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Birželio 10 d. prez. Nixo- 
no pradėtoji ilga politinė 
kelionė aplink "arabų ir žy
du pasauli“ jau. baigėsi, ir 
telieka tik suskaičiuoti jos 
pelną ar nuostoli.

Brežnevo
l

lūkesčiai
I

šio mėnesio gale prezi
dentas Nixonas vyksta i 
Ma.-kvą atominio ginklavi
mosi apribojimo ir kitiems 
kuriamo “atlydžio“ pasita
rimams. Tai jau trečioji jo 
kelionė j Sovietų S-gą. JAV 
dėl to nereiškiama didelio 
optimizmo, nes manoma, 
kad prezidentas, gerokai su
silpnintas W»tergate ir su 
tuo susijusių bylų. galis pa
daryti sovietams per didelių 
nuolaidų ar kad sovietai gal 

I ir nenorėsią su juo rimtai
Bostono Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos 1973 1974 moksle metų laida diplomų įteikimo metu šv. Petro lietuvių parapijos salės scenoje, tartis.
Ii kairės i dešiną: Rimantas Vaitas, Lina Šimkutė, Rimvy das Vaitas, Jūratė Dambrauskaitė, Jonas Bačiulis, mokyklos direktorius rašytojas Anta- ‘ ^t šiomis jh’enomfc «»n-
nas Gustaitis, Vytenis Senute. Asta Baškauskaitė. Vyte nis Slchnevičhis. Sigita Bacevičiūtė. Linas Vasys. šie jaunuoliai lituanistinę mokyk- kO®talM| ■ fflltlj||
lą baigė po 11 metų darbo, pradėję pirmuoju pradžios mo kyklos skyriumi ir ištesėję ligi paskutiniosios gimnazijos klasės. Bostono Aukštesniajai Leonidas Brežnevas.

------- kalbėdama? Kremliuje, pa-
’v Nuotrauka Alovzo Petronio rei4kė «ana da« “v0 <*ti’

mirtiškų lūkesčių, kūne tu-
———•———■■■■ ’ l ėtų įsikūnyti po šio pasita- 

‘ rimo.
Jis tikįs, kad būsią pasi

rašytos naujos sutartys, ku- 
rinko“ parlamentą i rios nudžiuginsiančios ir So- 

. vietų S-gos. ir Amerikos gy- 
Praeitą snkmadieu^SKrie- ventojkg. visai <prieėšitflai 

tų Sąjungoje buvo Aukš-j Amerikos pesimistų prana
šiausios Tarybos ir Tauty- gavimams.

Lituanistinei Mokyklai šiemet sukanka 25 metai amžiaus.

Prezidentas j šią kelionę;
buvo išlydėtas palyginamai' jr gja j,uvo patvirtinta "sena 
gana skeptiškų Amerikos į draugystė“, nors šis karalius 
spaudos ir politikierių balsų.

Buvo aiškinimų, kad toks 
žygis esąs peraidčstyrar. kad 
dar nepasirašyta tarp Izrae
lio ir arabų kraštų tvirtos 
taikos, kad kelionė j Viduri-

Amerikai ir sumažino aly
vos davinį. Be to, Faisalas', 
dar kiek nęd jplomati'kai' 
pareiškė, kad" šiame ra'jone 
nebūsią tikros taikos tol, kol į 
Izraelis neatiduos visu už-1 
grobtų arabų žemių. Už tai 
Saudi Arabijai buvo paža-jniuosius Rytus esanti per____ _______

daug pavojinga, nes tenai įdėta ekonominė bei kultūri-!
už kiekvieno kampo JAV 
prezidento galvos tyko tero
ristai, o pagaliau, — toks 
apsilankymas arabų šalvse 
galįs įžeisti sovietus... Dar 
buvo priekaištaujama, kad 
tokia išvvka prez. Nixonas 
tenorįs tik nukreipti visuo
menės dėmėsi nuo Water- 
gate bylos sukauptų nema
lonumų.

nė parama ir draugiškas) 
bendradarbiavimas. i

Sirijos prezidentas Assadj 
Nixono sutikime net perri- 
stenrė. Jis didesnei mūsų 
prezidento garbei, iš anksto

•

Bražinskų byla fraU Boston — Miami 

Apeliacijos teisme per 91 minutę
Sovietų atbwkatąs Bra- Daug rūpesčio buvo ?u- 

zinskų bylos sprendimą ap- kė9tk dėl naujo pf»H9ūzu- 
skundė aukščiausiajam teis- anglu lėktuvo Concoide at-

Sovietų Sąjunga
99,

■mui. Byla bus sprendžiama skridimo į Bostoną. Kai kas bių Tarybos rinkimai. Spau-' Brežnevas manąs, kad 
.liepos 15 d. w j stengėsi paveikti atitinka- da apie juos daug rašė. gar-’1972 m. atominio ginklavi-

• mus organus, kad tas sve- siai liaupsindama, kad so- mosi sutartis turinti būti iš- 
00 saskrudiio į čias čia neatsilankytų. Mat,1 vietiniai rinkimai yra demo-į plėsta ir į naujų strateginių

baimintasi, kad jo sukeltas tad wO nur.kratiškiau-i. kad jie vra par-(ginklų ieškojimo apriboji-
1 triukšmas gali padaryti la- tijos ir liaudies vienybės mą.
Į bai daug žalos. demonstracija ir t.t. Į Nors dalis JAV politikų

Praeita savaitgali į Lon-j Bet... lėktuvas atskrido ir į ~ .. ., ... . . »nusiginklavime įžiūrį pavo-!dono. N.H.. motociklininkui nieko neatsitiko. ,j r-t»n,.i ®ražne»"

Minm An h tėra tik tiek ki<“k reikia dūlėiau-
aal n.r so minut.. ’ 'rinkti-Juos neva Pa’ifl,° rinS ti« apsiginklavimas. Todėl

Rnstnn , T > ' kikai- ° D tikrųjų visus iki į reikią išjudinti iš sustingimo Sokmad.cn) Bostono p1:, vieno parenka partija, ir nė taiko Europo. Saugumo ir 
gan aerodrome jo pamatyt. iVienas^ jos no| Vfllvtas „ė? BendradartLimoT-ritari. 
susirinko apie oO.OOP zmo-J
nių.

Concorde lėktuvas vali 
skristi tris kartus greičiau

dalyčių teisme

j sąskrydį suvažiavo apie 30. 
000 motociklininkų. Tarpe

nepasakęs, nasiuntė svečio ■ 1 1 į’ju. al ku. buvo visokių po-
lėktuvo sutikti net norą so-1 Dr. H. Ki**ingeri*. paruo- į įj^jy aSmenu. todėl dau- 
vietu gamvbos kariniu nai- šę* dirvą prez. Nizono kelio-; nej 399 turės aiškin- 
kintuvu. kurie ėmė šmėkš-nei į Viduriniuo»iu* Rytu* ir! nusižengimu

, ičioti s+skre ridančios garbin-į pateai pasitraukę* į užkulisį, l pradedar‘ mvš‘vnėmis r
. landien atrodo, kad pre-| delegacijo- panosė^. į kad garbė tektų tik vie- j baigiant išprievartavimu.

Pakelyje eismo nelaimė-zidentui savo kelionėie vis'q’aj svečius Sereikai i?<?asdi-' nam Nixonui ir tuo butų »u- 
dėlto pavyko sukurti dideliu no te]ę0 §3^1^ radiju i Da- • stiprinta jo padėti*, 

maska naaDkinimo. nes kair plačiai nuskambėjusių į- 
vykių.

Egipte jis buvo sutiktas 
su dar neravėtu iškilmingu
mu. Jo pasitikti išėjo dau
giau nei du milionai egiptie
čiu. džiaugsmingai šūkauda
mi ir mojuodami JAV ir E- 
gipto vėliavėlėmis bei kilo
dami prez. Nixono ir prez. 
Sadato paveikslus. Bendra
me abieiu prezidentų komu

je vienas asmuo žuvo. Trys 
sužeisti, bombai sprogus ne
toli Belmonto, ir buvo nuvež
ti i ligonine. Anie 20 buvo 
mažiau nukentėjusių.

neeu garsas.

Sustreikavo 9 Ji 

dailidžių

Varna varnai akies 

nekerta
Sovietų S-gos

nopasiuiy-tas. ne- Bendradaribiavimo p a si ta ri- 
'4 ra įtraukiamas į kandidatų, mus Ženevoje, 

sąrašą. J Sovietai esą pasiryžę su-i-
, tarti ir dėl požeminių atomi- 

Tokiai tvarkai esant, dar nių sprogdinimų apriboji- 
rinkimams nepra-idėjus, jau‘mo.
calima pasakyti, kas bus) Sovietai nori lygaus sau- 
išrinktas,> i Aukščiausiąją; gumo, be kurios nors per-

Tarybą ar Tautybių Tarybą, savos ar pirmenybės vienai 
pusei.

tu gali žinoti, ka tie žvdu la-; „ . ,
biaurfai nekenčiantieji siri-i Hjrs^e.ną ku. vėl lauke d>- 
jonai sugalvojo... ■sk'lminęumas .r uz ta.

j buvo duota ir pažadėta...
Čia Nixonas irgi buvo su-:

tiktas mandagiai, ir ta proga; P° pasimatvmoirpasita- 
buvo atnaujinti su Sirija jau į rimo <lėl karinių bazių su- 
7 metus nutrūkę diplomati- į tarties pratęsimo su naujuo-
niai santvkiai. o neabejoti-; Ju Portugalijos prezidentu) Apie 9.000 Bostono ir da
nai pažadėta ir parama... Antonio de Sninola Azorų jjeg Mass. valstijos daili- 

. salose galų gale namo. ! ^žių praeitą savaitę pradė- 
Šitaip arabu* apdovano-i Tr. . , , jo streiką, atmetę darbda-

nikate užtvirtinta kone “am- jant, Izraelis galėjo būti ne-l v^a Įa} suvedus, atrodo. - pasiūlvmą pridėti $1.40 
žiną“ JAV ir Egipto drau- patenkintas, nes dar neži- yra lygiai daug durta žy-:valandai (dabar jie uždirba 

i- - > - dams ir arabams, dar dau-: $g g5 valandaiK Stre.;ka5
giau pažadėta, o uz tai 93U-, paliečia biliono vertės staty
ta daug arabų ir zvdų aplo-:^ 
dismentu. Ir paaiškėjo, kas’ t

gyrtė. o prikalbėta dar dau
giau “brolystės“ žodžių. Už 
visa tai prez. Nixonas paža
dėjo Egiptui pastatyti galin
gą atomini reaktorių, apie 
pora šimtų milionų dolerių 
ir kitokią mokslinę bei eko
nominę paramą. f>,

nia, kas ir slantai buvo tiem 
karaliam ir šeicham i ausį 
pakuždėta. Bet pagaliau at-

Jau 13 savaičių rtrelkuo-ėjo valanda. Kai Neonas- anksčiau buvo žinoma-1- . Vi , , •žvdams iš džiausimo šoki- J31LanK"C-a?”j • -Z -n o3'’Ja Quincy. Mass.. l.<00 lai- zyaams is oziaugsmo šok. pastovesne \ įdunnium Ry- ' ^atvbos darbininku
?ena"\ Lr.OT « .*>«!WU | tu taika ealės boti igvven- ? rtatbinmkų.

fZrhchmano byla

Saudi Arabijos karaliaus 
Fai'alo .prezidentas buvo 
sutiktas karališkai, su bedu
inų garbės sargybom, pa
trankų šūviais, iškilminga 
palyda, bet minia nuo sve
čio buvo laikoma kiek to-, 
liau, kai kuriam iš jos per) 
daug prisiartinusiam kara
liškoji sargyba užduodavo 
netgi lazda per nugarą. Bet

Iciku Rabinu pasibučiavo... 
Mat, Izraeliui duota nema
žiau kaip arabams. Jie ga vo

kultūros.
ministrė Furceva vi- deltoj 
buvo Įtraukta į Aukščiau-jflFfl/n/M 
sios Tarybos kandidatus ir, 
žinoma, išrinkta.

Partija ja buvo papeikusi! 
dėl to. kad ii sai. o duktė’-'*' au-Ctntojai

Brežnevas, esą. siekiąs ir 
į visuotinio pasaulinio nusi- 
' ginklavimo.
1 Jis. esą. siekiąs pastovios 

Vartotojai skundžiasi dėl pasaulinės taikos, paremtos 
mėsos brangumo, o galvijų ekonominiu, moksliniu ir 

dėl žemų kainų ku’tūriniu bendradarbiavi-

Grasina neparduoti
*1

į politinių ar ideologiniu nuo-d’datu sąrašus buvo irasvta 
tik paskutiniausiu metu. kai; 
apsisuręsta ja už minėtą 
nuodėmę labai nebausti.

laidu, — tai esančio? tuščios 
vittvs...

Vadinasi. Brežnevas nori 
laimėti ir “amžinąja taika.

t Io\vos sostinėje susirinkę 
10 valstijų 1.000 ga’i.ijų au
gintojų svarstė ta klausimą.
Dauguma jų siūlė neparduo
ti galvijų pigiau kaip 40 cen- iv sovietiniu užgrobimo mi
tų už svarą gyvo s.orio. .pažinimą, savo dšktatūrinėjItalijoje Rumoro kabine

tui atsistatydinu*, preziden
tą* tam pačiam Rumorui pa-' w ' „er njt<y0 juodvma nuolaidų.

