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Su išskėstais sparnais 
pavojui į Maskvą

Prez. Nizonas vėl skrenda j Sovietų Sąjungų "santy

kių šildyti“. Pakely austo* Briuselyje pasirašyti NATO 

deklaracijos. Gal užsuks ir |.Krynaų>wts»ivinti Jaltos koe~ j 
ferencijos laikų dvasios.^

šio antradienio rytą prez. ne. net ir Watergate byla
v*

Nixonas. dr. H. Kissingeris 
ir didis būrys patarėjų ir 
žurnalistų vėl pakilo naujon 
politinėn kelionėn ir plasno
ja į Maskvą senų gegutės 
kiaušinių šildyti.

Tie a, pradžioje ši dele
gacija porai dienų stabtels 
Briuselyje, kur susirenka ir 
kiti didieji NATO atstovai 
šios organizacijos 25 metų 
sukakties paminėti. Čia pre
zidentas Nixonas pasirašys 
bendrą NATO narių panau
jinto bendradarbiavimo de

neturinti trukdyti dviejų di
džiųjų galybių geram sugy
venimui vystytis.

Brežnevas pareiškė tikįs, 
kad pavyksią susitarti pože
minių atominių sprogdini
mų sustabdymo klausimu, o 
dar būsią pasiekta ir naujų 
taikios koegzistencijos susi
tarimų. Aišku, sovietams la
biausiai rūpi kuo palankiau
siomis sąlygomis prekybos 
ryšių išplėtimas, bilioninės 
Amerikos biznierių inve?ta- 
cijos į Sibiro dujas, kasyklas 
ir naujus fabrikus, nesurišus

\
klaiaciją. padiskutuos _bd«i-ijj .usitarlmų su kokiomis 
mo susitikimo su Brežnevu inorg komuniMinj0 režim0
problemas, P?in£°™uos a' nuolaidomis kražto viduje, 
pie Viduriniųjų Rytų taikos įio

ėio eutetikimo eu Brežnevudiplomatiją, ir. be to. bus 
proga pasitarti su naujais 
Vakarų Vdkietijos. Britani
jos ir Italijos vadais. Ketvir
tadienį prezidentas pakils 
kelionėn tiesiai į Kremlių.

Prieš šią kelionę Ameri
koje buvo pasigirdę ir gana 
skeptiškų balsų. Esą, prez. 
Nixono prestižas dabar ge
rokai pagraužtas Watergate 
bylos ir kitų jam primetamu 
kaltinimų, galima tikėtis dar 
ir "impyčinimo“, tad dery
bose su Brežnevu jis galis 
pasijusti silpnokas ar, siek
damas skambaus žodžio su
tarčių, galįs padaryti sovie
tams per didelių nuolaidų. 
Galvota, kad gal ir Brežne

prąga prez. MbnMąlr jo svi
tą* sovietai norį pavežioti ir 
po "plačiąją tėvynę“. Jis 
galėsiąs tarp kitų vietovių 
aplankyti Minską, būsiąs j

Maskvoje mirė 

marš. Žukovas
Širdies smūgiui išikus, 

birželio 18 d. Maskvoje mi
rė maršalas Georgijus Žuko
vas, 77 m. amžiaus.

Velionis br. o gailiausias
sovietų karys. Maskva ap- ..... . .
gynė* nuo nacių ir suderąsį Uuk •**<> kandadnUira, arba — galas!
nacių kariuomenei miltiną * ................ . .u
mūgj prie Stalingrado. Jis! Atrodo, artėja laikas, kai o lak vi pistalietinmkai 

užėmė ir Fer’.vna. vakarie-; laisvinusiame pasauly kraš- nulems ir politinio gyveni
niams ta garbę pėlnvt?* už- i tene laisv> padorūs piliečiai.1 mo kryplį. Pasirodo, jau da-
Uidus rusams ‘ I !bar *»‘e Kali mums l,arinkti

Į jvv-u-v-u-u-u-u-. u-l-u. gr atmesti net jr į gubema
Už nuopelnu* iisbuvo a»'-j . ..... *a»

dc'-aro*is dn»’riau nei 60 JOflūS V llKOltlS 
ordinu ir medalių ir keturis

i
Revolveriu nubaidė 

kandidatą į gubernatorius
Kandidatui j Masaackusetts gubernatorius Peteriui 

Fulleriui maskuota* "pištalietininkas“ pasakė: arka at-

Povilas Darnia. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje prez.i-ienta* 
■uo IMS m. Jis vadovauja ir 58-jam SLA seimui liepos 1-1 dieno
mis Bostone. »♦ I ira. i f

Rašytojų premija J. Kralikauskui

metais, geriausia pripažinę 
romaną "Tautvilą“ ir jo: 
autoriui Juozui Kralikaus 
kui paskyrė premiją.

toriaus postą kandidatus.
Štai Bostone į Massachu- 

setts gubernatoriaus kėdę 
buvo pasiryžęs kandidatuoti 
automobilių prekybininką*

apleido ligoninę
Žurnalistas Jonas Vilkai

tei aiaiinas zuKin ą ouvo. p^ (jvjejy sėkmingai pa-i Peter Fuller, kurio tėvas
nustūmę- , u; peckj, vėliau {jar^u operacijų vienoje iš 1924 ir 1928 metais čia bu- 
jam vėl guzo gen laikai, Jis. M ' y Vn liornniniu iau Ivo gubernatoriumi. Šis kan

'•artus *',»ske,^‘as 
S-gos didvyriu

Bet Stalinas Žukovą buvo

"Sovietų

pakilo ligi krato apsaugos 
ministerio kėdės, bet Chruš
čiovas vėl nus'ūmė. Paskuti

Nevv Yorko ligoninių jau vo gubernatoriumi. Šis kan
dėk pasveiko, kad galėjo ap- dldatas jau buvo susiorgani- 
leisti ligoninę ir išvažiuoti zavęs ir sav o rinkiminės ak- 

kur tikisi greitai cijos štabą ir atlikęs kitus 
parengiamuosius darbus, bet 
staiga ėmė ir vką veiklą su
stabdė ir pats nutilo. Net jo 
rėmėjai nustebo. Kas gi at
sitiko?

- ... ---------- ...... 8 sūnų, Kur tikisi greitai
muoju metu Žukovas v^i bu-iįigUkili pa9Veikti ir j 
vo atitinkamai paslov.ntas. ' New Yol1(, dartw

i T_ ’L..— *_
Austrija prezidentu 

"sirinko socialistą

| Ir mes jam to linkime.

Skyrybos skaldo 

Italijos katalikus

nusivežtas pavieni Kryme;,, ^‘ų Rasjtojų d-jo 
prie Juodosios jūros gausie, k“’?et *,r“ 
pasčdėti ten ir Brežnevo va-'» ^«e"aus1’ f“"16' l,te’ 
samamyje. į ratur<* kny?»- šl,emet *®»»*

Tikime, kad ii kelionėj 'Pienujai skirti buvo 
bus labai maloni ir spafcin- 81e “menys: pirm. Juozas! Rašytojas J. Kralikaus- 
ga, juodoji ikrą Šviežia ir Brazaitis, sokr. Paulius Jur- kas X™. I’a,asęs kelis :oma- 
vodka Jalta, t* abejojame.'1““, nariai — Nelž -Masalai- "u-- Uz juos yra gavės dvi 

i teks oama-: «• Pranas Naujokaitis ir Le- Draugo ir vieną Krėvės var- 
do premiją.ar prez. Nixonui teks pama . 

tyti nore mažą dali A. Solže-' onardas Žitkevičius, 
nicino aprašyto Gulago sa-į Komisija, peržiurėju i a- „ 
lyno, plačiai nukloto baltais! pje 25 knygas, i ’.ei- as 19731 nadoje. 
darbo stovyklų vergų kau-|
lais... f

Ir tik dabar paaiškėjo pa-

Rirzalin« 23 d. Autfnja Į prie šia ksadidato namų
T,k" vo prnzidents. Tan- Italijos vyskupą! .per bai-1 galine j jo aut0’ 

Id-de.,, buvo du: de nb..„ balsuoti užsky-imaW,j u*,hna,kiv^ vyra.,
Inn brueko majoras Lugge-iiybų Įstatymo panaikinimą. I prbMp, greta atrf£į j ;on. 
ris ir socialistu partijos už-|o gyventojų dauguma pam- kaulius revolverį b rimtai 

;pr »o reikalu ministeris Ru-» sakė už jo palikimą.
ioifqs Virschlae^eris kuris- Po to v yskupai svarstė,
:r laimėjo, gavęs 51.7'< bai- kas dabar daryti, o praeitą
sų.

Naujasis prezidentas for
maliai nepriklauso socialis-

sekmadienį buvo kairiųjų 
katalikų konferencija, ku
rioje dalyvavo j>er 300 at

tu partiiai. bet jo kandidatu-1 stovM; Kajbėtąjai pabrėžė 
pasiūlyti pasirūpino so-'savo 18 bažnyčiai,

Jis gyveno Toronte, Ka

vas nenorės nmtaitartjs su| Bet sovietai mūsų prezi-- SVEIKINAME 58-JI SUSIVIENIJIMO LIETUVIU
nea^k!”111' kUn° i de”£ P™™1! vistiek rimt?i! AMERIKOJE SEIMĄ, KURIS SUSIRINKS LIEPOS 1-4

ruošiasi. Kaip praneša už-j D STATLERIO HILTONO VIEŠBUTY BOSTONE. LIN- ? teritorinių vandenų pločio
Bet paskutinėm dienom .plėnio ndentai. šiom

cialiftas kancleris Kreiskin. kritikavo jos viržtaių 
' konservatizmą.

,"’**’"**0********’’**’*** Galimas daiktas, kad bus 
Venecuelo* sostinėje pra- sukurta kita krikščionių de-

•idėjo konferencija, kurioje mokratų partija, 
dalyvauja 5,000 atstovų iš 
148 valstybių. Konferencija 
spręs, be kitų klausimų, ir

prieš susitikimą aiškėja, kadLjienęnn Maskvoje pradėt’j NAŠIŲ DARBŲ, O JO ATSTOVAMS MA- susitarimo galimybę. Mat,
sovietai tokio svečio l«f ir kurie ren-!L0NIV D,ENV BOSTONE IR GRJ2TI NAMO KŪPI- y?? y***sovietai tokio svečio 
labai laukia.

Pravda rašo. kad Brežne
vas esąs pareiškęs, jog no
rįs tikrai pastovių santykiu j mo... 
su Amerika, neparemtu jo-1 
kiais laikinais išskaičiavi
mais. šio laikraščio nuomo-

^i^^^amVprSy-'NIEMS GRAŽIŲ ATSIMINIMŲ, 

ti Nixoną ir savo tautieti 
Kissingerį pagalbos užtari-

kad P. Viet
namo per 18 mėnesių nuo 
"taikos“ pasirašymo komu** 
nistai numušė a^ię ŽOO lėk 
tuvų rusų

aria
’KELEIVIO“ REDAKCIJA

toriniai* vandenimis laiko 3 
mylių pakrantė* ruožą, kito* į Nukentėjo ir čivi! 
12 mylių, o kitose net 200. cijos lėktuvai.

Pakeitimai sovietų 

vyriausybėje

pareiškė, jeigu jis neatšauk- 
dąa •avo kandidatūros į gu
bernatorius, tai... Tai—jam 
pačiam, jo žmonai ir aštuo- 
niems jo vaikams galas..

Nors Fulleris nesąs bailys, 
yra buvęs boksininkas, bet 
šį kartą apsisprendė pagal 
revolverio nurodymus.

Visą įvykį tyrinėja FBI, 
bet iki šiol minėjas "pistalie- 
tininkas“. sakęsis esąs kaž
kokios grvnės pasiuntinys, 
taisi į žeme nugrimzdo. Jo 
pėdsakų nei tarp pofesinna- 
lų nurikaltėlių, nei tarp Ful- 
lerio politinių priešų neuž
tikta.

Gal ir teisybę bus kadaise 
pasakęs vienas Mafijos gal
va. kad šie gen gateri a i salė
tų ir prezidentą bei kitos 
aukštus pareigūnus išrinkti, 
bet nenori. Jie gali tiktai iš
statyti savo kandidatus, o 
piliečiai tegu juos savo pini
gais išrenka... Matyti, tokie 
bandymai jau ir daromi.

Aagastiaas Janetettia, Ltstavss 
socialdemokratų partijos Mote 
Tilišje "Darbininkų BolmM re
daktorių 1902-1905 m., advoka-

Aukščisusia sovietu ad 
ministniciioie iškiliai mote 
ri? v^a Fureeva. Ji ilmi «ėd; 
kultūros ministerio kė^čip ’ 
bet, atrodo, netrukus teks r 
tu pareigu nasitraukti. ne? 
viešumon iškilę neteisė4* io*- 

n’tos ctatvba. Ji nenasuVyte 
ir ’ Aukščiauriaia tarvbn.

Manoma, kad ios vie^or 
ateisiąs Iptrijaunimo vada? 
Tiaželnfrova’.

Dėl rveikatos "įtrauk
siąs užsienio prekybos mi- 
m>*eris Patoličevas.

