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Ar Nixonas Maskvai
primins Simą Kudirką?

Tuo reikalu j jį kreipėsi 20 respublikonų ir 20 demo
kratų atstovų. Bet diplomatai kartais diplomatiikai už*< 
miršta net paskirų žmonių mirties

Kaip amerikiečių telegra
mų agentūros ir spauda pra
neša,. j prez. Nixoną, prieš 
jam išvykstant į Maskvą, 
specialia peticija kreipėsi 
net 20 respublikonų ir de
mokratų parlamento atsto
vų, prašydami jj dėti pastan
gas Simui Kudirkai išlais
vinti » sovietų koncentraci
jos stovyklos, kurion jis pa- nui įtaikė premiją, kurią jie 
teko tik per Baltųjų Rūmų.kaemet skiria rašytojui, ku-

Italų premija 
Solženicinui
Italijos žurnalistų sąjunga .e?—?’ 

kartu su katalikų žurnalis
tais "Gulago salyno“ auto
riui Aleksandrui Solženici-

valdininkų “malonę“. Be to, 
kadangi jo motina yra Ame
rikos pilietė, tai, kol kas nors 
ne formaliai, ir jis turis tei
sę j Amerikos pilietybę.

šiuo reikalu daugiausia 
rūpinosi Illinois respubliko
nas kongresmenas Haraha- 
nas, nors jis tokio užtikrini
mo iš prezidento ir negavęs, 
(kad Kudirkos tikrai neuž
miršiu*.

Tuo reikalu j prezidentą 
kreipės ir žinomasis paverg
tųjų tautų draugas kongr. 
l)erwinskis.

rio kūryba primena žmonėm 
amžinąsias žmonijos verty
bes.

Įteikdamas premiją, kata
likų žurnalistų s-gos pirmi
ninkas pareiškė

Simą* Kudirka. Jo žmona. motina. nfinu* ir dūkti

Valstybių galvos šypsosi 
'Ponios geria arbatą 
Sacharovas badauja 
dėl laisves

Iš SLA seimo Bolone
io rytą Statle- i mą pasveikino Bostono ma- į Šitoji seimo dalis baigta 
viešbuty Bosto- Į joro White vardu. Tada A. visų bendra giesme “Lietu-

r.u ♦..oJo GI A I OI A _____ 1 . «______ , .r

Maskvoje sutiktas «u "gerai organizuotu 
draugiškumu“. Pasirašytos kelios sutartys ir reiškiama dar 
daugiau optimizmo. Nizonione ir Brožnevlenė (valgo juo- 

1 dą ją ikrą, o akademikas Sacharovas paskelbė bado strei
ką, reikalaudamas laisvės politiniams keliniams.

Pirmadienio 
rio-Hiltono
ne prasidėjo 58-tasis SLA I Čaplikas pakvietė SLA prez. 
seimas, trečią kaitą Bosto- Povilg Dargj pradėti seimą, 
ne, dalyvaujant per 100”at- P. Dargis pasakė kalbą, 
stovų iš įvairių vietovių. Jų kurią spausdiname atskirai.

. ,, tarpe yra net iš Floridos.
.___  . . ,Sol*e™cl- Kalifornijos ir Kanados.

nae išgyveno baisias Stalino
Paskyrusi mandatų 

tas komis!j

va, brangi tėvyne“, vado-
vaujant Andriulionytei 
Milerytei.

Mandatų komisijai prane
šus apie seimo sudėtį, pada-

pradėta pro- j ryta pertrauka ligi rytojaus 
dienos.

Vakare So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje 
buvo susipažinimo su seimo 
atstovais vakaras.

Apie tolimesnę seimo ei

ir ki-

įr

simo Kudirkos likimu da
bar ypač susirūpinta, nes jau 
kuris laikas apie jj neturima 
jokių žinių. Paskutinės ži
nios gautos tik iš imigranto 
j Izraelį, kuris paliudfjęs, 
kad Simas dar esąs sveikas 
ir gyvas. Tačiau nuo praei
tų metų spalio mėnesio gau
nami tik jam siunčiamų re
gistruotų laiškų patvirtini
mai, pasirašyti ne jo paties, 
o kalėjimo administracijos. 
Žinant sovietinių koncentra
cijos stovyklų gyvenimo są
lygas, tai nėra raminanti ži
nia.

S. Kudhfcos motina Mari
ja šulskienė, nors ir gavusi 
JAV pasą. dar vis negalų iš
vykti j Ameriką, nes negau
na sovietų išvažiavimo vi
zos. S. Kudirkos reikalas 
dar jautrenĖb, nd; jis tos 
Amerikos pilietybės dar ne
turi, o. jeigu ir turėtų, tai 
vargu jj iš kalėjimo be griež
to reikalavimo paleistų.

Pastaruojirlnetu kiek pla
čiau apie S. Kudirką rašė 
Long Island Press, Hartfor
do laikraštis, Chieago Tri
būne. Boston Globė ir kt.

S. Kudirkos klausimą la
bai atgaivino A. Rukšėno 
knygos "Day of Sham'e“ pa
sirodymas. kur sukoncent
ruota visa ‘jo išdavimo isto
rija

