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70-TIEJI METAI

Ar Kipro prez. Makarios 
žuvo sukilime?

Ir Erlichmanas

i Prisiekusiųjų teismas bu- 
• vusį prez. Nixono vyriausią- 
i jj patarėją vidaus reikalams 

Sukilimą surengė graikai dešinieji kartikiai, kurie ! Johną Erlichmaną ir 3 kitus. 
... a.- • j įkaitinamas sąmokslu pažeis-

aiekia Kiprą pnjunti pne Graikijos. Žinios dar prieita- Įti gydytojo psichiatro Fid-
raujančios, net sukilimą* dar vyksta. Gali vėl Ubai įsi- j Hngo pilietines teises, pripa- 

1 žino kaltais. Tas gydytoųas
tempti Grikijos ir Turkijos santykUi. i ' gydė dr. Ellsbeigą, kuris bu-

J vo kaltinamas ipavogęs iš 
Kipro sala, esanti tarpe prastai padidėti įtampa tarp Į Pentagono slaptų dokumen-

Graikijos ir Turkijos, jau Graikijos ir Turkijos. j tų ir juos paskelbęs. Fidlin- 
1967 m. buvo atkreipusi ji įgo kabinete įsiveržėliai ieš-
save pasaulio dėmesį. Mat, > Paskutinės žinios skelbia.
joje iš 600.000 gyventojų a-* kad sukilimą įvykdė tautinė 
78'; yra graikų ir 18% tur-j gvari ja. kad .policija ir kiti 
kų, kurie nuo senų laikų ne-. gitarai remia Makarios, 
sugyvena. Graikai norėtų'1 J

Kiprą prijungti prie Graiki

•kojo Ellsbergo 
duomenų.

sveikatos

Einamųjų įvykių kronika 
vėl atgijo

Sovietų saugumo organams gaudant pogrindinės 

spaudo* leidėju* ir bendradarbiu*, apie pusantrų metų ji 

buvo nutilusi, o dabar vėl išėjo try• numeriai.'

jos, kuriai ji priklausė seno
vėje, o tulikai — linkę į Tur
kijos pusę, kurie salą val-

I kad jis dar gyvas, o sukilė
liai pakartotinai tvirtina, 
kad arkivyskupas žuvęs.

Dar vėlesnės žinios spėja.
i- u • t— • « z kad arfcfry’kup“ apėjęs Pa-

de ligi pirmojo PMtulinio bėgti į Angiijos atstovybę. 
Po to karo Kipras pateko e8ąy net pa^ "velionis“ šau-

Teismas Ei lichman, pri-; ’W1“* ““
pažino ir melavusiu teismui. pM’ *"“ ’* 4 w“*,h »«*••««<-

Teisėjo sprendimas busi Bo’ Uncolno ir T. Rimievelti. Kiekvieno veidas yra
paskelbtas liepos 31 d. Jis1 60 PŠ4ą atto kakl<* ibi smakro. šiam darbui vadovavo akelp-

' gali boti nubaustas iki 25' toriu» Borfbuaas. Darbas buvo pradėtas 1927 m. Ir beirtas 1941 
metų kalėti ir pinigine baus-i Jb» kaiaavo 1 mil. dolerią. Federaliaė valdtia davė $836,000. 
me iki $40,000. lt

Kanadoje laimėjo 

liberalai
Liberalų partija, kuriai 

j vadovauja Trudeau, liepos 
8 d. rinkimuose gavo dau
giau nei pusę visų atstovų. 
Parlamente yra 264 atstovai. 
Senajame Trudeau partija

Sovietijos pogrindininkų 
leidžiama “Einamųjų įvykių 
kronika“ ilgą laiką buvo gi
lus ir patikimas žinių šalti
nis Vakarų spaudai apie į- 
vairius teroro veiksmus, 
vykdomus Sovietų Sąjungoj 
prieš bet kokį opozicijos pa
sireiškimą. Iš šio biuletenio 
ir mes daug ką sužinodavo-

turėjo 109 atstovus, o dabar |kag dedasi Lietuvoje, 
turės 140. Konservatoriai Si Kronika painformavo ir

anglų protektoratan, o 1960 
m. rugpjūčio 16 d. gavo ne
priklausomybę.

Tais metais Kipre prezi
dentu buvo išrinktas arki
vyskupas Makarios, kuris 
dar kartą perrinktaaėM pa
reigas ėjo Iki šiol,•’*

Prez. Makarios padėtis 
visą laiką buvo sunkoka, 
nes kraštutiniai dešinieji 
graikai sukūrė partizanini 
sąjūdį, siekdami Kiprą jėga 
prijungti prie Graikijos, o 
turkai buvo taip pat nepati
kimi.

1967 m. tarp iių dviejų 
tautybių Kipre kilo kruvinos 
pjautynės, ir tik Jungtinių A

kiąsis per radiją pagalbos.
Eilicbmanas žada nutari-' 

mą tuoj apeliuoti ir tikisi,; Sinatra įįeidė

apie Simo Kudirkos bylą bei 
jo likimą ir apie Romo Ka
lantos susideginimą ir po to 
sekusias riaušes ar paskirų 
tautiečių suėmimus.

pralaimėjo 12 atstovų ir be
turės 96.

Smarkiai pralaimėjo ir 
naujieji demokratai, kurie 
beišrinko 16 atstovų, o turė
jo 31. Nebeišrinktas net jų 
vadas Lewis. Kredito parti
ja vietoj 15 beturės 12 atsto-

tVashingtone mirė 

Kari Warren
bet aukililiai aavo teHciamo-įkad būsiąs išteisintas.

informacijose jį vistiek Į Iki šiol ryšium su ^^•'taikroitininku^
—1—“ į gate byla jau nuteisti 36 as-į

1 menys. I Nuvykęs j Australija kon- Praeitą savaitę mirė Earl

Rugsėjo 9 d. prasidės to1 g*"4* Fr.”k i Warren, 88 metu ai "
paties Eriichmano, buvusio: Sinatra laitojtininkus r va- į Velionis 18 aetijtov 

-________ i rifam ”hrtwudS4n lsikrsiH.IBaltųjų

marina

Sovietų saugumui 
prinus dl

Senatorių kaltina 
Icgiių iminiu

Floridos grand jury ap
kaltino šen. Gurney ir 6 ki-

rūmų personalo vir-

amžiaus
metų buvo Aukš. 

tetato pirmininkas, d- priėš
šininko Haldemano. buvu-l n.inke8 — vertėa pro*-, Ui 12 metų Kalifornijos gū
sio gen. prokuroro Mitchel-i titutėmis. į bematorius.
lio ir kitų byla. Jie kaltinami

tusicyšių ėmimu iš ruimų sta- j mėginimu nuslėpti Water-I z’™ Aukščiausiam tėkmė

nepa
prastai sustiprinus disidentų

_____  _________ _______ persekiojimą, ir “Einamųjų
vų ir vienas bus neprikišu- kronika'J buvo nuti-
somas (buvo 2).

Taigi Trtldeau liberalai 
turės parlamente daugumą 
ir galės vykdyti savo prog
ramą.

lusi. Buvo manoma, kad
saugumo organams gal bos 
pavykę sugauti leidėjus ar 
bendradarbius. ę

tyboe kontraktorių. Jie per* įvykiu*.
8 metus tų kyšių gavę apie į 
1223.000. • Baltimorėje net ir

U kaltas ir tiki. kad aukšles-! policija streikuoja 
nis teiamaa ‘jj išteimna ♦

Šen Gurney yra Water-, kuoja 
gate komiteto narys. ‘darbininkai — šiukšlių ve-.‘ — —. _ — — 9 _ . _ _ A A A A A A ••• R . I

, nalistai, bet ir kiti. Jų unijos pirmininkaujant, buvo pa- 
| atsisakė įžūliam aktoriui bet I daryta tokių svarbių nuUri- 
kuo patarnauti. Jo lėktuvą Į mų, kurie turėjo milžinišks 
tarnautojai atsisakė pripilti
kuro, o taip pat nusigrįžo ir
teatrų darbininkai. Sinatrai 

i įdėta Kils nebeliko, kaip at- 
| <ĮM*U bet jo “biznis“ jau 
t puvo sugadintas.

merikos Valstvbiu ir Jung-I ®en’ Gurney buvęs asis-žėjai, kelių taisytojai ir kt.» prn„,.?:,nj minain Hnin Tūnhinūrf.Lmi. «llt?ntaa už panašius nusikal-; Vėliau prie jų prisidėjo da-’ Pranašai mine į O
tinių Tautu pastangomis pa
vyko grąžinti šiokią tokią 
ramybe ir išvengti Graiki
jos ir Turkijos karo.

Bet pastaruoju metu poli
tinės aistros tiek įkaito, kad 
išsiveržė atviru sukilimu 
prieš arkivyskupo Makarios 
vvriausvbe ir pati nreziden- 
tą. Sukilimas užsidegė pra
eita pirmadienį. Ji surengė 
kariai, prie Grikijos prisi
jungimo šalininkai. Jie užė
mė Kipro sostinę Nicosią ir 
jos visas svarbiausias įstai
gas.

Bet dabar “Chicago Sun- 
Times“ gegužės 18 d. laido
je Robent G. Kaiser rašo. 
kad po 18 mėnesių pertrau- 

jkos šis pogrindinis biulete- 
• nis ir vėl pasirodė. Vakaruo- 
; segauti jau trys jo nauji nu-

Uepos 7 d. Chicagoje mi-|meriai Vadintai, KGB orga- 
ri daugelio orgamnaei jų; ngnM, nepavyko tf tieaoa bai- 
veiklus nary, ir laikratflųl^ Sovieti joje utemaugti.

- ri -f tfl - Drutnloo •

Chicagoje mirė 

Povilat Dirkitpoveikį visam šio krašto gy
venimui. Iš tokių nutarimų 
galima paminėti ir 1954 m. 
gegužės 17 d. nutarimą, ku
ris panaikino mokyklose 
segregaciją. Vėlesni nutari
mai panaikino ir kitas rasi
nes nelygybes

Partizanai žada 
nvą teuli

bendradaibis Povilas Dilbis, 
84 m. amžiaus.

Nepriklausomoje Lietuvo
je velionis iki 1923 m. tar
navo kariuomenėje karinin
ku, o vėliau šaulių s-goje, 
eidamas rinktinės vado pa
reigas Telšiuose, Utenoje ir 
Zarasuose.

Čia pranešama ir apie lie- 
uvį, kuris, nors ir turėdama* 

žarnų žaizdas, buvo verčia
mas diibti ir. rtovyldos gy
dytojui atfeisakiuh gydyti, 
mirė. Ten dar pranešama, 
cad gegužės 14 d. nežino
mas lietuviu skaičius buvo 
areštuota už tai, .kad padėjo 
vėles Romo Kariautos susi
deginimo vietoje Kaune.

“Chicago Tribūne“ taip 
pat praneša raivo Maskvos 
korespondento žinią apię 
“Einamųjų įvykių kronikos“ 
pasirodvmą ir kad tas po
grindinis laikraštis sėkmin
gai laužo valdžios kontro
liuojamą žinių monopolį.

Sovietu saugumui nepa
vyksta užgniaužti Ir Lietuvo
je leidžiamos “Kataliku baž
nyčios kronikos“, teikiančių 
labai daug informacijų anie 
religi jos mersekiojimą ir ki
tus valdžios teroro veiks
mus.

sėdi į lis kalėjimo sargų ir net po-1 n
kalėjime. į Hcijoa. [ Bastilijos dieną
Laivu krovėjai į Sustreikavus policijai, va-! t Liepos 14 d. Prancūzija

i vagys pradėjo plėsti krau-l yjsada mĮ™ garsiojo_Basti-
uidirbo $16,640 įtuves ir kiti nusikaltimai; įU®* kalėjimo paėmimą.

.labai padidėjo. Tvarkai pa-1 re*°liucijai prasi-
Uustų laivų krovėjai susi-J laikyti iškviesta valstijos po- j dėjus. Ta sukaktis ir sic 
rė su darbdaviais ir pasi-j licija. šiuos žodžius rašant,' ^a°ai ^dmingai

timus jau kuris laikas

Palestinos -partizanų ži- 
,,rv Į nių agentūra Wafa paskel

tai* su darbdaviais ir pasi-l licija. Šiuos žodžius rašant,' pa-]M kad paitizanai tęs kova
rašė 3 metų sutartį. Pagal ją | dar nebuvo pavykę šalims minėta, tiktai kariniam e pa- j
krovėjui .paskutiniais metais susitarti, 
garantuotas metinis uždar
bis $16,640.

Per sukilimo veiksmus ar
ki v v« kūnas Makarios buvęs 
nužudytas ir aplamai įvyko 
krrtrinų susirėmimu tarpe 
graikų, ginančių Kipro ne
priklausomybę, ir prijungi 
mo šalininkų. Prezidento 
pareigas tuo tarpu perėmė! 
kaitas partizaninio sąjū
džio atstovas.

Kaip toliau įvykiai vysty- j 
sis dar sunku pasakyti, nes 
žinios iš Kipro prieštarau
jančios. Turkai praneša, kad 
ir Makarios dar esąs gyvas, 
bet sukilėliai iš Necosios

radę nebuvo nei tankų, nei prieš Izraelį ir jokiomis są

Vaižgantas — kan. Juozas Te
ginęs 1869 b. rugsėjo 29

lygomis su juo nesiderės.

Irakas yra gavęs Sovietų 
S-gos pažadą remti arabu 
kovą prieš “imperialistų, si
onistų ir reakcininkų intri
gas“.

