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70-TIEJI METAI

Drąsaus žmogaus žodis 
Lietuvos pavergėjams

Prieš kelerius metus pa-itės, pateikė savo viršinin- 
statytas Kryžkalnyje pa- kams tokį pareiškimą, kuris 
minklas tarybinei armijai

Vliko protestas9
Australijai

neva "išvadavusiai“ Lietu
vą, pradėjo irti, todėl susi
rūpinta jo gelbėjimu. Pa
minklo apžiūrėti ir suorga
nizuoti jo remontą buvo pa
siųstas jaunap mokslininkas, 
technikos mbkslų kandida
tas MindaugAs Tamonis, gi
męs 1940 m., taigi užaugęs 
ir i? imokslinęs jau sovieti
niais laikais. Na. ir štai šis 
jaunasis mokslininkas, grį
žęs iš minėtos komandiruo-

l AustrJ’ijcs vyriaus) (bei 
• pripažinus sovietinę Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ane\-. 
siją, Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą rugpiū- 

jo autorių iškelia į pirmąsias čio 9 d. Australijos ministe- 
Lietuvos laisvės kovotojų) nai pirmininkui Gough 
gretas. Savo drąsa Mindau-!Witblam pasiuntė tokio tu-- 
gas Tamonis prilygsta ir pa- ^nio griežtą protestą 
tiems atkakliausiems Sovie
tuos disidentams, kovoje

"Australijos vyriausybei į 
/oficialiai pripažinus Sd ie-! 

prieš komunistinę priespau-i tų Sąjungos smurto aktą. '
dą nesibaidantiems jokios 
bausmės ir kankinimų.

Mes čia spausdiname tą 
retą pareiškimą, kurį yra 
gavusi VLIKo leidžiama 
ELTA.

Paminklų konservavimo instituto Direktoriui
PKI chemijos laboratorijos vyr. mokslinio bendradarbio

M. Tamonio i
Parelikimas,

kuriuo lygiateisiai tarptauti
nės bendruomenės ir buvu
sios Tautų Sąjungos nariai 
— Lietuva ir kitos dvi Bal
tijos valstybės Iatvija ir Es
tija buvo 1940 metais scrie-'j 
tinių karinių pajėgų užgrob-1 
tos ir Kremliaus apgaulingo- * 
mis machinacijomis savava-, 
liekai inkorporuotos. — Vy-» 
riausias Lietuvos Išlaisvini-Į 
mo Komitetas, kaip teisėta} 
lietuvių tautos atstovybė i 
reiškia griežčiausia protes
tą prieš toki Australuos vv- 
riausvbės poelgj ir atkreipia 
jos dėmesį į šiuos dalykus: !,

š. ra. (1974) balandžio 5 nuvykau į komandiruotę 
apžiūrėti Kryžkalnyje stovinčio monumento Raudonajai 
armijai — Lietuvos išvaduotojai dėl priežasčių, nepri
klausančių PKI ,vidaus kompetencijai: nepripažįstu da
bartinio Lietuvos statusų. Mano tfiliu įsitikinimu, lriekvie-

_ _ prekMuadama kitų tautų ža
li, kad, pažangos labui, jautų taisomos riek kiekvieno as- mėmis ir jų žmonių likimu; 
meniškos, tiek ir Valstybės mastu padarytos ldaidos. Ne- b) kėsinosi panegti civili- 
pasmerkus ir pilnai neįsisąmoninus praeities klaidų, neį- zuoto pasaulio, ypač anglo- 
manoma kurti ateitis. • Įsaksų, visuotinai pripažįsta-}

Prie visiškai arba dalinai neatitaisytų svarbiausių as- j mos apsisprendimo teisės j 
mena kulto laikotsurpio klaidų priskiriu:

Prezidentas naujas- 
rūpesčiai seni

Prezidentų pasikeitimu įvyko sklandžiai įstatymų 

numatyta tvarka. Geraldas Fordas sutiktas su entuzmz- 

mu, bet jo karjera priklausys nuo • visos eilės vidaus ir 

užsienio problemų ekubaus sprendimo.

Keleivio atostogų metu) atsistatydinimo kalboje pa- 
praskrido daug nepaminėtų Į brėžė, kad pasitraukia iš
politinių įvykių, bet didžiau
sias iš jų — JAV preziden- 

: tų pasikeitimas. Kaip ir ga- 
: Įima buvo nujausti, prez.
, Richardas Nixonas neatlai- 
, kė kongre o, tardytojų ir sa- 
5 vo respublikonų partijos 

spaudimo ir rugpiūčio 9 d. 
pasitraukė, užleisdamas sa
vo sostą viceprez. Geraldui 
Fordui. Pažymėtina ir tai, 
kad prezidentų ipasikeiti-

į 38-tasis JAV ffesiėentas Geraldas K. Fordas, kuris presMsnto 
a) ji nusižengė t-arptauti- j pareigas pradėjo eiti rugpiūčio 0 d. 11 vai. 35 min. 

niams teisės principams.,

Kipre nušovė JAV ambasadorių

prezidento pareigų tik dėl 
nesutarimo su kongresu, tik 
tautos interesus vertinda
mas aukščiau, negu savo as
meniškus ir kad vd-ais savo 
darbais tesiekęs tik kramto 
gerovės. Čia jis išvardino 
visą dlę užsienio politikos 
laimėjimų ir dar pareiškė 
pasiryžimą ir ateityje nenu
leisti rankų ir siekti pasauli
nės taikos ir kitų žmoni jai 
ir šiam kraštui brangių ide-mas įvyko visiškai ramiai, 

įstatymų numatyta tvaika., alų.
j be jokių revoliucinių veiks-. Sj Nixono at Įstaty

mų, kūnų tekiau atvejai,dinimH Į^tba, pasakyta dar 
pantaikų kituos kratuose. bu£ lab„

Kai kae laukė kad prez. feigiamai įvertinta net 
Nix<maa atairtatydamaa pn- „luaidaų priešų. žymiai
Ssi^SrkSfc^’oJiuI "■‘•■•"‘•k’"“ buvo Jo 

aOrtiuūkinimas aa beadra- 
omų aftergate skandalo daią>iaig jr Baltųjų Rūmų

Praeitą pirmadienį Kipro supo viešbutį, kuriame prez. 
, vykdymą Baltijos tautoms; | salos graikų nacionalistų Fordas ąpsistojo, ir piktai

1. Masinį nekaltų piliečių trėmimą, * r
2. PahriHiojmtoyMų Įjungimų j buvyrio. ĮRmijo.' SgS°naU]iems Sovie tų > degė ambasadoriaus

sudėtyje teanėių federaciją tek., meta, ka! -n- R?1 mbbili ir i

daviniu ir viešai atgailau
siąs. Bet to nebuvo. Jis savo

Pogrindžio Kronika
c) sustiprino sovietinio im- į minia užpuolė Nicosijoje šūkavo prieis JAV vynausy-; .
irializmo ir kolonializmo' amerikiečių ambasadą, pa- bės politiką, leidusią turkam DO Uišeina

1

personalu.
Perimdamas prezidento

pareigas. Geraldas Fordas 
pasižadėjo visada glaudžiai 
bendradarbiauti su kongre
su. išklausyti abiejų partijų

auto- užimti didelę dalį Kipro.
imperijos sudėtyje psancią teaeraciją kokiu metu, aai vi- gąjungOs užgrobimams Eik' mobilį ir iš automato nušo- Graiku neapykanta ypač 
šame pasaulyje nepaprastai sustiprėjo tautų pilnaverčio; rapoje. , vė ambasadorių Rogers Da- nukreipta prieš dr. H. Kis-

» d) susilpnino lietuvių ir '• vis. Buvo nušautas ir amba- singerį. kuris, esą, rūpinasi
4a««4«« •—_ arae4o aOl ,rrniAa amerikiečių Kipro turkų mažuma, visai

nekalbėdamas apie graikų

kultūrinio valstybingumo siekimas. \
Prisidėti prie Lietuvos valstybingumą panaikinusių; kitų tautų — latlvių ir estų__ sadą saugojęs

ir sukėlusių tiek neteisybės įvykių įamžinimo laikau neį- išsivadavimo iš Sovietų Są- marinas.
manoma. Pagerbti bendras su kaimyninėmis tautomis • jungos priespaudos viltis; 
kovas prieš vokiškąjį fašizmą, restauruojant bei konser-1 e) suniekino savo orumą 
vuojant šiam tikslui statomus paminklu*, sutinku tik tada. j ir pasitikėjimą Baltijos ir 
kai bu* visiškai garantuota: i aplamai Rytų Europos kil-

EStarbUtaUta malinio «kritųpiIM,turimo dai"“ aUStral,) akySe “

vedinamo ”«mem kolto“-mtota bu.p«Utyti ~mor»-pasveikino 
liniai paminklai, parodantys mūsų visuomene* kultunn-, r
gumą, žmogaus gerbimą, dorumą. t \nrez Fordą

2. Konstitucijoje garantuojama (kol kas formaliai) 
apsisprendimo laisvė bus įteisinta papildomu įstatymu, 
numatančiu jo* įgyvendinimo mechanizmą, t y., visaliau
dinių referendumų periodiškumą kiekvienoje respubliko
je. Pabaltijo, o taip pat ir kitos, jeigu jų gyventojai to no
rėtų, respublikos turi Atgauti tikrų pilnavertišką valsty
bingumą, tokią pačią kultūrinę - ekonominę nepriklauso
mybę, kokią turi likusios socialistinė* pasijos.

3. Bus panaikinta naujo asmenybės Jralto laikotarpio 
atsiradimo grėsmė. Tai pasiekiama, įvedus daugiapartinę 
sistemą, t. y. leidus įkurti socialdemokratų, f krikščionių 
demokratų ir kt. partijas eu atitinkamai* spaudos orga- 
nais, įgyvendinus tikrai demokratiškus rinkimus, leidžian
čiu* sumažinti įtaką tos partijos, kuri nusikaltę -liaudies 
interesam*. Šios priemonė* padidintų valstybių valdymo

demokratiškumą ir efektyvumą.
Pasaulinis pažangos procesas reikalauja nuolatinio 

socialistinių šalių bendrijos dėrooloratėjimo, spartaus žen
gimo į priekį visose gyvenimo orityse. Nebus įmanoma 
įgyvendinti visuotinės socialistinės - komunistinės visuo
menės idealo, jei šią santvarką sukūrusio* valstybė* netu
rės didelio autoriteto,
teisių gerbimu,
pcstingu atsižvelgimu į jas, kilnumu ir teisingumu.

M. Tamonis
1974. IV. 5 I .

baisa, tęsti Nizono vestą už-
t . o . . Įsienio politiką, laikytis už-pelenu metus Sovietų ljenjui duotypaeHadėjimų.

sudarytų sutarčių ir sen£ 
leidžiama "E.namųjų ,vyWųldraugystė8 Svarfctollaj,> jia 
kronika, kurioje ibūdavoį^pjjjgjjgjg vidaus ee-
spausdinama daug sovietinę 
valdžią kaltinančios me
džiagos. Prieš pusantrų me
tų ji sustojo, nes policijai 
buvo pavykę suimti ar iš
sklaidyti Kronikos leidėjus. 
O §tai neseniai vėl pasirodė 
jau 32-ji Kronikos laida net 
25 puslapių.

Ir šitoje laidoje daug ra
šoma apie tardymus ir suė
mimus. apie padėtį darbo 
stovyklose ir kt.

Joje net 8 puslapių me
džiaga paimta iš lietuviu 
pogrindy leidžiamos ”Lietu-

Nors Ūme sostinės ruože da“^?s -v
tvarkų daboja Jungtinių D^K;pr0J?n 
Tautų kariuomenės dali- {« t,k ‘r?1*138] “ ^ATO, 
niai. bet žie "sargai“, gink- imrzyti judė,>-
luotai graikų miniai siautė- ,r • amerikiečių karines 

I jant, prieš tą tragiką įvykį bazeį esančias Graitajoje.
• pasitraukė, matyt, ?enorė- , Tokios susųiamiojusios s!-
! darni į riaušes kištis. . tyriosjnetu šen. E. Ken-

nertis siūląs kongresui pn-
| Ambasadoriaus nužudv- imti rezoliucija, rtraudžian- 

Vvriaut»iaq T iptnvn<? mas Amerik°je sukėlė dirtj čią teikti Turkijai bet kokią 
laisvinimo Komitetas ekonomine ir karinę para-
,M.. d.»„«. s-jaąęyą -

Dėl šio įvvkio JAV ir rėčiojantis, JAV gali pra-,
Graikiios santykiai dar la- rasti ir Graikijos, ir Turki-; v?? katalikų bažnyčios kro- 
biau jskrlo. Chicagoie grai- jos draugyste, — iš kaito du u^kos“ 9-jo ir 10-jo numerių, 
kų demonstrantų minia ap- NATO narius.

nimo laišką naujajam JAV 
prezidentui Geraldui R. 
Fordui.