Užsienio ministeriui Gro- 
m-’vai būsi* vesta rf uintis 
už ienio politiko* planavi
mu ir bendru vadovavimu, o' 
einamiesiem reikalam tvar-I

K * <

tas, Vytauto Didi. universiteto .
K.m. idM, pn>r«.ri^ .Irp, **• bteiw paskirias dabar-; 
195A* K>n« |t’ms ambasadorius Wa-

’ — ' ahingtone Dobrininaa

Liepos 1,4 dienomis Bostone Statlerio Hiltono vieibuty posMiiaos 58-tasis 3LA seimas. Nuotrau
koje matome 45-jo seimo, kuris buvo susirinkęs 1948 m. birželio 21-28 d. Bostone, rengėjus pas 
IMassarhusetts gubernatorių, kuris jiems įteikė aavo sveikinimų seimui. Iš kairės į dešinę: S. 
Bud vi t is, J. Arlauskas (miręs), gubernatorius Bradfordas, A. Namaksis, dr. A. Kapočius (seimo 
banketo komisijos pirmininkas) ir vicegubemato rius A. Coolidge.

J
f Alfonsas Moravskis, Lietuvon 
į socialdemokratų spaudos pradi- 
: ninkas, nepriklausomos Lietuvos 
i universiteto profesorius, miręs

1941 m. Kaune.
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Bnra... o ar nebebus?
kurias buvo siunčiami pir- fija: “Tu mirk šiandien, o 
mieji politiniai kaliniai, Mo- aš rytoj“, 
je srity kalėjo ir vysk. T.

Blogiausioj padėty yra 
politiniai kaliniai, tie, kurie 
nubausti pagal baudžiamo-

Matulionis.
Štai prieš mus guli atversta jau antroji Aleksandro I .... MSoOemcioo knyga "Archipelag Gulag“. Iš jos puslapių! ^tai ką Solženicnuu rašo

vii kalba neįsivaizduojamos sovietinės praeities baisybės..aple ten pate*?"^’* kalinių, __,___.__ m_,
'Net didesnės, negu pirmojoje dalyje. Vaidenasi tiesiai
žvėrių pasaulis ir dvelkia kraujo kvapas.

Gal sakysite, kas čia naujo? Visa tai jau buvo praei
tyje. Mes patys jau esame išgyvenę revoliucijas, du pa
saulinius karus, fanatiškų totalitarinių režimų siautėji
mus, masinius nekaltų žmonių badu marinimus, šaudymus 
ir gyvų deginimus bei visišką šviesiosios dvasios vertybių 
suniekinimą. Visa tai jau buvo...

Ir šiandien vėl žmoniškai gyvendami, džiaugdamiesi 
saule, laisve, pažanga ir išsisvajotu rytojumi, anas baisią
sias diėnas atsimename tiktai tarsi klaikų sapną, kuris, ti
kime, tikrai nepasikartos ateinančią naktį. Tai jau buvo...

Bet kurgi toji gamtija, kad Solženicino vaizduoja
mas rusiškojo komunizmo sužvėrėjimas vėl negali grįžti? 
Ypač. kad jis dar visiškai ir nenUblėso.;Kodėl diktatūrinė
je santvarkoje. kur tauta neturi ‘jokio sprendžiamo bako, 

, kitame diktatoriuje vėl negali atgimti netgi viename as- 
.menyje Stalinas ir Hitleris?

Viskas yra galima, ir paguodos žodeliai “jau buvo“ 
yra visiškai neraminantieji.

pirmąją valandą:

Atvyko nauja kalinių 'kuo
pa. Visi jie apsivilkę taip, 
kaip buvo suimti. Tuos dra
bužius 'jie ir pabaigs čia 
vilkėti. Jei kunigas atvyko 
su sutana, tai ir vikcės ją, 
kol svipliš. Fraką užsivilkęs 
bus ir restorano padavėjas 
ieigu jis taip buvo suimtas.

Kai savi drabužiai su ’dė- 
’ės. kaliniai gaus paprastus 
maišus, kuriuose galvai ir 
•arkoms rJkišti praardomos 
kylės.

Atvykusios kalinių kuo- 
nos pasitikti ateina ilgu ap
siaustu apsivilkęs rotmistras 
Kurilka.

“Jis pašoka ant statinės 
ar kurio kito paaukštinimo 
ir kreipiasi nelautkai pik
tai:

Auttt. Lituaaistinfa Mokyklos 1955 me tų baigiamosios klasės mokiniai ir mokytojai. IA 
į kairę aidi ■mokini Dalia Simanavičiūtė, mokytojai Izidorius Giedraitis, Bernardas Braz- 

(UUonls, Kazys Mockus (mokyklos direktorius jau miręs), Veronika Kulbokienė ir mokinė Dailutė 
Adomkaityti. Stori ta pačia tvarka mokiniai R< laas Venckus, Reda Lendraitytė, Birutė Banaity- 
ti, Milda Gedmintaiti, Algimantas Gustaitis, Irena Nikolskytė, Regina Galdikaitė, d.uana Pilkaitė 
tt Antanas flkudzinskaa.

sistemingai naikina. Tai, 
“fašistai“, “liaudies prie-l 
šai“. Plėšikas, žmogžudys ir* 
panašūs kriminalistai dari 
gali pasitaisyti, bet ne “liau
dies priešai“. Tokiu? reikia 
naikinti. Taip mokė Leni
nas. j

Ui ką- gritstihs H straipsnį?

Už ką tik nori. Restorane 
napasakotą anekdotą pripa
žino prieš komunistus nu
kreipta agitacija — ir gau
ni pagal minėtą straipsnį 10 
metų.

Siuvėjas, įsmeigdamas a- 
datą į ant sienos kabantį se
ną laikraštį, pataikė į ten iš 
spausdintą Kaganovičių, ta
da svarbų komunistų vado
vybės narį, ir gavo TO metų.

Pardavėja. priimdama 
prašės, laikrašio popiery su
rašydama muilo gabalu— Ei-ei! Dėmesio! Čia ne

sovietinė respublika, o so-! pataikė parašyti per Stalino 
lovtkinė. Supraskite! Proku- kairią, — 10 motų. 
roro koja dar nebuvo įžen-S
gusi į Solovkų žemę! Ir ne- • žmogus nešė į klubą dide- 
įžengs! Žinokite: jūs čia at-j U StiUino biustą. Kad būtų

Ji, ttt pasmerkė pati. Aleksandrą Solženiein, ir už j

Ar dabartinis rusiškasis komunistinis režimas, po Ni
kitos Chruščiovo laikotarpio, kada nors viešai ir pakarto
tinai pasmerkė Solženicino atskleistą terorą?.

Ne.

istorinės tiesos žodį netgi išvijo jį iš tėvynės.

Ar dabartiniai Kremliaus vadai kada noi 
atvirai atmetė terorą, kaip komunistinei ideologijai 
timą ir ją biaurinantį elementą?

1949 m. spalio 22 d. tėvai 
išrinko pirmąjį mokyklos 

■ Tėvų komitetą, kuriam pir
mininkavo Irena Manomai- 
tienė, o nariai buvo Alek
sandras Ivaška (sene«nysi3 
ateivis) ir Povilas Žičkus.

Tada buvo nutarta, kad 
mokyklos reikalams tėvai 

įkas savaitę privalo mokėti 
25 nių Rateliu, kuris prie So. I po 50 centų, nežiūrint, kiek

Ii Bestm Lituanistines 
mokyklos praeities

Kaip jau esame praeitą ’ Bostono lituanistinėm mo- 
mfošję, Bostono Aukš- kyklos užuomazga yra «ie- 

,, . , > - , • .. .. . X, T7*’“’ltesniąjai lituanistinei Mo- jama su Bostono Tremti-
, bus tokia, sakysiu Teeikite“ pečių ir nunešė. ( kyldai šiemet sukanka 25 nių Rateliu, kuris prie So. ,F„ „v w..v¥. ..niurnu, mca

s viešai ir! — kelritės, sakysiu “gulti“ i^V0 1U metU8tovy*'; metai amžiaus.. Ta proga į- Bostono Šv. Petro lietuvių to? šeimos vaiku lankytų 
ociiai sve- _ l^iėin» «««« - I I domu bQtM žvigtelėti į jos parapijos susiorganizavo mdkyklą. Ir reikia pabrėž-

gitą te. Laiškus namo ra- <pirmą?iae kūrimosi dienas 1947 m. lapkričio 16 d. To ti. kad šid nutarimo būVo
.šyti šitaip: “Gyvas, sveikas,! F}eml?0» ne-
‘ Viskuo patenkinus. Tat ?ava’
kag“ * dino kolchozine kekse ir ga-

i * i vo 10 metų.
Ar šiandieninė partijos vadovybė išg»ildeno kada 1 Tai pabaigęs, Kurilka į „ 

viešuose teismuose Stalino laikų nusikaltimus? Ar suran- tuoj mokina sveikintis. ,.. . neMy® ūf kontrrevo- 
kiojo Stalino laikų šnipus ir “striolnikovus“, kaip tai pa- , lll^inę a??ta,cl^{ ?avo
darė Vakarų Vokietija ir kitos Vakarų valstybės po Hitle- ’ — Sveika, pirmoj karan- met«- jfe darbo metu sa-
rio pamsaako siautėjimo? tino **«•- ’*kabmo ant

toti. Sveika, pirmoji karan- n,no blu^°« 
tino kuopa! Blogai! Jūs tu-Į

Ne.

Ne.

Jeigu ne, tai aišku, kad anas siaubingas teroras bei
rite sušukti “Sveiki“ 
kad ir už įlankos būtų girdijeigu ne, MU aiSKU, nau anas siauuniga» ieiuia» uci 

jo išbandyti metodai ir šiandien rusiškojo komunizmo ma. Dviem šimtam žmonių , 8“ “
,Vo«na sušukus — turi sienos griūti. į ir gavo met™-

f •_ • Viena moteris, nuėjusi į į08 Pato*Pas dažnokai jsi- 
jJ?’ ceik/vę, buvo apkaltinta mel-1 braix^Mni lvairūs vandalai

pirmąsias
ar ankstyvesniuosius darbo ratelio iniciatyva šeštadie- laikomasi daugelį metų, kol 
metus, nes tai mūsų išeivi-, niais is sekmadieniais (2-4 mokyklos išlaikymo išlaktos 
jos kultūros istorijos puria- '»val. popiet) buvo pradėtos buvo mažos. Vėliau jo*, ge- 
pėlis. Deja. nors toji praei-j lietuvių ir anglų kalbo? pa- rokai pakilo, tad ir mokestį 
tis ir netolima, bet šiuo at-įmokos. Lietuvių kalbos pa-..teko kelti.
veju ir ją be paklaidų ar j niokos buvo skirtos daugiau-’ Jau pra<ižiįje‘ b„^o kilusi 
-įprągų atvaizduoti nėra! »ia tik naujųjų ateivių vai-I ie mokykiOs steigti
lengva, nes daug senos do- kams. kūne dabar lanke Šv.Į jr vaik * (larželjt jam
kumentinės medžiagos išsi- «- «**'’- 1 -------
barstė ar sunaikino į mokyk
los .patalpas dažnokai įsi

statyboje“ yra būtinai reikalingas įrankis.

Vadinasi, išaštrintų ašmenų Stalino piautuvas dar , *«ra««no -Kuopa: J vo 10 metų už romaną, kurį
ir šiandien kybo virš visų Sovietų Sąjungos apžiotų tautų ■ jęa- kajjniaj bešaukdami P8 Para5a- bet kuria nebuvo 
galvų. Jis kybo ir virš Lietuvos žaliųjų laukų, virš naujų ' ’ t*—„»„«-!««♦„.

Petro parapinę ar taip vadi.| d i ’rOko vaikų> jr a W4. 
namą vasaros mokyk- ja ^„4^ ttktai

1971 metais.
Pradžioje ši mokyklą va

dinta šeštadienine

las.
1949 m. iš Vokietijos at

vyko mc'k. Vladas Kulbo-
Visa ką čia apie sene?-1?Uri? i lituanistine mokykla, bet
vma. Ką via apie bestas vadavauti šiai sės- 1Qk0 _ «1(iarius iau Dilna

------------- kalbėsime, yra mrvVvVUi 'Jau, P,1“1’1 ?:!nei moayala1.. ketonu pradžios mokyklos
1919 m. vararų, atvykus ir aštuonių gimnazijos kla- 

dar daugiau seimu rs Euro- si„ iunginį, 4 buvo pavadin- 
pos. buvusios lietuvių k. pa- ta Bostono Aukštesniąją ii- 

' mokos jau nepatenkino t«-Į tuanistine Mokykla.. Toks

ir vagys.

Pakartoti. Sveika, pirmoji. Rašytojas Belinkovas ga-.n*ŪW praeitį 
, karantmo kuopa! | vo už I sukaupta Be

’ it------t, l 1—.-----v— 1 niosios T
Kurilka i išaPaU8dmtas.. ., | visiškai užkimo, -----------

ar reriauruotų pastatų, vire savų žmonių pastangomis is-' pradėjo antr«ų pamokų: I Nmata,4ti„, w ».! vi. 
pIMų mokslo ir kultūros įstaigų ir sužibėjusių naujų ir bėgti aplink stulpų irj

;sauk<: ’ ^yruo|[feWji,Įuj&j itny-j^jaunų talentų.