_ r_____  ______ vedė sudaryti naują kabinę- Sprogdino (rUlf b-VVS 1 nrez NiXono vizitą
šimtus milionu paskolos ari tremtinių valstybė Izraelio! Buvusio prez. Nixono pa-j*4- K°1 ka* jam tai padaryti; p,-n jau užsipuolė Ame-
paramos, pažadėta ginklų ir. pasienyje. Ši kelionė. ai?ku,Įtarėio vidaus reikalams Joh-|d*r nepavyko. | naująkabi-< namus į rjka dėl paskutiniųjų pa
gal net Ameriko* isiparei-'Padidino ir prezidento pres- no Erlichmano su 3 kinais net4 “bei norėtų patekti ko- . stangu išnlėsi savo įtaką a-gjimasginti Izraelį pa.| tižajerašto n-duie. ne, ^..a^nenūni, byla b»?rądčta ™»«Uui. _ # i k AT on

dinta tik tada. kai Izraelis 
gražins visas iš arabų atim
tas teri*orilas ar b’’s sukur- \birželio26d. 

taip pat atominį reaktorių, ta nepriklausoma Palestinos1/

H. Kis-ingeris perleido nrez. nagrinėti birželio 26 d. Jie
’,Nixonui visus savo oolitinio kaltinami įsibrovimu . dr. Tuni»e

Iš čia politinis kelia* pre-; talento vaisius, pasilikę* sto- Fieldingo ofisą, kur tikėta- 3

šaulio pabaigos.
•ovietų jūri- buiyhe.

zidenta nuvedė dar passe-jvėti visoie išvvkoje t?k už * rasti pacientą Ellsberga "inkai, o Japonijoj ru.ų kai- '.medžiaginių nuotolių 
ną draugą Jordano karalių prezidento pečių. * liečiančiu dokumentu b* dėstę* prof. Redkma*. 1 žmonių aukų nebuvo.t liečiančių dokumentų.

, sistemoj nepadarydamas nė

bomba, pakiša 
ie prieflau-1 bendrovės būstinėje

rabu kraštuose.

Sokmad.cn
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i Solženicinas apie 
„pohtiių atlydį”

Amerikos Lietuvių kongreso 
reikalu

tijono Gottlybo Mielcke’s KANADOS LIETUVIŲ 
lietuviškai • vokiškame ir vo
kiškai - lietuviškame žody-, DIENA
ne, kuriame Kantas pabrė- Į §iemet visos Kanados lie-» sąskrydis bus birželio
SfiKLT 29—lieęKisl dienomis Win-

NEW YORK, N.Y.

J. Vilkaitis apleidžia 

ligoninę

j kyklose, tiek bažnyčioje, sy
Žurnalistas Jonas Vilkai-

agresoriui galįs jį tik dar la 
biau supykinti... 1 aigi reikią 
sudvigubinti ar net sutrigu- 
binti pastangas, kad būtų 
galima pasiekti dar tolimes
nio atoslūgio...

Didžiai Gerinamieji, kiu iškeldamas teigiamus mpege

Amerikos Lietuvių Taryba šį rudeni ruošia Aštuntąjį 
Amerikos lietuvių kongresą, tuo pačiu atšvęsdama 3 i me
tų ALT įsteigimo sukaktį. Kongresas įvyks 1974 m. rug
sėjo 28-29 d. Chieagoje. Piek-Congress viešbutyje.

lietuvininkų būdo bruožus, 
o taip pat šitokio vertingo 
būdo tautos išlaikymo nau
dingumą valstybei bei lietu
vių kalbos svarbą mokslui.

. Tai Dvidešimtoji tis po dviejų sunkiu ^pera- 
os Lietu rių Diena. jau tiek sustiprėjo, kad

ryt poryt apleidžia ligopjnę. 
Jau birželio 25 d. bus ati-' Linkime iam greičiau vi-

Kanado;

Iš Sovietų S-gos ištremtas 
Nobelio premijos laureatas 
Aleksandras Solženicinas, 
dabar gyvenantis Šveicari
joje, žurnalistų klausinėja
mas ir kitom progom yra ga
na kritiškai atsiliepęs ir apie 
dabar taip garsiai linksniuo
jamą Sovietų S-gos ir Vaka
rų demokratijų politinių 
ir kultūrinių santykių "atly
dį“.

Solženicinas juokiasi ir U 
buvusio V. Vokietijos kanc
lerio Wi’ly Brandto, kuri 
pasakęs, kad jis būtų prita 
ręs net ir su Stalinu atlydžio 

, Tai kodėl, girdi, būtų buvę
moraliniu požiūriu "atlydis* 
santykiuose su Stalinu pa 
čiais baisiausiais žmonių 
persekiojimo laikais, o ne 
su tokiu pat Hitleriu?

Solženicinas nuniekina h 
dr. H. Kissingerį. kuris va
dinamojo "atlydžio“ vardan 
sutinka sovietams leisti lau
žyti Žmogaus teises. Jeigu 
brutalumo ir žiaurumo aktai

Visi Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai, centrinės įr
bendradatbisujančios oiganizaeijos bei jų kuopos ir ri 
sos kitos lietuvių organizacijos yra kviečiamos ruoštis 
iuo gausiau dalyvauti šiame kongrese.

Kongrese bus plati ir įdomi programa. Rugsėjo 23 
d. vakare bus ruošiamas banketas. Visos kitos smulkme
nos ir kongreso pilna progama bus pranešta vėliau,

Amerikos Lietuvių Taryba nuoširdžiai kviečia visus 
prisidėti prie kongreso pasisekimo. Sunki brolių 
padėtis okupuotoje Lietuvoje reikalauja, kad mes jungti* 
iiėmis jėgomis apsvarstytame, kaip sėkmingiau galėtume 
daibuotis ‘jų įšlsfcvinimui ir kokių pastangų dabar visi 
vieningai turėtame imtis. Malonėkite ngdęlsiant išrinkti 
delegatus i kongresą ir skilti aukų jo Klaidoms.

! prieš savus piliečius ir kai
mynines tautas yra .paken 

‘ Jis sako, kad toks atlydi-1 čiami vadinamojo "atly- 
yra būtinai reikalingas, kad j džio“ vardan“, tai tada to 
jis būtų žmonijos išgany-! kia pažiūra tegimdo tiktai 
mas, bet jis galįs būti tik ta- nauja brutalumą ir nauju?)

Jūsų prielankumą nuošiidiigi įturtinsime. 

Su pagalba

da, kai būsiąs paremtas
- * -tikromis ir tvirtomis garan

tijomis.

’O tuo tarpu“, kalba Sol
ženicinas žurnalistui Ander
sonui. "viena pusė (rusai) 
patelkia tik tam tikrą skai
čių šypsenų ir niekuo nega
rantuotų sutarčių paradų, kai 
kita už tai duoda begalinį 
skaičių realių nuolaidų ir 
patarnavimų pirmajai pusei 
sustiprinti“.

»»/

Rašytojas įspėja, kad at
eisiąs laikas, kai bus su nu
stebimu įsitikinta, kad vi
sos Kremliaus pasirašytos 
sutartys yra interpretuoja
mos ir vykdomos visai ne 
taip, kaip susitarimo metu 
buvo galvota. Tada vėl tek
sią siuntinėti delegacijas ir 
daryti naujų nuolaidų senai 
susitarimų prasmei grąžinti.

persekiojimus.
1974 m. gegužės mėn.

Dr. Kazys Bobelis
pirmininkas

Solženicinas skeptiškai;
ž.etgia ir į Vietnamo "tai-S

ATSTOVŲ RINKIMO TAISYKLES

“Kadangi Kantas stovi 
šmeeių* kuriuos pa

•sulis pripažįsta didžiau
siais, tai is žodžiai už lietu- 
viiką kalkę ir lietuviu tautą 
tvr kiekvienam lietuviui pa
raginimu būt, visur ir visa
dos UŽ save kalbą i«toti ir 
jos nettsiėed*tiH»—rašė An
ais Bruožis 1920 m. Tilžėje.

daryta Anastazijos 
šaitienės kilimų, gobelenų, I 
tautinių raštų ir tautinių j 
drabužių ir Antano Tarno-' 
šaičio paveikslų iparodo?. 
(Jų uždarymas lienos 5 d ). 
Parodos vieta: Manitobos 
Museum of Man k Nature, 
190 Rupert Avė.

šiemet L Kanto jvbilieiui 
atžymėti Vokietijoje išlei
džiamas specialus 90 nfeni-

Egiu pašto ženklas. I. Kanto 
Jubilldių Vokietijoje ypatin- 

išbėlis tr tu pagrindu 
didžiuojasi jo artimiau

sieji tėvvnainiai — tremti-

jam greičiau vi- 
Tamo-'riškai pasveikti.

Birželio 28 d. bus banke
tas. Birželio 29 d. susipaži
nimo vakaras — vakarienė 

i ir šokiai Marlborough vieš
butyje.

Birželio 30 d. 2 vai. pa
maldos Šv. Marijos katedro
je. 353 St. Mary Avė. Mišias 
laikys vysk. V. Briaagy*. pa
mokslą sakys kardinolas 
Flahiff ir prel. J. Baškūnss, 
giedos Hamiltono "Aidas“.

Jonynai sugrįžo

Dailininkai Vytautas ir 
Irena Jonynai sugrįžo iš Lie
tuvos viešnagės.

Dailininkas Vytautas Ka
šubą ten dar tebevieši.

Mirė Ieva Pakniene

Gegužės 11d. mirė Brook- 
lyne gyvenusi Ieva Pąknie- 
nė. 91 m. amžiaus, buvusio 
Lietuvos Banko ilgamęęio 
direktoriaus žmona. ,

80 METU STUDIJAS

Žydų universitete New 
Yorke magistro laipsnį gavo 
80 m. amžiaus Louis Milrod. 
Jis Nevv Yorko universitęte 
žada studijas tęsti toliau ir 
tikisi gauti filosofijos dak
taro laipsnį.

aigi vektoriai rytprūsiečiai.
J TiLOTiv0!? (?*reU9Be?-i Tos dienos 4 vai. pasiro- 
1 fi d^vr/ti£^y ttkinklmiu dYmas visuomenei prie par-
I I,amento rūm,l ir 8 vab vak-rtraipsnis, bet ji nusteb na,įonPPrtas p;avhouse teatre.

, Hmąia bei mokslo davimų is-1 lfl<3 Toronto jau7imo , kad mokytis niekad nėra ve-
vk\8 Vanna! d-‘. ramblis “Gintaras“, Hamil-^-

ji??31 u mora e 11 tono mergaičių choras "Ai-
taikos idealizmu. ,das„ ir iaunimo an-

Tai tikrai geras įrodymas,

1. Dalyvauja visi Amerikos Lietuvių Tarybos centro Ugdyki j Kanto neriša ?ambbs "Baltijaką“, nes tuo susitarimu visiš-: 
kai nebuvo laimėta taika, o nariai, 
tik panaikintas žodis "ka
ras.“ i 2. Centrinės, bendrinės organizacijos siunčia pa

' atstovus.
Jo nuomone, realiai nega

rantuota taika sudaro agre-i
šoriui tik nauią galimybę atakirose vietovėse siunčia po 6 atstovus, 
taikai laužyti ir netrukdo
mam, esant naujoms gali-

ii
PAŠAUKIMŲ KRIZE 

BELGIJOJE
■vina. Kartas pats man? sa-i paruožin)o dar.

6 vLuIi «OtU kl T5 bams vadovauja didelis ko- Per paskutiniąja spaudos
Visiems gerai žinoma, kad iiiw_w

i Kanto kūryba. jo visi filoso-, v’" Januška* "l^"*jarn isvv-1 nizavo Belgijos vyskupai
3. ALT skyriai bei organizacijų bendrieji komitetai kus į nauja darboviete Cal-jP^^ pašaukimų mai-
vo»e vietovteadunfiaįo 6 atjovę taSSi^I Kanto1 gary mierte P-!

’ didūs SŪiSSv -anto reigas perėmė buvęs pirmas pnežartys, kodėl
4. Vietinės draugijos, klibai, kuopos bei skyriai siun-, ttaHlrfnre n iT nai?' vicepirmininkas kun. J. Ber- katalikų kunigai pasisa ina

, 77 u-ta. • ' nustoto Mažinta, o jo pasi- faSi„a iissavo pareigu. Buvo pa->o 1 atstovą nuo kiekvienų 10 nanų. I ggkymaa lietuviu ir. tąsius ’ telkti ir kaičiai. 19P67

mitetas. Jo pirmininku buvo1 konferencija, kurią suoiya-

mybėms. atnaujinti agresiją. čia po A IIUU lv IIMI Hetuviu t Wnn?npra, vra toli
i lietuviu IraHtoa ’il *v * Nors vvinnmegas yra ton 

5. Laikraščių redakcijos ir lietuvių radijo programos ra ' nuo didžiui11 Heti’lviii centru,
no a at»tov.« i T ‘bpt tikimasi kad į I ietnvių

’ svvrHuo, gana dide--visa patri- U’P P" ,uo dldž,u-|& lietuvių būryj

Dh Povilas Rėklaitis

Solženicinas netiki jokiais 
negarantuotais susitarimais siunčia 3 gtatovug. 
su sdvietais. lokiais jų žodi
niais paradais, icikiu snau- Kongrese dalyvauti kviečiami ir svečiai 
dos puolimu sušvelnėjimu, oynė lietuvių visuomenė.
nes, pagal komanda, ji vie 
ną rvta vėl galinti prabilti, 
senu balsu. 1

(Vokietijos LB inf.)