Svarsto žmonių 
daugėjimo problemą

Sukčiai veteranų
Rumunijos sostinėje Bu- 

chareste susirinko pasauli
nis kongresas, kuris svarsto 
problemas, susi jusias su ne
paprastų žmonių daugėji
mu. Dalyvauja 100 valsty
bių atstovai.

Šiuo metu žemės gyvento
ju skaičius artėja prie 4 bi
lijonų. Jeigu tas augimas tę- 

isis ir toliau, tai po 35 metų 
'žmonių bus dvigubai dau-’®°^.one 
• giau. Na, o jau ir dabar ko- • mažlJu . _ . 
ne pusė žemės gyventojų dolerių. Teismo organai 
badauja. . tardymą dar tęsia.

Tikimasi, kad kongresas Per metus Mass. karo ve-

organizacijoje
Viešumon iškilo dideli 

sukčiavimai Bostono miesto 
ir Massachusetts valstijos 
karo veteranų įstaigose. Pa
aiškėjo, kad buvo mokamos 
pašalpos neturintiems teises

Kissingeris sveikina 

Lietuvių Kongresą
Valstybės sekretorius Kis-

Kėsinosi nužudyti 
Korėjos prezidentą

Pietų korėjietis, atvvkęs 
iš Japoni jos, mėgino nušau
ti P. Korėjos prezidentu 
Park Chimg - Hee: kada šis 
kalbėjo Korėjos išlaisvini-V _ I

singeris per Rytų Europos mo iš Japonijos okupacijos
reikalų direktoriaus pava
duotoją C. Brown atsiuntė 
sveikinimą Amerikos Lietu- 

iu gauti. Spėjama, kad to- į Kongresui
kių pašalpų pernai vien tik ypač gausiai sveikinimaij

sukakties minėjime. I prezi 
dentą jis nepataikė^ bet nu. 
šovė prezidento žmona. Pa- 
sikėsintojas sužeistas ir su

rovė ir kovosiąs su pavojin
gai augančia infliacija.

G. Fordas nė puse žodžio 
neoakritikavo buvusio pre
zidento ir net prd*ė melstis 
už Nixoną ir jo seimą...

Čia dar galime priminti, 
kad prez. G. Fordas yra 61 
metu amžiaus, 25 metus bu
vęs kongrese. 8 metus jo 
respublikonų vadas ir 10 
mėnesiu viceprezidentas.

šiandien dar niekas ne
gali išpranašauti, kaip isto
rija vertins prez. Nixoną ir 
kokiu politinių ar ekonomi
nių ^stebuklų“ padarys G. 
Fbidas. Bet kol kas virš 
Amerikos ir pasaulio galvos 
vis dar kabo senų rūpesčių 
juodas debesys: infliacija 
krašte auga valandomis. 
Vietnamo "taika“ skęsta 
kraujuie. Viduriniųjų Rytų 
"taika“ kiekviena diena ga
li sprogti ištaškydama alyvą, 
Kiprą ima nesutramdomi 
turkai. Graikija traukiasi iŠ 
.NATO ir nori i’stumti ame
rikiečių bazes... Priedo — 
praeitą pirmadienį Kipro

______________ graiku įtūžusi mina užpuolė
' imtas. Žuvo viena mergaitė.! Amerikos ambasadą ir nužu- 

Paaiškėjo, kad pasikėsin-: dė ambasadorių!
igūbai dau!’Bo5?ne buvo. įduota ne | atebiV JAV kongresonai [tojas tem 'savo uždaviniui} Sakoma.kadtokiuorob- 
ir dabar ko-imažiau kaip -vienas nulijo-! [rengėsi jau metus laiko ir lemų akivaizdoje po pirmų-

---------------- --- HnUnn j

sukeis bent didesni suddo- teranų įstaiga bedarbiams 
Koks po šio pareiškimo ištiko Mindaugą Tamonį li- mėjima šia nekontroliuoja- ir neturtingiems karo vete- 

kimas, kol kas dar nežinoma. mo veisimosi problema. ranams išmoka ąpie $22 mit

ną savo pasižadėjimą rem
ti lietuvių pastangas sie
kiant laisvės Lietuvai ir ki
toms Baltijos valstybėms.

Korėjos komunistų.
Primintina, kad preziden- baigsis su šia prezidento 

tas Paik įvedė labai griežta kadencija, ar jis galės turėti 
tvarką ir gana kietai elgiasi vilties dar ir tolimesnei atei- 
su savo priešininkais. čiai. _



i • f-ht ,
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lindėti ar tikėti?
Australijos vyriausybei pripažinus prievartinį Pa

baltijo įjungimą į Sovietų Sąjungą, mūsų visuomenėje 
padidėjo ne tiktai rūpestis dėl Lietuve politinės ateities 
perspektyvų. bet ir pasipiktinimu nudažytas nusiminimas. 
Tai dėl to. kad mes vis dar esame nepagristai ’Tomantiš
kai“ įsitikinę, jog Lietuvos laisvės klausimą net. dabarti
nėmis vadinamojo "atlydžio“ sąlygomis gali nulemti koks 
nors didžiųjų ar mažųjų Vakarų demokratijų balsas ar 
veiksmas. Atseit, teisingumo, žmoniškumo ir kitų kilnių 
idealų vardan tos demokratijos lyg ir turėtų padaryti mū
sų tautos naudai kažkokį "(politinį stebuklą“...

Deja, šių valstybių mums palankus balsas gal ir nau
dingas. bet tuščia svajonė ieškoti politikoje moralės, nuo
širdumu ir tiesos meile paremtos aukos ir savo apčiuopia
mos naudos išsižadėjimo. Didžiųjų valstybių įsijungimai 
į Korėjos, Vietnamo, Viduriniųjų Rytų ar kitu.- karus irgi 
nebuvo dėl korėjiečių, vietnamiečių, žydų ar arabų laisvės 
ir teisės, o tik dėl pasaulinio masto plane svarbių strate
ginių pozicijų, alyvos pasidalijimo ir panašių "idealų“. 
Tad ir Australijos kengūrinis sprendimas neturėtų mūzų 
stebinti ar stumti į neviltį.

Lietuvos likimą, atitinkamom aplinkybėm susiklos
čius. pagrindinai nulems tik pati tėvynėje gyvenanti tau
ta. Net ir išsikovojus laisvo apsisprendimo teisę, irgi tik 
pati tauta pasakys, ko ji nori ir kam įyžtasi. Tada paaiš
kės, ir kokiam sprendimui ji yra per ilgą sovietinės oku
pacijos laiką pribrendusi.

Žinoma, galėtume liūdėti, kad ir toji lietuvių tauta *

L. Bcadraoaieaėi ir ALJS birželio 5 d. žygyje Wauhingtuas i* 
Massachusetts valstijos dalyvavo Mykolas Dranga, Jonas Bieikt- 
vičius ir Marios žiaugra. Jie ir kiti, tame žygyje dalyvavę, aptaš
kė senatorius ir kongresmenus, informavo juos apie padėtį Lie
tuvoje ir prašė kiekviena proga pagalbos sovietą okupuotai Lie- 
tuvai ir kitoms Pabaltijo valstybėms.

Nuotrauka K. Cikoto

Mėnulio uolienų paslaptis

IR NETIKĖK PRANAŠAM! MAŽĖJA IMIGRACIJA 
I IZRAELI

Pirmame šių metų pusme-
Jžymioji aiižkiaregė Jean 

<Xxy iš Washingtono. D.C., 
savo laiku i^ranašavua

Z?*1130 ir, Roberto sumažėjo net 33 procentais, 
i tragiškas mirtis, Sovietų S-gos žydų važia vi-
{1972 m. dar gerokai prieš mas izraelin sumažėjo net 
rinkimus pasncadbėjime su 50 procentų, 
savaitinuko Enųuirer korės- 1
pondentu pareiškė, kad Ri-| Daugiausia žydų į Izraelį 
chandas M. Nixonas bus iš-' atv^o 1967 m. po per 6 die- 
rinktas antram terminui' ?as laimėto karo pneš ara- 
prezidentu, bet pilno laiko bus- Bet dabar stacija ge-

• AUKOS KELEIVIUI

} Sandaros II apskritis Bos
tone. Mažs.,—$25.

neišbus, tačiau pasitrauks
ne dėl ligos. Taip pat ji pra
našavo, kad prieš R. Nixoną 
bus pasikėsinta ir nukentės 
keli jo palydovai, bet jis 
pate išliks sveikas.

Kaip matome, porai me-

L. J. Stasiulis, Miami, Fl., 
ir dr. E. Jansonas. Ostervil- 
le, Mass., — po $10.

J. Kasmauskas. Ormąnd, 
Fla., — $8. 1 « . • *

A. Yomant. Taunton, Ma. 
—$5.50. ' '

Po $3.00: A. Walskis, Chi
cago, IIL, A. Poškus, De 
Bois, Pa., J. Morkus, Thun- 
der Bay. Ont., B. šilas, Eli- 
zabeth, N.J.. A. Kondrat, E- 

mėjimų, o ir užkariautas sri-Į lizaibeth, N.J.. P. Naujokai
tis tenka palengva grąžinti. J tis, Conway. N.H., V/Klem-

rokai pasikeitė. Per eilę 
paskutiniųjų metų arabų 
(valstybės gerokai sustiprėjo, 
paskutinysis karas jau nebe- 
atnešė Izraeliui didesnių lai

Be to, Izraelyje padidėjo 30 
■procentų ir infliacija. Ka

tu praėjus, viena tų pi'ana-įdangi jr pagrindini? Izraelio 
šysčių jau virto tikrove. Taijgynėjas JAV-.bės dėl alyvos 
ir netikėk pranašavimais!.. I yra priverstos rodyti dau- 

j giau palankumo arabams, 
j tai Izraelio padėtis dar la
biau pasunkėjo, ir sumažėjo 
pasitikėjimas šviesesne atei-

BENDRUOMENIN1NKA1

BYLINĖJASI
Kaip rašo U.S. News & 80, o žemėje randama net 

World Report, jau penkeri iki 2,000 mineralų rūšių, 
metai, kai mokslininkai ty-

. v. ,. 1x1-11- a •• n a- irinėja iš mėnulio atvežtą Mėnulio ir kitų saulės sis-jau ir šiandien nebe tokia, kokią j^aemja pa iko. Sun-,medJžiaCT> labai toJi temos planetų tVrimai se
tai tūkstančių geriausiųjų žmonių žuvo laisves kovo-e ar I tatro ^^0, kaip ir atsakymo j klausimą,
Sibire. Jų vietoje išaugo dešimtys tūkstančių okupacinės i žemės palydovas, o ar visatoje vyksta evoliucija, 
valdžios mylėtojų, svetimo režimo ramsčių, kurie už tai ',gai jr visa saulės sistema su- vedanti į gyvybės vystymui- 
naudo’jasi gausiomis tos valdžios malonėmis: jiem garan-1 siformavo. gi palankių dangaus kūnų
tuojamas asmens saugumas, jie iškeliami į priekines pi- j formavimąsi?
liečiu gretas, papuošiami garbe ir kitiems nepasiekiamo-; Aipollo programoje, kuri | »
mis materialinėmis gėrybėmis, o ir po mirties "įamžina- baigėsi 1972 m., mėnulį ap-f Nor? saulės sistemoje kol A. Juškevičiaus vado-'
mi“. Sprendžiamu momentu šie irgi gali turėti balsą ir lankė 12 astronautų ir iš jo žinoma tik viena gyvy- vaujamoe, dar yra Vidurio
j™ ** pargabeno 840 gvurų uolie- ^lipina planeta—Žemė. Vakarų apygardos valdyba,;

Bet nririmintina kad sovietinio režimo nrie^oauda ?*.ir kito? J’° Pavil*įaU8Jme- bet Marso vulkaninis aktv- kuriai vadovauja Romas
r . \ r- j-• v L- i? v džiagos. Astronautai padarė yumas leidžia spėti kad ir Kronas. V. Kamantas, ma-!

kas tylinčių ir laukiančių Ir tai jaunoji karta, kilu-i iš gybę visokių instrumentų jo įtsirasti sąlygos ieteuto-; 
spaliukų, komjaunuolių, komunistinės mokyklos suolo... drebėjimams, temperatūrai, kios gyvybės vienclkiu ar ki-‘

O tas faktas žadina mus labiau tikėti Laisvos Lietu- .magnetiniam laukui ir ki- tokių ženklu ar pradu ten *
vos ateitį, negu liūdėti dėl Australijos aviganių nubalsa- tiems reiškiniams tirti. ^ar ngra< visa tad ture® vė-' 
vimo dovanoti Sovietų Sąjungai Pabaltijį.

Vytautas Kamantas, bu
vęs LB Tarybos prezidiumo

timi.

Sovietijos žydai, gavę

•ka, Arlington, Ma., A. Kėr- 
chanske, Brockton, - Mass., 
S. Šurkus, San Jose, CaL. O. 
Tiškienė. Worcester. Mass., 
M. Biga, Easton. Pa., P. 
Gardulis, Haverhill, Mass., 
K. Peckis, Shrewsbury. Ma., 
J. Ker?haw, Spofford, N.H., 
V. Leveckis, Conton, Mašs., 
A. Bernotas, Concord, N.H.

