželių aukas ir skaičių.

Gal neverta būtų apie tai pavėluotai nė kalbėti, bet 
ar negausiname ir nedidiname senųjų nesąmonių ir išei
vijoje. puikiai žinodami, kokios priežastys pražudė anks
tesnes mūsų ir kitų tautų politines emigracijas? Ai- neren
giame čia patys sau dar vieno Juodojo birželio, organiza
cija prieš organizaciją, veikėjas prieš veikėją ir isterikas 
prieš vėsų mąstytoją mosuodami kirvapentėmis ir rek
lamuodami tik savo vieno „patriotinį Aš“, kuris nei 
Lietuvos laisvei, nei lietuvių tautai ar lietuvybei neturi 
jokios išliekančios vertės?

Ir taip mus ėste ėda toks piktybinis kurtumas, kad 
dėl jo negalime ramiai išklausyti ar apsvarstyti jokios 
skirtingos nuomonės, jos reiškėjo iš anksto plačia gerkle 
neužrėkę, negalime savo veikloje ryžtis jokiam naujes- 
niam žingsniui, kuris artimesnėje ar tolimesnėje ateityje 
gal išvestų į didesnę naudą ir išeivijai, ir visai tautai. Tik. 
deja, kurti ir savo kurtumo negirdi...

Bet visa tai paregėsime dar po Emigracinio Juodojo 
Birželio, kurį gal dar paminės vienas kitas lietuvybe gyvas 
išlikęs mūsų vaikaitis.

Už pragyvenimą (maistą! . . t
• ir kambarį bendrabuty) rei- Ameriko# lietuvių istorija, 

ganizmo ir visaip jį darkė, tačiau tautos sielos nenusmau-j Ateinančiais mokslo me- kia per mėnesi mokėti DMire?a£av.° dr. A. Kučas, 639
gė. Išliko ji gyva, ir su ja drauge tautos nepriklausomybės j tais mokslas prasidės  ̂rugsė- 150. ir mokama 12 mėnesių, j 
obalsis, dėl kurio šiandien jau niekas nebeatsisako savo’ 
galvos puldyt. savo kraujo liet. Nors dar dalis mūsų tautos
kūno tebevargsta po svetimu jungu, nors ir netenka mum . _. -
patiem, šalies šeimininkui, Steigiamajam Seimui, dar šian- f ^‘^kus "leisti aldnandiS 
dien susirinkt musų tėvų sostinėj, Vilniuj, nenusidesiu. | moks|o metafe Tgvai kurfe 

dar delsia ar nėra apsispren-

jo 10 dieną. Į bendrabutį už specialias vokiečių k. pa- 
reikia atvažiuoti jau rugsėjo mokas — dar DM2O-3O mė- ‘ 
9 d. Visa eilė tėvų jau yra nėšiui.

tur būt, tautos valiai, čia mane pastačiusiai, jei pirmu sa
vo uždaviniu laikysiu tart geros valios žodį broliam, at
skirtiem nuo mūsų fronto juosta, ir kviest juos širdimi

Ji yra ne tik žymi rašyto- rašė ji buvo išrinkta ir į Stei 
ja, bet taipp at ir didelė lab- giamąjį seimą. Ji, kaip se- 
darė, viena iš Žiburėlio niausio amžiaus, ir pirminin- 
draugijos moksleiviams ir kavo pirmame to seimo po- 
rašytojams remti steigėjų, ‘ sėdyje
pedagogė, žurnalistė, prade-!
jusi bendradarbiauti Varpe į čia jos pasakyta kalba la- 
1891 m., vėliau, panaikinusi bai tinka ir šiai dienai, todėl 
lietuvių spaudos draudimą; j? čia pakartojame, 
ir pradėjus Vilniuje eiti de

psl., kaina $10.00.

Eieg/ki Stepono Kolupai
los niekintojai, paražė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

Antano Škėmos rastu II t.
(dramos veikalai — Julija, 
ir kiti, Žvakidė, Kalėdų 
Živilė, Pabudimas. Vienas 
vaizdelis, Ataraxia), 440 
psl., kaina $6.00.

SIAURUOJU TAKELIU. 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina ............................. $2

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

Vasaros atostogų metu 
(nuo liepos 10 d. iki rugsėjo 
6-9 d.) bei per Kalėdų ir 

nes Velykų atostogas (po 2 sa- 
yra vaites) vyresnieji mokiniai 

, turi progos pažinti Europos 
! kraštus, po juos keliaudami.

Mokiniam# ii JAV ir Ka-t . 
nados mokslas pagal high ! Šiaip per vasaros atosto-
school programas. ‘ £as £alima ir Pas tė-

į vus. Per atostogas pasilie- 
Gimnazija mokslo prog-i-^an^1^m® (negalintiems ar 

ramas yra taip sutvarkiusi, i nenonntiems keliauti, ypač 
kad įos beveik atitinka A-paune.sniem.s> mokiniams 
merikos high school progra- i stęngmmas! surasti lietuvių 
mas. Anglu kalbą mokiniam. šeimas, kur įie £a'ėtų atos- 
iš JAV dėsto Amerikos lie-! to^as Praleistl- Bendrabutis
tuvaitė. atostogų metu neveikia.

d ę, turėtų paskubėti, 
vietos bendrabučiuose 
ribotos.

Ji, kovodama dėl moterų 
teisių, piimininkavo ir pir
majam Lietuvos moterų su
važiavimui 1908 m. Kaune, 
jos sumanymu ikurta ir Lie- 

I tuvos Moterų S-ga.

mokratų leidžiamai spaudai, 
ten rašiusi įvairiais klausi
mais, o nuo 1909 m. iki 1914 
m. dirbusi Lietuvos Žinių re
dakcijoje

Mokiniai iš užjūrio pa
prastai skrenda lėktuvu į 
Frankfurt/Main aerodromą, 
iš kur jie gimnazijos auto-

Vasario 16 gimnazijoje, 
kaip ir vokiečių gimnazijo
se, yra 9 klasės. Mokiniai iš
JAV ir Kanados i pirmąją,, ... .

Nužemintųjų generacija,
egzilio pasaulėjautos eski-

G. Petkevičiūtę sužinoti. įsi-i ophnnif ikvriu I zai. parašė Vytautas Kavo-
ii“™ienkėjusi dvar?ir7a- Janinos Narūnės atsi-| ’ k . .Prašymus primai g raną- u., 77 psi., kaina $2.
nnę valdžią laikydama de-H 1 b 1 . *įia •. *’ btojant į gimnaziją, mo-j . Numizmatika, paraše Jo-
mokratijos ir lietuvybės prie-:kgante gaut! Keleivio kinio tėvai parašo prašymą. Herrn V Natkevičių# ! nas Karys, 340 psl. kaina — 
sais. , administracijoje už $3. Joje ir prideda mokinio išeitoj " "atkev,č;ut , $1500.

| taip pat šiltai prisimenami mokslo pažymėjimą, gimi-! J;,t1au,sch^ ?yra’J**,u,n . . ..
Ji visą savo gyvenimą ar-! Rytojai Jurgis Savickis, mo metrikų nuorašą ir, jeigu Lsmperheim - Huetten- Agonua.^. 

čiūtė, sulaukusi 82 metų am-1 atsiminimai ir kt.) yra gana timai bendravo su liaudinin- j BalYs Sruoga ir Juozas turi, skiepų knygelę. Iš aukš-i feld 4 laida* Darase
žiaus. (Jj pasirašydavo daž- didelis— per 20 leidinių. *kų srovės žmonėmis. Jų są-• $vaistas* tesniųjų pradinės mokyklosį

Prieš 30 metų mirė 
G. Petkevičiūtė-Bitė

Visur ‘ji kėlė socialinio gy
venimo negeroves, moterų 
teisių ir moterų lygybės idė-

Kas norėtų daugiau apie

Birželio 14 d. sukanka 30 niausiai Bitės slapyvardžiu),
metų, kai Panevėžy mirė
viena iš įžymiųjų lietuvių ra
šytojų — Gabrielė Petkevi- S1OS Prozos kūriniai, dramos,

Jos kūiybos kraitis (dailio-

W. Germany

Jaunystės atsiminimai, pa
rašė Vladas Požėla. 335 psl.,

romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
psl., kaina $5.00.

ir.net
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KAS ĮKAITO KAMI 

PAS ODOMIS SOTKABK Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

PO NIEKAS NKPBIKIA.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE VVORCESTERIO NAUJIENOS IEŠKO J. SAVULIONIO 

NUOTRAUKOS

f Ii Alto* posėdžio j jiems pastatvto paminklo. Jau ir po SLA 2-sio* apskr. patenkinti, sušilę dirbo Da- • per m birželio 23
J Liūdna, kad kasmet vis ma- suvažiavimo i *utė ,ir Snarskiai, j dienos sukilimą Lietuvos

Birželio 1 d. pranciškonų žiau į tą minėjimą beatsilan- j Matulevičiai, Y yt. Macys. V. verenunuij atstatyti ne
Kultūros Židiny įvyko Altos ko žmonių, o ypač jaunimo, Suvažiavimas įvyko bir- Dabrila A. Zenkus, A. Tam-j yienag jo dajyvjų pasižymė- 
ekyriaus metinis apyskaiti- nois raginama spaudoje ir želio 3 d. f 'jį atvyko apie 40, kus lr kL j jo heroizmo veiksmais, ku-
nis susirinkimas. į kurį at- atskirais laiškais. ! atstovų. Dalyvavo ir centro* D . -. - v o - b-
silankė valdybos ir ta.ybos D ,• valdytos pirm. Povilas Dar- P,*,ido)° V- P^v.mk.eny
nariai ir iš organizacijų be-1 Buv° klI£s , sumanymas gis vicepirm. Aleksandras
ne tik du atstovai, O galėjo paminklą pei kelti į kitą vie- Čaplikas ir sekr. Aleirdas atsilankyti, jei būtų paklau- tą. nes iš tos apylinkės, kur. g^lk g •
sę kvietimo, daugiau nei še- dabar stovi paminklas, lie-.
šios dešimtys. tuviai išsikėlė kitur. Bet per-1 A Budreckis išaiškino į-

i kėlimas vra susnes su leso

atsiminimų (191S-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir- 
šeliais kaina $3.75.

Į
Bet Altą tuo požiūriu nė- mis ir leidimu. Didelis klau-' 

ra išimtis, nes ir kitų sambū- simas. ar miesto valdyba j 
rių narių skaičius mažėja. ; duotu leidimą pastatyti pa-1

l minkla kitoje vietoje. Bet

Gegužės 29 d. Notre Da- 
me kapinėse palaidota Vik
torija Ališauskaitė - Pur- 
vinskienė. 81 m. amžiaus, 
mirusi Missouri valstijoje, 
kur gyvena jos duktė. Ji pa
laidota greta sa^o vyro Sta
sio.

rie šviečia priaugančioms
kartoms aukščiausio pašiau- VYSKUPO P. BUČIO 
kojinio Tėvynei Lietuvai pa-1 ATSIMINIMAI, I tomas 
vyzdžiais, kaip negęstančios, 320 psi., Raina $3.50, II to 
žvaigždes. ' mas 2g2 psl., kaina $3.50.

GAVOME RIBOTĄ SKAI-I
CIŲ „NIDOS“ SIENINIO 

1 NUPLĖŠIAMO SU PASI.

JAUNYSTES ATSIMINI
MAI, Vlado Požėlos, 335 SKAITYMAIS KALENDO. 
psl.. kieti viršeliai, kaina — .

00 RIAUS. KAINA $3.50.

Apyskaita vienu balsu pa- tas reikalas dar nėra numa-
tvirtinta. lintas.

vairius kombinuotus draudi
mus ir kitus reikalus. Gražią 
kalbą pasakė pirm. P. Dar
gis. ;

I Purvinskai nuoširdžiai 
Suvažiavimas paskyrė Ke- globojo anuomet garsųjį te-j

»leiviui $25, Sandarai — $15.
Šiame susirinkime nema

žai dėmesio skirta demonst
racijai, kuri rengiama vy-

Susirinkimas nutarė pa-’ j apskrities valdybą buvo 
sveikinti Joną Valaitį jo iš-išrinkti: pirm. Aleksandras 

. verstu ir išleistu Krvlovo pa-j Čaplikas, vicepirm. Mikas 
iiausiam Kiemliaus vaiovui sakėcių proga ir palinkėti ii-; Gofensas sekr Harrvis ižd 
Bi ežnevui atvykus į New glausiu merii ir neapleisti Regina Baikaitė ižd glob Yorką. Ji numatyta birželio spaudos darbo. ’ * g
18 dieną.

I Susirinkimui
Demonstracijai ruošiasi buvo paminėti Zavadskie

ne tik žydai, bet ir kitų tau- nės ir Jono Vilkaičio gimta 
tų žmonės, kurių gimtasis ar dieniai.