DOLERIS PINGA

i
ATSIUNTĖ PAMINĖTI

metais atsisakė iš pareigų 
26 kunigai. 1968 m — 43, 
1969 m. — 36, 1970 m. — 
45, 1971 m. — 59, 1972 m. 
— 59 ir 1973 m. — 40 kuni
gų. Šie skaičiai parodo, kad 
problema vra reali, nars

Kitas klausimas, ar ši No-į 
'belio laureato baisa tinka- nizacijas 

Solženicinas satyros ada-įjpaj išgirs ir sunras riebalais ALT

SKELBIMAI IR SVEIKINIMAI l Belgiioie 1973 m. buvo iš 
Lietuvos šaulių sąjungos' viso 9,384 kunigai.

staiga pradėjo
tik pinigų rinkė- vigeli ir skyrių antraštes! prfeš ketverius metus Ou-

Į’jai — numizmatikai, bet ir nie^ė kun. J. Starkus. kuopo?l deigeme buvo į-teigtaspatd-

. ». . . . . • .. i P enat i ai ir iu rinki-, resui linkėjimus, kurie bus iipausdinti Kongreso Įfrpgrą*' wk>k centą
yiT""C,?'„S.T;T'vtLT!miniai. biz- mos Vi MiU; S>; :
vietams, Laiške JAV kon-,nieriai ir net prezidentas, 
gresui jis pašaipiai sako: |šnekia efektingais už-ienio 
jeigu per 10 ar 14 dienu so-1 Politikos "laimėjimais“ už
rietų armijos užimtų liku?iąiėi«rnti kra^e pagausėjusius 
demolkratinę Europą ir A- j vidau? priešus.
merikos valdžia, į tai rea-j 

.guodama. bandytų nutrauk-
ti kultūrinius mainus, pav. 
sovietų baleto gastroles, tai

JAV istorija liudija, kad
•lame krašte sveiko proto 
balsas skrenda labai lėtai, ir

spaudoje ir senate tuojau Įtaut.08 bei vyriauąybės ausis 
kiHų protesto balsų, aiški- P^’ekią beveik visada pa

kart nereikia igno-!",u"ta'-?a! J3? .Didžioji 
' Kvailvste užsienio ir vidaus

nancių. 
ruoti realybės. E?ą, bet koks
griežtesni? pasipriešinimas politikoje yra įkūnyta...

Emanuelis Kantas
(1724-1974)

Immanuėlis Kantas gimė, pavardė buvo rašoma įvai 
Karaliaučiuje 1724 m. ba- riai. pav., Kandtweynen,
landžio 22 d. Šiemet sueina 

-*260 metų nuo šio pasaulinio 
garso filosofo gnnibid diė-

' nos.

Programos knygos skelbimų bei sveikinimų kainos) daugybė kitų, kurie mano iš
yra tokios: už ištisą puslapį f 100; už pusę piufapio |50; 
už ketvirtį puslapio $25. Programos knygoje taip pat bus 
rėmėjų sąrašas. Jnešus bent f 10, aukotojas bus laikomas 
rėmėju.

Skelbimai bei sveikinimai priimami iki 1974 m. rug
piūčio 1 d. Malonėkite siųsti tekstus ir čekius šiuo adresu:

Aascrikcs Lietuvių Tenb*« c/o Mra. Teodora Kvsąe, 
2609 Wost 63rd Street, CRicaf o, Illinou,

Lauksime Jūsų šiltų ir draugiškų atsiliepimų ir tal
kos kongresui.

Afnsrilsos Lietuvių Taryba

m * -r- f w

tos monetos pasipelnyti.
leidinys, kaina nepažymėta. |rimu lbiuras dvasiškiams.

šis biuras yra namai, ku-Agricultural produetion
Mat, dėl infliacijos ir va- cooperatives in Independent 

rio pabrangimo centinės mo
netos nukalimas jau atsiei
na beveik 1 centą ir galima 
laukti, kad tos išlaidos dar 
nadidės. Taigi tada centas 
bus brangesnis, negu jo nu
statyta vertė.

Lithuania, parašė dr. Vla

das Baublys. 80 psl.. kaina 
$3.00, išleido J. Glemža 
(7262 Hirsau, Canventrain 
33, W. Germany). Tai se- 

| niau išleistos knygos "Že- 
Žiandian svaras vario at-»mės ūkio gamybinė koopera-

sieina $1.34, o prieš metus |«ja Lietuvoje 1920-1940“ 
jo kaina buvo 67 centai. Jei {santrauka, šios knygos kai- 
vario kaina pakils iki $1.53 Įįa,^į?i.^ Kalima gauti ir 
už svare, tada cento vertė
jau bus didesnė negu centas.

Kandt Waynen. Waynen 
Kandt ir kitaip. Iš šios minė
tos Kantvainių giminės kilo 
Immanuėlio prosenelis Ri- 

I chardas Kandt’a?, turėjęs 
Immanuėlis Kantas iš tė-;apie 1667 m. viešbutį Ver-

sigyvęno kaip balnius Kam* 
liaučiuje. kur vedė vokietai
tę Anną Reginą Reutariytf. 
Tai šioje mišrioje šeimoje ir 
gimė 1724 m. Immanuėlis 
Kantas, filosofas.

I. Kantas mokėsi Kara
liaučiaus Frideridanųs k<h 
legijoje, universitete studi
javo matematiką, fiziką ir

r vo pusės buvo lietuviu kil- Į dainėje, šalia Šilutės, Klai-i mfe. Jo protėviai kilę B nertos krašte. Richardo sū-^?'?*'?’ .lr «•**»

nei deSimt žymių filosofijos 
mokslo veikalų, Jis liko ne
vedęs, gyveno asketiškai, 
bet mėgo su draugais pie
tauti, ir tie draugai vėliau 
paskelbė apie jį sgvo atsimi
nimus. -Gyvenimą Kantas 
nugyveno niekur iš Kara
liaučiaus neišvykęs. Jis mi
rė 1804 m. vasario 12 d. 

Nore I. Kantas savo Uetu-
riėkos kilmės pats aikštėn

vv protėviai kilę iš pėdos krašte. Richardo aū-i “į™ ir yre»ej» nekėlė, bet manoma, kad ja-
Karttvamių (tarmiškai -‘ nūs Ansas buvo balnius ir dar nebuvo iri|ąe*i He.\v»iuiK7n»i JlVro OilCCK' uutv k/cia i e*
Kantvonų) sodybos, Klaipė-1 gyveno Klaipėdos priemiet? tame pačiame KarąMauęiaut
JI___ ___ -1 *i • VF m • • •» • VF1 • • J •• _ 9a , > < _ . _ __ 9 •'

Nuo 1968 m. centiniu pi
nigėliu nukalta 62 miliardai.

Keleivyje.

Paskutinis birželis, žodžiai

Birutės Pūjkelevičiūtės.
V»l.<vbės iždo ištaiga snė--muzika mišriam chorui
ją, kad pusė to skaičiaus jau 
vtb ne apyvartoje, bet pa
supta atskirų a imenu ar is. 
tąjgu dėžėse, laukiant kai
noj pakilimo.

Žinoma, parduodant tas 
monetas aulvdvmui kažko 
neuždkbsi. Reikia surinkh* 
219.609 rentiniu monetų, 
kurios mere 1.714. kad gau
tam 62.600. Bet vien žinią.

tuviškas jausmas. Tatai jis. kad toji moneta jau verta
dos apskrityje. Kantvainiaij tyje. Iš Klaipėdos jis vėliau univeraltat«tapo<HdiRąripiyl^re®c* aavo "Vieno bičių- daugiau nei vieną centą, kai 
yra Bernaiti joje dažnai su-' persikėlė Tilžėn. Anso sūnus profesorium.
tinkama pavardė. Senuose 
voktačiu dokumentuose ši

Joną? Jurgis, kuris dar mo
kėjęs kalbėti lietuviškai, ap-

o
su

fortepijonu Broniaus Bud- 
riūno. Premijavo ir išleido 
Lietuviu gydytojų konp. Fra- 
ternitas Lithuanica, kaina — 
$3.00. Sukrauta Darbininko 
administracijoje, 341 High- 
•land Blvd., Btaoklyn, N. Y. 
11207.

riuose iš kunigų luomo išsto
jusieji gali gauti i laikina 
prieglobsti. 1972 m. tenai 
"svečiavosi“ 170 , tokiu as
menų. Šis biuras yra Belgi
jos bažnyčios tarpininkas, 
nes atskalūnu laukia įvai
rios finansinės, profesinės ir 
kitos problemos.

Biuras pabrėžia, kad atsi
sakymas kunigo pareigu re
tai yra susijęs su religijos 
praradimu. Jo priežastys 
dažniausia yra kunigų nepa
sitenkinimas ligšioline baž
nyčios struktūra, asmens su
pratimo ir įvertinimo stoka 
iš vienuolynų ir bažnytinės 
vyriau-vfoės pusės, vienišu
mą* arba sunkiai įmanomas 
celibatas. •

RAF1NER1JA IRAtfE

Vakarų Vokietijos firmos 
Irane prie Persų įlankos 
(Bushehr) statys milžinišką 

*vvvvvvvvvra r T rvvrevv nafto? rafinerfją. kuri kai-
• » -1 _tuos du su puse biliono vo
kiečiu markių. Darbai bus 

amžiau*, kai sukūrė garsią- pabaigti apie 1977 metus:
ją reliatyvumo teoriją, suki- b>, Vokietija pastatyt 

fizi- persams plieno fabriką ir 
I petrocheminę įmonę.

Einšteinas buvo 71 metų

ljo prierašu“ prie trijų jo tartare žmones Skatina jų 
draugų prakalbų 1309 m. neleisti apyvarton ir taupy- *3™

Kantas patašė daugiau Karaliaučiuj išėjusiam Kris- ti. “°* mokslą*
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La goDi Girda
(Ištraukos ii dienoraičio)

(Tęsinys)

Ezelsior Gailia. Milano. 1974 m. balandžio 23 diena

ŽENTĄ TEN1SONAITE Juodoji rinka Maskvoje Ką tik gavome

A. Bimba informuoja ; meistrų konkursas, kuriame 
: pirmą kartą diplomu ir gar- 

Vos apėjęs nuvažiuoti vieš-, bės rastu apdovanotas ir 
nagėn j Lietuvą, Antanas i Lietuvos valstybinės operos
Bimba birželio 2 d. parašė 
straipsnį Tiesai, kurį šitaip 
pradeda (kalbos netaisome, 
Kel. red.):

"Dabartinės Amerikos vi
suomenės nuotaikas galima 
apibūdinti trimis žodžiais: 
jos perdėm (pesimistiškos, 
kur tie nepasisuksi, su kuo 
tik nesikalbėsi, paprastoje 
liaudyje, visur nusiskundi
mai, beviltiškumas ir susi
rūpinimas nedarbo didėji
mu. kainų kilimu, energijos

ir baleto teatro dirbtuvių 
meistras Jonas Trečiokas.

Konkurse buvo 140 smui
kų, 40 altų ir 11 violončelių. 
Instrumentas buvo vertina
mas imagai išvaizdą ir pagal 
skambesį. Vertinimo komi- 

Į sijoje buvo ir pagarsėjusio 
Lietuvos styginio kvarteto 
pirmasis smuikininkas prof. 
Eugenijus Paulauskas.

Ką veikia E. Juikys? 

Kelerius metus buvęs Šo
krize, mokesčiais, nusikalti- į vietų S-gos ambasados Wa-
mų plitimu miestuose ir kai
muose. naritotikų naudoji
mo augimu, rytdienos neaiš
kumu“.

Panašiai ir toliau. Taigi 
atrodytų, kad tikrai baisu 
toje Amerikoje, bet Bimba
vis dėlto savo noru vėl grįš j
į tą "baisiausiąją“ šalį ir vėl Į 
gyvens pačiame kapitalistų 
centre — New Yorke...

shingtone sekretorius ir kon
sulas Edmundas Juškys da
bar yra Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto už
sienio skyriaus vedėjo F. 
Strumilos pavaduotojas.

