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Pr. ir 1 Bražinskai lankia 
išvylano 8 Turkijos

I1Juos išlaisvintus aplankė Vliko vicepirmininkas Jur- * 

gis Valaitis ir adv. Elena Armanienė. Turkai parodė lie* j 

tuviams daug palankumo.

Gegužės 26 dieną iš Tur-, kūmas ir Bražinskų pasiim
ki jos grįžo Jurgis Valaitis. I žimas bei ištvermė.
Vliko vicepirmininkas, ir j Pačioje Turkijoje Bra- 
advokatė Elena Armanienė. • zinskų byla. galima sakyti, 
kun Prano ir Algirdo Bra-' baigta, tačiau mums dar lie- 
zinskų reikale artimai talki-į ka pareiga atsilygini abiem 
ninkauja Lietuvos generali-| advokatam, kurie šią bylą 
niam konsului Anicetui Si-''vedė. Čavdaro veikla ir pa

stangos buvo išimtinai veik
mingos. Lėšų šiam reikalu7 
labai trūksta, tad nedelsda
mi ir nešykštėdami siųskite 
savo aukas Tautos Fondo

IV
X

Vii tyrius sovietų 
apskųstuosius asmenis

Imigracijos departamentas paskelbė jų eąraią, ku

riame yra ir lietuvių. Jie apskųsti neva prisidėję prie ka

ro nusikaltimų pačių laikais.

Birželio 6 d. Imigracijos 
ir Natūralizacijos Tarnyba 
paskelbė 37 asmenų sąrašą, 
kurie yra apskųsti, kad esą 
patys nusikaltę ir prie karo 
nusikaltimų prisidėję vokie

reiškė, kad jo vieėai pa
vardes ir prikisdama Imi
gracijos įstaigai apsileidi
mą. Tada Imigracijos ir Na
tūralizacijos įstaiga pareiš
kė, kad tokių apsųstų asme-

mučiui New Yorke. Grįžu
sieji buvo susitikę su Bra
žinskais, kurie dabar yra 
laisvi ir saugūs. Albu jaučia
si gerai ir nepaprastai lai- 
,..._  , į vardu šiuo adresu:
Įėjimo. Abu taip pat labai i 
dėkingi visom* organizaci
joms fa* visiems lietuviams, 
šią ” pergalę“, jų žodžiais ta
riant, palengvinusiems.

Pats pasimatymas įvyko 
gražioje užmiesčio svetainė
je, o vėliau tęsėsi pušyne- 
parke, Turkijos gilumoje.

Grįžusieji taip Mįipątė.- 
si Ankaroje Sfa otriem parla
mento amnestijos komisijos 
nariais ir kitais pareigūnais, 
kurie prisidėjo prie amnes
tijom įstatymo projekto pa
keitimo ta prasme, kad jis 
liestų Bražinskus, o taip pat 
ir kitus užsieniečius. Visiem 
buvo pareikšta padėka Vli
ko, gen. konsulo ir visų lie
tuvių vardu.

Pasimatymas su vienu iš 
minėtų parlamento narių, 
kuris asmeniškai Bražins
kus aplairfkė kalėjime ir su 
visa byla buvo gerai susipa
žinęs. įvyko parlamento rū
muose, į kuriuos abu lietu
vių atstovai buvo pakviesti 
pietų. Su šiuo parlamento 
nariu ir daugumos partijos 
dabartinėje vyriausybėje ge
neraliniu sekretorium - pa
dėjėju daug kalbėta apie 
Lietuvos ir Turkijos istori
jos bendras nelaimes, apie 
Turkijos demokratiją, kuri 
dabar subrendusi, ir. vado
vaujama jaunesnės kartos 
žmonių, niekad nebūsianti 
pakeista jokia kita santvar
ka.

Visi turkai, su kuriais te
ko kalbėti, parodė Lietuvai 
ir lietuviams išimtino nuo
širdumo ir padėties suprati 
mo.

”Tėvas ir sūnus“ Turki jo; 
plačiai žinomi, kaip pabė
gėliai iš nelemto bendre 
Turkijos ir Lietuvos kaimy
no.

Bražinskai Turkijoje jau
čiasi gerai, tačiau norėtų bū
ti tarp lietuvių. To norime 
ir mes. Tikime, kad tai į- 
vyks netrukus. Kuriais ke
liais ir būdais, dėl ruoranta- 
mu priežasčių, paaiškės vė
liau.

TAUTOS FONDAS 
64-14 56th Road, 

Maspeth, N. Y. 11378.
(ELTA)

Tai Vokietijoje Wcchtos ąsneiią prieglaudoje gy veliančio liaudies meno meistro — medžio drožė 
Jo — nepriklausomoje Išdavoje buvusio mvivai dybininko Stasio Motuzo kūrinys antrosios Lietu
vos okupacijom sukakčiai paminėti. Tada daug kas taip apleido mavo gimtąjį kraštą. J kaip Motuzas 
savo kūriny pavaizdavo. Vokiečiai, pamatą to kū rinio nuotrauką laikraščiuose. rakė Motuzui laiš
kus, prašydami jiems padirbti tokį "vežimėlį“. Jb> pažadėjęs tik vienam evangeliką kunigui, ku
ris su savo šeima kitaip karo metu buvo ‘nukelia vęs daugiau nei 300 kilometrą.

cių nacių laikais. Tokius nų JAV-se tėra tik 37. Iš jų 
kaltinimus gegužės 20 d. 25 jau yra Amerikos pilie-
buvo iškėlusi kongieso at
stovė Elizabeth Holzman,

čiai. 
Tų asmenų sąrašas New

suminėdama net 73 taria- York Times paskelbtas Tei-

Pavergtiesiems ir laisviesiems 
lietuviams

Negalima kištis 

į "kitų reikalus“

mųjų karo nusikaltėlių pa-

J. Vilkaitį operavo 
antrą kartą &

singumo departamento var
du, nes tam departamentui 
priklauso ir imigaracijos į-
rtajga.

Imigracijos įstaigos pa
reigūnas Verne Jarvis pa- 
akelbtieti asmenys nėra ofi
cialiai teisingumo departa
mento apkaltinti karo nusi-

I
j Rašėme, kad žurnal 
• Jonui Vilkaičiui New Yorke,. lxl ,
Lenox Hill ligoninėje buvo) Arnais, o tiktaį apskurti 

Praeitą savaitę prez. Nix-1 padaryta operacija, Bet to r 8
onas kalbėjo jūrų laivyno a-1 neužteko: reikadinga buvo 
kademijos pdeirtuvėse apie * ir antroji operacija, kuri pa- 
užsienio politiką. Jis, lyg at- daryta vakar.
sakydamas savo kritikams; Linkime savo bendradar- 
senate. kur dauguma atsto- biui greitai atgauti jėgas, 
vų reikalauja nuolaidų iš so-

Šiurpūs 1941 m. birželio įvykiai, — piimosios masi
nės lietukų deportadjdš į tolimuosius siaurinės Azijos 
plotus veigų daibams, kančiai ir mirčiai, — mena ir per 
amžius mins lietuvių tautai tris dalyku-:

1) Sovietų Sąjungos klastą ir jos apgaulingą dvivei-
dę politiką: 1939 m. užkariama Lietuvai vadinamoji abi- i Amerikos rodomą kotlįĮTCBO
salės pagalbos sutartis ir maždaug tuo pat metu, ka.»p ma- PaJankumą ir biznio eng- 
tyli ičSierovo instrukcijos, jau paiuošiamas lietuvių tau-, X>"bhT»t

2) Sovietų1*S^ungos užmačią okupuoti Lietuvą, kaip 'bandyti' ketaUkitų "Xybių JAVCBirTamtoio^e ”

buvo susitarta su nacių Vokietija, ir | visuomeninė^ santvarkos. 8toVų, pasidalinę grupėmis,
3) Sovietų Sąjungos kėslus nnaikinti lietuvių tautą, p,.e7i(ientas kalbėj„ kart ,anks kresnumus ir ss-

ar bent surusinti Lietuvos žmones. | „butinius penkerius natorius. juos informuoda-
Kasmetinis ypatingas šių įvykių iškėlimas yra ne tik į ^etUs su Sovietų Sąjunga mi apie Lietuvos padėtį ir 

lietuvių tautos gilaus liūdesio, bet kartu ir kieto laisvės pafįaryįa daugiau su-itari- prašydami jų pagalbos, 
ryžto išraiška. Birželio šiui pūlingieji j.ykiai davė pra-*

Prez. Nizonas, šiuo metu lan
kantis Viduriniųjų Rytą vals
tybes. Birželio 27 4. jis vyksta 
į Maskvą. Kalbama, kad, iš ten

džią. kaip vėliau paaiškėjo. Sovietų Sąjungos dar prieš 
Lietuvos okupaciją suplanuotam lietuvių tautos genoci
dui, kuris nėra liovęsis ir dabar ir ligi šiol. keisdamas nai
kinimo būdą, yra pareikalavęs per visas okupacija? nepa
prastai didelės kraujo aukos — maždaug ketvirtadalio 
Lietuvos žmonių.

Lietuvoje, kur sovietinis okupantas tuojau griebiasi 
sugniuždyti dar pačioje užuomazgoje bet kokį laisvės po
vei-«kį, surakinto lietuvio širdis griežia apmaudu, verda

grįžęs, vyksiąs aplankyti Japo-J krauju, — tačiau jo išsivadavimo ryžtas kietėja, 
nijos.

Vieno bendrovės 

ir juos šelpė ■

Akivaizdoje tebetrunkančios Lietuvos priespaudos ir 
nesiliaujančio sistemingo lietuvių tautos naikinimo šiur
pulingieji birželio įvykiai įpareigojo laisvąjį lietuvį dar 
labiau sukapti savo jėgas ir sustiprinti pastangas, kad
pavergtasis brolis veikiau išsivaduotų iš nuožmios ver- • •

Jau nekaltą buvo rašyta, • • • v * -v •kad pieno bendrovės Nixo-*. Vyriausias Lietuvos laisvinimo Komitetas, pagarbiai 
no rinkimų laidoms davė, vertindamas lietuvių Tėvynėje atsparumą ir pasipnešim- 
$2 mi!., o prezidentas dėl to mą okupantui, ragina laisvuosius lietuvius sukaupti dau- 
leidęs pakelti pieno kainą. Į giau dėmesio mūsų tautos laisvės ir valstybės nepriklau-

Dabar paskelbta, kad to?, somybės atgavimo reikalui ir suderinti kovingas partan- 
bendrovės buvusios dosnios 
net 16-kai kongresmanų. ku
rie sėdi prez. Nixono bylą 
tyrinėjančiame komitete.

’ gas Lietuvai vaduoti iš sovietinės priespaudos.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

New Yorkas, 1974 m. birželio 7 d.

;’Auką“ gavusiųjų tarne 
yra respublikonų ir demok
ratų.

»neee««wu.

mų. negu per visą pokarinį .
laikotarpį. Bandoma sunor- v/lI/M VOdūS pri€S 
malinti santykius ir su Kini-1
ja. i Nixono kelionę

Bet tai nereiškią, kari ko-i 
munistų sistemos mums pri-’ Amerikos darbo unijų va- 
imtinos. Amerikiečiai nie-’das Meany, kalbėdamas 
kada nesutiks su žmogaus Moterų drabužių darbinin- 
tei ? iu laužymu. M es. sakė l kų unijos suvažiavime, labai 
prezidentas, dalysime vis-»griežtai pasisakė prieš prez. 
ka, ką galime, teisingumui i Nixono birželio gale numa- 
plėsti. JAV užsienio politi-Įtvtą kelionę į Maskva, nes 
kos tikslas — mažinti ato- dabartinėje oadėty jis esąs 

reflrt-

nustatyti, ar tie skundai tu
ri pagrindą, o jdgu to bū
tų rastas esąs ka&as. tai ką 
au juo daiyti? Gaiknybėa 
esančios trys: kaltas asmuo 
galįs būti deportuotas, galįs 
būti atiduotas tai valstybei, 
kuri jo ieško, ir galinti būti 
atimta pilietybė.

Kaip Imigracijos ir Natu- 
raiizacijo? įstaigos komisa
ras L F. Chapman laiške at
stovei Holzman rašo, kai 
kurie jos minimi asmenys 
jau buvo aiškinti, fa* nerksta 
jokio skunde minimo nusi
kalamo. Be to. pagal dabar 
JAV veikiančius įstatymus 
negalima jokio svetimšalio 
ištremti vien dėl to. kad jis 

i.vra apskųstas. Turinti būti 
foimali tei-mo byla ir nea- 
bejotini kaltės įrodymai.

Taupė 37 apekųrtiįjų yra 
ir erdlvčs tyrinėjimų įstaigos 
mokslininkas dr. Huebert 
Strughold, vokietis.