Antanas Andriulionis ir 
Juozas Krasinskas. Organi- 

pasibaigus,1 zatoriai — Mikas Klimas, 
Antanas Tamkus. Alfonsas 
Baika ir Antanas Andriulio
nis.

atrą Dzimdzi-Drimdzi, kai 
jis atvykdavo į VVorcesterj.

Ilsėkis ramiai, miela Vik
torija !

J. Krasinskas 

BROCKTON, MASS. 

Minėsime tragiškus įvykiu*

Brocktone tragiškieji bir-

Savo knygoje apie sakytą! 
sukilimą pakeikiu jų —bent) 
labiausiai paryškėjusių — 
nuotraukas, kad nors šiuo 
būdu būtų jiems moraliai at
silyginta už pasiaukojimą 
toje istorinės reikšmės ko
voje.

Noriu duoti nuotrauką ir 
a. a. Juozo Savulionio, kuris
išgelbėjo strateginiai svarbų .............................. $1

• Vilijampolės tiltą Kaune
■ savo gyvybės auka. iššokda- ATSIMINIMAI, parašė Juo-

■ mas pirmvn po priešo šautu- Liūdžius, 246 pusią-
į vu ir kulkosvaidžių ugnimi 
į nutrauk1 i to tilto išsprogdi-! 
i nimo laidus.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

rASTM — ^LAIPSNIAI
ATSIMINIMAI AF1B 

JUOZĄ LIŪDŽIU. Petronė 
lės Liūdžipvienė*, 68 psl.

piai, kaina ...... $3.00

KĄ LAUMES LEME

jų tėvų kraštas įjungtas 
sovietų imperiją.

i
Balsavo 774

Lietuvių jaunimas taip 
pat uoliai ruošiasi toje de
monstracijoje dalyvauti. Al-

Pirmoji solistės ilgo gro
jimo plokštelė jau išleista.

Visos dainos įdainuoto* 
lietuviškai.

Plokštelės kaina pa* pla-(apie Salomėją Nėrį). Pet-
želio ivvkiai bn<? neminėti ! ka^ *ki Šiol man • une<ėi Orintaitės, 234 psl. ; tintojus $6.00.
, ? I Ia* bU‘, P31”1”6?! nepavyko a. a. J. Savulionio; Kaina $3.00.

t m - ’ i, j birželio 17 d., sekmadienį, nuotraukos iš niekur gauti. į
Norą pažymėti, kad su- pamaldomis 10 vai. ryto šv. Todėl leidžiu sau kreiptis! T . , . . v

j važiavime buvo ir jaunų at- Kazimiero parapijos bažny- flln reikalu i TrV» ir viena, Janinos Na
rinki-; stov

su persiunti.

ta pažadėjo jam finansinę: nrel. J. Balkūnas A. Vakse-i 
paramą. lis. Radzivanas, V. Žukaus-*

kas.
J. Vlks

L. Bendruomenės;
muose tebalsavo 774 asme-i svečią 
nys. Daugiausia balsu gavo, Jankų

Suvažiavimui vadovavo' man j talką — paskolinti , 
nors trumpam laikui Savu-I $3.00.

Uetuvių Bendruomenės lionio fotonuotrauką, jei kasDabar Altai pirmininkaus 
socialdemokratu atstovas 
adv. Steponas Briedis, sek- i TAUTININKU VADOVĖ— i 
retoriaus Lietuvių Darbiniu- EM1LIJA CEK1ENĖ 
kų d-jos atstovas J. Gaidys. pagerbti SLA 57-ji kuopa ;a“7”.;

Gegužės 26-97 dienomis ?n’o ku'lame, 1460, birželio 15 d. 7:05'v.
Pranciškonų rūmu statvba n . . dalyvavo per 200 asmenų., - woKW... -_ Detroite posėdžiavo Amen- t.„v, vnJnvovo Ant 11 VVUKVV

A. Čaplikas ,r M. Gofensas llonlo fotonuotrauką, jej kasi
šaunu, banketas ' ?r?ckt0.n? ?P>'ll,,ke® valdy- jokią turi. o, be to. malonėti! )o Vaitkau™ iSSn VIII 
Šaunu, banketą. , pa?1ruplnus, vlet?s ,.adl. (, loVuttMUe atminimų| VIII

Suvažiavimo atstovams viršeliais J3.00,
\Y BET (banga kovotoją.

Užsakant 
mu $6.75.

Les Enterprises 

BELLE - ARTI Engr. 

Box 122, LaSalle 650, 

Que., Canada

GANA TO JUNGO

artėja prie galo Antrojo koTLieTuvfu Tautinės Saiun- 
auksto darbai nebus pradėti seimas/kuris vienbalsiai 
dėl lesų stokos. Dar trūksta

Jam vadovavo Ant. Tamkus. 
Puikias kalbas pasakė Povi-

uci ivou vai nuimta ,, , . . . , .... las Dargis, Algirdas Budrec-!
poros šimtų tūkstančių ir j S^Efmke lsnnko, kis. Aleksandras Čaplikas, 
pirmajam aukštui galutinai

i 1410) birželio 17 d. 1:05 v. į 
po pietų.

(banga* Mano adresas:

RETO
PASKUTINIS POSĖDIS ĮDOMUMO

laisvės, kietais $3.50.

2043 36th Street. SE. 
Washington. D.C. 20020

įrengti.
Emiliją Čekienę. i Mass. seimelio atstovas,

t t

Be ios nauio’ie valdyboje Charles Buffone ir miesto Į 
yra: Stela Abraitienė.

NAUJA GYDYTOJŲ 

VALDYBA

! Juozo Auuėno atsiminimai,;
227 psl., kaina..........  $4.00 YG A

PER GIEDRĄ IR AUD

Juo- burmistro atstovas Tarnas į
Namas gerai suplanuotas,: zas Bagdonas. Petras Ma- Early, kuris yra vedęs And- į Gegužės 26-27 dienomis 

kambariai skoningai įrengti, Į čiulaitis ir Jurgis Sirusas/ liulionytę. Jis įteikė SLA, Chicagoje įvykęs Pasaulio 
bet pasiekti Židinį sunkoka.; Taigi, valdybos centras per-' prezidentui P. Dargiui mies-į Lietuvių Gydytojų S-gos su- 
Viešųjų susisiekimo priemo-Į keltas iš Chicagos į Nevv, to raktą. • važiavimas į valdybą išrin-
nin arti nėra. Pėsčiam reikia) Yorką. i . I ko šiuos asmenis: pirm. dr.
eiti gerą galą ir dar Jiptį j

rXPE. Bartkus. T. Blinst-1 į?"1. Ja“"’ f**““ ...

rūbas, J. Jurkūnas ir A. La- kaj padajnav0 g dainas. Bei Suvažiavime dalyvavo 85 
Pinskas ir nariai - O. B,e-; dainav0 kvartetasIgydytojai ir beveik tiek pat

Su gilia padėka iš ankstoj rą, Mykolo Vaitkaus atsi-
K. Škirpa įminimą (1909-1918) IV ta 

; mas. 272 psl., kaina kietah 
- - - virbeliais ................... $3.75. ’

kalną, šiaip vieta graži, ir 
automobiliu pasiekti lengva.

Altos susirinkimas čia bu
vo pirmą kartą.

Iš LDD susirinkimo

f sąjungos tarvbą išrinkti , Meninėje dalyje pirmą į Gediminą Baluką, vicepirm. 
e Pirmininkai - V. Ab- k^rtą teko girdėti dainuo-; dr. V.Sau,, sekr. ir tzd.dr.

i jant jauną gražaus balso; M. Vygantą.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

To paties autoriaus tomą*: 
VI kietais viršeliais $3.75,! 
minkštais $2.50.

JOS,žienė. V. Olienė, B. Paplė- 
nienė. dr. J. Bartkus, dr. A.!
Budreckis V. Gedgaudas., .g) kurjam jani .
dr. J. Jurkūnas. J. Kiaune.: v_
A. I aikūnas. V. Mažeika, ■ 
dr. B. Nemickas. K. Pocius,,
dr. V. Švarcas, J. Švoba ir, vietinių ir iš toliau atvy-f puotoje Lietuvoje“.
A. S. Trečiokas. , kusių. Iš Floridos buvo Vin- į

Garbės nariu išrinktas cas Jankus, iš Brocktono* Suvažiavimo proga 
provizorius Steponas Nasvv- Mickevičiai, iš Bostono Jo-, tarai J. šalna ir A. Lipskis 
tis. ‘ nas Tuinila, Juozas Lekys, ’ suruošė savo meninių kūri-

J-* seimo nutarimu pami- Ona Šiugždienė. S. Kontau-,niu paiodą. Viso labo buvo 
nėtini: j tas~Čaplikai, Antanas And- ■ tapybos ir skulptūros dar-

Lietuvos laisvinimo veik-Į riulionis, vietiniai veikėjai , aL 
veinei patogiausia vieta yra loie turi būti vengiama pa-, Juozas Glaveckas, Jonas 
New Yorke. (J. Vlks, rašy-į ralelizmo. ! Dvareckas, Jonas Norkevi-

' čius. Steponas Šurkus. St.! LIETUVOS ŽEMĖLAPI A

Turime Meiuvoe žemėla 
pių — uz. »<> centų, uz
jSUlanKbtomas)

Birželio 3 d. buvo Lietu
viu Darbininkų d-jos eilinis 
susirinkimas. Jame pasida
linta įspūdžiais iš Altos su
sirinkimo, kalbėta apie susi
dariusią padėtį Balfe. Daly
vių nuomone, abi valdybos 
turėtų atsistatydinti, ir su
šauktas seimas turėtų išrink
ti naują valdybą, kurios bu-

(V. Roževičius. J. Bruožys, 
H. Henrikaitis ir H. Ulrikai- 
tis). kuriam p
Olga Keršytė.

Bankete buvo senų ir jau-

svecių. Be grynai medicinos 
srities paskaitų, buvo prof. 
dr. V. Bieliausko paskaita, 
tema „Lietuvis išeivijoje“ ir 
Draugo redaktoriaus Br. 
Kviklio — „Lietuvis oku-

dak-

damas korespondenciją, dar) Altos ir L. Rendruomenės 
nežinojo teismo sprendimo! santykiai turi būti išlyginti, Kleinas. Pranas Stanelis ir 
sušaukti seimą ir išrinkti suderintos iu veiklos sritvs.; kiti. j

Balfo vadovybės konflik-inaują valdybą. Red.).

Valdybos pirm. Bronė 
Spūdienė po vyro mirties 
buvo išvažiavusi poilsio į 
Florida. Ji susirinkimui pa
pasakojo apie Floridos lie
tuvius. Jie esą gerai susior
ganizavę, nepamiršta ir mū
sų didžiųjų švenčių gražiai 
paminėti.

Nutarta liepos 14 d. 3 vai.

tas labai kenkia lietuviškos j 
šalpos reikalui, todėl valdy-Į 
bos turėtu rasti susitarimą.! 
o nesuradus, sušaukti nena-) 
prastą seimą, kuris išrinktų! 
nauja valdyba.

Reikia nalaikvti lietuviš
kas kolonijas, remti lietuviš
kąja spauda, traukti jauni-j 
mą į lietuviška veiklą, kiek-i 
viena proga informuoti ki-' 
tataučius apie pavojus, ky-'

Kad banketo svečiai būtų

popiet paminėti drąsiųjų la-Jaučius iš komunizmo Ame- 
kūnų Dariaus ir Girėno tra- rikai ir visam laisvajam pa- 
giškos mirties sukaktį prie šauliui.

VINCUI BRUŽUI

mirus, jo žmonai Petronėlei, sūnui Leonu i, 

dukrai Irenai, giminėms ir draugams reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

Jonas Miseviiius 

Henrikas Poškus

SIAUBINGOS DIENOS 
TRYS IR VIENA, Janinos) 1944 1950 vnetų atsimini 

Narūnės ats.minimai apie ( mai, patašė Juoza* Kapa 
rašytojus Gabrielę Petkevi- činskas, 273 pusi. kaina $3 
čiūtę. Balį Sruogą. Jurgį
Savickį ir Juozą Švaistą ,171 
pis., kaina $3.00. Viktoras Biržiška, DĖL 

MUSŲ SOSTINES, atsimi-!
įvykiai ir jhionm ,nimai <192°-1922 m-)» 312' ĮVYKIAI IR ŽMONES, j kaina minkštais virše-; 
" ' liais $2.50. kietais--$3.75gen. Stasio Raštikio atsimi.1 

nimų III tomas, 616 psl., kai 
na $15.00. į ATSIMINIMAI IR MIN 

• TYS. Kazio Griniaus, I to
.. T r Pr imas, 300 psl., kaina ........ $2

SAULJ, paraše L. Dovyde- į 
nas, I temas 268 psl., II to-

MES VALDYSIM

mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

WE WILL CONQUER 
THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

GANA TO JUNGI, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492; 
psl.. kaina $5.00.