Portugalijoje naujas 

premjeras
Portugalijai ilgai nešus 

diktatūros naštą, nėra leng
va pradėti eiti demokratiniu
keliu. Sudarytoje vyriausy 

netrukus kilo didelių

kitu sunkiųjų ginklų, ne ne
seniai išrinktasis preziden- 
d*Es*ang norėjo sutaupyti 
daugiau alyvos kuri šiemet 
labai pabrango.

Ginklų gamyba 

tlidėja
Praeitais biudžetiniais me

tais, kurie pasibaigė birželio 
gale. JAV ginklų užsienio 
valstybėms pardavė dvigu
bai daugiau nei užpernai, iš 
rišo už $8.5 biliono.

U Mancbesterio. N. H., 
pranešama, kad ten liepos 
13 d. įvykęs susitarimse tar
pe šen. Ed. Kennedžio ir Ca- 
pe Code 1969 m. paskendu- 

| sios jo sekretorės Kopechne 
• tėvų dėl to įvyko f mantinio 
1 užlyginimo. Nor* advokatas 
sutarto* sumos nesako, bet 
laikraščiai spėja, kad ji tu-
kasi apie $150,000.

• • •
Watergate skandalo tyri

nėjimo komisija, pirminin
kaujama šen. Ervrino, tavo 
darbą

d. Svėdasą valai., miręs 1933 
m. balandžio 29 d. Kaune, rašy

tojas, visuomenės veikėjas tau
tinio atgimimo ir .nepriklae

Lietuve* laikais, .Tilžėje 
udoe draudimo metu .leisto

, . . .. t .. . Daug ginklų pardavė .. 4 
L-uz •FateS‘kitos valstybės. Sovietų Są-’ Pesutilrimų it įvyko ministe- 

daugiau į riq kabineto krize.

—• Ji tik pasiūlė geriau kontro-; į Nauju premjeru
lhioti vydemąją valdžią. i ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■

JAV ir Izraelis dabar Mi
ko būdų pradėti daryba* au 
Pallestinos partizanais, nos 
bo kokio norą au jai* susita
rimo nėra vilties, kad Vidu
riniuose Rvtuoao taiką galė
tų išsilaikyti ilgesnį laiką.

■b, gtaę* IMS m. taąkriėio 2 ė. 
ėttava* vabA, aiirą* 1932 
Mrfatt* 28 ė. Kame. 
Badkbęadijm žodžiai*, 
“ponijoje išreiškęs to aieto taa 
tiaiaa oiekiaia* ir ta ąoesi ja vi- 
saoaieaę laMaariat veikę*, dėl 
to

• *

. Tėvynės Sargo redaktoriua, o 
preziden-| _ vilniana žinią,

‘tas de Spinola paskyrė pulk.’.
' Vasco Gonvalves. rWa" VHlk* redakcti9Vėliau VHtics 

nepriklausomoj Lietuvoj Tan-Kanadoje iš sovietu tru- šiomis dienomis buvo au-
____ tautinio atminimo p* pabėgęs boletininkaa »«rgąa Iapani jos diktatorius j į podiktatūrinę vyriausy-

Turkų mažumą kol kas’ ėalalnmi, o savo poezijos įtaka Barišnikovas jau gastroliuo- Franco. Jis paguldytas į H- bę įeina ir komunis tai, ku- 
laikosi nuošaliai nuo šio per-;krtlaaM "šytojBms sukšręs lis- ja kanadiečių perengimuos, goninę ir palengva taisosi, rie. nuvertus diktatūrą, iš. 
versmo, bot įvykiams komp-l Mteratšroje vadinamąją Jo baleto spektakliam visi Franco jau yra sulaukęs 81 pogrindžio išlindo geriau- dailiosios Hteratšroa kšrtaią aa- nuolaidų ar palengti juo* 
Ūkuojantis, gali vėl nepa-į *•*""*•* Mokyklą“. bilietai jau išparduoti. metų amžiaus. 'šiai organizuoti. torius. ___ doleriais.

skelbia, kad jis tikrai žuvęs. tos. Mėsą Senovės redaktorius. Bet Pallestinos arabų perti- 
visur rašęs, kur tik buvo prašo zannai yra labai kieti, ir kus 
mas. Jis Ir PragiedriuHą Ir kitą sunku iš jų išsiderėti



Iteriapia antrafl ’TflT CZLl— v w, Ni. 29. 1974 m. liepos 16 d.

„Sveika, brangioji Maskva!”
Gana, gana! Tai tiktai sparnuotų žodžių nuotrupos. Matui 

o kur dar ilgiausias turinys? Tūkstančiai įmantriausių iškeliavus
Maskvos ir Rusijos imperijos pašlovinimo frazių, pasaky*
tų mūsų tautos vardu! Jeigu visa E. Mieželaičio poezija ' Mų metų birželiotų mūsų tautos vardu! Jeigu visa E. Mieželaičio poezija ' Mų metų birželio 13 d. 

Nuoširdūs padėkos žodžiai už kokį nors gerą darbą, nelaimingu atveju sudegtų atominėse liepsnose, šie totali- mirė senosios kartos visuo- 
srba šviesiam protui ir humaniškumu spindinčiai šir- nin nnaižeminimn inri£ini R Ūdra tnkstfanti motu naa to- menininką* ir laikraštinin-

Molio ir eilės kitų senosios kaip I Pasaulio Lietuvių 
kartos veikėjų iškėliau imas. į Jaunimo Kongreso rengimo 
Mirė dar vienas didelis mū-1 komiteto pirmininkas, buvęs 

j sų miesto lietuvis, ir likome i LB tarybos narys. Jam pa- 
akundesni. Juoba, kad mirė tikėtas tautybių organizavi- 

ofpagarba šviesiam protui ir humaniškumu spindinčiai šir- nio nusižeminimo žodžiai Klika tūkstantį metų, nes to- menininką* ir laikraštinin- viena® * jutimųjų, nesĮi^ ir duotas Director 
džiai, nusilenkimas talentui, heroizmui, kankiniams ar ( kįų nebuvo pasakyta Lietuvos istoriniam priešui nuo kara- kasMatas Matonis. Buvo gi- Vnil V*lkeJU CW Natlonalltleb tK
žuvusiems už tautos laisvę — niekada nebuvo ir nėra i jįaUi Mindaugo ligi komendanto Juozo Mikuekio laikų. J * *
peiktinas elgesys. Tai daroma (visame kultūringame pa-

“SVeika, brangioji Maskva“, už laikinos garbės troš
kulio laikiną pasotinimą sulenkusi mūsų intelektualų nu 
garkaulį tiek, kiek tau reikia!

šaulyje.
Bet kai dvilinkai lenkiamasi prieš galingą ir grėsmin- 

kai jam skirti padėkos žodžiai šimtą kartų persaldina- 
mi sacharinu, kai jų normalus saikas šimtą kartų padidi
namas, kai. pa įpuolus ant kelių, bučiuojama jau ne tiktai 
“geibiamojo“ ranka, o ir koja, — toks nusižeminimas 
mums visada primena baudžiauninko dvasinį ir fizinį su
sikūprinimą prieš savo pono bizūną... Na. geriausiu atve
ju, gal dar ir čigono išgudravotą žodingumą gaspadoriaus 
akims apdumti, vagiant vištą.

Štai, liepos pradžioje Sovietų Rusijos Federacijoje 
vyko apie 800 Lietuvos meninės kūrybos atstovų viešnagė. 
Čia mūsų rašytojai, muzikai, dailininkai, teatralai ir kitų 
menų žmonės bei šiaip intelektualai Maskvoje ir kituose 
miestuose rengė literatūros vakarus, koncertus, dailė• pa
rodas, supažindindami rusus su lietuvių kūryba, jos pa
žanga ir spalvingumu. Už tokį lietuvių tautinės kultūros 
vertybių platų pademonstravimą rusai tegalėjo tik padė
koti. ką ir gana saikingai padarė gausi publika ir įvairūs 
jų partijos ir valdžios kirilenkos.

O kaipgi pasielgė mūsiikiai, tą didžią kultūros do
vaną atnešę į Rusiją? i
, Labai gaila, bet šį kaitą vėl pasikartojo ana nelai
mingoji istorija, kai genialusis Feodoras ftaliapinas. ligi 
ašarų žavėjęs savo klausytojus, turėjo atsiklaupti scenoje 
(prieš ložėje išsipūtusį tuščiavidurį carą...

Taigi, džiaugdamiesi lietuvių menininkų pasisekimu, 
vis dėlto turime pacituoti ir kai kuriuos tos viešnagės pro
ga išspaustus lietuviškos tarybinės spaudos po-mėlius ir

O gal visa tai yra tik apskaičiuotas skambus melas?

DETROITO NAUJENOS

n«< 1892 m. gruodžio 21 d..tik keletas belik«- 
Akmenių kaime, Subačiaus I 
valsč.. Panevėžio apskr. Į!
Ameriką atvyko 1910 m. i 
Kurį laiką gyveno Clevelan- 
de. Bene 1922 m. su šeima 
persikėlė į Detroitą ir čia 
visam pasiliko. Nepaprastai 
judrus, apsukrus ir ambicin
gas, M. Šimonis greitai save 
apreiškė Clevelando lietu
viams. Jis ten pasižymėjo 
kaip aktorius ir režisierius.
Ne kartą teko skaityti, kaip 
jis ten. siekdamas “realisti
nio efekto“, į sceną įleisda- 
vęs gyvulėlius ir gyvulius. į-’ 
skaitant net arklius. Jaunas I ti. 
labiausiai pasižymėjo vyčiui
veikloje tiek Glevelande, Rinkimams ruošdamasis.

A. Zaparaokas birželio 25 
d. buvo sukvietęs lietuviškos 
spaudos atstovus ir papasa
kojo įdomių dalykų apie sa- 

„ .... ... .... vo darbą, tautvbes gub. Mil-WaS iadidJ)liken Peikimui organi-

liūs sunkumus, net ir labai

patenkino, ir netrukus išaL 
keliu į mažą, <v os 75 šeimas 

Jis buvo 'paminėtas Dievo turinčią, airių^vokiečių pa- 
bpveizdos parapijos kultu- rapiją Memphis. Michigan 
riniame centre birželio 16 d. (už kelių dešimčių mylių į 
f iškilmes susirinko per tris rytus nuo Detroito, netoli 
šimtus žmonių. Lietuvių a- Port Huron).
jie du trečdaliai, gal šfanti-!
nė latvių ir pora tuzinų estų.! Netikėtumu trenkiančia*
Reikia pasakyti, kad skai- me paaiškinime klebonas 
čiai labai neproporcingi gy- priminė, kad naujos bažny* 
ventojų Skaičiams, nes Dėt- čios, klebonijos ir kultūrinio
. . .__ centro statybos užtruko a-

Pie a&uonerius metus. Ko- varnymų narys ir gausiai apie 20 tūfcstanČų ietuvių, mitetų komitetai keitėsi kas bendradarbiavo katalikiško- 
gal pora lūtotončių latvių ir ’ Raudoj. (Katalike, Vv-Į
tik kelios dešimtys estų. Tai- metai ar kas antri, o jam . Amerikon LUtuvviP I 
gi, dalyvavimu mums never- reikėję dalyvauti visuose' Dra’ e) Drauao dienraštvi 
ta per daug didžiuotis, bet. jį , v«lioLrUytoto daugiau^!

U me^- al‘ ,2S'ata Prie4 ateivi«l
o joPX er* '»>•“> P*ri»dinis;

BUMU

publikos buvo ne mažiau, o 
’ gal ir kiek daugiau. žius ir sveikata 

ramybės.
atskirų mūsų kultūros reprezentantų pareiškimus.

Va, liepos 2 d. “Tiesoje“ B. Bučelis, R. čėsna ir V. f Minėjimą atidarė Baltijos 
Petrauskaitė, vykdami į Rusiją, vienu balsu ima ir nepa- tautų komiteto vienas iš tri- 
prastai džiaugsmingai sušunka: “Sveika, brangioji Mušk- jų pirmininkų — lietuvis Al- šventa teisybė.

Jaunas lietuvis talkina 

gubernatoriui

populiarūs jos nariai nebė
ra tikri dėl savo ateities, šį 
rudenį bus renkamas Michi
gano gubernatorius. Jei ne 
įvykiai Washingtone, Wil- 
liam G. Milliken. dabartinis 
gubernatorius, dėl perrinki
mo būtų visiškai tikras. Da
bar gi reikia labai pasitemp-

zuojant.

tiek ir Detroite, o vėliau iki 
pat amžiaus galo darbavosi 
katalikų susivienijime — 
LRKSA. Buvo visos eilės ki
tų organizacijų narys bei 
valdybų narys ir gausiai

gub. Milliken sudarė septy
nių direktorių štabą. Vienu 
iš tų septynių yra pakvies
tas Algis Zaparackas. mū
suose stipriai pasireiškęs

Jeigu gubernatorius bus 
perrinktas. Alg. Zaparadko 
laukia ypatingas Įvertini
mas. Jeigu pralaimės...? Na, 
Algis Zaparackas tikrai su' 
gubei natorium nežus, nes 
jis neseniai topradėjo ket
virtą amžiaus dešimtį ir kaip 
inžinierius Fordo automobi
lių pramonėje turi užtikrin
tą duoną. Jau pats faktas, 
kad mūsų jaunas tautietis 
buvo tokiom pareigom pa
rinktas, mums yra labai 
džiugus.

Alfonsas Nakas

reikalauja Detroito korespondentas.

