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Kissingeris dar kartą 
padarė „stebuklą”

Paskutiniu momentu Izraeliui padarius žymesnių 

nuolaidų, Kissingeriui pavyko užmegzti Sirijos-Izraelio 

paliaubas. Sutartis pasiraiyta Ženevoje. Kissinger) aukš

tinant, sovietai ėmė girtis, kad tai jų nuopelnas. Bet Vidu

riniųjų Rytų problemos ir toliau lieka jneiispręstos.

JAV užsienio reikalų sek-! Tautų kareivių. Be to, nu- 
retorius dr. H. Kis-ingeris, I matyta, kiek ir kaip ginkluo- 
jo ištobulinta diplomatine. tų karinių pajėgų abi karia- 
praktika ir nepapraš ai iš-; vusios pusės galės taikyti 
tvermingai apie mėnesį lai-; pasieniuose prie neutralio- 
ko skraidydamas tarp Izrae- sios zonos.
lie ir Sirijos ir vežiodamas
pasiūlymus, pagaliau, kaip Sutartis pasirašyta Zene- 
sakoma, "padarė stebuklą“, voje, ir dafbar Izraelio atsto- 
Kai jau atrodė, kad nėra has gen. maj. Herzl Šapir ir 
vilties šiom kariaujančiom Sirijos brig. gen. Adnan Ta-! 
šalim sutarti paliauba?, pas- ™ara su savo Stabais apta-‘ 
kutiniu momentu praeitą ria techniškuosius planus 
antradienį Izraelis padarė paliaubų sutarčiai įgyven- 
paskutinę nuolaidą Sirijai, Hinti. Kol kas tie pokalbiai 
ir paliaubų pasiūlymą abu nyksta skilandžiai, ir. reikia 
kraštai priėmė. , manyti, gal po mėnesio jau

• bus atmatuota ir neutralioji
Paskutinę kliūtį buvo su-1 zona. ir kitos sutarties sąly- 

daręs Izraelio reikalavimas, I gos bus pradėtos vykdyti, 
kad Sirija pasižąrtėtų *u,i
tramdyti Palestinos parfiza-’ "Ds ar. Raudonajam Kry- 
nų veiklą savo ir Izraelio pa-1 žiui tarpininkaujant abi ša

Gražus Vilniau* kampelis. J. Kuzminsko kūrinys.

Sovietai Maskvoj suima 
JAV ambasados lankytojus

Sovietų sargybiniai sulaiko į ambasadą einančius sa- 

vu» ir Amerikos piliečius, o kartais net diplomatinio per

sonalo narius. Ir suimtas komunistas šaukėsi pagalbos...

Jau esame anksčiau rašę 
apie sovietų saugumo įvai- 
į ius trukdymus Simo Kudir
kos motinai Marfjai Šulskie- 
nei pasiekti JAV ambasadą 
Maskvoje ir apie tai. kad

jos sulaikytas ir tardytas. 
Dabar išaiškėjo, kad Ameri
kos ambasada Maskvoje y- 
ra aplamai sovietų saugumo 
apgulta ir jau daug tokių su
laikymų ir suėmimų būta.

'’-r.

ir jai norėjęs pagelbėti iusų , Dėl to pakeltas triukšmas 
mokslininkas buvęs polid-įJAV spaudoje ir atkreiptas 

| Valstybės departamento bei 
kongreso dėmesys.

Fulbrighto nebebus 

senate
Sėdi gubernatoriai Dr. B. Kalniniui . Žurna/ūi/i/ valdybos 

pataria duot užrašus 75 metai

sienyje, ko ši nenorėjo ga
rantuoti. Tada Izraelis nuo 
šio reikalavimo atsi-akė, ir 
buvo rasta bendra kalba.

Susitarime numatyta nu
traukti karo veiksmus, suda
ryti tarp Sirijos ir Izraelio 
neutralią zoną. kurią saugos 
apie tūkstantis Jungtinių

lys viena kitai grąžina be
laisvius ir žuvusiuosius.

Dėl sudarytos sutarties ir 
Izraelis, ir Sirija geroka* 
džiaugiasi. Izraelis giriasi, 
kad paliaubų padėkos, nea
tiduodamas jokio reikšmin-

Prieš prasidedant guber
natorių konferencijai Seatt- 
le mieste (Wa«h.l, še i gu
bernatoriai ka’bėio televizi
jos programoje. Iš jų 4 buvo. <•........ ' • *■
demokra’ai (Georgijus, U- 
linois, Kentuky ir Minne- 
s^tos vaiskiu) ir du respub
likonai (Oregono ir Wa- 
shinvtono valstijų). Jie visi 
pareiškė nuomonę, kad pre
zidentas Nixomas tivėtu 
duoti visu5 užrašus ir kitus 
dokumentus. kuriu nrašo 
Watergate bylos tardytojai.

r

" «-Įį

įSįsSŠSfcx
JAV valstybes sekretorius Hsn-

Kaip New York Times 
korespondentas Maskvoje 
Heidrick Smith rašo, prie 
JAV ambasados stovinti so
vietų sargyba trukdo į am
basadą įeiti ne tik sovietų 
piliečiams, bet ir amerikie
čiams ar net ir diplomatams. 
Tai vra aiškus konsularinės 
sutarties laužymas, kuri ga
rantuota laisvą susisiekimą 

' su ambasada visiems, kurie 
ten ieško kokios nore pagal
bos ar turi kitokių reikalų.

Minėtas korespondentas 
pateikia ir eilę tokių trukdy
mų pavyzdžių.

štai sovietų milicija su
laikė latvį jūrininką ir Ame
rikos pilietį Amo|dą Ozo- 
lins. kuris, 1960 metais nu
vykęs į Rygą savo motinos 
aplankyti, negali dabar iš 
Sovietų S-gos i-sikapstyti 
atgal į Ameriką.

Sovietų sargyba sulaikė ir 
Vakarų Vokietijos ambasa-

T . v • i.ė U-. do® mok*,ini patarėją Alek- 
Sovietai skelbia, kad ?is> Jei nuo Fulbnghto buų gandrą Brennerį, o taip pat 

prezidento vizitas esąs re- priklausę, jis jau seniai būtu jr Rumunijos ambasadorių, 
miamas respublikonų ir de-išaręs visus radijus, kurieljje buvo j amerikiečių am- 
mckratų partijų. Be to, iš tų' siunčia informaciją į ana- į basadą įleisti tik po ilgo ais- 
komentarų galima nujausti, Puts Geležinės uždangos, vi-; kinimosi.
kati sovietai tikis, jog namie sa’ neatsižvelgdamas, kad 
spaudžiamas bylų JAV pre- komunistų valdomi kraštai 
zidentas galįs būti nuolai-i vls°kios rūšies propaganda

rinkimai ,
Šį rudenį korespondenci-j 

niu būdu bus renkama Lie-j 
tuvių Žurnalistų s-gos vai-, 
dyba. I

■=* - i• ą
Jau sudaryta nominacijų’ 

komisija: J Gaižutis. Alf.j 
Nakas ir V. Selenis. Visi iš 
Detroito.

Prez Nixonas vyksta 

į Maskvą
i Jau tikrai žinoma, kad 
birželio 27 d. įprez. Nixonas 
Maskvoje susitiks su Sovietųgo strateginio punkto, o Si-

riją - kad atgavo dali ten- te£™„ ““X’1 Gegužės 7 d. įžymiam lat-Į J“*“ ™du
tonjOT ir žydus atMflmė at- atsisakvti duo.! ylų veikėjui sodaldemoki a-Į n^^y'^^iimo’pre-

Netrukus aukščiausiasis

gal. Džiūgauja ir JAV ad
ministracija. prez. Nixonas 
Kissingerį vedžiojasi už al
kūnės. vadina ji herojum, 
nes Kissingerio laimėjimai 

i užsienio poliškoje neabe jo- 
(tinai sustiprina ir preziden
to krypuojantį sostą Baltuo
siuose rūmuose.

Bet įdomu tai, kad čia vi
siems besidžiaugiant savo

siai prašneko ir sovietu ofi
ciozas Pravda. pareikšda
ma. kad Viduriniųjų Rytų 
paliaubų susitarimai iš tik
rųjų esą tiktai "sovietų ge
ros valios ir jų pastangų pa
darinys... Na. o to Kissinge- 

ry Kissingeris, pagaliau suvedu iri o kaip nebūta... Jis net ne 
prie derybų stoto Siriją su lira- j paminėtas...
eliu ir tuo būdu sustabdęs karą 
tarp minėtų valstybių.

tas turi 
ti reikalaujamus 
tus tardytojam.

dokumen-

Tokijuje suimta

6,000 gengsterių
Japonijos sostinėje polici

ja vykdė plataus masto tos 
šab’es gengsterių medžiokle. 
Nuimta net 6.P00 gengste-

"laimėjimais“, staiga gar-: riu. iu tarpe 15 visame praš-

tui dr. Brunui Kalniniui su
kako 75 metai amžiaus.

Dr. B Kalni.nš dabar gy
vena Švedijoje, profesoraiu- 
ja Stočkholmo univer.-itete, 
vadovauja latvių socialde
mokratams. daug veikia Pa
vergtųjų tautų socialistų są
jūdyje. Jis žodžiu ir raštu
vis primena pasauliui savo 
tėvynės ir jos kaimynų Esti
jos ir Lietuvos žiaurią oku-te žinomų kriminalistų gau- 

’ju vadu ir 350 mažesnių jų i paciją.
padėjėju. i

Į Nepriklausomoj Latvijoj 
Policija spėja, kad iu me-|dr. B. Kalninis buvo vienas

tinės pajamos siekė $2.5 bil.; įžymiųjų socialdemokratų
Į vadų, seimų narys. Vokiečių

Į okupacijos metu buvo suim
tas ir ištremtas į koncentra
cijos stovyklą Štuthofe.jbus vykdomi teroro veik* 

Deia. pabubu sutartis,. mai, kurie gali sugriauti ir 
nors ji formaliai ir pripažis-i visą šipuliais suramstytą Vi
ta Izraelio valstvbė5 buvimą, duriniųjų Rytų taiką.
tėra tik ginklų garso nutil 
dymas, o visos sunkiosios 
(problemos ir toliau lieka ne
išspręstos. Kaimyninės ara
bu valstybės ir toliau re’ka- 
latfja, kad žydai gražintų vi
sas per karus užimtas arabu 
teritorijas, o Palestinos par
tizanai. nepripažindami jo- 
ikių taikos derybų nei* pa
liaubų. ir toliau laukia Izra-

Linkime jam 
darbingų metų.

dar daug

lėlio valstybės galo ir griži-
GoMa Meir, tisai vadovavusi Iz- mo į SgVO tėvvnę. iš kurios
neito vyriausybei, bet dėl nesu- buvo izraelitų išvvti. Kadan-
tariną savo partijoje ii tą pa- gi Pateliuos partizanus re-,. . .
reiąą pasitraukusi. Ją pakeitė mia ir ginkluoja sovietai, taij^6®1^ a ef ies 

dantis faktas.

Čia galima priminti, kad . »
apie 900,000 Palestinos are- Sprogimas Chemijos 
bų gyvena Izraelio okupuo- #
tose srityse^ apie .300,000—‘ fabrike 
pačiame Izraely ir -dąj^gtau 
nei milionas — už Izraelio 
sienų. Nors jie taip savęs ir
suskilę, vadovaujami skir
tingų vadų ir nesutaria dėl 
kovos būdų, bet visi vienin
gai linki Izraelio valstybei

šeštadienį Flixborough 
(Anglijoje) chemijos įmo
nėj įvvko didelis sprogimas. 
Žuvo 30 žmonių, sužeistų 94. 
Nuostolių skaičiuojama 120 
mil. dil.

pražūties. O tai yra Izraeliui į Sprogimo priežastis dar 
nei laikinos ramybės, nei

dienu neža-
Icikas Rabinas. į nėra abejonės, kad ir ateity

Šen. William Fulbright 
pralaimėjo pirminius linki
mus. ir dėl to naujajame se
nate jo nebebus.

Jis senate išbuvo 30 metų. 
Jau 15 metų vadovauja už
sienio reikalų komitetui ir 
turėjo jame didelės įtakos.

Jis buvo didelis JAV už
sienio politikos kritikas ir 
dažnai pritardavo Sovietų

kvbos išolėtimo ir kitais ak- S‘g“ P°z*ciJ3* užsienio po- Kyftosisn etinio ir kitais ak- |itik klausimais, 
tualiais klausimais.

de.-nis derybose, nes norės verste užverčia dar likusį
grįžti su šiokia tokia sutar-1^^ pasaulį, 
timi. 1

Gavo net penkis 

diplomu j

Žmones nepamiršta 
Pasternako

Geeužės 30 d. tūkstančiai

įdomu tai. kad prieš porą 
savaičių JAV ambasados 
pareigūnai turėjo bėgti gel
bėti iš milicijos nagų net 
žinomą amerikieti komunis
tą Dean C. Hoxsey. Jis. so
vietu milicijos velkamas, ė- 
mė šaukti visa gerkle: "Gel
bėkite! Gelbėkite! Aš esu 
amerikietis!“ Mat, Hox?ey

Hong Konge gimęs Kevin 
Tong, 24 m. amžiaus, gar-

maskviečių — vyrų, moterų ( dar 1957 metais buvo išvv- 
ir vaiku — aplankė komu- kęs į Sovietų S-gą ir iki šiol

siajam Massachusetts Tech-. Persekioto rašytojo. | ten gyvenęs, bet. atsikandęs 
nologi jos In-titule gegužės i Nobelio premijos laureato, sovietų rojaus laimės, dabar 
31 d. gavo net penkis diplo-į Pasternako kapą Peredelki-, nutarė vėl ęrjzti | "kąmtalis- 

- ‘ne, netoli Maskvos. Kapas,tinę Amerikos vergija“... Ir 
buvo užversta? gėlėmis. įteko šauktis kapitalistu pa- 

Igalbos, kad tie >zge!bė*ų jo 
i Pasternakas mirė prieš 14. komunistini kailį nuo įraugi- 
I metų. Jis, kaip ir dabar Sol- nimo sovietinio saugumo rū- 

H. Kiisingeri* padėkojo ženicinąs, buvo komunl tų siuose...
Sirijos saugumo karininkui į valdžios nemalonėje, ir jam 
Adnan Barrieh, kuris vado-, nebuvo leista pačiam atsiim- 
vavo apie 7,000 Sirijos poli-įti Nobelio premiją. 
cijo« agentu armijai, saugo-, '■ Kisdngeris. nei kiti valdžios
jusiai iį JAV atotovą nuo a- -------------------------------------- Į sluoksniai iki šiol stengėsi
r.bų terori.tų jo 13 vizitu ‘ N.uj«.» Izraelio prtmje-' nficiąliai nemunyti, bet dą-
metu. TeroritUi riH laik, ra, Icikaa Rabinas, uiimda- bar. kilus snaudule trinks- 
siekė Kissingerį nužudyti ir n»*» Goldos Meir vietą, savo 
tuo suardyti paliaubų dery- kalboje pareiikė, kad Izrae

mus iš įvairių inzinenjos 
sričių.

liu įvykiu, riekiant vadi- 
1 namoio "atolvdžio“. nei

mui ir pačiai ambasadai ė- 
mus skųstas. į toki sutarties

oficialiai neskelbiama, bet j baa. Vienas žudikų rengęsis niekad arabams nmti-, Jaužvma turės būti atkrein-
spėjama, kad tai galėjęs bū- Kissingerį nušauti ii foto a- duosiąs visų užkariautų ie«, bent kongreso ir senato 
a.*__ i-2_ :____ mm. į dėmesys.ti nelaimingas atsitikimas. • parate įmontuoto šautuvo, mių*
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Amerikos Lietuvių kongresui 
artėjant

Pasikalbėjimu su Amerikos Lietuvių Tarybas 

pirmininku dr. K. B o b e 1 i y.