Reikia tikėtis, kad jis bus 
paminėtas ir Sacharovo ka
linių sąraše, bet kol kas ne-Iriai, 
turime davinių, kad prez/ 
Nixonas būtų paprašęs šį

n.o^.v.iv njŪS
laikų represijas, partinėj. Prieš seimą pradedant, jo I
spaudos jam reiškiamą nie-įrengimo komiteto pirm. A-! ĮįVV.. .^Mį.lr.<?r’. t^’on.ul 
kinimą, iš savo tėvynės iš-ileksandras Čaplikas pakvie-į. £M?lneV; ^P1® P,r’

to Ja vieokioee < tė Biežienę, idlerytę ir And- į De^
kūXV kulii 72*.9URi if011 ATri‘ i

ko#,r t*etuvos T r r? nuT'naiSLA ir vi8ai
Atsakydamas Soiženici- n,nu akomponavo Januse- lietuvių tautai. J

nas pabrėžė, kad žmonės, ir, pasveikinęs su-’ Tą programėlę gražiai pa- ” *
kur jie bebūtų ir kokius bai- "rinkusiuosius, davė žodi pildė jauna poetė Eglė Juod-| SLA seimas baigsis ket 
sius persekiojimus bekentė- J- Marcinauskaitei. kuri sei- valkytė. virtadienj.
tų, turi kažką bendra, kas ____ ,
juos visus įpareigoja, ir tai
yra visos žmonijos išganymo Santa Monicoj mirė ’/g Lietuvos pabėgo Žemaičiai apgynė
1 į I

Taigi, Nixonas buvo sutik
tas kaip "senas draugas“. su 
kuriuo būsią galima padary
ti gerą biznį.

Brežnevas iš anksto pa
reiškė, kad čia būsiančios 
svarstomos didelės svarbos, 
pagrindinės ir sudėtingiau
sios problemos ir būsią pa
demonstruoti visam paoau- 

nevu, ir su prezidentu Pod- i lito Sovietų S-goa ir Ameri- 
gomiu, "nuoširdžiai“ pati- kos bendradarbiavimo re- 
spaudyta delnais su kitais zultatai. Panašiai nukalbė- 
aukštaia pareigūnais, prieš jo ir prez. Nbumaa. 
kapitalisto išsitempė komu-. Kokie tie restototai? 
metinė gaibės satgyba, pa- Neminint pramogų ir pa
kely nežinomi "entusiaMai“. keltų tostų, iki Šiol pasirašy- 
pamojavo vėliavomis, ir ap-l ti tokie sūri tarimai: 
lamai, buvo visa tai padary-Į Išplėstos prekybos sutar
to, kas įsakyta ir reikalinga tis, apimanti btlioninį biznį;

Prezidentas Nixonas, ne
bojant juodų pranašyssčių 
ir Watergato skandalo aidų, 
Maskvoje buvo sutiktas ne
paprastai "draugiftkai“ ir iš
kilmingai. Nora ten ir nebu
vo tokių šūkaujančių minių, 
kaip Egipte, bet užtat aerod
rome apsikabinto ir su ko
munistų partijos vadu Brež-

Ambasadoriai ir 
dovanot

prof. J. Rauktyg

Technologinio bendradar
biavimo susitarimas mecha
ninės širdies gamybos tyri
mų srityje;

Mokslinio bendradarbia
vimo kuro ir energijos srity;

Susitarimas kooperavimo 
konstrukcijų ir namų staty
bos reikaluose.

Be to, pritarta priešrake- 
tinių raketų apribojimui, o 
taip pat tikimasi susitarti ir 
dėl požeminiu atominių už
taisų sprogdinimų uždraudi
mo.

Žinoma, bus sutarčių ir 
daugiau. Liks parašai gera
me popierių ie. o tikrovę pa
matysime vėliau.

Ta proga ponia Patricija 
Nixonienė turėjo progos pa
bendrauti su draure Brežne- 
viene. anlanlkė baletą, ciiką 
ir privačiai išgėrė arbatos 
su juodąja ikrą ir kita "pri- 
kuflka“. O atsilygindamas 
mūsų prezidentas komunis
tiniams draugams surengė 
šaunu balių, kuriam porce
lianas ir sidabras kovo spe
cialiai atskridyto iš Baltųjų 
Rūmu.

Bet šiuo pat metu garbin
giem ponams prieš pasaulio 

' akis padarytas ir mažas ne-

tokiu agveju.

UiUonai paskendo 
naftoje

Tulsos Home - Štoke Pro- 
duetion bendrovė sutelkė 
milionus dolerių naftos šuli
niams gręžti. Kiek ten gręž
ta, kiek ne. bet nei naftos, 
nei pinigų nebeliko. O dide
les sumas į tą bizni buvo su
dėję ir teatro žvaigždės, ti
kėdamiesi gero pelno.

Bet kai kurie tome bizny 
išliko ir sausi. Vieni savo 
Šerus padovanojo labdarin
goms įstaigoms, tas sumas 
nurašydami nuo mokesčių, 
o kiti, matyti, užuodę dū 
mus. juos pardavė, kol dar 
buvo pilkėjų. Bet vis dėlto 
kai kurie turtuoliai neteko 
net $100 milionų.

Sakoma, kad tai buvusi 
pati didžiausia tos rūšies 
suktybė.

I Kalvarijas
Vilniaus ir Veprių Kry- 

riausybė politinę globą su- i žiaus kelių koplytėlės nu- 
tpikė murikui Alnvzui Jur- griautos prieš 12 metų. be* 

Žemaičių Kalvarijoj (dabar

A/o0za« Jurgutis
Gegužės 16 d. Italijos vy1 Birželio 20 d. Santo Mo- 

nicoje (Los Angeles prie- 
įmiestyje) mirė 76-sius me- 

Seniai žinoma, kad už pietus bebaigiąs prof. Juozas 
nigus galima nusipirkti iriRauktys.
JAV ambasadoriaus kėdę.. Velionis gimęs Švėkšnos ĮĮ Laukuvoje.
Juk po prezidento onkm, į valsauj bai Dotnuvos, Stasys apie 40 metų buvo 
I tas nuliitne pareigas via . žemfe Ckio akademijos| vargonininkas Pabėgėlis 
da paakinamas tai vienas, myniokystė8 įkyrių, dir-1 Uetuvoje paliko žmoną Ma- 
Ui kitasturtuolis niekada J mSkų administracijos j.! n„. gim Luckut,, ir 11 m. 
diplomatinio daibo nedlr-, vairjo9e . nuo 1939: amžiaus dukrelę.