TAU, LIETUVA, Stepo 
no Kairio, 480 ^1., kai 
na ..............................$2.0<

DIENOJANT, Kipro Bie
unio, 464 psl., kaina....$2.0<

PENKTIEJI METAI. Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai 
kaina ...................... $2 00

i
NEPRIKLAUSOMYBES) 

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

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

Paskutinis — trečiasis — doku- 
• mentuotas Kipro Bielinio atsi- 

knygŲ platintojus. Kaina $5.0(1. 
minimų tomas. Jis liečia mūsą 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus.
Knyga gaunama Keleivy. Dar
bininke, Drauge ir pas kitus

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

„KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendorius
M helJi redagavo S t a * y *

Kalendoriau* kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo- 
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitiniu šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuc adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvav 

So. Boston, Mas*. 02127

i c sonas



Nr. 24, 1973 m. birželio 12Ririapifl ketvirtu

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuvos gintaras Paryžiuje

Gegužės 8 d. Sovictskaja 
Litrą rašo. kad gegužės 7 d. 
iš Maskvos į Paryžių išskri
do grupė Lietuvos dailinin
kų dalyvauti iškilmingame 
sietuvos Gintaro dirbinių 
parodos atidaryme. Su dai
lininku grupe i Paryžių išvy
ko ir kultūros ministeris L. 
Šepetys. Jis. SL Maskvos ko
rė

didelės meninės vertės. Mi
nimos ir menininkų pavar
dės: F. Daukantas. K. Simo- 
nonis, Pokutinskų šeima. L. 
Surgaitė, E. Augaitytė. A. 
Blažys, D. Varkalis, E. Stru- 
naitienė ir kt.

Šalia gintaro meninių dir
binių būsianti dar ir grafi
kos dailės paroda. Čia mini
mi dailininkai grafikai S.

respondento paklaustas, pa-; Kiasauskas. B.žilytė. R. Gy- 
’eiškė, esąs labai patenkin-aviclus’ .4' K kirutytė, A. 

Prancūzijos į Steponaviclu?*

Tituluoti ministrai ir 
prostitutės

Paskubomis atsistatydino Britanijos krašto apsaugos 
viceministeris aviacijos reikalams lordas Lambtonas ir 
lordų rūmų vadovas lordas Jellicoe. Abu jie prisipažino 
lankę prostitutes, brangiai joms mokėję (iki 50 svarų), ir 
pasitraukti skubėjo, kai saugumas išaiškino reikalą ir pa
informavo ministerį pirmininką. Tiek laikraščia i. tiek ir 
jie patys savo pareiškimuose prostitučių nevadino pi osti- 
tutėmis — tai tebuvo vien ”call girls“, bet ministeris pir
mininkas parlamente nesinaudojo jokiais gražiais žo
džiais, nieko nedangstė, užtat opozicija to skandalo nė 
nesistengė panaudoti savo politiniams tikslams. Paaiškė
jo. kas buvo kaltas, tie įveltieji tuoj pat baigė savo politi
nę karjerą, ir tik partijų vienas buvo noras: išaiškinti, ar 
per prostitutes nebuvo vykdomas šnipinėjimas.

Gražiai pagerbė J. Pronskų TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo 

. • parengtą leidinį ’ Kaip su-
Kovo 20 d. mūsų spau-, Augustas ir J. Sonda buvo daromi testamentai“. Tai la- 

dos veteranui, Lietuvos Žur-'pakviesti į Radio Forumą J bai naudinga informacijų 
nalistų S-gos vienam steigė-, kur apie juos trumpai klau-; knygelė norintiems sudary- 
jų Juozui Pronskui sukako t tytojams papasakojo Y. Į ti testamentą. T< ! yra ir tes- 
80 m. Jis ilgiau nei 50 me-! Kasniūnas ir turėjo su jais tamentų pavyzdžiu. Jos kai
tų dirbo žurnalistinį darbą'trumpą pasikalbėjimą.
ir dabar yra Naujienų re
dakcijos narys. SVARBUS PRANEŠIMAS

Dabartinė Lietuvių Žur
nalistų S-gos valdyba birže
lio 3 d. Menės salėje Chica-j . .
goję surengė jam pagerbtu- . Jiecia mok.-Jen ius a -
ves, į kurias susirinko pilna f.toV‘vklauJ.anelus
salė žmonių. Dalyvių tarpe i birželio 17-liepos 1 dienom.

Dainavoje stovyklaujantiem

na $3.00.

Imkit ir skaitykit

Kipro Bielinio

buvo žurnalistų sąjungos1 Kaip žinome. Dainavoje;
garbės narys prof. J. Žilevi-I moksleivių ateitininkų sto-, 
— /. tk k , vvkla įvyksta tilo naciu me-

tas. kad SS n 
draugystei draugija pakvie- ' 
tusi suruošti Lietuvos ginta- į 
ro dirbinių parodą Paryžiuj.!

Parodos lankytojai pama
tysią 30 stendų, apkrautų i- 
vairiaįs gintaro dirbiniais,

UŽSAKYKITE TUOJ!
TIKTAI PER 

I N T E R T R A D E 
E X P R E S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

I LIETUVĄ!
SPECIALŪS RUBLIŲ

CERTIFIKATAI

iNTERTRADE 
ENPRESS (ORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat. kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
ENPRESS ( ORP. mk m i 
pasius jums veltui Įrody
mus.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 

P IENA GARANTU A
LABAI GREITAS 

' PRISTATYMĄ“

Keramikų kūriniai

Lietuvė dailininkė Ona 
Kreivytė-Naruševičienė pra
ėjusių metų 30-me tarptau
tiniame keramikos konkurse 
Faencos mieste Italijoje už 
dekoratyvinę lauko kerami- 

• ką buvo apdovanota diplo
mu. Ankstvvesnėse šio mies-

vicius su žmona, dr B. Ma 
tulionis. Sėjos red. L. Šmulk
štys su žmona, dr. L. Kriau- 
čeliūnas su žmona. dail. M. 
Šileikis, Laisvosios Lietuvos 
leidėjas V. Šimkus, Draugo 
red. Br. Kviklys, Altos ižd. į 
J. A. Skorubskas su žmona, 
buvęs ilgametis Naujienų 
red. K. Augustas ir kt.

I. Winnipego buvo atvy
kusi J. Pronskaus duktė su 
vyru ir sūnumi, iš Wisconsi-

LRORO xX VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti

Tur būt, skandalas dar nebūtų nė iškilęs, jei ne laik
raščiai. Vokiečių ”Stern“, britų ”News of the World“ ir 
”Sunday people“ pradėjo rašyti apie britų aukštus diplo
matus. kurie esą įsivėlę į tarptautinį prostitučių tinklą. Tuo 
susidomėjo atitinkami policijos skyriai. Lordus padėjo 
išaiškinti vienos prostitutės vyras: jis pradėjo siūlyti laik
raščiams už didelę kainą pirkti-fotografiją, kurioje matyti 
lovoje tarp dviejų moterų begulįs lordas Lambtonas. be 
kita ko. tarp baltos ir juodos. Ta baltoji, kurios vyras pa 
sirūpino pagaminti fotografiją, greit pradėjo kalbėti, kad 
1 ankydavosi ir dar du kiti ministeriai, bet išsiaiškinta,

gavęto parodose aukso me- i kad tai netiesa. Jeigu paaiškės, kad šie lordai turėję rei- 
I dalius yra gavę L. Šveginasl ka]ų ne su šnipinėjančiomis prostitutėmis, tai viskas pa- 
į n M. Bankauskaitė. j mažu ir nurims, nors lordas Lambtonas dar turės aiškintis

Šiemet parodoje su savo!teisme dėI J° namuose surastųjų narkotikų. Viskas nurims, Naujienų 
keramikos kūriniais dalv-' kaiP *r l)r*e^ dešimt metų iškilęs didelis Profumo skanda-' lio. 
vauja O. Kreivytė-Naruševi- • las> taiP Pat ministerio ir parlamentaro. Tada paaiškėjo,' Pagerbtuvėms sklandžiai 

I čienė. A. Laucius ir G. Vien- kad tą pačią prostitutę lankė ir Britanijos krašto apsau- i vadovavo žurnalistų valdy- 
! cevičienė. ! gos ministeris, ir sovietinio karo laivyno atstovas. bos ižd. J. Janušaitis.

• 11* * •* t tuviu, n cvUV Y i LILI/I Cl 11 iOno įo brolis su žmona, o rs • , ‘
Bostono J. Sonda. Nevienas ">eko. nekainuos. Globėjai.

nors jo čia apsilankymo da- ‘ 
ta tuo tarpu nežinoma. i 

Detroito lietuviai nori šį i 
tironą „šiltai“ sutikti de-, 
monstracijomis.

Moksleivių Ateitininkų bolševikinio teroro sistema. 
Sąjungos Centro Valdyba 
mielai sutiko savo stovyk
lautojus leisti važiuoti iš: kentėjo ir žuvo mūsų
Dainavos į Detroitą de-, įnoiiai se er\s, giminės ir 
monstruoti. TransportacijaĮ
bus parūpinta Detroito lie-j draugai. Knygos kaina — 
tuvių, ir stovyklautojams! 75 centaL

tos vergų stovyklos, kuriose

:<3«e

REIKALAUS PRIPAŽINTI 

ĮJUNGIMĄ?PABALTIJO

Amerikos žurnalistams, 
Maskvoje ir

domėjosi, kodėl nebuvo 
boso“ M. Gude-

nuvažiavę kartu su stovyk
lautojais, juos prižiūrės. j 

Tačiau demonstracijų ren-į 
gėjai ir M.A.S. C. V. neturi i 
teisės stovyklautoių vežti 
be tėvų leidimo. Todėl sto-jrašė buvęs JAV7 atstovas 
vyklautoju tėvai, kurie su- Lietuvoj Owen J. C. Korėm.

TINKA DOVANOTI 

Timelcss Liihuania — pa-

Iškilti skandalui davė pagrindo ir kitas reikalas. Pra- vo pakeltas "žurnalistų su
dėta kaltinti Londono policija, kad ji pro pirštus žiūrinti jungos garbės nariu Gražų 
į pornografiją ir prostituciją, kad ją čia galima papirkti, diplomą jam įteikė valdybos’tu 
Tada Scotland Yardas griebė į nagą pornografinės lite- pirmininkas kun. J. Vaišnys.' ki< 
ratūros platinimo centrus ir prostitucijos lizdus, ir vienas
tokių 
nor

Šia proga J. Pronskus bu- tinka, kad jų vaikai dėmon-; 299 psl., kain a $4.

stracijose dalyvautų, yra j 
prašomi sutikimą duoti ras-- 

Iš tėvų atsivežtą raštelį 
pirmininkas kun. J. Vaišnys.» kiekvienas stovyklautojas į-. 

Sukaktuvininką šiltais žo-1 teiks C. Valdvbai atvažia-

POPULAR LITHUAKI. 

AN RECIPES’ parašė Juzė 
Daužvardiene. kaina $3.50.

EVVAKEN’NG L1THUA-

M.A.S. įgaliotinis
Viktoras Nakas

j pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

Certifikatai pristatonv. 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites.
Už specialųji rubli yra

imama $2.70. 
Jokių primokėjimu!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

l zS.AKYKITE DABAR 
LžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
E.M’KESSS (’ORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Fluor 

New York, N.Y. 10010 
Tei. 982-1530 

LABAI SVARBU!