Šios vasaros pabaigoje, rugsėjo 28-29 dienomis. Chi
cagoje jvyks Amerikos Lietuvių Kongresas. Ii organi
zuoja Amerikos Lietuvių Taryba. Ta proga Įdomu dau
giau sužinoti apie ALT darbą, ir todėl jos pi:maniakui 
dr. Kaziui Bobeliui buvo pateikta eilė klausimu.

— Po paskutinio ALT suvažiavimo yra kiek pasi
keitęs valdybos ir tarybos sąstatas. Kaip dabar vyksta

— Didelių pasikeitimų neįvyko. Įsijungė į centro 
valdybą ir dire'ktoriatą daugiau jaunosios kartos atsto
vų. Darbo pasidalinimas daugiau detalizuotas, paskirs
tytas ir vyksta nuoširdžioje draugiškoje atmosferoje, — 
kalbėjo dr. K. Bobelis.

— Kokie dabar svarbiausi Altos rū pėsčia i?

Šiuo metu aktualus mūsų rūpestis tai nuo! irini* Si
mo Kudirkos klausimo kėlimas senate, atstovų rim uose. 
Valstybės departamente, Baltuosiuose rūmuose. ameri- 

suoiganizuoti visas jėgas jo

ZLETTiS, SO. BOSTufl

T
tono LB kultūros klubas, ku- rium, tai dabar jie | mdp 
rio pavyzdį pasekė ir kai bendrą organižfceinę«<or* 
kurių kitų miestų lietuviai, mą... su centru JAY-se, pri- 
Klube kiekvieno mėnesio dengtą mtkslo orgahizaci- 
kefcviitąjį še'tadienį būna jos skraiste“.
paskaita mokslo ar meno Jei ankstesnės generaci- 
klausimais ir tam pakviečia- jos žmones vadino ”karo nu- 

i mi iš kitų vietovių įžymūs sikaltėliais. hitlerininkais“, 
prelegentai. i tai šios generacijos žmonėm

Į Čia labai gerai yra su ior- reikėjo kito vaido. Ir jį tas 
Jganizavę lietuviai inžinie-*”’
iriai. ramovėnai, skautai ir 
Įkt. Gerai veikia Balfo sky
rius, kuriam vadovauja e-

<o. Uos tono Lietuvių Piliečių draugijos namai, čia liepos 1 d. vakare bus aosipaiiaiaM su SLA 
delegatais pokylis.

Mokslų akademijos narys“ 
surado. Tai — Amerikos 
“imperialistų“ samdiniai. 

Draugijos vadovybėje esą 
nergingasis Antanas ?p.d-'žmonės, “įrodžiusieji savo 
riulionis, LB apylinkė, va-’pasirengimą atlikti bet kokį 
dovaujama Antano Matjoė-|savo šeimininkų - imperia-
kos.

Šiuo metu Lituanistikos 
institutui vadovauja boeto- 
niškis dr. Jurgis Gimbutas.

Bostone ar jo artimesnė-

dieni skleidžia lietuvi ką žo- 
jau 40

« a e. I vien, sKieiuzia iieiov

Bostone daug ką pamatysite ir muzfk’
Be šitos programos, Bos-

Mt nėšio nebeliko iki re- žtnimo vakaras rengiamas tone dar turime “Garso ban- 
o įvykio Bostone — SLA So. Bostono Lietuvių Pilie- gų“ radfją, kuris pirma 

-eimo, kuris čia posėdžiaus čių d-jos salėje. Ji nuo vieš- penktadieniais, o dabar šeš-. . »• • f. . __ ______ n

kiečių spaudoje, pastangos ------ .r
paties ir jo motinos išlaisvinimui iš so.ietų vergi jis. I.v-| ,

*ha, <1j'^a Bražinskų reikalu. Al '.sį įj ,.4 djenoį,js Sako- bučio'pasiekiama autobusą tadieniais kalba Buliškai a-
pr^dėtojiTHęcųa kreiptis laiškais ir telegramomis, ka i me nea tos didelfe lie. per 15 minučių. pie lietu.Mkus reikalus ir

tuvių organizacijo? seime A'į vkę į tą vakarą sve- transliuoja lietuvišką dainą 
čia nėra buvę nuo 1948 me- čiai turės progos susipažin- ir muziką.
tų. kada jis birželio 21-26 ti su didžiausia Bostono lie- Bostonas lavinasi ir Pet

būtų išgauta‘jiems amnestija, buvo vienas iš labai reikš- 
-mingų darbų Bražinskams išlaisvinti iš kalėjimo, pritai- 
•kant amnestijos įstatymą. Mano paskutiniame vizite Tur-

lietu užsakymą?
Ypatingai nepatinka Iz-

vestijom, kad di z ugi jos lei
diniuose Pabaltijo respubli
kos vadinamos “okupuoto-

se apylinkėse gyvena ir ne- teritorijom“. Juk esą 
maža menininkų: rašytojai 
ctasys Santvaras, Antana - 
Gustaitis. Petras Pi’ka, Zig
mas Gavelis, fil. dr. Juozas;
Girnius, dailininkas Vikto
ras Vizgirda, akt. Aleksand
ra Gustaitienė, kompozito
riai Julius Gaidelis ir Jero
nimas Kačinskas, smuikinin
kas Izidorius Vasvliūnas, so
listai Daii/a Mongirdaitė.
Stasvs Liepa Benediktas’,
Poyilavičius. Birutė O. Alek
naitė, filmininkas Romas 

Į Šležas ir kt.
Gana. visko nesurašysi. Į

dabar, tik dabar tos respub
likom esančios “nepriklauso
mos*

GALIMA GAUTI-,
Keleivio adminutrseijoje 

galima gauti Leono Saba
liūno “Sočiai Democraey in 
Tsarist L'thuania. 1893— 
1904“.

Kaina Si 06.

“KARALIAI IR BULVĖS“

...................................... . . ...................... , ____ _______Tai LIUDO DOVYDĖNO
* ki jos ambasadoje Washingtone man buvo pabrėžta, kad ■ dienomis posėdžiavo Copley tuvių organizacija, įsteigta ro Viščinio vadovaujamą} Atvažiuokite, patys pama-'oio nuilaniu knvea. Joie
’ Turkija kreipia dėmesį į viešąją opiniją, ir daug prisidė-' Idaza viešbuty. prieš 75 metus, kuri dabarI Laisvės Varpo radiją, nors' tvrite. kad Bostone vra daug' _ 94 na*ako* kurias eo-

T jo tie apie 1,000 lietuvių, kurių laiškai ir telegramo- tu-1 j sejma neabejotinai at- a^je narj^?5. kl!’ vL 1 vielų ir žmonių. Į
. rėjo reikšmės, kad Bražinskai nebuvo grąžinti, o paleis-
* ti į laisvę.
,* Grįžtant dar prie 'Kudirkos reikalo, pažymėtina, Jie nenusivils. Seimo Pirmieji lietuviai apsigy-
* kad Aha jau ilgas laikas artimai veikia su koifgiesmanu renSėjai pasirūpins, kad jie veno So. Bostone. Čia ir_da-
' Hanrahan kuris šioie sritvie uoliai darbuehri Jam te- namt> kupun llgai ne‘ bar yrH sutelktos V18°* Bo8". Hanrahan, kuns šioje šiltyje uoliai darbuojasi. Jam te.- pamilžtamų gražių tono lie*uvių organizacijos.

Mes čia norime nors trum- Bevelk priek minėtos d-jos kurj d SLA „arj d 
pai painformuoti tuos, ku- namus yra Lietuvių Encmk>- ■ v*rta kad niū
riems Bo tonas iki šiol buvo pedijos įstaiga. Kaip Žino-}
visiškai svetimas.

Bostone yra daug «u ,u,.- .u.h, .r,Boetono Lietuvigzkas laik- kam valstybių- Tnemin <m vfrcims
maus. Juk tai vienas iš se- dabar leidžiama Bncydope-|rMztjg eja čj0 Ateitis, Lais- diiais nurodoma, kad Krem- TtKOFO IK VERGIJOS 
"■..... ............................. ‘--------- •“ • .......................- - . - IMPERIJA SOVIETŲ

* o
J seimų neabejotinai at- a**!e . .. , . . .

vyks ir tokių atstovu, kurie "os tu?a8 ®ekla ketv,rt> m‘- 
i Bostone nėra buvę. Tikime, 1,<>no <lo,erl«-

• kiamos informacijos ir palaikomas artimas ir 
” rysis. Altą Kudirkos ir jo motinos laisvinimo pa
• vedė kurį laiką slapta, nes buvo įsitikinusi, kad pi opa- 
J gandš nelaiku gali pakeikti galutiniam tikslui pa-iekti.
• Amerikos Lietuvių Taryba taip pat nuolat atsimena 

Saugumo konferenciją, ir tuo reikalu daromi niu

g’:?UilU' 
’ngas

»’ai i n i,ii
; pareiškimai Baltuosiuose rūmuose. Valstybės d- paita- 
1 mente, senato nariams bei kongresmanams. šalia :•> yra 
Z šimtai kitų rūpesčių: lietuvių reikalų kėlimas hrie 
Z ir kitomis progomis. Vasario 16 minėjimų organizavimas
* senate, atsovų rūmuose, lietuvių kolonijose, naujų skyrių 
- steigimas, vidinis organizacinis stiprinimasis.
• Nuo sausio 1 d. AJtos informacinėje talkoje stipriai 
Z reiškiasi kun. J. Prunskis, leisdamas biuleteniu . asme-

bet daugumą klausv*otų visi 
tiek sudaro bostoniškiai. I 

Dar toliau toje pačioje 
gatvėje (636 Broadway) y-; 
ra ir Keleivio įstaiga. —laik
raščio. kuris‘jau eina septy-j 
niasdešimtuonus metus ir'

Žemaitis

OKUPANTUI IR JIE 
UŽKLIUVO

džiai skaitys jaunimas ir se-
Į nimas. Ji susilaukė ir puikių 
į spaudos įvertinimų. Taigi 
paskubėkite įsigyti Keleėy. 

• Kaina $4.50.

31 Į
_r __________o________ ______________ rašo apie
Verta priminti, kad pir- šiandien dažnai linksniuoja-1

A-i a , ». imąsis laikra&is lietuvių kai- mą “dotente“, politini} ato-į
. ma, jau Heirti 36 tomai hę- ba 1893 m _ ,1^ «.rp Kremliaus ir Va-.

K ko |do- tuvių kalba eidkkųiedijOB fr! Bostono Lietuvigzkas laik- kam valstybių. T.

imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

kny«<

RUSIJA 

Joje smulkiai aprašyta 
sistema, 
kuriooa 

ir žuvo m flaų
seserys, giminės i

enciklopedijomis gali di-1 redaguoja kultūros žurnalą «», kur tik randa ar togai-1 bolševikinio teroro si 
o džiuotis ne trk Bostono, bet- Aidus, bet jie spausdinami voj* progą- O» Žinoma, vergų stovyklos h

ir viso laisvojo našlio lie- New Yorke. “da Kremliui akis graužia j fr°Vy^’
11 tuviai. Atvykę į Bostoną, bū-1 ^juo Keleivio pasukus H bet kokia pabaltiečiu veikla., Wservs, gimines *

prieisime le- Laikrašty tarp kitko šitaip j knygos kaina —
aplankyti, susipažinti su jos gionierių Stepono Dariau? rašoma: | 7R eentat

r- vyriausiu seimininku, be to.i “Sovietai nesitenkina ne-’

jas už JAV nepriklausomy
bę. Bostonas garsus savo
mokslo ir kultūros įstaigo-1 ir viso laisvojo pa-nulio J*- New Yorke' ‘ “da Kremliui aku graužia Į į? įVJ
mis. Jame daug gražių senų. tuviai. A*vykę į Bostoną, bū-. Nuo Keleivio pasukus H bet kokia pabaltiečiu veikla.,. .. į
istorinių pastatų ir daug *”• "*------ xi~: *— ..................... »
naujo- statybos.

rašydamas straipsnius kitų tautų spaudai. Jo iniciaty va Lietuviai čia pradėjo kur- vyriausiu šeimininku, be tojį^ namus. Netoli jų (484 “Sovietai nesitenkina ne- 
įsteigtas Lietuvių pa-tkatmirtkų biuras galės prisidėti prie tis jau beveik prieš 100 me- galėtu ir enciklopediją užsi-1 įj, gt) ^3^ Tautinės są- apykanta prieš vyresnę at- 

7. lietuviškų reikalų kėlimo Amerikos sluoksniuose. Altos tų. šiandien čia lietuvių ko- sakvti. įjungus lietuviškais motyvais eiviją, kuri atsirado čia po
“valdyba įsitikinusi, kad. kai šis kalbėtojų klubas na- Jonija nėra iš didžiųjų, bet, Ta pačia Br«ądway gatve viduje išgražintą namą, ku- antrojo pasaulinio karo irL « - • • _ « ___ ___*11 _ ____ .'f___

niskai palaikydamas ryšius su amerikiečių redaktoriais.