Skundai daugiausia liečia 
karo metu žydų traktavimą, 
jų vokiečių įsakymu apgy
vendinimą gete fa* kt.

B lietuvių tame apskųs- 
u j sąr^ minimi vysk.

Aš nenorėčiau, kad koks į Vincentas Brizgys, Kazys 
Amenko? prezidentas į Paičiauskas, Jonas Šlepetys,

silpnas vesti tokias 
mingas dei-ybas.

minio karo pavojų, o ne re
formuoti kitų valstybių san
tvarką. T

Pabaltiečiai pas

viceprez. Fordą
Gegužės 31 d. viceprezi

dentas Geraldas Fordas pri-, ..............................
.ėmė Jungtinį Baltų Komite-! i* prarado savo elgesiu“,—į 
į tą, kuriam šiuo metu pirmi-; kalbėjo Meany. 
į ninkauja prof. dr. Jonas Ge-| Meanv pasmerkė ”detan- 

nys. -Buvo iškelti 3 klausi-1 tės“ politika. Ji esanti tiktai 
mai: Europos Saugumo ir.nuolaidų daiyma?, dovanų 
Bendradarbiavimo konfe-J dalinimas, ieškant didelių 
rencijos, Radio Liberty pro-1 pelnų korporacijoms per 
gramu lietuvių, latvių ir es-i kombinaci jas, kurios parem-____ _ * • _ ą____ ja__ ,___

tiktų su Brežnevu, nebūda
mas jėgos pozicijoje. Šian
dien Nixonas tos jėgos po-

Juozas Brazaitis, Romual
das Levickas. Antanas Vir- 
kutis. Juozas Jurkiiaitis, Pet

icijos neturi ir niekad ne- ŽHionijS Mečyg Pa$kevi- 
beturės. Jo jėga nebuvo pa-. įjU5> Aleksas Maskoliūnas, 
žeista jo pnesų. bet jis pats! Valeras Maskeliūnas. Anta

nas Bernotas. Antanas Bur- 
kūnas.

Labai aišku, kieno pa
stangomis tokie skundai vis 
iš naujo keliami, nore jie bu
vo jau nekartą rasti be jokio 
pagrindo.

Tokiu atveju ar nereikė
tų kalbomis ir žmogau? tei-' tos Amerikos kapitalu ir so- 'tų prisiminti pavardes ir tu,

pirmojo tomo laida anglų* Birželio 6 d. New Yorke 
kalba. Jos yra 185,000 egz. mirė A. Dičmonas, 82 metų 
kietai įsietų po $12.50 ir net amžiaus.
1,750,000 kišeninio formato '• « • •
po $1.95. Prezidentas Nizonas iž-

n . e, .. . . , įskrido i Viduriniuosius Ry-Pats Solzenicmas reikalą-1. «i- a..-.-:- •V0-kad^ižlei^PiP,ai-jj»‘ud^EX^ Siri£, 

go salvna?“ antrąji tomą. Jo j da ir tuo būdu knyga galėtu • Saudi Arabiją, Jordaną ir! 
kaina* $10. Išėjo tos knygos Pociau pasklisti. ' Izraelį.

"Gulago salyno 
antrasis tomas

siu laužymo Pabaltijo res-! vietų vergų darbu, 
publikose.

Dr. J. Genys išdėstė vice-į
Daugiau kaip per trejus

metus vyko kova. Prieš teita- . Parvžiujte baigė spausdin- 
litarinę nužmoginta imoeri- ti Solženicino knygos "Gula-1 
‘is nelygioje kovoje laimėto
turkų demokratija, žmoniš-

kurie suimtuosius nežmoniš
kais kankinimais tardė ko
munistų kalėjimuose ar šau
dė pinnosios ir sntroeioe o- 
kupadjoe metu. Kodėl gi 
menkesni bolševikų laikų

prezidentui ir Simo Kudir- vė atitinkamiems pareigū- 
kos reikalą. najns nurodymus, kaip ko-

Viceprezidentas pažadėjo mitetui padėti. Ta proga bu-; 
remti Jungtinio Baltų Komi- vo įteiktas ir atitinkamas i k*™ nusikaltimai negu na- 

įteto užimtas pozicijas ir da- memorandumas. Jcių?
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Juodasis Birželis
Pavasario saulės šypsena ir žemės žydėjimas. Lygiai 

Lietuvoje ir Vakaruose. Net ir Sibiro tundroje velėnos 
atoiydis. Galima būtų visiems lygiai gėrėtis žy drąja tėvy
nės padange... Mąstyti apie busimąjį peinykščios sėjos 
derlių... A^>ie šviesią praeitį ir dar ū;iese.-nę ateivį... Būtų 
galima. Kodėl ne?

Deja. Būtų... Jeigu visiškai užtemtų istorijos atmintis, 
jeigu nebūtų likę tragiškųjų dienų gyvų liudininkų, jeigu 
melas būtų neatgaivinamai nužudęs Tiesą.*

Juk tai ir vėl — Juodasis Birželis... Ir ne vien kalen
doriuje juodom raidėm atžymėtas ar kapuose vieno arti
mo žmogaus kryželiu paženklintas.

Mes nė nesiryžtame čia išskaičiuoti visų Juodojo Bir
želio tremtinių, ne? jų tūkstančiai. Ir nė Sibiro varge ba
du, troškuliu, šalčiu ar išradingu kankinimu kalėjimuose 
mirusiųjų, nes jų irgi tūkstančiai. Ir nė sušaudytųjų, nes 
jų irgi tūkstančiai. To fakto niekas ir garsiausiai rėkda
mas nebegali nuneigti, nė perrašinėdamas, trindamas ar 
plėšydamas senos istorijos lapus — panaikinti.

Juodasis Birželis iš tiesų atsakingas ir už vėliau vyk
dytus nacių žiaurumus, nes-jis pirmasis pakreipė laisvosio 

~ Lietuvos dienas į krauju alsuojančią naktį.

Teisybė, mes esame matę ir Juodajame Birželyje 
džiūgaujančių, kad pagaliau Lietuva piarado nepriklau
somybę, bet neabejojame, kad šiandien net Lietuvos ko
munistai labiau džiaugtųsi, būdami savo pasirinktoje san

taikoje nepriklausomi... Girdėjome užginančių trėmi
mus kautas pritarimo kalbas, kol patys užgynėjai buvo 
ištremti. Atsirado net laiminančių sušaudur.us kol patys
ai- jų aidimieji buvo sušaudyti...

Juodasis 1940 ir 1941 Birželis nėra vien Lietui.os Ne
priklausomybės laidotuvės. Tai ir lietui, io žmogaus dvasi
nio žaginimo pradžia. Pradžia jo asmenybės suskilimo į 
viena kalbančią ir kitką mąstančią dalis. Pradžia baimės 
ir visuotinio melo. Melo, šūkaujančio plakatuose, ir melo, 

• iš baimės nutylinčio tikrosios minties žodį. Melo dėl as
mens saugumo, dėl karjeros, dėl battesnio ir stambesnio 
duonos kąsnio.

♦, Na. o parodykite myms nors ir aukščiausių pareigų 
. Lietuvos komunistą, kursai visiškai nieko nebijo!

Šiandien galima didžiuotis, kad Lietuvoje iš karo 
griuvėsių išdygo daugiaaukščiai pastatai kad iš bombų 
suskaldyto akmens atsistojo skulptūros paminklai, kad 
pakilo mokslas ir menas, kad suskylėjo žavūs nauji kūrė
jų talentai, kad lietuvis nėra apdriskęs ir užbadė jęs. Bet 

š ar gali jis viešai paklausti, kur gi yra tie. kurie nekaltus 
•žmones ištrėmė, tie, kurie juos badu ar veigo darbu nu- 
. marino, tie, kurie juos be teismo sušaudė?

t
Atleiskite. Sovietijoje sušaudyti negalėjo! Šitoksai 

buržuazinių diktatūrų brutalumas tenykščio "socializmo“ ' 
'krašte neįmanomas!.. Ten visi žuvusieji tik šiaip sau din- ]
„go... Lyg būtų niekad negimę ir negyvenę. Net toki? įžy- 
;mūs lietuviai komunistai, kaip Uborevičius, Putna. Anga-; 
„rietis ir ilga eilė panašių, irgi nebuvo sušaudyti. Jie 
J. tik r e p r e s u o t i... Vadinasi, tarsi, pažeminti tarnybo- 
- je... Tik liaudies priešai sako, kad įžeminti!

Kai šiandien Jungtinėse Valstybėse viešai kedenama 
net prezidento sąžinė, kai viešai tai domi ir už vieną melo 
žodį teisiami jo patarėjai, kai čionykštė spauda pilna įvai
riausių pažiūrų skaitytojų nuomonių, siūlvmų, aukščiau
siosios valdžios pagyrimų ir prakeikimų, Lietmoje tautie
tis nė puse lūpų negali paklausti :kodėl tik Maskvos pasiū
lytus ar aprobuotus kandidatus turime linkti, kodėl tik 
Maskva gali tvirtinti mokslo planus, kodėl tik Mask. a 
tegali daiyti paskutinę menininkų ir meno vertybių at
ranką. kodėl tik Maskva pasirašyti leidimą išvykti užsie
nin, kodėl tik Maskva žino. kurį Lietuvos miestą ar kaimą 
užsienio ekskursantas gali lankyti ir dar daugy bę kitų pa
našių kodėl?

Argi visa tai nėra svarbu net ir pavalgiusiam žmogui? 
Argi tai nėra dar tas pats Juodasis Biiželis. kuris Lietuvai 
tęsiasi nebe 30 dienų, o jau tris ilgus dešimtmečius?

miręs, bet jo dvasia tebėra gyva Sovietų Są- 
jr tebeslegia Lietuvą. Todėl jis ir karste gulėdamas iyp-

Nan Stalinas šoriai

Ką mums primena Birželio dienos Dr. Juozas Pajujis- 
metai ja netekus

į Sibiro katorgą iė«iųMtų lietuvių būrelis. Tokių buvo net keli ftimtai tūkstančių.

Žmogaus gyvenimas sušvinta lyg tiktai akimirkai ir 
užgęsta, berods, kaip tos tolimos žvaigždės ervėee. Bet 

j kaip ir jos, jis nutiesia savo kelią erdvėje ir lailke, sukėl- 
damas įvairiausių nematomų spindulių bangavimą. Dr.

. Juozo Pajaujo nueitas kelias jau įamžintas praeity: jis
• paliks visada toks, koks buvo. O jo ryškaus gyvenimo 
sukeltos bangos spinduliuos ir toliau, veikdamos šarvo ap
linką.

Šio spalvingo asmens kelias buvo giliai mąstančio, 
nenuilstamai dirbančio ir kovojančio žmogaus kelias, dra- 

■ matiškas, įtemptas, neramus.
Šiais materializmo laikais jo credo buvo: žmogus 

neturi gyventi vien tik sau. Šiame susimaišiusių vertybių 
laikotarpyje jis tvirtai tikėjo žmogaus proto ir valios ga-

• lia sukurti žmonijai ir savo tautai gražesnę ateitį. Šiame 
| totalitarizmų ir ”establishmentų“ amžiuje jis tikėjo indi- 
Į vido suverenumu prieš bet kokias sistemas. Ne vien tikė- 
i jo, bet ir kovojo už jį, kelis kartus mirčiai tiesiai į akis 
' žiūrėdamas, nepabūgęs, tvirtas principų žmogus.
j Kai karo lauko teismas 1927 metais jį kartu su kitais 
j lietuviais patriotais nuteisė mirti už pastangas atstatyti 
' Lietuvoje demokratinę santvarką. Pajaujis savo kalboje 
pasakė:

"Jei man tek* mirti, ai mirsiu tvirtai, kaip prideda 
pažangiam lietuviui inteligentui, ir paskutiniai mano žo
džiai bus: Lai gyvuoja laisva nepriklausoma 

‘ nė Lietuvai ' * »'
O jei man bus lemta gyventi, neabejoju, kad praeis 

I kada nors ii pragaiitinga lietuvių tautai vidujinė kova.- 
, ir, kilu* labai galimam pavojui Lietuvai, krūtine prie 
tinės teks kovoti drauge su tais, kurie mus šiandien 
vė karo lauko teismui.“

i Šį tvirtumą ir kartu gilią toleranciją kitokių įsitikini
mų lietuviams Pajaujis parodė per visą savo gyvenimą.