Tas giltinės piautuvas tuo tai*pu pakabintas tiktai 
kiek aukščiau, kad žmonės jo per daug aiškiai neįžiūrėtų, 
kad jis tuo tarpu jų negąsdintų, neslopintų nuotaikos, ne
mažintų darbingumo ir pasitikėjimo rytdiena.

Aitrtji Solženicino bomba
Vos tik spėjus po platų- > būtų paskandinti T Ą praei- 

’jį pasaulį pasklisti iš Sovie-jtį!“
^tų S-gos ištremto Nobelio

— Kojeles aukštyn, koje
les aukštyn!*

Taip juos gainiojo, kol 
mažai kas ant kojų bestovė
jo.

Šitos pirmosios Solovkų 
stovyklos vado “painokos“ 
jau aiškiai rodo. kokia ten 
tvarka, koks ten kalnių gy
venimas.

goję daugybė:’^

Ui darbo normą nevykdymą 
ir degino, ir šaldė 

Karelijos šiaurėje viena

premijos laureato Alėksand- Kaip pirmajame, taip ir
ro Solženicino pirmajam antrajame tome yra suteBc- 

’ "Gulago salyno“ (Archipe-įta tiek faktų, kurie vis vie- 
.. lag Gulag) knygos tomui,jnas už kitą baisesni, kad 

jau pasirodė ir antrasis to-{laikraščio straipsnyje neį- 
, mas. Pirmajame tome auto- manoma jų nė didesnės da- 
. rius daugiau dėmesio ?kvrė į lies suminėti. Taigi pasiten- 

suėmimų technikai, tardy- i kinsime tik nuotrupomis. 
. mama, kalėįimų gyvenimui, į tiktai bent trumpais žvilgs-

trėmimamsik tX Antrajame; niais pro to pragaro angą.
SoBeniciua, mu, veda į Pirlniau3ia a, tas apie

1 sa yno lr'Solovecko salos koncentra-
jo."žemieėių“ gilumų, supa. ,4^, stovyWagj ne9 log ir

i žiadms su koncentracijos, buvo "Gulago salyno“ pra-
■Btevjifclų gyvenimą jo žtau-idininkės.

'/Tumais, žmoniškųjų vertv-
hiu pajuoka, žmonių fiziniu

dr dvarinhi naikinimu. Tai 
''pražūčiai pasmerktų milionų 

nužmogintųjų pasaulis, tu- 
savą kalbą, moralę ir 

įstatymus.

Tenai taip baisu, kad Sol-

Bostono Aukštes- 
Lituanistinės Mo

kyklos ilgamečio mokytojo 
ir buvusio jos vedėjo —
Antante Mažiulio.! ,vų. ir buvo susirūpinta į josvardasir mokslo progra- 

| steigti keliu skyrių mokyklų, ma išlfko ligi šios dienos.1 
j kurioje būtų laikomasi — *' " 1ne-

čekistai jiems liepė viską: Lietuvos vidu-
atlikti plikomis rankomis ■nnes lletuv,u ka|-
nes valiutos — nė kapeikos.

Atsiminkime, kad tai to
limoji šiaurė, kur žemė pąla 

nei

bos bei literatūros ir Lietu
vos istorijos programų.

Tų niimuįu šios mokvklos 
steigėjų tarne minėtini: 
Juozą? AiMėnas. Romual
das Budreika. Daumantas 
čiba?. d r. Jureis Gimbutas,

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAS

š.’ m’, birželio 14 d. LF 
Tarvba turėjo savo posėdį 
fondo būstinėje, Chicagoje. 
Be kitko, nutarta 1975 metų

kalinių kuopa prie kelių tie-Į kartus daugiau,
amo daubų 1929 m. nepa- ^?one. a.r New .Tolke-..1'.'
dirbo tiek, kiek buvo reika- [ dirbo., ir žuvo tūkstančiai .....................
lauta. Dėl to 100 Valinių bu-| kalinių dėl bado. šalčio ir Juozas Kapočius. Stasvs Lu- LF narių metini visuotinį su- 
vo suvaryti į laužą ir sude-lyriško elgesio.. Darbas švs, Irena Manomaitienė. važiavimą šaukti balandžio
ginti.

Geriau nprižbriumM* 
taip toje "aekų nacW* 
dinamitie. '

Už tokį pat “nusikaltimą“ 
kitoje statykloje Krišnoj 
Gorite 150 kalinių per naktį 
buvo patikti mfike, ir ten 
risi mirtinai sužalo.

Tokie ir panašūs faktai 
, - . “Gulago salyno“ stovyklose

kurie jstiaiaė vūrturi^. lm- paprastas reiškinys, sa-
pyfldbje, nRinėje. 
ra lengviau BUfctf 
Tai 

tdaife.

ko Sotženicinas.

Solovecko stovyklos
______  1981 m. 9taiia« sumanė
gg I^Esujua^i Baltąją jūrą sa Baf-

Pažvelgę į žemėlapį, 
tojoj jūroj rasite Solovecko sur išsisuka. Tai žiaurūs gy- 
salyną, turinti apie 347 kv. vuliaf, kurie gali išplėšti 
•kilometrų ploto, čia XV am-’ paskutinį duonos kąsnį B 
žiuje buvo įkurtas vienuoly-t bastai ndižtamėio ksffnfo, kū
nas. o komunistų vaidžia rie nušutini kitue kalinius k*

buvo užbaigtas nė dienos 
nepavėlavus.

1933 m. Stalinas su kitais

Kazys Mockus. Povilas Žič
kus. o iš seniau atvvkusiujų 
— Alek-andras Ivaška. An
tanas Matioška ir kt. 

aukštais “ponais“ jau plaukė; .Tie sudarė mokyklai steig
tam kanalu, o kiek vėliau at- ti komitetą, kuriame buvo: 
vyko net 120 irišvtojų, kurie dr. Mariia Alseikaitė-Gim-
netimanė, kaip džiaugti? ir 
liaupsinti “dirbančiųjų he
roizmo“. Gal jie ir nežinoto, 
kaip t* daibas buvo atlik
ta* Gal niekam jų nė i gal
vą neatėjo, kad pinnąją žie
mą to kanalo darbuose žuvo 
108,000 žmonių, o juk buvo 
eRibama dvi žiemas ir vasa
rą. Skaičiuojama, kad

188,
000 kalinių. 228 kilometrų 
kanale reikėjo įrengti 10 
šftūžų. Inžinieriai pareikala
vo betono ir geležies. Jiems 

naudokite medį. In-(

Ube toje kanalo statyboje 
foro per 200,000 kalinių.

Kitą karta vėl grįšime prie 
minėtos Solženicino knygos.

ženieino žodžiais: “Dieve.) 1923 m. čia įkūrė pirmąsias, jų drabužh*psa*sšla berto-j į*®“*“1 •
kokio kanalo dugne galima koncentracijos stovyklas, į mis, kurių gyvenimo flloso-#™n^ ir “atokių mašinų, o

e, * >;

butienė. Vladas Kulboką* ir 
Kazimieras Mockus, šis ko
mitetas susitarė su klebonu

12 d. Tą dieną Martiniųue 
restorane bus milijono už
baigimo balius su menine 
programa. Tarybos narys 
solistas Stasy? Baras rūpbv- 
sis sudaryti momentui tin
kamą programą. Baliui niež
ti numatomas sudaryti pla
tus komitetas iš mūsų visuo
menininkų. kultūrininkų

kun. Pr. Virmauskiu dėl šv. verslininkų bei organizaciją 
Petro lietuviu parapi jos mo- j atstovų, 
kvklos patatou. kuria? tuo
metu gavo visiškai veltui.

Pamokos prasidėjo 1949 
i m. rucsėio 17 d., susirinkus 

viso 25 mokiniams. Tuomet no
pamaldų mokiniams klasėje 
žodi tarė /orei. Kazimieras 
Vibonavičius, lietuviu raš
tijoje žinomas Jono Kmito

. Dar šiais metais įaili jono! 
užbaigti bus suruošti vajaus 
renginiai New Yorke. Cleva- 
lande ir kitose lietuviu kolo* 
nijose. Chicagoje teks. va
jaus vakaras bu? lapkričio 
23 d. Jaunimo Centre.

vardu, ir So. Bostono šv.
Petro lietuviu parapijos kie-J liftu VOS TFMPr art ai 

********************* i bona? kun. Prancfškus Vir-
Tunme Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50

Parink p.Ji.t.mo. i ,maU^S' P"'31'?™.? t
K-teiTj. Jo k.i»,'‘uanl9tl.nfa mokyklos S>oW- 

yy.Oft | jo pareigas.

r . Z . y .. .. .. i n t -
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Okupuotoje Lietuvoje
Alsai okupantai, kiliu ii Lietuvai!

Mirė dail. Stasys Ušinskas Salomėja Nėris mirė 1945 
metais Maskvoje.

Birželio 12 d. po sunkios
ligoe Kaune mirė įžymus Tarp 42 kandidatų 9 rusai 
dailininkas Stasys Ušmskas, i
Dailės instituto profesorius. "Tiesa“ birželio 12 d. pa- 

' skelbė kandidatų į Sovietų 
Velionis gimęs 1905 m. S-gos Aukščiausiąją Tarybą

Pakruojyje. Baigęs Kauno 
meno mokyklą, jis išvyko į 
Paryžių, kur studijavo Tai

komojo meno mokykloje. 
1933 m. grįžo i Kauną ir ta
po monumentaliosios tapy 
bos pradininku Lietuvoje.

St Ušmskas nuo 1932 m. 
dalyvavo vietos ir užsienio 
meno parodose. 1939 m. pa
rodoje New Yorke ‘jis buvo 
apdovanotas Grand Prix ir 
auksiniais medaliais.

Dail. S. Ušinskas turi di 
dėlių nuopelnu ir Lietuvos 
scenografijai. Jis yra sukū
ręs kelias dešimtis dekorą
cijų ir kostiumų projektu? 
(Komervilio varpai. Piršly
bos, Šekspyro Dvyliktoji 
naktis. Balio Sruogos Milži
no paunksmė ir kt.).

S. Ušinskas buvo ir Lietu 
vos lėlių teatro pradininkas 
sukūres meniškas ir labai 
"išradingas“ lėles ir sceno
vaizdį Antano Gustaičio vei 
kaitri "Silvestras Dūdelė“ 
kuris buvo pastatytas Kaune 
Ir apkeliavo provinciją.

ir Tautybių Tary bą sąrašą 
(adangi ‘jų tiek pat reikėjo 

ir išrinkti, tai birželio 16 d. 
jie visi ir buvo išrinkti.

Taip tų 42 kandidatų 9 
yra rusai, iš kurių du kariš
kiai. įdomu, kad Alytaus a- 
pygarda "išrinko“ į Tauty
bių Tarybą Sovietų S-gos
gynybos minitro pavaduo
toją Mikalojų Ogarkovą. Jis 
ten atstovaus lietuviams... O 
kokia tai "garbė“ alytiš
kiams!..

Antrą rusą kariškį "išrin 
ko“ Biržų apygarda. Tai bū
siąs irgi lietuvių atstovas — 
Viktoras Frolovas!..

Tai naujosios "tėvynės“ 

platumėli*!..

LEIVIS. sa BOSTOR

Dr. Jonas Šliūpas, aušrininkas, didžiausią poveikį 
padaręs JAV lietuvių visuomeniniam gyvenimui, 
vienas iš SLA steigėjų, miręs 1944 au 1 ledyne. Jis 
bus pagerbtas 3S-jame SLA seime, kuris nusirinks

I

llostone liepos 1-4 d.

žentą tenisonaitė Ką tik gavome

Pirmoji atostogų diena
Velykų atostogos prasidėjo labai anksti. Darželiuose

į Adomas Galdikas, apie 
150 dailininko Adomo Gal
diko spalvotų reprodukcijų

_____ _______ ___________________ ir nespalvotų paveikslų, su
jau žydėjo narcizai ir krokai. Krūmai ėmė atsargiai ža-’Charlotte^NSillard^ ^studija 
liuoti. Tik medžiai dar miegojo žiemos miegu. Pumpurai
nesiskleidė. Nors ir kovo pabaiga, pavasaris į Belgiją pa
vėlavo.

Vienuolikos metų Henrikas su tėveliais ir dviem vy
resnėmis sesutėmis Maryte ir Lilyte išvyko į Ispaniją atos
togauti. Lėktuvu iš Briuselio į Malagą. Henrikui keliauti 
lėktuvu nebe naujiena. Pernai jie ingi atostogavo Anda
lūzijoje. šiais metais jie grįžta į tą pačią baltą vilą prie 
Viduržemio jūros, netoli Gibraltaro.

, Briuselio aerodrome pūtė šaltas vėjas ir slinko tingūs 
Į lietaus debesys. Praskridus Paryžių, protarpiais pro debe- 
i sų dangą pasirodydavo marga žemės mozaika. V i iš Bis- 
Į kajaus įlankos Henrikas pastebėjo laivą. Tiesa, tik maža, 

balta juostelė, bet vis tiek aiškiai matoma. Toliau pro pū
kuotus debesų plyšius pasirodė snieguotos Sierra Nevada 
kalnų viršūnės. Tik jau nusileidus Torromolino aerodro
me, saulė šildė kaip vasarą, ir lingavo žalios palmės.