“SAULES ŠERMENYS“ 
Tai visai neseniai išleistassieks platesnius sluoksnius ir bus pripažintas kaip auto- j'ąvo veikla ne vienu požiū- paėję, rasite ne»tflt kčJių lie-, kiekvieno mėnesio savo veikla demaskavo s

. ritėtas, jo reikšmė bus ypatingos vertės. h111 pralenkia už save didės- tuvių gydytojų ir poros ne- trečiąjį šeštadieni susirenka vietinius persekiojimus pa-
V • • A-v 1 • X. v A v 1 • ♦ • ?nes* ' klIn?jaJnoj° turt0 pirkimo ir Kultūriniu subatvakarių da- Rusijoje ir jos paverg-

— Kranais tikslais šaukiama* Amerikos Lietuvių Xėra čia vietos smulkiai pardavimo taimininku ofi- iyviai Dažnai čia būna įvai- tuose kraštuose.
Kongresas ir kaip vyksta jo organizavimas? visos lietuvių veiklos apra- ?us, be* ir Baltic Florist. Tai h„ Hiirariiu susirinkimai ar Neapykanta ir

* — Amerikos Lietuvių Kongres 
nis renginvs, šaukiamas kas penkeri
parodyti Amerikos visuomenei didolę lietuvių vienybe. 1 ‘"S H*™!) katalikų para- išaugusius, cia moKs- didelio formato puo«-

; susiklausymą, tolerancija, masiniu minėjimu ’kmonst-.ra? t„ ..jdi? la? «ekma ’ I P*i°?>a*,yčia. Jos klebonas u? baigusius ir iranc'^s:njąi(nygąj§]ejdo Algimanto
* ruoti Ueiuvai daromą skriaudą, atkreipiant dėmesį i Lie- i'° ceB,re' *** atStoV'1 s“S,pa’ ‘'ad,,M ; 5? Antanas Baltnį»- (V M»Ąaus Knygų LeMimo

.. tuvoje nelegaliai besitęsiančią okupaciją, lietuvių teisių Į
* slopinimą. Taip pat siekiama atkreipti -JAV politikų iri

visuomenės dėmesį į pavojus, kurie gresia JAV-bėms — Šis reikalas aptartas preliminariniame suvažia-Į u‘Neg»jiina paminėti. kad'F«s“ Jame V. Šteinberg, 
vime New Yorke. Altą ruošia jai paskirta tema medžią- i ana “La

Antano Gustaičio satyrinės
___ _______________ __ ir humoristinės poezijos rih-

nu draugijų susirinkimai ar Neapykanta ir akcija nu- kinys, įdomiai ir gausiai
.................... ........ • ' * ’------ ’------- 1-------------- 9----- —lruotas dailininko VBi-

Vizgirdos.

- per daug pasitikint Sovietų Sąjungos pažadais. Aišku 
taip pat, kad toksai kongresas yra drauge ir Altos orga-

' nizacijos pajėgumo bei lietuvių visuomenės jai rėdomo 
pripažinimo demonstracija.

Kongreso paiuošimo ratas jau stipriai užsuktas. Pa
talpų reikalas sutvarkytas, baigiamas sudaryti amerikie-

- čių ir lietu.ių gaibės komitetas, sudarytos kongreso ren
gimo komisijos. T. Blinstrubas. dr. K. Šidlauskas, d r. Y. 
Šimaitis, dr. J. Valaitis jau giliai Įsitraukę i pa-kurinius 
kongreso programos parengimo darbus. Spaudos komi-

-sija, vadovaujama kun. dr. J. Prunskio. organizuoja in 
formaciją, planuoja prieškongresini ir pokongresii.i

—
jai paskirta

gą. Padėtį kiek komplikuoja susiskaldymai L. Bendruo-

, >nas, geras lietuvis ir nuoėir- jMaskvos Izvestijųj pon^as. Ji dar gaunama ir 
i dus lietuvių kultūrinių dar-' 1974.IV.6 straipsnio ”Moks- "Kdeivio“ administracijoje, 
bų rėmėjas. jlmgumo skreiste pnsiden-}Kajna $7.00.

čia nuo 1938 metų veikia 
Onos Ivalškienės vadovauja-

menėjo. Apskritai mums. lieuviams, reikia visiems tu- į mas tautinių šokių sambūris.
rėti viens kitam daugiau meilės, pasitikėjimo, ir tik ant 
tų pagrindų galėsime išvystyti stipresnį veikimą, visi tu- 
ėdami prieš akis bendrus Lietuvos laisvinimo reikalus.

taigi bene seniausias visame 
krašte ir vienas geriausių. J 
Jis dažnai šoka lietuvių ir 1

‘Latvijos TSR Mokslų aka- 
demij’o? narvs koresponden-Į 
tas ir istorijos instituto di
rektorius“, mokslo instituci
jai garbės nedarančiu tonu

NAUJOS DOVANOS
JAUNIESIEMS

Vyresniesiems — Julės

Altą vertina Lietuvių Bendruomenės kultūrinę veiklą, kitataučių renginiuose.
Altą finansiškai ir moraliai remia Vilką. Gal tik lauktina 
daugiau aiškios, tvirtos vadovaujančios linijos.

— Jūs, būdamas dideles Šv. Juozsąm ligonines chi
rurgijos skyriau* fefas, kur yra 44 chirurgai, ir tose pa-

■e^* reigc&e būdamas trečius usetus, būdamas pasižynrftjęer 
medikas, — kaip dabar randate laiko vadovauti Altai, 
kur yra taip gausu darbo?

— Būdamas chirurgas, turiu labai didelius ir plačius
. zienč su V. Šimkumi vadovauja sveikinimu ir reklamų * •s^)are^°^mus gaT0 /Plentams ir savo įprt iiinmui, 

. telkimo komisijai. R. Staniūnas rūpinasi jaunimo daly- k?rilh aišku, jokiu būdu nenorėčiu užleisti. Bet lygiai 
vavimu kongrese. Visi AHos skyriai ir apskritai ovgani- Lietuvos meilė ir lietuvių tautinės egzistencijos klaua- 
zftcijos yra informuojamos apie kongreso parengiamuo- man y1*3 darbūs ir reikšmmgi, todėl stengiuosi “kaip 

"alus dartnv. galima geriau profesinę ir organizacinę veiklą suderinti.
• «... . Lietuvos meilę man įskiepijo mano tėvai, ir ‘ją bandau

numatoma Lietuvos laisvinimo veiksniu j<»kiefpyti savo vaikams, — baigė savo pareiškimą Ame- 
koororencija. Kokios jo* perspektyvos. Tarybos pirmininkas dr. K. Bobelis.

dilų. Kun. A. Stasys, kun. A. Trakis ir kun. J. Prmskis 
planuoja kongreso pamaldas. Kun. A. Stasys ir O. Gra- 
dinskienė tvarko banketo reikalus. Jiems artimai talki- 

•ninkauja A. Pakalniškis. E. Vilimaitė. E. Smilgvs. T. Ku-

Bostone jau bekeik 25 me
tus veikia ir Aūkštesinoji li- 
tuanistflcos mokykla, kurią 
per tą laiką baigė daugybė 
jaunesniosios kartos lietu
vių, o tfabar ir jų vaikai čia 
mokosi. Mokykloje visada 
yra daugiau nei 100 moki
nių. Dabar joje darbuojasi 
13 mokytojų, ir jau apie 13 
metų jai vadovauja rašyto-: 
jas Antanas Gustaitis. Ilgus’ 
metus ši mokykla buvo prisi
glaudus parapijos mokyk
los (patalpose, o dabar nau
dojasi So. Bostono aukšt 
mokyklos rūmais.

ir naivumu puola “Baltiškų ’ švabaitės - Gylienės knyga 
studijų puoselėjimo draugi- “Gabriuko užrašai Kaina 
ja“. Esą. šaltasis karas bai- $3.00.
gėsi. “lietuviu, latvių ir estų; Mažiesiems — spalvotais 
reakcinė? buržuazinėm* na- paveikslais Jono Minelgos 
cionalistinės jėgos, siekda- eiliuotos pasakėlės “Kiškio 
mos tų pat tikslų, veikė sky- Pyragai“. Kaina $3.50.,

.GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;
IODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentą Ina-; 
I tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-< 
I iįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 18 savaičių vartojimui. Jė- 
I sų užsakymus siųsti su $8.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
I RATORY, 1437 86. 49tk Avė. Cicero, IR. 88889. JI 
| Atstovybė, 2498 DaugaB R4M WMser, 12, Ont, Cs^aūL 

JIB skyriam 7 Stattsart 50. Daisburgeretr. 7-19, W. 
Genaaay. Vaiatiaėae: J R J, 2557 W. 89tk St. Chicaga; 
5999 W. I9<k SL Cicerą: 4754 S. Wood SU ~Mam6; 
2928 N. toBuaakee Ave^ 1147 N. Ashland Ave^ CMease 
ir kitur.

Plačiai .žinomas yra Bos- «wss*ss«ss»ssMsss*sisssass»ss«s«essess««ssM«sMM«ssMassss»ssMui



^ualapis trečiai uoyi& ra bostor Kr. 23,1974 m. birželio 4 <t

Okupuotoje Lietuvoje
i, Salin ii Lietuvos!

stovykloje žuvo [ šio nacionalinio parko 
Kuikvi ' Pr°jektą paruošė architektai

| Vlada? Stauskas. Giedžius 
Sovietų S-gos vergų dar-’ Danilaitis ir geografas Po- 

foo stovykloje ties Perrca mi
rė ten 'kalintas lietuvis Kur-

vilas Kavaliauskas.

Vilniaus skaičiaikys. Jis turėjo skrandy pa-j 
vojingą žaizdą, bet vis vien, .
buvo varomas i sunkius miš-; Apie V dnių tokių statiš
ko kirtimo darbus. Darbe ‘jo ’ kos duomenų pateikia lei- 
jėgos tiek išseko, kad apal- j džiamas Maskvoj biuletenis

| Priežastys nėra ekonominės, jie jas tik panaudoja 
, valdžiai užgrobti, bet psichinės, nenormalus nukrypimas 
nuo žmoniškų sugyvenimo formų. Tokį liguistą dvasinį 
asmenų stovį mokslininkai vadina socialiniu sadizmu.

Žodis “sadizmas" pradėtas vaitoti vokiečių moksli
ninko neurologo batono Richaid von Krafft-Bbing, ku
rie pasinaudojo prancūzo markizo de Sade (pilna pavar
dė: Donatien AJphonse Francois comte de bade), gyve
nusio Prancūzijos revoliucijos metu, 1740-1814, paskelb
tomis apysakomis - išpažintimis iš savo nenormalių lyti
nių santykių su moterimis, kada pilną lytinį pasitenkini
mą jis turėdavo tik įvairiomis priemonėmis sukeldamas 
moterims skausmus. Apie lytinį sadizmą rašė Freudas ir 
eilė kitų mokslininkų.

ŽENTĄ TENISON AITE

LagoDi Garda

po. Nors sargybinis jį mušė, 
bet jis atsikelti jau nepajė
gė ir, vežamas į ligoninę, 
mirė.

Viestnik
1974:

Statistiki, Nr. 2,

1973 m. sausio 1 d. Vil
niuje buvo 409 tūkstančiai 

Sukūrė 19 operų I gyventojų. 1972 m. Vilniuje 
! gimė 6747 vaikai, iš jų 3445 

Lietuvoje kompozitoriai1 berniukai ir 3302 mergaitės, 
nuo 1953 iki 1973 metų su-J Mirė 1160 vyrų, 1218 mote 
kūrė 19 operų, iš kurių 17 rų ir 93 vaikai iki vieneriu 

metų amžiaus. Buvo 4485 
sutuoktuvės ir 1179 ištuok- 
tuvės.

1972 m. buvo pastatyta 
5000 butų, ir metų pabaigo
je miestas turėjo 4,925.000 
ketvirtainių metrų gyvena
mojo ploto. Tuo būdu vie
nam gyventojui tenka tiktai 
12 ketvitainių metrų grindų

1972-73 metais Vilniuje 
veikė 6 aukštosios mokyk
los. kurias lankė 28 tūkstan-

Sadizmas kaltais eina kartu su macochizmu, kai as
muo jaučia pasitenkinimą kankindamas pats save, tarsi 
bausdamas savo nuodėmingą kūną. atiba priversdamas 
kitus save kankinti. Tas žodis kilęs nuo Leupold van Sa- 
cher-Masoch. kuris prisipažino jaučiąs pasitenkinimą, kai 
kiti jį plaka. Macochizmą mini savo išpažintyje ii* Kous- 

i. Macochistinių polinkių turėjo ir kai kurie minėti 
diktatoriai. Taip pat macochizmu galima dalinai paaiš
kinti kankinių ir suimtųjų didvyrišką laikyseną žiauriau
sių tardymų metu arba net vykdant mirties bausmę.

(Ištraukos ii dienoraščio)

(Tęsinys)
Šiaurės Italija dėl nedarbo nevargsta. Net ir streikai t 

pastaruoju laiku kiek sumažėjo, energijos krizės įtakoj. į 
Atrodo, kad žmonės įsisąmonino padėties rimtumą ir dėl 
niekniekių nebeprotestuoja. Chemiškos pramonės nėra. 
Metalo apdiibimas. Keramika. Varis. Italai turi truputį 
nuosavos naftos. O svarbiausias žemės turtas yra marmo- į 
ras. O jo daug. Ištisi kalnai. “Kas bus.“ klausiu pono Al- 
faromeo, “jei nukasite kalnus? Jūsų kraštas bus lygus 
kaip Olandija.“

M ar m o ras parduodamas gabalais, arba jau apdirb
tomis plytelėmis. Eksportuojamas į kitus kraštus.

tis, Mahanou City. Ind., A. 
Kazanauskas. Vrbana. III., 
A. Buivydas. Burlington, 
Mass.. P. Stankus. Gartford. 