Man regis, velionio bio-.
Viskas ka Tis nesakė vra dvidešimt de-.
Viskas J<ą £s pasimė,yra ftrjnUme tome suklysta tei-j 

Klebono jjg buvęs vie--
va!... Kelias į Maskvą. Toks pažįstamas ir kiekvieną kar- gildąs Ambrose, o paskui klausant, liūdesio šešėlis nu- - « Lietuviu Or-

* * slinko ne vienu veidu, o ki *

Iš Boston) Lituanistines 
mokyklos praeities

(Žiniassurinko Antanas Mažiulis) 

(Tęsiny*)

Mokiniai

Ši mokykla 1949 m. dar-, buvo peršokę klases ar įn tok» mielas. Tuo keliu vyko mūsų respublikos pasiun- programai vadovavo įn?i. J»"ko "e vienu verta o k.- jų Centro (Dloco) b, padėjo ru 25 mokiniais,' aukštesnes jatoję.
torai neužmirštama 1940 metų vasarą parvežti liaudžiai musų mergaitė, veĄliatei- tomsgal rašai a sužibėjo, ^^jų Apie vejionj ra:y. skJakiug nuolat augoj
—"i“ “ Kiek vėliau straipsnyje ši entuziastinga trejukė tinmkė, abituriente Gintė į Juk jam klebonaujant para- ^amag> Vladas Mingėla jr buvo pasiekęs beveik 200. i Būdinga, kad iki mokyk- 

Damu^rtė. Mat, programo, Ptoje (Draugo 1974 m. birželio 26, vis dėlto, norsir kaip aten- i los užbaigimo daugiausia
seimimnkaia bei knnj5j^įj!j P* d. laidoje), matomai LE pa- giantis. neturtingesniue at- nubyra berniukų, kuriuo,
pamečim btaav’skjta tau.lrapiecių konsolidacija « j^ BU-Wfaa. ka<, net *0 vi8okių
tybė, o šj kartą buvo lietuvių naujosios emigracijos atsto- M.9. dėl Dloco steigimo ir mokesčių, surinkti visų nau- 
ellė- vai8. Jam klebonaujant, “daug naktų nemiegojo“, ir jųjų ateivių vaikų mokyklai

TAV Vnn. P*eitkeliui nugriovus mažy- planą Dlocul rfefe0 išdirbo, nepavyko. Pradžioje šalia
LTPflo narva Robert I Huher' "^kię bažnytėlę, už lie- Apie Dloco steigimą man lituanistinės mokyklos lik-
gi esci narys Kooert j Huoer (tuvj|J g^akoje turimą pus- porą 'kartų teko rašyti. Teko davo apie 20ri vaikų, o vė-

(uią sunKiausiu metu ir Batuno piezidentas jau- miHonį dolerių diecezija no- susipažinti su dokumentais. .... n ,
igi: Ačiū Rusijos ze- nas latvių visuomenininkas r^«0 įgjoiytj teritorinę para* Deja. M.Š. net nepateko į daugiau. Bet mokyklą 
ri negandos valandą.“ Ints Rupners. Pmmojo kai- Ne(nfl)DrMtu lankydavo ir po kelis ar ke-

saulės...
dar prisimena ir kažkada pasakytus jiems rusų kareivio 
raminančius ža džius: “Nenusiminkite, broliai! Jus pri
glaus motina Rusija.“

Na. gerai, motina Rurija juos ir priglaudė.

kuriuos 
šeštadieniais nuvilioja spor
tas ar kitos pramogos.

atsBKu-iSs-s sas sasi.is;f J- -

mums atskleidė Rusijos žemė.“ Taigi: “Ačiū Rusijos že- nas latvių visuomenininkas dorinę para- Deja. M.9. net nepateko į Hau >r daugiau. Bet mokylelą i§ viso mokinių, nes tie sikai-
mei, kuri, lyg motina, glaudė lietuvį negandos valandą.“ Ints Rupners. Pmmojo kai- j pjj^ Nepaprastų padangų steigiamo'jo susirinkimo pro-' lankydavo ir po kelis ar ke-j $ai rodo ir mokyklos gyvy- 
Be to, — “bendravimas su didžiosios rasų tautos kultūra boję vyravo pagyrimai loja-, dgfo buvo netik atkurta lie- tokolua. Nebuvo jo išrinkto Įiol^a sakios emigracijos’ bes. ir šiek tiek mūsų lietu- 
girdė mūsų meną gyvybės sultimis, suteikė galingus spar- Jiausiems JAV piliečiams— t tautinė parapija, bet i lP5rm<5* valdybą. Tiesa, lr seimų vaikų. Be to,Į yybės tęstinumo perapekty- 
nūs aukštiems skridimams.“ bėgbams >š už geležmės STuStoS vėltou M S. yra tovęs Dlo-.P“^“1”*vas.
‘ N. oakvltim. -”r.nnd tnr vn,.i“ dangos ir priminimai, ką jis, ,kultQrinio cenĮr0 ku ■ co valdyboje, vienerius me- į y.; į?.Na. sakykime: “Good lor you!

prelegentas, padare, daro ari netminniniriku Bet kam'Kunw savo I 814Bet liepos 3 d. “Tiesos“ reportažas “Tautų mūs drau- į darys, kad paveigtos tautos f1.^ ^etr?.lt° iri' velimiui orMrirti nebū- tuanistinę mokyklą atvežda-į
gystė kaip pMenaa tvirta“ nustelbia visa? kada nors girdė- nebūtų užmirštos. Antrasis, ^?1 įjį^ ijtuš’ ^apelnus?
tas ar skaitytas samdytų ar išgąsdintų dainių panegirikas Įkalbėdamas labai jau|rųu ir,
carams, imperatoriams ir kardo smūgiais sukaltoms impe- kuRgįipgaL^MMiėėręš mūsų • oie«u jSįjf eilučių autoriui su ve-
rijom?. Mat, čia užpiepia jau r.e koks nors bato užkulniu vedamos politikos pliusus nrinnvmi n» {‘Boniu teko susidurti nuo pat
m-immfac laiVroAAi'n nbinlronam-aiiric r. miU™Mnn TTUnUSUS. Siūlė Dakei8ti ©a- „m..?11 * P J1S atvykimo į Detroitu 1949-JU

ankstyvą pavasarį. Dideliu 
entusiazmu jis tuomet puolė 
naujiesiems padėti. Vežio
davo dadbų ieškant, butų. 
Ir patarimų duodavo šimtą. 
Ir kritikos, kai po keKų-ke-

primintas laikraščio plunksnagraužis, o prie mikrofono 
į rusus ir Rusijos vadus kreipiasi Lenino premijos laurea
tas, įžymiausias tarybinės Lietuvos poetas E. Mieželaitis! 
Ir štai Jūsų pasigėrėjimui bent kelios jo tikrai “poetiškų“ 
sakinių nuokarpos:

“Brangūs draugai! Brangūs broliai! Leiskite prisipa
žinti. kad ne ti k aš asmeniškai, bet ir visi mes jus mylime.

“Mes mylime tave, Rusija...

“Mes mylime... už tai, kad rusiškas žodis “Mir“ da
bar pats svarbiausias planetoje.

“Mes radome aukso klodus ten, kur iki mūsų niekas 
jų neieškojo...

' “Ačiū tau, Rusijos Urale, ačiū jums, neaprėpiamos 
rasų žemės platybės...

“Ačiū tau, rusiškas Voroneže...

“Ir tau. Oriolo žemėje mus pasitikęs mažas, mielas ir 
savas rusiškas Litva kaimeli...

“Ačiū tau, Lenino mieste prie bendros mūsų Baltijos 
jūros...

minusus, siūlė pakeisti ipa- 
senusius kovos būdus ir siū- Į 
iė kai kuriuo, receptu,, ku-j A|p)amai_ daugeIju
riais Batuno veikėjai bando 
naudotis.

Meninę dalį atliko visų 
trijų tautų solistai —(visi su
dainavo po dvi daineles.

rių kun. Mykolas Kundrotas 
lietuviškojo Detroito istori
joje paliks kaip labai teigia
ma asmenybė. Tik vieno da* 
lyko istorija nei pamirš, nei

Lietuviam, atetmavo aoora- jam atleia ~ tai “ž«ikirtimo 
nas Danutė Petronienė, jo, ^kalb«i lietuviškai. Ji, j^ 
bakas tikrai gražiai nu-'P1™08 kartos
skambėjo. Jai akomponavo | rantų vaikas. Pažįstame jo 
Elena Mykolaitienė. brolį advokatą — tas lietu

viškai puikiausiai kalba. Pa*
Minėjimo dalyviams išda

linti kultūringi programos 
lapeliai, su visų Baltijos 
valstybių bei JAV himnų 
žodžiais, programos eigos ir 
jos dalyvių aprašu ir trum
pa 1940 metų vasaros de
portacijų istorija, pavadin 
ta “Lest we foiget.

Kun. M. Kundrotas palieka 
lietuvius

Žemai lenkiame? tau, Penza..

vo ar atveža iš tolimesnių 
apylinkių, .pav.. iš LoweBio, 
Lawcenco, Norwoodo„ Fra- 
minghamo, Btocktono ir net 
jš Providence. R.I. — apie 
70 mylių atstumo.

Pirmajam dešimtmečiui

Iš mokinių sąrašų mato
me, kad pirmieji 1949 1950 
mokslo metai, pradėti su 2^ 
mokiniais, buvo baigti su 69 
1951 m. pavasarį buvo 129 
mokiniai. 1952 m. — 149, 
1953 m. — 163, 1954 m. — 
156.1955 m.— 176.1956 m. 
— 167,1957 m. — 179,1958 
m. — 182, 1959 m. — 173,

liolflcos mėnesių tie vargani *r J0. Apylinkės buvo naujai

yra būdingas ir nepapraAas 1960 m. — 141. 1961 m. — 
mokinių nepastovumas, jų m. — 116, 1962 m. — 113, 
nubyrijimas. Mat. Bostonas} 1963 m. — 118. 1964 m. —

dypai ėmė pirktis namus, 
automobilius. (Net nežinau.

atvykusioms tikra pakelė: 
atvyksta, pagyvena metus

119, 1965 m. — 124. 1966 
m. — 122. 1967 m. — 124, 
1968 m. — 120, 1969 m. —

kokį dalbą duonai pelnyti " ?r «elia!1 ™a.u ?| ^0 m. - 121, 1971
M. Šimoni, dirbo, bet žinau, Clev«landą, Detroitą, Chica-; m. - 134. 1972 m. - 124. 
kad to niekada netociio A"?®1“- 80
nuosavų namų, iki mirties. • *ir *tikdamas nuomininku). To- vaikaE 
v į^o^temperamemto, negaiima nutylėti,
kaip velionis M. Šimonis. ^a(j (jaUg mokinių nubyra

ir ne dėl tėvų išvykimo. Ki
tiems, matyt, pritrūksta “iš
tvermės“ ar tėvams “nusi
bosta“ savo vaikus ka* šeš
tadienis į mokylą vežioti ir

1973 m. — 117, 1974 m. — 
107.

(Bus daugiau)

DR. KOSTAS JURGŽLA 
APLEIDO “A. BALSĄ*

Ilgametis “Amerikos Bai
so“ radijo lietuvių skyriaus 
vedėjas dr. Kostas JurgėlaI • • v •• A/a j t • • . v —

žinome jo neseniai mirusį 
brolį, kuris irgi lietuviukai 
laisvai kalbėjo. Kodėl devy
niolika metų lietuviškai pa
rapijai vadovaudamas, kun.
M. Kundrotas tik keliais at
vejais lietuviškas maldas 
šiaip taip išprakaitavo, tik 
jis vienas tegalėtų atsakyti. 
O juk misionieriai, kurie 
stengiasi, per porą metųpra* 
moksta net keisčiausių Af
rikos kalbų ir dialektų.

veikėjus naujieji ateiviai 
greitai išgujo, juos užgožė 
tiek intelekto pranašumu, 
tiek dažnai netaktu. Ne kar
tą girdėjau ir M. Šimonį de
juojant, naujaisiais ateiviais 
skundžiantis. Bet reikia pri
pažinti. kad jo lietuviukas, 
na, ir krikščioniškas idealiz
mas nusverdavo. Jis liko lie-

nutaria, kad jau reikia tuos j birželio 22 d. baigė 70 m. ir 
lietuviškuosius mokslus “pa-< todėl nuo liepos 1 d. i?ėjo į 
baigti“. Daug mokinių litu- pensiją. Kas užims jo vietą, 
anistinę mokyklą “baigia“,
išlaikę keliamuosius egza
minus iš 8-jo skyriaus į 5-ją 
klasę. Taigi, baigę lietuviš
kos gimnazijos 4 klases. Dėl

dar nežinia.

Dr. K. Jurgėla yra išlei
dęs Lietuvos istoriją anglų 
kalba, Lietuvos sukHimą 
1862-1864 m. ir kt.

tuvMkoje veikloje iki galo, 
iki Hgse, Iki paskutinio ato- 

Dabar Dievo Apveizdosjdūsio.
Birželio 23 d. Dievo Ap- 

veizdos parapijos klebonas 
kun. Mykolas Kudrotas pa- parapija 
mokslo metu pasakė tai, ką kalbančio 
labai negausus parapiečių 
būrys iki tol težinojo. Eeą. 
po 19. metų klebonavimo pa

lietuviškai įieško 
ir gafrojančiuĮ Nenraibu, kad “ne mano tokių priežasčių, pav.. 1951/ 

klebono. Neler<vas užduvi- pwtijoaM velionis M. šimo-l 1952 mokslo meteis pitmo- 
nys surasti tokį, kad ir panų *uvo. Man jo pasitrauki-; joję klasėje buvo 24 moki-
piečiams patiktų, ir kurija yra lygiai skaudus, kaip niai, o 1959 m. pavasarį 8-ją i * 3

niai, atėjome nusilenkti tau. Tarybų Rusija!... Tau. bran- valgau ir ieškau ramesnė*!patvirtintų. Visas reikalas skauA»Juatine Plikes. Bar. klasę lankė ir baigė iš tų, kM 
gi Maakva, visų mūsų bendra sostine. Mes mylime tave...“ vietos. Rašymą vyskupas j gali užtrukti eilę mėnesių, boros eblaitienė Povilo pradininkų tik vienas, o kiti

“Ačiū tau, didžioji rusų upe Volga.