Savanoris kūrėjas. Nepriklausomos Lietuvos jaunas 
statytojas, energingas politikas, visuomenininkas, Seimo 

j atstu.-as, karštas diktatūros priešininkas, vėliau Laikino
sios vyriausybės narys, profesorius, publicistas, — jis nie-

• kad nebuvo nuleidęs rankų. Kalinamas savų ir sketimų,
, nuteistas mirčiai ir tremčiai, sekamas, tardomas ir kanki- 
i namas. dr. J. Pajaujis išsilaikė tvirtas, nepalūžęs iki gyve- 
! nimo pabaigos, sulaukęs bęveik Churchillio amžiaus. Mi- 
; rė pernai, birželio mėnesio 10 d., būdamas 79 m.
i Paskutinę savo gyveninė savaitę, sunkiai sirgdamas 

ir žiūrėdamas mirčiai į akis, baigė atlikti Vliko užsakytą
' darbą, anglų kalba knygą apie Genocidą Lietuvoj, bet ji 
! dar neišleista. Didžiojoje pasaulio spaudoje dabar nuolat 
1 rašoma apie sonetų persekiojimus Lietuvoj, o apie Sftrire
• kentėjusius lietuvius plačiai skaitoma pagarsėjusioje Sol- 
I ženicino knygoje. Taigi pats laikas šią svarbią medžiagą.
dokumentuotą ir jau paruostą spaudai, (kuo greičiau išleis
ti.

Negi šiam paskutiniam ir labai aktualiam dr. Juozo 
I Pajaujo darbui bus leista sutrūnyti dulkėtoje lentynoje?

A. S.

DETENTE-ATLYDYS MASKVOS AKIMIS

I’ravieniikių darbo stovykla, komuaistams 1941 m. pasitraukus.
Panagių žmogžudysčių komunistai pasitraukdami įvykdė ir įvai
riose kitose Lietuvos vietose. t

I
I

Save braižuose Churchil- koncentracijos stovyklose regiai ir labai kvailu Kaip 
IU ir RooMT.lta. laikomi di- į .var.tvd.mi Jių didžiųjų vy-'

džiais vyrais, bet mes. rusai, • rų sprendimus, priėjome ii-' ropos tautų saugumą? 
sovietiniuose kalėjimuose ir' vadą, kad jie buvo trumpa-1 A Solženicinas

Senas žurnalistas, dabar 
i Radio Liberty bendradarbi?,
' getai pažįstąs Sovietų S-gą.
5 daug ten važinėjęs. John 
’įSce.t apie Rytų ir Vakarų 
j detente. santykių sušvelnini- 
j mą ar atlydį, šitaip kalba:

Tai Sovietų Sąjungos šal
tojo karo pratęsimas tuo me- 

»tu. kada nepatogu veržtis 
tuoj laimėti Vidurio Euro
poje. Sovietai kalba apie 
"taikų sugyvenimą“, bet tai 

' netaikoma "tautinio išsilais- 
. vinimo“ sąjūdžiams, ku- 
• riuos Maskva sau rezervuo- i 
J ja šelpti pinigais, ginklais 
{ir kt
I Sovietų vadai mėgina į-

kalti pasauliui į galvą, kad 
jis tą detente-atlydį priimtų 
tokį. kuris leistų sovietams
laisvai naudoti tokias prie
mones, kurios padėtų jų in-
♦0re«nms. nemudoiant kari
niu ia<m prieš -~ki»*in<ni po- 
eiab’niu ir ekonominių siste
mų valstybe?.

Seott mano. kad Vakarai 
♦nri u? kiekviena nuolaidą 
iš sovietu reikalauti lygia
vertės nuolaidos. Kitaip' ne
galima daryti jokio sandė
rio su valstybe, kuri teisę 
remti "išlaisvinimo“ sąjū
džius už savo sienų tepripa-V _ > _ AAM
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Rūtai okupantai, ialin ii Lietuvot!

Universitetų uždaviniai

Vilniaus universiteto rek
torius prof. dr. Jonas Kubi
lius Tiesoje gegužės 29 d. 
parašė ilgą Straipsnį, pava

ae . ___•• 2.

Agresyvus socialinis sadizmas yra pagrindinė varo
moji jėga ir vyriausias energijos šaltinis revoliucijų sąjū- 

(džiuose. Leninas, Stalinas, Hitleris ir į juos panašūs at-; 
. kakliai metasi į politinę kovą ne tam, kad patenkintų ar 
i pagerintų žmonių buitį ar išplėstų jų politines ir pilietines 
' laisves, bet tik tam. kad pasotintų savo liguistus troškulius, 

kurie nesuvaldomai jiems diktuoja atitinkamai liguistus 
veiksmus, juos stumia, kurie stipresni už jų proto kontro
lę. Kartais jie patys jaučia, kad tarsi kažkokia paslaptin
ga jėga juos veikia, tarsi jie būtų piktosios dvasios ap
sėsti. Bet jie bando tai paaiškinti revoliucijos dvasia (Le-

ZENTA TENISONAITE

LagoDi Garda
(Ištraukos ii dienoraščio) 

(Tęsinys)
nes teorijas, kapitalizmo at
gyvenas turi būti aktyvi, 
konkreti ir be kompromisų**.

Šitos ištraukos rodo, kad ninas), ypatingu savo būdu (Stalinas) ar palaiminta intui- 
Vilniaus universiteto rėkto- cija (Hitleris), nors iš tiesų jie tėra tik vergiški sadistai- 

iškrypėliai.
Mokslininkai yra sugriovę daug gražių legendų ir 

pasakų, bet vienas iš svarbiausių sugriautų mitų yra dik
tatorių bandymas dangstytis savo tautos ar pasaulio gero
vės idealais, tarsi puošniomis uniformomis. O iš tikrųjų 
jie tėra tik iškrypėliai ir dažnu atveju — pavojingi psi
chopatai.

rius aiškiai supranta, ko
dintą "Ideologinė kova ir. Kremliaus vadovai iš Lietu-
miteų pozicijos“. Jame tarpi vos aukštosios mokyklos ir 
kitko šitaip rašoma: iš jo, kaip tos mokyklos gal-

”Pantija reikalauja, kad Į vos. reikalauja: paruošti ne 
aukštąsias mokyklas baigę ’ plačių pažiūrų ir ne a]>kaus- 
molcytojai, inžknenai, gy-Įtyto mąstymo intelektualus, 
dytdjai, teisininkai būtų‘bet paruošti fanatiškus pro-

kultūros, didelių Ži-Į pagandistus ir aklus komu-l . U«ufe?» l,0.li"ki'» Y**’“?!"’’ 8aįi?ai SUBebLa ki®kv.ie'
■ noje valstybėje įsibrauti į tokias valdžios tarnybas, kurios

duoda progų patenkinti jų liguistiems polinkiams. Tai ga
li būti kariuomenė, policija, kalėjimų ir koncentracinių 
lagerių tarnyba, diktatūrinių partijų viršūnės. Jiems prie 
širdies ypač diktatūrinės santvarkos, nes čia jų polinkiai 
gali bujoti visoje grožybėje. Apie tokius sadistus rašo ir 
Aleksandras Solženicinas savo veikaluose, o ypač “Gula
go salyne“.

Hitlerio nacinis sadizmas naikino ne tik žydus ir pa

ntų žmonės. Jie turi sugebė-1 nistų partijos šventraščio 
ti teisingas vertinti mūsų ta- S misionierius... 
lyje ir užsienyje vykstančius!
politinius įvykius, aktyviai] Atvažiavo A. Bimba 
kovoti už partijos politiko* i
įgyvendinimą.“ • Gegužės 30 d. į Vilnių at-

”Studentai — jauni žmo-! važiavo Laisvės redaktorius 
- Antanas Bimba. Lietuvojenės. Mūsų pareiga — išmo

kyti juos giliai h4 principin jis lankosi jau trečiąjį kar-
5*1’. w pozici jų ve? j vergtas tautas, bet ir laisviau mąstančius vokiečius. įri
tinti kiekvieną svarini vi-1m., kana dar niekam iš ® ’ ....... . .... ,. . .
d.U8 k užsienio politikos! JAV nebuvo ,eidžiama j no ir Stalino bei jų Įpedmių komun,utinis sadizmas eme 

— 1 ’ ’ ■ ’ • ryti net pačius komunistus. Laisvasis pasaulis turėtų taireMkinį“.
"Šiuolaikinės pasaulinės

revoliucijos procesas reika
lauja stiprinti kovą prieš

Lietuvą nuvykti. >
1 niekad nepamiršti ir savo visuomenę iš anksto nuo tokių 

įteikė Žemaitė* premiją ‘sadistų ir jų pasireiškimų valyti, nes ši liga yra užkrečia- 
Kelmės rajono Žemaitės} ma. kaip ir kiti kriminaliniai ir moraliniai nusikaltimai.

buržuazinę ideologiją, gi- kolchozo skirtą premiją už^m-fe kartą įsišaknfję dažnai jau nebesulaikomai bujoja.
linti įvairių revizionistinių geriausią literatūros kūrinį,

2................... apie kaimą įteikė jaunosios •
•kartos prozininkui Algiman-’ 
tui Zurbai, išleidusiam a-j 
pysakų rinkinį “Keistuolių 
miestas“.

teorijų kritiką.**
"Mums reikia dar daug

padirbėti tiek buržuazinės 
Mocėogi jos ir revizionistinių 
teorijų kritikos srityje, tiek 
ir apskritai — vystant moks
linius tyrimus, dėstant visuo
menės mokslus, tobulinant 
visą studentuos komunisti
nio auklėjimo sistemą“,

Dr. A. Domaševičiau* 
muziejų*

LAWRENCE, MASS.

Pataisom* klaida

» Praeitame numery klai
dingai parašyta, kad velionė 
Marijona Kurgonaitė-Lagū- 
nienė paliko sūnų ir dukterį. 
Iš tikrųjų ji paliko brolį ir 
dukterį.Italija. Paduva. 1974 m. balandžio 22 diena.

Atostogos baigėsi. Gardos ežeras blizga kaip veid
rodis. Nuo kranto žmonės kasdien meškerioja žuvis. Pas 
kiekvieną mažoje dėžutėje juda rožinės kirmėlaitės. Bet 
sugautų žuvų nematyti. Ai* tik motorlaiviai nekelia per 
didelį triukšmą ir baido žuvytes? Bet sportas lieka sportu, Į 
ir žuvys kvėpuoja grynu oru. Gai dos ežere yra laibai daug 
žuvies. Didelės torelės, kurių mėsa turi šviesiai oranžinę 
spalvą. Ir viltos, ir keptos jos labai gardžios.

Prieš pietus atvyksta Mr. Alfaromeo ir vyro bendra- 
darbis iš Bavarijos. Mes pietaujame kartu, o paskui vyks
tame į Paduvą. Aplankyti vieno svarbaus kliento.

Italijos greitkeliai geri. Paduva yra tarp Milano ir 
Venecijos. Aš tuo greitkeliu važiavau prieš keletą metų. 
Vykome kelioms dienoms į Veneciją. Buvo pati balandžio 
mėnesio pradžia. Prie kelio baltavo sniegas. Šį kartą žy
di melsvi irisai ir žaliuoja vynuogynai, šįmet pavasaris 
Visur ankstyvas.

Venecija man tuomet paliko didelį įspūdį. Miestas 
stovi ant keletos salų. Automobilis palieka sausumos ga
raže. Keleiviai keliauja toliau laivais.