Po $2.00: B. Šakenis. Dor-
Dirmininkas padavė i LB išsprukti iš Sovietų chester, Mass., J. C. Paul,
Garbės teisiną A. Juškerri- ^°TS- d^>ar iaunebetiyer-jCentereaeh, N.Y., A. Kon- 
čiaus vadovaujamą LB Vi- zia Izraelin> 0 stengiasi kolces, So. Weymounth. Mass. 
dūrio Vakarų apygardos 8reį®au nutūpti Ay’--rkoiej
valdybą ir kontrolės komiai- ?r Kanadoje kur žydų yra Po $1 00: A. Šernus. Law- 

kone du kartu daugiau, ne- rence- Mass.. W. Zabaraus- 
gu Izraelvje. o ir įsikūrimo, kas- Blizabeth, N.J.. J. Sta-ją. teigdamas, kad jos yra 

neteisėtos.
sąlygos čia jiems geresnės

WASHINGTON, D.C. 

Sužeidė O. Kajeckienę

nislovaitis, So. Boston, Ma., 
j N. Trucen, Barberton, Ohio,

URUGVAJUS 

Mui B. Dailida

Mirė 70 metų amžiaus Bo-

A. Kanpinekas, Sterling. Mi.,
. M. Nedzinskas, Brooklyn,
N.Y.. A. Boialis, Maspeth, 

j N.Y.
Rugpiūčio 4 d. juodžiai)

užpuolė Oną Kajeckienę,; D. White, Lewiston, Ma. 
Lietuvos atstovo žmoną, ir — 60 centų, 
ją smarkiai sumušė. Ji buvo'
nugabenta į ligoninę, ir gal Visiems aukotojams mūsų 
reikės net operuoti akį. ' nuoširdus ačiū.

DIDĖJA DVIRATININKŲ I Keleivio administracija
liau ar anksčiau mokslinin-

Iki šiol mėnulio medžiagą kams paaiškėti, vvkdant ki- , * Dailida kilęs
tyrinėja apie 200 mokslinin- tus užplanuotus skridimus ir Urugvajuje gy-

;.auy, bandymus. venąs nuo 1930 metų. Jo . . ------ ,------ --------
i TW Sifti vu/Knommi a«a1 vienas sūnus gyvena Argen- tais JAV padidėjo nių, kurios, sakoma, prasi-
ln .rmaTTo ian stsiąiif 23 tinoje, ten mirė ir jo duktė, mėjimas dviračiais. Dabar dėjusios Kalifornijoj' "auk
le programa jau atsiejo 23 100 mil. automobili- so karatligėS-‘ mdu. Tada,

ievaita ir klasta su Stalino ir Hit-' Kol kas Įsitikinta tok tiek. žinoma, buvo atitraukta nuo ljg pį^jj pasau. ratininkų. galvota ten suplaukusius
ą Lietuvos, Latvijos ir Estijos lini ikaĄ Bvyko į JAV. Per. A J _____ i žmones palinksminti bent

PROTESTUOKIME PRIEŠ AUSTRALIJOS 

NETEISINGĄ ŽYGI
; kų grupių visame pasauly, bandymus 
(bet dar paskutinio žodžio 
apie jo "gimimą“ niekas ne

Kiekvieną teisingumą branginantį žmogų supurtė gali pasakyti. Io programa jau atsiėjo
žinia, kad Australija pritarė Sovietų Sąjungos kolonia-1 bilionus doleriu. Ta suma,
lizmui, pripažindama prievarta
leiio susitarimu įvykdytą

is SKAIČIUS !
Paskutiniais dvejais me-!

VARLIŲ LENKTYNĖS

JAV yra ir tokių jenkty-

jjun^mą į Sovietų Sąjungą.
Visus hetuvtus kviečiame solidariai pareikšti savo;cheminj sudėtjs d 8

protestą prieš šitokį žmonių teistų ir tai,plautinio teisin-'papraste.„ogu Žemės., r»4»IN<5 JAUNYSTE?
gurno laužymą, siunčiant raštus ir telegramas Australijos; jo medžiaga lengvesnė, o! 7 ; 7 = metl? JS susirašinėji-

—-----,--------------------------- m. dviračių pardut^ šokinėjimo pramoga.
lį buvo suradęs, rodos. Con- ta 13.8 mik, 1973 m.—15.3 • jj tradicine. Dabar 

Į neoticut valstijoje, bet prieš miL o šiemet numatoma kesmet 100 mylių nuo San 
parduoti 16 mil. Francisco miesto rengiamos

ministeriui pirmininkui, adresu:
His Excellency Mr. Gough Whitlam, Prime Minister 

of Australia. Camberra, Australia.
o taip pat rastais ir telefonais reiškiant prote.-tą Austra
lijos pasiuntinybei ir konsulatams.

dar paaiškėjo, kad ir jo pa-! Žmogui v: 
viršįus šiltesnis negu buvo' amžių ūmil 
manyta. I ]aikais jau ger

Bet kokia nauda Iš to ilgo 
Mokslininkus nustebino ir amžiaus, jeigu jo gale pats

Toks yra Amerikos Lietuvių Tarybos paraginimas. 5 Paa^aj®s. faktas, kad mė- nepajėgi net kelnių sagos 
Fanašiai ragina ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko-',nubs turėio gana audrin- užsisegti? Taigi, dar svar- 
mitetas bei Lietuvių Bendruomenė. ^Ple Wau būtų atjaunėti, grįžti

Nepalikime kurti jų raginimams. Vi ;i rašykime trum- j 25pus laiškus, siekime telegramas ne tik aukščiau minėtam j ,ĮfYombardavimą. Kai ku- Į ’nerginą*

Australijos premjerui, bet ir .įo atstovybėms. į rie tu meteorų galėio būti j Paajauninimu žmonija
štai Australijos ambasadoriaus Washingtone adresas: nemažos salos didumo ir rūpinasi nuo priešistoriniu
H. E. Sir Patrick Shaw, Embassy of Australia, 1601 ■ krito i mėnulio na viržių kos-j laikų, bet vis be didesnio 

Massachusetts Avė.. N.W. Washington, D.C. 20036. f miniu greičiu. Tokio meteo- pasi ekimo. Ir tik dabar lyg 
Australijos vadų tarpe. Iru "lietaus“ enenriia prilv-hr ima švisti mažytė viltis ir 

acijos I ffo tūkstančiams hidro^eni- J eioie srityje.
Nėra .ienos nuomonės ir 

Parlamente yra didžiulė opozicija Pabaltijo okupacijos
pripažinimui. Verta rašyti ir opozicijos vadui, dėkojant!niu bombų sprogimu. Tada. 
už jo laikyseną, ir ^rašyti, kad įtaigotų vyriausybę savo snrirpo i stiklą ir pla-|

. nuomonę pakeisti. Jo adresas:
Hon. Billy Maskie Snedden. Leader of Oposition, 

Parlament House. Q.C. Camberra. ACT, Australia. i

štai keli laišku ir telegramų Australijos premjerui 
pavyzdžiai:

1. I strongly condemn your govemment’s recent re- 
cognition of Soviet claims to Baltic States.

2. I am shocked by your recognition of Soviet claims 
on the Baltic States. The elections in 1940 were rigged.

- Please reconsider.
3.1 protest vigorous.ly your recent decision on Baltic 

States. What right have you to trade a\vay the sovereigni- 
ty of forcibly occupied nations?

4 Shame on your government for recognizing the So
viet annexation of Lithuania. Latvia. Estonia.

Laiškus rašykite savo ranka ar mašinėle, bet nenau
dokite to pat teksto kelių nuorašų. Geriau rašyti vis kiek

čiai išteko mėnulio
*iuie. Prieš 3.8 iki 3.1 bU. 
metu iš mėnulio rilumos iš
siveržusi lava užroildė tu me- 
teom išmušta* duobes. Prieš 
maždaug 3 bil. metu mėnu
lis atsalo ir toks išliko ligi 
mū ų dienų.

Manoma, kad mėnulio 
pluta vra apie625 myliu sto
rio. Tai išmatuota, remiantis

JAV vaistų administraci- 
navir- ja šiomis dienomis leido

ant senelių galvos bandyti 
naują chemikalą, vadinama 
DMAE, kuris, esą. gerokai 
pristabdas senėjimo procesą 
ir net iki tam tikro laiomio 
"grąžinąs“ jaunystės funk. 
cijas. Cheminis to mišinio 
pavadinimas yna dimethyl- 
aminoethanol.

šis chemikalas, kaio iki
io drebėjimu tvrimaiz. Ms. ««1 bandymai «u pelėmia 
nulvie esama ir labai kvatos ,’^,u lr
atmosferos, kurios didele1 *'a^ntum’
dali sudaro helijus ir arao- **' <1uods’ kltū teigiamą re- nau suuaro neujus ir "Y0-, 2u„atų jjg .„jtfpring, fr 

j vaikų dėmesį bei atmintį.
Mėnulyje yra rasti 33 mi-S Dabar pradėti bandymai

nas.

•kirtingai, individualiai. Nesivaržykite dėl anglų kalbos neralai. iš kurių 8 cheminiu su 4,800 senelių. Pažiūrėsi- 
taisyklingumo. Aiškiai pasirašykite savo vardą ir pavar- požiūriu visai nauji. Meteo- me, ar jie atjaunės bent vie- 
df? laiške ir ant voko parašykite savo adresą. ruošė paprastai būna apie neriais metais...

varlių lenktynės, kurios su
traukia didelį skaičių žiūro
vų.

nutrūko. Boleslovas! 
lor kad brolis bus mi-j

"-LrS.?81 nem°ka! Lietuvių literatūra. Utori-' 
lietuviai ragyti. , sulaukiama 50,000

ja, nuo Mažvydo iki Mairo- amerikiečių ir 3.000 varlių, 
nio, I tomas, parašė Pranas i Paskutiniųjų tarpe varžysis 
Naujokaitis, 606 ,psl., išlei-. specialiai išaugintos guber- 
do JAV LB Kultūros Fon
das.

rupi savoj 
To šĮiĮs.

JJoldmii«| nelaimės

Prieš pusmetį JAV mirė 
Antanas Jokimčius. Jo bro
lis Povilas, gyvenantis U- 
rugvajuje. po nepavykusios 
katankto operacijos neteko 
vienos akies. Jo žmona na
mie teito nuo laiptų ir susi
laužė šlaunies kaulą.

P. Jokimčius jaunystėje 
buvo veiklus lietuvių orga
nizacijose, buvo ir Keleivio 
prenumeratorius.

A. P.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji Keleivio 
rašytojai!

Labai dėkoju Jums ir vi
siems lietuviams, kurie ko
voja dėl Lietuvos išlaisvini
mo iš grobikų komunistų na
gų. Dėkoju už žinias iš Lie- 
tUVOSb

Aš dkaitau kelis angliškus 
laikraščius, bet visų pirma 
imu įkaityti Keleivį, mūsų 
žmonių laikraštį.

V. VRkaoskM
Calder, Sask.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kas žlugdė ir žlugdo lie
tuvių tautą? Vinco Žemai
čio studijos "Lietuviški van
denvardžiai ir pilkapiai nuo 
Vyslos iki pat Maskvos“ 
(1972) recenzija, parašė A. 
D. Kizlys-Kizlakis, 126 psl., 
autoriaus leidinys. Kaina $2.

The Forgoten Balte, 27

psl.. parašė Joeeph Eretas. 
Dr. Algio Miękūno vertimas 
iš vokiečių kalbos, karna ne
pažymėta. Išleido Amerikos 
Lietuvių Taryba. 2606 W. 
63rd St., Chicago, III. 60629.

Indijos religinė išmintis,

parašė Vyt Bagdonavičius, 
atspauda iš Draugo 1969 m. 
gruodžio 1 d. — 1970 m. 
sausio 27 d., 50 psl., kaina 
nepažymėta.

natoriaus Reagano, jo pava
duotojo ir įžymaus politiko 
Browno varlės.

Varlių lenktynės rinkimų 
metais sukelia ypatingą po
litikų susidomėjimą.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

rERORO IK VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
los vergų stovyklos, kurioas 
kentėjo ir žuvo mfln| 
bradai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
?6 csntaL

švelnumas nugali visa, 
bet pate yra nenugalimas.