“Ir mes, laisvo klestinčio Nemuno krašto pasiunti- Švelnumas nugali visa, 
pat* yra

L. Tolstojus



1 jlljl vn, sa BorroR Hr. 58,1*74 m. Eepo» 18 3.

Okupuotoje Lietuvoje Kaimo Jurgio užrašai I

GELEŽINKELI TIES VOKIEČIŲ STUDENTAI 

PRIEVARTA SUVARYTI RŪPINASI KALINIAIS

I

nustebinta skaitytojų reak
cija. Ji niekada nebuvo ga
vusi tiek atsiliepimų, kiek 
gavo j kalinių skundą..

’ fenai okupantai, faKn ii Lietocoa?

Prispaudė antspaudą ' Jis kalėjo kartu su lietuviais

ir Bsiskirstė J Draugo priede birželio 29
oc j viininio oi, d. Dn. rašo apie vengi o te i”d- V Si “■ siu daktaro Raphaelio Ru- 

riimko Lietuvos sovietinis « k Hidden
^Tntar-^^O’ World. Nine Years of Con- 
? S*!- °?1.rael!° 2.® d-Ja“! finement in Communist Pri-

SUSIPAŽINIMAS

Keleivis iš anksto per eilę lietuviai krepšininkai kariu 
numerių garsino Bostone su savo globėju ir "mena- 
rengiamą 58-tąjį SLA (Su-džeriu“ Smitu atšventė SLA

baigė darbotvarkę ir 
skirstė

1SS1- sons and 
Camps“.

Concentrations

sivienijimo Lietuvių Ameri
koje) seimą. Gražiai, pla
čiai, aiškiai rašė ir kvietė vi
sus bostoniškius tame seime 
dalyvauti ir susipažinti ne 
tik su Susivienijimo darbais, 
bet ir su delegatais iš artimų

susipažinimo bankete.

Žymesnieji SLA 58-jo 
seimo delegatai, su kuriais 
Kaimo Jurgiui teko garbė 
susipažinti ir net sparnuotu 
žodeliu persimesti, buvo:

bei tolimų vietelių. Ameri- to Susivienijimo preziden-

Sovietai per Sibirą pradė- ', Keleivio skaitytojai atsi- 
jo tiesti naują geležinkelį. Į mena, kad ėio laikraščio nr. jj ir į iymlus „
Tiems darbams attikti nu- 16 ,r 17 buvo išspausdintas menis kuriog
matyta masiniai naudoti j labai ilgas sovietų koncent- ač domiai> kas dedasi ko.
jaunimą, nes Sibire nėra jo- racijos stovyklos politinių munkamuose kraštuose, 
klos laisvos darbo jėgos. ka|įnių Tarpt Rau.

dona jam Kryžiui, kurį be

ASku, per dvi dienas ne-. y. . kl au.
h?? ■1”ko J?k,ems da*°- torius buvęs artimai susi 
tvaricės klausimams pagrin-’ v
dinai išnagrinėti, bet ne tam 
toii taryba ir sukviesta. Jos 
uždavinys tiktai prispausti 
antspaudą ten. kur partijos 
pirštas parodo, ir naiviam 
užsieniui vaidinti, kad štai 
ir Lietuvoje yra parlamen
tas...

ii

Kaip juo* nubaudė

draugavęs su žurnalistu An 
tanu Bružu. Joje buvo 28 
tautų "atstovai“ iš 14 Euro
pos kraštų.

"Lietuviai, latviai ir estai 
buvo vieni kultūringiausių. 
Jie pirmieji padėdav o “nau
jokams“. kurie, atgabenti į 
stovyklą, pradžioje pasimes
davo. — dalinosi savo mais
to siuntinių atsargomis su 
naujokais...

koje ir Kanadoje gyvenan
čiais ir į tą seimą atvyku
siais.

Tokiam susipažinimui spe
cialiai buvo skirtas liepos 1 
dienos vakaras So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje. Kaimo Jurgiui 
pakelėje, todėl jis ten ir už
suko.

Salė. kurioje vyko tas su
sipažinimas. jauki, švari, 
puotai stalai tvarkingai suri
kiuoti, padengti ir gėlėmis

tas Povilas P. Dargi6, kali- 
fornietė Alena Devenienė. 
Chicagoje leidžiamo laisvos 
minties dienraščio Naujienų 
vyr. redaktorius Martynas 
Gudelis, SLA organo Tėvy
nės vienas redaktorių A 
Diižys, newyorkiškio laik
raščio Vienybės bendradar
bė Salomėja Narkeliūnaitė. 
SLA veikliosios darbuotojos 
Mikužiūtė ir Milerytė, Algir
das Budreckas ir gausybė 
kitų.

Jau esame rašę. kad dr.
Izidorius Rudaitis už klau
symą Amerikos Balso, jo . . ..
teistų užrašinėjimą ir pana-! tas sutikęs ir vien, lietuvį ! did^ „ „.
hifr jam primetamus pnes-ikuns jaunystėje buvęs Lėni- kag-energi a ir veikiumu tektų alkti 
valMyhmius nusikaltimus-.no sofens. Pastarasis pasi-. lačiai n Jantig <iak.|ti, — trurn.

papuošti. Frontinėje sieno-
_ s je. tarp Amerikos preziden-Taip kitų kalimų Ruper- H Nix'ono ir lie.

buvo nubaustas 3 metus ka-i kalbėjime pripažinęs, kad ■ Jono SLA stej
lėti griežtos drausmės sto-jug Stalino nusikaltimus tu-’gėjo, paveikslas.
vykioje.

f
Kartu buvo nubausti dar

Juos trumpu gražiu žo 
džiu pasveikino Bostono L 
Bendruomenės apylinkė* 
pirmininkas Antanas Mat- 
joška, o kad sveteliams ne- 

bei nuobodžiau- 
trumpu žodžiu to vaka

ro šeimininkas, iki devinto 
prakaito nuo rūpesčių pri-

Reikia manyti, kad respub
likų jaunimo organizacijos 
turės sudalyti "savanoriškus 
būrius“ ir juos siųsti į šio ge
ležinkelio tiesimo darbovie
tę.

Registruotų komjaunuolių 
Sovietų Sąjungoje yra apie 
34 milijonai, o okup. Lietu
voje — apie 390 tūkstančių. 
Anais caro laikais, kai Lie
tuvos jaunimas buvo ima 
mas į kariuomenę ir daž
niausiai siunčiamas taniau 
ti į Sibirą, daug jaunuolių 
bėgo į Ameriką, ir didele 
dalimi čia iš jų išaugo Ame
rikos lietuvių gyvenimas.

Dabartiniai raudonieji 
Rusijos carai užtvėrė visas 
sienas, kad niekas negalėtų 
kitur išvykti, o geležinkelio 
tiesimui (apie 2,200 mylių 
nuo Lenos iki Amūro upių) 
veža jaunimą | visai neap
gyventas vietas — Sibiro
tundras.

rįs būti atsakingas ir Leni-j
nas su savo draugais, nes Susipažinimo rengėjai, vi- 

Kanu ouvo nuoausti nar visas tas rev„liuci- »U dalyvių džiaugsmui, su-
4 artienys. Šarūnas Sukaus-,1 jos baisenvbes“. laužė įsigalėjusią ir net su
kas (medicinos studentas)'
nubliurtas 6 metus. Antanas ą Bružas Rupeilui daug ją — vėluotis. Susipažini-1 tingumo. Ir tatai
Sakalauskas — 3 metus, paėjęs. ............................
VidmanUs Povilonis - 2 Kitoje stovykloje

ėifcefc drausmes sto- susitikęs

Kai buvo kasamas Balti-! 
jos - Baltųjų jūrų kanalas tik 
227 kilometrų ilgio (baigtas 
1933), tada Lietuvoje buvo 

i žinių, kad tuose darbuose

Jei Simas Kudirka ir kiti 
kitų. pasirašė ir 3 lietuviai: kaliniai visa tai žinotų, būtų 
Simas Kudirka, Jonas Šilins-) jiems didelė paguoda ir su- 
kas ii* A. Jastrauskas. ! stiprinimas sunkią dalią 

Į kęsti. Reikia tikėtis, kad tos 
Tą raštą Keleivis paėmė I pastangos pagreitins Simo 

iš Harvardo. Bostono uni-,Kudirkos ir kitų išsilaisvini- 
versitetų ir MIT studentam. mą ar bent sušvelnins jų li- 
leidžiamo laikraščio Ergo. kimą.

•
Iš Darbininko nr. 28 suži-Į DRAUGUI 65 METAI 

name, kad tą skundą vasa-j
rio mėn. buvo išspausdinęs) Liepos 12 d. sukako 65 
ir Stuttgarte leidžiamas Vo- metai. kai Wilkes Barre, 
kietijos laikraštis Student. Pa., išėjo pirmasis Draugo

numeris. Tada jis ėjo kas 
Tas laikraštis, išspausdi- ^aitė. 1912 m. liopos 12 

nęs minėtą skundą, pridėjo d jis buvo perkeltas į Chica. 
ir atkarpėlę, kurioje surašė gą jr 1916 m< kovo 31 d. 
protesto tekstą prieš minėtų pradėtas leisti kasdien. Taip 
kalinių kankinimą ir paregi-Į jig tebeeina ir šiandien.
no skaitytojus tą atkarpėlę Jį pradėjo leisti Lietuvių 
pasirašyti ir siųsti Sovietų kunigų sąjunga, o nuo 1919 
S-gog ambasadorių Bonnoj.įm. jo leidimas ir redagavi*- 
sykiu pranešant ir laikraš- imas perduotas marijonų vil
čiui apie padarytą žygį. | nuolijai. Dabar ‘jo vyr. re

daktorius yra kun. Pranas 
Student redakcija buvusi Gaišva.

vargęs bostoniskis veikėjas žuvę apie 40 tūkstahčių dar* > 
Antanas Andriulionis. - . .

MIELAS IR BRANGUS LIETUVI!

Lietuvių Fondo pradihinkų/ sumanymas sutelkti mk
bo vergų. Dabar tą anuome- '.iįū,ną doleriu pykšimu, kultūraąir lietuvybės ugdymo dar- 
tin> gandą Solženicinas pa- bams jau realizuojasi ir j|u ertame :rihlijono išvakarės*.Visų nuotaika buvo dan- .A? ju «.vn antroioie-------*----------- ----- ~ ------------------*---------------------

pelė>ią Betaria, tradici-; gįžko Aaidnimo ir gyvas- / A^hipdag Gillag **MP*gWi d“T?uafa«. W*° J"?"*
1 buvo a;kl’ mini t«n žuvusiu 250 taiki audėjo asmenų .bei šilimų. Mirusių asmenų, jamznk 

,000, kurių įnašų suma sudaro virš 20% 
>.
r LF LE ąpiodp^su-
dolerių/ lai padalė ,162 ašmenų' ibei 

yra 55 mirusieji, kurių vardu įnasas LF 
dolerių. Savųjų tanpe turime net 7 tūksUnti-

Jau 30 metų Keatsą. gija nesumažėjo, priversti- LF lietuviškiems reikalams jau išdalino 283,000 do
nų darbų stovyklos tebėra lerių. Tai yra tik .pagrindinio kapitalo procentai, o pats

Bostono pasvietėje daugiau-(vybei stiprinti.
Liepos 13 d. sukako 30 Vi* daugiau rusiškų knygų šia tam Susivienijimui su-j .... ...

metų. kai sovietų kariuome- verbavusį narių Alfonsą) Ilgiausių metų ir sėkmės perpiklytos. nors jose min- pagrindinis kapitalas nejudinamas. įnašai į LB atleidžia
Baiką. narius Silvestrą Kon- • Susivienijimo Lietuvių A-‘mo procentas ir labai aukš- mi nuo federaliniu moksčiu (CH-ED-64^72. Groun 24 k 
tautą. Lietuvos nepriklauso-' merikoje vadovams ir vi- tas.

nė, vykdydama antrąja oku- "Draugas“ liepos 1 d. ra 
pariją, užėmė Vilnių. J. Pa- šo: tautą

mybės kovų dalyvį, majorą įsiems eiliniams nariams!
T"*- •_ ?•__ •._ x__ _ _ •

Kaimo Jurgi*

mi nuo federalinių makščių (CH-EiD-64-272, Group 24). 
Ką pasakė žymūs lietuviai apie LF šių metų LB’ suva-

l Bostone leidžiamas The žiavimo metu?
Christian Science Monitor Dr. J. Kazickas (LF 20,000 dol. įnašo narys):
dienra&is savo birželio 8 d. — Esame sukūrę instituciją, kuriai guvieji ir mirusie-
laidoje rašo: "Sovietų vai- ji atiduoda savo duoklę.
džia šaukėsi milijonas gy- d,. Raxma (Lr pradininkas): 
ventojų vykti apsigyventi — §jajg lietuviškiems reikalams yra paskirta
Sibire ateinančiais krienais qqq dolerių, o prašymų buvo pateikta 150,000 dolerių, 
metais. Bet mokslininką, sa- Dr. K. An,brox.itU (LF Tarkos pirmininkas,:

leckis savo karo metų dieno- „T. a.............. . — — , —
r**yk ' ■ išlefcu 23MmbX^kVin2 ir <?r’>e «.»?i‘

"1944.VII.13. Šiandien pa-, buvo išlei.<os latvių kalba ' Jurgį, ikuris turėjo bėdos, 
ekribtas drg. Stalino įsaky- knygos originalai ir 297 besiaiškindamas geradėjam, 
mas apie Vilniaus galutinį i vertimai. Iš tų 297 vertimų ųad -j|g ng)ra Keleivyje esan- 
išvadarimą. Maskvos saliu-Į kalbos buvo išvers-! čių "Maikio su tėvu pasikal-
tas 22 vai. 30 min. nušvietė tos 202 knvgos, iš anglu 19, ,bėjimų“ užrašinėtojas.

iš kitų komunistinių kraštų“, j 8e‘^ Į KcSupSlų ™ vvksU" 'k VWU8 U nM*slmlnk* ku'tūnn*nk« v lietimo
Lietuvoje tuo požiūriu y-i puoėi^ii baltomis suknu- autoriai mjru_

LEIDINYS APIE 

PROF. S. KOLUPAILĄ

Šį rudenį pasirodys kay>i- 
! talinis veikalas apie žymų

M. Gedvilu jau Vilniuje“.

■Autobusą? į Leningradą

Iš Vilniaus į Leningradą 
(750 km.—450 mylių) auto

re kiek geriau. Čia 1970 m 
"buvo išleistos 2186 knygos, 
iš jų tik 1412 lietuviu kalba

busai važiuoja 14 valandų ir’ Kitos 774 knygos buvo iš
leistos rusų. lenkų ir keletas
kitomis kalbomis. Bš 123 

! leidžiamų žurnalų ir tęstinių 
' leidinių lietuvių įkalba buvc

50 minučių.