Sant-Marco aikštę kasdien vis dažniau užlieja sūrus 
jūros vanduo. Potvynio metu vanduo pasiekia krantinę 
ir taškosi jier viršų. Prie aikštės stebinčios katedros viduj į 
ilgi atsiranda vandens klanai. Apžiūrėję bažnyčią, mes j 
aplankėme Dožų rūmus ir greta esantį senovišką kalėji-j 
mą. Tiltas, kuris eina į -kalėjimą, turi daug sakantį vardą:1 
“Atodūsių tiltas“. »

Greta kanalų, kurie nemaloniai dvokia, yra siauros 
gatvelės, arba tiesiog ilgi koridoriai, kuriais žmonės gali 
vaikščioti ixj visą salą. Benzino tvaiko nėra. Nėra nei rau- < 
donų bei žalių šviesų. Bet tie takeliai tikras labirintas, 

į O namai aukšti, ir tarp tokių gatvelių saulės spindulys 
į yra retas svečias. Venecija yra garai savo Murano krista- 
lu. Be to. pardavinėja daug rankdaibių.Lankaht taurei

Baika, sekt. V. Ilgūnas^ lžd.‘ Italiją, būtinai reikėtų pamatyti VsnečUfc bet tik ne pei* 
Aleksandras Čaplikas,* iždo turistinį sezoną vidurvasarį. Veneciją rari- apie keturii 
gk<t» Antanas Andriulionis šimtus bažnyčių, kažkas man pįdMkojti, k>|t obuįįells jQ 
ir Vytautas Mačys. • blogapie stovy, Sausumoje gto4l dšug fabrikų, ku*

Mirė rių kenkdmingos dujos ėda Vėhetajbd pastatų maimorą.
GegužėR mėnesį mirė šie Viskas trupa, griūva, ir kada nom Venecija bus tik legen- 

lietuviai: Viktorija šilans- darinis miestas, nugrimzdęs į jūrą. Gaila tos gražuolės.
:i&._ t T.x »v man tai tiali«^Uo malannlirtlilB'Ira nimbui Va

Avė*

WORCESTERIO NAUJIENOS
SLA 11 apskriti* nepamiršo 

ir-spaudo*
Panevėžyje gatvė, kurioje Wrfe>«o 2 d buvo irausus

propaganda, visuomeninių me Domaševičius gimė ir ii- Jame išrinkta ir nauja

Paragink tavo pažįstamu* 
išsirašyti Keleivį. Jo Jtetna 
metama $7.00.

mokslų dėstymas, visa ko-Į gus metus gvveno. pakabin- valdyba: pirm. Aleksandras'kienė, Emilija Urmonienė. ir man tai palidka melancholišką nuotaiką, 
munistinio auklėjimo siste- ta memorialinė lenta. Čaplikas, vicepirm. Mikas Kazys Kriaučiūnas, Antanas l Paduvoje aplankome svarbų kilimų pirklį, kuris pre-Čaplikas, vicepirm.
ma privalo ugdyti tarybinės - Gegužės 29 d. tame name Gofensas, sekr. Regina Bai- 
liaudies vienybę. Kova prieš atidarytas Domaševičiaus kaitė. ižd. Loraine Harris, 
buržuazine* ir revizionisti- memorialinis muziejus. iždo glob. Antanas Andriu

Mikalauskas, Valerija Gu- kiauja ir keramikos plytelėmis namų statybai. Plytelės 
žauskaitė-Goskie, inž. Anta- labai gražios. Kiekviena yra atskirai piešta. Tikras rankų 
nas Jakštys. 58 m., Vytautas darbas. Brangus. Tokių plytelių kvadratinis metras kas-

Stdalinis sadizmas

lionis ir Juozas Krasinskas.• Separavičius, 52 m., ir Juo-, tuoja 2,000 belgiškų frankų. Ir tai dar Italijoj. Kas būtų 
J ’ arganizatoriai — Alfonsas zag Demikis.

Baika, Antanas Andriulio-! 
nis, Mikas Klimas ir Anta- 

! nas Tamkus.
t Suvažiavimas nutarė pa 

Dabar yra žinoma, kad. be lytinio sadizmo iškrypę-' aukoti Keleiviui $25, o Sau
lių, yra ir socialinio gyvenimo iškrypėlių, kurie jaučia 
pilną pasitenkinimą, suteikdami kitiems žmonėms kančią.

J. Krasinskas 

WASHINGTON, D.C. 

Įsteigtas Balfo skyrių*
darai su Naujienom po $15.

Suvažiavime buvo ir ee-| Marija Ru(tienė, Ralfo 
niai nematytų svečių .^ dr. A. Įcentro valdybos pirmininkė.

Belgijoj? Kol visi biznieriai šnekasi prekybos reikalais, 
aš sėdžiu laukiamajame kambary ir rašau. Sekretorė man 
atneša puoduką ekspreso kavos.

Jau temsta, kai visi vyrai baigė savo kalbas. O sa-' 
koma, kad moterys tiek daug kalba. Ar ne dažnai “juo
kiasi jHiodas. kad katilas juodas**?

(Bus daugiau) i
pažeminimą, nusivylimą, mirtiną neviltį ir juodą ateitį.»"iai “7"^^ we<nų . nr. a. į centro valdybos pirmininkė, 
Visi žinome apie vergijos laikus senovės pasaulyje, J'Į nuvykusi j WaBhin«tonų da-
bgudžiauninkų nužmoginimų, kurj taip išsamiai aprašė i įr ’įį 1 I lyvauti amerikiečių salpos
P. ftuseckas knygoje apie baudžiavą Lietuvoje. Naujės
nių laikų vergija, juoda ir balta, prekyba kareiviais ir 
jūrininkais, kur nevaržomai pasireikšdavo savininkų sa
distinė sauvalė. Iš istorijos šaltinių yra žinomas Valerijos 
Mesalinos ir Kotrynos de Mediči sadizmas, kuri gėrėda
vosi rykštėmis plakamų tarnaičių vaizdu. Žmonės gali 
būti kankinami net poezijos kūriniu, veikalu, laišku ar 
priverstina vieša išpažintimi.

Carinės Rusijos sadizmą puikiai nusako Visasąjungi
nės Komunistų Panti jos (įbolsevikų) Istorija, išleista 
Maskvoje lietuvių kalba 1940 m., kurios psl. 6 sakoma:

“Caro Rusija buvo tautų kalėjimas. Gausios nerudų 
tautos caro Rusijoje neturėjo jokių teisių, buvo be palio
vos visaip žeminamos ir užgauliojamos. Can*o vyriausybė 
mokė gyventojus rusus žiūrėti į tautinių sričių pagrindi
nius gyventojus kaip į žemesniąją rasę. oficialiai vadino 
juoe “kitatikiais“, ugdė panieką ir neapykantą, piudė vie
ną tautą prieš kitą. organizavo žydų pogromus, totorių, 
aimėnų skerdynes Užkaukazyje“.

Toliau bolševikai ten pat taip rašo:
“Tautinėse srityse visas ar beveik visas valstybines 

vietas buvo užėmę rusų valdininkai... Caro vyriausybė 
stengėsi pasmaugti kiekvieną tautinės kultūros pasireiški
mą, vykdė priverstinę nenisiškųjų tautų “rusinimo“ poli
tiką. Carizmas buvo nerusų tautų budelis ir kankinto’jas.“

Visa tai yra šventa teisybė, bet ji žodis žodint tinka, 
antisemitizmą įskaitant., ir šių dienų Maskvos vieėpa- 
čiapis, tik dar su patobulinimais ir kai kuriais pakeiti-

Buvo gausu* SLA 57 kuopos 
bankete* ’

Birželio 2 d. surengtame

lyvauti
organizacijų, besirūpinan-’ 
čių kitų kraštų gyventoju 
šalpa, posėdžiuose, įsteigė 
Balfo skyrių. Jo valdybą su
daro pirm. Antanas Valai
tis. vicepirm. Elena Jurgė-

WATERGATE BYLOS 
IŠLAIDOS

Taigi, Wateibyloje “tei
singumo“ ieškotojai mokes
čių mokėtojų pinigus semia- 

šitos išlaidos jau prašoko si riebkučiooiis.
$6 milionus. ir kiek dar bus

SLA 57 kuopos bankete bu- Į ]ienė. sekr. Barbora Darlys, 
vo apie 250 svečių. Jų tarpe jžd. Povilas Labanauskas.
buvo senų vietos veikėjų, 
,pav.. Karazijos, Dirveliai, 
Dabrilos ir kt.

Buvo pagerbta Baibora 
Sinnott Kalbėjo valstijos 
kongresmanas Charles Buf- 
fone ir kt.

Baigė mokyklą

. .Danilo* ir Zigmo Snars- 
kių *ūnu* Ronaldas baigė

Pradžioje į Balfo skyrių 
įsto’jo 13 narių.

MANCHESTER, MASS.

Šv. Anselmo kolegijos ir 
Giedojo *ol. St. Daugėlienė 
vienuolyno erdvioje naujoje 
bažnyčioje apie 500 klausy
tojų gegužės 26 d. klausėsi 
Manchesterio choro, patei
kusio pavasarinę muzikos

Bab*on kolegiją, o Ma**a- programą. Faure Requlem 
chtuett* kolegiją baigė Lili- solo partiją atliko solistė 

Mickevičiūtė, Ronaldas Stasė Daugėlienė.
Seniauskas, Vytautas Goro- 
deckas. Jame* Kaminską*, 
Regina Lingaitytd ir Petras 
Lukošius.

Nauja Sandaros apskritie* 
valdyba

Ši mūsų solistė labai daž
nai yra kviečiama į vietos 
amerikiečių renginių prog- 

! rainas ir aktyviai dalyvauja 
(vietos kultūriniame gyveni
me.

ma». panaudojant modemišką radijo ir televizijos propa- • Sandaros I apskrites val- 
gandą bei prisidengiant tyresniojo socialistinio brolio“ dyOon birželio 2 d. jvykusia- 
patyrknu, kad galėtų išprievartauti religinį, ideologui}, me susiriiikime išrinkti šie 
jcuM&rin) ar bet kokį kitą švm stsnes mintie, pareiški oku asmenys, pirm. Vladas Ba- 
puotuone kraštuose, jei mus vicpim. Alfonso.-

išleista, šiandie nidkas neži
no.

Specialiam prokurorui y- 
ra paskirta 2 mil. 800 lūkst 
dolerių.

Atstovų rūmų Teisių ko
mitetui. kuris tiria preziden
to “impičmento“ klausimą, 
paskirta 1 mil. 170 tūkst. 
dolerių. Šitos sumos turi už
tekti iki birželio 30 d.

Senato komisijai yra pa
skirta 1 mil. 800 tūkrt. dol., 
bet ji jau prašo papildomai 
200,000 dolerių.

Watergate grand jury jau 
išleido 225.000 dol.

Baltieji rūmai advokatam 
jau sumokėjo 400.000 dol.

Federalinės kontrolės įs
taiga išleido 100,000 dol., 
tikrindama išlaidas, susiju
sias su prezidento Kaliforni
jos ir Roridos rezidencijose.

O kiek vertas laikas, kurį 
kongresas ir teismai sugaišo

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $2 aukojo: J. Jacobs, 
St. Hobart, Que., A. Misai- 
tis. So. Boston. Mass.

Po $1.00: E. Katmienė, 
Lynn, Mass., V. Barkauskas, 
Broady Beach. NJ., M. Sti- 
ne«, Tucson. Ariz., A. Shu- 
petris, Lawrence, Mass., A. 
Stoikas, Lewistone. Me.. I. 
Kesbky, Lynn, Mass.

W. Bubman, Unionsville, 
Conn. — 50 centų.

Visiems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija

Keleivio administracijoje 
galima gauti Leono Saba
liūno “Sociąl Democracy in dėl tos bylos ir turėjo išlai- 
T*ari*t Lithuania, 1893— dų! Ir kiek dar atsieis tos 
1904“. oylos svarstymas atstovų ru-J

Kaina $1.00, nm»se sen.»t« ir teismuose!

“KARALIAI IR BULVĖS“

Tai LIUDO DOVYDĖNO
210 puslapių knyga. Joje! 
yra 24 pasako*, kuria* go-i 
džiai skaitys jaunimas ir se
nimą*. Ji susilaukė ir puikių 
spaudo* įvertinimų. Taigi 
paskubėkite įsigyti Kelevy, 
Kaina $4.50.

UIS AKYKITE TUOJ!

TIKTAI PER 

INTERTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

Į LIETUVĄ!

GERESNfi NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EKPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PAŠA- 
KR, IR JŪSŲ GIMINRS 
TAI PATVIRTINO!
Ui juos jŪMy giminČM ga
li pirkti, ką tik nori, mo- 
kėdumi tik mažą dalį tik- 
rotiioH kainoM. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. 1300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE 
BXPRESS CORP. mkal 
pauiąu jwmn veltui įrody- 
Mtt».
RuUią certifikatai gali 
būti Ukebti paprantaia 
rubliai* labai geru kurnu 
PILNAJGARANTIJA

LABAI GREITAS 
• JPRĮSTATYMA^

Certifikatai pristatomi 
jd-ų giminią namus 
maždaug per 3 savaites. 
Ui specialųjį rublį yra

imama 1*2.60 
Jokiu primofcėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliuatruoto katalogo

užsakykite dabar
U2SAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 Eaat 23rd Street 
Fifth Fleor

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

LABAI SVARBU!

AUTOMOBUJAI

Pilna garantija 
Greiėiauniai pristato 
išsirinkite u šių 
NAUJŲ M3DELL11 

ZHIGULI VAZ 
Kaina........... $3.194.00

■to
ŠIŲ
AV

2101

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kainaj^^^HjOOLOO
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kata^^^^3j853j00
Eaport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ...........$3,544.00

MOSKVITCH 
Kaina ---------

408 IE
$3,259.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina........... $3,698.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON
Kaina ........... $3,968.00
Ž APflftoŽfeTŽAZ 968 

Kaina ........... $2.234.00

IAP0RO4ETS ZAZ 968
E naniaa

V i»os kaino* JAV dol.

Prasykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DftVtTI DRABUŽIAI

Lanlytojams iš SSSR 
Mes turime šito biznio 24 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.
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Kaimo Jurgio užrašai
NEW HAVEN, CONN. 