V,. -amfc.. ,m. dfcrtė Dotnuvos žemės i 1963 m. baigęs konsei-va-
Ckio akademijoje, o nuoito7»AJu,«“tI5 tu,rėJ° 
1941 m. - Vytauto Didž.l^’i Aį™’ALa; kur lkl 
universitete.

teikė muzikui Aloyzui Jur 
gučiui.

Jis gimęs 1939 m. birželio 
kur tėvas

tosvadinamoj Varduva) 
koplytėlės tebėra.

________ Lietuvos Katolftų Bažny-
akademijosl vargonininkas. PabėgėHs čios Kronikos nr. 9 apie tai 

... .. šitaip rašoma:
Buvo bandyto nugriauti

sumą rinkimų vajui. 
Watergate komitetas turi

sąramą, kuris rodo, kad JAV 
ambasadoriai prez. Nixono 
1972 metų rinkimams paau
kojo vieną milioną ir 800 
tūkstančių dolerių, kad nuo 
jo išrinkimo buvo paskirta 
šiems postams 18 asmenų tie 
iš diplomatų toitpo, kad 8 i? 
jų ririkimam davė $700,000.

1966 m. dėstė muziką te-
J. Raūktys yra daug rašęs, vadovė?clS^Giižęs1 į i 

savo specialybės klausimais, i Vilnių, dėstė Vilniaus kon-HH 
buvo Lietuvių Enciklopedi-’ servatorijoje ir buvo chorų 
jos miškininkystės ir botani-i dirigentas. knnlvteiės
kos skyriaus redaktorius ir į 1966 m’ padėjo domėtis 
bendradarbis.

Argentinoje bombai baugiau

svetimšaliams
Iš pravažiuojančio auto

mobilio Argentinos sostinėj 
buvo apšaudyto JAV am
basada. Septyniofaka iš
sprogdintų bombų apgadino 
ir kitos svetimšalių įstaigas. 
Jų tarpe yra ir Bostono ban- 
ko, Coca-Cola ir Fordo sky-

politgramoto8

lietuvių muzikų ištakų isto
rija ir toje srityje yra surin
kęs daug medžiagos.

Seniai galvojęs pabėgti, 
bet nebuvę jam leisto išvyk
ti į Vakarus. Tad 1973 m. į- 
riojo į komjaunimą ir nese
niai su ekskursiia atvyko į

ir Žemaičių Kalvarijos kop
lytėles. Net paveikslai jau 
buvo nukabinti. Tačiau že
maičiai ėmė rinktis pulkais 
ir kelioliką dienų ėjo sargy

Paleido į laisvę 

gen. Grigorenką
Visame pasauly yra 

garsėjęs atkaklia kova
žmogaus teisių Sovietų Są
jungoje generolas Grigoren-

pa-
dėl

Sovietų S-gos komunistų
^SmOi^b’sako8'kkad Jugosla^jz. Atsiskyrę^ 
aukštosios mokyklos nepa-l<rupė9' 'paėmęs toksi, pasie-l 'anc^as Lenmo ir dviem 
kankamai įkala J studentų^ Italijos sieną ir. perėjęs Raudonosios Žvaigždės or- 
galvas komunistinių idėjų, Į ®jcn4, paprašė Italijos poli-
toded reikią prailginti mark-1 tiuės globos.
sizmo - leninizmo studijas* Amerikoje turi gimi-

Žudikus nuteisė
ir paleido _ ___ ___

Pernai Sudane arabų par-l™*1“'u.,n“1£«'i™J’
o : kovotova* akad. Adroms Sa-tizanai nužudė 3 diplomą-į ti»: du amerikiečius ir vie-lShy°,v.*8- 

ną belgą. Sudano teismas ir Brežnevui 95 politinių ka
liniu sarašą. kuriam* vra

dinais. Jis. pneS Nnonuiį bet po to juos PabaUiečių *•
atvykstant į Maskvą. buvo|®' du. rusu ir d»l

tuos 8 teroristus nuteisė iki

susodino į lėktuvą ir išvežė

visuose fakultetuose.
Iki šiol tos studijos tęsėsi

2 nių ir daro pastangų čia at
vykti.

paleistas » bepročių ligoni-1 j užgienj įur Pa. imtuni
nės.

Komunistai jį visaip per
sekioja: atėmė iš jo visus

1 lestinos partizanams.

imi Aunas outu DvuraseA »n metus, o dabar reikės polit-. Birželio 26 d. 11 vai. nak-1 karinius laipsnius, sodino į
kalinį, jo administracijos į I Occidental Petroleum b-vė gramotą kalti 2 metus ir lai-! tj anglu BBC radijas prane- • kalėjimą, laikė uždarę p?i- 
nelaimę įstumą. dovanoti: •* Sovietą S-ga ra- kyti komunizmo teorijos ir Į ši, kad Lietuvoje buvusio* chiatrinėje ligoninėje, bet
nor<4 kain suvenvra no nuo ’tortį chemijos įmonių »taty- Sovietų S-gos partijos i«to-! dideli* katalikų demonstra
laidžių derybų!. bai 20 b*L dol. varta*. rijos egzaminus. j ei jo*.

paleisti iš kato^mų ir psichi- 
Matyt, Sudanas pabūgo atriniu ligoniniu 

teroristų, kurie jam buvo Nežinia, ar soti* vsd«t 
pradėję grasinti ir reikliau- leis jam iki mirtie* nžhadėti..