H Vilniaus autobusai eina
į Minską ir Karaliaučių.

Lėktuvai* į 50 miestų

Iš Vilniaus lėktuvai skren
da į 50 miestų. — net į Ar
changelską, Kuibyševą. Ki- 
rovogradą, Rovną. Baku ir 
kt Kitais metais numatytas) 
tiesioginis susisiekimas lėk
tuvais ir su Vidurine Azija

Nauja* televizijos bokštą*

Karalmiskėse, prie Vii-

leidžiama 86. nelietuviu kal
ba — 37“.

DID2IAUSIA VERGŲ 

STOVYKLA

NATO 1958 m. turėtomis 
žiniomis, didžiausios kon
centracijos stovyklos Sovie 
tų Sąjungoje tada buvo Ka 
ragandoj ir Kolymoj. Jose

temis ir spalvotais lietuviš
kais žiursteliais, tarytum 
moteriško choro narės, išsi
rikiavo prieš estradą ir buvo 
plojimais ir fotografavimu 
pagerbtos. Jos to buvo ver
tos, nes jų pagaminti ir ant 
stalų pateikti gardėsiai buvo 
nepalyginamo skonio ir gau
sumo. Nevardinant kilniųjų 
gėrimų, kurie visiems daly
viams sukėlė šokių nuotai
ką.

• U4K<IIIUVI II rvuią IIILFJ.naV‘į kentėjo apie pusantro midi
jas televizijos bokštas. Jis j jono politiniu ir kitokių ka
bus auksčiausias Lietuvoj- liniu Bet
325 metrų. * J J

dar platus tinklas ir mažes
nių stovyklų, kurios tuos mi-meno dieno*’

Svečius ir is toliau atvy
kusius seimo delegatus leng
va buvo atskirti, nes pirmie
ji niekuo nebuvo pažymėti, 
o seimo delegatai kiekvie
nas savo atlape dėvėjo pil- kn.vVa- 
kas spalvos pailgus ketur
kampius. panašius į I-jo pa
saulinio karo laiku Lietu
voje buvusių vokiečių žan
darų žymenius.

šio profesoriaus buvę stu
dentai inž. Juozas Danys ir 
dr. Jurgis Gimbutas. Su au
toriais išsamiai bendradar
biavo velionio šeima, eilė 
kolegų ir bičiulių. Pažymėti
ni Zenonas Bačelis, Ksar e- 
ras Kaunas. J. ir R. Baub
liai, prof. J. Brazaitis, dr. 
A. Darnusis. A. Didžiulis, 
prof. S. Dirmantas. P. Naru
tis, K. Paleiauškas, dr. A. 
Šeėplaukis. kun. J. Prunskis 
ir kt. Taip pat naudotasi 
daug smulkmenų atsklei
džiančiu profesoriaus dieno
raščiu ir net iš Lietuvos at
sivežta dešimtmečius vesta 
Kolupailų šeimos svečių

... • s Susipažinimo dalyviai bu-
JNnus keleriopai pa-|Vu įvairaus amžiaus: gausu
didina. • • . . . ....

Monografijos puslapiuo
se prof. S. Kolupailos dau
gialypė ir spalvinga asme- 

I nybė atkurta nepaprastai 
kruopščiai, išsamiai ir ob
jektyviai.

.. Nuo liepo* 2 d. Maskvoje 
buvo Lietuvos literatūros ir
■eu* dieno*. Iš ten dieno* • Tomis pat žiniomis visų 
dalyviai, onsUIrirste grupė-i komunistinės Kinijos kon- , ...
inb, aplankė Voronežą, Gor- centracijos stovyklų Kalinių
KL VIjanovską, Sverdlov*- skaičius 1966 melais sieke 
bą-< . A . <t’i* lO.oOO.iwn>.

gu ten vyksta
Iš to išvada aiški: tik pri

verstina mobilizacija bus 
galima sugabenti darbinin
kus, nors tai bus savanoriš
kumo skraiste pridengta.

Dienraštyje įdėtos ir ke
lios pradinių darbų nuotrau
kos, kur matyti didelis tan
kus miškas, keliolika mer
gaičių prie sukrypusių pa
miškės būdelių, helikopteris 
ir keletas nuplautų medžių.

Praverstų, kad laisvasis 
pasaulio jaunimas susirū
pintų savo broliais ir seseri
mis. varomais į vergų dar
bus. ir visokeriopai reikštų 
protestus.. Gražu būtų, kad 
tokia iniciatyva kiltų iš lie
tuvių jaunimo.

(E)

KINIEČIAI PRIMINE 

ROMĄ KALANTĄ

Kinijos Respublikos misi
jos prie Jungtinių Tautų 
spaudos biuletenio 1974 m. 
gegužės 11 d. numery (66) 
tarp kitko paminėta Romo

darbuotojų prašymus.
! Juozą* Gaila (JAV LB Krašto vaidybos pirm.):

— Nežinau, ką mes darytume, jei šiandieną neturė
tume LF. Nuo 1962 m. LF davė mokyklų priemonėms ir 
vadovėliams 53,175 dolerių, lituanistikos mokykloms rem
ti 27,185 dolerių, aukštajam lituanistikos mokslui 46.967 
dolerių, lituanistikos švietimo knygoms leisti 58.000 dole
rių, įvairioms organizacijoms 19.000 dolerių, jaunimo li
teratūrai 15,000 dolerių, jaunimo veiklai 17,000 dolerių, 
literatūrai ir meno premijoms 12,000 dolerių, spaudai 
7,000 dolerių ir Lt. Tų sumų niekad nebūtume galėję jo
kiai* vajai* surinkti!

M. Lenkauskienė:
— Mes visi kartu tą gerą kelių vyrų prieš 12 metų 

pradėto darbo idėją realizuosime, nes kiekvieno lietuvio
pareiga ir didelė garbė būti LF pirmojo milijono nariu.

LF .Valdyba:
— Visi LF nariai, gyvi ar mirę. yra nuolatiniai kovo

tojai už lietuvybę, mūsų tautos išlikimą ir laisvę. Kaip 
kraujas -palaiko žmogaus gyvybę, taip visų LF narių su
kauptas kapitalas tarnauja mūsų tautos gyvybės išlaiky
mui. todėl kiekvienas lietuvis dar gyvas turėtų prisidėti 
prie LF ugdymo darbo.

LF Bostono Vajau* Komitetą* kviečia vi«u* bosto
niečius lietuviu* dar šiai* Lietuvių Fondo metai* įsijungti 
į LF pirmojo milijono narių greta* ir aavo artimu* ir myli
mu*, gyvu* ar mirusius asmenis įamžinti LF, kad patek
tume į LF ruošiamą išleisti istorinį dokumentą, pirmojo

Leidinys jiasirodys šį ru- milijono narių sąrašą, L y. Lietuvių Fondo vardyną, kuri* 
Kalantos susideginimas ir bylo* apie lietuvių išeivių <»uka* ir pastanga* ugdyti lie
po to sekusios demonstraci- tuvybę ir stiprinti viltį, kad pavergta Lietuva vėl 
jos su reikalavimais ’ Lais- j

priešininką bonny s - Whi- Karūną it ant naktinio V,1S
reys- 111 ;50. Tą l«imėjin,ąPUūdo galima uždėti, į (t) į - — ----------

l jaunimo ir net sportininkų.; j
Mat. tą dieną Bostono Lie-, el 
tuvių Piliečių d-jos krepši-

LF Bostono Vajau* Komitetą*



Puslapis ketvirta A numt, ia bostor Nr. 2d. 1974 m. liepos 16 d.

t i

te yra balti angelai, o juodų
, nėra, ir (mielinau sau, tegul 
‘ jjs pats figeriuoya, kas yra 
šventose knygose.

— Tai ką jis, tėve, tau pa-

,1

>«

— Ugi, Maiki, jis mar 
pasakė, kad taip yra dėl to 
jog balti žmonės tuos ange
lus maliavojo. Sako, jeigu 
juodas žmogus maliavotų 
tai jis tuos angelus padarv 
ty juodus. Išeitų Maiki, kad 
'jfe tr poną Pievą gali apjuo 
5ntU

— Tėve, šventajame Ra?
U yra pasakyta, kad Dievą' 
sutvėrė žmogų paeal save 
Davidai a. taigi visokie žmo
nės. ąr jie būtu balti, juod’ 
ąr geltoni, gali Pieva vaiz 
duoti pagal savo išvaizdą.

— Ne, Maiki, taip nėra 
Maižiežius matė Dievą, kai 
gavo iš jo deC4mt Dievo pri 
sakymų, ir jis niekam nesą 
kė, kad Pievas yra juodas 
ar geltonas.

— Bet jis taip pat nesa
kė, kad Dievas buvo baltas.

i — Šarap. Maiki, nepikt- 
.žodžiauk prieš Dievą. Su- 

— Maiki. aš turėjau vie-! buvo ponas, kuris juodus'prantama, kad jis buvo bal
ną disputą su žtambinkto J veigųs tyrėjo. Ąr tas gali tos, ba jis stovėjo didelėje 
randauninku juodu kunigu.(taip būti? šviesoje, kaip ugnyje, lr tai

rMaižiežius aiškiai matė.
— Taip, tėve. buvo toks

laikas, karia ne tik vergąi lr' - T*v«» vieaaiP- Bei 
baudžiauntakri kalėjo būti Mtaip * lrod^ T* 
verdami priimti uvo ponų « palikim tą ginčą. Ver- 
tikybą, bet ir iMUoe v&ty- «» ‘u pw«kyk, ką kalbiu 
bės turėjo prbHatkyN savo j“0'1“ žmones «> J«o- 
zvaldovy Ukyfcot TSu» Įsi- du kunigu?

rikto. Seni randauninkai. kais buvo iūMs: wKokia- „ ... . . ,,
kraustosi, o naujų negali Laidžia tokia ir tikyba Bu-' . “ aš P*WaUr
gauti ir parduoti negali. — wau» kod€l Uip viaką “P-,
afekae nenori pbkti. Tai iiukėHoa ir kodėl pradėjo |

a- ? JJ!? veržtis į visokius valdžios
“ tybės pasidalino į katoMMi- 

kas ir protestontiškaa. Lietu
voje irgi ėjokuvęs tor^pror J _ Tai ką jis tau atsakė? 
teatrotų Ir katalikų, ir ten, _ Maiki, jis man pasakė

melią sodybos pagrindini* pasta tas. Ateinanti --*.—-^1^ ifepg 21 <L, 4io- 

Jp nodytiti* bss tradicinė Lietuvių diena, fcuriąje yra ratą peos susitikti daug “r1*1 
sratylų draugą ir pažįstamų. B« to, tik čia galiam vismoje vištoje pamatyti tiek daug 
įžymiojo dailiainko Adomo Galdiko paveiks lų, net prie* jo mirtį nebaigtąjį paskutinįjį 
darbą, e taip pat ir daug jo surinktų meni* kų dalykų, Be tios paveikslų galerijos, bū
tina pusraty ti prel. Prano Juro įsteigtą Al kos rangiąją, kuriame yra sutelkta gausybė 
brangios medžiagos ii Amerikos ir kitų lie tuvių gyvenimo. £ia taip pat ir gražios 
kąplaaitfc, kuriose jau ilsisi poetas Myko las Vsitkim, istorikas Pranas Pauluikonis, 
jiąlomėja ir dr. Motiejus Nasvyėiai ir kt. Visiškai netoli ir Matulaičio senelių namai, 
kuriuose sutiksite prof. Igną Končių, *im tametį dzūką Jokūbą Janušką ir kt. Žodžio, 
tik spėkite tą dieną viską apžiūrėti, o jeigu nespėsite, galėsite pasilikti ir ilgiau pavą-

•t

I *

— 0 apie ką jūs kalbėjo
tės?

— Maiki, kaip aš tau sa
kiau, Bambickis turi kelis 
namus, ir vienas iš tų namų 
jau dabar prie juodžių dist-

Bambickis išrandavojo 
partmentą juodam kunigui.