LB ipyW<* Teises patarimai
Piemenėlių Krenti Jis buvo balandžio 30

savo

Visokių 
viškų papročių

ur bostoniškis Amanas ma-juaru# j*« uuvu*™ -*-«*šaulvs
Žiulis. Lietuvių Enciklopedi-įeidami savo tiesiogines pa-1 . Gruadvs
joje rašęs »pie Sekmines ir!reigas: dabodami irganyda-| ' nammėio kad
jas pavadinęs "piemenėlių mibarimus puofeivas. mumg’
švente“, padarė plačiajai sunkiausias ir išmaniausias I , , neivvkdvta dar
Biržų apylinkei, sakykime, Į mementas ~ uždėti aplink
mažytę nuoskaudą.

Ten kadai e buvusiuose
dideliuose kaimuose ne Sek* 
minės, bet Devintinės būda

ragus ar ant kaklo anas 
puošmenas. Ne kiekviena 
karvė, jautis, o ypačiai avi? 
ar avinas leisdavosi deko*

vo laikomos ''piemenėlių • ruojami. O ir nuo papuoštų- 
švente“, ir tu varguolėlių jos jų pavydūs kaimy
būdavo iškilmingai pamini
mos, net smarkiai paba’ia- 
vojant.

Apie žvene. buvusia Sek
minių metu, I, E. XXVII t. 
207 psl. pasakojama:

"...Išvakarėse auk'taičių, 
piemenys pargena krovės., 
pa-puoėitas vainikai* ir žalu-i 
mvnais. Kitądien renka iš Į

veikla niekuo ypatingu ar 
nartu nepasižymėjo.

Valdybos rinkimai visada 
sudaro sunkumų. Dauguma 
senosios valdybos narių ne- 

.benori toje pareigose pasi-
T J o nauji nesutinka būti
žalumą, patikdami vien eta-| rrakami. y« dėlto Augusti-
barėdius. Tarytum pajuokai 
Puošmenas reikėdavo iridė 
ti pavakariais, nes anksčiai' 
uždėtos nuvvedavo.

Advokatė 4r. M. I 
kyti į Koloivb skaitytoją 
reikalai*. Tte

Klausimas

Dr. M. Avaikaaakaa. Attoraey at i-a*. 
Bestos Ftoe BeNdia*
IMS Ceatre Street 
W. Roibury, Mae*. S21S1

I Atsakymas

Laiika r**kia pato mėti, kad aaata Kalstote 
akaltytojaab

Artėjant pensijos amžiui, j Massachusetts valstijoje 
su žmona nutarėme pasi- veikia vadinamasis "no 
žvalgyti Cape Cod’e, ar ne- fault“ įstatymas. Pagal šį 
galima būtų rasti tinkamo įstatymą, visi malšino j esan- 
sklypo namams pasistatyti, j tieji asmenys, svečiai ir vai- 
New Yorke gyventi atsibo- ruotojas, turi teisę gauti iš 
do: tas triukšmas ir važinė- paties vairuotojo draudimo 
jūnasis traukiniais pasidarė kompanijos savo "nuoeto- 
nebepakenčiamas. Maasa-'lius (damages): gydymosi 
chusetts turime draugų ir išlaidas ir 75% nustoto už- 
pažįstamų. Mano draugas darbio. Tačiau tam yra riba, 
maloniai pasisiūlė nuvežti, būtent — $2.000. 
iš Bostono. J Tačiau, jei nukentėjęs as*!

v. , .... j muo yra turėjęs daugiau nei
Važiuodami turėjom rim-Ją^ gydymosi išlaidų, aiba 

tą susidūrimą su kitu auto-; jej sužeidimas buvo rimtės- 
mobiliu. Pnesaky mūsų va- nio pobūdžio, kaip, pav.. jei 
ziuojanti? automobilis stai-[[nukentėjusiam buvo sulau- 
giai sustojo, ir mes neturė-į £vta koja ar ranka ar nan.,... Ė"*®- P’?'“ susto,i i-tada jis turi teise triScti

t,.™. Z1 Me« įvažiavome kitam auto-į teisman "kaitininką“. o kai
nom p^aiJte™kSi te r ° U“Ui 1 užpakalinę •” d“-jtin»ko draudimo kompani- 
KS/StoA Ija, >i bua irodytejų ap-

t- - j I draustojo "kaftė“. turte ap-tilo-as mUankimin nriėžarfi^ i La"ne!' Į™*9’1 drauKas ne' mokėti vimo išlaidas: už gy- 
tikras nelankvmo priežastis buvo sužeistas. mane gero-, Hvmoai m^nta u*«no tik tie. kurie i sutirta- kai sukratė ir kiek sužeidė1
kimus neatvyksta. Yra to- koją; bet mano žmona ia- ' lkanel,s » 
kiu nariu, kurie niekad nėra biausiai nukentėjo; jai su-

į nui Ramanauskui, ilgame- 
čiui valdybos nariui, berods, 

[ir buvusiam pirmininkui, iš 
'aldvbos pasitraukti pasisė

ti* ganyklų grįžtančiu? į kė. Jo vieton į valdyba iėjo 
šventės "jubiijantus“ priejdr. Henrikas Lukoševičius, 
atkeltų vartų sutikdavo ju I Susirinkimas paliko išrink- 
šeimininkės. Jos džiaugda- Į tiesiems susitarti dėl dviejų 
votri ir didžiuoda vosi savo į ar vienerių metų valdybos

’ nienė. Sekminių rytą pieme- 
'n.vs laisvi nuo ganvmo, — 
i gyvulius išgena vadinamų
jų

♦as ar visai ’jo nebūdavo. Į metini suvažiavimą a*sto- 
Nuo to 'priklausydavo šeimi-Jvais išrinkti A. Ramanaus- 
ninkių dosnumas piemeniui I kas ir dr. E. Vaišnienė. 
bei jo būsimai "puotai“. Į Ieškota atsakymu, kodėl 

i Itn,D mažai LB nariu i susi-1—Jl.T rinkimus atvyksta? Gal
—Maiki. kas čia bus. kad,' skaičių ir kiėk pagerino ša- ju ”rvtoganiu“

■ako. visos valdžios maino-• lies gyvenimą, Bet jia,nebū- merginos, daro "vestuves“
si? Net Amerikos valdžiai dama? joks specialistas, ma-ir kitas nramoeas...“ j vuliu grįžimas būdavo gra- 

nė viską išmanąs ir neklau- Reikėtų nridė'i, kad "iv-į žus ir įspūdingas: pirmieji, 
sė kitų patarimų. Todėl pa- trgamiu“ pindavo ne vien (tarytum vadevų rinktinė 
didėjo ūkiški nepasisekimai "suaimirio- merginos“, bet gvandija. oriai, glaustoje 
pramonėje, gaminių paskirs* ir ju berniržė’iai. «u kuriais "rikiuotėje“ žygiuoja vaini- 
tyme ir ypač žemės ūkyje, tos gražuolės keldavo "ves- kuoti raguočiai; tam tikra- 
Tas ir sudarė sąlygas Chruš- tuves“ ir kitas pramogas, t me atstume stipena bliauda- 
čiovui nuverrti. O diktatū- Betgi ta visa "šventė“ a- mos ir šonais besitrindamos

braška: viceprezidentą pa
keitė kitu staižina, o dabar, 
sako, ir prezidentą jau nori
išrūkyti.

— Tai kas iš to. tėke?
— O iš to, Malki, susida

ro netikrumas — nežinia, 
kas bus. Žmonės sako, kari 
nauja ?luofa geriau šluoja, 
bet nauja šluota kartais bū
na negerai surišta ir išyra, o 
senos šluotos, kad ir būna 
ražai nudilę, betgi surišimo 
tvirtumas jau yra nustaty 
tas.

suaimisios

kėlų

suffe-lonumus“ (pain and 
ring).

Sekantis klausimas: kas 
buvo Tamstų akcidento

rose visada yra grupės žmo- pie Biržus būdavo uliorima avys. Visą tą eiseną lydi jos S1 kimo 1 .^1-1, • • 'j V- *
nių, kurie tik ir taikstosi dik-ne Sekminių, o Devintinių ganytojai: "užstovas“ - ker- kurje «,,niau ateidavo n d»l *aH^ ko« ir deslnes rankos 
totorių išspirti ir patys, už- proea. | džius, ir dideli* būrys pieme-
imti jo vietą. Dabartinė so- Kas per šventė buvo De- nu. Tos "procesijoj ketur- tikėti, kad jiems lietuvybė Policija mus nuvežė i ar- 'kaltininkas"? 

kratais ir kuria_ valstybinį šia savaitę? kaimo gatve, ištiipsU ki<*- pa^rd Nžra tokl° **

— Tėve. demokratiniuose 
kraštuose valdžios maino i 
nustatytais laikotarpiais ir 
nustatyta tvarka. Kartais 
būna. kad pasimainymas 
valdžios įvyksta prieš tai. 
kol pasibaigia nustatytas 
laikotarpio iei su*įdare įvy
kiai to reikalau ia. Pavyz
džiui, Prancūzijoie turėjo 
rinkti nauja prezidentą, nes 
ankstyvesnis staiga mirė, 
Vokietijoj buvo išai-kintas 
šnipas kanclerio įstaigoje, 
ir kancleris nutarė pasi
traukti iš valdžios. Bet to
kiems nelauktiem* ivvkiams 
išt’ftu?, demokratinėse vals
tybėse yra nustatyta tvarka, 
kaip nauji žmonės pakeičia 
senuosius. Yra tam tikri 
konstituciniai istatvmai. ku
rie tuos reikalus tvarko, ir 
jų prisilaikant pasikeitimai 
valdžioje vvks^a tvarkiniu 
ir ramiu būdu. Diktatūri
niuose kraštuose būna ki
taip: ten valdžia laiko-i. 
kiek tik gali, kol ią nuverčia 
žmonės ret- oliuciios keliu. 
Dažnai nutinka, kad milita- 
rinė grupė kariškių nuverčia 
esama valdžia ir sudalo ki
ta — irgi diktatūrine. Tokie 
valdžios pakeitimai būna 
dažni Pietų Amerikoie. o 
neseniai tai įvyko ir Portu
galijoje.

—• Maiki. tu sakai, kad 
vienas diktatorius nūs*ūmia 
nuo sosto kitą. Tas vra ra it, 
ba ruskiu cara pakeitė bo’še- 
viki^ki diktatoriai. Bet ko 
jie mainosi, jei žmonė- vis 
tiek negauna laisvės ir tvar
ka nesikeičia?

— Tėve. tvarka visada 
šiek tiek keičiasi į gerąją ar 
į blogąją pusę. štai prie Sta- 
Rno Sovietija buvo d idžiau- 
Mas kalėjimas. Chruščiovas

kaimo gatve, ištirpsta kieT<- ”riežasč u tai rodos susi 
kapitalizmą. Dėl to jiem. Tr vėl I. Fm-iHoncdija vienas i savo kiceną. Nakti- žmnnai'fc.nt’Iwl kur> Priešakyje važiuo-^i^ttSk*; (IV- L’ P?l 4P3) f"'k0: ni° POiWO'i . • ^kastUte ;™,rnX0,£Ta^^^

Savo daibininkaens jie jve- "Dorintinė-Dievo Ku-j būdami lais- ^^'nfe^OTėm *^4^1?"^ tU^ab’-fk^lin^ta9Sak)^ nekaUi*'- Karta“ ®rieiakv-
<lė baudžiavą, kad tiktai jie avente' ! aznv'"?’sven’Į vi nuo tmnvmo. nes "rytaco- įįetuvakir»«rt»i Jlr-ni'r STlnUkaKS.  ̂t '> * važiuoianti m*>na stei- 
dauRiau parmintų. Bet so- $?.ma Per visa savaite. P«>- niu.. aaindavo ger“nių ««« »* «r.
vietinė ūkto onpmizacija ir ^L’^P^^rS/^vL^'^nrinos ir ju bernužėliai. P8’Wkot'-
technika yra atsilikusi todėl YV?totp po 7®^.^ i piemenys vykdydavo "mels- Jonike
....._____________________ • ir lietui šventės „J__ . ___ »*mijoq

D , t* namo ir kad mes kreipsi- neduodama signalo, važiuo-
Bet tai nėra vien musų ko- mės i savo daktarą Nęw ia arfi priešakyje

problema. Pas mus Yoike.tuves“ būsimai vakare in mus , jos važiuojančios mašinos
užsienio kapitalų investavi- V'Ydas)... Devintinės ^’Npuotoi. "Melstuves“ sudarv- dč4i*^ negu ^idesnė^IddS8'! T-id šmonai uždėio lai ,ai* kokios aplinkybės

- mįausia pradėtos svesti Bei- -i UPn Didesnėse vieto-. Tada žmonai uždėjo lai- paprastai vra surikiai irodo-taiuSud*"»> p°kajhi«'' >» y* "£ č? $ “i
kė' nieX. dno^ai^pinirak | ' " * “ ! "at) ,Š8kndome' New Yor’ liudininku

už kuriuoąbūdterb ąvnei&a- 
ma net ir stipresnių“ gėri-'

sovietiniai diktatoriai nori

m o ir paskolų savo ūkiui pa- T. . ...kelti. Vi tai jie Žada W S- X*. I’"" v7k,,n"°’e
•vienio kapitalistam dalintis f1!? amž:a"L vtl,l"rvle.11*’-
būvimu pelnu savo darbi- J“!*"?*.* f?™''™

,ppPatinimu... Popiežiai Ur- ninku vąskatton. ibonas IV ir Klemensas V
— Tai, Maiki. tu sakai.‘Devintines išplėtė visame

kad rinkių diktatoriai nori i kr aiku pasaulvie...“ 
broliautis su Amerikos ba-* T ietuvns kaimiečiai tos
goriais ir visi drauge tuštin
ti darbininkų kišenes?