A. Bimba — nusipelnęs 

žurnalistas

Geras smuikų meistras

Lietuvių Kremliaus patai
kūnų vadas JAV-se Antanas 
Bimba, Laisvės vyr. redak- 

. torius, šiuo metu jau trečią 
I kartą vieši Lietuvoje. Šia

i Adomas Galdikas, apie
Nėra komunistinio krašto Londone ar New Yorke ati- dailininko Adomo Gal

diko spalvotų reprodukcijų 
ir nespalvotų paveikslų, su 
Chariotte Willard studija 
anglų kalba apie šio mūsų 
įžymiojo dailininko kūrybą 
ir Waldemar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra 
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 vai-ti joje dar pri
moka 3*7 sales tax — 51 
centą.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

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

be juodosios rinkos, kurioje ma. 
gali gauti tai. ko nėra valdi
nėse ar vadinamose koope- čia gausi ir užsieny išleis* 
ratyvinėse krautuvėse. Be tos dailiosios literatūros, pa
togios rinkos negali išsivers- /Vyzdžiui. Gumilevo 4 tomų 

| ti net komunistinio "rojaus“ rinkinį už 100 rublių ir kt.ublių

sostinė Maskva. Čia yra net Pardavėjas šitokių knygų 
kelios tokios rinkos. Vieno- savo portfelyje neturi. Jas 
1* N pardavinėję avalyne, pardavinėja 2 žmonės. Vie- 

įtoje spausdintus, dar nas vaikščioja rinkoje ir ieš- 
l.11?1- . ^,a^uzius- narkoti- ko pirkėjo, o antras portfe- 
us n pan. jy turj knygas ir laukia ne

kovini rinka veikia Mask- toli kuriame nors «zka™Py. 
Kny gų i mka veikia Mask- Pinnasig 8Uradęs pirkėją,
»s centre šeštadienių vaka- , . .. .1 . .ict.uv i v veda antrąjį, ir tenai

įvyksta prekių ipasikeiti-

Grįžome vakar iš Paduvos jau sutemus ir su nuoty
kiais. Paduvoje prie mūsų grupės prisijungė dar du bel
gai, kurie mano vyrą ir mane pasiėmė kartu, kad grei
čiau pasiektume Milaną ir galėtume dar prieš vakarienę 
persirengti. Didelis Fiat automatic. Prieky tiek visokių 
mygtukų, kaip lėktuve, sakytum. Bet šitas išnuomotas 
Hertz-car tikrai išdykęs arklys. Matyt, motoras buvo blo
gai reguliuotas, paskęsta benzine ir sustoja. O pakelėj 
sustoję, laukiame Mr. Alfaromeo pravažiuojant. Juk pa
stebės mus. Jis išvyko kiek vėliau ir mūsų iki šiol dar ne
pralenkė. Bet belaukiant benzino perteklius išgaruoja, 
ir Mr. Alfaromeo be vargo startuoja automobilį. Tikra I oficialiai išTeistų knygų ne- 
velniava. Tas dar kartą pasikartoja. Tuo tarpu jau ėmė dideliais tiražais — "kad vi- 
temti. Blogiausia, kad devintą valandą Milane mūsų lau
kia firmos pakviesti svečiai. Tuo tarpu, vos pasiekus Mi
lano priemiestį, skolintas arklys vėl "užsinaravfja“ ir nei 
žingsnio pirmyn. Mr. Alfarameo, kiek tik dar turi vietos 
savo mašinoje, persikrauna keleivius ir veža mus į vieš
butį. Tik Hilton viešbuty niekas nežino, kad mums rezer
vuoti kambariai. Bet aš džiaugiuos. Man čia nepatinka.
Viešbučio įėjimas, hade. baras atrodo užplūsta visokio 
plauko ir spalvos pasaulio padugnių. Gal mano vaizduotė 
kartais pasibaido kaip arklys, bet tokių nesimpatiškų ir 
negražių žmonių tipų retai kur galima matyli. O čia tie
siog kolekcija. Laimei, kitame viešbutyje, kur mums vis-' ~ . "<anaart:nėsu
gi buvo rezerv uoti kambariai, publika atrodo daug pado- • Hteratūros, kurios gali gauti 
resnė. Gal ir stovintis ginkluotas policininkas Hiltone prie jr knygynuose. Tai Dosto- 
lifto sukelia nemalonias asociacijas? ! jevšk’io,* Tolstojaus, Gorkio

i ir kt. raštai. Leidyklos par- 
Va kari en iau jame Hiltono restorane, bet mūsų bava-. duotuvėms duoda 20G nuo- 

ro ir vieno belgo trūksta. Pagaliau jie irgi atsiranda, šiap laidos, bet gali ir kitaip "sū-

vos
rais. Kartais susirenka iki
400 asmenų. Čia gali gauti mag„ Jei kaltajs irkfja 
|vainų knygų. Visų pirma miMcij<» agentas.

siems neužtektų“, bet jų kai
na jau daug kartų didesnė, 
čia. pavyzdžiui. Pasternako 
'kūrybos knyga parduodama 
už 50-60 rublių. Ypač čia 
sekasi poezf jos .knygoms. Jų 
kainos 15-20 kartų didesnės, 
negu leidyklos nustatyta, 
labai pageidaujama versti
nė mokslinė fantastika Kai
nos trigubai (lide-mės.

tai
jis vienas prieš du neatsilai
kytų užkampio kautynėse...

Nors ir nedaug, bet čia 
yra ir Samizdato slaptai iš
leistų leidinių, net Solženi
cino veikalų. Bet ta litera
tūra daugiausia platinama 
tarpe pažįstamų.

Legaliai išleistas knygas 
leidyklos nustatytomis kai-

Lietuvfų literatūros istori
ja. I tomas (Nuo Mažvydo

nomis pardavinėti nedrau-jiki Maironio), prašė Pranas 
džiama. bet'’jas pardavinėti. Naujokaitis, 606 psl.. kaina
aukštesnėmis kainomis yra 
jau nusikaltimas, ir tokį mi
licija gali suimti. Milicija y- 
paČ stengiasi sučiupti tuos.

$10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomu Lietuviu literatū
ros istorijos, kurią autoriui 
užsakė paradyti IJetuvių

• proga birželio 3 d. jam buvo: taip neklusnų Fiat nustūmę į netoliese esančią benzino ,__
Maekvoje baigėsi ketvir-Į iškilmingai suteiktas misi-! stotį ' , ' “

tasis Sovietų S-gos smuiko pelniusio žurnalisto vardas.* dama juodajai, rinkai ir, jei

kurie pardavinėja nelegalią Fondas. Čia surinkti kone 
literatūrą. Tokiems gresib vfci mūsų literatūros pradi- 
psichiatrinė ligoninė arba pinkai, su ‘jų kūrybos pavyz- 
3-7 metai kalėjimo. į džiais, bei mūsų periodinės

Nors ir nemažai yra dėl Į spaudos kūrėjai, 
tokio khyąų pandavinėjiirtpj

Kaliniai šankia pagalbos,
•. f-.

bet ne sau

1 tJU ♦ v - • - jos kaina i rublis, tai ji par- „ . .-/Jv rlfmnirlFm ra.
Hiltono restorane tamsu, kaip ir geruose restoranuo- įavinp.an,a ne no 1 rubli m,kente*u*lu’ bet atsiranda: Amazone* džiunglėse, ro- 

j se Jungtinėse Valstybėse. Aš baisiai nemėgstu užtemdy- u u A qh kuoietkir Abi UlU dienų "knyjf-; manas, para-ė .Jose Eustasio
į tų lempų ir vos rusraanėių, taptum p^ktadnio kvapo ne- ”<*"» : . ■ . 1 ’ 366
tekusių žvakių šviesos. Prie stalo skamba italų, prancūzų, tuos 20 'f , *«M*****«iMMtt. , . J Naujųjų metų istorija, —

komunizmo Mmi Birutės Pūkelevičiūtės nau- 
i. valonas, prancūzas, jugoslaviškas bei- išleistų knygų. Pav.. filoso- reikėtų išnaikinti devynias jausiąs premijuotas roma- 
flamas ir aš. Tikra europietiška grupė, f o Solovjovo 10 tomų rinki- dešimtąsias visų gyventojų, nas, 182 psl., kaina $4.50.

—---- ----------- - ..s mn neturime dėl to suabejoti.
Šilko tinklai. 7 pasakoji- 

imai. Aloyzo Barono, 182 
psl., kaina $4.50.

Į Krikščionis pasaulyje, pa
sauliški o vaidmuo išganymo 

‘ teorijoje, Antanas Macei- 
’ na. 402 psl., kaina $7.00.
I_________________

' vokiečių, nederlandų ir kaltais anglų kalba. Mūsų stalo 
įgrupę sudaro devyni asmenys: du italai, vienas itališkas Gali gauti ir caro laikais Jeigu 
I vokietis, bavaras
gas. mano vyras

I Politikos klausimai niekam nėra įdomūs. Visa kon- 
versacija eina apie kilimus, žaliavą, kylančias kainas, 
būsimus streikus ir tt Net nežinome, ar Belgija jau turi 

pasiuntė ilgą raštą Sovietų 5. Perdavimo pilnon są-! vyriausybę. Niekam neįdomu, kas bus Prancūzijos pre- 
S-gos vyriausybei ir Jungti-1 junginių ir autonominių ros- i zidentas. Svarbu, kad trūksta naftos derivatų ir ar tas

Septyniolika Mordovijos SSSR konstitucijos 18 para- 
sovietinių koncentracijoj grafe numatyta, 
stovyklų politinių kalinių

nys parduodamas už 100 
rublių. Biblija už 40-80 rub
lių. Įdomu, kad. darydama 
krata, milicija prieš revoliu
ciją išleistų Biblfjų iš tikin
čiųjų neatima, o išleistas

Leninas
• • •

Karimą ir ant naktinio 
puodo galima uždėti.

nėms Tautoms. Tą raštą pa
sirašė 4 pabaltiečiai — lietu
viai Jonas Silinskas ir Anta
nas Astrauskas, latvis Juris 
Žiemelis ir estas Astra Gu-

puhliku priklausomybėn jų 
teritorijose esančių visu pra
monės įmonių, o taip pat
tautinėse teritorijose es?n 
čių natūralių resursu

trūkumas yra tikras, ar tyčiom sukeltas. i te

Mano kaimynas kairėje yra jaunas vokietis, kuris ■ 
gimė ir užaugo šiaurės Italijoje. Jo pilietybė yra vokie- Į

VERGAI TIESIA GELEŽINKELĮ

gelčių, bet jis puikiai kalba abiem kalbom. Aš jo bausiu,lj

nar; 9 ūkrainiečiai ir 4 kau-. ploatavimo visų įmonių. Or 
kaziečiai.

. ! kuri kalba jam yra artimesnė? Jis atsako: "Aišku, italų. V±J romanai
Savo rašte tie kaliniai 

kalba ne apie savo sunkią 
padėtį, bet apie bendra savo 
tautų likimą. Jie savo rasta 
šitaip baigia (cituojame iš 
Eitos duoto teksto):

"Gyvybiniai suinteresuoti 
ne tik fizišku mūsų tautų iš
laikymu ir jų ekonomine ge
rove, bet ir tolimesne jų kul-

jMuaiiivimu visų jiiiuinų. - ------- ;----------- .7”, . " , .7.. . birą geležinkelio tiesimo ru pasaulio valstybes veaaganizavimo tarprespubliki- Mano tep ama įsejus | pensiją ir prikalus ( Vokietiją, as. daXa*8 Kai tik pasibaigė I (vairias derybas. Apie tai. 
niu santykių lygybės pagiin- j vokiškai visai nebekalbu. Ir jūs negalite įsivaizduoti, kaip, komjaunimo suvažiavimas kas ir kaip kasyklų darbus 

| greitai nekalbant imama užmiršti gimtąją kalbą. Man I Maskvoje, įvykęs balandžio
pradeda pritrūkti vokiškų žodžių.“. mėn. antroje pusėje, balan-

• • • džio 27 d. iš Maskvos gele

dais.

6. Atstatymo pilnos val
džios konstituciniams orga
nams. t. y. darbo žmonių at
stovu sovietams. Griežtai at-

/ skirti riba taip valstybės 
valdžios ir partijos įtakos, 
paskirti SSSR KP veiklos 
kontrolę.

tūra, mes reikalaujam griež-! 7. Sąjunginių ir autonomi-
tai laikytis konstituciniu 
nuostatų, laiduojančių mūsų 
tautoms ateitį, būtent:

nių respublikų valdžios poli
tika turi tikrai atitikti jų 
tautinius interesus. Savo 
tautiniams interesams ginti

1. Privalomo tautiniu kai- .. A ... a.
bų valstybingumo tautinėse • k,dĮ<v,enos tautybes pilietis
ir autonominėse respubliko-l ta" tureli galimybę pumau- 
gg Į doti teise, suteikiama jam

SSSR konstitucijos 125 pa-
ragrafu.

8. Nesilaikymas konstitu- 
žumoms už ju administraci-i cjj°^ n^rmų ir nuostatų, 1 ai
nių sienų, arba panaikinimo'^u°Janfllįtautybėmssuveie- 
privilcgi jos rusams išimtinai I n.um4 lygybę bei valdan-
naudotis ta tefee. 1Č1OS F^^’J08 politiką, auto-

| matiikai duoda mums mora- 
3. Išplėtimo sąjunginiu ilinį pagrindą pasinaudoti 

respublikų suverenių teisių, konstitucijos nuostatų (SSS 
turėti tiesioginius santykius; R konstitucijos 17 paragra-

2. Suteikimo ir įgyvendi
nimo kultūrinės autonomijos 
teisės visoms tautinėms ma-

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė

v j i • i -i -j-- .Aloyzas Baronas, 206 psU 
Kovanda. kūno laišką įdėjo' Kaina $4 50,

Sunkiausiu keliu, roma
nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai- 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

Kiauro* rieikučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

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

D. Nendrė, AID AS TARP 
DANGORAIŽIŲ* romanai 
365 psl.. kaina $5.

Atlaidų pavėsyje, romą* 
nas, parašė Povilas Abelkis, 
467 psl. kaina $4.00.

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

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

Andrius Valuekaa, N& 
MUNO SŪNŪS. U tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

Aidai ir Mėliai, premi-
Briuselio temperatūra — plūs aštu.mi laipsniai Cel- juotas romanas, parasė Va- 

sijaus. Jau gerokai sutemus, ii* lyja. O m<tn gaila, kad cys Kavaliūnas, 234 psL, 
Skiendame 9500 metru aukštyje. Temperatūra lauke atostogos buvo t nūn poe. Anivederci U<go di Garda.., kaina $5.00.

Šįryt mano vyras turi posėdžius. Aš lieku viešbučio 
kambary ir rašau. Parašiau kelis laiškus. Kartais žvelgiu 
į gatvę. Prieš viešbutį Milano geležinkelio stotis. Judėji
mas didelis. Keturios maigais, ilgais sijonais vilkinčios 
moterys, tur būt, čigonės, elgetauja. Tiesiog įžūliai sulai
ko praeivius, net už rankų nutveria. Taigi visai vienai ei
ti pasivaikščioti po Milano gatves aš jau nebedrįstu. Iš
trauks dar rartkinuką, o paskui gaudyk vėją laukuose. 
Miesto judėjimo ūžesys Skverbiasi net pro uždarytą lan
gą. Naktį miegoti kliudė. Tai ne Gaidos ežero paukštukų 
čiulbesys iš ryto.