_____ „„__________ ti. kad suimtieji nebūtų nu- Gal ištrems kaip Sottenici-
jo dvasios ir pasiryžimo ko- ar laikomi kalė- pa. tebūnie garbė flam
voti dėl laisvės nepalaužė. _________tauriajam žmogui!
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Bita galvos politika
Rusijos valdovai ir jų politika niekada nepasižymėjo 

humaniškumu, šviesia mintimi ar kitų tautybių bei tikė
jimų ir pažiūrų tolerancija. Tą rūsčią dvasią žymi ir ati
tinkami šios imperijos simboliai: plėšius dvigalvis erelis, 
kūjis, piautuvas... Bet gal dar geriau šios valsty bes ženk
lui tiktų įdūkęs bukagalvis jautis, savo brutalia jėga iš
vertęs netgi kapinių tvoras ir smailiais ragais arianti.' 
žmonių rūpestingai pasodintas antkapių gėles.

Taigi visai netenka stebėtis, kad Vinco Kudirkos pa
vaizduotas kruglodurovinis caro politikos vykdytojų buku
mas šiandien pažingsniui kartojamas ir sovietų okupaci
nio režimo Lietuvoje.

Štai, kultūringame pasaulyje ideologijų ar religinėje 
bei antireliginėje kovoje pagrindinis ginklas yra nesu 
skeldėjusi priešininkų logika, minties gilumas, argumentų 
svoris. Tiesos ieškojime neturi jokios įtikinamosios reikš
mės nei oponento pašaipa ar panieka, nei jo skirtingos 
nuomonės užrflkiipaa. Tuo labiau niekam neateina į galvą 
mintis, kad, nugriovus vienos ar kitos religijos bažnyčią, 
jos buvusius lankytojus galima padaryti bedieviais...

Tuo tarpu skaitome spaudoje, kaip okup. Lietuvoje, 
vykdydami antireligini planą, rusiškojo komunizmo ideo- 
jogai buldozeriais verčia senovine- statulėles, trupina 
liaudies skaptuotas šventųjų galvas, stenėdami rauna 
kryžius, su policija vaiko žmones nuo senkapių. Ir tai va
dinama žmonių švietimu, materialistinių - leninistinių- 
marksirtinių - brežniovistinių pažiūrų skiepijimu!

Pridėkime dar. kad r? žmonių per gausia- kratas ati
minėjamos senos knygos, kad jie baudžiami už privačiai 
turimas rašomąsias mašinėles, kad jumis nepadaugintų 
kokių nors maldų ar giesmių bei kitų nevaldiškų raštų.— 
ir turėsime dar platesnį žodžio ir minties priespaudos bei 
supdanuotos kvailybės vaizdą. J ilk pagal ši įsibėgėjimą 
reikėtų
užgroti,

jau parvyko į Maskvą visiš- Nuvedė juos ir į kalinių 
’ kai. Tada jis tapo ir ištiki- vadinamą Sekitiką, tai yra
I mu komunistų valdžiom šąli- karcerį, kuriame kaliniai tu- 
niriku. rėjo ir miegoti ant rankos

• • • storumo karčių, kurios bu-
Pradžioje apie Solovkų vo tokiame aukšty, kad, ant 

koncentracijos stovyklą ma- jų sėdėdama*, kojomis ns- 
žai kas ką nors težinojo. Ži- galėjai pasiekti žemės. Je! 
nios apie ją sklido labai lė- kas užsnūdęs nuviradavi
tai. Bet štai vienas jos buvęs 
“gyventojas“ paspruko ir 
parašė apie ją knygą užsie- 
i.vje. Sukinto tada ir bolše
vikinės galvos. Žinoma, jo. 
visa tai, kas ten buvo rašo- 
na. pavadino šmeižtu, bet 
;ų pačių pareiškimai galėjo 
įtrodyti nepakankamai pa- 
ikimi. Taigi, tiems vadina

miems šmeižtams ftteklaidy- 
ti Kremlius nutarė prašyti 
Solovlkus aplankyti garsųjį 
proletarų rašytoją Maksima 
Gorkį, tada ką tik grįžusį iš 
užsienio. Mat. jo balso visi 
dausvs. ir, ką jis pasakys, 

visi tikės. Niekas kitas ne
galėsiąs geriau į miltus su
malti tuos užsienio "šmeiž
tus“...

M. Gorkis sutiko.
"Kai tas gandas apie at

važiavimą pasiekė Solovku’

ant žemės, pripuolęs sargy 
binis smūgiais tokį prikel
davo. Bet kai ten atėjo su 
palyda Gorkis, nebebuvo 
jau nei to (kalinių sukimši 
mo, nei karčių. Ant suolų 
aidėjo kaliniai - vagys (te 
da ten jau buvo ir jų) ir vis* 
akaitė laikraščius. Nė vieni' 
nedrįso atsikelti ir pasiskųs 
ti, bet sugalvojo laikrašti 
laikyti atbulą. Gorkis priėjo 
prie vieno ir, nieko neaaky* 
damas, apvertė laikraštį. 
Vadinasi, pastebėjo!

Nuvažiavo į vaikų koloni
ją. Kaip kultūringa čia 
Kiekvienas savo lovytėje, 
visi patenkinti. Tfc štai vie
nas keturiolikmetis ėmė Ir 
prabilo:

— Gorici, klausyk! Visa,

Povilas Derate pradeda 5S-jj SLA saimą Bostone

SLA PREZIDENTO POVILO P. DARGIO ŽODIS,

Statlerio-Hiltono viešbuty, 1974 im. liepos 1 d. 
^atidarant 58-jį SLA seimą Bostone,

ką tu čia matai, — apgaulė.
Ar nori žinoti teisybę? Pa-

suvirpėjo kaliniu šindvs, su-! pasakoti? .. .
sirūpino ir ių valdžia. Reikia' Rašytojas linktelėjo gal-j i Susivienijimo 58-jj seimą 
pažinU kalinamuosius. fiad.va. Tai,jis norėjo
galėtume 
kimą! Juk .
lės ir tylėjimo lizdą įsiveržia siems žvalgybininkams. _, 
arolia aiizirnmn'ia HMcilinu. vaikas nusantros valandos yra artimai susiję su \isuo