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 $17.90, su persiuntimu— 
$17.30. Gyvenantieji Massa- 
chusetts valstijoje dar pri
moka 3r< 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.

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

idkytojau 
:ykirtje, F

. Hgą ląiką m 
mas meno mokv 
svs Ušinskas išrodė didelį 
būrį naujų dailininkų.

auda 
Sta-

Minis Salomėjos Nėries 

gimtadienį

Autobusas važiavo vėl tuo pačiu vingiuotu plentu 
kaip pernai. Pravažiuojant Marbeklą, milžinas vis miego
jo kalno šlaite. Henrikas dabar aiškiai mato miegantį mil
žiną. Pernai jam mama tai parodė. Milžino galva guli ant 
kalno viršūnės. Akys užmerktos. Didelė nosis, kampuotas 
smalkias ir kaklas. Jo kūnas prisišliejęs prie kalno šono,

va veda Lietuvą į "rojų“.' nų“ ir "tarnavimo“ ^1! o kojon siekia Mat^Uoa miertelj Itankoa,tonais nuleis- ^9“
kodėl už tai nebučiuojame cija. "Keleivis” kovoja prieš'14,8 2emi'n’Pir8tai8 liečia pakalnę. Labai didelis Jis turėjo ; Naujokaitis,
Kremliaus bosų naginių. į tuos lietuvius, kurie tarnau- būti, mąsto berniukas. Jis atidžiai žvelgia į Andalūzijos 
kaip tai daro Varkalis? Į ja Maskvai, atmeta jos ve-! kalnus. bene pamatys daugiau miegančių milžinų.

Dėl to "Nemuno Kraštas“ į damą tautų pavergimo poli-i . »
mums susumuoja tokias iš- tika ir padeda pavergtiesiem, Bet ne. Maibella yla visai vienas. Jis guli veidą atsU- v__jaa x* CI1—-„l.; 
vadas: I išsilaisvinti. • kęs į 'jūrą, Iš kebo dar aiškiai matomas jo profilis. Kaip ’*Sa{ mf;al, “ii”™™

1. Keleivis yra buvu-io| Bet Varkalio suminėtas ir* J“ Un »b»‘*rio, mama jau pernai pasakojo;
i.- i-,,* .. —.a*—. «m

kodėl nešloviname rusų oku- krašto laisvinimo kovai, 
pacijos, komunistinio rėži- Nuo pirmo savo numerio jis 
mo, nematome, kaip Mask-j kovojo prieš bet kokią ’tar-

Lietuvių literatūros istori
ja. I tomas (Nuo Mažvydo

"Tiesa“ birželio 11 d. iš
spausdino Kirgizijos miesto 
Neftianyje kamni nuotrau- .
ka ir su vergo pasi didžia vi- Lietuvos fašistinio 
mu parašė: "Ir platus gi ideaHzuotoyas.
kraštas mūs gimtasis...“ ; 2. Keleivis -

, tarnas“, nes remia

$10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autoriui 
užsakė -parašyti IJetuvių 

kone
,a*isi mūsų literatūros pradi-

. ninkai. su ’jų kūrybos pavyz-
... ..... . įdžiais, bei mūsų periodinės— Labai senais laikais.gyveno mūsų žemėje milžinai. kurčiai

"vaduotojų! Hausias ir melagingiausias. Jie buVo dideshi už medžius. O ir nuftkai augo tada dnu£ ‘
‘mia Vl>ką, Į Jis sako: "Keleivis“ ko- aukštesni. Ir kitokie gyvuliai bėginėjo pegu dabar. Milži- • Amazonės džiunglėse, ro-

Vadinasi, norima įkalti, .,r i tvoja prieš tauto* interesus“. nai gyveno taikiai, laimingai ir,ginė laukinių karvių ban- manas j»ara*ė Jose Eustaslo
lietuviams į galvas, kad jų * Keleivis-lietuvių tau? ‘'Keleivis“ virš 60 metų ve** das. Paskui atsirado ant žemės žmogus. Jis ėmė statyti Ėryera. Vertė P. Gaučys. 355

rezimo; Alberto Annieso paskelbtas 
trečias kaltinimas pas žiau-

lietiniams j galvas, kan jų uviuvių wu-
gimtasi-- kraštas yra ne Lie- į* pn«ia». m» las" l,nes 
tuva, bet visa Sovietija... , dabartim Lietuvos režimą.

da kovą už Lietuvos laisvę, miestus, ir milžinams nebeliko vietas. Iš pradžių jie pasi- pri*. kalba $6.00. 
v kovoja už Lietuvos gyven- traukė į aukštus kalnus. Bet žmogUs ėjo ir kirto miškus.
^VkrJtu«aSu TO-ohN1 ‘"to *"**’•• -04 iSnaVd°ji- Lipu ant kalnų ir rausėsi j gelmes, ieškodamas turtų: mi-

i ---------------- , , . , ... • | mo sumažinimą visame neralų, metalų ir brangiųjų aikmenų. Milžinai, matydami,
.pradės įrodinėti. af visų me s, vne™1"^-oViu!Jis.kovoJa J2 ketu- jy gyvenvietės naikinamos, nutarė (persikelti į kitas
1 ES k^j^TasL^ ZS’® i’S V,ų taUtOS m“ ‘ >da»^ Vieną dieną jie susirinko ir išvyko. Kur ir kaip?

i mis pagimdė kadaise pra. a- šmeižtų girdėjęs, bet Įsitiki- SIMO KUDIRKOS VAJUS
šluodamas pro Vilnių... H1?8 kad geriausia būtų elg- papasakoti. Tik ant mėnulio yra dar du pasilikę. Vie- mai. Aloyzo Barono,
1 'tis pagal poeto P. Armino Londone yra Amnesty nas stovi stačias, o antras sėdi. Kartais aiškiai matomi. . pd., kaina $4.50.

eilėraščio mintį: International organizacijos I
Jei tavo vr’ sąžinė irrvna centras. Ta organizacija rū-' MaibeUos milžinas buvo labai senas ir nebenorėjo Krikičionu pakulyje, pa- 
Nepaisyk, kad šlovę tau plėšo ’ pinasi visokių rūšių politi- keliauti. Jis buvo kaip senas medis, kūno nebegalima per- sauliėkio vaidmuo išganymo 

kaimynai, • n’a’8 kaliniais. Ji turi 30,000 soointi. Aiamelia myiejo savo gražiąją Andalūziją ir ne- irtorijoje, Antanas Macei- 
1 narių 62-se kraštuose. norėjo sKirtia su «avo gimtuoju kraštu. Todėl jis, vienas na- psl.. kaina $7.00.

Palauksime.

Lapkričio 17 d. nuo poe 
tės Salomėjos Nėries (Bu 
čienės) gimimo sukanka 70 . ,

O JI * iyn^anJa" chozai projjektuoja bendras 
si tfkflmmgai paminėti. Jai v* ‘ į\

Suvienija kolchozu*

kol*

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

Šilko tinklai. 7 pasakoji- 
182

organizuoti sudarytas dide
lis komitetas su Lenino pre
mijos laureatu Eduardu 
Mieželaičiu priešaky.

• ė

kiaulides 24,000 kiaulių. 1 Tefaingu keliu eik — žinoki, jog i
j Į paika*. ’ jį kiekvieną mėnesį iš tu-: pneiglaude prie kamo papėdės. Gaivą paguldęs

Septyni Kupiškio rajono iNor« loja—nustoja, kai pereina Į rimų kalinių sąrašo pasiren-; ant kalno, jis veidą nukreipė į mėlyną jūrą. žvelgdamas
kolchozai ture? 12,000 peni-1 • laika*.'fca 3 asmenis ir rašo laiškus į saulę, Maibella laukė mirties. Bet Visagaliui pagailoj
mų kiaulių ūkį. j Negirdom žadėjome pra- jų kraštų valdžios žmo-. senojo milžino ir jį pavertė į uolą. Todėl ant to kalno nie-j

leisti ir šituos "Nemuno j n®ms- į kai> neauga, nei medžiai, nei krūmai. Aikmenys ir rama-
Krašto“ sapaliojimus, bet į’ Amnestv International y. M 1 • •• •< •• •

Ką kiti rašo?
NAUJIENOS GINA KELEIVI

Vakarų Vokietijoje yra montuoja 
'leidžiamas palyginamai ne-*""' 
Uogos išvaizdos žumaliu-į

ir "anapus“, ir
siapus”...

Bet akylesnis skaitytojas
kas "Nemuno Kraštas“. Jo i vis tiek tuoj gali suprasti, 
leidėju žymimas Zimmer-: -kad "Nemuno Krašto“ gar- 

‘ ‘ binamas dievas yra su bur
lioko barzda ir vienoje ran
koje laiko kūjį, o kitoje — 
pjautuvą...

mann - Verlag Witzenhau- 
sene. Atsakingas redakto
rius — Albert Annies. Tik
rieji redaktoriai nenurodyti.

Šie "nežinomieji“ redak-. Deja. šių metų Nr. 1 buvo 
toriai, atrodo, gerai žino sa-| išspausdintas ilgas A. Var- 
vo tikįą ir apskaičiavę jam kalio (lyg gyvenančio JAV) 
siekti būdą. Jie kartais tarp Į straipsnis, kuris ėmė ir su- 
gražiai sumaišo savo muti- *
nėli, kari skaitytoias prarytų
ir kručams, ir smėlį. "Nemu
no Kraštas“ greta atsargios

griovė tą apskaičiuotą "pu
siausvyrą“ ir visai plikai ati
dengė "Nemuno Krašto“ 

komunistinės propagandos I ^rum?t4 vandenėlį ir jo kva- 
iSa pat prideda ir buvusio!^
nepriklauMuios Lietuvos iš- 
UkBurio pareMno grafo- 
mantta eilėrašti, ir žvmes-

Minėtame straipsny duo
dama labai daug ištraukų iš 
Keleivio vedamųjų, kur mes,n.as

tą reikalą įsikišo Naujienos, j ra neutrali organizacija, to- 
kurios birželio 14 d. ilgame j dėl ji tokiems vajams pasi
vedamajame, sumaldamos renka vieną asmenį iš komu- 
Keleiviui primetamus kalti- nistinio bloko, antrą iš Va- 
nimus, taip kitko taip rašo: karų ir trečią iš neutraliųjų.

I Birželio mėnesį pasirink- 
"Tvirtinti. kad "Keleivis“ tųjų 3 kalinių taipe yra Si- 

idealizuoja Lietuvos buvusį mas Kudirka.
fašistinį režimą, gali tiktai) - .
Albert Annies, kuris "Kelei-'. ParfW,.e- ka<* to-
vio“ nepažįsta, su "Relei-' *,e du?d3
vio“ redaktorių neišūkal- ’V3,S"'- kad tas
bėjo. Jeigu jis būtų pavar-. m,nct?-: '"^mzacijos ąygis 
tęs "Keleivio“ puslapius. I K?™ lr Simo Kudlrkos 
k“i Lietuvoje buto panai-1 Bla,sv,mm»-
kinta demokratinė santvar-j 
ka, tai tokio tvirtinimo ne-[ 
būtų skelbęs. "Keleivis“ vi-' 
są laiką protestavo ir kėlė; 
balsą prieš bet kokį fašizmo j 
pasireiškimą. "Keleiviui“ i 
niekad nepatiko itališkas, į ...
lietuviškas arba rusiškas fa- atstovui Vincui Balidkui ?u- 
šizmas. Tiktai Varkalis "Ne- kako 70 metų amžiaus. Jis 
muno Krašte“ gali toki me- Virbaly, baigė Vilka- 
lagingą tvirtinimą skelbti, 'viškio gimnaziją ir Aukštąją 

Antras kaltinimas "Kelei- Vienos prekybos mokyklą, 
vra "vaduotojų Ur- Grįžęs į Lietuvą, dirbo Lie- 

Kiek Amerikos lietu- tuvos Banke, Eltoje, o 1938

ANGLIJA

Lietuves atstovui Balickui 

70 metų amžiaus

Gegužės 11 d. Lietuvos

nom apžėlusi tamsi uola, — baigė mama pasaką.
Autobusas pravažiuoja Esteponos kaimą, ir Henri

kas pamato didelį, baltą pastatą, kurio pernai dar nebu
vo. Jaučių kautynių arena. Kokie beširdžiai žmonės, mąs
to berniukas. Nei jis, nei jo tėveliai niekada nenorėtų eiti 
žiūrėti. Cirkas Ui jau kitas dalykas.

Saulė smalkiai kaitina pro langą. Autobusas karėtas, 
ir Henrikas yra iabai ištroškęs. Atvažiavę į vasarvietę, 
jie visi pieUuja restorane, ir berniukas geria limonadą, 
kuris čia yra daug gardesnis. Marytė, tik metais už jį vy
resnė, ilgi geria limonadą. Lilytei tėvelis jau pila į stikli
nę raudono vyno. Jinai didelė ir viską žino. Gera sesutė. 
Jo namų darbus paUiso ir duoda įdomių knygų paskai
tyti. Su Maryte jis kartais barasi. Bet ne per atostogas. 
Dabar jis ir Marytė pavalgę skuba į pajūrį pažiūrėti, ar 
jau yra atėjęs Don Peįie su arkliais.