Caravelle. Viri Etntąpos. Pusė ;aituntos vakare.

Išskrendant iš Milano pradėjo lynoti. Vėl praėjome 
be švilpesio ir komplikacijų rūsčiai atrodančius žanda
rus. Netrūkus mūsų keleivių grupę autobusas nuvežė iki 
lėktuvo. Gana toli. Gal tai saugumo sumetimais, nes Mi
lanas yra nukentėjęs nuo oro piratų. Nebeatsimenu, kas 
tikrai įvyko, bet jau ir juokais nebūtų patartina turėti su 
savim nors ir plastmasės žaislų ginklus.

žinkelio stoties, Brežnevo ir 
kitų komunistų laiminamas, 
pirmasis 600 jaunuolių 
transportas išvyko į Sibirą 
(Tiesa, 1974.IV.30).

Paul Wohl, The Christian 
Science Monitor sovietolo- 
gas apie naujo transsibirinio 
geležinkelio tiesimą plačiai 
parašė gegužės 24 d. šio 
dienraščio laidoje. Esą nu
matoma, kad 1974-1980 m. 
prie kielio tiesimo nuo Le
nos iki Amūro upių (apie 
2200 mylių), pro Baikalo e- 
žerą, per tundras, kalnus ir 
po vandeniu, dirbsią apie 
70 tūkstančių daibininkų.

Amūro sritis yra turtinga

kaip kasyklų 
Sibire atlieka, rašo Karei

gegužės 25 d. The New 
York Times dienraštis.

Laiško autorius pabrėžia, 
kad Sibiro kasyklose visus 
darbus atlieka koncentraci
jos stovyklų vergai, kurių 
ten esą milijonai, nes šiaip 
laisvų darbininkų ten nėra. 
Jų tuose darbuose daug žūs
ta, bet sovietai nesigaili 
žmonių, kuriuos jie ne tik 
pavieniai, bet ištisais kai
mais, rajonais ir net tauty 
bėmis tremia į Sibiro kon
centracijos stovyklas. Tai 
esąs didžiausias Kremliaus 
nusikaltimas, kuris turi būti 
išaiškintas, kaip buvo anks
čiau padaryta su naciais 
Nueriiberge.

(ELTA)

yra 46 laipsniai Celsijaus. Mūsų lėktuvo greitis astuoniAerodrome judėjimas didelis. Lėktuvas laukia eilės
pakilti ir išskrenda pusė valandos vėliau. Netrukus esame šimtai kilometrų per valandą. Staiga jis ima drebėti, 
aukščiau debesų. Alpes ir Europą dengia stora mėlsvai > Smukti žemyn. Sparnai pašiaušia stabdžius. Paplatėja. 
violetinė debesų danga. Kartais ji atrodo minkšta ir švel- * Užkaukia motoro stabdžiai. Subilda nuleidžiami ratai. 

«u likuriu pasauliu kultari-!fo> teise vesti propagandą "i ^pūkaiTai v^^iego laukų piatybfaP^ude-, Uktuvaa pavyra, sukarai, ir netrukus palies žems. 
nėję, politi^ ir ekonomi- už mūsų respublikų ^tojiJ kalnai, kūnų raidines vakarinė saulė nudažo ro-
nėję srityse. mą iš SSSR. Veikla pagal. ŽUI’&I>

4. Sudarymo respublikų: minėtą konstitucijo? nuosta-
karfnių dalinių, kaip yra j ta lietini būti baudžiama/’ ;
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• «• • ma buvo Lietuvos ir kitų

Iš V. Vokietijos lietuvių
‘ natoriai ir kongre-manai 
buvo ftaigojami, kad Euro
pos Saugumo konferencijoj 
nebūtų pakeistas Baltijos

Vizose didesnėse lietu- * Tumi. pat dienomis Badl ^^.“i£
▼ių kolonijose buvo paminė- Nauheim buvo lietuvių ka iJJij^Tir Estijos j-
U Motinos diena. tal.kų suvažiavimas. J

Teises patarimai

gyvenimo

* Lietuvių Bendruomenė * Lietuviškų studijų sa- 
ruošiasi Tarybos rinkimam, vaitė šiemet rengiama m ■ . na<tamni uuvo daroma 
nti.birželio 30 d apylinkės Vajoje bet^icarijoje
t • * ot *1 • <1 rugpjūčio 4-11 dienomis, j najs sena^oriaj8 .jcurje |ej
šus. nuo rugsėjo 21 iki 27 d. į ...
sąrašai turi būti at kleisti | * Birželio 13 d. Bad Cann
visiems patikrinti, ar jie yra statta lietuviai, latviai ir es 
įrašyti. | tai kartu su vokiečiais su-

Įruošė Žmogaus teisių dienos
* Lietuvių darbo kuopos! minėjimą. Taip kalbėtoji 

vadas Schwezingene maj. buvo prof. dr. J. Eretas.
Jonas K. Valiūnas, daug
kaitų buvęs Vokietijos sau- ’ Hamiltono lietuvaičn 
dymo iš pistoletų meistras, choras Aidas, kuriem vado-
gegužės 19 d. vėl laimėjo Iivauja solistas V. Venk artis. I UNESCO statiatikos mct- 
vietą Heidelbergo aprik rities' rugpjūčio 28 d. koncertuosi ramčio žiniomis, mūsų žemė- 
šaudymo iš oro pistoletų pir-l Hamburgo universitete, o J je 1970 m. buvo 8.050 dien- 
menybėse. o jo žmona Ingė rugpiOfio 25 d. Miunchent Į raščių. o jų npausdintų eg-

Lankymo metu daugiau

na į Užsienių Reikalų komi
tetų.

LB atstovai savo misija y- 
ra labai patenkinti, ir jie vi- 
;ur buvo nuoširdžiai sutikti.

A. š.

8,060 DIENRAŠČIŲ

taip pat laimėjo pirmą vieJ Kuenstlerhaua salėje.
ų moterų klasėje. Jų duktė | „ , Vaitiekūnienė nrašo
iStimA Vauarin 1fi aimn»7i-! vaiueKUmene prašotaUlTkl.tl mtfdnTe<Xre«“«W «»• 
J" , 9 n dininkai, kurie galėtų palių-
žds 12 d. uzeme pirmą vietą VoU^„
Heidelbergo aq>škr. jaunų

(mergaičių šaulių grupėje, 
į Geras šaulys yra ir Valiū-

dyti apie jos vyro Valterio 
Vaitiekūno tarnybą 1927-33 
m., o gal ir vėliau gusarų' 
pulke karininku. 1934-39 m.

Ačvokati dr. M. žvoikaoskisni saliko slan
kyti | Kateivfe skaitytojų I 
reikalais. Tlo kkumtaai tari bttl

Klaasisras ir at-

LaUks r^kla »al'mžti, kad sente KoMvio

■Uaaalmao

Dr. M. Aveikaaakaa, Attoraey at &»• 
ISoKlen Flve Building 
1895 Centre Street 
W. Rosbury, Maas. 02133

> Tamstų turtas tektų tokiu 
; atveju. Tai priklausytų nuo 

Mes esame senyvo am- ( visokių nenumatomų aptin- 
žiaus. vaikų neturime. Turi- kybių ir įvykių, 
me dviejų šeimų namus ir
santaupų bankuose. Namai Sudarius testamentą, visi 
ir santaupos abiejų vardu: (tie dalykai gali būti iš?pren- 
mamo ir vyro. Mes sugyve- džiami pagal Tamstų abiejų 
name gražiai, dėl pinigų ne- norus.
simušame. kam reikia, tas,
nueina bankan ir išsiima, Testamente reikia nųma- 
kiek jam reikia. Abudu dar tyti ir nutarti, ką Tamrtoo 
dirbame. nors aš esu 62 me- norėtumėt padaryti su savo 
tų amžiaus, o vyras jau per turtu visokiomis galimomis 
65 metų. Mes gyvename iš aplinkybėmis. Pavyzdžiui, 
mano uždarbio, o vyro algą galite nusakyti, kad, jei abu 
dedame bankan. j žūtumėte kartu, turtas turi

• būti paskirstomas šiaip, o 
Mano vyras Amerikoje jo- ne kitaip, o jei vienas mirtu- 

kių giminių neturi, nors Lie- mete anksčiau, turtas turi 
tuvoje turi brol| ir mirusios, būti paliekamas kitam, kol 
sesers vaikų. Aš čia turiu gyvas, o vėliau, kas liks. bus 
vieną seserį, kuri turi vyrą paskirstyta šiaip ar kitaip.

Buvo 44 valstybės, kur ne- • ir tris vaikus. Jie gyvena
buvo nė vieno dienraščio.. chicagtfje. Lietuvoje turiu! Jeigu jūs gerai sugyvena-

zempliorių skaičius 389 mi
lionai. Tuo būdu kiekvie
nam tūkstančiui žemės gy
ventojų triko po 133 egzemp
liorius.

Taip vadinamųjų aukš
tesnės kultūrom kraštų ma
žiausia skaitė italai, nes ten 

teko 
JAV-se

— 301 egz.

— Maiki, tu man sakei. į si‘jie dabar naudoja labai kakarine nrievole vokiečiu Prokuroro Pavaduotoju J7vfn.toju1
Jcad dabar užėjo tokia gady-; sudėtingas mašinas savo a_nk d»ln!v ? 1939 m. prokuroru Siauliuo- egzemplioriai, o J
nė, -kad valdžią turi tekno-! spėjimams tikrinti. Todėl

!ka! J“*."1“®- ’i“’“**£"■. * Vaiku va™,..

-Taip tėve. sakiau, kad.lūs zprąsti. Atrodo. kad fi- ’uo „ iwų j3 m;

se. 1940-41 m. V. Vaitiekų-
Vaiku v^ ^ykia W414Z.Z^voSu 

i kariuomenėje karininku. Ji Tokių valstybių daugiausia.^ tolimu giminių, visi kiti te, reikia manyti, kad tas,
tęebnokratai turi daug jta-Įnovų -.te$^1°JkrilUį«,u« šiemet veikė nuo lie-'P"*?£^?’kesu:n ^??f?k.°!eZ1?’’ tmirę arba žuvo per karą. kuri. paribiu gyventi, ki-
kos jvainų kraštų valdžiom, valdžioje didėja, o ideologą pOs ,3 d ikj 3 P’442'1 --------------- -------------- --------------- -----------

mažėja.
— Tai kokie jie teknokra-! ..

tai, kad jie nieko nekrato?' tie idijologai?
— Tėve. ideologai yra

poa w «. m. ruMHuyu o u. Coesfeld, Schuetzenring 42, Romuvoje (Huettenfelde). į w Gem*4ny g

,(e (10), bet keturios neturė-. , ūmu uui ub, vcsubuciimj a*w
jo dienraščio net Europoje. Noriu Tamstą paklausti, nekeis ir geibo mirusiojo00 nnn' ____  .. -i • i___ .. . _ 1  ____ T_i

Um mirus, testamento savo

* Vasario 16 gimnazijoje
. . .__ ..t ... mokslo metai baigiasi lieipos

žmones, kurie turi tam t - j j ^au jj metai prasideda 
ras idėjas. mvo pasatu ėžiū- 9 Prašymai jirii Tu
rai paremti. ti siunčiami direktoriaus ad-
v eitas tuiėfjo idėjas, kaip iš*- pan • T Itanisehe. Gvmna-1 liams 'šerti kratini krato ar- bri?ti iš krizės, ir įtikinėjo L ’ /S4

-----------  k^,iw ramias
reikia daryti. Oiurchilhs,
De Gaulfe, Brandus turėjo Gimnazija 1973 m. turėjo

— O kodėl, tėve, jie turė
tų kratyti? ♦

— Maiki, Lietuvoje saky
davo, kad ūkininkas gyvu-

ba per mėšlaveži mergos ant 
lauko mėšlą kratydavo, o 
žmogus, kuris kaminus va
lydavo. buvo kaminkrėčiu 
vadinamas. Senais čė»ais 
čia Bostone Mikas Petraus
kas buvo net tokius dainuo
jančius tijatrus surengęs, 
kurie vadinosi malūnininkas 
ir kaminkrėtis. ir mano fren- 
tas Bulskb ant tų tfjatrų sto
ru balsu dainavo, kaip ka
minkrėtis kaminus krato. 
Tai matai, jeigu tie žmonės 
vadinasi teknokratais, tai 
jie turi ką nors kratyti. O 
gal jie kaip žvalgybininkai 
pas žmones kratas daro?