Gerbiamosios ir gerbiamieji kiek nustojama. Be to, turi- 
Delegatai. Visinios ime Ra"reĮ?’“i ’Į

fa* Svečiai,

Sveikinu Jus, atvykusius

Kute 
net j

ų namus ar Pilie- 
patalpas. Savaime 
, dirbant tose pa- 

parapijinei 
pkyklai, 

ir ma- 
s. Be-

metinis litua
nistinės mokyklos vedėjas 
K. Mockus sti-aipsniu spau
doje parėmė ne bostoniškių 
seselių kongregacija, o dar 
kartą pro plonas lubas Įkri
to Į klasę vaikas kaip tik tuo* 
metu, kai joie lankėsi klebo
nas kun. Pi*. Virmauskis... 
Toks "linksmas“ įvykis kle
bonui nadarė dideli Įrofidi... 
Dėl tokių ir panašiu dalvku 
lit. mokyklos santykiai,, ki^ęk 
pašlijo, bet tarpininkaujant 
kultūringiems kunigams ir 
šviesiems lietuviams kun. J. 
Švagždžiui ir prel. Pr. Jurui, 
reikalai vėl pasitaisė, ir li
tuanistinė mokykla galėjo 
tęsti savo egzistenciją.

Nuo 1966 metų šią mo
kyklą globojo naujasis kle
bonas kun. Antanas Baltru- 
šūnas. Nors Amerikoje gi-

,, a .. . męs ir užaugęs, bet kalbėda-
sau debatus šiam klausi- mag puikiai Hetuviikai, da- 
mui skirti ypatingą dėmesį,; visokiuose lie-

augliu. Mes visi turime į- 
tempti savo jėgas, rasti bū
dų ir priemonių daugiau lie
tuvių įrašyti. Todėl ir pra

įsivaizduoti jų lau-, teisvbę. Buvo liepta visiems* tyli. Nore susirinkome į sa-’ parodyti reikiamą rūpesti,!tį^ renginiuose ir ritoin- 
k į beteisių, sauva- išeiti, ir vaikams ir lydėju- vo organizacijos seimą, bet j kad pateikti sumanymai ir^damadsUetm-Sko žodžioir 
iiimo lizdą isiveržia siems žvalgybininkams, o, Susivienijimas ir jo veikla gerj patarimai prisidėtų prie} Hetuvių kultūros gvvybe, jis 

nrvanizaciioa nariu tikai-* • «x-__*_x*_____ir lituanistinę mokyklą'nuo- 
kuo tik 

. labai se- 
mckyklos patalpos gero- 

. .. . aptriušo. ir jau neveria
Qi«vn*invnrn« i trravia Hp P^^ndjTHU klausimų. TUHU |jUV0 jy remOntUOti. Be to, 
Suvažiavome į gražią lie- mlntyJC Pildomosios tarybos ap^int<4je pasikeitus gyven-

orvamzacnos nariu titai

.draudimo___ ............ .........—.____________________
Vinco Kudirkos paminklą sugadino ir dar neieškojo po: Jaudinosi ir vvresnvbė,, lo’viršinirtką pietų. .
vaikų marškiniais, ką jie ten turi pasikabinę už kaklo. i^leį^^8T?8 ^f^SJ8^8* i,. *

Vadinasi, belieka laukti tiktai “ “ - - —««« «
Na, ir koks visos tos veiklos rezultatas? 

mis
.bedieviai _ ___ _______ „______________
lyvauja demonstracinėse eisenose į buvu -.ių "stacijų“ vie- ’’Pa.«o<iino“be šaknų eglai- t.t Berniukas patvirtino vis-' vienijimo kuopų. Todėl nea 
tas, minios ilgu*, kilometrus neša ant savo pečių kryžių į čių (mer kelias dienas jos gi ka pasakęs. ‘bejąju, kad šiame židinyje

-tėvų ir protėvių senkapius, pasirašinėja peticijas, reika- nesudžius) prie neseniai į-‘. Birželio 22 d. M. Gorkis ir mūsų seimas, taip Įspūdin-
laujančias konstitucijos vykdymo ir religinės laisvės. steigtos vaiku kolonijos, kur specialiai šitai progai pa- 8®i pradėtas, turės palankias

Ir, žinoma, po to. kaip ir caro laikais, keliauja į ka- visi buvo gražiai aiorėdvti ir ruoštoje "Svečių knygoje“ ^ysasir jaukią aplinką sa-
lėjimus, į tardymo kameras ir net į tremtį... sočiai pavalgydinti Aišku, šitaip įračė: į V0^81?uJ“ . ,

Ir visos šitos bukos galvos okupacinės politikos pa- Gorkis norės pamaMi. kaip, nepajėgiu išrefkšti P^‘
guoda mums galėtų būti bent tiktai ta, kad ji ak įvaizdžiai čia mažamečiai auklėjami ir savo įspūdžių 'keliais ž°- Tie darbai išspausdinti Ra- 
rodo nuogus okupanto tikslus, žadina gyventojų pasipilė- ®telt,es Kyvenimui, džiais. Nenoriu, o ir gidą trumnai
iinimą, neapykantą ir ryškina lietuvio auhSesnj kultūrini - nraii(.n.o, -..-..„i.- ^ūtų K™stmai nuosta- norju ^„0 delee-atams, 
lygį, Movint prieš jo rusiškąjį "auklėtoją ir mokytoją-. i m3fpas}rengtiPKemi uostoj ^y^’bSir^di^n- k?d organizaciją sto- 

Taip. p žadina ir tautinę savigarbą! , •; k i • niaukia j Solov- P® r - .7,8 &eras- tunme stiprų
Juk reikia pripažinti tiesą, kad mūsų žmogus,.