Don Pepe yra laibai senas ir sudžiūvęs ispanas. Jo sau
lėje nudegintas, raukšlėtas veidas atrodo kaip sena oda. 
Don Pepe turi vieną baltą ir du raudus arklius. Už šimtą 
pezų per vaėandą galima su juo kaitų joti palei jūros 
krantą arba į skalnus. Henrikui patinka jodinėti ant bal
tojo aitkiio. Bet Don Pepe nėra. Jis rikliausiai atvyks ry
toj, išgirdęs, kad turistai jau susirinko į vasarvietę.

viui“
a

nio išeivijos rąžytojo kūrini, esame palietę vieną ar kitąl71.3!118, 2mama»
• • M . a • _ W B O AR V* B

sąmoningai nepažymėda
mas. jž kur jis ueraoausdin- 
tas, kad atrodytu, iog rašy
tojas pats jį žurnaliukui at- ____________ _____________
siuntė ir jame bendradar- šome. tai butų lyg ir gerai. alsvcm8 
biaiija. taigi — gabiai »ri-|t*,t kodėl gi neiname toliau: n *

mūsų Vi«iiom«nė, vrt« ŪJ niekad niekeno tarnu nebu-IP^rtJU Lietuvos pasiuJZa vS «£ ">• ”KeIei**" visa la*a «ri-'nyMje IXmd°ne- 1967

mus leiu ____ ______ _____ j-______ Viduržemio jūros vanduo toks skaidrus, ir berniukas
"^Keleivis“ m. buvo paskirtas’’prekybos mato mažas sidabrines žuvytes. Upelis, kuris netoliem 
imu n«h,i-i patarėju Lietuvos pasiunti- įteka į jūrą. yra pilnas varlių. Pernai Lilyte prie upelio vos

visą laiką pri
pasiunti

m. tik neužmynė ant gy. atės. O kaimynų viloje berniukas iš

ROMANAI

ir aunua, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl„ 

'kaina $4.50,
Sunkiausiu keliu, roma

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

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

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

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanai 
365 psl.. kaina $5.

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

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

Andrius Valuckaa, NE
MUNO SONOS, romanaa-iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SONOS, U tomiA 
428 psl, kaina $4.00.

Aidai ir šešėliai, premi- 
Va- 
pri.,

kaina $5.00.

verkia. Kad anie išeivijoje tart Lietuvos laisvei ir Pa‘ «a.,euT;‘ - v « Antwerpen., rado darželyje ant laiptų gulinau gyvatę. juott> r9D13r>ag. paraii
pasitaikančius blogumus ra- Windinen.s krašto piliečių ™ B- Balučiui, Vincas Ba- Mama bijo kirminų ir Įspėjo vaikus gerai žiūrėti. Kavaliūnas, 234

laisvėms. "Keleivis“ uriU-J° »«•' har?" ,D.„ kaina
Ii»4ip m

pnta 
vedamo d’Affaire* titulu. (Bus daugiau)

— — t

v
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gaisro, švento Kristupo me- 
daliką nuo potvynio ir pa
vietrės, šventą Benediktą, 
kad apsaugotų naminius gy
vulius, šventą Antaną, kad 
eurastų vagių pavogtus pini* 
gus ir švento Roko šuniuką1 
Sems, katrie neprimato ke
lio iš karčiamos namo. Tai 
turėtų didelio 'pasisekimo, 
ba niekas tokių brangiu be- 
nepitų neduoda. Be to. Mai 
ki, mes kiekvienam nabaš 
ninkui ant krūtinės atlapo 
'pasodinsime po kinetiką, 
'gražiai nugiedosim j kapi
nes, šermenis iškelsime su 
gyvatine ir visus frentus iš- 
versime iš kojų.
' — O iš kur, tėve, imsi pi
nigus tokiam mirusiųjų ban 
ketui?

Užteks, Maiki. viskam, 
’nes pagal policy mes nei mi
rusio vaikams nei vaikai
čiams nieko nemokėsime. 
Juk kiek jiems beduotumei 
vis tiek neužtenka, ir jie 
niekada nebūna satisfait. 
■Tai kam jiems ką palikti? 
O frantai ilgai šermenis mi- 
navos ir visiems sakys, kad 
nabsšninkas buvo tikrai ge- 

. ras žmogus.
— O ką tu darysi, jeigu 

Itave prezidentu neišrinks? 
*{ — Kaip tai neišrirtks?

M Mti), nei
mpbanNt Mm

žiemą. Kas savaitė vieną, STEFANIJOS PILKIENIS 
kartą ntąrlaukiu mylios at- P^I irtmeir nunyri H 
štamą, o jeigu kada jūra la
bai jAflnm, bangos perdide-į dienomis Keleivio
lė^Ur tą nuotoli sukamu .dminietredja gavo a Sto 

fanijos Kaunelienėe $100 
čekį ir trumpą laiškelį, ku-

- Maiki, ar tu man padė-įą j žmonių durnumą, jeigu turi savo r:ązirtąir ga-

bėgte.
— O ar kokios kitokios 

marikštcfc nepraktikuojate? į riame .parašyta, kad ta šim-

— Žinoma! Pavyzdžiui, 
vakar (VI.18) buvau Pilies 
Saloje (Castie Island). Ten 
susiiet-koiau pora sunkokų 
akmenų, juos pakibiau, pas
kui šiam pasilafniksčiau. pa
simankštinau. o po to gero
kai paplaukiojau. Ir šian
dien jaučiuosi kaip jaunuo
lis. L. gatvės maudynėse ne 
visada galime rasti akmenų 

juos išrenka, užtat laikau 
savo namuose maždaug po 
bštuonfo svarus kiekvieną. 
Juos nusinešu, eidamas j( 
maudytis, ir vėl parsigabe-|Ki 
nu namo. Anksčiau panau-

tinė yra velionės Stefanijos 
PiKkienės testamente įrašy
tas palikimas Keleiviui.

A. a. Stefanija Pilkienė- 
mirė pernai! lapkričio 25 d., 
baigdama 83-čius metus. Ji 
gimusi Žemaitijoje. Kretin
gos apskrityje. Į Ameriką 
atvažiavo prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. Ji ir jos vyras 
Justinas Pilka buvo veiklūs 
XSS kuopos nariai.

Gražiausią! Stefanija ir 
jos vyras Justinas pasirelš- 
ė po Antrojo pasaulinio Ka

iro, šelpdami, karo viesulo- iš
Jonas Tuinila Jaunystėje

Vienas tokių yra bo-toniš-: to, jis reiškėsi Altos Bosto 
kiams gerai pažįstamas * no skyriaus darbuose ir vi- 
Jonas Petras Tuinila. soje eilėje kitų lietuviškų or

ganizaci jų.
Jis sveikas ir drūtas-stip-I . * ’

rus šio mėnesio 24 d. atšven- = Jono Tuinilos 90 metu su 
tė ne tik savo vardadienį, kakties proga. Keleivio re- 
bet ir retai kuriam pasiekia- daktoriaus įgaliotas bendra- 
mą 90 metų jtbiliejų. į dai bis aplankė nepavargs-

a. . , *. ' tantį ir žvitru jubiliatą ir
• ;^.neP*Pm?“ 8±?t“' i Pateik* j«™ kelii klausimu,.

tie klausimai ir sukak-
tomelio M J. Naujavalaklų tuvininko atsakymai: 
totoe. Marijampolės apskr., _ Egate „eik

7 I lietuvis, nor. Uetovą pa

datas akmenis užkasdavau -Lietuvos išblokštas tautie- 
°n»ėlyje ligi kito kaito, bet fcius. Daugeliui jų davė ga- 
dabar to nedarau, nes bend- mantijas atvažiuoti į šį kiaš- 
rsnlaukikai 'iudkiasi, o kar- !tą. Tarp- jų buvo ir dabar 
tais ir akmenis išsikasę “pa- viena geriausių tautinių šo- 
vagia“. ikių mokytojų — Šilainės an-
- O kaip su stikliuku V“,OT*.G^“ ?°*

stipresnės- ir su rtikymu?

daibą ir įsikūrė.

jeigu «į pradėsiu didelį duosi jiems dideles nodie- fundvti. tai išrinks. Be to. 
dtiabą? 1 jas, o patsai gerai mokė- i prezidentus reikia siūlyti

— O kokį darbą tėvas no-; si taip purirtatyti, kad take k” "£ vykęs į Bostoną, čia tebegy- Hkotrcaro £XtofcTr to
ri pradėti? . .. j Z? tZdo8 ir"— k°

manai Ui pX£? ’ »P«fc»1von,ti. Nu, o į komi- rnUd°- »"><”? “*"<*?.— Maiki, aš mislinu pa
sidaryti organizatorium.

— O ką gi tu nori orga
nizuoti?

— Maiki, aš noriu vėl su- 
ovganizuoti ’jau pamirusią 
Ščesėyvo Smerčio Susaidę.

— O kodėl, tėve. dabar 
tau prireikė Laimingos Mir
ties draugijos? ’ * ' 4

— Matai, Maiki, kožnas 
žmogus. kai ima senti, tai 
pradeda mislyti ir apie smer- 
tį. Jis nežino, kada ta smer- 
tis ateis, ar jam teks prieš 
smerti ilgai ir sunkiai sirgti, 
kas jį karšins, ar jam užteks 
pinigu pensijonieriaus am
žiui išgyventi, ir, kur buvęs, 
nebuvęs, jisai vis visokias 
bėdųs aipmislina. Ir. vot. 
jam tankiai šauna į galvą 
mialis, kad būtų gerai dar 
smagiai pagyventi, o paskui 
šceslyvai be jokių kančių 
numirti ir numirus tiesiai 
nuskristi į dangų. Per tai, 
Maiki, ščestlyvo Smerčio su
saidė visiems žmonėms bū
tų didelis atrakšenas.

— Tėve. tokios vilty? gal 
ir yra žmonėms patrauklios, 
bet tu negali jiems jokios 
dangiškos laimės prižadėti, 
o prižadėjęs negali ištesėti.

— Tu. Maiki. esi nesu
pratimas! Kam gi reikia 
prižadėju- ištesėti? Svarbu 
paduoti žmogui nodieja.

— Geriu retai ir visai ma
žai. Anksčiau rūkydavau
maždaug po pakeli cigare-Į Velionė buvo didelė spau- 
čiu per savaitę. Dabar ir to J dos mėgėja, skaitė Naujie- 
nebedarau. Neverta. [ nas. Keleivį, Sandarą.. Ji gs- 

— Žinoma, neverta: ge-tra* nusimanė apie visus pa- 
ri rūkoriai supleškina po duĮ88^10 įvykius, 
ir daugiau pakiukų per die-! v_. »*.._•
na. o vienas per savaitę —, lDrato Psa™ sMuadM^ikL 

— Ne, nei nepriklausomo- tai tik rūkymo išniekinimas.; J?
Albu pritariami tai nuo- ir testamentą darydama, ne^ 

monei nusi juokėme. pamilto jos ilgus metus skai*
— Kokia jūsų nuomonė a-5 Keleivio. Padėka ir am- 

pie dabartinę lietuvių veik- ^e^an5®i PU-

tot, reikia visad, išrinkti lt,
— 1MM, vienai ii žmo už save dumeanius, o jeigu I. įj®*1 IvjOf'. 

gaus durnumų yra tas. kad norėtų įlįsti koks gudresniu ’ P<®b<* XXXII t 17 psl. St. 
jis patiki, jeigu jam žadi tai, tai ir tokį reikia raidavei iš- Sanūvaro surašytomis žinio- 
ko jis labai nori. Vadinasi, pašolvonyti, ar taip jį užrėk* 1■ lj®-

’jie patikės, kad ir Ščestlyvo ti, kad jo žioplės balso nie- viroom«iteę veiklą.
Smerčio susaidė atneš jiems kas negirdėtų. Paskui rei- Jo pastangomis l9°6 m. su- RU«dnrea lira kuriai nu-. *’-------— : •
laimę šitam ir kitam aviete, kia dejuoti, kad jauni žmo- erganteustoa Itotevos i _ M We nebe- „
ne« jie toa laimia labai nori. nėa per durnumą nesiraėo j "j*00 ’J'įį;" 1 j".™’ ^u.1*i vairiu Kaip iisigudėte^ 1 dalyvauju, tik lankausi į vi- .
O bus dar tikriau, kai mes «usaidę, bet po teisybei tie į1“ rtpesflu įsteigtas ir vak,lJ siems greitai m
juos inšiurinstae, kad po jauni kuk.-Nos ir nereikaiin- ------
smerties tikrai gaus- reikt- gi. nes jie tik gadina parCd* *»»***»' ftudininkiglto? 
lingą ir norimą iatoę. Tada ką, kiša nosį į susaidės pei- E’’““ o
jie mokės mums ir moksa* perlus ir nori žinoti, ko jiem Tas savaitraftis ėjo iki 1918 
čius, kol bus gyvi. O mes Knoti nereikia. Vot, šitaip *adl į.8**'*0 San:
per susirinkimus, per susai- trda aš būsiu ir jenerolas. ir draugija ir jjunge i

je, nei pavergtoje Lietuvoje 
nesu buvęs.