— Taip yra. tėve. Tokia 
dabar yra technokratų ga-t vr‘kėlė) susapnavo, kad mė- 

ni lvje via šukė. Ta sapną 
p: pašaknio savo kunimri.

?’ °ntės ki’mę aiškindavo ši
taip:

"Pama’di mo‘eriškė (da

mų.
"Melstuves“ attikdavo pa

A. L.
DAUGIAU RADU1 

NEGU ŽMONIŲ

siskirstę pareigomis: kiek-S Pagal Unesco 1971 metų

nę: krepšį, terbą, skardinį 
indą— "trumelį" ir kt. Šie 
"meletuvininkai“ aplanky
davo kiekvieną gaspado- 
riaus kiemą. Jie neprašvda- 

dar v° paprastai to ar kito daik 
to. bet giedotiniu tekrtu pra
nešdavo, ko atėję. To teks
to nuotrupos dar yra užsili
kę Kaimo Jurgio atmintyje, 
ir jis 'jas, kaip niekur ne 
skelbta mūsų tautosakinę se
nieną čia pakartoja:
“ūžė girnelės miltelių...“
“Karkė vištelė kiaušinėlių...“ 
“Dukanojo muštokėlė avieatelio“ 
“Baubė karvytė pleuelio...“ 
“Skambėjo mašnelė pinigėlių...“ 

• e e

rSurinktas gėrybes "kalė- 
siūlęs gen. Černių ir gen.l ^*"’v’dotojai“ nugabeodava i na-

na |wt aveles? papuoštas vaini-|Tnu®’ kurių šeimininkė buvo 
nms. jęa«g *r žalumynai Tag DUo- sutikusi paruošti puotą. Va-

ši;no "apeicas“ jie atlikda- kare, parginę bandą, pieme- 
vo dieną. Kiekvienas puoš
davo savo šeimininko gyvu
lius. Pirma iš prisirinktu lau-

dynė.
— Nu. o kas gi yra tie ta- 

technokratai ir ką jievo teennoKratai ir 
krato?

— Jie nieko nekrato, tė
ve. Aš kitą karta tau išaiš
kinsiu, kas jie tokie yra. ne? 
dabar neturiu laiko.

— Tai tik nepamiršk.

AKIBROKŠTAS DVIEMS 
GENEROLAMS

5 išaiškino, kad šukės bu
vimas mėnulyie rodo, jog, 
b • esam”, re’kabnga 
vbma bažnvtinė šventė. 
A ikšte^niaiai dvasinei vv- 
riausybei pritariant, taip ir 
af drado Devintinės...

Kiek šitoje liaudies legen- 
d< ie yra tiesos, suriku pasa
kyti.

» « •

pagalba pastee- 
,ka tai įrodyti. Jei neįrodysi, 

... . , kad priešakinės masinos vai-
Aš buvau namie apie dvi; ruotojas buvo "neatsargus“ 

savaites, nes ir man koją teisine įprasme, iš *k> draudi- 
skaudėjo, be to, turėjau mO kompanijos nieko ne-

ką*

kiek-| ragai unesco ia a meių žmOTg prižiūr6tk ją tek0 . 
vienas rinkdavo vis kitokį statistiką .paaiškėja, kaa.nuve^i ligoninėn, bet jos 
produktą, kuriems sudėti tu- JAV-se yra daugiau radijo j ten nepaliko Ortopedijos I Tai. kas liečia draugo 
rėdavo atitinkamą reikme- aparatų negu žmonių. Čia specialistas uždėjo gipsą ir,draudimo kompaniją:

vienam tūkstančiui gyvento
jų tenka 1,412 radijo priim
tuvų.

Argentinoje tūkstančiui

liepė ją vežt namo.

Dviem savaitėm praėjus 
aš grįžau į darbą. Mano

gyventojų tenka 370, o Bra- žmonos koja dar tebėra «u-
ąil, m anam- •___ • •_ ___ l-ie.!- J_

Kaimo Jurnis. betamiai 
teįe piemenų šventė je dalv-Naujienos birželio 1 d. ra-

šo, kad Karių s-go« Ramo-, „ .. . . ,Wrti
vė suvažiavime gegužže 25-26 d. Chicagoje Loe Ange-|aksdlau cl,uot? T'E l5trau’ 
les atstovas /LMironas pa-1 f5vaicarėse pį«.
siūles een. cenuu ir gen.,__________ ______ ,____ 7.

zilijoje tik 60 radijo apara 
tų.

Azija, išskyrus Japoniją, 
svyruoja tarp 224 (Sirijoj) 
ir 14 radijo priimtuvų Pa
kistane.

Afrikoje radijo aparatų 
skaičius svyruoja nuo 222 
iki 132 tūkstančiui gyvento
jų. Tik Zaire (buvęs Con- 
?o) teturi vos 4 aparatus 
tūkstančiui žmonių.

Kai po kelių atstovų pa 
sisakymo paaiškėję, kad ne
bebus vienbalsio nutarimo, 
siūlymas buvęs išimtas iš 
darbotvarkės.

Mat, abu generolai daly
vavo Lietuvos krašto apsau-

sumažino kalinamų žmonių ^kęą gen.

nėliai, su savo viešpačiu ir 
valdovu skerdžiumi prieša
kyje, rinkdavosi į paskirtą

ke gėlių ir prisilaužytų lapo-|vie*} 'r.
tų medžio (beržo, ąžuolo. 'ferdlm1'..ui!°?aT0Jk' ’4nak;

gos miniMerijgą likvidevi-' Pindav» vaj"ikus “«*;
me. ypač pareigingai tai aU d»™ Pu£".ias ,
lik/ »•« R^kia. puokštes. Tai, palyginti, ne-

vę piemenišką "himną“, 
skiretydavosi naktigulto 

"Užgeso žiburiai, nutilo 
piemenėlių puota“ — iki se
kančių Devintinių.

Tik liaudies tarpe retkar
čiais pasigirsdavo Devinti
nių karvių puošimo atgarsis, 
taikomas perdaug puošniai 
besidabinančiai kaimo gra
žuoliai:

gipsuota, ir jos nykštis dar 
subandažuotas, nors gipsuo
ti jo nereikėjo. Mūsų dakta
ras dar pasakė, kad žmona 
galės grįžti į darbą.

Aš norėčiau, kad man bū
tų sumokėta už nuostolius ir 
gydymosi išlaidas; nors mes 
ir turme darbe sveikatos 
draudimą, bet kažin, ar jo 
užteks visoms išlaidoms pa
dengti. Iš draugo ieškoti ne
besinorėtų : jis mus vežė vel
tui, net už gazoliną nepa
skaičiavęs. Draugas man sa
ko, kad jis neturi "svečių“ 
draudimo. Ar būtų prasmės 
ieškoti iš priešakinės maši
nos vairuotojo? Viai sako. 
kad jei užpakalyje važiuo
janti mašina įvažiuoja į 
priešaky važiuojančią maši
ną, tada negalima kaltinti 

{priešaky važiuojančios ma' i i |Žuoliai: |i?riwwRy važiuojančios ma-
uosio, putino ir kt) saku nu-j ? i traukdavo bal-Į "Hgipuošusi kaip Devin-f^nna vairuotojo. Ar taip 

H - sias daineles viduje, o kūliu tfojuiJLą « yra?
išvirtę į kiemą, plyšaujan- un,ų orve... 
čiaia balsais choru sudaina- ’ ttNeuYerim

Anksčiau automobilio 
"sveyias“ Mass. valstijoje 
turėdavo įrodyti, kad jo vai
ruotojas yra buvęs "grossly 
negtivent“. atseit, vairavo 
be jokios atodairos, be jokio 
atsargumo ir nekreipdamas 
dėmesio į savo svečio sau
gumą. Tačiau dabar įstaty
mas yra pakeistas. Svečias 
teturi įrodyti, kad jo vairuo* 
tojas buvo "negligent“ — 
neatsargus. Žinoma, kiek
viena vairuotojas turi būt vi
suomet pasiruošęs, reikalui 
esant, sustoti. Ar Tamstos 
vairuotojas turėjo progos 
sustoti, priešakinei mašinai 
staigiai sustojus, priklauso 
nuo aplinkybių. Jei byla at
sidurtų teisme, prisiekusieji 
turėtų nutarti, ar jis tokią 
progą turėjo, ar ne. Jei. jro- 
dynram, kad Tamstos drau
gas buvo teisine prasme !*ne- 
atsargus“, jo kompanija tu
rėtų Taimtoms apmokėti ne 
tik išlaidas, bet atlyginti ėr 
ui turėtus nemalonumus ir 
pan., nepaisant to, kad jb
neturi "svečių“ draudinio 
(gueat insurance). <
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Vietinės žinios
parduodama | |(ą tik gavome Į

I
PARENGIMŲ

KALENDORIUS
JOHN’S hardware i Parduoda

PADĖKA
LB apylinkės susirinkimas

Jis buvo gegužės 31 dieną., 
Nuoširdžiai <fcko!ju vi- Dalyvavo tik keliolika as-, 

žiema mieliesiems bičiuliams menų. Pirmininkavo Juozas 
B Bostono, Cape Codo ir to- j Kapočius, sekretoriavo Bro- 
liau, taip gausiai dalyvavu-' nius Paliulis.
žiema mano mylimos žmo-{ Pranešimus apie apylin- 
nos kės veiklą padarė Antanas

a. a. Marijos Jansonicnės Į Matjoška, Stasys Augonis ir
pagerbime, išklausant mi-j barius Žiaugra. 
šias už jos vėlę, ir ant jos ka-, , .Y^^a per metus pose- 
po pastatyto paminklo Cape į (^ziav'181 ® kartus. Surengti 

’ode pašvtCode pašventinime gegužės 
26 dieną.

Ypatinga mano padėka 
visiems už atvežtų gražių gė
lių gausybę prie jos kapo- 
paminklo.

Nuoširdi padėka gerb. po
nioms I. Baškienei. E. Mi
neikienei, dr. G. Stapulio- 
nienei. J. Biliūnienei. M. 
Kalvaitienei ir visom kitom 
kurios paruošė vaišes ir ska
nius tortus.

Toks gausus atsilanky
mas, net ir blogam orui e- 
sant. suteikė man dau? mo
ralinės paguodos ir įrodė 
kad mano mylima žmonele 
a. a. Marija buvo draugu 
neužmiršta ir gražiai pa- 
geibia, už ka reiškiu visiem 
savo nuoširdžiausią padėką.

Tegul ilsisi ji Dievo ramy
bėje.

Nuliūdęs vyras 
Eduardas J.

Cape Cod, Mass.

Romo Kalantos ir Tautom 
šventės minėjimai, įvykdyti

j So. Bostone seniai vei-
kianti gerai įrengta pelnin- Adomas Galdikas, apie «
ga kafeterija su antrajame 150 dailinamo Adomo Gal- parke. Broektone, seniausių 
aukšte 7 kambarių butu. diko spalvotų reprodukcijų n Anglijoje radijo progra- 

Savininkas išeina į penai- ir neapalvotų paveikslų, tuį mų gegužinė.
Chariobte Willard studija-, ...
anglų kalba apie šio mūsų* Lapkričio 24 d. So. Bosto-
įžymiojo dailininko kūrybą 
ir WaWemar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra 
171 didelio formato pusla
pių, brangus kultūrinis tur
tas sau ir vertinga dovana 
lietuviui ir kitataučiui. Kai-

Baigė., lituanutinio molulo >» “ persiuntimu-
, $15.30. Gyvenantieji Massa- 

raeUl i chusetts valstijoje dar pri-
_ .. . . moka 3rr sales tax—15 cen-Praeitą sestadionj Bosto- 

no Aukštesnioji Lituanisti-,

Rugpiūčio 11 d. Romuvos
398 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

268-3835 (biznio)

ją-
TeL:

Į. t

Skambinti:

Spinney & Kelly Realtor* 
711 E. Broadway 

So. Boston, Mas*. 02127 
Tel.: 268-1566.