— Tai kas iš to, tėve?
— Maiki, iš to kilo galvo-sukis kurio be nu»bonkiok.ur P°^ JMtotolAr "Geras žmogau, žinok, kad

’ P tizmą, jy btMdtiayninkai mano protėvį pagavo Afri-1
turėjo sulai ponus. Amerikoje, atvežė į Ameriką kaip)gyvatinės negali isfigeriuo- 

ti.

— Tai koks , tėve, tavo 
galvosūkis?

— Maiki, galvosūkis yra 
toks: visos šventos knygos 
•parodo, kad angelas yra 
baltas, o velnias — juodas. 
Tai kaip gali būti juodas ku
nigas? O gal tai velnias ku
nigu apsimetęs?

— Tėve. tu šiandien per 
dąug išgėręs degtinės.

— Kodėl tu taip manai?
Dėl to, tėve. kad yra išti

sos tautos ne tik baltų, bet ir 
juodų bei geltonų žmonių. 
Jų yra įvairių tikybų, ir ka
talikai turi Ine tik juodų 
kunigų, bet ir juodų vysku
pų ir kardinolų.

— Maiki. jeigu ant kark
lo užkabinsi rožančių, tai 
vis tiek pasiliks karklas. Tai 
man rūpėjo pačiam pama
tyti ir pasikalbėti su juodu 
kunigu.

virto fiPMI >r pardavė ant auk-' 
Snp už 8

BirMIa 14 d. adv. Zuzaaa ūalaienė ir prof. dr. 
Fraaaa Šveikauskas aplankė Matulaičio senelių 

Putnume (prof. Igną Končių.

Eltos informacijos
koie ‘iuodieii ąeesaikatalilXkW j» ponai, »«*> «Į dolęrių.. JU, jo 
dairiausią jpn»wMŠbo V *•*”* lr V1M Pallkuonys dir- 
airiško k|įim^ bųvą katuli- ; to kąip Wi pas plantąto- 
kai. Daugumą* dabartinių rių. Jie negavo jokio moks- 
juodųjų seka šgvo protėvių fe ir neturėjo jokio čanso 
vergų tikybą. Bet yrą įvai- prasigyventi. Dabar balti nomi8 Chieagoje šaukia A- 
rių grupių ir sektu, kurios šmonėp turi už tas skriaudas merife® ^įptuvią Kongresą, 
nori sukurti savo tikybą. f atsilyginti juodiesiems ir tu-Į beveik kasdien susilaukia 

Iri duoti jiems pirmenybę“
— Maiki. tai tie. kaip vi-lprasbuokinti ir prasigyven- 

sokie lenkų neaešežninkai, • $.
kurie nuo bažnyčios atskilo

— Tai ką tu jam į tai at
sakei?— Tėve, pąuašiai, bet ne 

visai. Juodųjų yrą daug 
muslimų, kurie nori sukauti 
tikybą, pansėią į muąutaąo- 
nų, ir yra kitokių grupių. 
Tos grupės ttfp ąuaunati 
tarp savęs, kaip paprastai 
būna fanatikų taupė.. Yra* U* 
tokių, kurie sako, kad Die
vas buvo juodas.

— Tai ką jūs kalbėjote?

— Aš 'jo paklausiau, ko
kios vieros jis yra? Jis man 
pasakė: ^Ai e*m minister 
of čiorč of God. Tai aš jam

- Malki tai ėia ir yra 
trobelių Aš miriiių*. kad 
tai yra šėtoną MntMlA kad 
Dievą apiundiatų. Juk. visos 
šventos knygos rodo, kad 

yra juodas.

j ėjo į Lietuvių Kongreso gar
bės komitetą.

Clevetando meras R. J. 
Perk savo laiške (pažymėjo, 
kad jam, kaip čekų (kilmės 
žmogui, lietuviai ir visos pa

neigtosios tautos yra arti 
širdies. Jis pažadėjo savo į- 
taką panaudoti Lietuvos
laisvės siekimo reikaluose.

PARAMA A. LIETUVIŲ 
KONGRESUI

į Birželio trąrokų trėmimų 
; į Sibirą mMjisųui ir gegu- 
: žmė — du nesuderinami į- 
! vykiai: pirmas žmonių kan- 
! čiu, mirties ir valstybės ne
priklausomybės žlugimo pri
siminimas, o gegužinė —pa
silinksminimas su svaigalais 
ir jų pasekmėmis.

Prieš daugelį metų birže
lio mėnesi buvo gegužinę 
surengę ir ”J Laisvę“ laik
raščio leidėjai, bet gegužinė 
buvo nesėkminga, ir daur 
giau tragiškų įvykių minėji
mo metu pasilink-aninimai 
nebuvo rengiami. Negi LB 
valdyba, kurios pirmininkas 
yra Algirdas Dūda. paban
dė pamėgdžioti “laisvta- 
čiųs“? Į gegužinę teatsUan- 
kė 23 asmenys. Paskiri lie
tuviai ir didesnė pusė LB na
rių tokį renginį nupeikė, bet 
rengėjai išsireiškė: ”Kad iaJ- 
vežimai buvo seniai, čia nė
ra ko mums liūdėti.“

A. Kadagys

LAWRENCE» MASS.

Lietuvis Maskvoj studijuoja 
rusą kalbą '

M. Stonio atsiuntė vietos 
laikraščio iškarpą, kurioje 
rašoma, kad Lawrence gi
męs Andrew Žigulis, dabar 
Drew universiteto (Madi- 
son. N J.) kalbų instrukto
rius, kariu su amerikiečiais, 
autoMesniųjų mokyklų ir ko
legijų mokytojais, rusų kal
bą studijuoja Maskvos uni
versitete.

menici, J. Randolph, R. 
Taft, B. Dole, C. T. Curtis. 
J. Glenn Beall, P. H. Domi-S 
niek, S. Symington. G. Mc-!

A. Žigelis yra baigęs Dart- 
mountho kolegiją, magistro 
laipsnį gavęs Massachusetts 
universitete ir ruošiasi rusų 

dijo plaukti (naminė para-' literatūros daktaro laipsniui 
na Amarikoa Lietuvių Kau- j Oornell universitete.
T^iti NS* YORK NY-

na ittisa lap* sveikinfantj t*»*M aavarte

Li*“ 10 d- ukrainieih,
&t*Trt.iuntė
KŪMO auiume aoumui?. į jteilomas DaMy

AUKŠTINA LIETUVI V |Newalaikraičiui. kurie pa- 
stoviai primena pavergtą- 

RYŽTINGUMĄ irias tautas.

, 1 Amerikos Lietuvių Tary-

REMIA AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESĄ

Amerikos Lietuvių Tary- g'^į^ jj A WUlia»s, R. i vedėjas Irwing L. Lewin, šu
to, kun rugsėjo 28-2.) die-į p Įtikdamas įeiti į Amerikos

Atsiųsdami savo sutikimo | Lietuvių Kongreso garbės 
raštus. JAV kongread naffūi LMmn^etą; savą, rąste pažy

Hammond radijo stoties

yra padarę visą eilę Ketu-1ibi:

—- Maiki, aš jam pasa
kiau: ”Tu prastai figeriuo- 
ji. Aš esu baltas, ir sš neto-, 
riu atsakyti už juodų vergų 
skriaudas, ba mano protė
viai ne tik vergų nešurėfe. a- 
le ir patys buvo baud&au- 
nįąkąi. O tavo ląndfaida' 
Įkrabickis man pasakojo 
kr d jo protėvis baudžiau- 
ntokaa, pelų duona misda-. 
mas, taip buvo užfoadėjęa ir 
nupampęs, kad ji Bamba, 
ivrdino.

tuo klam.nm Jankių la1S- .ami ^retttenM.
kų A Waąhingtor^ Lietu- p g G^Uing rato: 
rių Kongreso gari**, komi- -Mano geriauai keiktai- 
tetonanais, be anksčiau pa-' . mnunM<skefttlBD, sutiko būti «iar:™?i..<>T,aJ?>"£”L1S‘ 

šie senato ir atstovų rūmų
nariai: S. Thunnond, J. K.

velnias yra juodas, o Pie- auoamnusi protėvi iš-, 
vas Tėvas wa baltos figa žl-t mainė į šunį kitam dvarinin-.yra M
la barzda ir sėdi soste, o ža
lia jo Dievas Sflpus, feįp pat 
baltas tik sa juoda barzdele, 
na, o viršuje ja per vidurj 

sakau: Mister Minister, vi-Įro DferaąDvasiafcma- 
ąos bažnyčios yra Dievo, ir j fe fedfe habndžfe pa^^dą-
^ė viena nesivadina velnio 
bažnyčia. Bet kokios tu esi 
vieros? Ar tu katalikų vie
tos?“ Jis sako ”No!“. Mūsų 
bažnyčia vadinasi, kaip sa-

fo. Tai ka* «« ariadnių,, 
kad toi batoadto būtų juo
das kaip wmm?

— Tėve, ar tu sakei tąį

Jąvits, J. D. Dh«eU, H. Ba 
dilo, E. W. Brooke, B. Jor- 
dan. W. L. Hungate. T. L.

lietuvių kilmės amerikiečių, 
kurie dalyvaus Amerikos 
Lietuvių Kongreso darbuo
se. Jie verti pagyrimo už sa
vo pastangas išlaikyti gyvą

rS t ii n v w lietuvių kultūrą, kuri yrą p tvirta bazė Siekti Lietuos

BroyhM, O. R. Bowen. J. H.
Deni, 9. B. Andereon, S. O.
Coste, H. R. Cotiier, E. P.
Botand, J. P. Addabbo. Cb.
J. Camey. Sh. Chrišholm, T.
Guyer, H. T. Johnson. W.

«

GUBERNATOR1AI IR 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Tary-

”Lietuviai, daugiau negu 
kuri kita grupė, pirmauja 
kaip užtvara prieš komunis
tinę ekspansiją, ir visk^ ką 
aš gulėsiu, lietuviams pada
rysiu“.

NEW BRITAIN, CONN. 

Baisusis birželis

1952 m. New Britaine bu
vo įikurta L. Bendruomenės 
apylinkė. Kelerius metus ta 
apylinkė buvo labai darbš
ti: suorganizuodavo aukšto 
lygio koncertus, minėjimus, 
būdavo periodiniai susirin-

Liepos 14 d. buvo pamal
dos Sk. Patriko katedroje, 
paradas į Central Parko or
kestrine, jojespeciaH pro
grama (šokiai, kalbos), pa
skirta pavergtosiom tautom 
prisiminti. Programos vedė
ja buvo Regina Žymantai
tė.

Liepos 17 d. 12:30 vai. 
majoras Beame paskelbs 
pavergtųjų tautų savaitės 
proklamaciją.

Imkit ir tkaitylib 
Kipre Bfeitole

IZRORO UI VERGUOS
IMPERUA SOVIETU 

RUSVA

Joje smulkiai aprašyta 
boRsriMnio teroro stonas, 
tos vergų stovyklos, kurtess 
kentėjo ir šueo ntbų 
brųtial seserim, gimtai* Ir 
draugai Knygos 
ra centai

ba ryšium su rugsėjo 28-29j kimai ikasoje keli šimtai do- 
dienomis rengiamu Amen- k,^ Vėliau valdybom be- 
kos Lietuvių Kongresu yrą’keičiant apylinkė apmbė. 
gavusi visą eilę laiškų iš į, 0 dabhr jos veikimas ne tik 
vairių JAV gubernatorių. ' pasilpo, bet kartais ir keis, 

Kalifornijos gubemato- tokas.
rius R. Reagan pasisako už §taį birželio 16 d. 10:30 
vertingus lietuvių siekimus, vai. 9v. Andriejaus lietuvių 

Ohio gūbematonus J. J. parapijos bažnyčioje buv< 
GiUigan rašo, kad jo vals- tragiškųjų birželio įvykta 

80,000 dolerių, o už tavo tijoje lietuviai sudaro svar- minėjimas. Klebonas kun. 
protėvį sumokėjo 800 dole-?^U *r gyyartmgų gnipę, Gradeck lietuvių kalba per 
rių, ir to esi tik Bambicko daug prisidėjusią prie vals- pamokslą išryškino visą bhr- 
nuidauninkas, gi Bambic- ^J08 socialinės, kultūrinės želio dienų tragediją, sųėmi.

ir ekonominės pažangos; jis mus, trėmimus ir kt O tos

S. Rroomfleld, G. A. Good-
0 jo ponas vėliau Hl*- J- R- Grover, H. Hds- 

~ \oski, N. F. Lent, P. V. Do-

kut Afe pas kitą dvarininką 
’jam geriau buvo, nes jis šu
nis žėrė ir jų maistu galėrjoi 
nųsti. B to jis atkuto, ale 
vardas Bamba parinku- 
Bambos vaikai ir vaikaičiai 
baudžiavoje augot o bau- 
tgiavą panaikinus, jje ėmė 
.įtaigauti, prasigyveno jr 

! Rambtokiais pasivadino. $a- 
;kau, tavo laodflordas Barn

prasigyveno! Bambicko se
nelį ponas isiųainė į šunį ir 
negavo jokio primokėjimo, 
o dabar Bambickas vertas

TESTAMEffTAI
F. tada

kas yra tavo landlordas.“ 
Ant šito kažkodėl mūsų kal-iu, bet juodų žmonių yra juodajam kunigui? .mc.: VfcrJa.lE. g

ir kataliku, ir kitokių tiky-! , ’ “į?8 Myažiavo j žj Mėtoma ir pasibaigė...
ba Tai aš jam sakau nue’ — Ne, Maiki, šito aš ne- kajbęs iemokėdamas ir jo-f
ko tte pareini o jis man sakiu, ba B kalbos neišėjo, kie torto neturėdamas bei V*
atsakė, ferf daugiausia pa- ale ai jo viežlybai paklau- jokio amato nemokėdamas, negalima buvo daugiau kal- 
^iueto,koETri^ aiaų, kod0 ėAe knygų- o, žiūrėk, kaip dabar jisai