L. Tolstojus

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

- Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.59
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Okupuotoje Lietuvoje
Ką tik gavome ; ROMANAI

* I
: Adomas Galdikas, apie Abraomas ir sūnus, pre- 

Didžioji galybe sugeba suspausti ir ministerį pirmininką • 150 dailininko Adomo Gal-, mijuotas romanas, parašė

Laisvalaikiui

ofatpantof, faltn ii Lietuvoj

Mirė Viktorija Graurogkaitė meno srityje šiems asme
nims:

• Liepos mėnesį Blinstrubiš- 
kių senelių prieglaudoje, ne
toli Viduklės, mirė buvusi 
Sibiro kankinė ir mokyto

V. Bubniui, rašytojui, — 
už romaną „Po vasaros 
dangum“.

A. Jonynui, poetui. —už
ja Graurogkaitė-1 eyėraščių rinkinį ”Pasiry-
Čvambarienė.

J
»žimo metas«

Velionė gimnaziją baigė: A Matulevičiui - Matu 
Vdniuje, o gamtos mokslus čiui mokytojui. poetui, - 
studijavo Vokietijoje ir
Austrijoje. Grįžusi į Lietu
vą, ji mokytojavo Šiauliuo
se, paskutiniuoju metu buvo 
Šiaulių mergaičių gimnazi
jos vicedirektorė.

už eilėraščių knygą vaikam 
„Girios televizorius“.

E. Balsiui, kompozitoriui, 
— už oratoriją „Nelieskit 
mėlyno gaublio“.

1941 m. birželio mėnesį ji 
su savo vyru, žinomu liaudi
ninkų veikėju, seimų atsto
vu, kooperatininku Julium' koncertų programas, 
fcvamibariu buvo išvežta į Si
biro katorgą ir tik po kelio- ’ S. Veiverytei - Liugailie- 
likos metų jau palaužtos j nei, dailininkei. — už figū- 
sveikatoš grįžo į Lietuvą, rinius paveikslus „Fechtuo-1 
Jos vyras mirė Sibire.

J. Domarkui, Valstybės 
filharmonijos vyr. dirigen
tui, — už 1972-1973 metų

Į Londoną iš Izraelio buvo atvažiavę buvę sovieti
niai baletininkai Galina ir Valeris Panavai, kuriuos ta- 
įybinis saugumas ilgai persekiojo, bet pagaliau išleido. 
Jie buvo atvažiavę padėkoti visiems, kurie rašinėjo pra
šymus sovietinei aukščiausiajai valdžiai, kad juos išleis
tų. Panovas ta proga pasakė, kad neteisingas buvęs Sol
ženicinas, kai piktai puolęs vakarietišką spaudą. Jei ne 
tos spaudos keltasis triukšmas, jie tikrai nebūtų buvę 
išleisti.

O kai Izraelio ambasada Londone suruošė Panovam 
priėmimą, tai sugūžėjo daugybė žmonių ir pirmoje eilėje 
tie, kurie jų reikalu rūpinosi, ir visi spaudė rankas tiems 
iš rojaus ištrukusiems ir visi kažkaip pasigedo ministerio 
pirmininko Wilsono, kuris taip pat pridėjo savo svarų 
balsą, kad Panovai būtų išleisti. Wilsonas vis dėlto pa
skambino ir atsiprašė: sakė, kad jis turi ministerių kabi
neto posėdį, dėl to ir negali dalyvauti.

Korespondentai pradėjo klausinėti ministerį, kuris 
iki galo išbuvo kabineto posėdyje, bet dalyvavo ir Pano- 
vams suruoštame priėmime. Paaiškėjo, kad posėdis anks
ti pasibaigė ir Wilsonas būtų galėjęs dalyvauti, bet... So
vietų atstovybė jam dariusi tokį didelį Spaudimą, kad jis 
nedalyvautų, ir jeigu, sako, jis būtų dar stipriau -vyra
vęs, tai net raštu būtų gavęs pageidavimą su visokiais 
motyvais.

Nepaklusnusis Polskis vis tiek pralaimės

diko spalvotų reprodukcijų ‘ Aloyzas Baronas, 206 psl, 
ir nespalvotų paveikslų, su Į kaina $4.50,
CharlottP Willard studija! Sunkiausiu keliu, roma

nas, parašė Jurgis Gliaudą,anglų kalba apie šio mūsų 
įžymiojo dailininko kūrybą 
ir Waldemar George A. Gal
diko biografija. Knyga yi*a 
171 didelio formato pusla
pių, brangus kultūrinis tur
tas sau ir vertinga dovana 
lietuviui ir kitataučiui. Kai
na $17.00, su persiuntimu— 
$17.30. Gyvenantieji Massa
chusetts valstijoje dar pri
moka 3r< sales tax — 51 
centą.

• • •
Lietuvių literatūros istori

ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
iki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl.. kaina 
$10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autoriui 
užsakė parašyti Lietuvių 
Fondas. Čia surinkti kone 
visi mūsų literatūros pradi
ninkai. su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės 
spaudos kūrėjai.

tojai“ (1971) „Plienas“! Panovai, be kita ko, nelinkę laikytis užsičiaupę dėl Paguoda, akimirkų kro- 
(1969) „Merginos iš Dre-J veiksmų to režimo^ iš kurio ištrūko (mūsų kai kurie tau-: nikos 4, I dalis, parašė Bro- 

Velionė buvo maloni mo-.wrnos<; (m4) -Sūduvos i » vie8“a^s tėvynėje, mėgsta laikyt! pilną
teris, gera ir mokinių myli- kolūkiečiai“ (1973), „Mū- burną vandens* kuiis verčia juos tylėti...)ė Valelis Fano- j j“.1"27vfnais 

vas net pasiryžęs parašytį knyg^ apie sovietinį elgesį su į le ls » , ; 
žmonėmis. O’ bė (kita ko, jis papasakojo įdomų atsitikimą, J Palimpa mano velniai 
kaip sovietinis saugumas sug<*a netiesioęinėnus pnemo- parašė Liudas Dovydėnas?

251 psl., kieti viršeliai, kai- 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00,

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

Birute Kemežaitė, SU
DIEV! AS IŠEINU-, 294 
psl., kaina $4.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIU* romanas, 
365 psl, kaina $5.

Atlaidų pavėsyje, roma
nas, parašė Povilas Abelkis, 
467 psl. kaina $4.00. ‘

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE- 
MUKO SUNOS, n tomai. 
428 psl, kaina $4.00.

Aidai ir Šešėliai, premi
juotas romanas, parašė Va.

kaina c^s Kavaliūnas, 234 
viršeliais $5.00,

ma mokytoja. Daug jos mo
kinių yra atblokštų į JAV.

Ji palaidota greta savo: Kamerinis — į Tolimuosius 
motinos Viktorijos Graurog-- .
kienės Medvilionių (kapinė- j Rytus
se, Kriukų apylinkėje. | Uetuv?s kamerjnis

Floridoje gyvena velionės j kestras.
glitiėii'liaudininkų veikė- Į kaulius _ _______ ___ -» - «_____ __ . -. *______ - -___
jas agr. Jonas Daugėla. kų-i?° ? A is\yk° koncertuoji jgų jig ^jągfclaręs vienas esminių žydų bendruomenės žmo- manas, parašė Jose Eustasio' 
fiam dėl tetos mirties reiš-U Tolimuosius Rytus. Cha-; Maskvoje. Kai Maskvoje lankėsi JĄY ^enatoriu^ Ken- , e^a, vertė P. Gaučys. 355

I klT *1 « *“< WaWusnM&ir PŠįkis. P8'- ka“a «•«>•
j’ * Į Negalėdama su juo susitvaAyti, nors kelis kartus k.™™, istorinė trilogija-

Programoje yra Čiurlio- buvo areštavusi, saugumo pohcija pagaliau surado jai poema iš Mindaugo epochos 
Šių metų realpublikinės j nio, Bajoro, Bražinsko, Mo- patogų būdą. Kovo mėn. Polskis važiavo automobiliu, ir 1237-1268, parašė Anatoli- 

premijos (pripažintos moks-įzarto ir kt. kūriniai. Gast- staiga prieš jį iššoko mergina, kažkokia Žukovą. Ji buvo jUs Kairys, 318 psl.. kieti
lo ir technikos srityje 17'rolės tęsis iki rugpiūčio mė- partrenku, atsidūrė ligoninėje, ir ten gydytojui pasakė, viršeliai, kaina $6.50.
asmenų ir literatūros bei '• nėšio galo. į kad tyčia puolusi prieš automobilį, nes buvusi susipyku- i • • •

........... J si su tėvais ir norėjusi juos pagąsdinti. Tė|vai irgi patvir-1 Medinis dievas, 11 apsa-
ė.ė į tino, ^a(j jų duktė šitaip pasielgė. j kymų, parašė Vladas Mingė-

Vasario 16 gimnazijoje. j Matyt, tas nesusipratimas iš policijos rankų perėjo ^a’ 246 psl-.kaina $5.00.
Jis yra veiklus LB narys,' saugumo policijos žinion, ir Polskis bus teisiamas už ne-j N . ..

rašo apie lietuvių reikalus atsargų važinėjimą ir gali gauti iki trejų metų kalėjimo. “ JT*; “
vokiečių ir lietuvių spaudoj. ~ 1 • —• - ” ’ ’ « » 1. , . > ruaeievielutes nau-

Kun. F. Skėrys religinį
patarnavimą teiks Bavari-

sų ehiruigai“ (1974).

pėmis susidoroti sū nepaklusniaisiais^ • 7 novelės 235 psl.,
Maskvoje gyveną Belskis, Jcurią 1970 m. minkštais’ viršeliais

? Lietuvos kamerinis or- padavė prašymą leisti jam emigruoti į Izraelį. Tuoj iis kietais — $4.00.
mės t Hestras- kuriam vadovauja Jtxuvo atleistas iš tarnybos, Tačiau PųiĮkiš: nepasidavė; ' * * *

I Saulius Sondeckis, rueroiū- u Amazonė*

iliiį užuojautą.

Respublikinės premijos

k*

BRAŽINSKU BYLA DAR 
KARTĄ ATIDĖTA

kaina
$3.50,

Sondeckis, rugpiū- klabino šavo/o taip 0t fe kitų žįdų rtikalu. Pkrfia- Amazonė, džiunglėse, ro-, kaina $4.00.

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

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

TRYS IR VIENA, Janinos 
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę, Balį Sruogą, Jurgi 
Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

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

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

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

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

DIENOJANT, Kipro Bio
tinio. 464 psi.. kaina....$2.00

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

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

(apie Salomėją Neri), P«$> 
-onė^ės Orintaitės, 234 pat, 
Kaina $3.00.

ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina........... $3.00.
SIAURUOJU TAKELIU,

K. B. Kriaučiūno. 178 paL, 
Itttinti .*»... .

Atsitiktinio kareivio

kaina $5.00.
Dailininko žmona, roma

nas. parašė Juozas Tinfnis, 
kaina $5.00.

Rene Rasa. MEILE TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $31- 

3.50.
Tautvile, romanas, parašė 

Juozas Kralikaugkės, 295 iai, J. Januškio atsiminimai,
127 psl., kaina $2.00.

c-: r-

kad dabar tinkamiausias laikas siųsti

DOVANAS SAVO GIMINĖMS:

į Lietuvą ir SSSR Kalėdų šventėms:

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS 

MAŠINAS, BALDUS.
1 Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikro. 
džius ir maisto produktus.

Didžiulis automobiliy pasirinkimas, pavyzdžiui:

ZHIGULI VAZ—2101 
ZHIGULI VAZ—2102 Statfon Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVICH 408—IE
MOSKVICH 412—IE

MOSKVICH — Station Wagons — 426, 427 
ZAPOROZHETS ZAZ — 968.

ZAPORO2EC ZAZ — 968-E
........... ......................................... .............--

PODAROGIFTS, INC.,

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIEšPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir t. t.

j PODAROGIFTS, INC,

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEšPOSYS- 
TORGU.
Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis bendra

darbiaujančios firmos:
/Klientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:
Coamos Parceb Ezpress Corp, 488 Madison Avė, New York, 

,N.Y. 10022.
Package Express A Travel Agency, 1776 Broadway, New 
York, N.Y. 10019.
Globė Parcel Service, Ine, 723 Walnut St, Philadelphia, Pa. 
19106.

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vio) 

NEVY YORK, N. Y. 10001 
Tel. (212) — 685-4537

Dabar jau visas reikalas pakrypo Polskio nenaudai. Štai- į jaUFjas premijuotas roma- 
ga visi pakeitė savo parodymus: ir dukteriai, ir tėvams nas 182 psi., kaina $4.50. 
jau kaltas Polskis ir tiktai Polskis. Vienintelis išlikęs už
Polskį kalbąs dokumentas yra ligoninėje gydytojo Cibino 
surašytasis aktas Nr. 69034-V, kai jis apklausinėjo atga- ’mai. 
bentą apžiūrėti sužeistą Žukovą. Pagal jos pasakosimą psl., kaina $4.50.

Kaip jau buvo Eltoje ra
šyta, Ankaros teismas Pra
nui ir Algirdui Bražinskams 
gegužės 21 d. pritaikė nau
jai išleistą amnestijos įsta
tymą ir juos abu paleido iš 
kalsimo. Dabar jie yra 
Raudonojo Kryžiaus globo-• 9_ •jami.