.Conn.. W. Bruzgis. W. Se- 
i caucus. N.J.. J. Dovydaitis, 
\ Michigan City. Ind.
1 Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja

Keleivio administracija

M.BARKAUSKO 
ĮPĖDINIAMS

1974 m. balandžio mėn. 
Kanadoje mirė Motiejus 
Barkauskas. žinomas dar 
kaip Mike Balkus, kuris tes
tamentu dali save turto yra 
užrašęs Magdalenai Degu-

kt .. , . . t, ,*• j , .tienei. gyvenusiai Albany,
Nors energijos knze Italijos per daug nepaliete, bet x.Y.. J.A. Nurilis. gyvenu- 

vakare devintą valandą visos reklamų šviesos privalomos [šiai Amsterdam. N.Y., ir Ag- 
užgesinti. Vidurnaktį po pirmos — kavinės, barai, ręsto- nes Allen. gyvenusiai Jovel- 
ranai visur uždaromi. la. Mass.

Astoria. Barbarano. 1974 m. balandžio 21 diena.

buvo pastatyta Vilniaus,
Kauno. Klaipėdos, Talino ir 
Rygos teatruose.

"Nacionalini* parka*“

"Lietuvos nacionalinis 
parkas“, kaip rašo Tiesa, bū
siąs įsteigtas Aukštaitijoje.
Švenčionių rajone. "Dabar
tinis Ignalinos landšaftinis,
Ažvinčių girios botaninis-zo
ologas draustiniai ir prie 
*jų "prisišliejusios artimiau
sios apylinkės. Geresnės vie
tos pirmajam nacionaliniam čiai studentų. Kitų mokyklų į

<1 raMMoi j buVO ^8 Vurlas lanko ■paritui valgiai berasi 78. kurias lankė 63

Normaliai įgimtas sadizmo polinkis vaikuose ii jau
nuoliuose bręstant išnyksta ar bent sumažėja, bet nenor
maliose brendimo sąlygose tas polinkis pasilieka arba net 
padidėja. Kiek čia turi įtakos šeima, mokykla, organiza-

Saulė jau smarkiai kaitina. Dienos gražios. Mano 
vyras ant balkono deginasi saulėje. Ars saulės vengiu ir 
ieškau pavėsio. Vakarai ilgi jau daug šiltesni. Mūsų vieš- 

rijos, bendras auklėjimas ir aplinka sadizmui sumažinti I butjs yra ir pakrantėje dar stato nauj,maudymo-
ar padidinti, mokslininkai šiuo metu pasakyti negali, bet!81 bi?8e‘’”- 2*j h“8*'"“ J8U buvo mUm8 keb™88 b,ur° 
tokios žinios būtų labai svarbios, norint išvengti didelių' ',a"u!,eta!? ,Tlk “J**“ dar ten neįmanoma. Sekanctais 
visuomeninių nelaimių, izoliuojant h* pagydant sadistinių ,m als’ ^el 31 KrlBime*
polinkių asmenis, ypaž asmenis, turinčius socialinio sadiz-1 Ežero vanduo labai švarus. Neužterštas ir visai per-; 
mo pradų. • Įmatomas. Tik iš kranto pusės staigus ir gilus. Už kelių

t R d inri- i j metrų dugno nebematyti. Vasarą čia suplaukia tūkstan-.
I ’ “S1 J . čiai vasarotojų. Turizmas yra visur svarbus pajamų šai- j

d - 1 tinis. Bet aš čia nenorėčiau būti liepos ir rugpiūčio mė-'
nesį.

BRAŽINSKAI DĖKOJA I Krėvės literatūros premijai j .. i
aitai Į atrinks ir balsų dauguma’ Gordonej krautuvių nedaug. Murano knrtalas. Pran-
ALTA1 ‘nuspręs penčių asmenų juri cūziška tekstilė, kurios kainos nepažymėtos. Vykstame

Ieškomosios arba apie jas 
ką žinantieji malonėkite ra
šyti Lietuve- Generaliniam 
Konsulatui Nevv Yorke:

Consulate General of Li-

thuania

41 We*t 82nd Street
New York. N.Y. 10024

Straipsnyje minima, kad j tūkstančiai mokinių; iš jų Dr. Kazys Babelis gavo 
toje apylinkėje esą Žeime-Į59 dieninės mokyklos su 55 Bražinskų iš Ankaros. Tur
ino, Balučio. Dringio. Ap-1 tūkstančiais mokinių. gegužės 15 d. lasytą
sahnaus ir Lūšio ežerai. i (E) | laišką (tada jie dar tebebu-

Dl PELES VERT6S

SPECIALIA I

Į LIETUVĄ
Nieko primokėti! 
Veltui pristatoma 
Pilnai apdrausta! 

SKA—komisija, kurios sprendimas su taksi į Salo. Čia daug batų krautuvių ir pigiau negu 1 40 šiltusKaru 
yrž galutinis. Juri komisijos Antwerpene. Vyras perka batus. Aš reikuosi sandalus. j sr AIKSO sifl fcMls 

5 VILNONtS SK \ROS 
32"x5?

eudėtis bus viešai paskelbta Dvi gražios pardavėjos .kalba vokiškai su stipriu itališku 
vėliab, kai savo atstovus ju- akcentu, kas skamba labai egzotiškai.

su aukxi siūlėm

5 ACRTUt SK AROS

■32”'x32" su aukso siūlėm
BENDRA KAINA $77. 
ORO PAŠTĮ . .. $91

5 VILNONtS SKAROS
32"x32" be kutu 

ir
ITALIŠKA PLIVšIN® 
LOVATIESfi

vo,Turkijos kalėjime), ku-1^ .k«nWj«Į P^i^eiu- 
name jie sako i

I

lr šiaurės italai yra darbštūs ir tvaikingi žmonės. J 
pietiečius jie žiūri iš aukšto. “Iš čia niekas nevyksta į užr

vių Rašytojų Draugija
Lietuvių Bendruomenė. ....... , „ , , . . ,

sierų dirbti , sako Barbarano kame mažos krautuvėlės 
1972-1973 metais išleistų- savininkė prancūziškai. (Aš ten peiku atvirukus, o vyras

jų knygų autoriai ir leidėjai cigaretes). “J Belgijos anglių kasyklas važiuoja italai iš 
yra prašomi Akademiniam pietų“.
^"mažiau kaiplV egzemp- Mūw* atostogos yra trumpos. Rytoj vykrtame į Mila- 

liorius Krėvės premijai kan- n$- Milane esu jau trečią kartą. Pirmą kartą aplankiau 
didatuojančių knygų. Ga- Milano katedrą, arba Domą. Mūsų grupė tada vaikštinėjo 
vus po 5 egz. kandidatuo- bažnyčios stogais, kas buvo labai įdomu. Tiesiog sunku

"Nuoširdžiai norime pa- 
j dėkoti Jums ir visai Ameri- 
i kos Lietuvių Tarybai už pa- 
I skelbimą atsišaukimo, ragi*

Socialiniai, aiiba visuomeniniai, mokslai aiškina, kaip nančio laisvojo pasaulio lie- 
žmonės iš primityvaus ir laukinio stovio, iš medžiotojų ir tuvius siųsti Turkijos vy- 
žūklautojų, patapo sėsliais ir žemdirbiais ir kaip bei kodėl riausybei laiškus, telegra- 
jie sukūrė didesnes bendruomenes, kurios iš paprastų kai- P1?8 _ e v
mų išaugo į miestus, šių laikų didmiesčiai yra milžiniško' Data2mu šaltiniu na- jan^^ knygų, ‘juri komisijos įsivaizduoti, kokia didelė yra Milano katedra. Ir kokia '
k ilgo progreso išdava, kuri leidžia daugeliui žmonių pa- tiri*a,meP peticijos tele- darbas būt|i dau2 našesnis graži pamorama, žiūrint nuo stogo. Ant bažnyčios rtogo ' 
sinaudolti paskutiniais technikos išradimais ir kultūros g^mos’ laiškai tūkstančiais ir len^vesni^- Negautas patenkama liftu. O viršuje visur marmoras. Baltas. Tąsyk 
patogumais. Grįžtama banga tie patogumai pasiekia kai- Į plaukte’ plaukia Turkijos vy- £972-73 metais išleistąsias lijo, ir Įnano draugė paslydo. Laimei, kad laimingai.
m4* ; ’ ' 1 < i. .j riausybei ir turi labai palan- ■ ” i Vėliau mūsų turistų grupę autobusas nuvežė į koply- Į'

o . ... .. . . i ku poveikį mūsų bylai... Ka-. * ’čią, kurioje yra garsioji Leonardo da Vinci freska "Pas-J
kai kuriomis blogybėmis, kaip alkoholizmas, narkotikai. S aTp^ B^zini-L^“ 8,**,nra Aka<’e-; k“t,ne ‘aka"ene • Š1 k»P1>'cla ™ P38®“1!"! k^
prostitucija, homoseksualizmas, plėšikavimas, kidnapi- tojuos m. kovo28 d. iki!™“10 8ambū™s PIrm- dr-jlaba', n“J°- b™ ^. sunadunu Bet,,
nimas, gengsterizmas, vaikų gaujų kovos, vagystės, liguis- balandžio 15 d. sunkiai sir- «r.Ui Ciplij«u,k.itei-T.n-i ■ du, »nt kun, yra freskos. l.ko sve.k.. Stebuklas , pa-1, 
ti mariniai žudymai, liguisti padegimai ir U. Tas blogybes j gan, teko būti kalėjimo H-1 m Vieton. Drive, Bale atk‘"a ltalab T* kOdel antr°J1 fre8ka> kUn
žmonės bando panaikinti ar sumažinti įvairiausiomis prie-

Socialinis sadizmas

dvijrubo dydžio 190x2-’0. 
gražūs raštai ir spalvos.
KAINA_____$123

—NETIKRI KAILIAI—

A?T5ėTausIoT 
puiki dovana
KAINA ....

vertes ir

$115.00

goninėje. Visos šios kančios’ 
vardan mūsų tautos laisvės, uite, Quebec, Canada. 
ir laimes“. j R£M£JA,

Pasirašė Pranas ir Algir
das Bražinskai.

ALT inf.

monėmis, gilinantis į tų negerovių pačias šaknis. Pana
šiai ir valstybių gyvenime.

Ilgą laiką buvo madoj įsitikinimas, kad ekonominės 
sąlygos nulemia beveik viską: valdžios formą, papročius, 
religiją, net filosofiją. Tos pažiūros aklai laikosi komu
nistai. Praktikoje, deja. patys komunistai daugiau reikš
mės skiria asmeniniai atskirų žmonių įtakai ir savo parti
jos narių aktyviai veiklai. Ekonomines sąlygas jie tiktai 
panaudoja kaip vieną iš daugelio priemonių savo revo
liucinei agitacijai.

Iš visuomeninių mokslų žinome, kaip atskirų žmonių 
sunkus fizinis ir protinis darbas per ilgus amžius sukūrė 
šių laikų gyvenimo sąlygas ir visuomeninius santykius.
Bet tik dabar, po didelių riaušių Amerikos miestuose, pra
dėta daugiau dėmesio kreipti į priežastis, kurios staigia 
banga gali sugriauti tą visą pažangą, nušluoti rūpestingą 
statybą, sunaikinti ar sustabdyti tą žmonijos progiesą.
Priežasčių surasta daug, bet ekonominės sąlygos nebuvo 
sprendžiamasis veiksnys, nes tuose siautėjimuose lemia
moji reikšmė priklausė ir priklauso atskirų asmenų įtakai.

Tokia atskirų asmenų griaunamoji arba antivisuo
meninė veidą pasireiškia ir valstybiniu mastu, ypač revo
liucijų, taikingų ar kruvinų, atveju. Lenino. Hitlerio, Sta
lino padaryta žala žmonijai bus amžinas įspėjimas, kad
visuomenė turi nuolat budėti savo kultūrinių laimėjimų ' Rimas numatomas š. m. špa-į kas, Dorchester, Mass., J. rh* _ T11 T
saigyboje. . Mo 5 d. Monitrealyje, Kana-! Dargis. Dearbom, Mich., ^°’

yra da Vinci kūryba, nėra pagarsėjusi.
Antrą kartą Milane pakeliui į Veneciją aplankėme

10-JI VINCO KRĖVĖS 

LITERATŪROS PREMIJA

j J. Lubeckas, Baltimorc, 
i Md., — $20.
j V. Dirsė. Otterville, On- 
tario, — $13.

N. Šležienė, Dorchester, 
Mass., — $7.

Z. Locke, San Diego, Cal.
Montrealio lietuvių Aka-!—$6. 

deminis sambūris šįmet ski-{ Po «5. N TSjronaitis 
... — TV1 * * KrėvėSj Hamtramck, Mich.. S. šmi-
'^‘“727,^* g-e'ltienė. Dorchester, Mass., A. 
naus., J972-1973 meta,s - Mengter> Chic nl. 
lentą lietuvių grozmes lite-!
ratūros knygą Vakarų pa-Į Po $3: H. Labasauskas, 
šaulyje. Vadovaujantis pre-Į Watertown, Conn., F. Nau- 
mijos statutu. Krėvės pre-rnidk, Greet Neck. N.Y., V. 
mija negali būti skiriamai Motuzas, Detroit, Mich.. M. 
knygai, jau atžymėtai kokia’Banis. Grand Rapids, Mich., 
kita premija ar laimėjusiai I J. Tumas. Detroit, Mich., E. 
literatūrinį konkursą. 500 Vdšiliauškas. Los Angeles,
dolerių vertės Vinco Krėvės 
literatūros premiją skiria ir

Ckl., D. Bernotas, Montreal. 
Que., A. Andriušis, Easton,

l Scalą. Programoje buvo "Cavaleria rustieana“ ir “Paja
cai“. Gražu ir įdomu. Verta pamatyti.