— šiandien esate sulaukęs 
tikrai gražaus amžiaus, o te
ko girdėti, kad kažkada bu- fą Bįaįįe?

testamento 
pasistengu-

___ _ Gerai. «reiui 1’3*<W v*Ko-
- Iki 62 amro amtous kad Te&arna, dirbama, nes nes vaIi«-

meto nesu sirgęs jokią Ilgs, tai lietwiš. varmams
dėl kurios butu reikėps nors k jjunuOTnenę lietuviškoje KARIAVO » VANDENS 
ivieną dieną gulėti lovoje. GINKLU
Pirma karta apsilankiau oas , . •
daktarą 1938 metais. Mat, „Toks totai yra dar šiandie paakeflrta( Mad

,vo oiganą — Sandarą, o! norėjau apsidrausti — ”in- 90 ™«tu sukaktuvininkas. v)etnam0 amerikiečiai 
vtomn iniri laika Į ariiijrinti“. Draudimo kom- stipruolis Jonas Tuimla. ir dkbtini batą

ija pasiuntė mane pas Jk dar tun savo oflsą, transportai sulėtintL
o daktarą. Tas, apžiūrė- ▼««“! “VO wna ,P JAV kai^aviacijos lėk-
ir visaip išvarteliojęs domia politiniu ir kuitūri- . 2(Įna . _ j^id* Ho

dės gszietą ir per trišakius į&ptiyvon Smerties aupre- T*?,.0’*“!*. . _ .... ...
vajus tą nodieją dar padi- me paridentas, o visi kiti .įu"
dinama. Be to. gadatos ir Ūkto kolektuos man pini- buvo P^“8 '«*» Naujoji- pamja pasiuntė mane pas 
visi organizatoriai po visa* <m» Lietuva > ! savo daktarą. Tas,, aipžiūrė-
parapijas turto viriems sa- — O ką tu, tėve. su tatai. A**!*,*^’!*^? įsteigimą j jes ir visaip išvarteliojęs mvvenlmu tuv“ ^002 kartu dtodė Ho
kyti, kad tiktai aš eau stmi- .pinigais darysi? i.piteai X Tūin,la P“akoJa:, Į"ane P^ėr -Tavo sv.i- CM Minh kelio ir kitose ari-
dės generolas fr supreme - Maiki, aš juos invea-f ”Mtou jaunimo ratelio!ka'a reto *‘Prum0- R P_Xvkff*7r tvse, eidami atitinkamus
prezidentas, kad'tiktai man tuosiu į geležinkelius, į rali- noriai 1918 mėtų1 rudeniop, 1.000 pacientu tik keturis »Valiai vairuojanti automo- c^iem’Jc^ua» suteikiančius 
reikia atiduoti p&vožoftę ir.rcd šėrus! j surengė Bostono užmiestv-: tegalima rarti tokius svei- ku; gaubiančius He-
jokiu būdu kitu prezidėntoi —Betgi tie serai jau la->je Mišražiavimą4piknika“. i kuolius ir stipruolius, koks, ’’’ , . J tu. Tokios operaojos buvo
nerinkti. bai nusmuko ir vis dar la- BeriHnksnrihant man kilo esate jūs...“ Tiesa, 1048-51: Atrodo, ar mūsų swaktu-« vykdomos nuo 1967 iki 1972

— Tėve Bostone vra to-^iau smunka. mintis, krip išlaikyti ta lie-, metais buvau pasidaręs be-iy111^“ nebuskiek pralen-J metų tarpe kovo ir lapfcn-
kiu krautuvių, kurios vadT- , — Maiki, ale tie. kur tuos tuvttka jaunimą veiklu ir to-Į veik nedaibmgas, o ir kūno Į’r Simano Daukanto ap-| čio mėnesiu, ir tai kainavo 
naši Supreme Sfkritet o apiė^rna PanJu(xia, visada ge- Bau* O kas gali geriau tai r oris krisdavo kasdien po ra^tV senovės lietuvių... į apie 3.6 mit doleriu per me 
žmogų ir driragfjovprezf- r»» fUndija ir. jeigu iė jų per- padalyti, kaip lietuviškas nu«e varo. Mat. tekdavo la- toausių ir u™™™ faną n™

dentą paprastai supreme 
nesakoma, nebent nerimą 
pabrėžti jo per didelį išsi
pūtimą

— Maiki, pensijonieriai 
vis tiek nežinos; kaip ang
liškai sakoma ar nesakoma.

ki, tai dar iš po skverno*tau toikmtft? Tą mtirti čia pat, Hi dau.<r dirbti Bostone ir 
ir gerus komišenua mokai, išdėsčiau susirinkusiems ir,F”lfo reikalais, kaip io di- 

— Betgi, tėve, tokiu būdu* tokio Udlėraščio steigimo i rnktoriui, nuolat važinėti i 
ta nugyvensi savo draugiją^ pradžiai įmokėjau 100 dol. Chicagą. Dr. Mikalonis ap~

Ilgiausių 
jam metų!

šviesiausių j tus. Manoma, kad šios prie
monės padidinusios lietaus 

J-ka« kritulius net 30 procentų.

Kunigas irgi niekam neuž- O jeigu yra supremarkežai; 
tikrina dancaus karalystės,'

— Kol aš gyvensiu. Mai-*Į Po tolio laiko tuo reikalu 
ki, man užteks, o kai visutf Boatone sušaukėme susirin- 
ei saldės narius ščestlyvak

‘numarinęs pats ščestlyvatii _ • • • « • _ w *

ž'ūrėjęs jokios ligos nerado. 
Tada paprašiau ji mane nu-

ale jis paduoda žmonėms 
nodienia. o iam žmonės už 
ta nodieja suberia į delną ir 
pinigėli. Ir abiem gerai.

— Tai ar nori. kad ir tau 
žmonės neštų pinigus?

— Matai, tu jau daraisi 
sųpratlyve-nk!!

— O kaip gi tu. tėve. nu
matai tuos pinigus iš žino

numirsiu, tai per mano šer- 
n enis ir tu galėsi pabalto 
voti.

nių išvilioti?
—, Maiki. tai vra labai 

vožnas sekretas, bet aš tau, 
kaip geram frentui. galėčiau 
tą ricyma iėvirozvti.

— Jeigu tai paslaptis, tai 
gali man savo planų neaiš
kinti

— Maiki. sekretai tam ir 
yra* kad juos būtų galima 
gsrieras frantams, pasakyti. 
Man geras biznieri* vra pa
siritęs. kad pinigą galima vi- 
ssds pndaiyti, jeigu tik mu-

tai dar geriau, nei risi miš- 
lys. kad tie mariMtai pri
klauso tik supreme prezi
dentui ir kad aš esu ne tiktai 
vožnas, bet ir bagota* žmo
gus.

— Tėve. dabar visokios
fratemiėkos palaipinės ir^. , , .A , . . _ ....
draudimo drausiiea batoto*r"m* Prarykite du orgnni- tais Bostone įsteigė Lietavai 
savo dienas: seni. nariai pa4?a?^a* naudingus įstatų pa- Bemti draugija. Tai buvo 
Senęišmtoto o ntoJąm«i«i, 'l“!>t^u?:J .. w . >ta»u«iiė MV Itatanu tari-
rauna. Tai kaip ta galėtum 1. Vykdomoji Taryba ren- jo» draugi m. ajtafeuą nę- 
-uoryanizuoti savo Laimiu-.ka™a^. n'e.t^ms; madatramtimy, H mJ. 1\n-
gos Mirties Draiąriją? 2- Seimai saukiami kas 4 nito yta gavęs per 300 padė-

w . . *. metai. kos lkMro. kurie yra perduo-
, susaidė Tokie pakeitimai šutau-[ti Br. Kvikliui, renkančiam
bus kitaip orgaatamta. Mes p^ų nemažai dolerių, ku-[arebyvinę medžiagą apie 
prie laimingos ameriira m- galėtų panaudbti {lietuvių veidą< Tos draugi-
siurinnno dar duesune u* to~i«vfli4Moivna vi«i įiMhnrin «*<.rijp

kmtą* kuriame smilkiau an- suish' į ligonine ištirti. Ligo- 
tairime sumanyto laikraščio! ninėie tašo pat jokios ligos 
leidinio rūpesčius ir galim v-1 nerado, tik naklausė, kuo s* 
bes. Čia pat 12. to susirinki- maitinimosi? “Kasmet nuo

SLA SHMOlDELEGATAM

Gerbiamieji,

mo dalyvių sudėjome 3000 
doleriu. Tkip gimė Ateitis“. 

1014 m. Tuinila uoliai pri-

balandžio iki gruodžio mė
nesio visai nevalgau mė're^ 
atsekiau. “Tai valgyk daba*

PH1LADELPHIA, PA. 

Mirė prof. A. Vasys

Birželio 18 d. mirė prof. 
Antanas Vasys (Vasiliaus
kas), gimęs 1902 m. sausio 
15 d. Balddemy, Vižainio
valeč. Velionis Kauno uni-i 60629.

ATMUNTt PAMIN2TI

Prisikėlimo žmonės, para
šė Kazimieras Barauskas. 
Tai pamokslu rinkinys, 219 
ipsl.. kaina $4.00. Spausdi
no Draugo spaustuvė, 4545 
W. 6rd 9t, CMiėago, BHnois,

i kos ir dramos d-jos Gabijos 
suorganizavimo. II ipasauii- 

Seime, be kitų gerų. nuta- jiio kaso mstu Tuinila su ki

•idėjoir prie lietuviu muzi-. k n ąrijen du kartas“; tarė 
daktare. Tn daktaro nstari- 
mo laikai™ iki šio* dienos
Tik pradedu rengti khmlle- 
nos: ios užvalgęs, jaučtan*'* 
blogai. Šiaip, vaisau ir vai
riu* ir daržrytf u. Dėl to ir jo
kia kvaraba manęs nsrinyri- 
na. O kri būdareni nsorival-

venritete baigė istorijos sky
rių, vėliau Vienos universi
tete gavo daktaro laipenį. 
Grįžęs į Lietuvą, dėstė Kau
no ir Vilniaus univeisitetao- 
se. Karo viesulo nublokštas 
i Vokietiją, vadovavo Augs- 
buzgo lietuvių gimnasijai.

Ubsltoi, parašė Jfcnina 
Narfinė. iliustravo Zita Sb- 
deikienė, 28 psl., kaina ne
pažymėta Išleido JAV LB 
fMsdu>rf taryba.

Mflfco vietoto* pasaka vai
kams. parašė Janina Nart
ui, iliustravo Vincas AWt-

dėstė Pabaltijo univeisitetereandraričius, 24 psl., kaina 
Piimelbeiga. Atvykęs į JAV. ‘$1:60.

.... tSiracuse unfv. dėstė rusų
«*?jr pereHiAes tai fr vi- Sa)1^ „ nuo 1964 m._p0Id- 
sokie negalavimu ožpnoM. j,,™ „„j*. New Yorite pro. 

— Ar vien vadais, manote, fesorius.
■ Korijoaktai»mai. velio-1 

lybę? Juk, berods, jūs dar buvo

MOTERIS UNIJOS 

VADOVYBCJK

Odessa Kosner Brinfcta 
didžiulės automobilių pra-aunnnno uar auemme » m- garbiems visų lietuvių rei- Męs featat wnšytt konsulo I V ttemTnmudotfai?18^1* 5lr E* buvo^wnwss reum^uų pra-

bai vertam magaivtti. .Įkalame, !iSr.T£totofrT TMnnW!j^^r'y..15!STh«- Lietuvių Enciklopedijoa.monto daAtaiiĄą utajta
- O kokią tu. priedą gali Linkiu Seimui aėknKe, da- nnvedtl IMA m. CMeaaon.1 L8!?!“ JgŽLT””0" ^foendrądąrtie. yra iflejdąe certre viaą»e«idetae.
'Oti? lesalams malonios viešna-Kovo nriimši. ir sritaikvti i1*58 aiauaymtoa . IMdinią ir atdarai. Veikė at-' Tu pinnofl moterie tokio-

— Taip, maudausi ir jū- eithrinkuoee, L Bendruome- « aukSteee unijos parri|o-
duoti? legatams malonios viešna
- Maita mes duortn^ri* gfs Bostone.

šokių ir labai refludingų: _
švsoįos Agotos daoaą puo

buvo priimti, ir pritaikyti 
; Balfui. 1944-54 m. Tuinila 
.buvo Balfo direktorius. Be roję plaukiotu ir vasarų, ir nėję ir kt



Nr. 26, Iy74 m. birželi j KELEIVIS* SO. BOSTOR Puslapis penktai

Vietinės žinios
Prisikala lentą

Skaitykite 
šias knygas

Napoleonas. Baltija,

l, "GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

So. Boetono Lietuvių Pi* 
liečiu d-joe valdyba suma-1

Ruspiūčio 11 d. Romuvos£ “JST parke brocktono, seniausiu 
rora^dama jų pavardes £ An„lijoje radijo
SSSS 5EW. “■ "1 ««-*..

n,£.‘g" "“-i “«-J° » * ' "

12knygųuž$2
liuojama šeštadieniais ii

„„ ____ i stoties VVBUR 90.9 FM
rik^*pa<-ašė Vincas Trumpa, j Atoitiktfado karekio ulra.. banga nuo 1:00 iki 1:30 vai,
•<->l I.sl ii išta kaina S6UU Ui, J. Jamukio itammimai,~>1 psl., pista, kaina ?t>.UU. ^,^.00.