’i mai nasirenati Remi uoste. T> Y”*’ «*!■-žiojamas ir lenkiamas į žemę, visada tvirčiau spiriasi ir maj pasirengti Kemi uoste.'. įuiįS^ 'karstei'
'Išradingiausiu būdu stengiasi atsitiesti,, o priešų švelniai marškinius ir maišus. Ir štai 'i - - • «

------ -------------------------- 1—i..:J----- -  a.._:------ r. 1 --------z, Į Birželio 23 d. M. Gorkisglostomas ir sočiai lesinamas, — kvaksėdamas tuojau gū-; staiga artinasi M. Gorkis su1 
žiasi ir į svetimą delną deda rudus, raudonus ir net juodus 
Idausmius...

Taigi, gal ir ši padidėjusi ir paįvairėjusi priespauda 
tiktai sutvirtins lietuvio nugarkaulį, kad jis nepalūžęs iš
laikytų visas jam okupanto kraunamas naštas ligi laisvės 
dienos.

savo pąlyidA sėsti į ta laivą
ir plaukti į Solovkus. Jis pa-i f - .......... , -
matys ta baisų vaizdą. Tadai Gorinui pasakęs berniukas

Audronaša Solovkuose
• Praeitame numery skaitė
te kad ir trupinius iš A. Sol
ženicino "Gulago salyno“ 
antrojo tomo apie Lenino į- 
steigtą pirmąją koncentraci
jos stovyklą Baltosios jūros 
Bolovkų salose. Šį kartą — 
iš ten pat ištrauka, ką Solže-

Komuni-itams užgrobus 
Rusiją, M. Gorkis pradžioje 
jų valdžią kritikavo, kaltino 
ją dėl vykdomo teroro, savo 
išskirtiną populiarumą nau
dodamas. mėgino padėti 
rašytojams ir mokslininkam. 
Tokios M. Gorkio laikyse
nos komunistai ilgai negalė-

aS3."iua. nas i
į kalėjimą įkišti. Kadangi 
Gorkis skundėsi savo pašli- 

Rusų rašytojas Maksimas jusia sveikata,, tai. spėjama

-atsilankymą Solovkose.

jGorkis, gimęs 1868 m. ir mi
ręs 1936 m., kilus 1917 m. 
revoliucijai, buvo jau išgar
mėjęs ne tik Rusijoje, bet ir 
-užsienyje. Jis buvo socialis
tas, caro valdžios persekio
jamas. bu?ęs pasodintas net

jam buvo patarta (tikriau, 
liepta) išvažiuoti į Italiją 
gydytis, kur jis kelerius me
tus Capri saloje jau buvo 
gyvenęs prieš Pirmąjį pa 
saulinį karą.

visi pražuvę. Išradėjai ir iš
minčiai! štai jums uždavi
nys: nuoga sala, nėt krūme
lio, nė kalnelio pasislėpti, o 
čia pat Gorkis su nalvda. 
Kas daryti? Kaip gelbėti si
tuaciją? Jūsų sprendimas?

Kur padėti tą gėda. tuos 
žmones maišuose? Neteks 
nrasmės humanisto kelionė; 
ieigu jis juos pamatvs. Nu
skandinti ‘jūroje? Ne. Jie 
niūduriuos vandenv. Užkas
ti j žemę? Nėra laiko. Tiktai 
vertingas Salyno sūnus te
gali rasti išeitį.

— Meririte dsrha! Visi i 
krūva! Dar glaudžiau! Sėsti 
ant žemė7! Tam sėdėti ir 
nejudėti! Kas pajudės, nu
šausiu! — griežtai paliepė 
vir?5nWkas. Ir visus apden
gė brezentu.

M. Gorkis su palyda atė
jo, Įlipo į laiva ir nieko ne
pastebėjo. Tai buvo 1929 m. 
birželio 20 d.

Solovkuose pareigūnu ap
suptas M. Gorkis greitais 

kai

buvo sušaudytas. 
Pasakojama, kad ten vir

šūnėms literatūros galva at
sikalbinėjęs, nenorėjęs ra
šyti pagyrimų stovyklos 
tvaikai, bet jį prikalbėję, 
kad tai būtina šiuo taip 
svarbiu metu duoti atkirtį 
buržuazinei Europai. 0 kas 
liečia tvarką, tai ji būsianti 
pakeista.

Haičiu* gyvuojančių mus Todėl prašau delega- kyklos patalpas. Talei seną- 
riai veikiančių Sun-|tu? skirti tiems klausiniams ji paslata. Bostono lituanis- 

reikiamą dėmesį, svarstvti įjngs mokyklos tėviškę, teko 
'juos nuodugniai ir tam tik- nmm’auti*
ru atsargumu. Žiūrėkime, Į? 
kad padarvti nutarimai pasi- Jaunos ir energingos Tė- 
tamautų Susivienijimo ge- yū komiteto pirmininkės 
rovej Aušros Petronienės pastan-

Kieicvienas SLA seimas di- nu° 1972 m. Bostono
deli dėmesį skiria mūsų tau- ^ukst. Lituanistinė Mokvk- 
tos reikalams. SLA ryškiau- Įa nemokamai gavo valda?- 
sias ir aukščiausia* sieki- ko« ąmenikiecių mokyklos 
ma« visada bit o ir tebėra er\2a? Patalpas So. Bosto- 
I ietuvos laisvė. Todėl ir šia- ?e.Tb?.m,as ekunomi8
mie seime nepamirškime tė- ir lkl sl°* naudojasi, 
vvnės reikalu, šis seimas, Pažymėtina, kad nuo 1971 
vvks narorbo* ženkle dakta-metų prie lituanistinės mo- 
mi Jom? šliupui. Susiviepi-’ kyklos buvo įsteigtas ir vai- 

aovskaitu. o taip pati Hm o Lietuvių Amerikoje kų darželis, kuris paruošia 
išvada yra padarę ir kūrėiui. | "kandidatus“ Į pirmąjį sky-

8vlvaniio«i draudimo; Pri«tv pareikšti vilti, kad,Nuo 1972 m. Įvestos ir pa- 
prižiūrėtojai bei mūsų aktu- n'fru seima« bus dadbineasn'stovios dainavimo pamokos.