/

lsidtaį
džiaugias, kad Ketuviai stip- pat dienos bažnytiniame « 
riai kovoja dėl savo krašto biuleteny rašoma: ”12 v. 30Į to* 
nepriklausomybės. m. Stanley Park Lietuvių f toji m t ,

Massachusetts gttaemato- Bendruomenė rengia geo- ititsrtamsatą. Tęs yra ir tos- 
rius F. W. Sargent, brangin- £ing (pasilinksminimą). Da- tamentų pavyzdžių. Jos kal
damas lietuvių pastangas, į- lygaukime visi.“ »• — 98.06, w

• ♦ * • • » • • S ! f / • f
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, Pervergtųjų savaitė

T J • m • v • • j televizijojey ietines žinios J ši savaitė yra skilta ko-.
munistų paveigtom tautom.; 

(Pirmadienį, biiželiu 15 d. 9!
vai. įyto ji buvo priminta 

—„u......... Autobusas i Lietuvių die-' televizijos 5-jo kanalo Good .
timos apylinkės lietuvių ko- nė Putname šį sekmadienį, j i,°lpiogiamoje. I uvi 
UII1U8 opjTMUMo V,nu ,£ 91 , 2 j q , J pastoti 2 tAiainievių šokiai.«
lonijoje per nepilnas 2 sa- liepos 21 d.. įeerna 9 vai. ry- * Mvko3as j '
vaites ištiko net 3 staigios to nuo So. Bostono Lietuvių 0 lunM la ai \y
mirtys. Paskutkvioji širdies Piliečių d-jos namų. Vietai
smūgio auka buvo Gedimi- « anksto užsisakyti kreiptis 
nas Leveckis iš Westwoodo, i Vytautą Ivašką L. Piliečių 
Mass. d-jos patalpose.

| Staigios mirtys į

Nedidelėje Bostono ir ar-'

Autobusai j Putnumą

I
Koncertas pranciškonų 

vasarvietėje

„GANA 
TO JUNGO”

i

kušiai atsakinėjo i stoties; 
atstos o klausinius pavergtų-į 
ju tautų ir jų savaitės tema.; 
pašoktas ukrainiečių šokis.

Velionis buvo išvykęs šeš
tadienį į Kanadą paviešėti! 
pas pažįstamus, o pirmadie-Į 
nį, liepos 8 d., gavo širdies' Ateinantį sekmadienį, lie- 
emūgį ir mirė. eidamas 89 j pos 21 d. 7 vai. vak. praneiš- 
metus. ikonų vasarvietėje Kenne-

i bunkjporte. Me., bus kame-
Velionis Lietuvoje buvo rinės muzikos koncertas, ku-

jas, ilgiausia! mokytojavęs' np programų , atliks smu.k.-
Kudiritos Naumiestyje. 'V"*?' IzmĮ?T

iir Vincas valkavicius ir pi-
Liko našlė Antanina Le- anistas dr- Vy‘enis Va>-vliū' 

veckienė - Norkūnaitė, sū- nas‘ 
nūs Vytautas ir Romas su! 
šeimomis, duktė Birutė Mit-, PARENGIMU
kuvienė su šeima ir Regina, KALENDORIUS 
brolis Kęstutis — Los Anee-,
les, Kaliforniioie, Algirdas! Rugpiūčio 11 d. Romuvos 
— Anglijoie ir Vytautas —J parke. Brocktone, seniausių 
ištremtas į Sibirą. i N. Anglijoje radijo progia-

Minėjimą išrūpino ukrai
niečiai, prisidėjo Altos sky-j 
liūs ir LB apylinkė. •

I
Visi, kurie tą programą1 

matė, prašomi patašyti tele-į 
vizijos stočiai padėkos laiš-l 
kelį (WCVB-T\ -(’hannel 5,’ 
5 1 V Place. Ncedham, Mass J

"GARSO BANGŲ“
PitOG/.AMA

ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais ii 
stoties WBUK 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

ToL: 288-3835 (biznio) 

288-7178 (namų)

I No Rusija man rūpu | ją 
i man, mieli ponai, nusispiau-

' tu Tai tik etapas pereiti j 
i pasaulin* revoliuciją.

Leninas

Pankoliais — įrėžtasis — doko 
montuotas Kipro Bielinio atsi 

02192). Tai p .dts kitą kar-Į minimą tomas. Jis liečia mta?
lomybėn 1917-1920 m 

kovas ir nepriklaanomon lieto 
vos gyvenimo pirmuonių* metui* 

Kaina SS.M.

tą gauti laiko ilgesnei prog-,neprikla 
rainai.

Geri žodynai
dynas, redagavo harsavi

Anglų-iietuvių kalbų žo
dynas, V. Brravyhas. nauja 
aitla, apie :• »,uoo žodžių. 
įiM) psl., kaii.a

l ietuvių-atiuią kalbų ka
laitė ir šlapotM rskis. apū 
!7.U00 žodžių 311 psl., kai 
ta — $5.00.

DIEVO KARALYSTES ŽINIO-

Tęsinys Nr. 19

BALTIC REALTY dh 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt Stelmokas
597 East Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127
TeL 268-6030 

Draudžia namus ir automobl

RADUO PROGRAMA |
Į

Seniausia Lietuvių Kadij* 
cYograma Naujoj Anglijo, 
š stoties WLYN, 1360 ki .
•ocikių ir iš stoties FM,» ____
101.7 mc.. veikla *$kmadi» 1 i:lA'*MiM"vLokiB aataiada. 
liais nuo 1 iki L :20 vai. die i Naujas auto draudimą įstaty
tą. Perduodama: Vtliaurtų !?a*J™. »«»eUkustąs. imas- 

d>"11 “““M agentūroje, gausite 
•naauiuuų ainiu vi«aa informacijas bei patarimą,
r komentarai, muzika, dai-! kaip geriausiai apdrausti.

Jokiu problemą neturime ir 
nu malonumu draudžiame stu
dentą ar atudoačių automobi
lius.

tos ir Magdutže pasuka

Biznio reikalais kreiptu» 
Jaltic Floriate gėlių ir dovi

I Taip pat atliekame namą plr 
ApasG-ilas Povilas, rašydamas | nų krautuvę, 502 E. Broad J kimo ir pardavimo patarnavi 
krikščionis, savo dienose |«t-

So. Bostone. Telefo-

'KARALIAI IR BULVES“
Tai LIUDO DOVYDĖNO gEVCIIie

:i.° Erssjra..'#,,—. «««

džiai skaitys jaunimas ir se-’ kymų, paiasė Vladas M ingi
i nimas. Ji susilaukė ir puikių! ^a» psLkaina >5.0(1.
'______ i__ •_____ • • •___ •»•••■ Karūna. mtnrinė tnl

savo
>ak«-: “O jeigu .ius Kristaus 
i krikščionys), tai jus esate Ab
raomo ainija. tet ainiai pažadė
jimu“. (Gal. 3:29). Savo laiške 
Kol intiečiants Povilus sako, kad 
"Kristus ne vienas narys, bet 
susitleda iš daugelio“, šiuose 
dviejuose a|Kištalo pareiškimuo
se pasirodo labai svarbus "daly
kas apsvvarstymui. .Ii*1 |>arod<>, 
knd išrinkdamas ir išlavindamas Į 
krikščionis Įlietas vykina tikt 

I prisitengimo dariu), liečianti bu- Į

way,
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleiviu.

Dažau ir Taiaait

e . 
6 
8 
s 
e 
•

TodiL jeigu naritumit* par
duoti ar pirkti nekilnojamąj) 
turtą prašome paakaambiati 

tekfonu 286-5090

Mes reiškiame šeimai ir ge^uzin1>e\ , įspaudo* įvertinimu. Taigi j K*rūna, istorinė trilogija-; s,n);,,j Mesijini tikslų "palai nūn i

artimiesiems gili, užuojau-. Rugsįjo n LB Bosto?* „o apkarto. Lietuvių «lie- ... _ I

Namu* U lauko ir viduje. 
Gipoau popierių* ir uuaau 
laaą. k* pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JON AS STARINSKAS 
220 Havta HI0 Avą

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rėžią

Kreipti* eeau

BKONIS KONTR1M 
bM Broadway 

80. Barten, Mam. 82127 
TeL AN S-1741mūząŽurnalistas, literatūrosna Romuvos parke Brockto

ne.
i • • • Ss I n *T aP'e Adom“ apie

n,A» L Uov'deno kn>'K, «- 150 dailininko J^omo Gal-
E i La*k,lčl° 9 d- Bostono v.v-! ‘“ip rato: . (liko produkcijų

raudžiai feChkaeos N ku 'P* P°S‘' ”Jei man<" Paklaustų, kuri ir nespalvotu paveikslų, -ni
— g”'~ !tono Įaotuvių Piliečių d-jos Dovydėno „^1,3 yra chariotte Willa«d studija

Gavelis

Svečiai ii Chicago*
f būrelį tų. kurie bus suvienyti su i
Jėzumi Jo busimame darbe —

' palaiminime viso |ursaulio, gy
vųjų ir mirusiųjų.

TcL CO

^tUVif ?iliežiy Itovv^ur P^aka v ųa Z CtartS
l££X,^alvT i,U auWto riau’ia- ^”^ai mta k
lis su savo atžalynu. , ............... • • . , Mano ,tsakvma3 ba. jžvmioj

WYpatingi žmonės*

Bet kas šiandien

11

Atostogauja
I Lapkričio 17 d. So. Bosto- tų \ok« 
no Lietuvių Piliečių d-jos kiekviena 
75

kalba apiė šio mū<ų> l? t.kas . s,an<hep ynjtaisi 
jzvmioio dailininko kurvbą iArinkl> karaliau,į su

jos visos geros. ir Wald«nar George A. Gal-
Mejųju? t |

Kokioje 1 užnyčioje mes juos ra- 
Gali būti, kad keletas jų J

Praeitą šeštadienį Elena ma
i

ir Stasys Sandarai išvyko Lapkričio 24 d. So. Bosto- 
atostogų į Kennebunkportą. j no Lietuvių Piliečių d-jos III 
Tą pat savaitgalį iš ten grį-’aukšto salėje ramovėnų Lie- 
žo 'jau praleidę atostogas.tuvo kariuomenės atkūrimo 
Elena ir Viktoras Vizgirdai. 56 m. sukakties minėjimas.

Lietuvių Piliečių d-jos kiekviena savaip įdomi ir’diko biografija. Knyga yra sime? (iuii būti. kad kelet:u« jų J 
metų sukakties minėji- patraukli.“ 1171 didelio formato pusią-
s- 9 9 ’pių, brangus kultūnms tur- yra Teisėjas/ ir Jis nutars, kas {
. , • I V-C-J-U-1--.-U-^u-u-u-u i tas sau ir vertinga dovana jie yra. Aiškini kalbant,, krik*-’

GEDIMINUI LBVECKIUI

t nirrn, UėdiatiMM jo sūnui Vytautui ir jo šeimai 

gMą užuojautą raiškiu

Feliksas ir Laima Kontautai

i lietuviui ir kitataučiui. Kai- >.r“ k?r^„’“žiT?'7"
PARI.I OI.AMAS NAMAS . na 117.00, su pertĮuntimu- ,“.',"1."^^^’-

: $17.30. Gyvenantieji Massa- i# ir Įut.-kui tikėjimu į išlietąjį 
■įchusetta valstijoje dar pri- Kristaus kraują pilnai pašyen-

moka 3/< salo tax ką jis turi. — Viešpačiui; ir ku-
centą. ’ris ištikimai stengiasi vykdyti

Amazonė* džiunglėse, ro- s4‘v,» imsišventirną. Vardišku
į manas, paršų Jose F.ustasio '“žryV'‘ 7*n“r";“
• ’ 1 nieko bendra su tuo dahku. Zr.
• Rivera, verte P. Gaucys. 355 Romiečiams 5:1-3. 
psl.. kaina $6.00.

AV Ali RA8T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
Brocktone - Montelloj, .3 Bre 

wer Avė., parduodama.* 2 butą 
! po 3 šviesius kam įtarius namas 

ir garažas.
Kreiptis: S. Tavai, 8 Bennetl 

St« Brockton, Mass. 02402.
Tol. SM0-573M.

informuoja snakytojus apie paaonNnina Ir Netovliki 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką Ir atvirai 
apie visus mūsą visuomeninias bal haltiriniaa ktansli 
Jame rasite įdomių skaitytoją taMką akyrią. kariamo taukia
me abipnaią paafaakysią ir auomoalą kiekvieno vintams 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIK IT V A“ yra dtnamllka. mttaą Ita 
efvijos taikražtla, leėkąs naują bendradarbią bei Idėją, vL 
anomet atviras kiekvieno nuomonei, karta kovai* ir tkrba ai

lomą Lietuva.