Milano gatvių judėjimas labai greitas. Italai yra geri 
šoferiai. Bet belgams, o dar labiau amerikiečiams, čia vai
ruoti automobilius nepatartina. Automobiliai juda žaibo 
greitumu.

Briusely keleivių kontrolė yra dar vis ta pati. Net 
modernizuota. Eini pro tam tikrus spindulius. Kai jie tyli 
— gerai. Bet kartais jie ima švilpti. Tokį keleivį žandarai 
tuojau griebia ir vedasi į būdelę. Išrengti, tur būt, neišren
gia, bet jau gerai iškrato kišenes, kame paslėpti ginklai. 
Kartais švilpia metalinės diržo sagtys. Kartais krūva 
smulkių monetų. Bet kiti keleiviai jau žiūri į tokį “švil
puką“ su tam tikru nepasitikėjimu. Nors dažnai tų “švil
pukų“ veidai atrodo padorūs, rimti, bet. kai saugiai nusi 
leidi aerodrome, apsidžiaugi. Tai vis daug geriau, negu 
būti pakeliui į Kubą, ar Dievas žino kur. Briuselio aerod
romas pilnas ginkluotų žandarų. Milane lėktuvą pasitinka 
ir palydi carabinieri. 0 tempora! O mores!

(Bus daugiau)

COMBINATION
SPEC1AL
LABAI VERTINGAS!

Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui. 100% 
vilnos. 3 jardai moterų 
žieminiam paltui. 100% 
vilnos. 3’s jardo vyrų 
kostiumui. 100% vilnos. 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei. 100% vilnos. 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio). 2 pagalviu 
užvalkalai. 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
KAINA .................. $203

SPECIAL I $01.00

Kokios priežastys vertė tuos asmenis ir toliau verčia 
į juos panašius mestis į žiaurų naikinimo d arba9 i

organizuoja Montrealio lie-» V. Dedulionis, Cleve-
tuvių Akademinis sambūris, i land, Ohio. V. Karosas, Ci-iCal.. V. Kazakaitis, So. Bos- 

cero, UI.. V. Lekavičius, Ed-jton. Mass.. B. Paliulis, Dor- 
Iškilmingas premijos įtei-’ monton. Altą.. T. Yankaus-' chester, Mass., J. Janulaitis,

Gudelis, 
J. Švisti Oje.

Knygą dHŠiintajai Yinc

j T. GarbausRas, Georgetoun Ma«
i III P Žilinskas, Hemet, čiauskienė Dorchester Ma..

J. Malinauskas, Camden. N. ’1 
J.. I. Banienė, Broomfield. 
Mi., E. Kazačenka, E. Nes-
consea. N.Y., L Bazėna?, 
Naug«Xuck, Conn . A. Sto
niu Bronx. N.Y.. J. Stašai-

10 sv. kiaulės tauku. 
10 sv. kvietiniu miltu. 
10 sv. rvžiu ir 10 sv. 
cukraus.

DAI G KITOKIU 
VERTINGU DOVANU

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo 1

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tikta: p*r

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. 
125 E 23rd Street

Fifth Floar
New York. N.Y. 10010

TeL 9S2-1530
LARAI SVARBU

Lankvtojams ii SSSR 
PtVftTl DRABl žlAI
Įrašykite specialaus

biuletenio!

Mes turime šio birnio 25 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

♦ 4



Puslapis ketvirtai KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 23,1974 m. birželiu 4 d.

DETROITO NAUJIENOS
Kultūrini* centras — visu ti dailininko Vytauto Jony

džiautraia* !no vitražais. Pats didžiau-
> sias, pats matomiausias km- 

Kai naujas greitkelis prieš Ras j kairę nuo altoriaus da- 
kelerius metus ruošėsi griau- bar sutviskęs visomis spekt- 
ti kuklią Dievo Apvaizdos ro spalvomis. Ten, centre.

• parapijos bažnytėlę ir dide-' su karūna ant gakos stov;
lę kleboniją, tos parapijos šv. Kazimieras, mažiausiai 
daugiausia naujieji ateiviai natūralaus žmogaus ūgio. 
darė spaudimą, kad su nau- į Aplink jj, sumažintomis, ii 
jomis parapijos statytomis i Mindaugo krikšto scena, ir 
(bažnyčia bei klebonija) iš-1 Vytautas Didysis ir. dar bi- 
augtų ir kultūrinio ct n ro J jau pasakyti per mažai susi- 
pa.-tatai. Tie. kurie su kle- pažinęs, kurie kiti kuni 
bonu tenorėjo tik bažnyčios gaįkščjai. Tai istoriškoji Lie 
ir klebonijos, turėjo nusileis- tuva> Dainėje pusėje, kiek 
ti. | atokiau nuo altoriaus, j ant-

Dievo Apvaizdos para-' rajj langą įtabunta Smūtke- 
pijos centras rugsėjo menesį' ]ju Lietuva. Čia matome di- 
minės pirmąsias metines.. ddį Rūpintojėli, iš visų pu- 
Kai šios eilutės lasomos, • gjų apsuptą mažu taukiniu 
jau, galima sakyti, baigiasi, kopMėlia Vitražus gavę ir 

•didžiųjų bei svarbiųjų ren-, visi kiti langai, tik jie, ro- 
[ginių sezono metai (nes nuo gos, šiaip religinio turinio, 
vidurio birželio iki vidurio ne lietuviškai tarinio. Gir- 
rugsėjo daugelis atostogau- dėjau žmones šnabždant ir 
ja ir mieste kultūrinis gyve- pusgarsiai džiaugiantis: da- 
nimas apmiršto). Reikia pa- bar tai jau bažnyčia lietu 
sidžiaugti, kad lietuvTkas viską, dabar jau lietuviška!

• gyvenimas kultūriniam cent-l .......................
Į re virte virė ne tik savaitga-1. tikrųjų, jungiuosj j ma 
liais. bet ir šiokių dienu va-! jV81 n.u?$*bmtų chorą. Man 

ikarais. Puikioje, erdvioje ’np Dievo Apvaizdos
.salAfo huvn -uranuin< Vasa-. ^nycia lie uviska. Irsalėje buvo -uren"tas Vasa-, .. < . . . .su-’ga ,u at8,stebėti, kaip vieno

. - tmnkM anU vinaniu riebukladario — dai’ininko
atrodai toks apsiblausę*? airiiiui per galvą. o aš n*u-j, „ Į^aa mm v;<rnll vnĮ{ mostelėjimu viekas pasikei-

— Maiki. aš mažne 
puoliau į didelį trubelį.

— O kas nutiko?

— Sveikas, tėve! Kodėl tu drožk lazda tam ankštom! J™ ?6’si,os.mi’į^rnaf’

— Maiki, mane norėjo 
akiuzinti jaunos turtingos 
mergaitės kidnapinimu!

— Kaip tai gali būti, tė
ve? Kas gi galėjo tave ap
kaltinti mergaitės pagrobi
mu?

— O buvo didelė bėda. 
Maiki. Sėdime mudu su Za- 
cirka tavernoje, geriame a- 
lų ir šnekame apie Bos-ono 
reikalus. Aš jam pradėjau 
pasakoti, kad šią vasarą 
Bostone bus seimas Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje. 
Ale Zacirka prastai girdi vi
sada, o tada ta ernoje jis 
visai apglušo! Mst, mes sė- 
dėjova tarp kitų stalų, kurie 
buvo gausiai aq>gulti aiiišių.

Programą pradėjo Šilai
nės tėvų komiteto ir kartu 
sukaktuvėms rengti komite-. 
to pirmininkas Leonas Mat-* 
vekas. Akademinei daliai1 
vadovavo viena iš Šilainės į 
crikštamočių Jūratė Pečiū
rienė. Baliaus metu pramo
ginę dalį atliko, padainuo
dama visą eilę šokių muzi
kai pritaikytų meilės dainų, 
čikagietė Vanda Panavaitė- 
Stankuvienė.
Du renginiai tą pačią dieną

Birželio 9 d., sekmadienį, 
‘vyks du dėmesio verti pobū
viai. Kultūriniame centre 
ituanistinės m-klos mokslo 
metų užbaigtuves rengia tė
vu komitetas. Tai tradicinis, 
kiekvieną pavasarį vykstąs, 
-enginys, kurio programoje 
bus ir pasižymėjusių moki
nių apdovanojimas, ir vai
kučių pasirodymai scenoje 
su deklamacijom, dainom, 
vaidinimėliu. Pradžia 12 v.

Sofijos ir Adolfo Vasiu- 
lių ūkyje prie Dainavos yra 
rengiama žurnalistų popie
tė. čia paskaitą skaPys Var
po red. Antanas Kučys. Po- 
oiete rengia LŽS Detroito 
skyriaus valdyba. Pradžia 
irgi maždaug vidurdienį.

Nors abu minimi popūviai 
yra lvgiai idomūs, bet nema-

Teises patarimai
Advokatė dr. M. iv 
kyti į Kelsivia skaitytoją 
reikalais. Tie

Laiško r^kia ąažsiMti, kad sieto Koloido 
skaitytojas.

siųsti tl

Ir &

Dr. M. ftvoikanokaa. Attoraoy at tora,
Boston Fivo BuikUag 
1895 Centre Street 
W. Ro»bury, Maoa. S21S2

Klausima* I mas. Aš labai abejoju, ar li-
< goninė remsis viraminėtais

Pernai mano vyras mirė i įstatymais, ieškodama alko- 
ir paliko skolos ligoninei už ’ los iš Tamstos sūnaus, 
jo gydymą. Jis dar nebuvo!
65 metų ir medicare neturė
jo. Kito draudimo jis irgi 
neturėjo, nes paskutiniu lai

Skaitytojui

Connecticut valstijoje

’’ i (Augiau pas mu< vienu ypu vi-7«ts pasiaei
siu anam stmam į numuO- te.Na, tas nmirtebejima,••
uirXu^d^d^ILai*>ai “> " ^'a«iai SS 3Vv^.-PJ™ ra ir «« *•»«• <•*-' AJ.80nl

n • • a... praėjo skautu Kaziuko mu- <laJt>®8- Vytautą- Jonynas L.j^vs žmonių tegali iose vo skolą?
,0” -

gąBA-ajg?

ku nedirbo. Dar jam gyvam Tamsta neturi jokios tei- 
esant, aš kreipiausi pašalpojsinės pareigoB sūnui Slaiky- 
į miestą, ir man ten atsakė,‘ti. Jeigu jis nesilaiko Tams- 
kad aš gailesiu gauti pašai- toe statomų sąlygų ir 
pos. Turto aš jokio neturiu. nemoka už butą ir vaM» tai 
Mano sūnus tarnauja civili-, Tamsta turi pilną teisę jam 
niu tarnautoju kariuomenė- pranešti, kad išsikraustytų 
’je (Air Force) ir gyvena vi- « Tamstos namų. 
sai kitame mieste. Į Ritas reikalas— ar Tams-

Man dabar sako. kad sū-'ta nori tai padaryti. Jei 
ne" nau, kad jie vie^sTito sėk-! turės mokėti už tėvo Ji varu išvarysi. .J™™ suo

mei pakenktų, vienas <u ki- «y^?mą ir kad miestas pa- mane, paskui gailėsies ir rū
tų konkuruotų vien jau to- «»Ipo? man neduos. Aš kol pmaes, kur jis gjpeina ir ką 
dėl, kad svečiams į žumalis- kas nė vieno cento nesu ga- daro. Nora jis ir yra 20 me
tinę popietę vietos visada y- iš miesto. t Jų amžiaus. — ir pagal jsta-

Ar sūnus turės mokėti tė- J tymus pilnametis. — vis tiek 
i jis lieka Tampos sūnum.

Tragiškojo Birželiošaunu- lietuviukas N Metu na k?a klausimėli pateikti, 
ko: šitie du mano rągular šilainės »5-riu Sakė- kad vitražus sustatęsr- «- J** sukvies minėjimas irivi?™ Padė^- 0 M . v^ioliktan

•_ •• • • * S milžinifkos lietuvis-1 pardkalavcs pus- Nebeateeku. kel»
o verčiau vieni ui wstwė Scenoje „ir. Iab“ mtensyvaus

.Detroite yra su liūdesiu mi-

Susirūpinusi našlė

Massachusetts.

kartiumieriai, ir jie tOniį. 
ra litvimans. Jūs nespeSut, kpl7„ miKinii

Scenoje
kitų sveikatą? Tada storas muoju pasirodė Hamiltono! 
airišis, katram aš'jau taikiau Aukuro teatoa , paskui Chi- 
skelti į priešakinius dantis, cagos tautinių šokių an- 
?ako barmanui: olrait. mis- samblis Grandis ir neseniai 
ter, bet tegul jie pasako, kas mūsiškė šilainė. įvyko ke- 
yra SLA, ką anas čia ant liolika mažesnio masto mi- 
stalo užrašė? Na. irtas iš- nfįimu. pobūvių, suvažiavi- 
puręs rupūžė rodo į mane mu (mažesnio ma<o — čia 
su pilotu! Aš jam sakau: reVftia su mažu žmonių 
Okey, mister! Jeigu nori ži- skaičiumi; jokiu būdu tai 
noti, kas yra SLA ir, durnas nereiškia nuvertinimo, pav.. 
būdamas, nežinai, tai aš tau JAV LB atstovų suvažiavi- 
dumiui pasakysiu: SLA — mo ir kelių kitų). Nuolat da- 
reiškia: Susajedi LMviani- rė savo sueieas skautai, rin-'

Atsakyme*

Patariu su juo pasikalbėti 
rimtai ir, jei galima, šaltai, 

Į prieš šaukiant policiją savo 
į sūnui išmesti.
1 Beje, jei Tamstos sūnus 
Į nesulaužė jokio įstatymo, 
policija atsisakys kištis į 

reflu-

Tai tie airišiai jau gerokai Į ans Amerike 1 O jis man sa- ateitininkai, kai buvo 
-- 1= J ! 1 ko: kodėl visos gaaietos ra- įrenotos modernios kropš-i-

šo, kad SLA’ yra Symfcione- mo lentos, ėmė lankvt?s ir 
se Liberation Army? Tada sportininkai, šilainės šoke-, 
aš jam sakau: mister, aš to- Ja’» daugelį metu repetavę, 
kios armijos nežinau, bet Pavojingose mie^o dalyse.’ 
prie SLA — Susajedi Lit- dabar naudojasi kultūriniu 
vianians Aimerike — jau 50 ? centru. O užvis svarbiausia, 
metų priklausau. Į uf;ls mū u širdžiai mieliau-

m- ivxx-- u • *. ! šia yra tai, kad kultūriniame
Tėve, nevaikščiok į ta-, cc,^re patogias patal- 

įpr ? lituanistinė moky kla. Po

buvo nugėrę ir šnekėdami 
dideli ermyderi kėlė. Per tą 
didelį liarma Zacirka nega
lėjo nugirsti, ka aš jam pori
nu. Ir jis ėmė klausinėti, kas 
suvažiavo, kur suvažiavo? 
O aš jam sakau: Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje, 
Bostone. Ir kad 'jam būtų 
dar aiškiau, pavilgęs pirštą 
į alų, nurisavojau jam kaip 
mokėdamas ant stalo dide
lėm literom ”SLA. Boston“ 
ir pradėjau jam į pat ausį 
aiškinti.