— Tėve. tu visai klysti. Žo
dis technokratai kilęs iš se
novės graikiškų žodžių. 
Techno reiškia turįs patyri
mą, žinąs padarymo meną, 
o kratai reiškia pripažjstąs 
tam tikrą valdymo būdą. 
Pav., demokratai būdavo 
žmonės, kurie pripažindavo 
valdymo galią visiems žmo
nėms, o aristokratai, — ku
rie pripažindavo ta galią 
tik tam tikriems palinktiem 
luomams

Rad i jo stočiųi buvo 22,000 į ar mums reikia padaryti tęs- j norus. Jei abu įnirtumėte
ir 13,300 televizijos siųstu- tamentus? Vyras sako, kad įkartu, o tai yra galimas da- 
vų. Į reikia, o aš galvoju, kad tai! lykas mūsų eismo nelaimių

• vra išmestas pinigas, juk vis-į (traffic accidents) gadynė- 
, • kag ką meg turime abie-! je, kas rūpintųsi Tamstų pa-
AR NORI PRADŽIUGINTI ju vardu. Jei vienas mirsim i laidojimu pagal Tamstų no- 

c*vn dumi u o I anksčiau, tai viskas pasiliks;rU8- ^aįai svarbu
^"'Pert^im-gutakto minėjimo progi SAVO BIČIULĮ? j,itam Vaiką neturime

Lietuvių B™, dalyvaujant. JeigM „ori, vū «», ar ji. kam **7 —
Jaunimo sekcijai, suorgani- bu, „ kitatouti.. į"es sako- ,k?d J®1 ne™ j S ’nalaidai^
zavo JAV atstovų rūmų ir L„.„ ADO-' tamento. taksu (mokesčių)! *“<’ nonle P""®®)®-

LIETUVIŲ JAUNIMAS
LANKE KONGRESO 

NARIUS

1941 m. birželio išvežimų

idėjasT kaip reikia prieii^- 882447 markiu išlaidų. B zavo JAV atetovų rūmų ir doTlnoU jlnl Un,„ ado- ... . . npiitekma mi.
tis fašizmui ir riaeizJM Eu- vrkieėių inuta 321.1R5 mar- senato narių lankymą birže- MAS GALDIKAS. Joje yr« n®'.e,k,a m<>ket|. I telsm4: 
ropoję. O, žinoma, MUMoii- kių pašalpos, bet jų neilite-v., ................ .......................................... Mo 6 d- WMh*"K‘one- kuria- 40 spalvotų ir 133 nespalvo- e,tl-
nis. Hitleris. Leninas turėjo fc® "ė mokvtojų algoms su-.me dalyvavo daugiausia lie- , j p„„j|alai, žinomo, ameri-; Katras K 
idėjas, kaip reiktai puvetirti mokėti, o kame dar įvairios! tuvių jaunimas. Boetonui at- kinį, kritiki, Chariotte guR? 
s-------- ka^ būtų galima ūkio ir administracijos išlai-Į stovavo Marius Žiaugra. Willard studija anglų kalba

} Del mokesčių: tie Žano- 
mudviejų tei- nės» kurie Tamstoms paaa-

. koja, kad. mirus be teata-
___ r ______ ..... - Į mento, nereikia mokėti mo-

užgrobti valdžią ir prfevar- ^°8- Reikėjo skolintis banke t Bostono jaunimo sekcijos apie A. Galdiko kūrybą ir Gyvename mažame mies- kesčių, niekus kalba. Pagal 
ta vykdyti valstybinius pa- aPie 30.000 markiu. Į pirmininkas, ir visiems ge- amerikiečio meno kritike' telyje, lietuvio advokato čia įstatymus reikia mokėti pa-

zmones.

Mokinių bendrabučio a- 
vvarta 366.235 markiu.

keitimus pagač savo pasau
lėžiūra. O dabar tiak Vdkie- P _______
tijoj, tiek PhmčtiriM tiek Tėvu įnašų 77186 markes, 
Sovietijoj vis labiau 08 pa alma 70,000
ie įgyja itakos ŽfIlavai-teel^•,;maIkIU• aukų 47.601 markė nokratai? Ir Amerikos gar-}* tt Bet pajamų neužteko: 
susis užsieniu reikalų minia-. •P1® ^0.000 liko skolos mai?- 
teri? Kissingeris, kurta au-i^0 tiekėjams, pasblkolinta iš
taikė žvdus su arabais, yra 
irgi politinių mokshf profe
sorius, mokovas, technokra
tas.

— O tavo teiknokratai, 
kurie nieko nekrato, fkam 
jie valdžią pripažįsta?

— Tėve. technokratai ma
lė, kad valdžioje turi turėti 
įtakos techniški žinovai.

— Tai ką jie žino. tie ži-
aovži?

— Tėve, matematikos, fi
zikos, astronomijos ir tech
nologijos žinovai, tikriau 
mokovai, apskaičiavo, kaip 
gsHma nuskristi i mėnuli, ir 
valdžia parengė žmones, 

galėjo tuos skridimus

— Tai kaip, Malki, ar tie 
teknokratai SnttaNns naują 
vierą ar naują partiją?

— O kodėl, tėfce, jie tai 
turėtų daryti?

— O todėl, kad be vienos 
ir be partijos negali būti po- 
litišenų! Matai, potttiienae 
gali būti vagta aie 3b sako. 
kad jis ne dėl savo nandoe, o 
dėl žmonių gero aori j val
džią įsibrauti, ir, jei žmonės 
jam vierina, tai jį ir išren
ka. O jeigu jis nėra dora 
tai jis savo partijai valdžioje, 
išlaikyti gali ’prisisamdyti 
visokių žinovų ar teknokra- 
tų-

— Tai Xiesa, tėve. Dėl to 
žmonės turėtų į valdžią rink
ti vi«ų pirma labai sąžinin
gus piliečius, o paskui Žiūrė
ti, kad jie ir valstybiniuose
reikaluose gerai nusimanytų > 
ir būtų tam tikrų reikalų ži- 

| novai. j

bruko ,per 23,000 markių. 
Mergaičių bendrabutis yra

jau baigtas. Jis atsiėjo anie 
600,000 merkių. Iš valdžios 
gauta 400,000 markių, kitą 
su įėjo lietuviai.;

Gimnazijos kuratorijos 
KT'dvba sudaro pirm. V. 
Nitkevičius, ivicepirm. J. 
Li.koAius ir ižd. J. Barakas.

rai pn^stacnas Mykolas Wardemar George panirta' nėra, o kitur važiuoti be rad 
Drunga, iš Brocktono —Jo- A. Galdiko biografija. Tai kalo nenorėtume, 
nas Bielkevičius, Bostono ypač vertinga dovana kita- • A. S.
jaunimo sekcijos vicepirmi- taučiui. Kama $17.00, au‘ v , A..
ninkas, ir iš Worcesterio — prraiontinra $17JO. Gyve-j cw Yo,fl<o valstija. 
Povilas Narkevičius. Iš viso, nantieji Mamacbusetts vak-
iš rytinio Atlanto palkraščio' tax — 51 centas, 
dalyvavo 57 atstovai ir, pa-į

Atsakymo*

Phichologijos žino-’
tad namato, kaip žmonės 
•lgMs tam tikrais atvejai*, 
•konomijos žinovai nuspėja 
flifo vystymosi raidą, ir yi-

siskiratę grupėmis po 2-3, Į 
aplankė 171 kongreso nari.

Prieš lankant kongreso 
narius, LB išsiuntinėjo laiš
kus kongreso atstovams, ku
riuose jie buvo painformuo
ti apie lankymą ir lankymo 
tikslą. Daugiausia teko kal
bėtis su kongresmanų ir se
natorių padėjėjais, bet buvo 

:Jt Birželio 1-3 d. Huetten- ir laimingesnių grupių, ku- 
fe’de Vasario 16 gimnazijoj. rioms teko pasikalbėti su 
bvvo Vokietijos jaunimo su- pačiais kongrasmanais ir se- 
vr žiavimas. natoriais. Pasikalbėjimų te-

r i, *»»*••♦•»»»*•* R**#* •» **«*•••*.

*0*1

„GANA 
TO JUNGO”

Tamsta teisingai

vddėjimo mokesčius, ar su 
i testamentu, ar be testamen- 
į to mirsi. Kiek jų reikia mo- 
! keti ir ar iš viso ‘juos reikia 
: mokėti, priklauso ne nuo to, 
. ar žmogus padarė ar nepa- 
-t darė testamento, bet nuo to 

sakai ;aSTnen8» kuriam paliekamas
kad, vienam iš jūsų mirus,14ui4®*> P>niny^4s laipsnio, 
ir namai, ir santaupos ban-!Pallkt0 t”‘°uvert“ ’r 
kuose tektų gyvajam, kad irito’ kas.uzd,rbo Pa,lkt* 
neparašius testamento. Ta-,ar P’niK$- 
čiau. kas atsitiktų, jeigu ir
Tamsta, ir vyras žūtumėte

Paskatini* — trečiasis — doką- 

mentootos Kipro BMiaio atsk

kartu, pav., automobilio ka
tastrofoje arba kitoje eismo 
nelaimėje? Kas žiūrėtų ir 
kas atsitiktų su Tamstų sun
kiai sudėtomis santaupomis 
ir kas rūpintųsi kitais Tams
tų reikalais? Niekas negalė
tų Tamstoms pasakyti, kam

Atvirkščiai, — jei numa
toma, kad pesHHcs gan daug 
pinigo a? turto, tai galima,

KAIP ADRESUOTI 

LAIŠKUS

Mūsų spaudoje (Naujie
nose, 1974.V.6) pasirodė po
lemika. kaip turi būti adre
suojama korespondencija į 
okupuotą Lietuvą. Tarptau
tinėje plotmėj nėra nei ”Li-
thuania USSR“ nei "LTSR“, 
o tik — Lithuania, Litauen, 
LRuanie ir pan. Tarptautinė 

ipaštų sąjunga nepripažįsta 
| Sovietų Sąjungos neteisėto

U** f Balti jos valstybių įjungimo 
!i savo imperiją.
» (ELTA)

visokiais įstatymų leidžia
mais būdais taip sutvarkyti 
reikalus, kad mažiau tektų 
mokėti mokesčių.

Dėl minėtų priežasčių pa
tariu Tamstoms pasitarti m 
vietiniu advokatu ir pasida
ryti testamentus: ir Tamsta, 
ir vyras privalote turėti 
kiekvienas sa^o testamentą.

“t S *Ur tu Psniiiklas ant Marijos Jsnsonisnta kapa katalikę kapinėse Cen-

h tokių rasti, kad visų nagai

minimą tomas. Jis liečia 
aepriklatMomybča 1917-1920 m. 

kovas ir neprlklai
vos

Geri žodynai
Anglų-lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie 30,000 žodžių,
590 pri., kaina $8.00.

• • o

! fctuvių-ongflą fcaBų Žo
dynas, redagavo Kanavk 
naitė ir Slapoberskfa, apie 
27,000 žodžių. 611 pat, kai
na - $6.001 .
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Vietinės žiniosI

Fe paskutinio mokslo metą 
skambučio

Čia kalbant apie Bostono ; mokslo metų užbaigtuvės 
Aukštesniąją Lituanistinę | pakiliomis giesmėmis prasi*

LAIMA JASAITIENĖ i Paminėjo Juodąjį Birželį "SAULĖS ŠERMENYS“
Tai visai neseniai išleistas'

mokyklą, tikriau reikėtų sa* 
kyti ”po paskutinio švilpu-

dėjo ir lindimomis dainom! 
pasibaigė. Ir aplamai, jos

ko“, nes joje pamokų pra- vyko šviesioje nuotaikoje, 
džiai ir pertraukoms skelbti nes taip Bostono Lituanisti- 
yra vartojamas ausį verian- nės mokyklos mokytojų ii 
tis švilpukas, kad šis signa- tėvų dar vis neįsibrauna jo
jas skirtųsi nuo tose patalpo- kia nesantaika, kaip tai pa
se besimokančių amerikie- sitaiko kitose kolonijose.
čių amatininkų ženklo. j _ ......

I To paties šeštadienio va- 
Betgi ir “švilpaujant“. šie kare tėvai Tautinės S-got

Bostono lituanistiniai metai namuose surengė abiturien 
dar buvo sėkmingi: mokyk- t‘ams Ir mokytojams pager i 
lą lankė apie 100 mokinių, 11 vakarienę, kunoje daly-
ir birželio 8 d. išleista 10 vavo dauS svečllJ- f »a pa 
abiturientu ' abiturientai padamave
«miurie«w. j keletą lintymai nuskambę

Po pamaldų So. Bostono ju/iu dai_neliY- priešpaskuti
Šv. Petro lietuvių parapijos nės kla-ės mokinė Rita Če 
bažnyčioje ten pat pampi-, reškaitė pasakė jiems suma 
jo? sagėje vyko mokslo me- niai atrinktų gražiu žodžit 
tų užbaigimo iškilmės. Pir- atsisveikinimo kalbelę. < 
moję jų dalyie pamokomąjį ytenis Senuta — gausiu ii 
patriotini žodį tarė šios pa-’ žaviu sąmojumi persunki? 
rapijos klebonas kun. Anta- "paskutinę prakalbą“. Mo 
nas Baltrušūnas, mokvklos kvklos dire.<tonus ir čia dar 
dir. Antanas Gustaitis su on- brtvo apdovanotas brangiom 
timistiškais linkėjimai® iš- dovanom, tarpe jų- ir nau- 
rtalino abiturientams diplo- ju bei dar garsesniu š. ilpu- 
mus bei dovanų knygas, o ku...
taip pat ir nupelnytas dova-' „ ., .. . ...
nas pažangiausiems moksle P^^^mimo padeko-
ivairių skyrių ir klasių mo-!mis’ Jaunwliaa? dar turėjo 
kiniams. < Pro,^ P^kti, o tyresnieji

pautunuoti ir pribaigti pui-
Scenoje sėdėjo 4 tauti- kiį ■!?»»«,,rot, užka"di, . 

niais rūbais (pasipuošusios .. ®e,kla.dal P’’iminĮ1. kad 
mergaitės ir 6 šaunūs ia,,- m?ksl° ”*»« J“ba«a’ 
nuoliai. Tai Jonu Baėiulū, buvo įleistas ir Bostono Li- 
Sifita ■ Bueviėtttė. A.t. tuan.1*in« 7^ ,os ,lalk- 
Balk.uk.iti, Vytui. Bfcli- rasteh? ?v,lP“ko“ antras” 
nuižiu. Jauti Duabram- numeris Jo redaktores yra 
kaiti, Vyto.!. Senute, Lm. m?k: AkI°?a. D^n).a,te ,r 
Siukuti. Linu Vuw. Ri- ^a?kutLnes .k,?f.es 
mantas Veite, i, Rimvydu k,n* R't» Cereskaite. Ta- 

, pačių mokinių gausiai niust-
! l uotas ir originalios kūiybo?