EKSKURSUOS į LIETUVĄ

Išvyksta: Mpkrišio 22 dieną (Vilnius, Leningradas) 

Grįžta: lapkričio 30 dieną

KAINA tik > 82 5. 00

Dar yra likusią vietą sekančiose grupėse:

SPALIO 2 ir GRUODŽIO 20 d. A’ 
i grupės lankysis Leningrade, Vilniuj, Rygoj ir Helsinky t

^Junglto prie ekskursiją galim* BOSTONE ir NEW YORKE|

GBUPtlE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESlYtLUOKlTE:

žinių ir registracijos roifcnln kreipkitės į|

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seatk Boutsn, Mass. 02127

203 West Brauhray, P.O.Box 110 

288-8784 

kumkė: AUom
(sir fares subject to changes)

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 Weat Broadtvay, So. Bostone 
KARL MH HEI3 ir ROBERT OWENS

registruoti optikai 
siūlo

PILNA AKIŲ APTARNAVIMĄ '
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
•SI DUŽUSIŲ AKINIŲ LgftIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LŲSIUS
• KATAKAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS h- KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti lietuviškai !

Medicaid (Welfare) 
Skambinti: 268-8500 Medieare

Master Charge priimsna

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ina 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėm*, pa 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 18 savaičių vartojimui. Jū 
sų užsakymus siųsti su >6.00 apmokėjimu — JIB LABO* 
RATORY, 1437 So. 49th Ava. Cicero, DL >8850. JIB 
Atstovybė. 2498 Daugai! Rd„ Wioduur, 12, Ont„ Carada. 
JIB skyrius: 7 Stottgart 58, DuMkurgurstr. 7-18, W. 
Germany. Vaistinėse: J R J, 2557 W. 89th St. Chicago; 
5008 W. lOtb SL, Cicero: 4754 S. Wood SU ndeago; 
2923 N. Miheaokee Ava, 1147 N. Aehlud Avė, Chicago 
ir kitur.

wosM*M**ooMiMee*oMeeeoM*ossoMO*oeoooMO*esMO**me*r*M***oMi

i Apaš1alu Darbų 15-mc sky
riuje ranėumas labai aiškus 
aprašymas apie dieviškąjį tiks
lą išrinkti ištikimus krikščio
nis šiame amžiuje. Čia jie vadi 
narni “žmonės Jo vardui“. Apaš
talas aiškina, kad “Dievas pir
mą sykį 'aplankė fiagonis“ ne pa- 

'daryti ju«>^ visus krikščionimis, 
liet tik "paimti žmonių Jo var
du“ — tikruosius krikščionis.

I»o to. anot apaštalo skelbi
mo. dieviškoji malonė sugrįš į 
Izraelį, ir sugriovusioji ’’Dovy- 
do padangtė“ (vaizduojanti Iz- 

iraelio tautos politiką) bus at- 
steigta; ir paskui jis dur sako: 
“likusieji žmonės“ ir visi pago 
nys turės progos "ieškoti Vieš
paties“. Bet pirma turi būti pa
baigtas darinis paėmimo ”žmo- 

? nių Jo vardui“ — Kristaus su- 
žiedotinė gi turės susidėti iš vi
su pilnai jKtsišventusių krikščio 

’ nių. _
Dabar, kai mes juu matome, 

'kad Dievas nėra nutaręs, kad 
visas pasaulis turi pasidaryti 
krikščionimis, tasai žinojimas 
padeda mums suprasti daug 
Biblijos vietų, kurios iki šiol bu
vo labai sunkiai suprantamos. 
Pavyzdžiui. Apreiškimo 5:10 
yra pasakyta, kad būsimas Kris 
taus ir bažnyčios karaliavimas 
bus čia “žemėje“. Kaip galėtų 
tai jvykti, jei visi, išskyrus tik 
bsžrą'cią, būtų pašalinti nuo že
mės :in amžinai kankinami de
gančiame pragare? Bet ir ta 
sunkenybė dingsta, kai mes iš 
Rašto sužinome, kad pasaulis 
bus palaimintas, o ne prakeik
tas po tikrosios bažnyčios už
baigimo.

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

Lithuanian Blble Studento, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Valiny, M. 8I302L

(Skelbimas)

Metinė prenumerata JAVms >8.80 

Ad raaas:
7722 George Street, LaSalle-Mmrtreal. 0M, Oaobee, CAN ADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą tarasaja Hatavlą vkmodMBSl Ir 

jo daugina kaip SEPTYNIS MUONUS

NU, maSUSIVIEMUIMAB

8LA— jau turi daugiau, kaip Irta au pum 
kaaltota. tod Jo

>100.00*1 >10.00088.
a garą įsupamąją 

kad jauuasl
adkMoja aukšto studijoms Ir gyvenimo pradžiai.

Mo
SLA—AKCIDBNTALt 

amžiau* asmenis 
klubą Ir draugiją uurfaaa. DB >1JNOA8
Ms apdnuAos moksstta >200 į matom

kuopą vsfktjus. Ir Ra plačiau

M7Wsut 9Mb NtraoLNav Tark. N.T. 10001
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ietines žinios
{domus jauno airio laiika*

Latvių žurnalistas Osval
das Akmentinš dažnai rašo 
amerikiečių laikraščiams 
laiškus, ir ne vienas jų yra 
išspausdinamas.

{ vieną tokj jo laišką atsi
liepė Braintree gyvenantis 
16 metų airis Larry McCar- 
thy.

Jis rašo gerai suprantąs 
Rytų Europos paveikiąsias 
tautas, nes Airija taip pat 
700 metų buvo svetimųjų 
priespaudoje. Jj ypač jaudi
nanti ipabaltiečių padėtis. 
Girdi, kitos paveiktos tautos 
dar gali manyti esančios 
laisvos, o Lietuva. Latvija ir 
Estija yra paverstos Sovietų 
S-gos dalimis. Jis primena 
ir liūdną Simo Kudirkos li
kimą.

Tas jaunas airis pasiryžęs 
padėti, kuo jis gali. Jis rašo, 
kad šie metai yra gera pro
ga kelti pavergtųjų tautų

klausimui, nes sukako 30 
metų nuo karo pabaigos, o 
taikos vis nėra. Reikia skelb’ 
tis spaudoje, reikia paža
dinti visuomenę susidomėti 
paveiktųjų tautų sunkia pa
dėtimi.

Šitas pavyzdys rodo, kad 
velta kuo daugiau amerikie
čių laikraščiams rašyti laiš
kų.

Antanas Kalvaiti* dėkoja 
Keleiviui

Buvęs Lietuvos konsulas 
Chicagoje Antanas Kalvai
tis dėkoja Keleiviui, kad šis 
nuo jo pečių numetė net 
penkerius metus...

Mat. praeitame numeryje 
buvo parašyta, kad liepos 4 
d. Antanas Kalvaitis minėjo 
savo amžiaus 74 metų su
kaktį. o iš tikrųjų tai buvo 
jo 79 metų sukaktis.

šj kartą džiaugiamės ga
lėję. nors ir netyčia, malonų 
žmogų nupelnytai pajaunin
ti.

Į Netrukus rinksime gražuolę

I Rugpiūčio 11 d. seniausių
N. Anglijoje radijo progra
mų 40 m. sukaktuvinėje ge
gužinėje Romuvos parke, 
71 Claremount Avė.. Mon- 
telloj - Broektone bus ren
kama ”Miss Lithuania of N. 
E.“

išrinktoji gražuolė bus ap
dovanota grožio ženklu, 

[gražia statula, raudonų ro- 
j žiu puokšte ir Ketvirčio 
j brangenybių krautuvės do- 
j vana — perlais.

Kviečiame N. Angį f jos 
netekėjusias lietuvaites nuo 
16 metų amžiaus dalyvauti 
varžybose.

Registruokitės tuoj. pa
siųsdamos paštu savo vardą,

! pavardę, amžių ir adresą 
Valentinai Minkienei? 502 
E. Broadway, So. Boston,. 
Mass. 02127., arba telefo-i 
nuokite 268-0489.

Grįžta ii Lietuvos

Ateinantį ketvirtadienį iš 
Lietuvos grįžta dar viena' 
Aldonos Adomonienės va
dovaujama Trans - Atlantic 
Travel Service organizuota 
ekskursija.

Vilniau* estradinė muzika į
šj sekmadienį, liepos 211 CON,WAYS

d., nuo 1:30 iki 2 vai. popiet p ac K (k C E STORE 
”Garso bangos“ radijas (W
BUR 90.9 FM) transliuos
Vilniaus lengvosios muzikos j 
šjventės programą. Dainuosi
T. Balčytis, N. Tallat-Kelp- j 
šaitė, S. Jurgutytė ir kt.

617 E. Broad way

(Flood Sąuare) 
So. Boston, Mat*.

■ ' ■ ■■ - »

SOUTH BOSTONO LIETUVI V PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadienlab veikla

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
M O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATABNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVUKA MUZIKA

ėeštadieniaia Ir sekmadlealale 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS 
(Balandėliai, kugelis^ dešros, kopūstai Ir kt.)

Athilankykite ir būsite arnlonlal n .įstebint I!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ UETUVMKŲ KNYGŲ.

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
'kelias valandas įrengia, 
mas garo. karkto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metą 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1201 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS l&SIMOKftJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NERElKfiS ŽEMINTI TEK- ( 

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

jNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
Tat SW 6*2868

fra vienintelė oficiali i*t>i. 
ga toorcastary, mari siunčia 
ebmtinius tiesiog ii Worcos*
Arta | Lietuvą ir lutas Rusi* 
Jbe valdoma* sritie* Čia fcal>

Sena* parvirsta ir negir AINVti! nosies na tik jaučiu* 
vedžioja.

greitai ir sąžiningai.
greitai b

Cio galima gauti įvairiau, 
eta importuotą ir vietines 
gamybos medžiagą b kitų 
daibtų, tinkamų Ltatuvoja,

Vedėja B.

Flood Square 
Hardicare Co.

SartaiaUs X. J. ALBB1U 
am kast oboa»wa?
envT» ncsTom. m am, 
TELEFONAS AN S-414S

SaDjania Mror* Datai 
Poetam SioBOM

Stiklą*
TleMdo rcikaoayo

r> pinui kori

Peter Maksvytis
A

49 Ckarch Street 
g. Mllten, Mana

CŠri
Tebfeaaet 9996871

Nerasi
žmogau* — be ydos. 
Rooomooooomomomooeooooeeeeee*

A. J. N AM AKS Y
Real Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neirtea Centre, Mem 02150

TeL 332-2645
mMMMomeeeMveMnee**********

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje

lienoe įdainuotą dainą b ari
jų plokštelę Kaina 66.00.

Paltu

Telefoną*: AN 8-2800
Dr. Jot. J. Donovan 
Dr. J. Pašakamio

oKolPt Df NIS 
METRISTA8

Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 6 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mana

MOMaMaeMOSM
TEL. AN 8-1134

Dr. Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OPTOMBTRIBT6

nuo 10 ryto Ild 0 vakaro 
Trečiad.eniaia—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOsrrON, MASS.

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadteniab 11-13 vaL

AM 1.430 KC ii WWBL 

Vedėjas PETRAS VI8CIN18

173 Arthur SL, Brorktoa, Mase. 02402. TeL 584-7209

Knyga yri gerindn žmogau drangai

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

IMmoSubm Ūktai vaisino, išpildomo gydytojų ve 

teptas b turime vbus gatavus vebtae.

M rate vaistų — eikit | lietuvišką vabttaų.
Bev. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefonas AN 86028

Nae 9 vaL ryte AI 8 vaL v, lite yrus ėveatedieaia* Ir seka*.

nooooooooumaaoooemueaeeooooeoumeaoeuuaaumaaam

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis lipilitnas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ito

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 Weat Broadvvay. South Boston, Maso. 02127
Skambinkite 266-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
po Pi<<6

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

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

DABAR
ui nemažesniu* kaip 81,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų ton rūšies indėliai duoda 
0.27% pelno)

ui visuo kitus indėlius moka ____

Nuo įdėjimo dieno* — Kas mėnuo prbk dtomi nuošimčiai —

Bankas veikia 109-tuoniun metus. «—

8b banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikšte su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Tartas (Ašuotėj yrą 
viri $274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
62 Harrison Straat,

Worcaetar, Maso. 01604 
Tat. 796-3347

Tiesiai Ii Worceaterb 
čbm įvairius siuntinius į Lieta 
vų b kitan Rusijos valdomus 
plotas! Siuatiniai sudaromi M

avo, maiste b
alų. Turimo vietoje įvairių via
Uais gamybne b importuotų 
prekių II kitų kraštų visai že
momis kaiaomb. Bs te, aiuačte- 
ms arabių, pinigus b galite už
sakyti Jų gamybos prekes. Cb 
sumokšaHe steigus, o gimtais 
tea vietoje geiša pasirinkti at
sakytas preke*.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įsteigs* ateikrieati 
gimines čia pas save į avėčiau 
ar aoabitaiam apsigyveaimaL 
Patanraviaras atliekamas grei
tai b sąžiningai. Atsilanką įmitl- 
riaatte. Vedėjas A Bchyriaokl

'****eM*MiMiM*MiM)M*MieMiM>M*eM*M**eonnM*eeMe**ese****s**e*sM*

COSMOS PARCELS
EXPRKSS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

(VAIRIAUSIAM DOVANAS

iš BOSTONO { LIETUVA 
b kitus Rusijos

garautuutae 
Prekės parduodamos 
mintomis karnomis.
Gelbna užsisakyti rubttą 
certifikatus, automobiline* 
šaldytuvus b pan.
Atidaryta darbo dtanonde 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL vak.

nuo 8 vaL ryto iki 2 yaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mase. 02127 

TaL 268-0086

Trans-Atlantic 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 Llotuvaj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. Čia v i a ų lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tiekėte) 
išrašomi belaukiant — ke jokie 
papildomo nokesiie.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre* 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniab 9—4
žežtadkabb uždaryta

393 West Broadvvay, P.O.B. 116

So. Boston, Mase. 02127 
Telefonas: 2666764 
▼bų įkyrių vedėja AMena Al