A FTP M O B I LI A I
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
išsirinkite iš šių 
N Al JŲ M9DELLIŲ

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina............. $3 .(>.>3.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103
Kaina ..........  $1.186.00

FURGON
STAT1ON WAGON 
Kaina

1 kalbėjusiems
j Pabaltijo respublikose su žy
miais komunistų vadais, su-

! sidarė Įspūdis, kad Europos zuotas tarptautinis biznis. Kai iškyla klausimas, kad tos Budreckis (jis perdavė ir 
1 Saugumo konferencijoje so- profesjjos siūlomaisiais patarnavimais naudojasi ir vai- $LA prez. P. Dargio sveiki-
i Ta1,pni?y g?Hai rei *aus džių aukšti pareigūnai, nesunku įtarti, jog ir valstybių Petl'ut*s» A. Regis,
i JAV-bes ir kitas Vakarų , , ,. , , ,. . ' . , • St Pilka V Kasniūnas npr-, 1 • • i- D v n- paslaptys gali nuplaukti 1 anų moterų buduarus ir per ./ t . ^di,HlundS PeiĮ valsybes pripažinti Pabalti- f / - . ? „ / , ‘ r>- x — skaitė Jer. Cicėno sveikini-

• c • * c • įuos 1 ipneso žvalgybos rankas. Rimtai apsidairyti verčia • , _ " L; jo Įjungimą Į Sovietu Sajun- f ................ j n\ ir Pa davė Radio Foru-•w. ! U-tos jau placmi sklindančios žinios kad Rytų Vokietijoje mo savininku A ir M Ru I
i . yra net speciali prostitučių mokykla. Aišku, kad tokioje ^žiu sveikinimus !
! RŪPINASI IŠLAISVINTI mokykloje daugiausia kreipiama dėmesio į tai, kaip pri- , j, B()?tono atvvkęs sukak-:
, SIM

! Amerikos 
1 publikonu
, pirmininkas E. Šumanas pa- Vokietijoje, kur gali būti atgabentų ii tu Rytuose apmo- ! mus žadinančiomis nuotrau- 
skelbė atsišaukimą, kuriame kytųjų. ir Prancūzijoje. i komis.
ragina Brežnevo atvykimo j Buvo nemažai sveikinimų
proga iškelti Simo Kudirkos, Šia proga gal tiktų paberti ir truputi statistikos duo-‘ raštu: Naujienų bendradar- 
išlaisvinimo reikalą. į menų. Vien Londone priskaitoma iki 4,000 prostitučių, i bio A. Nako, giminaičių

i Net ir tos. kurioms prostitucija yra maždaug antraeilės, Grušų iš Floridos. J. Talaloi 
Jis ragina organizacijas pareigos, per metus paimančios iki 5 tūkstančių svarų J ir kt.

ir atskirus asmenis siųsti j pjjną laiką besiverčiančios savo profesija uždirbančios^ Didžiausia atrakcija buvo
rtelegiamas ii laiškus J tarp 10 ir 15 tūkstančiu svaru. Rinktiniu, kurias, matvt, [ akK L. Barausko sveikini-
Nixonui. ruošti demonstra-j Jordai ]anR() psa tame mieste a ip 3() Ju‘žemiausia kaina ' mas. Sukaktuvininkas i,

; ei jas miestuose, kur lankysis’, , C - -
Brežnevas. Respublikonų I ?!:’ be,1 paimti ir keletą šimtų, ypač jei pra-
žmones susisieks su paskirų! Ogesni laiką.
valstijų kongresmanais ir ,, , , . .....1 Pornografija esanti tiek pat pelningas biznis, kaip 

ir jprostitucija. Abu tie bizniai turi nemaža ryšio, dėl to 
nenuostabu, kad dažnai abiejuose maišosi tie patys žmo
nės.

senatoriais ir prašys juos 
i asmeniškai kreiptis į prez. 
! Ni.\oną, kad šis pokalbiuose 
j su Brežnevu iškeltų Simo 
j Kudirkos ir jo šeimos išlei- 

1 į dimo i JAV reikalą.

Expor( model
MOSKVITCH 112 IE
Kaina .... $3.703.00
MOSKVITCH 108 IE
Kaina........... $3.105.00
Z APOROŽE I S ZAZ90S

Už greitą susidorojimą su nrostitučiu draugystę mė
gusiais savo valdžios nariais visi laikraščiai ypač giria 
ministerį pirmininką Heathą. Kai prieš 10 metų iškilo va
dinamoji Profumo byla, anuometinis ministeris pirminin
kas Macmillanas dar prieš visus teisinosi, kad nieko neži
nojęs. Heathas žinojo, ką policija išaiškino, ir nesvyruo
damas sprendė. Ar tas skandalas atsilieps į rinkimus, ku
rie busipo pusantrų metų, dar niekas nedrįsta aiškiau pra
našauti.

S. Baltaragis

| liteli. UUArt rv iu v niiliaac ji JIS 
Į 'n a abu žemaičiai, todėl L. 
Barauskas gražiai žemaitiš
kai pasakė Pasveikinimą 
žemaičiams ir Butkų Juzės, 
žinomąjį eilėraštį Žemaičių! 
stiprybė. Kiek ten susirinkę * 
aukštaičiai, dzūkai, kapsai • 
bei zanavykai tą kalbą su-j 
prato, nežinia, bet sukaktu-’ 
vininkui ir kitiems žemai-J 
čiams tai buvo tikras užsi- j 
gardžaivimas. J

Žinoma, J. Pronskus vi-j 
sierns nuoširdžiai dėkojo, i 
prisimindamas piraiąsias sa- ( 
vo žurnalistinio darbo die
nas. tada buvusią velykinę 
nuotaiką, ragindamas visus 
ir dabar tokiomis nuotaiko
mis gyventi. Jis norįs dar! 
parašyti autobiografiia — 
"Nebaigtasis lietuvis“.

Kaina .... $2.335.00
Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukom is.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl MAI
Lankytojams iš SSSR
Mes turime šito biznio 21 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

MIRŠTA KOVOTOJAS 

DĖL LAISVĖS
i

Nepalaužiamas kovotojas 
dėl laisvės generolas Petras 

' Grigorenka, nuo 1970 metų 
, Maskvos valdovų įkištas į 
; psichiatrinę ligoninę, pama- 
i žu miršta. Senas karys, ku- 
į rio palaužti nepajėgė nei 
! baisioji enkavedė, neteko
vienos akies, serga rimta ■’ džio ir minties laisvės varžy-' Lietuviai ir žemaičiai, ar} Kadangi pagerbtuvėse da-Į 
inkstų liga. Žodžiu, jo svei-Jmo. reikalavo grąžinti Sta- galvijai esame? Argi tevis-' lyvavo J. Pronskaus drau- 
kata tiek pablogėio, kad erv- r •-* 4. * * - • • kos kalbos niekad nebmokė- gai. vienmečiai ir taip pat1

' dylojai yra susirupmę dėl tžvišk ka(, daiyvavo de.!»
jo gyvybes. i 1

Mine?

» * ♦
D. Poška

1 monstracijose pnes sovietui
Į psichiatrinę ligoninę jis imperialistinę politiką Čeko-1 Jei svetima galva gyvensi, 

buvo uždarytas dėl to. kad slovakijos okupacijos atve-.tai savo rankomis turėti ža
lis viešai protestavo dėl 70 ju ir kitomis progomis ! rijas žarstyti

dirbą žurnalistinį darbą 
Kostas Augustas ir Jackus 
Sonda, tai ir jie buvo J. Ja-, 
nušaičio šiltais žodžiais pri
siminti. Į

I s va ka rese .1 Uronskii?, K I

M

Here’s what really < 
took place when this 
desperate Lithuanian 
seaman sought asylum
on the U. S. Cutter Vigifant 
in II. S. waters-and we let the 
Russians take him off by force.

“This gripping and suspenseful book shows now 
explosive eventsoccur and alter human lives... 
highly recommended ” —Librzry Jourr&i
A.id from the ręst of the reviev/, ‘ November 23,1970 
was a day when a sacred U.S. tradition was brošen. 
While in U.S. territorial waiers, Scv.et crewmen... 
forcibly seizea Simonas Kudirka, a Lithuanian sea
man who had requested political asylum and refuge 
in the U.S.... Rukšėnas descrites the Chain of events 
that climaxed in a forfeiture of humanity.”

“The story of how a Cardinal U.S. policy įo.e: r.l .j ihe 
retention of defecters came ic be violated.”

—Pubi/shers fteekl'j
Phoicgraphs. Maps. Index. $8.95

|’McKA\;1«
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Keleivio
kalendorius

baigiamas

išparduoti 
kaina $1.50
f——*———**————*

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Sandaros Pirmoji tpskri- 
’į tis — $15.

A. Alekna, No. Miami 
Beach, Fla. — $8.50.

jaunikliai, ir liūtą ės siaudus bepakils j širdį Bet jūs džiau- 
kaip jautis. Žindomas kūdikis i Ritės ir linksminkitės per am- 
žais ant nngies urvo ir nujau- įius tais, kuriuos aš sutversiu“, 
kintasis kiš savo ranką į bazilis- Į Tokiais simboliškais žodžiais 
ko drevę. Jie nekenks ir neuž- kalbamu apie naują dvainę val- 

Sovietų Sąjungos komu- muš visame mano šventajame tižia. įr nauja visuomenine §an- 
H.n/novac lan- kalne (kalnas yra karalystės
K e " .i simbolis), nes žemė pasidarė tvarką.

Apreiškimo knygoje 21:5, 6 
eil. skaitome: "Dievas nušluos-

Iza. 11:6-9.

VOKIETIJA 

Demonstravo ir lietuviai

kak poživaješ,! O ka;

J. Peseekas, Toronto, 
tario, — $3.50.

On-

nistų vadas
kėši \ . \ okietijoje. Ne visi pįjna pažinimo Viešpaties taip, 
jį ten pasitiko išskėstomis kaiu vanduo uždengia jūros 
rankomis, pakankamai bu- dugną .
Vo ir protestuojančių dėl jo Šitų tobuliausios taikos ir ra 

mybs sąlyga nėra pažadėta da-

dą, kuris dar 14-tame šimt
mety su savo draugais siau
tėjo Shervvoodo miškuose, 
plėšdamas turtingus kelei- 

! vius ir tą grobi dalindamas 
beturčiams. Bet anglai ne
vadino jo plėšiku. Apie ji 
yra sukurta apsčiai litera-i 
tūros. kur jis vaizduojamas

t herojum, didvyriu. Jo fan- 
» tastiški žygiai dažnai rodo

mi ir mūsų laikų televizijoj.
Jie tiek fantastiški, kad no
risi jais net abejoti. Pavyz
džiui, per girią eina keliai 
po tankiai suaugusiais me
džiais. Robin Hoodo vyrai .J. 
sulipa i tuos medžius ir pa
sislėpę tarp šakų laukia gro
bio. Kai tokiu keliu kas va
žiuoja ar joja, jie šoka iš 
medžių keleiviams ant gal
vų ir plėšia juos.

Po $3: A. Roman, Camb- 
I na Hights. N.Y.. J. Marcus. 
Thunder Bay, Ont., J. Sut
kus. Stoughton, Mass., J. 
Vilkutis, Bethlehem, Pa.. M. 
Smailis, Chicago, III., I. Baš- 
kienė. Dorchester. Mass.. V. 
Klemka, Arlington, Mass., 
St. Anthony of Padua pa- 
rish, N.Y.. A. Stankus. 
Stoughton, Mass., V. Levec- 
kas, Canton. Mass., J. Mika- 
lop. Middway. Mass.. J. Ba
nienė, Bloomfield Hights, 
Mieh., S. Ridikas. Hartville. 
Ohio.

Po $2: J. Zitinevičius, 
Worccester, Mass., F. Valen- 
tukevičius, Nashua. N.H., A. 
Juška. Brooklvn. N.Y.. A. 
Kowalewsky. Shirley, Mass..

Kershavv. Spofford. N.H.

Po $1.50: A. Waskes, 
Blacktvood. N.J.
No. Palm Beach, Fla.

atvykimo. Jų tarpe buvo ir 
lietuviai.

Būrys jaunesnių ir vyres
nių tautiečių dalyvavo Jun
ge Union gegužės 20 d. Bo- 
nnoje surengtoje tylioje de
monstracijoje. Demonstran
tai nešė plakatus su Įrašais 
vokiečių kalba: "Šalin rusai 
iš Lietuvos“, "Laisvės Simui 
Kudirkai“, "Brežnevas — 
išnaudotojas“, "Brežnevas 
— kolonialistas“. Buvo neša’ 
mos ir mūsų trispalvės, per
rištos juodais kaspinais.

Eisenai sustojus aikštėje, 
vienas kalbėtojas priminė 
Lietuvoje vykdomą perse
kiojimą. Romo Kalantos su
sideginimą ir jaunimo de
monstracijas Kaune.

Daugiausia reiškėsi Miun
cheno lietuvių jaunimas. Jis 
vokiečių kalba išspausdino 
10,000 lapukų apie politinę, 
kultūrinę bei religinę "lais
vę“ okupuotoje Lietuvoje il

tys nuo ju akių kiekvieną aša
rą; mirties daugiau nebebus, 
nei dejavimo, nei fuuksmo, nei 
skausmo nebebus daugiau: nes 
kas buvo pirma, išnyko. Tuo
met sėdintis soste tarė: Štai aš 
darau visa nauju.“

bartiniam piktam pasauliui te
besant. bet po įkūrimo maldose 
prašytosios dangaus karalystės, 
kurioje Dievo valia bus įvykdy
ta žemėje taip kaip danguje(Jomitės Tj 
kitaip sakant, tokią pageidauja- ; į ,tuj dos 
mą ramybę visoje zemeje įsteigs - šj adresu. 
k'amybes Kunigaikštis po su
tvėrimo “naujo dangaus ir nau-! 
jos žemės“, kaip parašyta Izai- 
jo 65:17,18. “Nes štai aš sutve
riu naują dangų ir naują žemę; 
senieji nebebus atmintyje ir ne-.