Manau kad. vaduodamie«A kurias veda komp. Julius 
laidelis. Mokykla neturi tik 

savos tautinių šokių grupės, 
nes visi mėgstantieji ŠĮ me
ną mokiniai dalyvauja žino

me matyti iš pateiktu rapor
tu

Kiek kitokia nuomone 
tenka pareikšti apie mum 
nauiu nariu irašyma Į Susi
vienijimą. Nors pats va’ius 
davė neblogus rezultatus, 
fanirh net nauia SLA kuo-

<r»ra valia seimo darbus »t-l 
liksim#1 sklandžiai. Susitari
mas. kitu nuomonės gerbi
mas ir fratemalinė d'msia

na. bet to nepakanka. Kad da»bu našumo 
org»ni7seiia nemenkėhi ir j TrMomi” m^timis 
galėtų IŠ’iiaikvti nemažežs- »*»}»«?<«. JHiO akalbln

----------  nėie aukštumoie. turime 58-H ^n«?vieninmo T iefuviu
Ir tiek pačių komunistų. Į gauti naujų narių nemažiau, Amerikoje seimą atidarytą, 

tiek Vakarų spauda Erelio |

1$ Bostone Litnonistiiičs

t?k r»alen<rvin« mums visiem j majame Onos Ivaškienės va- 
davba ir nrisidės prie pačiu i dovaujamame tautinių so-

Ten gyvenant, komunistų 
režimą^ jam ėmė rodytis visj žingsniais žingsniavo 
priimtinesnis. 1928 m. jis > kurių gyvenamų namų kori- 

^.s'enyje rti- aolankyti Rusijo^ jr dorialfc K»mb»rru durys bu- 
bangai kilus, ^a jj ižkilmin^rai pagerti vo atidalytos, bet Gorids į 

wro paleista: ir išvažiavo 10 gp metu amžiaus proga, juos neįžeiigė. Ligoninėje iš-
■f Miją.. žodžiu. M. Gorkis Tas dar labiau ji palenkė { rikiavo dviem eilėm perso- 
wro la

Audronasos vardu rašė. 
kad Sdlovkaie tyčia baugi
nama. kad čia kaliniai gy
veną labai gerai ir taisąsi.

Ir tvaiką pagerino.
O kaip pagerino. Solženi- 

cinas duoda toki pavyzdi.
T stovykla atsiuntė kelias 

dešimtis sektantu, kurie vis
ką neigė, nes tikėio, kad vi^ 
kas ateina iš antikjjrto. to
dėl esą negalima fanti jokiu 
dokumentu nei J tankas pi
nigu, negalima pasirašinėti.

Administracijai buvo aiš
ku. kad tiems sektantam 
nėra kelio į socializmą, todėl 
jiems geriausia — mirti. Ir 
pasiuntė juos į pačia ma
žiausią Solavku salelę — |iyti ateisakė, tai pasiuntė be 
smėlėta, be medžių, tuičią,‘tt*iatMLkailygiaipodvie- 
kurioje tebuvo vienas mažas jtl mėnesių pareigūnai nu

mokyklos praeities
(Tęsinys)

Mokyklos patalpos
..» aV t

Bostono Aukšt. Lituanis
tinė Mokyklo nuo pat 1949

sossosyvssff

o laikomas kairiųjų ra- komunistų pusę. Jis dar su- nalą baltais chalatais, bet į buvusių vienuolių žvejų na- plaukė į tą salelę, rado visus 
igtoju ir liaudies gynėju, grįžo į Italiją, bet 1931 m. vidų "svečiai“ nėjo. mėlis. mirmim Koriu

metų naudojosi šv. Petro lie
tuvių parapijinės mokyklos 
patalpomis — pastate prie 
bažnyčios. Pradžioje tos pa
talpos buvo gaunamos vel
tui. o nuo 1954 m. Tėvų ko
mitetas skirdavo tam tikrą

kių sambūryje.
(Bus daugiau)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji.
Siunčiu $17: prenumera

ta $7 ir auka $10.
Viso labo velijantis Ke

leivio štabui, ypač redakto
riui J. Sondai stiprios svei
katos ir pasiryžimo tęsti ko
vą dėl Lietuvos laisvės.

Su pagarba
L. J. Staniulis

Kol mes nepanaudosime 
teroro ir sušaudymų viietoje 
be teismo, tol mes nieko ne
pasieksime. Geriau sunai-

Jiems žadėjo duoti 2 mė
nesių maisto davinį, bet rei-! aūką kuro ir šviesos išlai- 

tad kiekvienas pa-Jdoms apmokėti. Kadangi 
arašytų. Kadangi jie pasira- §jose patalpose tebuvo tik 8j.. ... , .

erdvios klasės, o lituanisti-Įk,ntl iunĮ4 nekaltų, 

nei mokyklai reikėjo 12, tai pakuti vieną kaltą, 
teko užimti ir seselių moky-į /Tai« Leninam 
tojų kambarį, fa* virtuvėlę, ir t «p 
rūsį. ir naudotis net sale po Čekai 1918 m. sausio 14 d.mirusius badu.
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Okupuotoje UetMvojeįaa*

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Ir Sibiro
gimtasis kraštas“——-

Iš “Tiesos“ (birželio 16 
d.) spausdinamų nuotraukų 
sužinome, kad “mūsų gim
tasis kraštas“ siekia Sibiro 
Tomsto sritį, Tadžikiją (Ki
nijos pasienyje). Baku Kau
kaze, Kubanės stepes Ukrai
noje.