Stepono Strazdo
čiai, 159 psL kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam.

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 039 
psl.. Raina $10.00.

Ctuc&go* istorija, parašė

DIEVO KARALYSTES ŽINIO-s

DIEVAS IR PROTAS

Joje lietu*
anf*

hf kalbiu Nedrįsta lietuviš
kai net ir draugijos vardo 
parašyti!

Negi ir tie aukotojai to
kios "pagarbos“ norėjo? 
Juk ta lenta kabos lietuvių

ne vieno

rogra-

to
. no apygardos Lietuvių die
na Romuvos palike llrockto
ne. • • •

Spalio 26 d. Bostono Vy- 
i-u seksteto vakaras So. Boss
tono Lietuvių Piliečių d-jo 
III aukšto salėje.

• •
l apkričio 24 d. So. Bosto

draugijos .patalpų viduje, "» Sėtuvių Ptliectų d-.Ms I
kur nelietuvių labai mažai “ sa.leJe ran?»' enų Lie 
teatsilanko. Tai kodėl jos l.u?'° kariuomenes atkunm, 
tetartu reikėjo rąžyti vien jG m' sukakt,cs mine,mas. 
svetima kalba?

I

Aleksas Ambrozė. 604 psl., parašė Antanas Giedrius, 
^aus’.u iliustruota, kai- 130 psl.. kaina $1.80.

Tokiu darbu draugijos AŠTUONDE51MTMF.T1S
valdyba pati *au prie kaktos SKRAIDO LĖKTUVU 
prisikalė juodą gėdos lentą.Į
Juk ir po ilgų metų ta lenta Argentinos Lietuvių Bal 
liudys, kad jau 1974 metais sas balandžio 4 d. plačia 
draugijos vadovybė buvo rašo apie Kazimierą šlape 
tokia nutautėjusi ir vergiš- lį, kuriam spalio 1 d. suei 
kai susikūprinusi, kad vie- so metų. Jis gimęs Kupišky 
šoje vietoje gėdinosi lietu- Į Argentiną tėvai jį atveži 
vių kalbos! vienerių metu amžiaus. Tė

vai gerai įsikūrė žemės ūk} 
Keista, kad viso’je valdy- Patagonijos provincijoje. < 

boję neatsirado nė vieno, Kazimieras suaugęs nuėjo 
kuris būtų prieš tokią lentą kitais keliais. Jis jau 1918 
užprotestavęs. m. vertėsi keleivių vežioji

mu automobiliu. Ten Sar 
Baigė Mokytojų kolegiją miento miestely jis buvo pir-

, .. ... mas automobilistas. Jis pir-
Bostono valstijos kolegi- mas rajjją iq22 m.

ją baigė gerai pažįstama pirmas skraidė sklandytu
. * —• • , • vu, o nuo 1933 m. lėktuvu
tė. Ji yra seniau puikiai bai- vadžioje be leidimo, o vė 
gusi ir Bostono lituanistinę Hau įsiėmęs leidimą. K 
mokyklą ir veikli skautų or- šlapelis ikūrė 3 aero klubus 
ganizacijos narė. ; štai ^jkoma^

Be jos. baigusiųjų tarpe Patagonijos civilinės avia- 
dar matome šias lietirviška? «jos pradininku, 
pavardes: Marga re t Balaco- Jis ir šiandien jaučiasi
nis, Paul Baltrushunas, Ste- laimingiausias, sėdėdama- 
phen Kandrotas. Richard “Chimango“ (tai vardar 
Rakauskas. Patricia Marce- Argentinoj plėšraus paukš-, 
lonis, Dcborah Svelnis, Dia- cio-vanago) kabinoje ir rai
ne Švelnia. Jeanine Chaplik, žvdamas vėjuotos Patagoni- 
Isebel Janulis, Edward Gm- jos padanges, 
causkis, Kathleeit Lukas. .. .. .Joseph Ungra. ■ K;. šb”el{*. ef?s.

r ® , gentmos Lietuvių Balso
Visi ‘jie gavo bakalauro skaitytojas.

laipsnį, išskyrus J. Čaplikai-.. ,tę, E. Ginčauskj. I. JaTulvtę.' buvo vedęs ar-
gavusius magistro laipsnį. J gent.metę uzaug.no gausu;

r ' i seimą. Dabar jis našlys, dar 
Be to, gerai (Cum Įaudė) dirba Kelių tvarkymo įstai 

baigė ir bakalauro laipsnį goję patarėjo pareigose, 
gavo Uršulė Švagždytė-Mo-^
naco, magistro — Theresa'
M. Sbirko. ,

Gal būti ir daugiau yra’ 
baigusių čia mokslus lietu-į 
vių tėvų vaikų, bet dėl iš-j 
kraipytų lietuviškų pavar-j 
džių jau nebegalima ju at
pažinti. Gal yra ir mišrių 
šeimų vaikų, kurių pavardės 
nelietuviškos.

Mas*, biudžetas $2.7 bil.

Mass. seimelis ir senatas
priėmė valstijos 1975 metų) 
biudžetą $2 .7 biliono. Nau-i 
jų mokesčių reikės $400 mil.

Primintina, kari 1960 m. 
mūsų valstijos biudžetas bu-i 
va $230.6 mil.. 1960 m. —,
$442 mM., 1970 m.—$1.6 bil. į

Taigi, per 26 metus vals-lT"T"T^™ 
tijos biudžetas pakilo 900*7 ’ r“**1"* -

„GANA 
TO JUNGO

Gmbmatornu turi $617,000
Kipro BMiaio ataL 

Jb 1MM
lybis 1917-19M nu

Masa. gubernatorių* Sar- •ko™ UR’
geot riBUmų fonde turi su- į ™ STT< 
tdkęs $617,000. ’

ta kietai;'- viršeliais 
nirkšLais — SS
Amerikos lietuvių politika.

•»araše dr. K. Šidlauskas. į- 
adas dr l*. Grigaičio. kai
ta ši. 50

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak- 
ualiais klausimais, parašė centai. t

Bronys Kada, psk. kai-. Ar Uivc vbuoti«U tvanas.
na $5.00. ,64 psl., kaina 25 centai.
. , Dialogas su kraštu, Aki «
nirksnių kronikos, antri Žemaitis šeštai karės me- 
knyga. parašė Bronys Raila į tu, 126 psl., kaina 60 centų
Amerikos Lietuvių Taryba Eilės ir straipsniai, 95 P3t

(30 metų Lietuvos laisvės! kaina 25 cZtaL 

kovoje), parašė Leonardas į . _ ...
Simutis, 498 psl., kaina $10. i ■’“***’ parašė dr

Melagingas Mikasės Iaiš- > Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, • P8“ *aina 60 centų.
39 psl. kaina $1.50. i Socializmas ir religija, E

Žemės ūkio gamybinė ko. Vandervelde, 24 psl., kaina 
iperaciįa Nepriklausomoje 10 centų.
Lietuvoje 1920.1940 (rašo1

$10. Juodoje pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel 
sonas, 127 pat, kaina $2.00

Tikra taiaybd apie Sovietų 
Sąjungą (pari&ė J. Januš 
kis), 96 psl., kaina 50 centų

Kunigų celibatas, para&i 
kun. Fox, 68 psL. kaina 25

dr. VI. Bublys, J. Fledžins-, 
kas. J. Glemža, J. Strazdas. 
n. Rudinskas. L. Dargis, K. 
^štokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
nsl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Tęsinys Nr. 16

Trejybės doktrina buvo pir
mą Kūną m u tanui pripažinta 
nvKriksi>to pagoniško valdovo 
nu tįsiau ui ;<> i>«o.\aiu K<»i:*e.in- 
uiiopolyje. lai Kilus iš trudici- 
.nų klaitnitgų įsitiKimntų apie 
Uicvą ir ki iKsčioiiybę. kurį itau- 
gelis turės išmoki i ainiesti pir
ma, negu jie galės prideraiįviui 
\t-itinti rtoią ir pažinti

.visybę ir nu i iv. kokią Jis pa 

.ode, pateikdamas znioniy.ti at
pirkimą ir isgclliėjimą per pa
dovanojimą sa\o myImliausiojo 
.>unaus, ankst įau buvusio lx>- 
goso.

Vienintelis tekstas (Kiprastuo- 
se Biblijos \eitimuose (angį.* 
King James \«rsion). kuris, 
nors ir ne visai aiškiai ur galu
tinai pareiškia mintis apie tre- 
jylię, randamas 1 Jono 5:7, bet j 
sitas tekstas yra išmestas iš j»a- 
taisyto vertimo, ir Is-veik visi 
graikų studentai sutinku, kad 
tai nėra dalis originalaus laiško, 
kaip jį {Kirašė Aiuštalus Jonas.

Galint nuhar įsigyti ir studi
juoti senesniuosius Naujojo 

. testamento rašius, studentai 
{lengvai gali pastels-ti šituos 

•oclalizmc! ^^'^ūigus nksius. nes tai turi
• pradai, (S Kairio jvpdas), ,,“k,|es *

T,. , u • ' Iresniu įsmunvmo64 psl., kaina 60 centų. 1

Imkit ir sfcaitvkir 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGI JO.4! 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

tiesą.

^įgijime tik
it pie Biblinę

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puo<Įiiiq|fir BjVB Sanulo
Td-iĮcMMi

a88P7T78 '

RADUO PROGRAMA

SeniausU Lietuvių Kadij*
Programa Naujoj Anglijo 
iš stotiea WLYN. 1360 b 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.« veikia aekmadie 
nia«3 nuo 1 iki ) *30 vai. die 
ną. Perduodama: VėliauMt, kl
BOMulini, iinių
r komentarai, muzika, dat kaip geriauaUi apdrausti, 
tos ir Magdutėa pasaka. J°Uy problmią neturime ir 

ku malonumu dn

Biznio reikalais kreiptis i 
Bfcltic Florists fėl^IF^ovs 

nų krautuvę, bOE Bfcoad 

way, So. Bostone/ Telefo
nas AN 8-0489. Tea gauna 
mas Ir Kelelvla

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

Į ti. Tai tik etapas pereiti į 
i pasaulinę revoliuciją.

Leninas

BALTIC REALTY 4k 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas
597 East Broadvray

So. Boston, Mass. 02127

Tet 268-6030 
Draudžia aamua ir automobL 

liuM nuo viliokių nelaimių. 
Naujas auto draudimų įntaty- 

Dra uk-

ku nu 
dentų 
Huk.

atn-
ar atudeuėių automobi-

Taip pat atliekame namų pir
kimo ir pardaviau* pataraavi-

♦ į_ ’ Kad Jėzus neskaitė save vie-
a^mt-nyje ir lygiu Sutverto- 

munizmas (K. Kauskio), 471 jui. arlm kud Jis laivo Pats Sa-. 
psl., kaina 25 tentai i vo Tėvas, aiškiai paitslti Jo žo- Į

'džiai, kai Jis pasakė: ’’Mano
Atsieini NtMįin, fc tartimi n,'m aS“ .

$11.40, bet VISOš kartu par-i Mokytiniai žinojo, kad nuode- • 
82. ; alga yra m irtis — ne

gyvenin.’.is kančiose, — todėl 
'jiems buvo nesunku suprasti, 

kaip mirtią Jėzaus,, kuris tuo 
tikslu buvo "jKiilarytas kūnu“,, 
galėjo sumokėti tą bausmę ir

Todėl. jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti aekilaojamąj| 
turtą, prašome paskanmbinti

■m

'TĘST ARENTAI
P. Šulo

atidaryti kelią, kuriuo pasaulis I 
imgaliau galės grįžti į santaiką* 
su Dievu ir į gyvenimą. t

I Bet pirm Sekminių jie vis dur i 
• parengtą leidinį "Kaip gy.i tebeturėjo kažkokių slaptybių 
’ apie visus tuos įvykius. Nors jie
i darant tartuMrtai". Tai la- jau žinojo, kad Jėzus, jų Mesi- 

Joie smulkiai dnruovt- tu* a • .. :jas- ,,UVo prikeltas iš numiru-! *1 ' bai informacijų siu. sis ta k jie buvo tik valan-
mlsevikmio teroro sistema i J įdelėi tematę Jį; pagaliau gi Jis
os vetyų stovyklos, kuriose > Kny£ele norintiems SUdary-l Visai atsiskyrė nuo jų. Kokie
kertėjo ir žuvo mūsų i H tMtnmunf, Tan VM neimprasti įvykti! Kai jie pas-
,rodai s ! u lestamenM- i en yra ir tęs. kutini kartą matė Jį. Jis liepė

w Šerys, gim.riės ir ______,X,„ »_ J jiems laukti Jeruzalėje, nes jie
, turėjo gauti tolesnių nurodymų

'narai. Knygra'itoiM°2; tamentij pavyzdžių. Jos kai-> J'™8

76 eantat na — M.0&

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, So. Bostone 
KARL MK HEI^ ir ROBUIT OWENft 

registruoti optikai
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• A K INI V PRIRINKIMĄ
• A KINI V PARCPINIM4 PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• snx*ži*siv akinių lęšių pakeitimą
• KONTAKTI.Mt S LŲėlCS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti IJ«t|'uvidkai !