Šiemet labai gerai litua- P^nas leidinėlis, šį kartą te
matinę mokdklą baigė Aata gorime tik uz toki darbą pa 
Baikauakaite ir Vytenis Se- dėkoti redaktorėms ir to lei- 
nuta, o ir kiti gerai ar paro- dinio jauniems bendradar- 
dė gerą pažangą. Visi jie 0 vėliau bandysime
nuo pirmojo pradžios mo- « J° ir.kai ka oersispausdin 
kyklos skyriaus per 11 metu 11 ir musii skaitytojams, 
išėjoproramoje numatytą Pastarieji mok5,o me.a- 
FHnnazijos lituaniMimu da- dar ; fU0Jr.lWmjnH> ka,-
lykų kursą, susipažinę ir su . * ... . n .xa,P t,k šiemet Boston*
. . .^v • v, • • . ” Aukšt. Lituanistinei mokvk
Mojau,bei kitais meninin- ,aj R 2- a
ka«£n”kaI'n,?ka£ ° a'P žiaus. Tai 'jau tikrai vertas
.P8t Ok""' L'e‘ paminėjimo jubiliejus, ne-
tuvos kultunni gyvenini, ir varbefnis neį, betJ 
kūrybos stygas. į m03y sukaktys.

Abiturientų vardu gražų šiais mokslo metais mo 
atsisveikinimo žodį tarė As- kyklo'Je dirbo net 14 mok v 
tg Baškauskaitė ir padėką— tojų: Aldona Dabrilienė. Al 
Tėvų komiteto pirmininkė dona Dabrilaitė. Mykolas 
Roma Štuopienė. Šia proga; Drunga. Julius Gaidelis. An 
ir mokyklos direktoriui bu- tanas Gustaitis, Nijolė Ba? 
vo įteiktas vertingas Lietu- kytė. Joninė Gimiūtė. Pauli- 
vos rankų darbo paveikslas, na Kalvaitienė. Skirmantė 
o aštuntojo skyriaus moki- Kondratienė, Liuda Senutie- 
niai, laikę keliamuosius eg- nė, Renata Špokevičienė, Al 
zarnius, savo mokytoją Liu- gis Macaitis, Vaiva Vėbrai 
da Senutienę apdovanojo tė, o pirmąjį pusmetį dar— 
gėlėmis. • Juzė Laipšienė ir Regina Ma

karienė. Dauguma jų yra
Meninę iškilmių dali atli- jaunosios kartos atstovai, 

ko Įvairių skyrių mokiniai, kai kurie baigę ir šią pačią I 
padeMMBodann ar paikai- mokyklą. Tai jau tikrai ap- 
tvdami astro rašytus kūrinė* čiuopiama lituanistinės mo
lius ir ją užbaigė “galingas“ kvklos daibo nauda, 
komp. Juliaus Gaidelio ve-;
damas mokyklos choras, ku- į Tokiais “jubiliejiniais me
rk dainavo iš visos mažosios tais“ vra įprasta kiek žvilg- 
širdięs gilumos ir susilaukė teJėti ir į praeitį, bet mes tai 
karštų publikos plojimų. į padarysime kitą kartą.

TiėJJ «I kart, ir mokinių Litua:iistjneį mokyklai. -jos 
Min>lda.pMpiinio soliste mokiniams. tėvams ir mo-
akX£t K J ™ k^janu 7 ir " 
nSnK»Zwg,ausiymetų!

i ------7. rT x • luiiyo. (iiuiuidš u gauami,... nvqU‘9 'pkma parapijos bažnyčioje para- Muštruotas dailininko Vilc-1
•cio zmo.ia. p.ae ą skiria- pijos mmejimo toro Vizgirdos,
dieni, bnze.10 lb d., gavo i §ią dideHo formato puo§_

nią knygą išleido Algimanto 
Mackau? Knygų Leidimo 
Fondas. Ji dar gaunama ir 
"Keleivio“ administracijoje. 
Kaina $7.00.

HEVO KA tAl.YSTftS ZINIOa

PIEVAS IK PROTAS

Tęsiny s Nr. 3S

, ?avo susirinkimas. \
Noithea«tem universiteto Apylinkės pirm. Antanas1 
mokslo bakalauro diplomą. Matjošfca, taręs trumpą žo-' 
.Ti s‘vdij: t o jstoriia ir kitus dį. pakvietė kalbėti kun. Vy- 
hvmanitarinius dah ius. tautą Zakarą. Trumpą mo- 

Gražiu sutapimu tame nįnę pi-ogramą atliko solis- 
pat universitete <mo metu.las Benediktas Povilavičius, 
studi’ uoia ir ii'? duktė Daba kuriam akomponavo komp.! 
Jasa:tvtė. kuri netruVnc Jeronimą? Kačinskas, 
pat gau< dr-loma. Jasaičiu’ Minėjimas baigtas Amt 
«ūnus Jurgis strdiiiioįa bio-!, jkos ir Lietuvos himnais. 
Ingi ios mok'lu*. Ta’ seV’Į-j
nas navvzdvs daugeliui lie-f 
♦uvi*’'u šeimų ir nrimini-. 
mas. kad ne pinigai, namai;
’r jų r»neqneno«. o moksD«:
na dHžiatis’a vertv.jp. ’*’parke Brocktono, seniausių 

’' N. Anglijoje radijo progra- 
>mu gegužinė.

. j Rugsėjo 29 d. LB Bosto-
, . . un’’,no apygardos Lietuviu die-

versitetn 1w<rmo nrooa „, „a Romuvos pa,;<e Br<^kto. 
namuose b”vo surengtos

ku»ao« n- mfv=” ■ na "a* 
-'niaukti staml:iau<?os nati-; 
dos.

I aimns M. .Ta«a;*ien»’-

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Rugpjūčio 11 d. Romuvos

ne.«avnio« va’7"s kuriose dqlv-'
'•3VO didelis būrvs bičiuliuin,'9įk7eto”vaka’rMŠ^yiW 
r ("mirė? .•('-■•( vu. j tono Lietuvių Piliečių (I-jo-

šia m ova ir mes sveikina- ni aukšto salėje, 
me br <a!m''e. linkėdami Lapkričio 24 d. So. Uosio- 
-Vie-os a.eme. n (nešu sa- no Lietuviu Piliečių d-jos III 
vo įsigyto dvp«’o? lemo dab
mū«n poritvvion k”uū»inėn 
ir visuomeninon veiklon.

Praeita sekmadieni P»»«- 
♦on Oarden saiėie buvo iš
dalinti net -1.427 Vnr*hea«- „
tern univerriteto diplomai ' TESTAMENTAI 
farpe jų ir 10 garbėm dakta-Į 
atu o suaV in^a-s iškilmes

Spalio 26 d. Bostono Vy

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 
Puodžius ir BAB Sanulo 
Tel.: 268-3835 (biznio) 

"288-7176 (namų)
•M***#*#*#* z

RADIJO PROGRAMA

I Ne Rusija man rūpi. Į ją 
man, mieli ponai, nusįspiau-

tu Tai tik etapas pereiti į 
pasaulinę revoliuciją.

Leninas

Lietuvių Radi y 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir ii 'stoties FM,

Po trijų (lii'im du nusiminu- 
ūu Viišpatios nin!-.vtiuiu ėjų ke
liu i En.'.tiis. ir staiga juos ,«t- 
i\iju “svetimas" ztuugus. Pa

stebėjęs ju lailitalimą. Jis tei- 
rauisi. kame lo viso priežastis? 
ruonvt jie ,»a|!a«akojo Jam Į»a- 
stariiių dieni į\ \ki'is ir kaip jie j 
buvo apsh\|ę. pasii ikėdami a- 
iiiio stebuklų dalytoju iš Na 
urėto.

Kodėl Jėzus mirė?

BALTIC REALTY A u 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-6030

101.7 mc.» veikia sekmadie jjuh nuo visokią nelaimią, 
niaka nuo 1 iki J :30 vai. die 1 Naujas auto draudimą įstaty
tą. Perduodama: VėliausiųJ™ komąikuotąs. Draus- 
paulinių iinių
r komentarai, muzika, daė kaip geriausiai apdrausti.

Jokiu problemą neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentą nr studenčių automobi
lius.

ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreipus , 
Baltic Florists gėlių ir dova

Taip pat atliekame namą pir- 
nų krautuvę, 502 E. Broad i kimo ir pardavimo pathnuvi- 

mua.

Tuomet ši-4 svetimšalis — ku- , 
ris tikiyb« ;«• Lu\«» prikeltasis* 
Kristus — turėjo progos p: ui iš- J 
kinti jiems, kodėl Jis turėjo nu-Į 
mirti: kad Jo mir’is buvo <lan-.

evo numatyta ir išpra-i

way, So. Bostone. Teiefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
man ir KeMtvfa.

Todėl, jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
turtą. praMome paskanmbinti

telefonu 268-6030

aukšto salėje ramovėnų Lie-į ritėju T
tuvo kariuomenė? atkūrimo ”J7a,’?a “ k;i’1 į’,£vktl 

(anksii.-.u. negu Mesijines kara- 
jlvstės garliės keliu p.ilėjo ateiti 
; žadėtieji palaiminimai. i

t

Vėliau anie du mokytiniai pa-: 
pasakojo sa\o patyrimus kitiem 
ir tarė: "Argi musų širdis ne
buvo užsidegus mumyse, kai Jis 

frigyklte teisininko P. šulo kail« jo kelyje ir aiškino Ras-, 
parengtą leidfri “Kaip bu- ** buvo ge-|
daromi Imtmomtai“. Tai la- ra ,iri*'Z“sli'‘ ■

-p , ... .... piiirsni.ii. liegU Alesi line,□6 m. sukakties minėjimą?.

-’tėbėįo anie in (Mn
baioT’siuių giminių ir kitu; u ^°mi 'j/*n#tn. • •Talio- kaišliavimui. I»al«ir jie |Kimatė, 
artimųjų į naudinga informacijų kad Viespj.ties mirtis nebuvo

*’ i knygelė norintiems sudarv- tn‘Kiškas apsirikimas, kaip kad
buvo many, ir nebuvo tai į-

sudary
1 ti testamentą. Ten yra ir tęs- i į“'," T".''- i‘r ne.,,,lvo u1 i . . ... _ , . »r(Ml>n.Us. kati Jis nebuvo Mesi-
. tamentų pavyzdžių. Jog kai-! jas. Pagaliau mokytiniai susi- 
* na — 88.00. (prato, kad Jėzaus mirtis buvo

Izulor -’s V:,cvi;-n.p imtinai rt ikalinga kad ja pusi
, .. z * i \ . •M«MiMisBSS*ese*<*Me«M*****Me**' u«iu<lojant pasaulio zmoniga
•'o rmiiiEll t m’ai į gautų gyvenimo iKilaiminimus.'

"’nz'km m^kvl'-Į Paragink tnv^ pažįstamus ^ur*,‘ dieviškai įsižadėti, 
mmimity Mušte S iisiraiyti Keleivį. Jo kaina ' Vėliau vienas .s mokytinių

I. Vasvliūno mokiniu 

koncertai

cip ir
Center of Bc-^on.

Jo pirmosios mokyklos'
mokiniu riš vi o 21. in ta»ne 
t Andriu? Krisiukėna?) 
koncertą® bu® birželio ?rt d.

vai. vak. Rrockline 
!ehool na‘atno®e

High 
o antro

jo® — birželio 22 d. 3 vak 
oopiet Mti«ie Center patal
uose (48 Warren Ane.).

netnms 87.00. aiškina.
’ žnioginiame

kad Jėzus, 
stovy.

l/ažau ir faūuut
įSamus iž Inukc ir viduje. 
Lipdau popierius ir Uuau 
mną, to pataisyti reiaia.

Naudoju tik goriausią 
medžiagą.

JONAS STAR1NSAAS 
220 Savus HUl Ava. 
Dorcbsntor, Mana.

ToL CO *-WM

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rtėią

Kreiptis

BRON1S KONTRIM 
bM Broaduray 

So. Boston, Mana. 03127
Tek AN 0-1701

[

savo pries- 
buvo žino-'

mas k’.jpi ’ Ligos” (kas Jono 1! 
išverčiama “žodis“), šitas l/>-1

3AV A1TRAAT1S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja naatiytojus apie paasuHaina tr Hetnviėkuoaius 
įvvkius, deda daug ir įdomią nuotrauka ir atvirai paahmlM 
apie vfeor; mūsą visuomeninius bei kultėriniua klaunimua. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką akyrią. kariame lankia
me nbipusią pasisakymą ir nuomonią kiekvieno viniema 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIE RTV A“ yra dlaamiika. mftaą 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbių bei idėją, vb 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuria koveis ir dirba ai 
nepriklausomą Met ava.

Metinė prenumerata JAV-oa 88.88 

Adresas:
7722 George Street. įJuSalIe-Mentreal. 890. Ouebee. CANADA

“GARSO BANGU** 'a°s arbu Dievo ŽjhIis pasidarė.
. kūnu. ka«i paskui galėtų numir-

PROG2AMA į ti. kaip atitinkama kaina arlAi,
j ’atpiikimus” už Adomų ir už.