A. Pakšys •*|lI0S išdalino demonstraci- 
’• jos metu. Atsišaukimą pasi-i 

rašė Vokietijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga.

mes pri- 
Kreipk?-

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Valley. III. 61362.
(Skelbimas)

Po $1: A. Luckus, VVest
Hartford. Conn.. U. Ches-’ Vokietijos LB valdyba pa- 

Šveicarija taipgi turi le- nes. Euclid. Ohio, Z. Locke,! siuntė laiškus kancleriui W. j 
' gendarinį didvyri, kuris gy- St. Diego, ('ak. A. J. Wals- Brandtui, Bundestago pirmi-; 
nė savo kraštą nuo austrų kis, Chicago. III., J. Kazlaus- ninkei Renger. užsienio rei-Į 
invazijos. Jis pasižymėjo kas, North Bay. Ont., Ona
nepaprastai tiksliu šaudy- Užųpienė. Manchester. Ct., 
mu strėmėmis iš lanko —i A. Bajjelis. Maspeth. N.Y., 
nušaudavo nuo sūnaus gal-} M. Krimas. Shickshinny, Pa.vos obuolį, ir paskui nušau-! 
damas austrų vadą išgelbė-’

— Nu,
Maik! į .........................

j j — Daug zmių apie jį ne-
— Ką čia tėvas kalbi? ra tėve; bet kiek yra, tai ne

labai geros.
— Ar tu rusiškai nesu-Į

pranti? į — Kodėl negeros?
. * — Žmonių padavimuose

— Bet mudu ne rusai, tė-į jis yra vaizduojamas kaip
ve. i plėšikas, arba "svieto lygin- J° savo šttlj. okiečių poe-

i tojas“. kuris pasiturinčius tas Schilleris parašė apie tai 
—- Ale turim mokytis,,ūkininkus piešdavęs, o bė- Pu^ią diamą; Bet šveicarų. 

Maik. Ar nematai, kad mū-i turčius šelpdavęs. William Tell neužsiimdavo-'
sų Amerika nori su Rusija} ' ! plėšikavimu, kaip žemaičių
susibičiuliuoti? Gazietos ra-Į — Ar Blinda buvo tikroji Blinda.
šo, kad Brežnevas jau atva-t pavardė? '
žiuo’ja pas Niksoną Į svečius. Į 1 — O Rusijoj ar buvo to-
O kokių paralių jam čia rei-i — Ne, tėve. tikrasis jo kių. kaip Blinda? 
kia? Gal nori padaryt koki'vardas ir pavardė buvo Jur

gai Įvesti A meri-. gis Ivaškevičius. Jis gyveno — Lygiai tokių nebuvo,
' praeito šimtmečio vidury, bet buvo kitokių. Tarp liau- 
taigi baudžiavos laikais, ka- dies dažnai buvo minimas

Visiems aukotojams taria
me nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija 

AUKOS T. FONDUI

kalų komisijos pirm. dr. • 
Schroederiui ir visų trijų; 
frakcijų ii- partijų pirminin-į 
kams.

Kancleriui pasiųsto laiško- 
nuorašas išsiuntinėtas didės- ’ 
nių V okietijos laikraščių, I 
telegramų agentūių, radijo' 
ir televizijos redakcijoms, i

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
(žymaus advokato, Seimo nario, mi’ 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

sojuzą
kon rusų kalbą, ar ką? Mū
sų patriotiškos gazietos P£a-;da~panašįų "svieto lyginto- Stenka Razin; tačiau istori 
nesą, kad Lietuva jau -ų-buvo ir kituose kraštu0. niu žvilgsniu jo vaidmuo ne- 

gai non BUvo tam ir priežasčių, buvo žymus. JĮ galima pava- 
kurios skatino tokius d»a- Hinti tik razbaininku. Kur

veik surusinta, tai 
surusinti mus ir Amerikoj.
Vot, noroms nenorams ir suolius .-svietą ,ygįntj. Viį! aukščiau buvo 
turėsim dainuot.: Volga, priežastis tai didelis bau-į Pugačiovas.
Volga — matneKa. i džiaiminkn skurdas n kib. i

— O kodėl jis buvo
i džiauninkų skurdas, o kita 

— Tokio pavojaus mums ~ neapykanta valdžiai} 
nėra, tėve. Brežnevo kelionė 11 pasiturintiems žemval-!
Amerikon turi valstybinių džiams. Tadas Blinda veikė; — Pirmiausia, tėve, ji 
reikalų. Lietuvių kalba A- Žemaitijoje dar ir baudžia-j buvo aukštesnės kilmes, ka 
merikoj jam nerūpi.

iški

Tautos Fondui aukojo:
40 dol. — dr. J. Žmuidzi- 

nas, Glendale, Cal.
Po 25 dol.: A. Sabaliaus

kas. Los Angeles, Cal., V. 
Pažiūra. Anaheim, Cal., V. 
Kazlauskas, Los Angeles. 
Cal.. A. Valančius, Los An
geles, Cal. R. Nelsas, Fuller- 
ton, Cal.

Kas is aukotojų pageidau- 
1 į ja, per metus gauna lietuvių 

arba anglų kalba Eltos biu
letenius.

(Ei

I
DIEVO KARALYSTES ŽINIOS*

lę;

I EšKOJ IMAS RAMYBĖS J
Antra dalis

N R. 4
Kalbėdamas upie busimąjį Me-j 

sijo tūkstantmetį karaliavimą,! 
Dievo pranašas šitaip sako:

“Tą dieną tu sakysi: Aš dė
koju vau. Viešpatie, nes tu rūs- 
tinais ant manęs (sudraudei ir 
nubaudei mane), bet tavo nar
sas nusigrįžo ir tu palinksminai 
mane. Štai Dievus mano gelbė- 

, tojas, aš elgiuosi su pasitikėji- 
! mu, nes mano stiprybė ir mano 
j gyrius Viešpats, ir jis pasidarė; 

išgelbėjimas. .Jūs semsite

iWMHm*amnnw

; man ____
, su džiaugsmu vandens iš išsigel- 

. . 1 bėjimo šaltiniu. Ir tą dieną jūs
Jei nori būti kelrodis, ne- . sakvsite: Girk

— O vis dėlto. Maiki, jei 
ČIA žvalgyba leistų su juo 
pasimatyti, tai aš norėčiau 
nuvažiuoti Vašinktonan ir 
pasakyti: "Kak poživaješ, 
tovarišč Brežnev!“ Ir Da

ivai pasibaigus, bet 1878 me-. zokų dvarininko sūnus. Be 
. tų balandžio 22 d. Luokėje, to. jis buvo ir savo rūšies

sistebėk.
luos.

jeigu tave įšsma-

ūkininkai ji užmušė. Apie jo idealistas — norėjo nuvers- 
mirtį tada buvo sukul ta ir; ti nuo Rusijos sosto Kotryną 
daina: "Smertis slauno raz- Antrąją ir jos vieton atsisės- 
baininko Blindos“, kur sa-’ti pats. Kotryna buvo pa- 
koma, kad jis buvo užmuš-, skyrus net 28.000 mblių do- 
tas "spraunų katalikų“. Pa-1 vanų tam, kas ji suims ir pri-

klausčiau, kada ruskiai ke-j davimus ii- legendas apie i statys jai 
tina apleisti mūsų Lietuvą.} Tadą Blindą surinko rašyto-(
Aš noriu sugiįžtf laisvon, ja Lazdynų Pelėda (S. Pši-' — Nu, čia cekava istori- 
Lietuvon ir Plungėj numir-i biliauskienė). Remdamasis ja, Maiki. Aš dar nebuvau 
ti. Norėčiau žinoti, ką jis at- ta medžiaga, 1907 metais G. į girdėjęs apie Pugačiovą, 
sakytų. Liandsbergis parašė dramą-

Į "Blinda, svieto lygintojas“. į 
— Atsakytų, kad daug A-i kurią Bostono lietuvių soči-j 

merikos lietuvių nuvažiuoja} alistų 60-ji kuopa pastatė 
Lietuvos ir rusai nieko jiem1
nedaro. Galėtum ir tėvas 
parvažiuoti; jeigu tvarkos

gyvą ai- negyvą.

— Tėvas nežinai rusų tau
tos istorijos. Ji gana Įdomi. 
Paimkim kad ir Pugačiovą, 

scenoje. Išvertę ją savo kai-1 sakiau, jis buvo kazo- 
bon. Rygos latviai taip pati
suvaidino scenoje. Kauno Į.ū

ku dvarininko sūnus. Kada 
gimė. nelabai aišku, bet

neardytum, galėtum laisvai 
gyventi ir numirti.

— Žinai. Maiki, aš Lietu
vą myliu ir norėčiau dar 
daugiau apie jos praeiti ži
noti. Tu jau daug dalykų 
man papasakojai, ale aš no
rėčiau ir daugiau. Ypač aš 
norėčiau žinoti daugiau apie 
kunigaikšti Tadą Blind.

tėve
— Tai ne kunigaikštis,

apskrity, nuo Jonavos iki 
Vendžiogalos. eina kanalas

1758 metais jis vedė jauną! 
kazokę, ir tais metais prasi-

Petras III ir jam priklausąs 
Rusijos imperijos sostas, 
kuriame tada sėdėjo Kotry
na II, pikta ir žmonių ne
kenčiama cariene. Jis pra
dėjo agituoti, kad ją reikia 
uždaryti i vienuolyną, jos 
pataikūnus išvaikyti ii- suda
lyti tokią valdžią, kad žmo
nes galėtų gauti žemės ii 
laimingai, laisvai gyventi. 
Prie Pugačiovo žmones ėmė 
dėtis kaip musės prie me
daus. .Jis sudarė armija, už
ėmė visus Volgos ir Uralo 
fortus, paėmė gubernijos 
miestą Kazanę, paėmė Pen- 
zą. paėmė Cariciną (dabarvennziogaios. eina Kanalas.: 11 wi»ihcwi» pi<*si-»

pavadintas Blindajaus var-i^ėjo rusų karas su turkais.! tini \olgogiadą). ii atiodė.
du. Gal būt. kad 
das yra surištas
siautėjimu. Tai tiek apie Že-Į kazokais nusiųstas i frontą. 
maitijOs “svieto lygintoją". : jg ten :jjs pabėgo, bet buvo

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.t •

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa* 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau_ 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša

irkite Viešpatį ir 
šaukitės jo vardą; skelbkite tarp 
tautų jo veikalus, priminkite, 
kad jo vardas kilnus. Giedokite 
Viešpačiui, nes jis padarė pui
kiu dalykų ; skelbkite tai visoje
žemėje.“ — Iza. 12:1-5.

Ir vėl skaitome 97-je Pras
mėje širdį palinksminantį ap
rašymą apie ilgai lauktosios ir 
maldose prašytosios dangaus 
Dievo karalystės Įkūrimą, štai 
jo žodžiai: “Viešpats (Dievas.
Jaho\»a) pasidarė karalius. Te
sidžiaugia žemė. Tesilinksmina 
daugybė pajūrių. Dangus pa
skelbė jo teisybę, ir visos tautos 
išvydo jo garbę. Tenusigąsta 
visi stabmeldžiai, kurie giriasi 
dievaičiais. Nes tu. o Viešpatie, 

si aukščiausiasis visoje žemėje, 
uikštai pakilęs viršum visų die
vu. Viešpats myli tuos, kurie
nekenčia pikta; jis sergi savo ko«ja apje bolševikų sukurtą teroro sistema, ju tardymo 
garbintojų gyvybes, iš bedievių 
rankos išplėšia juos. Linksmin
kitės tiesieji Viešpačiu ir dėko
kite jo šventajam vardui“. (Iš
traukos paimtos iš 97-tos Psal-J 
mės).

mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk, 
las ir kt

Visa* ta* 4 knyga* galite gauti Keleivy tik už $10.00.

Kaip daugelyje kitu Senojo 
Teslumento pranašysčių, taip ir 
šioj kalbama apie tai, kas įvyks 

. ..... pažadėtoje Dieve karalystėje,'
į ties kazoku, kurie turėjo jĮ' tikros ir amžinos ramybės karu-1 
nuvežti i l'ralus, bet nuvežė lystėje, kurioje bus suderinti ir} 
Maskvon, ir tenai 1775 m. sutaikyti ne tik žmonės, bet ir,

1 kad iš Maskvą. Bet at-ir tas var-t jaunas pUgačiovas buvo mo-^ ..i...11 Rlinrlnc: vr . i ■ {Sliado lS04\lkU tai Į) JO pd-
u Blindos, bihzuotas ir kartu su kitais u,,,.;,,

__Ale tu sakei kad tokiu are‘ituo^as ^aiP dezertyras, sausio U d. jis buvo sušau-
"Ivgintoju“ buvo’ir kituose Pal>ėgo ir is čia. Keletą me- dytas. 
kraštuose* j bastėsi po ’ starovierų“

: vienuolynus, kur jis būdavo — Jai gaila!., (jai butų
— Buvo. teve. Pas anglus svarbus svečias. Staiga 1773 buvęs geresnis už koinuriis- 

vra legenda apie Robi n Hoo metais jis pa>iske|be esąs tuo ________

miškų žvėrys. Aiškiau apie tai 
pranašavo Dievo tarnas Izaijus,' 
sakydamas: “Tuomet vilkas gy
vens su avinėliu ir lūšis su ožiu
ku gulės; veršis, liūtas ir avis 
bus drauge, ir mažas vaikas 
juos varines. Versis n lokys 
drauge ganysis kartu ilsėsis ju

'KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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KELEIVIS, 80. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS
ALĖ RŪTA

Mažoji scena
(Tęsinys)

Pasineriu kiemo tamsoje. Sekantis orderis — kitoje 
salėje, — mat. šeštadienis. Žmonės baliavoja. šoka, atsi
gerti, atsigaivinti reikia. Klientai vis tie patys, kelią gerai 
žinau, įpratau į šonines duris, žinau, kur atrasti "dženito- 
rius ir "menadžerius“. Jokių problemų. Jau keliolikti me
tai taip išvežioju alų ir visky. Karštomis dienomis žmonės 
išlieja tūkstančius Seven Up ir Coca-Cola. Ir tuos išvežio
ju. Dėžes į savo sunkvežimį pasikraunu, paskui — po vie
ną, po dvi. po kelias iškraunu prie salių, prie apartmentų.