Madieaid (Welfare)
Skambinti: 2 6 8-8500 Madkare

Maater Ckarge priimama

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
Į ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Svticarijo3 Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių v*rtojm»nl.Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JlB LABO- 
RATORY. 1437 So. 49th Ava. Cicero, ID. «MM. JIB

. JIB skyrius: 7 Stuttgart 54, ILdabaigarėto. 7-l®»
Germany. Vatetinčsa: J A J, 2557 W. 44th 9L CMeago; 
5000 W. 16th SU Ckaro: 4754 S. Wand SU ^kngo; 

2423 N. Mihrmdtan Ava, 1147 N. Aafctad Ava, CMcago 
ir kitur.

i šventajai dvasiai tarpininkau- 
j jant. Žinoma, mokytiniams tie 
dalykui atrodė lyg laimi keistas 

1 pasielgimas, (meinąs nuo to, į 
įkurį jie dar tebetikėjo, kaip į 
I pažadėtąjį Mesiją.

Ne tik anie ankstybų dienų 
' mokytiniai per kurį laiką stebė- 
| josi tolesniais įvykiais, bet dau
gelis ligi šio laiko nesuprato tik
rosios reikšmės, ir dėl to atsiru- 
do daug keistų teorijų. Jeigu Jė
zus neatėjo ant žemės įkurti žo- 

, dine prasme Karalystės, tai tu
rime surasti kitą priežastį Jo 
atėjimui ant žemės; todėl dau 

I gelis manė. jog tinka tikėti, kad 
Jo atėjimas, mirtis ir prisikėji- 
n.vs įvyko dėl to, kad žmonės 
galėtų būti išgelbėti iš “praga
ro“ kančių ir, jiems mirus, nu- 

I gabenti į dangų. Bet Dievo pa
skirtu laiku Mesijas įsteigs že
mišką Karalystę ir palaimins vi
sas žemės gimines, kaip toliau 
tyrinėdami pamėtysime.

Kai protaujančios mintys nu
sigręžia ir atsitolina nuo vidur
amžių kankinimo Dievo, jos no
ri žinoti, kodėl praėjo kone du 
tūkstančiai metų nuo to, kai Jė
zus paliko savo mokytinius, ir 
tačiau pasaulis šiandien yra la
biau pavergtas savimeilės ir tu
ri mažiau tikėjimo į Mesiją, nei 
kada nors pirmiau. Protaują 
žmonės pagalvodavo, kad jeigu 
Jėzus turi įvesti tikėjiman pa- 
:uulį ir išgelbėti jį iš pragaro 
ugnies, tai kodėl buvo taip ma
žai pažangos ta kryptimi; ir jei 
Mesijinis tikslas buvo įkurti že. 
mišką Karalystę ir per ją palai
minti žmones, suteikiant jiems 
gyvenimo laimės, tai kodėl iki 
šiol dar tai neįvyko?

Kas domitės Tiesa, mes pri 
aiųaim veltui spaudos. Kreipki 
tės šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studezta, 
212 E. ?rd Street,

Spriag VaH?y, IIL 41362.

(Skelbimas)

dAV A1TRA8T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
laformitoja afcatiytojn* apie paaaatlaiaa tr Uotaviiki 
įvyktai, deda ŪMug ir įdomių nootmvkų far atvirai 
apie visos mūsų visaomeointa* bot bottūrioios klaasimoa. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiūkų afcyrių. kariame ku 
am aUposių pasisakysiu Ir aaomacf 
svarbia proUeaia.
9NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra
efvijos lafkraJUis, ieūkąs saajų beadradarbių bei idfjų,’ vL 
eaomet atviras kiekvieno nooamaei, karia kavaįa ir dirba ai 
aeariklaesomą lJetava.

Metinė prenumerata JAVma 88.44 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Maatreal. 444, Oaebec. CANADA

SLA
SLA—isn 84 metų

jo daugiaa kaip

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
ja Beturiu rimMBMMl tr 
SEPTYNIS MIUONUS

pigi, nea,SUSIVlE>ajIltAfr 
patarnavimas earitaipfaūa 

SLA— jau turi daugiaa, kaip trb aa 
kapitalą, tad jo apdraadu tikra b i
Setovbčia gali gaa« ĮraMą Marią 
apdraadas aso $104.88 Ri 818.980.88.

SLA—jauzimui duoda g*ą
duermeat laearaacet kad jaaaodb gautų pinigus 
aakitojo mokate atodijuam b

b iananoliem H

U» 81.088.88
82-001

yra daagaamb Beturiu kolonijų. KrripkMi 
b tie

807 Weatl0tii Rtoset, No* Yerfc, N.Y. 10001

*

uzaug.no


Vietines žinios i

IMNMMMNMMMMMMM'MMNMMMMMM*'

SLA seimas

nuaus, so. bostor Nr. 26,1974 m. birželio 25

kaip iki birželio 29 d. turi! 
įsigyti bilietą iš dr. A. Ka-į 

Susivienijimo Lietuvių A- počiaus, A. Čapliko ar A. ( 
menkoje seimas susirinks' Andriulioniu. į
liepos 1 d. Statlerio Hiltono 
viešbuty. Pradžia 10 vai. 
ryto. Seimui susitvarkius, 
tos dienos posėdy bus pa
gerbtas vienas iš SLA stei
gėjų ir šiaip didžiausių nuo
pelnų lietuvis dr. Jonas 
Šliūpas. Apie jį kalbės A

Rengėjai kviečia abiejuo
se renginiuose kuo gausiau 
dalyvauti.

Nauja lietuviška šeima

Jurgi* Lendraitis, žinomų 
bostoniečių visuomenininkų'

Iena Devenienė iš Los An-ij^no ir Magdalenos sūnus, 
^e8, birželio 22 d. Chicagoje su-

mainė aukso žiedus su Vil- 
gaile Lauraityte.

Abu jaunavedžiai yra jau
ni akademikai ir veiklu-? vi
suomenininkai. Jurgis jau
praeitais metais įgijo baka-' 
lauro laipsnį, o Vilgailė — 
šiais metais bakalauro.

• Seimo posėdžiai atviri v 
siems. Visi kviečiami daly
vauti svečiais.

Pirmadienio akare 7 vai.
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje bus susipa
žinimo su seimo atstovais 
vakaras.

Antradienio vakare Stat
lerio Hiltono viešbuty bu< 
šaunus banketas. Norintieji 
jame dalyvauti ne vėliau'ateities dienu!

Didelės pajamos, 
dar didesnės išlaidos

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos birželio 20 d. 
susirinkime finansų sekre
torius Adomas Druzdis pra
nešė, kad gegužės mėnesio
pajamos prašoko net $24, 
000, bet išlaidų buvo dar 
keli šimtai daugiau, nes tą 
mėnesį reikėjo sumokėti pu
sę šių metų nekilnojamojo 
tuito mokesčio — $4.428.

Priimtos dvi naujos na
rės.

Pirmininkas pranešė, kad 
nuo liepos 1 d. pasitraukia 
reikalų vedėjas Vincas Ka- 
zakaitis, tose pareigose iš
buvęs daugiau nei 2 metus. į 
ir apgailestavo, kad neteko 
gero dailininko. V. Kaza- 
kaitis padėkojo valdybai ir 
visiems, kurie su juo sklan-!

Linkime šiai lietuvrkai; 
jaunų akademikų porai ge-} 
ros sveikatos ir ilgų saulėtų

džiai bendradarbiavo.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

Senas parvirsta ir negir-

jm .vaeaiateJė oficiali įstai
ga Worc«etery, mari siunčia 
•Matinius tiesiog iš Worcue-
torio į Lietuvą ir lutas Rasas 
joe valdomas aritie- Čia Kai*

t'lood Sųuare 
Hardicare Co.

•srtafcAm K. J. ALBaMA 
BBS KAST Dar)AJ>WA? 
•nliTu M^TuN, M AM 
TELEFONAS AN S-414S

■•bjamia Mrorv Datai 
PooiartM SlaiMiM

Stiklai Laacame
Viršila raikaaaya namam 

Beiktnacya plinabartoma 
VtaoMa

i aaaiu

greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktų, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2800
9Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPt DINIS 
OPTOMKTR1STAS

Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mane

Jau grįžo antroji ekskursija

Birželio 20 d. grįžo Lietu
vą ir kitus kraštus aplankiu
si antroji ekskursija, o lie
pos 2 d. į Lietuvą išvyksta 
trečioji.

Ekskursijos yra organi
zuotos Trans-Atlantic Tra- ......,________.___t.________
vėl Service įstaigos duriai Į dento Antano Smetonos šim-Į 
vadovauja Aldona Adomo- i tojo gimtadienio minėjimo 
nienė. reikalu.

Ruošias minėti A Smetonos 
100-jį gimtadienį

Tautinės S-gos skyrius šį 
ketvirtadienį, birželio 27 d., 
7:80 vai. vak. savo namuo
se (484 Fourth St.) kviečia 
organizacijų atstovų susirin
kimą buv. Lietuvos prezi-

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

• V

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NERElKfiS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE '

Jo vieton pasamdytas Al-j
gis Šmitas, naujosios kaitos
ateivis, buvusio Raseinių
burmistro sūnus. J

•
Lapkričio 17 d. ruošiamas 

pokylis draugijos 75 metų 
sukakčiai paminėti.

Ui 
vedžioja.

Peter Maksvytis
Cemmter A BeSMet 
«• Chereh Street 

K MUU«,
AUSafca vi
t va

TEL. AN 9-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMBTRISTft

ano 10 ryto Iki 9 vakaro

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Knyga yra gerinsiąs žmogam drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Mw>įoae tiktai vaistas, išpildomo gydytoją ra 

eeptm Ir turima visus gatavus vaistus.

Jei mik vaistą — eikit į lietuvišką vatotluą.
Bav. Bmauuel L. Roeengard, B. &, Beg. Pksrm.

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

IMefeom AN 9-9929

Nm 9 vaL rytėki 8 vuL vw Rot yrus šventadienini Ir etom

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

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

S k ambink ite

268-4662

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

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

Atsilankykite ir būsite maloniai anstebiati!

S.B.LP. DRAUGUOS VADOVYBf

(NAUJA MODERNIA DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVA—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien Im 
atlyginimo įkainoti. Per 
(kelias valandas įrengia, 
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS į 
ALYVOS TRŪKUMĄ
Daugiau nei 40 mėty 

patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

Boston: 136-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IŠSIMOKftJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatyt

tik jaučius Nėrėsi medžio be šakos, o E. 
žmogaus — bo ydos.
tOOOOOOOOOOOO+OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PLOKŠTELE

A. J. NAMAKS V
Rsal Esteto dh Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neirtos Centre, Maaa. 02159

ToL 332-2845
aaaaaaaaaaaaaaaa******************

Keleivio administracijoje 
galima gauti 
ros solistės

_ ir ari
ju elokšteleu Kaina 88.00. 

Paštu nmkmčiamn. 
•rrrrrrrrrrrrjjjfj.-r- rrr i .....................................................—

ATLAS PARCELS CO,
82 Harrison Street, 

Worcueter, Maso. 01804 
ToL 798-3347 

Tiesiai Iš Worcesterie 
čkua įvairios siuntinius į Liete, 
vą Ir kitas Rusijos valdomus 
pietm! Siuntiniai nedaromi iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO | LIETUVĄ 
ir kitus Rusijon

Laisves Varpas
> LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėja. PETRAS VUC1NI8

173 Arthur SL, Broekton, Mano. 02402. ToL 580-7209

avė, maiste ir
nią. Turime vietoje įvairią via 
tinės gamybas Ir 
trakią Iš kitų kraštų vieši 
momia kainomis. Ba to, siunčia
ma maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, e gimtais 
ten vietoje galio paairinkti

Pristatymas greitas k

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

Taipogi tarpininkanjame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines Ma pas save | svečius 
ar nuotoliniam spoigyveaimi 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Ataitonką įaiti- 
kimtta. Vedėjas A. SchyrimU

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

susitarimą telefonu.
388 W. Broadvray 

Sot Boston. Mase. 02127 
ToL 288-0008

South Boston Savings Bank fI Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. ARCH1BALD; PREZIDENTAS 

480 Weet Broadvray, South Boston, Maaa. 02127
Skambinkite 288-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryte iki 3:30 vaL 
po Pietų,

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

Skambinkite 825-9090
Jte atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryte iki 5:30 rak 
vakare. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

ui nemažesnių^ kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Ii tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
9.27% pelne)

ut visus kitus indėlius UMka

Nuo įdėjimo dienon — Kas mėnuo prisk ii lomi nuošimčiai — Pilam 
Bankas veikia 109-tuosius motus. i1

ftio bunka direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikal *>ėti ir lietuviškaL Turim (Aaueisj yig
virš $274,000,000

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvėj 
ar juos pasikviesti į svečias — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi be 1 a uk i an t — b e jokie 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-AtlanticTradingCo
• i ' t

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 
•Darbe valandos: — — 9—5

Ketvirtadieniais 9—9
šeštadieniais uždaryta

393 Weat Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 288-8784 
▼bų skyrių vedėja Aldona