Amazonės džiunglėse, roLB tarybos rinkimai, drauge I nė mokvkla baigė 
su skautais suremgtas To- metus. išleisdama 10 abitu 
ronto dramos teatro Aukuro rientu. Ta proga buvo 
spektaklis, išplatinta 1.000
atsišaukimų rašyti laiškus šv. Petro bažnyčia ir abitu-1 M ... . . ..
Simo Kudirkos išlaisvinimo i r.Naujųiu metų istorija,—

reikalu, padėta
Laisvės Varpo radijo

moks o( manas para5ę Jose Eustasb 
• Rivera. vertė P. Gaučys. 355

, . . . ..... . ... ,)a'į psl.. kaina $6.00.baigtuvių iškilmes saleje po '1

tuvinį koncertą, suonrani 
zuojant specialų komitetą 
surinkta iš 120 asmenų soli
darumo mokestis, duota ne
didelių aukų vienai kitai or-

numeryje. Pažymėtina, kad! 
Bostono Lituanistinė mo
kykla šiemet sulaukė 25 me
tų amžiaus.

Dvigubo* krikštynos

no Lietuvių Piliečių d-jos UI 
aukšto salėje raino venų Lie 
tuvo kariuomenės atkūrimo 
56 m. sukakties minėjimas.

"GARSO BANGŲ"
PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama šeštadieniai* iš 
stotie* WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:00 iki 1:30 vai.

DIEVO KARALYSTES žINIOa 
DIEVAS IR PROTAS

"288-7176 (namų)

| Parduodami gerame stovyje
•
namu dažytojo pastoliai (stage) 
Kreiptis Itostono tel. 26S-0464.

I

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radiji 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki , 
(ociklų ir iš stoties FM, ‘ 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J -30 vai. dis 
tą. Perduodama: Vėliausių

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas

597 East Broadvvay

So. Boston, Mas*. 02127

Tel. 268-6030 
Draudžia namus ir automobi.

• Sius nuo visokiu nelaimių.
1 Naujas auto draudimų įstaty- 
i mas yra komplikuotas. Draus- 
! darni mūsų agentūroje, gausite

maaulinių žinių santrauka : visas informacijas bei pakirimą, 
r komentarai, muzika, dai kaip geriausiai apdrausti.
ios ir Magdutės pasaka. JmM¥ ProWe»M 

su maloni:
Honln

Biznio reikalais kreipus,

neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi
lius. _

Tęsinys Nr. 14
Karo metu profesionalai Jė

zaus paseke/ui \ ienoje tautoje 
žudo proft-sioualus Jėzaus pase
kėjus kitoje tautoje, ir tai va
dina savo krikščioniška parei
ga. Jeigu jie ištikimai tai daro* 

ad itai ar Pagaliau jie linksmai pumai. Aloyzo Barono, 182Lsitiks savo užmuštuosius sve- 
psl., kaina 64.50. timtauėius brolius dangiškoje

Krikščioni* pasaulyje, pa

šilko tinklai. 7 pasakoji-

ganizacijai. Viso labo paja
mų gauta $1,453.

Palikto senoji valdyba Praeitą sekmadienį tuot ano kainu «7ru» 
kuriai vadctvavo Antanas pačiu metu buvo pakrikšty-į ’ Kd,nd 57 00
Matjoška, ir lei'to, ‘jei bus ta Skirmantės ir Ramūno'
reikalo, pasikviesti nauju Kondratų duktė Rimgailė ir; .. ..
narių. ! Reginos ir Algio Makaičių[TESTAMENTAI kinanėio’

i sauli&kio vaidmuo išganymo 
istorijoje, Antanas Macei-

MUM*

I
; Taip pat atliekame namų plr- 
i kimo ir pardavimo patarnavi

mus.
Todėl, jeigu norėtumėte par

duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
turtų, prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030

Baltic Floristo gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broao 
way, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauns

ir KelvtvlB.

liuiau ir Taisau
(Samus iš lauke ir viduje. 
Lipdau popierius ir uusau 

/laitų, kų pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausių 

medžiagų.
JONAS dTARINSKAri 

220 Sark* Hill Avė. 
Dorebeatrr, Mssa 
TeL CO 64654

laimėje? Ar tui tokiu būdu bus Į1 
įvykdytas pranašavimus apie Į < 
’ramvlję žemėje“?

Mūsų tyrinėjimas dar neat- j 
skleidė tiek. kad galėtume |«»- •

| teikti atsakymus į šiuos galvų 
• sukančius klausimus, taigi eiki- 
; me toliau ir paž.iūrėkime, ur 

Bil lija nepasako kų nors paten- 
apie tuos dalykus.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
bM Brosdway 

Mo. Boston, Mass. 62127 
Tei. AN 8-1761

;sūnus Darius Algirdas. Vi-j 
.'sos iškilmė- vyko Skirman-1

t Mes jau susekėme Mesilinius 
įsigykite teisininko P. šule pažadėjimus nuo Edeno Sodo,

ttės ir Aitrio tėveliu Maitai-1 Parengtą leidinį "Kaip sv- <l**nū iki |K»t Jėzaus laikų ir pu-,1 oimn Uo«,„w Ai kt i —i . -------Talio st‘l»ejt»me. kad šitie pažudėji-1
Laima Baltušytė Harvar- cių namuose Norwoode. čia t <’arOB9' testsasentai , iai In- mai :vy^s v;..ū,...t.;<.

i J bai naudinga informacijų tai parodo

Baigė universitetą

. ...... Viešpatyje, i’ov ,
studijavo buvo suvažiavę artimų gi-'®ai naudinga informacijų tai parodo Gaiatieėiams 3 :8,ig, : 

chemiją ir gavo bakalauro minių ir Kondratų bei Ma-iknWe,ė norintiems sudary- kame jo aiškiai pasakyta, kad
di,n°,m^' , ! kaiČiy biČiU,i,> ne tik » !’ tegta,me"‘* TS yra ir ta.. KX'„a,’ r Kr1

Bakalauro diplomą gatvo tono ar Connectieut valsti- tamentu pavyzdžių. Jos kai- j Jėzų. sakydamas:” štai Dievo
Harvardo universitete studi- jos, bet net ir Nebraskos ir na—38.00. I Avinėlis, kurs atima pasaulio
Uv^n»rchedogij, Vincą, Oklahom,K. Krikštinimo «,>Į________________________
Steponaitis ir Nontheasteinjcipas atliko kun. Valdoma-* * , tuoju Mesijum. Bet vėliau Jonus •

Pt-ooko b-o/Sindumi hiraJ universitete studijavęs inži- ras Cukuras. 1 "SAULES ŠERMENYS“ buvo įmestas į kalėjimų ir. ten į
mettą trečiadieni, Dirže-• . žiauara. • r !-.... ....... būdamas, jis pradėjo galvoti, ar

Bostono majoras vaišino 

pensininkus

lio 5 d., Bostono

do universitete

Kevln White suruošė bU> ,rl’S’*v?e-
no pensininkam, vaišes City “ .T^.^los
HoJl patalpose. Pensininkai Cj™“-'f“?"*1’.®’ nenu’ 
iš bairių Stovių buvo su-^* k °J° ,aUn“ 

vežti specialiais autobusais.'
» So. Bostono į priėmimai j „Tyl(o

važiavo net trys autobusai.!
B viso pensininku pri važia-' Jonas Kasmauskas
vo per 1,500. daugiausia mo-i ™ ..
terų, kurios sudarė daugiau ik karštosios Floridos jj 
nei 90% svečių. Daugumas I Massachusetts te^Kodamas 
penauunkių buvo pasipuošu- Pa^81? atsklido ir buvęs 
sids balinėmis sukniomis, {bostometis įžymus veikėjas 

Vaišino punČU, Mirfn, ka-H0,138 Kasmauskas. Jis va- 
va ir pyragaičiais. Visus ąp- P^eidžia pas savo vai- 
dovanojo gėlėmis. Moterys, kaitį Cape Code, bet praeitą 
kurios laftiaif mėgsta gėles, ^vaitę atvyko paviešėtam , 
prisirinko jų dideles puokš
tes.

Tai visai neseniai išleistas kartais neapsiriko.
Antano Gustaičio satyrinės .Tuomet jis siuntė pasiunti 

pro •» ai • ir humoristinės poezijos rin- irFjė
ta IvJjL • vX.»ė. u? k1"*8’ l^onl,ai ir gausiai žus nusiuntė jam tikrai laikai į- s»ka n Vytauto* Mit- iliustruotos dailininko Vik- domų atsakymų. Jis liepė |ia- 

|nro Vizgirdos. • siuntiniui priminti Jonui, kad.
Jr, - __  a _ - p r Jėzaus rankas sergantieji J

Šią didelio formato puoš- buvo pagydyti, šlubieji pradėjo 
nią knygą išleido Algimanto vaikščioti, aklieji n.uto, apkur- 
Mackaus Knygų Leidimo t“s.ieji ^irdi ir kai kuriais atsi- 
Fondas. Ji dar gaunama ir ±?'ius m" usltji ,,u' ° "ri’ 
"Keleivio" administracijoje..
Kaina 67.00.

Sugrįžo iš Europos

Vytautas Mit 
kus sugrįžo iš Europos, kur 
jie važinėjo porą savaičių.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
l’unme Lietuvos žcmėla- 

iių — už *o centų, už
I

Jėzaus darbai įvykdė 

pranašystes

iš'

Besivaišindami pensinin
kai gerokai pralinksmėjo. 
Pensininkės, orkestrui už
grojus, pradėjo šokti. Ka
dangi vyrų buvo labai ma
žai, o ir tie jau pensiją ištar
navusių kojų, tai motervs šo
ko su moterimis, susikibu
sios net po kelias.

Buvo ir loterija, bet ko
kios ten buvo dovanos, nete
ko sužinoti. Neteko sulaukti 
ir galo. Reikia manyti, kad 
majoro pareigūnams reikė
jo daug pastangų pensinin
kams susodinti atgal į auto
busus. nes įsismaginę visai 
nenorėjo grįžti namo į rea
lybę...

Buvęs

’ Bostoną. Čia jis apsistojo 
pas savo seserį ir lanko savo 
gimines ir senus draugus.

Svečias apsilankė ir Ke
leivio įstaigoje, pratęsė laik
raščio prenumeratą ir dai 
paliko saują dolerių para
mos.

Birželio 5 d. Tautinės Są
jungos namuose jam pa 
gerbti buvo suruoštos vaišės, 
kuriose dalyvavo geras bū 
relis jo bičiulių. Neužmiršti 
na. kad Jonas Kasmauskas 
yra pagrindinis Tautinės Są 
jungos namų Bostone fun
datorius, jų įrengimui paau
kojęs stambias sumas lėšų 
ir daug rūpesčio.

šiandien Jonas Kasmaus
kas jau yra peržengęs 91 
metų slenkstį, bet ir daug 
jaunesni jam galėtų pavy
dėti sveikatos. Tai tvirtas, 
tiesus, šviesios atminties ir 
pilnas sąmojaus senovės lie
tuvis. Jis dkaito spaudą, gy
vai domisi mūsų visuomeni
nėmis ir politinėmis proble
momis, be to, mums įdomių 
dalykų pripasakojo apie sa-

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 We*t Broadway, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBBRT OWENS 

rerisinioti optikai
s i « I o

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIME
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTI’S
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘ8IUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti lietjavigkaft

'MetfcaM (Wslfare)
Skambinti: 268-8500 „

Maater Charge priiaMma

Geri žodynai
Anglų-lietuvių kalbų io- 

djnas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie 30,000 žodžių,
6M pal. Mm 18.00. VQ

■» - ____ ■ a*. Mes linkime jam dar ilgai!
ateičiai geros sveikatos ir 

OSes ir ’ linkunos nuotaikos, tikėda-
f&žaSSTmiįi,iS|niie8i.kit*net vėl pagi"

r — H’33* * -___ matyti.

įujjjjjjjjjjjjfrrrrn1......... . ........................................................
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ina-: 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų gimininis, pa- 

. žistamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 4ftk Avė. Cicero, IIL 4MM. JIB 
Atatovybč, 2498 Diegeli RL, WMasr, 12, OaL, Carada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart M, DeMtorgsrstr. 7-lf, W. 
Germany. Vaistinėse: J k J* 25S7 W. ęfth St. CUcago; 
5000 W. lOth SU Cicero; 4754 S. Weed SL, nrieago; 

2923 N. Mihrankes Avė, 1147 N. AabM Avė, Chicago 
Ir kitur.

j.ffffrrrrr—1........ ........................ .. ........... ....................