A. čia didelė salė! Kitokia, negu mūsų. Čia ir scena— 
sunkia raudona uždanga užleista. — kokia plati! "Me
nedžeris“ šaukia, kad per mažai dėžių atvežiau. Jis tik 
skambinęs, užsakęs daug daugiau. Teisinuosi. Gal dar 
orderis neišrašytas, dar jo negavau. Grįšiu, patikrinsiu.

Sustoju prie kelių apartmentų. Nuvežu švelnių gėri
mų į porą bažnytinių salių; ten kažkokios religinės konfe
rencijos vyksta. Amerikietiški puritonai, viskės negeria. 
Mano bosas keikiasi, kad jokio biznio iš jų.

Teises patarimai

Klausimas

Advokatė dr. M. gveiksaskisei sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klauaiaua teisė* 
reikalais. Tie kiadsiaai turi bėti bendro 
informacinio pobkdlio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime Mrmr skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad eaate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausimus pradome siusti tiesios l»*. 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai La*, 
įkišt on F j ve Building 
1 Šilo Centre Street 
W. ftoxbury, Maas. 02132

j žmona. Sočia) Security offi- 
■ ce man aiškina, kad gal dėl 

Esu Keleivio skaitytoja.1 to mano vyras negauna pen- 
Mano vyras yra SG metų am-. sijos, kad dukterys privalo 
žiaus ir negauna Sočiai Se-: savo tėvui padėti, kai jis ne- 
curity čekių, kaip ir kiti gau- turi iš ko pragyventi. Mano 
na. Aš gaunu čekį apie $100 vyras turi vienos šeimos na-
kas mėnesį.

Aš klausiau Sočiai Securi
ty offise, kodėl mano vyras

mukus, bet iš to irgi negali 
pragyventi.

Prašau man paaiškinti, ar
negauna pensijos, tai jie» dukterys privalo tėvui padė- 
man pasakė, kad jis nėra iš- ti. kai jis neturi iš ko pragy- 
dirbęs, kiek reikiant, ir kad venti?
jis nieko negali gauti.

Mano vyras turi 5 dukte
ris iš pirmos žmonos: trys 
yra mokytojos, dvi neturi; 
vaikų. Visos yra ištekėju-.' 

Barška tuščias mano trokelis, grįžtu į sandėlį naujų j sjos- žentai gerai uždirba., 
orderių pasiimti, pasikrauti kitomis dėžėmis. Tikiuosi, kad
paskutinis šiandien. Turėčiau dirbti ligi aštuntos tiktai, 
noriu suspėti į programą mūsų parapijoj.

AŠ esu savo vyro antroji

Massachusetts.

Keikiasi bosas — dabar ant manęs. Kur pradingęs? 
Prakeiktas kvailys, kalės vaikas... Aš skubiai pasikraunu, 
glemžiu iš jo rankų orderių pluoštą. Nežiūriu bosui į akis, 
— juk kaltas, užsiplepėjau su Juozu, užgaišavau, bežiūrė
damas į baltą ponios galvą mažojoj scenoj... Bet nebijau, 
darbo neprarasiu. Žinau, kad bosas tikrai ne piktas, o tik j 
įūpinasi, mus keiksmu paragina.

Aš vėl dardu gatvėmis. Kylu į kalnelį, leidžiuosi že
myn. Vakaro skaidriame danguje įsirėžusios palmių šluo
telės... Tykus ir šiltas vakaras, nors gilus ruduo, — Lietu
voje būdavo jau nukastos bulvės, žliaugdavo lietus, o nak
timis — tamsu, lyg užrištame maiše.

Bet vistiek būdavo gera!

Atsismaukiu kepurę nuo Iprakaituotos galvos (nes vėl 
kenuką alaus besikraudamas paskubomis išmaukiau) ir 
užsisvajoju. Kelią. į kur važiuoju, ir miegodamas atras
čiau.

Atsimenu, kaip tokį tamsų rudens vakarą, lynojant, 
lydėjau iš gimnazijos vakarėlio savo latvaitę... Kokia ji 
latvaitė? Tėvai seniai Lietuvoje, ji gal nei nebemokėjo 
latviškai. O man ir nebuvo svarbu. Švelni mergytė, šviesio
mis kasomis, tokiu gražiu minkštų lūpų šypsniu, tokiu gra 
žiu... Aš vis į tas lūpas, kaip katinas į spirginius. įsižiū
rėjęs...

Ir atsigėriau tų lūpų, ir ją vedžiau, ir mokyklą ankst' 
turėjau mesti, betgi tenai buvom laimingi. Mano Ženė bu 
vo graži ir išmintinga, gera žmona. Ir, kai bėgom, jau dv 
mažus palydovus už rankučių tempėm. Pro sproginėjan 
čias bombas, pro lagerius, pro visokias komisijas, — iki 
paties Bremeno.

O kas dabar? Kas atsitiko mano Ženelei? Mano švel 
nutei, gražutei, saldžiausiom lūpom mergytei...

Atgalia ranka patryniau ant nugaros prilipusiu? 
marškinius. Buvau visas šlapias. Ar nuo didelių dėžių ki 
lojimo, ar nuo sunkių sunkiausių minčių?

Mano latvaitė kalbėjo lietuviškai. Ji su manim sva 
jojo tik apie Lietuvos gražią ateitį. 0 mūsų vaikai? Nt 
vienas nebekalba lietuviškai. Dar moka. dar supranta, bei 
— bjaurybės — persiėmę tik amerikietiškomis turtų ii 
good time svajonėmis. Mokyklose gerai prasistumia, bet 
tik todėl, kad gerus darbus gautų, kad būtų daugiau pi
nigų... ,

Kodėl, Viešpatie Mieliausias, kodėl taip? Aš gi buvau 
šauliu, prisiekiau ištikimybę Lietuvai. Buvau partizanu, 
pliekiau išbėgančius komunistus... O kai raudonieji vėl 
sugrįžo, aš išbėgau. Su Ženele, su pirmuoju sūnum. Ženė 
laukė jau kito. Mes svajojom greit sugrįžti...

reikalaujamą metų skaičių, GAVO AUKSO
tai jam priklauso pensija MEDALIUS
(sočiai security benefits),
kai jam sukanka tam tikras New Yorke vyko didžiulė 
amžius. Pensijos gavimas JAV aukštesniųjų mokyklų 
nepriklauso nuo to, ar žmo- mokinių meno paroda, į ku- 
gus turi, ar neturi savo lėšų. rją darbai atrenkami iš šim- 
Milionieriai taip pat gauna tatūkstantinės masės kandi- 
social security pensijos če- datų. Po išsijojimo parodoj 
kius. J buvo išstatyti kūriniai 500

Į "jaunųjų menininkų“, iš ku- 
Kalbėdama apie finansi-, rjų 4(> gavo aukso medalius, 

nę pagalbą Tamstos vyrui, i
Tamsta, tur būt. turi galvoj j Tarp apdovanotųjų aukso 
valstijos teikiamą "vvelfa- medaliais yra ir dvi lietuvai

tės: Kristina Vaikšnoraitė,re”. Asmenys, kurie dėl ne
sveikatos arba seno amžiaus 
negali užsidirbti ir neturi 
savo lėšų, gali, jei sočiai se
curity gaunamos pensijos

17 m. amž., ir Rasa Arbaitė 
iš Santa Monikos, rašytojos 
Alės Rūtos ir inž. E. Arbo 
dukra. Pirmoji gavo meda-

neužtenka minimaliniam lj už akvarelę, antroji — uz 
pragyvenimui, kreiptis į mišrios technikos kūrinį 
"vvelfare“ įstaigas, prašyda
mi jiems suteikti ekonomi
nės pagalbos.

Massachusetts iš 8,000 
darbų pradžioje buvo at
rinkta 1.000. o iš jų tai pa
rodai tik 14. Aukso medaliu 
buvo apdovanotas ir mūsų 
dailininko Prano Lapės 
mokinys Ricce Rasdan, 13
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SISĖJAU ŽALU RŪTĄ
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gliaudė, BRĖKŠ* 
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai* 
na $6.00.

Namas geroj gatvėj, ro*
manas, parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Birutė Kemėžaitė, SU* 
DIEV! AS IŠEINU.294
psl., kaina $4.50. k

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 244 
psl.. kaina $3. t

Aloyzas Baronai: LIEP* 
TAI IR BEDUGNĖS, pre* 
rijuotas romanas, 279 psl., 
aina $3,00.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, 
165 psl., kaina $5.

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

Alpia, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

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

Mūsų valstijoje yra įsta
tymas (statute), pagal ku
rį vaikams uždedama parei
ga paremti finansiniai nepa- _____ ________
jėgius senus tėvus. Kokiai m. amžiaus, iš Belmont Hill 

.suma vaikai turi prisidėti I School. Jis gavo medalį už 
j prie tėvų išlaikymo. priklau-| graviūrą 
so nuo visokių aplinkybių:.'

! Vailfll livrlui-kirt jyvaikų uždarbio dydžio, 
i nacių turimų vaikų skai- 
i čiaus ir tėvų ekonominės pa-
dėties. Tačiau reikia neuž- 

■ miršti, kad žentai nėra įpa
reigojami išlaikyti savo 

išdirbęs žmonų tėvus. Tos Tamstos 
vyro dukterys, kurios pačios 

‘ nedirba, o gyvena iš savo 
vyrų uždarbio, neturi parei
gos prisidėti prie savo tėvo 
išlaikymo. Tad Tamstos vy
ras. jei turimų lėšų nepa
kanka pragyvenimui, turi 
kreiptis į "vvelfare depart-
ment“.

Skaitytoj

Atrakymas

Jei asmuo yra

ROMANAI

.e,a,e.a a,a,a s

F a u » t» i Kirą* 

TREMTINIO PSALMĖS

UI

Nuo Sibiro taigų, nuo sugriautų Europos miestų 
mes liudijam gyvąją tėvų žemę.
Ir kas tave gali išnešti amžiam,
jei ne mūsų maldos, kančios ir kraujas.
Praradom jaučius ir žirgus, 
bet užgrūdinom meilę tėvynei.
Pavirto pelenais rūmai, pilys ir šventovės, 
bet mūsų širdys patapo meilės tvirtovėm.
Užžėlę vaikščioti takai, ir varytas vagas usnys 

aptraukė,
bet mes nevilty neprapuolėm. 1 
O žemės rutuly, pavirtęs Sodoma ir Homora, 
per kančias atgauni savo veidą.
Ir mano tėvynė iš dumblino duburio versmės 

feniksu kelsis.
Praradusiems dvasią ir artimo meilę 
pasigailėjimas iš mūsų lūpų.
Kovotojų, savanorių, partizanų širdys 
nusagstė amžiam puošmenom laisvės statulą.
Bus saulės rytas, ir skambins laisvės vaidas: 
Laisva Lietuva!

(Iš neseniai išleisto F. Kiršos kūrinių rinkinio 
"Palikimas“, kurį už $6.00 galima gauti Keleivio 
administracijoje).

Sunkiausiu keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą, o .. ». . , . -or'i i 1*4-* • v • i Brolio A^y&olo ro- 251 psl., kieti viršeliai, kai- /p* jn_ no I manas, paraše Eduardas

* ' * Cinzas, 303 psl., kieti virše-

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl., kaina $4.50.

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas

Beje, patariu pasiteirauti, Cinzas, 303 psl.. kieti virše-'
iI

Vvtautas Alantas, AMŽI
NAS LIETUVIS, I dalis, 412 
psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

Sočiai Security įstaigoje, ar liai. kaina $6.00. 
Tamstos vyras negalėtu gau
ti pašalnos (pensijos) Tams
tos są ska i ton. atseit, kaipo 
Tamstos išlaikomas šeimos 
narys (dependent).

liai, kaina $6.00.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 pst, 
kaina $2.50.

12 knygų ož$2
To paties romano II dalis, 

į 414 psl., karna minkštais 
viršeliais $6.00, kietais —.

, , $6.50. I
• Mūsų įžymioji archeologei I Stepono Strazdo eilėrai.
dr. Marija Gimbutiene. Ber-i V,tauta. Alanta., ŠVEN- čįai 159 ps] kaina $2.50. 

į keley universiteto profesore. J TARAGIS, istorinis roma-

DR. M. GIMBUTIENĖ 
IŠVYKSTA Į EUROPĄ

Atsitiktinio kareivio užra. 
šai, J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.