— Tai kas iš to, tėve?
— Marki, iš to išėjo ne

girdėtas daiktas! Staiga vi
ri airišiai nutilo ir sužiuro 
į mano užrašą “SLA“. Pas
kui girdžiu, vienas airišis ki
tam sako: tas dainn poliak 
sako kitam damn polakui, 
kad SLA bus Bostone, tai 
jis turi žinoti, kur yra pa
grobta Pa*ty Hearst. O ki
tas sako: Mr. Hearst iš Kali
fornijos prižadėjo $50,000 
už bent kokia žinią, kuri nu
rodytu. kur Patricia yra! Jei 
SLA jau Bostone, tai gal jie 
Sa atvežė ir Patty? Reikia 
tuos polakus suimti, ir gal 
mes uždirbsim nenk’asde- 
šimt tūkstančiu doleriu! Aš 
pamačiau. Maiki, kad 
gali išeiti batalija per

Jei tėvai yra beturčiai ir .
w patys negali užsidirbti dėl 'T8™6*1! seimynimug

5MSM5.te “ '
jį kartu mini estai, latkiai ir massacnušvis put-,

4 ietuviai, susibūrę į Baltijos v.a,k12LS’1 bVd Pn’’
- “ /'verčiami prisidėti pne savo!tautų komitetą. šis į:taty-» 

“destitute

LAWRENCE, MASS. 

Mirė M. Layūnienė

veraas ir nesiveržk senatvė
je į muštynes su pasigėru- 
siais t aveniu lankytojais.

— Maiki. kaip nesiveržk. 
jeigu yra užgautas unaras? 
Ale airišiai retrytino, ir mu
du su Zacirka, užsimokėję 
už alų, unaravai išpjova. Bet 
sakyk, kodėl Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje nepa- 
traūkia į teismą tos Armijos 
už SLA vaido pavogimą?

— T^ve, visų pirma čia 
nėra pasisavinimas, o tik 
tos pačios raidės, o iš kitos 
pusės, Syntbionese Libera
tion Army yra slapta tero
ristų organizacija, kurios 
narių ir policija negali su
gaudyti. Tai kaip juos pa
trauksi į teismą?

— Vis tiek, Maiki, Susi
vienijimą? turėtų išimti pa
tentą ant inirialų “SLA

tiekos me»tų kampininkavi- 
mnj

Dabar, pirmiesiems moks
lo. ir įvairių renginiu sezoni
ni ms metams ku’tūriniaime 
oe įtre besibaigiant, sunku 
ja i ir įsivaizduoti, ka me” 
be kultūrinio centro Detroi
te darytume. Nepaisant dar 
vi okio stieliaus, kai kurių 
st: fyibos klaidų, didesniu

želio minėjimas J^ks k^ū- mas Yad,ma^T ’ <*’“** Negailestinga mirtis vėl 
riniamp centre sekmadieni Pa™nts statine . Be šio bau- įėplėėė iė mūsų tarpo vien* 
birželio 16 d ir prasidės 12 ^ž,am<>j0 statuto, Maveachu- ger* lietuvį: gegužės 5 d. SdV Kalbėtoju^ra “tte ‘uri.dar Marijona Kurgoemtė-
kviesti svečias iė New Yor- ?»•. kuns:,num?t.° “ma?- Legtaienė. 78 m. ami, gi- 
ko — Batuno pirmininkas £,7as,vaikaį i®.1*? ,ls H? ">“» Lietuvoje, i šį kraėt* 
Keštutis Miklas, Lietuviško- <’,r’’a•tun ma.<eti tėvams »- atvežta dar vaikystėje.H ri3mmė'kviečiama k£> ,aikyti tuo a‘veiu- «- Ji priklausė Sv. Omos d- 
Lodau dalyvauti. Esmne Y.ai yra beturŠ,iai ir Pasidar? M Li0tuviu Moterų klubui, 
kelis kaltus sausesni čia už ftnans,ne nasta welfare p Senų Piliečių klubui. Mote-
lr‘vius ir kelSika ar kelias- a^°.ra5ijai Ji.buv?ir*-
dešimt kartu eau -esni už es- kas PrivaJo mokėti tėvams pa Keleivio skaitytoja. Pa-
tus. tai ir dalyvauti privalo- ££kytiį pl*M-XnUV v Iaidote Immacu,ate kaPinė’ 

i^ė vaikas uždirba ir kiek ge.
e ‘ jis turi savo paties įsiparei- Liko liūdintys sūnus Pet-

gojimu, kaip. pav., savo pa- ras Kurgonas N. Andoveiy 
ties šeimo? išlaikymas. • ir duktė LiBian Gagliard. 

Tačiau šis įstatymas, kiek1 
Neseniai per lietuvišką žinau, labai retai yra vykdo-!

radijo programą buvo pa
skelbta. o, regis, vėliau ir

! gausiai.Galina Gobienė

Tinkamai pagerbėm Šilainę

Apie keturi šimtai žmonių 
gegužės 18 d. susirinko į 
kultūrinį centrą Gailinos Go- 
bienės ir jos prieis 25-rius 
metus įsteigtos šokių grupės 
Šilainės pagerbti. Kaip ir vi
sada punktualiai (šį kaitą 
tik su keturių minučių pavė
simu) buvo pradėta Šilai
nės programa scenoje. Ne‘ 
40 minučių šilainiškiai šoko 
beveik be atvangos, scenai 
neužsidarant ir labai puikiai 
atliko 12 tautinių šokių

Lituanistinei mokyklai 
Žiburio vardas?

• ) M. 

10,000 ŠEIMA

nvomeniu skn-tumu užbaigi' 
m bei tobub’nimo darbus, daugiausia retai matomų, o- 
af’ekamt. kultūrinio centro! riginalių. Po to, tryliktąjį šo- 
pr 'aima visi džiaugiamės, j kį — Sadutę — vadovei de

dikuotą, šokant, į sceną buvo
Ci vitražai, ir bažnyčia 

lietuviika

Ne kartą girdėjau vienas 
ki ą klausinėjant, kas gi Die
vo Apvaizdos bažnyčioje y- 
ra lietuviško? Jokių lietuviš
ku ornamentų iš lauko pu-

iškilmingai įvesta Galina 
Gobienė. Visos šokusios 
mergaitės atidavė jai savo 
rožes. Vėl arti valandos tru- 
kurioje sveikinimų ir apdo
vanojimų programoje buvo 
išsakytas Detroito lietuvių 
džiaugsmas ir pareikšta pa
garba visos eilės sveikintojų

Draugo dienraštyje pakar
tota, kad I B Detroito litua
nistinė mokykla tėvų susi
rinkimo ar tėvų komiteto 
posėdžio metu buvo pava
dinta Žiburio lituanistine 
mokykla.

Kad eilę metu V- vardo iš- 
’ muštai mokyklai padaliau 

vardas vėl buvo suteiktas, 
tai reikia tėvu? ar ju atsto
vus komitete sveikinti. Gai
la tik. kad vardas parinktas 
staigiai, neaogalvotai ir. 
manding, labai prabas. Ži
burio vardą duoti Lietuvos 
nepriklausomybės priešauš
ryje buvo neblogai. Bet ži
burio vardas dabar, kai tu
rime dešimtis tautos didvy
riu bei kankiniu, didesnių ir 
už katalikų Bažnyčio? kano
nizuojamuosius, tai visokie 
žiburiai, aušros, varpai ir 
kitokie panašūs bendriniai— Tėve, eik išsimiegoti., rėi, nieko lietuviško nė kuk ------- ------- „ __ . ,

čia'Išgėrei perdaug alaus ir dari Hame, taupiame, modernia-J iš tolimų miestų. Buvo per- -J?tavandaai prieš yx>si 
po- smijėudfeai. m girtai* ai-i ve vidaus įrengime. įskaityta ir Michigano vab- j ™»škai mĄtonka. Tai vie-,

i --------- v-o „ns^vno haTnv^irM tiios mibematoriaus nmlrlfl.! na. Antra, ši mokykla gavo»

lių kitų pastangomis ir pa
vadinta Vinco Kudirkos var
do lituanistine mokykla.

Vaidas buvo atimtas ta
da, kai ji neva su-ijungė su 
šv. Antano parapijos litua
nistine mokykla, o iš tikrųjų, 
kai į ją attvezė savo vaikus 
labai ambicingos keliolika 
šeimų iš anos mokyklos ir 
pareikalavo, kad mokyklos 
vardas būtų pakeistas. Čia 
ivyko savotiška tragikome
dija: norėta likviduoti šv.
Alntano mokykla nesilikvi- 
davo, o tik pasivadino Auš
ros lituanistine mokykla ir 
tebefveikia iki šių dienu, kad 
ir vos su keliolika mokinių;
Vinco Kudirkos lituanistinė 
mokykla, tautos didvyrio 
vardo netekusi, keletą metų 
vadinosi Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės li
tuanistine mokykla. Mano
daug kartų keltas balsas Purkas 
spaudoje grąžinti Vinco Ku-| premijuota apysaka jmmi-

Chicagos Tautinėse kapi
nėse nuo 1911 m. kovo 28 
dienos iki šiol jau atgulė po* 
ilsio 9.232 lietuviai. Tenai 
dar yra vietos 1*295 šeimoms 
ir 5,260 patvieniams. 

KOBINYS IR UGNIS

Jaunas kompozitorius pa
rodė kartą savo kūrinį Beet* 
hovenui (1770-1827) ir. no
rėdamas sužinoti jo nuomo
nę. drąsiai paklausė, atėjęs 
atsiimti savo partitūros:

— Maestro, ar a& teisingai 
pasielgiau, įdėdamas f šį sa
vo kūrinį tiek daug ugnies?

— Ne, — atsakė garsusis 
kompozitorius: daug protin
giau būtų buvę, jeigu tamsta 
visą ši savo kūrinį būtum į* 
dėjęs į ugnį...

DOVANA JAUNIMUI

mifca. ir dėl viAo ač po įt.-'rUUs besigin^MM* I K« ^jonie b.žnyčioa,0jo6 gubematori.ua P~k'^'”a^"‘^į“^J^'dirkos ^7^0 Mgir^ SKSS2S?bJSS! 
h. nžamčriau am krumpliui - Jefcu ta taip adalini, apžiūri gegužės 18-19 d.c-macija, šilainė* sukak uvių praūži, Redfmde^ Pnrt tu- g^gSenč 186 pat., k&£

‘ įlomis, tiesiai žado neteko- dien* skelbianti via) lietu- »"« JJ *>uyo įteigta dihuu», „c, psi„
a------- -s—X Įviu diena Miriiurarw» Valenjono Vizgirdos ir ke- Alfonsas Nakas_____ . už na ra. o Zacirka!; tai gut nait. Malki!

pasaldau, kai aš pamerksiu,) — Labanakt, tėve! me. Visi langai buvo ispuoš-įvių diena Michignne. $3.00.

gubematori.ua
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Vietinės žinios
MANCHESTER, N.H. 

Lietuviai meno šventėje

TIKRI IR NETIKRI 
ŽYDAI

HAM1LTON, ONT. 

"Talka“ gražiai auga

"Taikos“ bankelioNew Yorke leidžiamo ru-

UNO KATINO PARODAI Tragiškųjų 

Praeitą Įfeštadienį ir sek-Į
madienj (birželio 1-2). So., Birželio 15 d., šeštadienį, ^ur*ame, 
Bostono Jtietuvnj Piliečių p vai. ruošiamas Tra- 
d-ios salėje vyko dabartinioigi;kojo Birželio minėjimas.
Jietuvos darhnmko Lmojjo programoje:
Katino darbu paroda, kuna •
surengė Bo-tono santarie-j Mišios už lietuvių tau-
ftah Ją -Iplanke ne#ma7a"įtos kankinius Šv. Petro lie- 
gkaičius onieciu n o i- j t . parapijos bažnyčioje 
mesmų apylinkių lietuvių. ~ 'J? JSo. Bostone.I

Parodoje bivo išstatyti'' o. . ..
34 nedidelio formato _2? Tuoj pamaldų—mi-
relM d-'vbai. Tai abstrakU-,"^™“8 8ij’»'e 
niai kūriniai, su ©Arimaisi f88^81^ baitus kun. Vvtau- 
Vairiais simboliai?. Kai ku- į** Zakaras. Matulaičio po 
rie šių kūriniu, matyt jau* . 0 naiuu Putname kane 
ankstesnėje parodoje buvoH,nya’- Menine 
nupirkti, o ne vieną U- l’ku- }**Hk® solistas B. Povilavi

___ T v..z:riuiu fririjo 
lankytojai.

šios parodos čius ir komp. J. Kačinskas

Viai T*x»etnm lr n*>vlinM--
Šia nroga da^. Viktoras Į ’snhivip? lo’5onJqn»?