Minėtą teismo nutarimą 
sovietų advokatai apskundė 
„Šamam Marhet — Dept. of 
Justice 2nd High Criminal 
Court“. Skundas šio aukšto
jo teismo buvo svarstomas 
liepos 15 d. Tai pirmas kar
tas, kai abiejų pusių atvaka- 
tai turėjo progą pasakyti sa
vo kalbas.

Išklausęs daugiau kaip 3 
valandas trukusių kalbų, 
teismas posėdį uždarė ir ki
tą posėdį paskyrė rugsėjo 27 
dieną.

Posėdžio metu teismo sa
lėje buvo ir Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas.

VOKIETIJA

Fr. Skėrys — kunigas 

diakonas
»

Vasario 16 gimnazijos 
mokytojas Fricas Skėrys
birželio 9 d. šventintas e- ... .v^muuvv. *
vangelikų kunigu diakonu. |Los Angeles vėl kiek stip-Į^. ~ jau pjrn butejį gerdama, be kita ko, pasakė, kad 

Kun. F. Skėrys gimęs 1919 nau sudrėbėjo žeme, nors- J į ’ traminamas 120 kraštu Sov Sa’nuMra vra 
metais Klaipėdos krašte, Į jokių nuostolių nepadaryta. I JaUll0sios zerinn^Lries
baigė Tauragės mokytojų.Drebėjimas buvo daugiau kraštas, ir lai yia jaunosios kartos g , ateitie,
seminariją, paskui mokyto-: jaučiamas Pasadenos ir San ^aitoe. berk jj įaugdama dieną ir jausi, kad diena tik 
jšvo Tauragės Naumiesty ir Fernando klonio srityje, kur presui da‘ .
Vokietijoje, o nuo 1955 m — ' li« dažniausiai pasikartoja . _ . _ _ _ _ Gvardijona*

jos, Baden - Wuertembeigo 
ir Hesseno lietuviams evan
gelikams.

• •
' Šilko tinklai, 7 pasakoji- 
Imni Aloyzo Barono, 182

gydytojas surašė, kaip viskas atsitiko.
Bet tą gydytoją, žinoma, galima nutildyti, o jo sura

šytą dokumentą, jeigu reikės, sunaikinti. Negalimų daly
kų pasaulyje nėra, o ypač Sovietų Sąjungoje.

Pepti-Cola — sovietinės ateities kartos gėrimas
Novorosijske, Juodosios jūros uostamiestyje, pasta

tytas naujas fabrikas, kuris pradėjo gaminti Pepsi-Cola 
gėrimą. Pasakytume: ištvirkusių buržuazinių Vakarų su
puvęs gėrimas, jeigu naudotumės sovietinės propagandos 
žodynu. Bet, tur būt. nesvarbu, ką mes sakytume, ir tas 
fabrikas per metus pagamins 60 milijonų butelių šito 
buržuazinio gėrimo, kurio butelis šiuo metu kainuoja 31 
kapeiką, priedo dar 9 kapeikos už patį butelį (sako. ta
me fabrike dirbančios merginos už savo uždarbį pajėgtų 
kasdien nusipirkti po 9 butelius to skystimėlio, bet kol 
kas plačioji liaudis perkanti kaip naujieną ir ištuštintą 
butelį pasidedanti kaip suvenyrą).

Fabriką pastatė vakarų vokiečiai, mašinos yra vaka
rų vokiečių ir amerikiečių, o Pepsi-Colos kapitalistai da
vė receptą, kaip tą buržuazinį skystimą gaminti, o visus 
reikalingus tam receptui įgyvendinti priedus teikia britai, 
žodžiu, visas pajėgusis buržuazinis pasaulis šįkart susidė
jęs pasirūpino, kad sovietinė buržuazija turėtų kapita
listinio skonio gėrimo (liaudis pasistatys tarpe suvenyrų 
vieną išgertą tuščią buteliuką, ir jai bus gana, nes sovie- 

I tinė Pępsi-Cola kainuoja keturis kartus tiek, kiek obuo-
» u ja -j Miniai ar kiti panašūs gėrimai).
Rugpiūčio 14 d. 7:40 rytoj Reklamuoti Pepsi-Cola pavesta Valentinai Bobruk.

TARPTAUTINES TEISES 

ŽINOVAI L. KONGRESE

Prof. Cherif Bassiouni, 
tarptautinės teisės dėstyto
jas De Paul universitete, su
tiko Amerikos Lietuvių Kon
grese laikyti paskaitą apie 
lietuvių teisę į laisvę.

Prof. Bassiouni teisių stu
dijas yra gilinęs Egipto, 
Prancūzijos. Šveicarijos, V. 
Vokietijos ir JAV universi
tetuose, keliais atvejais at
stovavo JAV tanptautinėse 
•konferencijose, daugelio u 
niversitetų kviečiamas lan
kėsi su paskaitomis, yra ke
lių knygų ir daugelio studi
jinių straipsnių autorius.

Jį universitete aplankė 
dr. J. Valaitis ir 'kun. dr. J. 
Prunskis, aptarti jo būsimos 

į paskaitos bruožų.

LOS ANGELES DREBĖJO 

ŽEME

• •
Krikščioni* pasaulyje, pa-

sauliškio vaidmuo išganymo 
istorijoje, Antanas Macei
na. 402 psl., kaina $7.00.

„SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos.

Šią didelio formato puoš
nią knygą išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. Ji dar gaunama ir 
„Keleivio“ administracijoje. 
Kaina $7.00.

* st — a

Geri žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo

dynas, V. Beravykas, nauja 
laida, apie 3),000 žodžių, 
590 psl., kaina $8.00.

* •
lietuvių-anglų kalbų žo

dynai, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27.000 žodžių, 611 pst, kzb 

$6 00IM
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valstybėse, kurių piliečiai 
yni politiniai nesubrendę ir 
neapsaugoja savo teisių, ar 

j ten, kur jie yra valdžios pa
vergti ir bejėgiai seto teises 
apginti. Tokių reiškinių daž
nai būna Pietų Amerikoje, 
o tai buvo ir Hitlerio Vokie
tijoje, ir Musolinio Italijoje, 
ir dar ir dabar yra Rusijoje. 
Žmonių nustatyta konstitu
cija buvo pažeista ir Lietu* 
voje Smetonos laikais, ir 
dėl to sugriauta ir tautos 
vienybė. Panašaus politinio 
nesubrendimo būta ir dau
gelyje kitų Rytų Europos 
kraštų: Lenkijoje, Vengri 
jo’je, Jugoslavijoje ir kitu: 
konstitucijos buvo pamintos 
ir įvestos diktatūros. Daugu
ma tų kraštų paskui pateko 
Sovietų Rusijos kontrolėn, o 
Lietuva. Latvija ir Estija 
buvo rusų jėga užimtos ir

(apgaule įjungtos į Sovietų 
f Są jungą. Tuo tarpu demo- 
1 kratinė Suomija, nepaisant 
t savo artumo prie Sovietų 
Sąjungos ir patirtų nuosto
lių išliko nepriklausoma. O 
tai dėl to, kad suomiai ne 
pamynė savo konstitucijos.

' išlaikė tautos vienybę ir ga
lėjo atsispirti stipraus kai- 

’ myno užmačioms,
U f — Tu, Maiki. šitaim mo

kėdamas šnekėti, galėjai bū 
__ Maiki, kaip tu pralei- — tas jam ne*šė)° i ti klebonu! Bet ar tu esi tik

rai vakeirioną? ^er4- rai rait. aš dar turėčiau ee-
__ Tėve, tai buvo geros — Neišėjo tik dėl to, kad rai pamislyt. Ai sy ju leker’

atostogos. ’ Oras pasitaikė į J? priešai turėjo dar gėrės-f _ iki pasimatymo, tėve! 
ypatingai geras, buvo daug į 2avo, ®Ple£U> kūne pre-
saidėtų dienų ir šilta, bet ne Z1dento P3#**0-
perdaug karšta ir drėgna. I dRpiksi sa-
Tai kaip tik geros sąlygos į*? Niksonas norėjo 

H & apvalyti Ameriką nuo hype

HAMILTON, ONT.

Garai pavykuai SLA 
72 kuopos gegužinė

8LA 72 kuopoa liepos 28 
d. nujoji gegužinė buvo 
sėkminga. Oras tą dieną bu
vo gražus, todėl ir gegužini-, 
ninku suvažiavo gana daugĮ 
r anksti.

Gegužinę pradėjo kuopos 
pirm. J. Šarąpnickas kalba,!
kurioje priminė Simo Ku-‘ 
diricos, Romo Kalantos, Sto
nio, Andruškevičiaus ir ne
sėkmingai mėginusio lėktu
vu pabėgti iš okupuotos Lie
tuvos Vytauto Simokaičio 
tragediją, pareiškė protestą 
dėl Lietuvos okupacijos ir 
joje vykdomo genocido. Jis 
prašė atsistojimu ir susikau
pus pagerbti tylos minute 
žifnsius už Lietuvos laisvę.

Be to, jis pranešė, kad 
SLA 72 kuopa įamžins Vy
tautą Simokaitį Kanados 
Lietuvių Fonde. įnešdama 
$100.

Gegužinės dalyvius dar 
pasveikinu?* savanoriui kū
rėjui St. Ulbinui iš Niagara 
FaUs, N.Y., meninę progra-

Dalis dalyvavusiųjų Dariaus - Girėno minėjimo programoje New Yorke. Pirmoje eilėje ii kairės 
į dešinę stovi: dainininkas M. Kazgaitis, Moterų Vienybės atstovė U. Kriimauskienė. Sėdi: Daria 

us - Girėno komiteto pirm. Bronė Spūdienė, ižd. P. Montvila, SLA centro sekr. Genovaitė Meihū- 
nienė, Dariaus - Girėno komiteto sekr. adv. St. Briedis, kun. A. Račkauskas, pagrindinis kalbėto, 
jas lakūnas J. Kumpikas, programos vedėjas Te vvnės red. J. Valaitis. Prie Amerikos vėliavos — 
ALTo narė O Juozėnienė, šalia jos stovi Tėvynės red. A. Diržys. Dešinėje prie paminklo stovi Ba
naitienė, prie Lietuvos vėliavos — P. Mačys. ^Nuotrauka J. Gaidžio

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

20 NAUJŲ LITUANIST. 
INSTITUTO NARIŲ

i-Į ta 
1-17-

Minejome didvyrius

Dariaus ir Girėno komite-
mą attiko "Nemuno“ tauti-Įtas, gausiai remiamas LDD
nių šokių grupė iš St. Catha- Į 7-to?ios kuopos, surengė

giškai baigėsi didvyrių žy
gis, liko jis amžiams gyi/as 
atminime ir lietuvišką jau
nimą paskatino susidomėti

jo SLA vaidu. adv. St. Brie-
»dis ir P. Montvila — Dariaus 
ir Girėno komiteto vardu.

Programai pasibaigus, B.
Spūdienė padėkojo visiems, 
kas kuo nors prie parengi-

. - i. -- .i ■ oi ta • . x-- -.aviacija.Greitsusiorganiza-imoprisidėjo,kurieatsilan-
I?^^^^,yaįo™\a.S4'|DanaUs ir1.Giren° metini vo Lietuvos šaulių aviaci ja, j kė, palinkėjo geros sveika
me Virbidkaite - Zubnckiene. minėjimą liepos 20 d. pne1 Lietuvos civilinė aviacija ’ tos ir kvietė visus sudrikti 
Ji dalyvavo ir pernai kuopos jų paminklo Lituanica Squ- smarkiai plėtėsi. Sklandymoprie Dariaus ir Girėno na 
gegužinės programoje. | are, BrocMyn, N.Y. Dalyvį sportą, iškilo į pirmaeiles ‘ Ūkio ateinančiais metei 

Programą pradėjo S. Zub- vo ^P16 1^0 žmonių. gretas, bet buvo liūdna, kad
rickienė, jausmingai padek-‘ pirm. Bronė Spūdienė ati- 
lamuodama jos pačios su- darė minėjimą, ir žuvusieji 
kurtą eilėraštį skirtą ken- didvyriai Darius ir Girėnas 

ianciam kraštui ir jo vai- buvo pagerbti susikaupimo;

Dariui ir Girėnui patiems 
neteko pasidžiaugti savo 
didvyriškais pasiekimais.