; išvyksta į Europą. Vasarą ji j nas, I dalis. 405 psl., kaina • Murklys, apysaka vaikam, 
; dalyvaus archeologiniuose= minkštais viršeliais $5.00. • parašė Antanas Giedrius,

- j kaina $1.80. jį
VAIŠ-i s 1 ?

. kasinėjimuose Graikijoje, o 
Į vėliau vyks į Amsterdamą i J. Kralikauskas.
; (Olandijoj), kur ištisus me- VILKAS, premijuotas ro-1 Juodojo paeaulio •įskili
mus universitete skaitys pa-‘ manas, 234 psl.. kaina $4.50 j mas, parašė Stasys Michel-
skaitąs. I

____________ ._____ ; Brėkšmės našta, romanas,
’ • parašė Jurgis Gliaudą, 384

Paragink savo pažįstamus psl., kaina $6.00. 
įsirašyti Keleivį. Jo kaina
.įetams $7.00. ‘ Pranas Naujokaitis, PA-

Automatiškai važiavau Holyvudo gatvėmis, automa- 
iškai iškilojau dėžes įvairių gėrimų. Automatiškai rinkau 
mt orderių parašus, paėmiau jų nuorašus, čekius, pinigus. 
) įsėdęs į sunkvežimį, suspaudęs vairą, išplėtęs akis į gat- 
ių šviesas ir mašinų judėjimą, automatiškai plaukdama? 

netaliniu. dardančiu vežimu apšviestų Holyvudo gatvių 
ipe, galvojau, prisiminiau, galvojau ir galvojau...

Taip gavau gerą darbą. Gerai apmokamą, palyginti 
įesunkų. Šeima išaugo iki penkių. Mano Ženė sustambėjo, 
veidas išpulto, nors švelnios savo šypsenos neprarado, 
’eimą sočiai išmaitinau, įsigijom namelį, bet Ženė vis 
skųsdavosi, kad ilgas valandas nebūnu namie, kad visur 
.ažinėju, nei telefonu greit neprisišauktų, jei vaikas ar ji 
jati susirgtų... Ramindavau, bučiuodavau.

— Parvežk ir man alaus, — kartą ji paprašė.

Parvežiau, linksmai plepėdami gėrėm.

Sirgo vaikai, silpniau mokėsi vaikai, ėmė neklausyti, 
angliškai tarp savęs tekalbėti, Ženei atsirado nuolatiniai ’ 
galvos skausmai. Kartą ji paprašė viskės. Parvežiau. Juk • 
savo Ženę mylėjau. Juk žinojau, kad ji vieniša šiame 
krašte, ilgisi savųjų, vieniša ilgomis mano darbo valan- •Tai dėl jos, dėl savo Ženės šypsenos, palikau Lietuvą.j 

dėl mūsų vaikų ateities. Juos išgelbėti... Savo Ženę išgel-; domis, vaikams išbėgiojus į mokyklas ar pas draugus 
bėti, sūnelį išgelbėti nuo žvėriškų, prievartaujančių, pa
vergiančių komunistų... ‘ (Bus daugiau)

NAZARETO MALŪNAS

M.ČAPKAUSKAS
NBOIRDfrA-MBSSOČTA KNYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS. 
Vt t 9.TS GAUNAMA ŠIUO ADSZSO: 
M7AFKA0SKAS,884-8STH AVĖ, LASALLE,Q, CANADA

5 sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

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

Žemaitės rsitai karės me
tu, 126 psl., kaina 60 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

kaina 25 centai

AtsKirai sudėjus, jų kaina 
$11.40, bet visos kartu par 
duodamos u2 $2.

ii' — L * A.
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Vietinės žinios
ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kitą pirmadieni Sovietų j Veterinarinė medicina ne- 
Sąjuflgos komunistų vadas priUlau,omoje Lietuvoje, at- 
atvyksta j JAV-bes. Is spau-. sjm;n jmaj parašė dr. Stasys 
dos žinome, kad jo paverg; Jankausk 338 , iriita
tųjų tautų atstovai rengtasi kajna nepažymfta) g)eido 
jj pasitikti demonstiacijom, Lietuvių Veterinarijos Gy-

Bostone iki šiol tuo Tremtyje,
lu ritei Altą, nei L Bendruo- Į 
menė nė piršto nepajudino.

O MES KĄ DARYSIME?

Už mylimą Baltiją, eilė
raščiai, parašė Algirdas Bra- 
zinskas-Baltas, iliustr. dail. 
T. Bagdono, 32 psl.. kaina 
$2. Išleido Amerikos Lietu
vių Tautinės S-gos Rich-

likilmingai pabaigti 
lituanistinio mokslo metai

Praeitą šeštadienį parapi- .
jos salėje buvo iškilmingos ^ono Hill skyrius. (Adr.: 
lituanistinio mokslo metų *• Sirusas, 85-59 88th St., 
pabaigtuvės ir L. Bendruo-, " oodhaven, N.Y. 11421). 
menės apylinkės Birželio is-i šio leidinio autorius su 
torinių įvykių minėjimas,' tėvu prieš 3 metus lėktuvu 
kur kalbėjo ir prof. kun. St. pabėgo į Turkiją ir ten tebe- 
Yla. Renginys labai gerai į sėdi kalėjime, laukdamas
pavyko, bet apie tai plačiau 
parašysime kitame laikraš
čio numeryje.

Išvyka į Kennebunk-Port

Bostono skautų Kęstu
čio draugovė ruošia dviejų 
dienų išvyką su nakvyne į 
lietuvių pranciškonų vienuo
lyną Kennebunk-Port. Mai
ne.

Į Maine skautai išvažiuos 
birželio 16 d. ir grįš atgal! 
birželio 17 d. vakare.

Išvykai vadovaus draugo
vės draugininkas vyr. skau
tininkas M. Subatis.

Ruošiasi metiniam piknikui

Jau daromi pasiruošimai 
tradiciniam metiniam skau
tų piknikui Kereišų ūkyje, 
W. Bridgewater.

Šiais metais numatomi kai 
kurie pakeitimai. Senoji šei
mininkė norinti įvesti naują 
tvarką. Peržiūrimi svečių są
rašai, ir netrukus bus išsiun
tinėjami pakvietimai. 

Vėliavos pagerbimo diena

Amerikiečiai skautai bir-

Lietuvos karo invalidų mar
šą (atliekamą iškilmėse prie 

' Nežinomojo kareivio kapo 
į Karo muziejaus sodely Kau- 
įne). buvo įneštos Amerikos 
»ir Lietuvos vėliavos. Po him

nų giesmės Marija. Marija

galutinio teismo sprendimo. 
Leidėjai skelbia, kad leidi
nėlio pelnas bus pasiųstas 
autoriui.

GALIMA GAUTI

Keleivio administracijoje 
galima gauti Leono Saba
liūno "Sočiai Democracy in 
Tsarist Lithuania, 1893— 
1904“.

Kaina $1.00.

ŠIMTAS TRYS 
PASAKĖČIOS

Garbingas pedagogas, uo
lus visuomenininkas, spau
dos bendradarbis Jonas Va
laitis šių metų sausio 27 d. 
užbaigė 85 metus amžiaus, 
bet jis ir šiandien nesėdi su
dėjęs rankas ir nedejuoja 
dėl senatvės. Nepakirto jo 
ir mvlimos žmonos mirtis.

Štai šiomis dienomis pasi
rodė jo išverstos rusų pasa- 

1 kėčių klasiko Krylovo 103 
pasakėčios su trumpa auto
riaus biografija.. Gausiai 
iliustruota knyga, pavadin
ta „Šimtas pasakėčių“, turi 
217 puslapių, gražiai Mor-

-želio 14 d., ketvirtadienį, 7' kūno spaustuvėje^ išspaus
vai. vakare prie Stunicipali d.lnt?-.,R.n,y?os Yln5d| *!uple- 
BIdg.,'E. Bdoadway, netoli f al Stankūniene
G gatvės So. Bostone, ruošia 
vėliavos pagerbimą.

Lietuviai skautai ir visuo
menė kviečiami dalyvauti.

Knyga įdomi jaunimui ir 
senimui.

J. Vlks 

BROCKTON, MASS. 

Sandaria pagerbė savoPageidaujama dalyvauti 
kiek galima daugiau su lie
tuviškomis skautiškomis u-
nifoi momis. I pagaj nusistovėjusią tra-

Prašome visus tėvus daly- ■ diciją, kiekvienais metais 
vauti. ' mirusiųjų pagerbimo dienos

............................... ' proga Sandaros 24-sios kuo
Lokiai turi silpnas akis, pos Brocktone nariai atiduo- 

bet labai gerą klausą ir uos-da pagarbą įnirusiems kuo- 
i pos nariams, o taip pat žu- 

---------------------------- 1 vusiem dėl Amerikos ir Lie
tuvos laisvės, šiemet toks

mirusiuosius

JOHN SKABEIKIS pagerbimas įvyko gegužės
27 d. iškilmingų pietų metu.

Atlieku visokius namų vidaus
dažymo darbus. « Mirusiųjų pagerbimas at

šaukite telefonu 282-7392 nuo liktas prieš pietus. Pradžioj
9 valandos ryto iki 5 valandos karo trimitams aidint, o vė- 
po pietų. liau. grojant iš juostos

f
r*************

Mrs. L O N G
spėjėja ir patarėja visais klausimais 

(Spiritual Readerand Adviser)
Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 

221 W. Central Street, Rt. 135 
W. Natick, Massachusetts, C1760 
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga 
patarėja!

baaaaąi

Skaitykite 
šias knygas

Vaišvilkas, romanas, pa
rašė Juozas Kralikauskas, 
234 psl., kaina $4.50.

Aišvydo pasakos, parašė 
Antanas Giedrius, 140 psi., 
kaina $3.00.Aidai ir šešėliai, premi 

fone perskaitytos mirusiųjų juotas romanas, parašė Va 
kuopos narių pavardės. į eys Kavaliūnas, 234 psl.J

■ kaina $5.00. • lės V v._ _______ (
Nuo 1941 metu iki šiol jų f * * j š-vta' Jono Trvčio iliustraci-j

jau susidarė 100. ‘ ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka j braa^ vana vaikams, Į
mažiesiems, teisybė dide-j Radvila Perkūnas, istori-i 
liems. Ados Sutkuvienės? nė pjesė, parašė Balys Sruo 

21 puslapis
......... $1.50

Lietuva grtži tėvynė, Va-
aivorytės eilėmis apra-j

Paskui mirusieji nariai ir
žuvusieji dėl Amerikos 
Lietuvos laisvės buvo pa
gerbti atsistojimu ir minutės ( 
susikaupimu, aidint tik karo 
trimitams.

ir iliustracijos, 
kaina

Vvtautas Volertas. G Y 
VENIMAS YRA DAILUS

J -omanas iš lietuviu emigran 
Visas šias iškilmes na-i tų gvvonimo. 242 psl.. ka» 

ruošė Laisvės Varpo radijo j na $2.50
vedėjas ir kuopos -------finansų. 
sekretorius Petras Viščinis. 
Mirusiųjų pavardes perskai
tė Sandaros klubo sekreto
rius Viktoras Brandtneris.

Tiesiant

ga. 130 psl.. kaina $4.00.
Versmės ir verpetai, aki

mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl.. kai
na $5.00.

1

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street

Wo lias ton, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

ą.
 ą

 r A
ri V r *

Apšildymo įrengimai & AP1 ARNAVIMA1 
Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Vincas Kievė savo lais» 
kelią Lietuvo» t kuose. parašė Vincas Ma

.ciūnas, 49 psl.. kaina $1.00 
Chicagos istorija, parašė

nepriklausomybei, Vaižtran-} 
to straipsniai, 40 psi.. Kai •
na $1.00. j Aleksas Ambrozė. OG I 

„ 1- ' gausai iliustruota,Šv. Kazimiero lietuvių pa-1 Ošiančios pušys, Halinos j na kietais viršeliais 
rapijos klebonas kun. Pet-' DidMulytės - Mošinskienės* '
-as Šakalys invokacijoje pa-! 17 trumpų vaizdelių - apy-Į J
žymėjo, kad mūsų pagarba eo cn I Gi vLrit.v.o vtNGIAIS

i psl.
kai-
ŠlO

•rišu pirma priklauso tiems, 
kurie ir šiandien tėvynėje

braižų, 176 psl., kaina $2.50. 

Jonukas keliauja, pasaka,
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie
nės, 360 psl., kaina . .$3.50kurie ir šiandien tevyneje* juhum. nenaujo, pasaga, —» «— r-— , _. .

kovoja dėl laisvės, aukoda-j pagal Kanapnickienę parašė DANGUS DEBESYSE,—i «> • •
mi net savo gyvybę, kaip,; Jonas Valaitis, kaina $1.50.1 1918-1919 m. išgyvenimai,! ir 1 OlSūlf,
nav.. Romas Kalanta ir kt. paraše Juozą* Švaistas, 325 

psl., kaina minkštais virše i 
liais $2.50 kietais $3.75 i

Jovybe, vadovaujama pir-į ’ K. ?vIlO 47G , , kai-
mimnko Povilo Gaigalo NARDŽIO PULKAS, apsa- na ................................. $5 '
vpac daug dirbo iždininkas kymėHai, parašė Bulė MYKOLO KRUPAVI-!