Vizgirda aužve’eė ne tik L’- 
t»o Katino darbu* bet patei
kė labai dalvkwka ir kon. 
densnota visu I ’etnvos dai
lės auraVku p^žvai^n nai- 
b’ustruodamas ja skaidrėm. 
Buvo m»1»esti ir praeities lai
kai. dailės meno šuolis į Va
karų Eurono* d va* a. pra
dedant APS kolektyvu, ir 
vėlesni
ligi dabarties.

be 1S kultūrinio 
pobūdžio organizacijų, da
lyvavo net 38 tautybių atsto
vai. Iš pabaltiečių tik lietu
viai turėjo įrengę savo .• 'ty
rių, kuriame visos sienos bu
vo užkabinėtos puikių spal
vų gudriu audėjų rastu dro
bėmis. au fomis I ietuvoie. 
Didelėje stik’o dėžėje išdės
tyti gintaro dirbiniai žavėjo 
kiekvieną praeit, i. č’a buvo 
ralima matyti smukiausių 
oapuošalų. įvairiu karolių 
•uvenyrv ir iu visu tarpe — 
vieną didžiuli svarini gin
taro gabalą natūraliame sto
vyje. išžvejota iš Baltijos 
gelmių. Puikiai papildė pa
rodėle Amerikoje leistos lie
tuviu kalba knvgos, laikraš
čiai. žurnalai, žemėlapiai ir

"Ministerijos atstovas at
sivedė du neseniai atvažia
vusius imigrantus, jau gerai 
įsikūrusius ir patenkintus sa-

Bankelis turi 458 skolinin
kus. Asmeninių paskolų iš
duota $551,398, nekilnoja
mąjį turtą įkeitus — $3,459, 

bankuose bu-
lų kalbą Izraelio mokyklo-Į u*!""
se, o žmona dirba chirurge. 5 
An.iasis Nuchumovskis iš 
Rygos taip pat dėsto anglų 
kalbą, labai gerai abu kalba 
angliškai ir. kaip paaiškėjo, 
iš mažens mokė.-i hebrajų 
kalbos. Taigi jie neturėjo 
sunkumų dėl kalbos.

vo likim“. Vienas jų 8api««'‘£ 
iš Vilniaus dabar dėsto ang-i vo $578 7^ j»t

an

T -otnvlp m-nsatU 
Vv?nn?«»mos dplvvan

Rn«*rt*«n I R v»Mv1w

Turime dar vieną teioinmk* 

—Alg. Makaitį

Birželio 2 d. Algis M akai
i kū^'Sotaįiai li3?aV0 B“ UnJ/c1rsite 

1 'to teisių daktaro diplomą 
j Liepos mėnesį jis laikys e<r

>1EVO KA tALYSTftS žlNKH

DIEVAS IK PROTAS

Tęsinys Nr. 13
Mesijas pažadėtas

Jėzaus pirmojo atėjimo lai
kuose daug žydu budėjo ir lau- 
sė atėjimo seniai |iažudėtojo| 
Mesijo. Mums (Kisakyta, kad 
vieną naktį Judėjos jiakalnėje, 
xame ganytojai ganė savo uvis,

_ staiga pasirodė viršgamtinė
jai ar inžinieriai iš Maskvos l *v>es» ir patrinta nvi»aprast» i 

- - halsai.
Netikėtii.u svajonė, tu gal pa I 

sakysi?
Atsiminkime, kad jei Biblija ., 

via tuo, kuo ji tariasi esanti, —J'
lie i Irraeli važiunia ne Sutv«rtoj° tiks,M Hnk žmonių; Jie J izraeij \aziuoja ne j vaikų apreiškimas, ir tai to pa-1

na. Be jų lietuviu atstovavi- <le.1. “T®.*®"!®"0- "e. * ? ,'!** ,"“,'“Si±
i;., religinių įsitikinimų, bet del’s*u\ k,tUs* didžiuosius tvėrimo

mo 38-nių kitu tautų .arpe . . Omdetn ^crn’.e ii»' <b»rbus.— Vai jau nebesunku tl- ;
-itame fesivalvje nebūtų. ‘ .F°? keti. kad tokia Aukščiausia !n-
Tiems talkinin-ka.o FJena dl?ėja,JCIOJ.fc an’|teUgęntwka i-^yts-yra taip pat;

, i’. V - ..-i • • tisemitizmo atmosferoje, ne- sutverusi įvairius dvasinių esy-neariu, is Nasves ,» muk.ais malėBugijoje ateities sau ir,-'* «"•“« --kšte-niuos

"Aplamai imigrantai iš 
Pabaltijo valstybių — aukš
tos kokybės, tai europiečiai. 
Jiems visada buvo artima 
Europos kultūra. O gydyto-

Lietuvos vaizdai.
Visą rūpesti ir ruošos naš-;ar Leningrado jaučiasi žy

tą, rengiant šį pasirodymą. ’^ais ūk pagal pasą «* pavar 
užsikrovė ant savo pečių ”£•
Manchestery gyvenąs Juo-’ 
zas Juškevičius su sei.o žmo-'

JOHN’S HARDWARE |

398 W. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7178 (namų)

.«

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij. 
Programa Naujoj Anglijo 
d stoties WLYN, 1360 k 
lociklų ir iš stoties Eto 
101.7 mc.. veikia sek marti e 
obU3 nuo 1 iki 1 *30 vai. die 
ią. Perduodama:
■aaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
10a ir Magdutės pasaka.

Parduodą
Parduodami gerame stovyje

' namų dažytojo pastoliai (stage) 
Kreiptis Bostono tel. 2<>K-04ti4.

11 tviilriuia »m»wiei oje. ne-, •"UtvėrUsi

u putniais m_fs ntoitiue mu iv b’M ordenus mikštesniuos laips-Tintarais ir drobėmis, visa »u«joje ateities .xąu n , njJiw ne(fu žm(1)I1„ lr Jam ,
a • . .. ^rausliu šeima iš V»švė« YaiKam8 « svajjojo a- norėjus, kad šitie aukštesni an-[

Be senesniu darbu, pkaid- žadinus gauti teisei vers i? enauda ir hnHzii 1>,e 1 Izraelį jie atvy- geiisgi sutvėrimui susikalbėtų 1
va—- arifvnkutn nraktika. irooemi.. . pauna ir ounejl- dvasiškai neuasiraoše ir su žmonėmis tokiame svarbia-'

mu sutinkant svečius, Dau- mume atsitikime, koks buvo Išga-* 
Tėlai iš Bedfnrdo ir kiti. i l’™81" k“ rytoj., gimimas. Jam l.uv.. vi-1

,1U laukia naujame krašte, sai lengva parengt i tokį susisie-! 
Kitiems metams Juškevi- kurio kalba ir papročiai, k,n,,‘. .... i

čiai mėgins suburti daugiau jiems visiškai svetimi.“ | 1aip •**” ir Pa(,are’ I
’ietuvių ir parur.-ti platesne Į Vienam iš šitų galingų ange-

Minčti Sapiras ir Nachu- tarpininkaujant. Dievas |m

Biznio reikalais kreipus , 
Baltic Floriats gėlių ir dova 
nų krautuvę, 602 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0439. Ten gauna 
mas Ir Keleivia.

Itažau ir Taisau
6amus ii lauke ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

dalią, k» pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STAKINSKAS 

220 Sarta HIU Are. 
Doreheater, Maaa 
Tek CO S-5SM

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas
597 East Broadway

So. Boston, Mass. 02127

Tek 268-8099 
Draudžia namus ir automobL 

liūs nuo vrsokių nelaimių. 
Naujas auto draudimų iataty- 

VėiiuiMii 1 mas -vra komplikuotas. Draus- 
b ! darni mūsų agentūroje, gausite 

v i>as informacijas bei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti.

1 Jokių problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių aųtomobi- 

i liūs.

I Taip imt atliekame namų plr- 
! kimo ir pardavimo patarnavi
mas.

Todėl, jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamų jį 
turtą, prašome paskanmbfaitl

telefonu 268-6030

DHACD1MO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rtišią 

draudimus
Kreiptis senu adrsnu:

BKON1S KONTR1M 
b96 Bmadway 

Mo. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1701

rė«e matėme tapvbo* kūri- advokato praktika.
nių Gudaičio. Cvirkienės,! . . . . .
KuzmiMkio. Mackevičiaus, i Naujasis teisininkas jav 
Savickio. Džiaukš*o. Veive- V™ Pačiai pasireiškęs lietu- 
rvtės. Tūleikio. skulptoriaus viV visuomeninėje veikloje. 
Vildžiūno. Valiaus. Stasiu-,Jis Fa JAV LB tarybos na- 
levičiaus, SunraiHo Antana- rys, vienas jos Gaibės teis 
vičiaus, Švažo, Kisarausko mo nariu. So. Bostono Lie 
ir daugelio kitų. Pabaknrj tuvių Piliečių d-ios iždinin- 
FkaidrČRe buvo >parodyti Vii- kas. Bostono l^uamstinė 
niaus dailininkai sero stu- mokyklos mokvtoias. veik 
dMi aplirikoje. Tai buvo tar- lūs Kultūros klubo ir kitr 
S1* \I.,U8^ru°la mūsų dailės is- organizacijų narys, 
toriios santrauka, sudariusi
galimybę geriau pažinti iri Sveikiname AM Makait' 
dabaituies okuo. Lietuvos jr linkime iam didelės sėk- 
dailinmkų problemas ir jų mgR profesiniame ir visuo- 
i urybmes traukos kryptį. į meniniame darbe.

LHnanUtinč. mokyklos kolegijų
F pabaigtuvės

Bolone kolegiia baigė i*
Bostono Aukš|. Lituanis-, aavn bakalauro lavvmi A1 

tiflės mokyklos mokslo metų °on Dro dn«. po. Bostone 
pabaigtuvės bu? «į šeštadie-; Vietovių Piliečių d-ios p?r 
*1, birželio 8 d. {mininko įSfaelrt Tb^vinokr

! cf»pps. ir Frederiek W?’*e+
9 vai. lyto — pamaldos į N. Anglijos vyčių veikėja*

ŠV. Petro lietuvių parapijos! _______  _________
bažnyčioje.

Po pamaldų — programa 
salėje po bažnyčią: diplo
mų įteikimas, mokiniu kūrv- 
ba, komp. Juliaus Gafrielio 
vedamas mokinių choras.

Nuoširdžiai kviečiame d*. 
lWawti ne Hk visus mokiniu®
?r iu tėvelius, bet ir vimw 
lietuvius, kuriem® rūni 
nt jaunimo švietimo reika
lai.

Tėvų komitetas

PtSfVC !»»»’
KALBNDORIU5

Rugpjūčio 11 d. Romuvos 
parke. Brocktone, seniausių 
Nz Anglijoje radijo progra
mų gegižfeė.

Lapkričio 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos UI 
aukšto saloje ramovėnų Lie
tuko kariuomenės atkūrimo 
56 m. sukakties minėjimas.

nrogramą. S<T<mės jiems!
K. Da.

fkelbė ganytojams: “Nebijoki, movski3 Vilniuje ir Rygoje te, nes $tai aš skelbiu jums didį į 
' neblogai gyveno. Išvažiuo- džiaugsmą, koks bus visiems

ATSIUNTI PAMINĖTI ! darni į Izraelį, jie turėjo ir žmonėms, kad Šiandien jums gi-( 
AloIUfMIE r AMINE II i k J me Dovydo mieste Išganytoms; .daug ką paaukoti. , jw vra Kristu„ viMpuU.- -'
Medini* dievas, Vlado1 T a k vi • i i-i 

Mingėlos 11 apsakymų, vir- .. I ®®oyc" Mausimą, kode!
sėlis dail Vinco Alek<and- Jle talP Padare.šie atsakė: *™’k v kal,r r'r ^•*k,a sens urtii. Vinco mes ann- wUo/lo ‘ M hebrajų žodis Mesijas. la.B..
ravičiaus, 24f> psl., kaina ne-' - j j®! visada jautėmės esą tasai ange|iAkas paskelbimas 

, Žydai ir norėjome, kad ir Į reiškia, kad pasaulio Mesijas,f

Luko 2:10,11. 
Žodis Kristus yra kilęs iš 

pat, 
l aigi

Ar skaityto*?

Napoleone*, Baltija, 
rike, parašė Vincas Trumpa 
251 psl., įrišta, kaina $6.00

Amerikos lietuvių istorija
redagavo dr. A. Kučas, 63! 
psl., kaina $10.00.

Chicago* istorija, paraš< 
Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai iliustruota, kai 
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

Amerikos lietuvių politike
parašė dr. K. Šidlauskas. į 
vadas dr P. Grigaičio, kai 
na $1.60.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak 
tualials klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $6.00.

Mdngfngas Mikasės laifr 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 pat. kaina $1.50.

forafMėtftt pifiMaftim 
Mralyti Keleivį. Jo kaine

įfM

pažymėta. Knyga gaunama - . .
iŠ autoriaus adresu: : mu8V vaikai butM zJ,dai

33546 Clinton Dr., Ster>;
ling Ht*., Mich. 48077. ?

Paguoda, akimirkų kroni-t 
kos 4,1 dalis, parašė Bronys J 
Raila. 428 psl., kaina minkš-į 
tais viršeliais $5.00, kietais*
— $5.50.

Pašiurpo meno velnias,
7 novelės, parašė Liudas 
Dovydėnas, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50. 
kietais —.$$4.00.