O kodėl Jėzus davė Jonui to
kį keistų atsakymų? Dėl to, kad 
pranašai buvo ptunašavę, kad 
Jėzus tikrai tai darys! šitaip Jo
nas buvo įtikintas. Ir ne vien Jo
nas Krikštytojas buvo nustebin
tas galingais Jėzaus darbais, 
bet taip put daugelis Jėzaus die
nose turėjo persitikrinti apie 

i Viešpaties Mesijystę ir įtikėti, 
kad seniai pažadėtoji Mesijinė 
Karalystė veikiai turėjo būti j- 
kurta palaiminimui Izraelio ir 
per Izraelį visos žmonijos —"vi
sų giminių“. Ir iš tikrųjŲ paga 

. liau minios tuip susidomėjo, kad 
jos mėgino padaryti Jėzų kara
liumi ir skelbė Jį tokiu įjojant 
į Jeruzalę ant asilienės.

Dar penkioms dienoms praė
jus, atsitiko taip, kad stebėjosi 
mokytiniai ir visi kiti, kurie 
žiūrėjo į Jėzų kaip į Mesijų. Re
liginiai vadai Jėzaus dienose 
pavydėjo Jo pagarsėjimo net 
taip labai, kad jie padarė prieš 
Jį suokalbį, suėmė Jį, laik? klas- 

1 tingų tardymų, pasmerkė Jį mir
čiai ir paguliau nukryžiavo Jį 
kaip piktadarį.

| Kų tai reiškė? Kaip tai atsiti
ko, kad Jis, kuris buvo atėjęs 
būti žemės Karaliumi, turėjo 
būti taip suimtas ir prikaltas 
prie kryžiaus? Toks įvykis ne
buvo suderinumas su mokytinių 
išmanymu apie tai, ką Mesijas 
turėjo daryti — įkurti Karalys 
tę ir būti jos Karaliumi ir išgel 
bėti žmones. Kaip labai didis 
turėjo būti jų nusivylimas, kai 
jų viltys ir laukimai buvo taip 
parblokšti žemėn!

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsim veltui spaudos. Kreipki 

I tės šiuo adresu:
! Lithuanian Bible Studentą,
’ 212 E. >d Street,

Spring Vall«y, III. 61362. 
j (Skelbimu)

SAVA1T RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus aptr paša ulinius tr Het aviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
•Pie vkur, mūsų visuomeninius bei kuli Arinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytųjų laišku skyrių, kuriame taukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
•vorbfa problema.
9NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yra disamttkv, mttaų li
et v ijos laikraštiM, ieškąs naujų bendra darbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba oi 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-ne 68.66 

Adresas:
7722 George Street. laSalie.Montreal. 660, (}oebee, CANADA

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 86 melę tarnauja lietuvių visuomensi Ir iimoki- 
jo daugiai kaip SEPTINIS MlIJONUS dotarfų 
nariams.

Ketuvių fraternaltnė orgaataarijs — 
gyvybės apdraadų ir ligoje pašaipą, kuri yra 

pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta su puse mHono dolerlą
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir savgL Kiekvienas 
ttstuvi* čia gali gauri įvairių klasių relksHagiauolaa 
apdraadss nuo 9100.00 ik; 810.900.06.

SLA—jaunimui duoda garą Taupomų ją Apdraudą . Ba. 
dowme«t Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukMojv mokslo studijom* Ir gyvenimo pradtiaL

SLA-- duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią lERM 
apdraudą: ui 91.000.00 apdraudos tik 93.00 
HoMtam

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA
amžiaus asmenima rekomenduojama HetavHkų 
klabu ir draogtjų nariams. Ui 91.000.00 akddSnta- 
Ha apdraudos mokestis 92.00 $ metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Erelpkltls 
* kuopų veikijus. Ir tie plačiau paailkins apie 
BsalvienIjtaM* darbus.

Gauslta spausdintas Informacijaa, jslgn 
pantysita:
LRkaaalaa AHIaara ei Aamdca
997 Waat 361h Rtrset, Nevr Y ark, N-Y. 19991

r



2002. 3& BOSTOB Nr. 24, 1974 m. birželio 11

ietines žinios
SLA seimo pokyliai

SLA 58-tasis seimas po- 
isėdžiaus liepos 1-4 dienom 
i Statler Hilton viešbuty. Pra- 
Į džia liepos 1 d. 10 vai. ryto.
! Tos dienos 6 vai. vakare 
j So. Bostono Lietuvių Pilie- 
i čių d-jos salėje bus susipaži

Naujas lituanistinės m-los 
tėvų komitetas

Bostono Lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas 1974-

1EŠKO VEDĖJO

So. Bostono Lietuvių PiL 
draugija ieško reikalų vedė
jo (menedžerio). Kreiptis j

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ PRISIMINIMAS
Birželio 15 d., šeštadieni, tas Zakaras. Matulaičio po-tnimo į Pažinčl^ atnaujim- 

7 vai. vak. ruošiamas Tra-'ilsio namų Putname kape-i T° 'a • pin^1
giskojo Birželio minėjimas, lionas. Meninę programąI vn naH
Jo programoje: 'atliks solistas B. Povilavi-f J J •

valdybos pirmininkų St. 
1975 mokslo metams išrink-i Drevinslcų, 368 W. Broad- 
tas šitokios sudėties: Rima! So. Boston, Mų*02127.

i
Bričkienė, Rina Dambraus-j Kreipiantis raitu, praio- 
ipenė. Rastonienė, Stasys I ma suteikti apie sarę žinių: 
Kazlas ir Montė Sodeika. apie eitas pareigas ir kt.

1) Mišios už lietuvių tau
tos kankinius Šv. Petį o lie-

' čius ir komp. J. Kačinskas.

Visi Bostono ir apylinkių

Birželio 2 d. vakare bus 
šaunus banketas Statler Hil
ton viešbučio salėje: 6 vai..

tuviu parapijos bažnyčioje lietuviai kviečiami urauspai! kokteilis, 7 vai. banketo pra
So. Bostone. dalvvauti. Lietuviu oiirani- ^^a'

. žarijos kviečiamos dahvau- "lok.a ^-Banketo komi e- 
2) Tuoj po pamaldų—mi- , vf!iavomk ! to pnmnmfkas yra dr. Arta-

nėjimas salėje po bažnyčia. 1nas Kapočius.
Paskaitų skaitvs kun. Vytau-' Bostono LB valdyba I Komitetas prašo vietas?

............. J užsisakyti iš anksto. Į
Banketo meninę 

mų atliks solistė

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- 
MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

□f

’<1a
į

į
t
£

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKI) R l’OTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERAC IJŲ 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 nestebinti!

>į-

r

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 

‘kelias valandas {rengia, 
mas garo, karšto vandene 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS J 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QU1NCY 

Boston: 430-1204 S. Shore: 773-4949 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

i*
i-
a

progra- 
Zuzana

Griškaitė-Smith.
Tikimasi, kad j seimų at-!

vyks daugiau nei 120 atsto-, 
vų.

Bus dar viena teisininkė

J*••

ma ir nuo rudens prade-’ 
studijuoti teisę Bostono ko- 

Bostone turime ne: tris' legiioje. kurią via baigęs ir’ 
moteris teisininkes: Zuzaną, ios tėvas adv. Rimantas 
Šalnienę. Marijų Šveikaus-į Ivaška.
kienęir Nijolę Šležienę. Po Į Diplomuota prekybininkė Į Sandaros suvažiavimas

kelerių metų turšime dar ir j Bernadeta Vaičiulėnaitė Sandaros suvažiavimas 
f6 r r * Baskai-į Kanados baigė Bostone bus birželio 30 d. 7 vai. vak.', 
tę. i irze io 6 d. m?- ęhamberiain School of Re- Statler Hilton viešbuty. Ja- 
nos geriausių aukštesniųjų tailing ii jau gavo darbų To- me dalyvauti kviečiami ir 
mokyklų Latin — diplo- ronte. '**■ svečiai.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 6*2866 

yra yieniatoJė oficiali jai**-

afrmtinhm tiesiog iš W<
torio ) Lietuvą ir kitas Rusi 
>a valdomai sritie- Čia kak

ir

greitai ir
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau
siu importuotų ir
g*usjbv mediiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sriklienė

8.B.UP. DRAUGUOS VADOVYBE

Nerasi medžio be lakos, e E.
žmogaus — be ydos. 
mo————» ooaooootmooooooea*

Senas parvirsta ir negir- Už noaiea ne tik jaučius 
vedžioja.

Elood Sųuare 
Hardume Co.

K. J. ALBUMO 
CM <AST MOAJ>WA? 
*»IT® MORTON. MASS. 

JLLKFONA8 AN S-414S
Bsajaaūa Meor« DaSsl 

FeVMKM SiMMM
BUkiai Laaraais 

Vle-aie rukatsya --f
BeUmccy* r1—rfctrie—

Peter Makt vytu
a

<9 Choreli Btrest 
g. Mitina,

Atiteks 
u ir 
ka Ir 
Nario 
tovtea

TeMi

a
• va-

AM
TeJefoaaa: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakarniu

o|»TiP t DI N I S 
OM ET RIM AS

Valandos:
Bu« 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Seetb Boston, Mana

TEL. AN 8-1134

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMBTRIBT6
Valandos:

! nuo 10 ryto fld 6 vakaro 
TraflaiLeniaia uidara

445 BR0ADWAY 
! SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra gėdinsiąs žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKU A VAISTINE

Parduodame Ūktai rakama išpildoma gydytojų n 
keptas ir turime visus gatavus vaistus.

Jd reto vaistų — eikit į tteturišką vatottoą.
Sav. Emaouei L. Roeengard, B. &, Beg. Pbara.

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

To Irisą na AN 8-9939

Nes 9 vaL ryto Mi 8 vaL vw išskyras šveatadieaias Ir sakau

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

□ Krosnies "aptarnavimas 
O Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos

v

□ Pilnas šildymo įrengimas

268-4662
Skambinkite

A. J. NAMAKSY
Raal Estete A Insurance 

321 Couotry Club Rd. 
Nevtoa Centrą, Mase. 92169;

ToL 332-2646 
MMaaaaaMnaaaaaaaMMMVvaav****

PLOKŠTELĖ 

Keleivio adaabnietraci jo je

ių ir ari
ju ololcitele. Kaina 66.00. 

Paltu neakmčiaaaa.

ATLAS PARCELS CO,
02 Harriaon Street, 

Worcoster, Mase. 01004 
ToL 7063347 

Tiesiai ii Werceaterii 
Mum įvairina siuntiaius | Lieta 
vų hr kitas Rusijos valdomus 
plotas! Siuntiniai sudaromi Iš

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-13 vaL 
AM 1,439 KC išWWEL 

Vedėjas PETRAS VMCINI8

173 Arlhur SU Brockton, Maso. 02492. Tat 689-7299

ava, malate ir
alų. Turimo vietojo Įvairių via 
įlašu gamybas Ir importuotų 
prekių Ii kitų kraštų vieni to 
momia kainomis. Be te, siuaris- 
mo maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. da 
suamkšnRo pinigus, e 
ten ristojo gaišo pasirinkti

garantuotai

Taipogi tarpininkaujamo por 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas sava į svarius 
ar nuelaUaiam apsigyvenimui. 
Pataraaviams attinkamas grei
tai ir sąžtaisgaL Ataflaakų įattl- 
ainrite. Vodšjaa A. Scbyriaaki

Gulime užsisakyti 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo 

9 vaL ryto iki 5 vai-
o šeštadieniais 

8 vaL ryto iki 2 vaL M*

telefonu.
386 W. Broadvray 

So. Boston, Moša. 08167 
TeL 2666066

South Boston Savings Bank j Trans-Atlantic Travel Service
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 vaL 
po pietų,

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 8:39 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienon.

ui nemažeenius kaip $1,900 dviejų 
metų įspėjimu indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda' 
6.27% pelno)

ui riaua Litus indėlius -Si* .f

Nuo {dėjimo dienos — Kas mėnuo priak iltomi nuošimčiai -• Htoifl 

Bankas veikia 109-tuosius metus. -

ftio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikal ‘lėti ir UetuviškaL Turtaa (Amatoj yxg
viri $274,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVUKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmiaisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibų©, 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuve) 
ar j nes pasikviesti į sveti a s —geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. Cin visų Išktnvų 
bilietai (International and Domestic Air Tlcketo) 
išrašomi b e I a n k i e n t — b e jekie 
papildomo mekestie.

Siunčiant pinigus ir siuntinius { Lietuvą ar perkant prm 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, {vairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

'Darbo valandos: — p__g
Ketvirtadieafato 8—9
šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Bortm, Mm. (BM7

▼M AnhlTCMJ.

<