Vai™*2.tž’ 157 PS*’ ka*' CIAUS ATSIMINIMAI, 364 
na $2.00. pslkaina $10.00.
~ o -i irišta, kaina $4.00.Du broliukai, 3 veiksmų

Visu šiuo parengimu uo
liai rūpinosi visa kuopos va-

Gedimino sapnas ir Nerin-1
ga, eiliuotos pasakos ir le-’ 
gendos, parašė Jonas Valai-' 
tis, kaina $2.25.

Tonas Pašakamis ir direkto-! 
rius Bronius Auštikalnis.

V.B. f

PARENGIMU 
KALENDORIUS

Rugpjūčio 12 d. Romuvos

komedija, Anatolijus Kai-
! rys, 78 psl., kaina $2.50.
i
MURKLYS, A.

apysaka, 130 psJ. kai
na ................................... $1.80.

Parke Brocktone Minkų ra- BALTASIS STUMBRAS, 
•lijo gegužinė. i premijuota apysaka, pa

rašė Gintarė ‘ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60. 

AIŠVYDO PASAKOS.

« •

Namus iš lauko ir viduje, 
lipdau popierius ir taisau

viskiu, kų pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagų.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiu rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 llroadsvav 

So. Boston. Mass. 02127 
Tel. A N 8-1761

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

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

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

Rugsėjo 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. d-jos III aukšto 
Salėje LK Mokslų akademi
jos jubiliejinio suvažiavimo parašė Antanas Giedrius, 
banketas. į 140 psl., kaina $3.00.t * *

Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po Išdžiuvusi lanka, 18 nove- 
pietų So. Bostono Lietuvių lių. parašė Aloyzas Baronas.
Piliečių d-jos auditorijoje , 224 psl., kaina $4.50.
Lietuvių Bendruomenės Bos-,
tono apylinkės rengiamas Mūsų mažoji sesuo, Anta- 
Tautos šventės minėjimas-: no Vaičiulaičio apysaka, 104 simjnimai 
koncertas. ! psl.. kaina minkštais virše- $2.50.

į liais $2.50, kietais $3.00. ,* a

Spalio 21 d So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
alėje lietuvių radijo valan

dos Laisvės Varpo rudens 
parengimas.

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

• •
Lapkričio 11d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių d-jos 
oatalpose Bostono ramovė- 
nų rengiamas Lietuvos ka- 
•iuomenės atkūrimo 56 metų 
-ukakties paminėjimas

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Ši radijo programa trans- 
iuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. 
zakaro. • • •

Birželio 15 d. — Garso 
Bangų kolektyvas su talki
ninkais atliks savo pačių su
kurtą vaidinimą, vaizduo
jantį pirmąją bolševiku oku
paciją Ši speciali programa
tęsis visą valandą.

• • •
Birželio 22 d. — Žvilgsnis 

Jį lietuvių klubus kitose Mas- 
.* sachusetts vietovėse.

Leratingos (lienos,
Jaskausko ajysaka, 
$2.50.

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

ANTANAS SMETONA 
TR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai 
na $1.50.
KONTRŽVALGYBA LIE 

TUVO7E, Jono Budrio at-
224 psl., kaina

Poilsis ant laiptu, Vytauto 
a-, Karoso eilėraščiai, 50 dide-

lio formato 
$4.00.

puslapių, kaina

Jono
kaina

Milfordo gatvės elegijos,
didelį susidomėjimą sukėlęs 
poeto Jono Aisčio straipsnių 
rinkinys. Kaina minkštais 
šeliais — $3.75.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Sudermann, išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

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

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tininis, 
kaina $5.00.

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

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

RADIJO PROGRAMA

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

Lietuvos konstitucinės tei- pasaulinių žinių santrauka
Kos- r komentarai, muzika, dai- 

178 ios ir Magdutės pasaka.
Į Biznio reikalais kreiptis I 
Baltic Florists geliu ir dova 

Amerikos lietuvių politika, nų krautuvę, 502 E. Broad 
•j Birželio 29 d. — Didieji ’ paraše dr. K. Šidlauskas. į- way, So. Bostone. Teiefo- 
u lietuvių operos dainininkai vadas dr P. Grigaičio, kai- nas AN 8-0489. Ten gauna- 

jna $1.50. mas ir Keleivia. <

sės klausimais, parašė 
tantinas Račkauskas, 
psl., kaina $2.

• e t

praeity ir dabarty.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apk pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku sk> riti. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbiu problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIF. H’VA“ yn dinamiška, mūsų L4. 
e.'vijos laikraštis, ieškąs naujų hendr t.Jarhių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dtrua už 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se JS.90 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreal. f.90. (j oebee. ( A N ADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 mėly tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS deierių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS n “ieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp;nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pase milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sau?ri. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau+i įvairių klasių reikaUngiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomą ją Apdraudę — En. 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, tekomenduojama lietuvišką 
klabu ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidecta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kr.Mpkitia 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Šasi vien i jimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian AIHance of America
807 Went30th Street. New York. N Y. 100OI
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Vietines žinios
f! Nauja teima

Gegužės 19 d. lietuvišką 
imą sukūrė Raminta ] 

lėdaitė ir Algis Mockus.

Lietuvių Darbininkų d-jos 

susirinkimas

Į Bostoną atvažiavo Jankai Lankėsi Valerija Barmienė Pamaldos evangelikams

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 17 d. 1 vai. po pietų

^»>ow*«**#*##**«««*«*****»**«******»^**«*^**********

LB rinkimai Bostone

Lietuvių B-nės gegužės 
19-20 dinomis įvykusių Bos
tono apygardoje rinkimų į 
LB tarybą ir seimą rezulta
tai menki. Apie rinkimus 
buvo daug rašoma spaudoj, 
garsinama per lietuviškas 
radijo valandėles, buvo iš
siųsta lietuviams 2000 bal
savimo lapelių, buvo prašo
ma ir raginama visus lietu
vius dalyvauti LB rinkimuo
se. Buvo tikėtasi bent 1000 
balsuotojų, bet, deja, balsa
vo tik pusė to skaičiaus.

Dažnai Lietuvių Bendruo
menei prikišama, kad ji nė
ra pakankamai veikli. Jeigu 
svarbiuose L. B-nės įvykiuo
se didesnioji lietuvių dalis 
neatlieka net savo lietuvio 
pareigos, tai kaip galima 
reikalauti iš B-nės intensy
vesnės ir reikšmingesnės 
veiklos?

Štai paskutinių trijų Tary
bos rinkimų duomenys apy
linkėmis:

Rinkimai
Bostono
Brocktono

1967
264
86

Worcesterio 211

1970
220
121
140

1973
275
155
109

j Jadvyga ir Vincas Jankai j Pi aeitą savaitę Bostone 
- • onVnvs Raminta I t - x . j • • iš Floridos atvažiavo į Bos- viešėjo Valerija Barmienė,
udaitą ;>• Aitris Melais ' į1?!VI!?nniriKliL ,"k°S toną čia žada pabūti iki seniau čia ilgai gyvenusi vi-j First Lutheran Church, 299

suomenės veikėja. Jį į At- į Berkeley St., Bostone, įvyks
Abu Jankai yra ilgai gy- lanto pakraštį atvyko iš Los; lietuviams evangelikams pa- 

Angeles savo senų bičiulių maldos su Šventa vakariene,

susirinkimas bus sekmadie-. vasaros vjdurio_ 
nį, birželio 17 .dd., 1 vai. f

Jaunoji yra gimusi švei . . A o „ 4 T. . . r> . .. A ,
iš ten su tėvais iš-S P°Piet So Bostono Lietuvių venę Bostone, čia turi daugcanjoje, 

vyko į Kolumbiją ir prieš
kelerius metus atvyko į Bos- kvdečiami dalyvauti.
toną. Čia ji tuoj' įsijungė į! C. Janeliūnienė,
lietuvių visuomeninę veiklą.'

Pil d-jos patalpose. Visi na-; draugų ir giminių. V. Jan-jir ypač savo vaikaičių ap- kurias laikys kun. A. žilins-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCEST£R, MASS. 
Tel. SVV 8-2868

jr* vienintejė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
Siuntinius tiesiog iš VVorces
terio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jęs valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Iš viso: 591 481 539
LB Bostono apyg. valdyba

Skautų tėvų pasitarimas
Bostono skautų ir skaučių 

1 tėvai kviečiami atsilankyti 
į tuntininkų šaukiamą pasi
tarimą š. m. birželio 13 d., 
trečiadienį, 7:30 vai. vak. 
skautų būkle. So. Bostono 
Lietuvių Pil. d-jos ketvirta
jame aukšte, 368 W. Broad
vvay, So. Bostone.

Bus aptariami skautų spor
to šventės ir šiais metais į- 
vvkstančios Jubiliejinės sto
vyklos prie Clevelando rei
kalai.

Nuleistas laivas

Bostono skautų laivas nu
leistas i vandenį šeštadienį, 
birželio 9 d. Tuo pradėtas 
vasaros sezonas. Laivą glo
boja „Grandis“. vadovauja
ma inž. Vyt. Eikino.

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
Hardivare C o.

S«v-ni:ik*8 >. J. ALEKNA 
GZS EAST BROAI>WA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELKI ONAS AN 8-414H 

Bcnjairi") Moore Pažai 
Popierę.o Sienoni*

Stiklą-) Lttncama 
reik 'neriju narna* 

Reikneny-R pluinherinm* 
Vim-H. g-ei-i'#. daiktai

; *scgw»%o«-
Te'erosas: AN 8-2806

/tis. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

j p e D I NI s 
k OPTOMETRISTAS 
t Valandos:
3nu0 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepri imama
447 BROADWAY

South Boston, Maas

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
osoooooooeososiAoooeiOOOoeg

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją ra 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit j lietuviškų vaistini.
Ssv. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharro.

182 a W. Broadiray, tarp E ir F gat vių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 va L ryto iki 8 vaL v„ išskvrns šveatadieniu* Ir seka. 

oaofinnnnmonnnnnnnnrn-n—nnn*

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

- —-- • — try
O Krosnies.aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas 
O Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

sekretorė

kus piaeitą savaitę buvo už- ■ lankyti. Viešnia buvo užsu-, kas iš Toronto, 
sukęs į mūsų įstaigą. Jis ne- i kusi ir į mūsų įstaigą, 

į pamiršo sušelpti ir Maikio
su tėvu. iiidtaiiiiiiij

Valdyba

Ji kalbas yra studijavusi' 
Bogotos universitete ir da-j 
bar dirba Pietų Amerikos! 
lėktuvų bendrovėje.

I
Jaunasis yra baigęs eko-! 

nomijos mokslus, dirba fe- 
deralinės valdžios transpor
tacijos departamente Bosto
ne. Jis yra pedagogo, visuo- į 
menininko ir žurnalisto Ka-; 
zio ir Marijos Mockų sūnus.'

Pirmąsias bendro gyveni-' 
mo dienas jaunoji pora pra-; 
leis Graikijoje.

Ilgo ir laimingo gyveni
mo!

Grįžo
I

Praeitą savaitę iš Šveica-! 
rijos grįžo Elena Santvarie- 
nė ir Elena Kuncaitienė, ten 
su ekskursija pasivažinėju- 
sios 10 dienų.

M

y —
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.ILL.P. DRAUGUOS VADOVYBfi

t■į 1973
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kuriu alyvą

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Miiton, Mara.
Atlieku riaus pataisymą. remon
to ir projektavimo darbu* ii lau 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai reika* 
lavintą. Saukite visados iki * va- 
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
i žmogaus — be ydos.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS*

PLOKŠTELĖ

S a v y b ė : 
l’rodiiklingumas 

Grožis 
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

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

10 metą garantija.

«9&
Paskutine modernaus alyva šildvmo naujiena r|Trn CL1MATIČ?

FORTŪNA FUEL Co.
Alvva šildvmo specialistai

070 A0mw StrMt, Oumrj, Mana.
Alyvos burneri. aptarnav-imas ištisas 21 vai. per diena

Skambinti — Boctoo: 436 1204 773-4940

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645

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

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1.430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

i #araa#*aa#saaa*#*aa*#a#a#a*a»##aė'aė#a*a*#*«'*****************************************<**e***************

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vak 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip $1.000 dvieju 
metų įspėjimo indelius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

Skambinkite

268- 4662’«

už visus kitus indėlius moka 5š1 %
70

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš $274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius j 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
momis kainomis. Be to, siunčia
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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

gara ntuotas 
Prekės parduodamos nuže*
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius* 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomi* valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

Trans-Atlantic TraveI Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

I
ĮSTAIGA

Nyrintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pialeisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tiekets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė ParcelįServiceJnc.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — —- — 9—5 
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 We*t Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

k.K