Vėliau apie 40 lietuvių su
sirinko pasivaišinti ir šaltais 
gėrimais atsivėsinti pirm. B.

jSpūdienės namuose. J. Ga-
. rijos ir užčiaupti kongreso zidiumo pirmininkas dr. J.Įkams. Jo sujaudmtas gegu- minute. Programai vado-}■ plepalynes, ale jis padarė Gimbutas praneša, kad Li-'žinės sodybos savininkas A. vauti pakvietė Tėvynfered. .TeXul » ^is'Tau, :malon>ai vfg 

■ ' mSeiL kad savo padčjė- tuanistikos Instituto tarybos PadoMcis pažadėjo kitos J. Valaitį. Brangioji Uetuyal- eina is.nmms^ o semiinnAes O.
aiki, ta sutra tei I»a^**o vokiečius ir posėdyje birelio 9 d. ir pa- g^^p^^tlik^ M. Razgaitis. visiems pri- uSs^se “ ; vSe^ - skaniais Keto
i reikalas senam. ^dus'.. °. “„S' ±*°™U k?reaP°^e“1”™ te tai'imt’ “S***’ Uetu"wi v 2T- L • -u.. viėkais valgiais.
. kuris riebus, d“®- 2??,’.k?*i“osu.k**- balsavimu liepos 24 d. šie kj‘ ir Amerikos himnus. Invo-I .Ka^et^».1inT® ,

1 nu puiškuui ir plaunasi. Pa- asmenys išrinkti L.I. na- Ra*l» vaikščioti S. Sąvokai- , .. v™ a giau. G. Meiliuniene kalbe- » »

Lituanistikos Instituto pre- ei

i- aemei 
s-riais:

tai skęsta prakaito mariose, Į nu PUI^ku« ir Pj®?nas*,. ___ __
o džiūsnai išgaruoja pasku- ^^d^^o pertti irpits ”adiografijos skyriun — tapetais į geįužinę. o jo 

Niksonas neteko džiobo" , Kazys Baitramaitis, Chiea- du£os ^J^risMėtiir

tis nereiškė atvyksiąs ir ki- Naciją atkalbėjo kun. A. Vis parerate atvysnąs ir ki- n
J. G.

riniai syvai. Ale tau, Maiki, 
toks oras tai kaip šuniui bo
tagas.

— Kodėl taip manai, tė
ve?

— Dėl to, kad tu, tur būt, 
sėdėjai kur prie vandens, 
skaitei knygas ar rašei arti
kulus. O tai smertelnas grie- 
kas.

— Niekus šneki, tėve.
— Ne, Maiki, tai tu nie

kūs dirbi. Per vakeišiną rei
kia gerai valgyti, daug mie
goti ir gerti 'snapsą, o paskui 
lįsti į vandenį atsivėsinti. 
Nu, dar možna ir kortas ant 
byčiaus lošti, jeigu yra ge
rų frentų. o jeigu jų nėra, 
tai galima ir pameškerioti, 
snapso bonką prie kojos pa
sistačius. O knygos, Maiki, 
per karščius gali visai iš
džiovinti galvą ir paskutinį 
protą.

— Kas kam patinka. Tai, 
ką tu siūlai, man būtų gry
nas nuovargis.

— Nu. Maiki, kaip kas iš
mano, taip save gano. Kitą 
sykį, sako, žmogų® vežė ko
pūstų vežimą. Užvažiavus 
ant kalno, jo ratai iširo, ir 
kopūstų galvos pabiro. Žmo
gus atsistojo ir žiūri, kaip 
kopūstų galvos į visas puses 
nuo kalno ritasi. Tada jis ir 
sako: matai, kožna galva 
turi savo razumą — kiekvie
na į savo pusę rieda.

— Ta pasaka tiktų ir tau 
pačiam. tėve.K

— Ale man rupi. kaip -po
nas Dievas pasiuntė tau, to
kiam bežbožninkui, tokią 
gerą pagadą? Kibą tu turi 
pas šventą Petrą savo sek- 
retną agentą?

— Man jokių agentų ne
reikia, tėve.

— Kaip tai nereikia? Da- 
iv biri ir vol nrg??.

dentas Nfksona® tur?in.

— Niekai. Nfconas turi- ga. «•«»«.. « uaug.au . .. Motoru Vionvhre.
jo atistatydinti dėl to. kad,; Filosofijos skyriun—kun. našių atsiliepimų. 1 atstovės U. Kraus. 0. Stepo-!
būdamas prezidentas, ne- dr. Andrius Baltinis, Chiea-; Vėliau buvo laimėjimų nienė ir LDD atstovai O.! 
pake įstatymų ir savo padė-. ga; kun. dr. Valdemaras traukimas, kurį tvarkė stud. juozėnienė inž A Mačio!i 
tį naudojo savo draugams Cuknras, Pomfret, Conn.; Rito Ročytė g Hamiltono. ^gozeniene- inz- A‘ Mac,°- 
remti ir politiniams oponėn- i dr. Vytautas Doniela, Univ. ^25 laimėjo nr. 528, $20 —
tams persekioti. !Of Newca--tle, Australija, nr. MO, $15 — nr. 903, po Pagrindinę kalbą pasakė

— Nu, o kas to nedaro, kun. dr. Pranas Gaida-Gai- $io — nr. 944, 884, 684, New Yorko šaulių kuopos
Maiki? Sako, kad ruskių damavičius. Toronto; dr. 645,408 ir 36$. $5 — nr. 78. P’1*1"- Jaikūnas J. Kumpikas. 
bolševikiškas caras Brežne-; Juozas Girnius, Bostonas ;* _ . « . , ; Jis priminė, kad, nors ir tra-
vas niekaip negalėjo supras- kun. dr. Feliksas Jucevičius. Jffl*; a. i ? .

•kodėl NUonas, turt<U-kMontneal; kun. dr. Algirdas laimė-'
Jurėnas, Univ. of Maine, FR^***"^
Auguste; dr. Antanas PR Pj.
ceina. Muenster. Vokietija; iįnJtn laimė
dr. Algis Mickūnas. Ohio^k??“tyB.P“"?10.1*!
Univenity. Athens: dr. jg.)adtneies ur jsit.- 
nas Kęst Sknipskelis, UnW.<kin*’ k** X»»m*ns vreai

«,
mas valdžią, tų savo priešų 
neiššaudo, o peckeliojasi su 
Watergate agentais. Už tai 
Brežnevas nutarė, kad Nik
sonas yra slobnų plaučių po
litikierius, ir atsisakė su juo 
pasirašyti sutartį.

— Tėve, ir Brežnevas ži
no. kad Amerika prisilaiko 
savo konstitucijos, kuri bu
vo surašyta beveik prieš 200 
metų.

— Bet Bambibkio dypu- 
kas sako, kad ta» konstitiu- 
šenas jau daug sykių buvo 
taisytas ir lopytas.

E. NORTHPORT, N. Y. 
Mūsų naujienos

|Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINI AI-DOV ANOS
I LIETUVĄ IR USSR1

'sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. ‘

Amerikos Lietuvių Pilie-1 i Jrigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
čių Suffolk apskr. klūbo * J ū 8 bflsite dėkingi m u m ’• 
gegužinė bus šį sekmadie

of South Carolina, Colum 
bia; dr. Vincas Vvčinas, Co- 
mox, B.C., Canada.

Kalbos skyriun — Geno
vaitė Bu ja - Bijūnienė, Mc- 
G’ll univ.. Montreal.

Literatūros skyriun — dr. 
Deli ja J. Valiukėnaitė. Brid- 
grwater State College. Ma. 

Menotyros skyriun — dr. 
— Tai ir gerai, kad, lsi-lLeonardas J. šimutis, Chica-

kams keičiantis, konstituci
jos principai papfidonri ir 
pritaikomi naujiem laikam. 
Bet svarini, kad tai daroma 
įstatymų numatytais kehaia 
Pakeitimus turi priimti kon
gresas, o paskui atskiros 
valstijos patvirtinti. Taigi 
visi pakeitimai ir papildy
mai daromi daugumos žmo
nių sutikimu.

! — Vistiek. Maiki, nege
rai, kad prezidentą kaip ko
ki valsčiaus raitininką at
stato iš vietos. Aš jo soste' 
sėdėdamas būčiau pasišau-

kitas.
SLA narys 

PHILADELPHIA, PA. 

Pažinai keliasi Chicagon

ni, rugpiūčio 25 d., Hunga- 
rian Liberty Hali sodyboje, 
2784 Ocean Avė., Rankon- 
koma, L.I.. N.Y. Pradžia 
1 vai. popiet.

• * •

State University: dail. 
Rmia« Viesulas, Temide 
u 'iv. Tvler meno mokykla 
Fladelfiia.

Psichologijos . pedagogi
kos skyriun — dr. Vytautas 

»Černius. Tenvnle unrverrite- 
trs. Filadelfija: Genutis 
P oeuta. Univ. of Ottawa: 
d’\ Ina Užgirienė, Clark uni
versitetas, Worcester, Masa.

Dabar Lituanietiko? Ias- 
tHutas turi 103 tkruosius na
rius ir 5 narius tarkininkus. 
Institute vra devvni skyriai. 
Bostone ir apylinkėse gvve-

Prof. dr. Jonas 
pardavė savo namus ir ruo
šiasi su savo žmona persikel
ti į Chicagą, kur gyvena jų 
duktė Aldona ir žentas Vy
tautas Čepėnas.

Philadeiphijos lietuviams 
tai dėdelis nuostolis, o Chi
cagos — didelis laimėjimas, 
nes profesorius ir ten įsi
jungs j lietuvių kultūrinę 
veiklą.

MIAMI BEACH, FLA

MM inš. Kaulakb

Vietos gyventojas A Ma- 
Puzinas čionis grįžo iš Lietuvos, ten 

viešėjęs 3 savaites, aplan
kę? vietas, kuriose praleido 
jaunystės dienas, pamatęs,
kaip Lietuva atrodo dabar. 

• e •
Dr. Jankauskas čia nusi

pirko namą ir jame jau 
appigyveno

• * •
Šios vietovės lietuvių 

skaičius didėja, ne? gamta 
labai eraži. oras tyras ir 
arti New Yoikas.

• • •
J. Giedraitis čia sėkmin- 

_. , .... _ gai verčiasi mašinėlių lie-
Ue<x» 17 d. ĮiMies smu-j^rtSkn šriftu ipaidavinėji- 

nutraukė inž. Zigmo
J. Klevas

kęs jenerolus ir vaiską ir »•-! na 6 nariai, o Massacku- 
pęs taip duoti visiem prieš setts. Connecticut ir Maine 
mane šnekantiem kongrro-; B viro 13.

g» nutraukė mz. Zigmo 
iauteitio gyvybę. Velionis 
buvu gimęs 1995 m. spalio 
10 d. SBvostrų dv. Laukuvos 

’valač. NapriMauaomoj Lie- 
, tuvoj vertėsi statybų paran- Ne Rusija.manam ir senatoriam į akt- Sekantis, jau penktasis, gomis. Patiko sūnų inž. Zig- man. mieli ponai, nuslėpiau-1 

rą, kad jie krines rankose L.I. suvažiavimas įvyks CTe- m4 Kautakj scr Šeima, brolį ti. Tai tik etapas pereiti j 
nešdanriesi namo išbėgiotų! velande 1975 m. gegužės 16- -Mečių ir brolį Silvestrą, pasaulinę revoliuciją.

— Tėve, taip būna tose 18 dienomis. elektr. profesorių Lietuvoj.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADEIJtiHA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CEPTIR1NES ISTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 NJferehaU S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eaatern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadway 
CHICAGO. III. 60622, 2242 W. Chicago Avė.
CLEVELAND, Ohio 44119,877 E. 185th St.
DETROIT. Mich. 48210. 6460 Michigan Avė.
ELIZARETH, NJ.. 07201, 956a Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jos. Campaa A. 365-6350 
KANSAS CITY. Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
LOS ANGELES*. Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 382-1668 
MIAMI. Fla. 33138. 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOL1S, Minn.55418.2422 Central Av. NE. 788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Slrattle Meadow 224-0329 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 Se. 82nd St. 731A677
PARMA, Ohio 44134, 5432 State Road 7453083
PITTSBURGH, Pa. 16222. 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTPR, N.Y. 14621, 683 Hadson Ava. BA 5-5923 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 Ffmt Avė.
SAN FRANCTSCO. Cal. 94122. 1286—9th Avė.

. , . , .. SEATTLE, Wwh. 98125v 115516th Place, N.E., 
rupL I jąįf 8OUTH RIVER, NJ. 08Š82. 168 Whftehead Avė. 257.2113 

WORCE8TER. Mass. 01604, 82 Harrison St. 798-3847 
TRROTON. NJ. 08611. 730 Lftiertv St. LT 9-9183

i VINELAND,N.J.08360I¥rish Hali, W Landis A.609-696-9796

AN 8.8764 
BE 5-7788 

486-1836 
TA 5-7560 

354-7608

OR 4-3938 
LO 4-7881

9
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Vietines žinios
GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Pelningi buvo ir vasaros • Piketąvimas "Bolšoj baleto“
i

gastrolių proga

Ruępiūčio 12.13 ir 14 die

Spalio 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos 111 a. 
salėje rengiama Bostono li
tuanistini mokyklai parem- $j radijo progran«a trans- 
ti tradicinis balius. liuojama sekmadieniais ii

Lapkričio 3 d. 3 vai. po stotic# wbUR 90.9 FM 
pietų So. Bostono Lietuvių banga nuo 1:30 iki 2:00 vai.
tvi* *• J • TTT .