Paskutiniąsias dvi knygas 
šleido Nidos Knygų Klubas 
(1 Ladbroke Gardens, Lon- 
don, W II 2PU).

kutį Dievas taip ilgai buvo ža 
; dėjęs atsiusti, daUtr buvo aktu
aliai gimęs ir kad Jis iš tikrųjų 
I buvo pasaulio Išganytojas. Dėl 
• to tai buvo “geros naujienos vi- 

— nes Jo gi- 
palaimintos

| “visos žemės giminės“.
I O kaip Jėzus, Mesijas, bus i»a- 
saalio Išp.inytoju? Kokie bus a- 
,nie palaiminimai, kokius Jis su- 

GANA TO JUNGO, Kip> teiks visiems?
ro Bielinio atsiminimai, 492 ,a.to- ki* mes jau Žinojom, pa-

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

• siems žmonėms 
! mimu turėjo būti

sirodo, kad Adomo prasižengi
mu žmonijos padermė prarado 
privilegiją amžinai gyventi ant 
žemės. Taigi jei mirtis reiškia

psL kaina $5.00.
TRYS IR VIENA, Janinos

Narūnės atiminimai apie
rašytojus Gabrielę Petkevi- ka'P.k,»d aiškiai pasirodo.

u a * " . ’ tai lie paliuosavimo is mirties
ČIŪtę, Balį sruogų, Y»]ir be atsteigimo gyvenimam nė 

vienas iš mūsų nebūtų galėjęs 
būti “išganytas“.

n A V A1 *1 R A ST I S

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja skaitytojus a p U paša ulinius ir lietuviškufliRftM 
įvvkiun, deda daug ir įdomių nuotraukų Ir atvirai pasimbe 
apie visu?: mūsų vr-unmeninio? be» kuli Oriniu* klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kurtame taukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
«v»rWa problema..
’ NP®RIKLAUS(?M t MF.IVVA“ yn dina m Ak s. mtaą B- 
efvljos laikraštis, ieškąs nauju henlr.idarMą bei idėją, et- 
•uomet atviras kiekvieno puomonei. kurta kovoja ir dirba ui 
neprikišnsomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-ne 80.66 

Adresas-
7722 George Street. USaite-Montreai. 696. Ooebee. CANADA

SLA SVSIV1ENIJI91A3
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Ką tik gavome

Amazonės džiunglėse, ro
manas, parakė Jo«e Eustasio 
Rivera, vertė P. Gaučys. 355 
isl.. kaina $6.00.

Naujųjų metų istorija, —
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas, 182 psl., kaina $4.50.

ėilko tinklai, 7 pasakoji
mai, Aloyzo Barono, 182 
psl., kaina $4.50.

Tautvilą, romanas, parašė 
Juozas Kralikauskas, 205 
psl., kaina $4.00.

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Si radijo programa trans-
JJMuvių Taryba išjojama šeštadieniai* iš 

(80 metų krturo. laisvi. WBUR
kovoje), parašė Leonardas . k-ta.
Simutis, 498 psl., kaina $10. nuo 1:00 iki 1:30 vaL “*UI

Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

MES VALDYSlM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psU n to
mas $48 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

WE WILL CONOUER
THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas. 217 psl., kaina 
$6.00.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus 
H tomas. $36 psl. kaina $6

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

K4 LAUMES LEME
(apie Salomėją Nėr!)? Pat 
anėMs Orinteitė^ 284 pri. 
Kaina $3.00.
4TSIMINIMAI, paraiė Juo 

zas Liūdžius, 848 poeto 
niaf. kaina........... $8.00

RASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI APIE

JUOZĄ LIŪDŽIU Patoairi 
lės Liddžfavtoaėa, 88 pri. 
cafna • • •••••••« • • • • •••••••• • • si

SIAURUOJU TAKIUU.

Ramybė žemėje! — Kada?

O ką sakysime apie faktą, 
kad ?tsai Išganytojas, Mesijas, 
atėjo į pasaulį kone du tūkstan
čiai met ų atgal, ir vistiek pasau
lis miršta, kaip ir pirmiau ? Ko
kioje prasmėje Jis yra jo išga
nytojas? Jei nėra ‘amžinų kan 
čių, iš kurių žmonija turėtų bū
ti išgelliėta, tai iš ko ir kaip ta
sai Mesijas išgelbės? Ir ar po iš
gelbėjimo atrodys visai kas ki
to?

žinoma, visiems prisimena 
puikioji muzika ir sužavėjuntie- 
ji pamokslai, kokie skelbiami 
per Kalėdas kiekvienoje krikš
čionijos bažnyčioje. Šauksmas 
apie “ramybę žemėj ir gerą va
lią žmonėms“ kasmet pasigirsto 
kiekvienoje vietoje. Bet ar ne 
tiesa, k*ad iki šiam laikui tie šū
kavimai didžiumoje buvo vien 
tušti žodžiai? Argi šauksmas 
“ramybė žemėje“, atsiliepiantis 
mirštančio kareivio ausyse, tu
ri didelės reikšmės?

Kas domitės Tiesa, mes pri 
siųsim veltui spaudos. Kreipki 
t ės šiuo adresu *

Lithuanian Bible Studento, 
212 E. ?rd Street, 

Spring Valby, IIL 61362.

90A FM K. B. KriraSaa^ 178
*•••••••••••• • e

pri.
$8L

(Skelbimas) Ii

SLA—jau 86 met ą tarnauja lietuvių ytauomenai ir išmokė
jo daugiai kaip SEjPTfNLS MIIJONUS dolerią 
nariams.

Keturių fintenudtoe orgarisadjt — 
gyvybės apdraudę ir Ilgoje pašaipą, kuri yn 

pigi, ms,SUSIVIENIJIMAS neieško priao, o teikta
patarnavimus saritorpbsės pagalbos pagrindu. 

8LA—- jau turi daugiau, kaip tris aa puse vaHone daltrią
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sangL Kiekvienai 

čia gali gauti įvairių klasių rotkaVaglaaolaa
nuo $100.60 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — Ba.
dosrmeat Insurance, kad jaunuolis gautų pinigui 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

BLA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių lERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdrsudoo tik 62.00 
etametaam.

SLA—AKCIDBNTALf APDRAUDA
amžiaus asmenims, rekomenduojama Rstariikų 
klabą Ir draugijų nartams. Ui 81,000.00 akddtata- 

Hs apdrsudoo mokestis $2.00 i metus
i yra daugumoje lietuvių koloniją. Kreipkttlo 

• kuopą veikėjus, ir Ue plaėiau paaiškins apie 
8aaivien1 jiam darbus.

Geusito spausdin*as Informacijas, jeigu 
parašysite:
Lltbuaaten Ailbuso of America
167 Woat 36th Street, Nesr T ark, R.T. 16661
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Vietines žinios
KAS DABAR TUO PASIRŪPINS?

Ką tik sukako 70 metų, 
kai buvo atšauktas draudi
mas spausdinti lietuviškur 
raštus lotyniškomis raidė-' 
mis.

To įvykio 50 metų sukak
ties minėjimu Bostone anuo
met susirūpino Lietuvių Dar
bininkų d-jos 21 kuopa, ku
li sudarė specialų komitetą 
ir 1954 m. gegužės 9 d. Mu- 
nicijal namų salėje tą su
kakti paminėjo.

Tada minėjime prof. Vac
lovas Biržiška skaitė pa kai
tą tema "Lietuvių karas su 
Maskoliais už savo spaudą“, 
poetas Stasys Santvaras pa
skaitė savo tiis eilėraščius.
aktorė Alek *andra Gudai
tienė padeklamavo Fausto 
Klišos "Palikau tėvų statytą 
namą“ ir V. Ališo "Miško 
broliai“, dainavo Juliaus 
Gaidelio vyrų choras.

Minėjime dalyvavo ir 
sveikinimo žodį tarė to me

E. Manomaičiui 65 m.

Inž. Eugenijus Manomai- 
tis gegužės 29 d. savo šei
mos taipe atšventė 65 m. 
sūkaktį.

Sukaktuvininkas yra veik
lus Bostono lietuvių koloni
jos narys, jos kultūrinių ren
ginių dalyvis.

Manomaičių šeimoje ge
gužės 29 d. tikrai yra reikš
minga. Tą dieną prieš 54 
metus gimė Mykolas Mano- 
maitis, lietuvių skautu vei
kėjas, o, rodos, prieš 81 m. 
— ir Ona Blakutienė, Euge
nijaus Manomaičio žmonos 
motina.

Visiem sukaktuvininkam 
linkime laimingų metų.

Vien* ekskursija grįžo, 
kita išvažiavo

Trans-Atlantie Travel Ser
vice, kuriai vadovauja Aldo
na Adomonienė, organizuo
ta ekskursija į Lietuvą gri
žo gegužės 29 d., o birželio 
4 d. Lietuvon išvyko kita. 
Joje yra daugiau nei 40 as
menų.

Skautų lokių nebus

Mus prašo pranešti, kad 
šį penktadienį. birželio 7 d., 
skautų šokių Norwoode ne
bus.

to Massachusetts senato pre
zidentas John Powers.

Jackaus Sonios pastango
mis buvo surengta draustų
jų knygų parodėlė.

Tos sukakties rengėjų ko
mitetą sudarė: pirm. J. Stil- 
sonas, vieepirm. A. Ketura
kis, sek r. J. Sonda, nariai— 
Ign. Vilėniškis, St. Santva
ras. S. Janeliūnas. A. Čapli
kas ir A. Andriulionis.

Tai buvo prieš 29 metų.
Bet nėra abejonės, kad 

būtų gėda Bostono lietu
viams. jeigu jie dabar to įvy
kio 70 metu sukakties nepri
simintu. l ietuviu Darbinin-Į 
kų d-ia jau nebėra pajėgi | 
to darbo atlik'i, tai io ture-' 
tų imkis kokia nors kita or
ganizacija.

Kadangi iki vasaros to 
nebapadarysime, tai būtu 
dar ne vėlu ir rudeni šią su-j 
kakti paminėti. Bet tektų jau| 
dabar apie tai pagalvoti ir 
pradėti ruoš‘is. J. V-gas

IEŠKO VEDĖJO

i So. Bostono Lietuvių Pil. 
draugija ieško reikalų vedė
jo (menedžerio). Kreiptis į

valdybos pirmininką St. 
Drevinską, 368 W. Broad
vray, So. Boston, Ma. 02127.

Kreipiantis rastu, prašo-1 
m* suteikti apie save žinių: I 
apie eitas pareigas ir kt.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
srštadieniab ir sekmadienbb veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
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 • e k m ad I e a I a i s 

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

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

Atsilankykite ir busite maloniai nustebinti!

S.B.LP. DRAUGUOS VADOVYBfi

Frontbonne Academy i 
Miltone

gegužės 30 d. brandos a- 
testatus suteikė šioms lietu
vaitėms: Astai J. Danasai- 
tei, Vilfjai J. Eikinaitei, Dai
vai R. Kleinaitei ir Redai 0.
Veitai tei.■<

<A| Milton Academy

po konkursinių egzaminų 
priimta Daiva Veitaitė.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ UETUVISKŲ KNYGŲ.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

□c Ii
i

*

^^0

r

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 

‘kelias valandas įrengia
mas garo, karšto vandens 
ar šiito oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS J 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metą 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 4.36-1201 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL

WORCESTER. MASS.
TeL SW 8 2868

yra yieaintcJė oficiali jst»«- 
ga Worcastery, mari siunčia

tiesiog iš W
torio į Lietuvą ir kalas Rusė 
jos valdomas sritis- Čia kak

greitai ar sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ar kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Senas parvirsta ir negir-

Flood Square 
Barduare Co.

X. I. ALBSff A 
S» KAST 0BOA»WA« 
OOUT* KS7ON, MAUS. 

IELEKONA8 AN 8-4148
Banjamio Mmn Dalai 

kopterun Stencira
StlkUi Laa

Vte-kla reiiin«aya _____ 
Brlkmacya pi pratariama 
Via. AU taMhaa <U*fc«e*

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakarnio

i p e o į n i s 
OPTOMKTR1NTAS

Valandos:
nu« 9 va» ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mana

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Peter Maktvytu
Cm.itarAMMa 
st Cbnrcb Street

ŠL Miltas, Mane.
AUMre vtaaa eetetaraM, narnė
ta Ir pra

Tebfenaa: H8-ŠS7I

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E.Rodd
(RUDOKnJTft) 

OPTOMSTRI8T8

nuo 10 ryto Iki 6 vakaro

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

MaaaapMaomaaMaMaMaMaaaeMė

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ

A. J. NAMAKSY
Rsal Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neirtos Centre. Mass. 02169

TeL 332-2648
laaoMaaMMaMaiaaMoaaaMoaamaa

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL
AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINI8

173 Arthur SU Brocktoa, Maas. 02402. TeL 384-7209

’oooooo.ooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Keleivio administracijoje 
galime gauti Lietuvos epo*

lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštėtą. Kaina 86.00.

Paštu

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mase. 01804 
TaL 7983347

Tiesiai iš Worceeieris 
Ham įvairius siuntiaius į Lieta 
vą Ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Muštiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, nuristo ir pramotai* gami- 
šių. Turime vietoje įvairių via 
tiašs gamybos ir importuotą 
prekių iš kitų kraštų visai še- 
mestis baisomis. Bs to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. da 
eumokfcdte pinigus, s giminiu 
ten vietoje galit pasirinkti aš*

Taipogi tarpininkaujame psr 
tam tikras įstaigas stoikviesti 
gimines čia pas esvs į svečius 
ar auobuiaiam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
aiaaite. Vedėjas A. SchyriaaU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION 

(VAIRIA U81A& DOVANA*

15 BOSTONO I LIETUVĄ 
far kitus Rusijon

Pristatymas greitas kr 
garantuotas

užsisakyti tuklią 
certifikatus, automobiliiis, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo 
nuo 8 vaL ryto iki 5 vai*

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

susitarimą telefonu.
380 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 2880068

aooooooooeooooom

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai veistus, išpildoma gydytoją rs 

eeptus Ir turime visus gatavus vaistus.

M reik vaistą — eikit į lietuvišką rašstiną 
Sav. Emanusl L. Rosengard, B. Beg- Pkarm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Msfsam AN 8-4020
Nas 9 vaL ryte Iki 8 vaL v„ išskyrus iveutadieaim Ir sskm. 

meeoooeeeoaaaeeaeoemoeoooooeoooooooooeoeeeoeeoosdl

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas 
O Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Sk.nbinkit. R
268- 4662 Į

PJRMMMJgy OTMJfMafl

ai visas kitus indėlius muks
i’*’ . ' ..

Nuo įdėjimo dienus — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas drasdlmag 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šis banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalua.

Reikale ss tarnautojais galima susikalbėti ir UetuviikaL Turtas (Asssts) yra

viri >274,000,000

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

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

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryte iki 3:39 vaL 
P® pi«tą»

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

Skambinkite 825-9090
Jb atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto Iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

oi nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda' 
9J7% pelno) , ,

J. A

Trans-Atlantie Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į s v e č i u s — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tiekets) 
Išrašomi belaskiant— be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pro- 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, (vairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

> Darbo valandos: — — — —
Ketvirtadieniais 
šeštadieniais

383 West Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 2888784 
Visą Skyrių vedėja Aldona Aš