$i radijo programa trana- jam<* pasnankta žmonijų. —i 
liuojama Žeitadieniais ii i»ni. 2:3-6; Kom. 5:tz. 
stoties WBUR 90.9 FM Xepi ipa/indami arha tyčiai
banga nuo 1:00 iki 1:30 vaL ’ slepiami tiktąją graikų teksto, 

į piusnie. kaip tai juirodo Jono; 
Ev. 1, vertėjai yra |«idarv taip,’ 
kad ;ti rodo. tarsi Ligos arba žo
dis yra patsai dieviškasis Su- 
tvertojas. Tačiau tikras to teks
to seitin.’.is jKirodo, kad Ligos 
buvo tik " vienas“ iš Dievų (ar
ija galingas Dievas), tuo tarpu 
į .sutvertoj.*) nurodoma, kaip j 
"tikrąjį Dievą“ (Tėvą), Aukš
čiausiąjį ir YisagalintijĮ.

Apaštalas skelbia mums, kad 
. I.ogos buvo Jehovos veikėjas 
visame tvėrimo darbe — ’ Be Jo 
nebuvo padaryta nieko iš to, ka.; 
padaryta“. lie abejonės dėl tos 
pačios priežasties 1 Mozės Kny
gos apra-yme apie tvėrimą var
tojami daugiskaitos įvardžiui, 
tokie kaip "padarysime“ ir "mū
sų“ — "Padarykime žmogų į 
mūsų paveikslą ir į mūsų pana
šumą“.
"Trejybė“—apakinanti doktrina

Nebūtų galima suprasti, kaip 
Ligos atėjo ant žemės, buvo pa
darytas kūnu ir mirė kaip žmo
gaus Atpirkėjas, jei laikytumės 
“Trejyljės“ nuomonės apie Die
vą, nes tai turėtų reikšti, kad 
patsai Dievas, visutos Sutverto- 
jas, mirė. liet Trejybės teorija 
yra kita viduramžių paslaptis, 
įdiegta žmonėse, bet neturinti 
jokio pagrindo šventajame Rai
tė.

žodžio "trejybė“ nerandamu 
Biblijoje. Raštas kalba apie Tė
vo ir Sūnaus vienumą, bet aiš
ku, kad tai reiškia tikslo ir va
lios vienumą, o ne esybės vienu
mą. Jėzus meldėsi, kad tas pats 
vienumus būtų turp Jo paties iri 
Jo pasekėjų, (žiūr. Jono 17). I

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broaduray, So. Bostone
KARL .MICHEIA ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai 
siūlo

PILNA AKIŲ APTARNAVIMA
įskaitant:

• AKIMV PRIRINKIME
• AKINIŲ PARf'PINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS

• srm’zrsiv akinių lųsių pakeitimą
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDA

Galiam susikalbėti lietuviškai !
Medieaid (Wclfare)

Skambinti: 2 6 8-8500 Medicare
Master Cbarge priiauma

SLA
SLA—jau 88 metą

jo daugina kaip

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE
ja Beturiu 
SEPTYNIS KIUONŲS

SLA—didriaaria Beturiu
šaoša gyvybės agšaąušc Ir Ngąja paėaiąą, kari yra 
pigi, naa.SU8IVIEMUlMA8 uaMke pakm, a teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindą.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria aa pust 
kapitalą, tad jo apdraudė Ūkia Ir i 
Betuvta «a gąU gauti ftalrią klasių

nuo 8100.08 Iki 918.00048.

j < rrrrrrrrrrrr r • • - f———————————
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ;
OPOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentą Ina- 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žibamiems ir sau. JIB 8 oz. 1« savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su 86.00 apmokėjimu — JIB LABO* 
RATORY. 1437 So. 4«th Avė. Cicero. IIL 80850. JIB 
Atstovybė. 2498 Deogall Rd„ WMeer, 12. Ont, Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duiaburgeratr. 7-10, W. 
Germanv. Vaistinėse: J A J. 2557 W. 80th SL Chicago; 
snoo W. IGth st„ Cicero: 4754 S. WfM SL, ''hleafo; 
2923 N. Milvaukee Are. 1147 N. Aabbad Avk Chicago 
ir kitur.

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsim veltui spaudos. Kreipki 
tė.< šiuo adresu • .

LiCtuanian Rfble Studente, |
212 E. "rd Street.

Spring Yalhj, IU. 81382. I

(Skelbimas)

r

kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradiisL

8LA—duoda VAIKAMS ir jaunooliaaw labai pigią 1ERM 
apdraudą: ui 91JNNL00 apdraudos tik 88.00 
«o metams.

SLA—AKCIDENTALf ATORAUDA 

amžiaus asmenims.
klubą Ir draugiją uariaam. UI 91.009.00
Ha apdraudos mokestis 92.00 į motua

SLA—kuopos yra daugumoje Neturiu koloniją. KiriphJtio 
• kuopą veikėjus. Ir Ue

Gausite

097 Weet Mtk BtreeL Ntor Yevk. N.Y. 19901

vertv.jp


iJonui Tuinilai 90 metų

Vietines žinios
AR ŽINOTE? AR APSIRŪPINOTE?

Taigi, ar žinote, kad lie- susipažinti, pabendrauti 
pos 1-4 dienomis Bostone Nepraleiskite to 
susirenka SLA seimas, kad
jis posėdžiaus Statler Hi'.ton,

Birželio 24 d. Jonui Tuini- 
lai sukanka 90 metų am
žiaus. Tai vienas ii veikliųjų 
Bostono lietuvių, sulaukęs

Į tokio ilgo amžiaus.
I
; Sveikiname sukaktuvinin- 
; kų, linkėdami dar ilgų irt 
sveikatingų metų.

į

progos!
parašysimeI Kitų kartų 

į plačiau.
Dr. Vytenis Vašy liūnas ;

viešbuty, kad susipažinimo mokslininkų konferencijoje'j Vieinia ii New Jersey 
vakaras bus liepos 1 d. 6‘ j
vai. vak. So. Bostono Lietu-! Jaunas mokslininkas (fi-; Praeitą ketvirtadieni mū
viu Piliečių d-jos salėje, kad zikasi dr. Vytenis M. V ašy-p ų ištaigoje lašėsi A. Pet-
v n j e. tt-1 i liūnas, dirbąsliepos 2 d. Statler Hilton' 
viešbuty bus
tas, kad pasNėdnusieu Įsi- jo 
gyti bilietus (kaina $11» ga- pa kaitas

garsiajame kauskaitė-Honchar iš West 
. atatiei nnton, . fieldo, N.J. Į Bostoną ji at-
s faunus bąnk«>: Ma-sachusvt s Technolog,- važiav„ wvo ^mJnJ |
sn.amusie.il ĮSI-ĮJOS Institute, dažnai skaito: žjstamy ap^yt j. i

Ii ten nepakliūti, kad bi’b 
tus iš anksto galima užsisa- 
kyti pas Banketo komiteto 
pirmininką dr. A. Kapočių.

mokslininku
tarptautiniuose i
suvažiavimuo-; Viešnia yra Zuzanos I)a-.

vis - Petkauskienės duktė, j 
Jos motina ilgą laiką gyvo-' 
no So. Bostone ir tik prieš 10štai gegužės 28-31 dieno-

i mis jis dalyvavo Italijoje • metu išvažiavo gyventi pas': 
517 E. Broaduay. So. Bos- mokslininkų svarstybosc.! dukterį New Jersey. Ten ir 
ton. Ma s. 0212... tel. (617) kur buvo nagrinėjama 2e- 4nirė I. m. kovo 3 d.
26^-2660 (čekis rašomas mės ir Jupiterio mametosfe-1 j • -• !
"SLA Convention Commit- ros. ir skaitė ten paskaitą. ! dorintieji daugiau suzi-’ 
tee)? noti apie velionę, gali rasy-

S Birželio 11-11 dienomis tj j()8 dukteriai: Mrs. And- 
I seimą suvažiuos atsto- jis dalyvavo kitoje konfe- 

vų iš rvairių tolimų vietų, rencijoje Viminijos valsti-1PCW "onchar’ 325 Kimball 
Bus malonu ir Įdomu su jais joje. Avė.. Westfield, N.J. 07090.

COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 

Tel SW 8*2888

eficiaii įet*L 
Mūri siunčia 

tiesiog ii Wor eše

lone j Lietuvą ir kitas Rusk

BHJUM3. » B05TOR

Kulbokai jau grįžo 

ii Floridos

Buvę bostoniečiai Veroni
ka ir Vladas Kulbokai, žie
mų praleidę Floridoje, pra
eitą savaitę buvo atvažiavę 
i Bostoną, čia kelias dienas 
•pabuvoję, išvyko j savo va-

jis buvo užsukęs ir į Relei- J sarinę New Hampshire vals- ;
| tijoje, kur pasiliks iki ru
dens.

Bostone lankėsi 

akt. Henrikas Kačinskas

Praeitą savaitę kelias die
nas Bostone viešėjo atvykęs 
iš New Yorko aktorius Hen
rikas Kačinskas. Ta proga

Nr. 25, 1974 m. birželio 18

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

vio redakciją.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKfiS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniai* ir sekmadienbia veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
MO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— J Alki AI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Seat n dieniais ir lekeajieaiali 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai aaatebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VAD3VYBŽ

iNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite iiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
>kelias valandas įrengia
mas garo, karėto 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 IšSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuota* alyvos pristatymas

Senas parvirsta ir negir- *AINV ATLAS PARCELS CO.Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Flood Sųuare 
Rardicare Co.

tvarkingai

Peter M akt v y tu
CmUrtKM.
40 Ckarek 8(rast

& Miltan, Maan.
AUteta vtem satalsvme. rasuo
to ir prsiaktoHma tarto U teš
ka Ir vldnja, ąpiiasmų asam Ir 
te^Tta^^BLa ta • va-

Teiefeeaai 898-8878

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01804 

ToL 798*3347 
i* Worcesterte

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

gauti jvairiau-

ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

B. Svikft

M. J. AUaRA 
US KAST nOADUA? 
ent To DUSTun. M AM.

I E LETOS A 8 AN S-41SS 
irtrt Datai 

kopi«roa 8mimm 
•tikia* Laaram 

Vte^Ste reikmes ?a 
Kai ir mar y plctaberii 
Vteotte

netesi
Tetefoaas: AN 8-2806

\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakurnio

IFfi DIN IS 
OPTOMETR1STAS

Valandos:
bu^ 9 vai ryto iki 6 vai. vak 

Tročisdieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Bostea, Maas

TEL. AN 8-2134

Dr.Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTft)

0PT0MBTRI8T8
Valandos:

ano 10 ryto Iki 6 vakaro

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Farduodsms tiktai vatatas, itpiMome gydytojų rs 

ir tarias visas gatavas vaistus.

Jst rstt vaistų — eikit i beteviftkg vaistinę.
Sav. BmaotMi L. Roseogard, B. S-, Reg. Pharau

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

Tetaršant AN 8-4020

Nas 9 vaL ryte tai 8 vaL v« Mat y ra iveatadisaim Ir sakas.

841 E Broadvray

Nerast medžio be lakos, o E.

žmogaus — be ydos. įmraaaoaaaMaoraaaraoaaraasosraM

A. J. NAMAKSY
Rsal Estate A Insurance
321 Counfer Club Ri j ™ i **“ I”**1“ *i“u«i-* 1

Įtaru, (tartre. Mm. #21M •“Tlį“*?"'?' 2^?* H* W
Tol ?84B ’ P® plokitelų. Kaina 88.00. I pistasI Riaatialai išdaromi M

___ » Paltu Metančiame. I vietines camvboa medžiagų. ap-............................................................. — ............ vrauera | e raes ■<
rjrrrrr-—ujffnr irr........... 1.................................................Į maiste Ir pramonės gami

nių. Tūriam vietojo įvairių via

18 BOSTONO 1 LIETUVĄ 
kr kitais Rusi jos

Laisvės Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadleaiais 11-12 vaL
AM 1,430 KC ii WWBL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SU Brockton, Maas. 02402. TaL 584-7209

Pristatymas graikas kt 
garaataetao

į prekių Ii kitų kraitę visai ie-
•mis kainomis. Ba te, sinačia- 

ms matei#, piaigm ir gakta at 
sakyti jų gamybos prekea. Čia 

įmokMte pinigus, e giminia 
ten vietoje galia pasirinkti ai-

akytas prekes.

Taipogi tarpiaiakaajame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines Ba pas sava į svečios 
ar neetatiniam apaigyveaimaL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sąžiningaL Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Sckyrtaakl

Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobiltaoe 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo 
mm 9 vaL ryto iki 8 vaL

o
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL'g.g. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
388 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
TaL 2884068

*raraiMM*MiraiM>Miw«MraM«MiMiM«rarasrarararararasM*rararassssa

South Boston Savings Bank i Trans-Adantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETŲVttKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmiaisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Be r m ūdoj, 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) 
iiraiomi b e I a n k i an t — b a jokie 
papildome mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius I Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, {vairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-AtlanticTradinfiCo
. V r ■* *

(PODAROGIFTS INC. SKfRIŲS BOSTONE) 
'Darbo valandos: — ę_5

Ketvirtadieniais 9—8
šeštadieniais uždaryta

393 Weet Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Mase. 02127 
Telefonas: 2684764 
Visų skyrių vedėja AMeaa

ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

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

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

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

Skambinkite 825-9090

Jia atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto tai 5:30 vaL 
vakaro. 8E8TADIEKIA1S — nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

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

IJ A n A Kt.
6*

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

Skambinkite

268 - 4662

ui nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų {spėjimo indėlius moka 
(M tikrųjų toa rūšies indėliai duoda 
8.27% peiao)

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo pritik Utomi nuotakiai —

Bankas veikia 109-tuosius metas. - . w

8io banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus. —

Reikale su tarnautojais galima susikal bėti ir lietuvtfkaL Tartaa (AamtoJ yig 

viri $274,000,000

sn.amusie.il