Kun. Antanui Baltrušūnui 
65 metai

So. Bostono šv. Petro lie
tųjų parapijos klebonui
kun. Antanui Baltrušūnui ~____ ________
liepos27d. sukako65 metai pįijgčių d.jos UI aukšto sa-: ~ .... ,
amžiaus. įėję pirmojo Lietuvos prezi-’- Rug’piūeio _o d. siu

Ji- gimė MidJleboro. 51a.. (leJnt£ Smetonos 100 diemi Uetuvos muzika — iš
\ ilniaus kamerinės 

iogr.imos.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio)v. ■ - ’ • k -•
288-7176 (namų)

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos rugpiūčio 15 d. i nomi. 
susirinkime buvo pranešta, į Maskvos
kad liepos mėnesio pelnas’atro baleto trupė. Tų dienų parapijose, nuo 1962 m. kle- 
riefcė $1,255. Jis būtų buvęs1 vakarais ji da^ė spektaklius bonavo Cambridge ir nuo 
dvigubai didesnis, nei nebū- Music Hali, esančioje mies- 1965 m. — yra dabartinėse 
tų reikėję sumokėti pusės to centre. pareigose.
metų draudimo mokesčio, i ... 1 Kun. A. Baltrušūnas. nors
Birželio mėnesi pelno turėta’ Tos sovietinės baleto tru- ;i.2me krašte gimęs ir augės, 
daugiau nei $3.000. į pės gastrolių proga visas vra samonineas lietuvis.

,tris dienas prie Music Hali gražiai kalba lietuviškai, do- 
Pirm. S. Drevinskas pra-* vyko piketą vimas. Piketovi- mjsi lietuvių visuomenine ir 

nešė, kad turėta sunkumų; roe dalyvavo žydai, uxrai- kultūrine veikla ir pats joje 
dėl draugijos reikalų vedė-' niečiai, latviai ir lietuviai.; dalyvauja. Ji? nuoširdžiai 
'jo. V. Kasatkaičiui pasitrau-;Kiekvienos.tautybės pike-'rėmė ir remia lituanistinętjjj aukšto salėje, 
kus, jo vietą buvo sutikės, tuotojai nešiojo atitinkamus mokvkla ir vra suoi^aniza-: • • •
užimti A. Šmitos, bet ir lis; plakatus ir praeiviams, ypač Vęs eile auk? to meninio ly-*

olctDolzo PiinvuniM- * l Sn^kta.kll . (IhII- . nn’n vrilinrino;?

toolž. 13irl4<lie- kunigu įšventintas 1937 m., met gimim0 sukakties įj. 1972 m. Vilniaus kai
Bostone lankėsi i# vikaravo Brocktono Cam- kilmingas minėjimas, kurį muzikos šventes pro,
? atvykusi Boisoj te- briilge. Latvienei? lietuvių rpnoia Bostono onranizaei-rengia Bostono organizaci

jų junginys.
• « •

*e*e*****+******W+4*d*dde*d0004

DIEVO KALU.YST6S ŽINIO-s
Lapkričio 3 d. So. Bosto-j 

no Lietuvių Pilieei ų d-jos j
alėje Sandaros Moterų kJu-i uet kokiu skirtingų pažiūrų 

DO našlių karalienės rinki-j tuo Klausiniu mes gauname, kai

Tęsinys Nr. 22

mai.
• • •

Lapkričio 9 d. Bostono vy
rų seksteto vakaras So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jo-

netrukus atsisakė. Pirminin-’l spektaklį einantiems, dali-; gio religinės muzikos kon-!
kui ir kitiems draugiios na- n0 lapelius, kuriuose buvo'certy, kuriems vadovavo,n2 lietuvių Piliečių d-jos 
riams reikėję daug laiko au- išaiškinta piketolvimo tiks- koirųt. Jeronimą-: Karins-! metų sukakties
koti draugijos reikalams. I ias ir Maskvos valdžios da- kas. Kun. A. Baltnjšūnas mas*
Dabar d-jos reikalų vedėju 
pakviestas jaunas vyras Vy
tautas Ulevičius.

Susirinkimą- pagerbė du 
mirusius narius. Nauju na
riu nepriimto. Seikr. A. Mat- 
ioška ragino narius protes
tuoti, kad Australiia pripa
žino J Movos aneksija ir 
perskaitė susirinkimui Bos
tono miesto tarybos rezoliu
ciją, kurioje Australijos vy
riausybei reiškiamas nusivv- 
limas ir apgailestavimas dėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
jfiun<rimo j Sovietų S-gą pri
pažinimo.

Tą rezoliuciją pasiūlė ta
rvbos narvs Joe Tierney, ku
ris kandidatuoja j kongresą. 
Jis buvęs Minkų radijo ge
gužinėje ir, išgirdęs, kad A 
Matjoska ragina protestuoti 
dėl Australijos žygio, pa
klausęs, ka jis galėtu tuo 
reikalu padaryti. Jam buvo 
pasiūlyto to reikalą iškelti 
Miesto taryboje, ką jis ir pa
daręs.

RADUO PROGRAMA

ištiriame bibiiškąjį aprašymų, 
atmetę šalin viduramžių įsiti- 
.iinimus. švemvjatne Žodyje 
mes randame, kad “pasaulio pa- 
oaiga“ yra siūloma kaip toks 
dalykas, kurio visi turėtų links
mu laukti. Iš tikrųjų, kai visos 
.iii lijos j..‘..našystės. liečiančios 

dalyką. yra pilnai suprastos.

PARDUODAMAS NAMAS

! Galivan bulvare išskirtinas vie
nai šeimai 4 kambarių su sau- 

' lės kambariu, dvi vonios. įvai
rūs pagražinimai, arėta namo 

* garažas, namo užpakaly didelis 

medžiais apaugęs kiemas. Kai
na $24,900.

Spinney 6c Kelly Realtors 
711 E. Broad way

So. Boaton, Maaa. 02127 
Tet : 268-1566.

(32)

f

Seniausia Lietuvių Ratilį i 
Programa Naujoj Anglijo j 
iš stoties WLYN, 1360 k ' 
lociklų ir iš stoties FM I

PAIEŠKOJIMAS

Lietuvius, gyvenusius tarp
i01.7 mc.. veiltia eekmadie ; 1945_1946 met Amsberg

“j***1 ? v*r ' ”Ruhr“ ^je, Vakarų Vo- 
oą. Perduodama. V bauan, ; kieti joje, D.P. stovykloje ir 
pasaulinių žinių san_auk* . pažinojusius Juozą Klimasi- 
r komentarai, muzika, dai -♦ jo žmoną Edith (vo
ras ir Magdutėa pasaka. kiečių tautybės), prašau at

siliepti arba ką žinančius 
* pranešti žemiau nurodytu 

Baltic Florists gėlių ir dova į adresu. Yra rimtas ir svar- 
'• bus reikalas.

C. Zanavykas,

Biznio reikalais kreiptis
t i kt j o t» .uomet pasirodo, kad. kai JėzusLapkričio 17 d. So. Bosto- m<»kino savo mokytinius melstis, „

t j .• “Teateinie Tavo Karalystės, te- {nų krautuvę, 602 E. Broad
būnie Tavo valia kaip danguje
taip ir žemėje“. Jis tikrenybėje 
mokino juos melši is dėl šio pik
tojo pasaulio pabaigos ir kad 
geresnis užimtų jo vietą.

mineji- way, So. Bostone. Telefo
• o •romos skriaudos sovietų pa-j yra ir Balfo centro direkto- 

vergtoms tautoms. Tokių la- ’ ’nUS. 
pelių buvo išdalinta tūks-l
tončiai, ne? žmonės juos no-i Vedė Ronaldas Baika 
riai ėmė ir nešėsi j sale. Pi-i 
ketuotojų buvo gana daug.’ Judraus bostoniecio vei-:56 m. sukakties minėjimas, 

kė’jo Alfonso ir Aleksandros 
Lietuvių grupė, greta žv- Baiku antrasis sūnus Ronal-» 

dų. buvo įspūdingiausia, das Baika mcipiūrio ]0 d.!
Kelios dešimtys nešiojamų vedė Paula Jeanę Mavniha- 
ptekatų. įvairiais šūkiais, naite. Jungtuvių aoeMo -V y- 
nevienodo dydžio, tvarkiu- ko šv. Pranciškaus Ksavero 
gai paruošti, Simo Kudir- bažnvčioje South YVeymou- 
kos paveikslu ir komunistų the. Mass.
Lietuvoje įvykdytu masiniu

PARENGIMU 
KALEN D0RIU 5

žudynių didelėmis fotokopi-; 
jomis paįvairinti.

Piketavime dalyvavo ir 
nemažai jaunimo.

Dalyvavęs

Rakūnai apmoka išlaidas

Lapkričio 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje ramovėm) Lie-į 
tuvo kariuomenės atkūrimo

P. O. Boa 48721,
Sta. Bentall,

595 Burrard St., Vancouver, 
B. C. Canada.

nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

Žemė pasilieka per amžius

Daug žmonių mintyse esan
čių paklydimų apie pasaulio pa
baigą visai nėra skelbiama Bib- į 
lijoje. Ką šventasis raštas suko 
apie tą dalyką, visai neturi nie- 

«| ko bendra su sudeginimu ar su- 
| naikinimu tikrosios žemės.

T.i LIUDO DOVYDĖNO;„
210 puslapių Įmyga. Joje Izaijas sako: “Nes štui ką sako 
yra 24 pasakos, kurias go- Viešpats, kurs sutvėrė dangų.
džiai skaitys jaunimas ir se-’ Dl.evas; kurs |Kalarė, žem- ir ja, 

• i- ... sutvarkė, jis jos kūrėjas; jis i
mmas. Ji susuAuke ir puikių ne veltui ją sutvėrė, jis padarė!
spaudos Įvertinimu. Taigi ją, kad būtų gyvenama.“ (Iza. 
paskubėkite Įsigyti Kelevy. ,4o:18). Kitas iš Biblijos prar.u- 

: • aa CA V 1 sų mums sako. kad ’ žeme pasi-
I itaina o*.3v. ‘lieka per amžius“. (Pam. 1:4).

•Jėzus savo Pamoksle ant KalnoRugsėjo 22 d. 3 vai. po į

mas — koncertas, kuri ren- 
' gia LB apylinkė.

Laukiniai rakūnai, ku- * *
riuos inž. K. Daugėla, gyv.’ Rugsėjo 29 d. LB Bosto- 
netoli Bedford, N.H., šeria.no apygardos Lietuvių die- 
savo miške įkurtoje sodybo-,na Romuvos parke I’rockto- 
ie, grąžino savo geradariui ne 
50 dolerių, laimėdami tą j

'KARALIAI IR BULVĖS*

i liaiau ir Taisau
eismus ii įsuke ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

'įsaą, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STARINSKAS 

221) Sarta Uill Arą 
Dorchester, Maaa
TsL CO

!I

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių raitų 

draudimas
Kreiptis sena adresą:

BKONIS KONTRIM 
bM Hroa4wsy

So. Boston. Mane. 02127 
ToL AN 8-1701

pietų So. Bostono Lietuvių i ”I’alaiminti romieji, nes
Piliečių d-jos III aukšto sa-Į 

! Įėję Tautos šventės minėji-i
jie paveldės žeme.“ Visi šitie

Akyte — Uip ŠUkas, už tek/ai Par<xk’k’“Į Die??s
k-i {nutaręs sunaikinti paną zodi-akių — kaip vilkas.

» * »

I nės prasmės žemę. nes ji bus 
! naudojama kaip namai žmogui.' 
• Žodis “pasaulis“ yra naudo-! 

***************^************** i jamas Biblijoje tokioje pat 
1 prasmėje, kokioje mes šiandien i 
dažnai naudojame tą žodį: jis j 

•<t. 5 nereiškia žemę. bet žmonių į
Tteatna* netuli I.fcHuvin ?Usi\k n‘j‘mus ant žejnes, — ap-1 
uwiu». 1LJ.IUM sjaouviy iamal visuomenę. Jei, pavyz

džiui, mes skaitome, kad p a- i 
saulis yiu labai sujaudintas l 
ar supurtytas politinės pade

iAVAITRASTlS

Nepriklausoma

LIETUVA
IftNUOKOJAMAS BUTAS

Piliečių Draugijos prieinama
premiją didžiausio N. Ham-i Spalio 13 d. 3 vai. popiet k""* Msuomojomas 3 didelių
pshire laikraščio Union Lea-. So. Bostono Lietuvių Pilie-, ir šviesių kambarių butas ra--dies Vokietijoje, ar Italijoje, ar 

A. Keturakis pasiūlė na-|der surengtose fotografijos1 cių d-jos trečiojo auk-to sa- odai šeimai. Ispanijoje, tai juk mes nemano-
reikšti J. Tiernev :nadėką. I varžybose. | Įėję lietuvių radijo valandos! Kreiptis telefonu 268-8661, me. kadjdkrieji kalnai virsta ar
Pasiūlymas buvo priimtos. į Laisvės Varpo vakaras. prieš 12 vai.

Efektingoje nuotraukoje
Australijos pasiuntinybei Į keturi rakūniukai su motina 

Washmgtone protestą pa-Į pozuoja fotografui. Į
giuntė ir Bostono ūkrainie-i
Čių organizacijų centras. j r ’ “ r
vj/rrrjiirfirraii rorrm ru • Sakoma, kad paršiukas

Tuščia galva — dideli* esąs nelaimingiausias gyvis: 
sunkumas. turi motiną, bet ji — kiaulė.

' kati žemės pluta yra kuip nors 
: paliesta.

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES EKSKURSIJA

Išvyksta: lapkričio 22 dieną (Vilnius, Leningradas) 
Grįžta: lapkričio 30 dieną

KAINA tik $ 6 2 5. 0 0

>Dsr yra likusių vietų iriose DVIEJŲ SAVAIČIŲ grupėse:

SPALIO 2 ir GRUODŽIO 20 <L d.

[Mos grupės lankysis Leningrade, Vilniuj, Rygoj ir Helsinky  ̂

įJnngtto prie ekskursijų galima BOSTONE ir NEW YORKEį

GRUP8JE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

N ESI vėluokite:
E Smulkssnių žinių ir registracijos reikalo Icreipkites Į^

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Smrth Bsstsa, Mass. 82127

383 Wsst Broaduray, P.O.Box 116

(air foras subject to changes)

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broaduray, So. Bostone 
KARL MIUHEI^ ir ROBERT OWENS

registruoti optikai 
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKTMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
• SUDUžl ŠIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti listsviūkai !

Medieaid (Welfare)
Skambinti: 268-850 0 Medieare

Master Charge prlinuma

....... ................................MII..

JD

I GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI, švstearijos Fhtsntu Ina-! 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa- 

I žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū- 
I sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 

RATORY, 1437 So. 48th Ava. Ciesrs, UL 68658. JIB 
1 Atstovybė, 2498 DaugalI Rd„ WMssr, 12, OeL, CaradaJ 

JIB skyrius: 7 Stuttgsrt 50, IfoMnrgsrMr. 7-16, W. 
Germaav. Vaistinėse: J A J, 2557 W. 68th St. Chicago: 
60th Avė. & 14th SL, Cicero, 1640 W. 47th SL, Chicago, 
2923 N. Miloraakes Ave^ 1147 N. Ashland Avs^ Chicago 
ir kitur.

Biblija naudojasi tokios pat 
prasmės kalba, kai pranašauja 
apie varginančias sąlygas, ko 

, kios pasirodys šio amžiaus pa
baigoje. nes tokiais įvykiais e- 
samoji visuomeninė santvarka 
turės būti sunaikinta, kad pasi
darytų vietos Mesijinei Kaiu- 

. lystei.
Be to. dar terminas "pasau- 

■ lis“ naudojamas Biblijoje atžy- 
mėjimui amžiaus gadynės. Bib
lijoje yra paminėti keli amžiai 
arba “pasauliai“. Pavyzdžiui, 
mums pasakyta apie pasaulį, 
kuris pasibaigė tvano metu — 
pati žemė tuomet nebuvo sunai
kinta. Biblija dar kalba apie ki
tą “pisaulį“. prasidėjusį po tva
no ir kuris bus sunaikintas ant
rajame Kristaus atėjime. Ir yra 
dar kitas “pasaulis", kuris pra
sidės su šio amžiaus “pabaiga“. 
Situs matomasis pasaulis bu? 
įkurtas Mesijinės Karalystės 
veikimu.

šitie “pasauliai“, kurie vis? 
buvo ir veikė ant šios planetos 
žemės žodine prasme, yra apaš
talo Petro padalinti į savo dva
sines ir materiulines išvaizdas, 
parodomas simboliais “dangaus 
ir žemės“ (žiūr. 2 Petro 3). La
bai aišku, kad apaštalo kalba, 
kaip ji naudojamu šiame skyriu
je, yra vaizdinė, o ne žodinė. 
Jei mes taikytume žodinę pras
mę, tai būtumėm priversti da
ryti labai paiką išvadą, kad Su- 
tvertojas mano sunaikinti visą 
savo visutą, nes šventas Petras 
aiškiai sako. kad “dangus“ kaip 
ir “žemė" praeis su “dideliu u- 
žimu“.

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

Litliuanian Bfble Studentą, 
212 E. 3rd Street,

Spriog Vafl?y. IB. 61342.

(Skelbimas)

informuoja skaitytojus apie passullniufi fr
įvykina, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kariamo Mokia
me abipusių pasisakymų Ir ooomuatų kiokviooo viskam 
svarbia problema.
' NEPRIKLAUSOMA LIE RTV a- yra dlaamlika* mūoą iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomooei, kurio kovoja ir dirbo oi 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-oo 88.88 

Adresas:
7722 George Street, LaSaRe-MontrenL 698, (fembee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jin 86 metų tarnaoja Netariu rinaionl ir 1
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

Ir Ilgo je pašaipą, kori yra 
pigi, neąSUSIVIEMUIMAS aririhi patea, • teikia 
patarnavimui savitarpinės pagalbon pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip trb aa 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra Ir i 
ttetovia čia laU gauti hatrlų klasių

nuo $180.88 iki I1S.C00.08

kad jauauoHa gautų pinigas 
aukštojo mokslo studijoms Ir gyvenimo pradtiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir JenminlM— Mml pigią TZBM 
apdraudą: ui 8L808A8 aptkaodua tik 8840

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA

ktabų Ir draugiją noriame. UI 81,888.88
Me apdnurioa mokestis 82.08 |

SLA—kuopos yra daugomojo Hsturią koloniją. KralphjtlB
• kuopų veikėjus, Ir .tie

parašyalta:

887 Wsat 38th Ntroot, Nesr Vesk. N.Y. 18881

» t

%25c5%25a1eria.no
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R. Kondratas tarptautiniam kongrese skaitys paskaitą

Harvardo universiteto, 
doktorantas, veiklus Bosto-: 
no lietuvių kolonijos narys i 
ir dabartinis Bostono kultū
ros klubo pirmininkas Ra
mūnas Kondratas rugpiūčio 
25-31 d. dalyvaus 24-tame 
tarptautiniame medicinos is
torijos kongrese Vengrijos 
sostinėje Budapešte ir tenai 
skaitys paskaitą "Juozapo j 
Franiko medicininės idėjos) 
ir klinikinė praktika“.

Prof. J. Frankas nuo 1804 
iki 1823 m. buvo Vilniaus u- 
niversiteto medicinos fakul
teto profesorius ir, kaip ra
šo L. Enciklopedija, tą fa
kultetą "padarė vienu ge
riausių Europoje. Gyvai da
lyvavo ir viešame Lietuvos 
gyvenime, buvo tapęs cent-. 
riniu asmeniu Vilniaus inte
lektualų taupė“.

R. Kondratas buvo nuvy
kęs j Vilnių ir ten ilgesnį lai
ką rinko medžiagą apie 
prof. Franką ir Lietuvos me

dicinos istoriją.
Po kongreso R. Kondra

tas dalyvaus ekskursijoje 
Čekoslovakijoje ir V. Vokie
tijoje. kur turės progos susi
tikti su medicinos istorikais. 
Grįš apie rugsėjo 9 d.

L. Mokyklos tėvų komitetas

Bostono Lituanistinės mo
kyklos Tėvų komitetą šie
met sudaro: pirmininką? M. 
Sodeika, iždininkė A. Ras- 
tonienė, sekretorė R. Brič- 
kienė ir nariai S. Kazlas ir 
R. Dambrauskienė.

Tėvų k-to pirm. Montės 
Sodeikos adresas:

80 Drabbington Way t 
Weston, Mass. 02193 
Telefonas: 891-4661.

Skautų sveikinimas

Jonas Kasmauskas grįžo Žymaus latvio sukaktis 
Floridon I

į demokratų veikėjų.
| Sveikiname sukaktuvinin- 

Rugpiūčio 17 d. nqpri- ką ir linkime jam dar ilgų ir 
Senosios kartos tauti-! la^°.mos Į***!? demo- ramių metų.

nės krypties žinomas veikė-i

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8*2868

jm vienintelė oficiali ist**- 
ga Worcestery, mir i siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcos-
torio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

jas Jonas Kasmauskas, pa
viešėjęs Bostone apie 8 sa
vaites, liepos 31 d. išvyko 
atgal į Ormand Beach, Fla.

Atsisveikindamas J. Kas
mauskas palinkėjo Keleivio 
štabui ir visiems bostoniš- 
kiams geros sveikatos, iš
tvermės ir visokeriopo pasi
sekimo. pažadėjęs, jei leis 
sveikata, ir kitais metais ap
lankyti Bostoną ir čia gyve
nančius tautiečius ir bičiu
lius.

Mes linkime maloniam ve
teranui daug saulėtų dienų 
šiltoje ir žydinčioje Flori
doje.

Laimėjimus trauksime 

rugsėjo 15 d.

Iš skautų Ąžuolo ir Ginta-, 
ro stovyklos Keleivis gavo 
sveikinimą, kuiį pasirašė 65, 
skautai ir skautės. Ačiū! I

ministrui Valdemarui Bast-* Br. Utenis tebeserga 
janiui, dabar gyvenančiam •
Dorehestery, Mass., sukako Jau ketvirta savaitė, kai 
90 metų amžiaus. į Camey ligoninėje guli ra-

, movėnas Bronius Utenis.
Sukaktuvininkas buvo vie- I Linkime jam kuo greičiau 

nas žymiųjų Latvijos sočiai- sveikam grįžti namo.

SLA 328 kuopos laimė- Į 
jimai turėjo būti traukiami i 
rugpiūčio 18 d., bet kadan-j 
gi dar daug kas atostogau-i 
ja, tai jie bus traukiami 
rugsėjo 15 d. 3 vai. popietį 
So. Bostono Lietuvių Pilie-, 
čių d-jos patalpose.

Antanina Audickicnė 1

SOUTH BOSI ONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

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

Šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBt

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo Įkainoti. Per 
•kelias valandas įrengia, 
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 

patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Senas parvirsta ir negir- . Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ
vedžiojau

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

□c

‘11S

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

SsrtaiakM N. i. ALEKNA 
<28 EAST DBOA1>WAT 
8«UT«? SCSTūN, MASO. 
I’ELEFONAS AN 8-414S

fteajamio Mrort Dažai 
Popicron Sianctna

Stiklas Laacama
Vla-'Ua rcikaotny, namaaa 

Beikmenya pi 12 j n beriama 
Vteokte cotettea daiktai

Peter Maksvytis
CmmUr a Brito 
49 Chereh Strsst

E. Miltau, Maus.
Atiteka akos pateteyaio. ramia 
ta Ir projakta*imo Sartom ii les 
ka Ir vMaja, gyvtmani namą t 
Mario pašteto, pasai J«a< n&a 
^vtetofŽmMte vteadm U S va-1

Tekfoau: 698-8475

žmogaus — be ydos.

A.J.NAMAKSY
Rsal Estete & Insurance 

321 Country Club Rd.
Nevrtoa Centre, Mass. 02169; 

TeL
oooaoooaaai>»»»a*»aooooaoaoaoaa»o»

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope* 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $8.00.

Paštu nestunžiame.
iittrrct

, Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio 

o£tP8 DINIS 
OMET RISTAS

Valandos:
nu« 9 xai. ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

MMOMOOOMmOMOMOMOlMOOPONOPM
TEL AN 6-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

i OPTOMBTRI8T8 
Valandos:

! nuo 10 ryto Iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVFAY
: SOUTH BOSTON, MASS.

I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

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

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL Broekton, Mana. 02402. TeL 580-7209

Laisvės Varpas

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
moooooeaoeooooonooooooooor

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodama Ūktai vaistas, išpildoma gydytoją rs 

teptus Ir turime visos gatavus vaistas.

Jai reik vaistą — eikit į lietuviškų vaMIuą 
Sav. Emsnusl L Roeengard, B. &, Beg. Plienu.

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

TUefsou AN 8-0020
Nas 9 vsL ryte Iki 8 vsL v„ išskyros šventadisalus Ir sskm.

Im & T OIL C0„ Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ AutomatinisjJpilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k amb ink ite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vsL 
po pietų,

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

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mase. 01604 
ToL 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairins siuntinius i Lieta 
vą ir hitas Rusijos valdomos 
plotos! Siuntiniai nedaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tiais gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai is- 
moeris kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkanjame per 
tam tikras įstaigas atoikvieati 
gimines čia pas save | svečios 
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius i Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ

Pristatymas greitas k 
garantuotas

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo 
nuo 8 vaL ryto iki 5 vai-vak.

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

susitarimą telefonu.
388 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
ToL 268-0068

oi nemažesnius kaip 81,000 dviejų 
metų įspėjimu indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
«J7% pelne)

oš visus kitus indėlius meto

Nuo įdėjimo dienas — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Banku veikia 109-tuosius metus. -
Mo beako direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus. 1

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Amata) yru 
▼iri $274,000,000

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 valandų: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—4
šeštadieniais uždaryta

383 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Mase. 02127 
Telefonas: 288*8784 
Visą įkyrią vedėja AMom