Vadinasi, šimtai tūkstan
čių mūsų tautiečių mirė ne 
Sibiro tremtyje, o “gimtaja
me krašte“...

Taip nuosekliai skiepija
ma sena carų laikų “Didžio
sios ir vieningos matuškos 
Rusijos“ mintis.

Skuba naikinti vienkiemiu*

Pagal Maskvos įsakymą. 
Lietuvos ministrai paskelbė 
nutarimą “Dėl papildomos 
paramos gyventojams, besi- 
keliantiems iš vienkiemių, 
esančių nesausintose žemė
se“.

, Iki šiol dauguma gyveno, 
kaip seniau gyvenę, o į ko
lektyvines gyvenvietes dar 
palyginamai mažai gyven
tojų buvo suvalyta. Vienkie- 
miai buvo naikinami ten, 
kur žemė nusausinama, da
bar jie bus naikinami ir ten, 
kur nebus vykdomas nusau
sinimas. Tokiu vienkiemių 
ypač daug pietiniuose ir ly
tiniuose rajonuose, kai ku
riuose net 70-90 procentų.

Dabar visiems gyvento
jams vienkiemiuose (nusau

Ką siūlo premijuoti

šių metų literatūros ir me
no premijoms gauti pasiūly
ti:

Literatai: V. Bubnys už 
romaną “Po vasaros dan
gum“, A. Jonynas — už ei- 
lėrašičų knygą “Pasiryžimo 
metas“, A. Matulevičius-Ma- 
tutis — už eilėraščių knygą 
vaikams “Girios televizo
riusU

Ant paplūdimio Henrikas susitinka su anglų berniu- 
draugystė neužsimezga. Jis susidraugauja su 

ir visą popietę jie kaitų renka šakutes ir i 
liekanų, kurias išmeta jūra. Išdžiovinus sau

lėje, vakare galės užkurti laužą. Prie malkų krūvelės jie 
pastato sargybą, kad anglai neatimtų.

Posėdžiavo JAV LB Taryba

— šį vakarą mes pajūry ant pliažo užkursime laužą.

JAV LB VH-sios Tarybos 
H-ji sesija įvyko š. m. birže
lio 15-16 dienomis Shera- 
ten-Oak Brook hotely Chi

Ką tik gavome

Paguoda, akimirkų kro- 
misijai, Garbės teismo tai-J nikos 4, I dalis, parašė Bro- 

kaina 
$5.00,

t
J

syklės — pavesta Garbės! nys Raila. 42g psl., 
teismui. LB apylinkių ir apy-| 
gardų taisyklės nutarta tvir-

kaip vilkiukų stovykloje, — pasako Henrikas po vakarie- Į cagoje. Sesijoje dalyvavo tinti kitoje sesijoje, kad a 
nes mamai. Kartu jis paima savo kišeninę lemputę ir sto- j Tarybos, Krašto valdybos pylinkės ir apygardos per 
rą, vilnonį megztuką. Pavasario vakarai Andalūzijoje I nariai. Švietimo. Kultūros metus galėtų su'jomis geriau 

‘ir apylinkių pirmininkai, iš susipažinti ir jų tinkamumą 
viso 45 ir 58 Taiybos narių. • įvertinti, taip pat paliktos ir 

Visuomeninių reikalų ir

vėsūs. »
— Algi čia taip galima kūrenti ugneles ant kranto?— 

nustemba mama.

— Anglų berniukai irgi kūrens. Kitoje vietoje, toliau 
nuo mūsų. Jie net bandė mūsų malkas atimti, bet mes ge
rai saugojome, — pasakoja Henrikas.

— Mamyte, aš juos prižiūrėsiu, aš ilgi einu kartu,—
. t pasako Lilytė mamai, paimdama vilnonį pončo. 

Muzikai: E. Balsys — uz r

minkštais viršeliais 
kietais — $5.50.

Pašiurpo mano velnias,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelės 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50, 
kietais — $4.00.Iš Bostono sesijoje daly

vavo J. Kapočius, Al. Ma- 
kaitis ir A. škudzinskas. Vi
si Taiybos nariai yra įsipa
reigoję dirbti Tarybos dar
bo komisijose. J. Kapočius 
darbavosi kultūros. Al. Ma- 
kaitis — jaunimo ir A. Šku- 
dzinskas — ekonomijos bei 
finansų.

Sesiją atidarė Taiybos 
pirm. Al. Rugienius. Sugie
dojus Lietuvos himną ir kun. 
A. Trakiui sukalbėjus invo- 
kacfją, LB Vidurio Vakarų 
apygardos pirm. R. Kronas, 
kaip sesijos globėjas, žodžiu 
sveikino sesijos dalyvius, 
primindamas nemalonius

švietimo tarybos taisyklės. 
Vėliau atskirose patalpose 
darbo komisijos diskutavo 
Krašto valdybos apyskaitą 
ir pateiktus projektus, kurie 
su darbo komisijų išvadom 
ir siūlymais būtų pateikti se
sijos plenumo posėdžiui ap
svarstyti ir priimti.

Vakaro įvyko taiybos na
rių ir svečių bendri pietūs, 
kuriuose PLB pirm. Br. Nai- 
nysnys savo kalboje pažy
mėjo, kad LB stiprėja ir au
ga savo darbais ir skaičium.

Kita diena (sekmadienis) 
pradėta pamaldomis, kurias 
laikė LB Tarybos narys kun.

oratoriją “Nelieskit mėlyno 
gaublio“. J. Bašinskas — už 
Requiem“‘ ir “Varpų simfo
niją“, dirigentas J. Domar
kas — už 1972-73 metų kon
certų programas.

Teatro darbuotojai: už 
meninius filmus “Gražuolė“ 
ir “Naktibalda“ scenaristas 
J. Jakovlevas, režisierius- 
statytojas A. Žebriūnas. o- 
peratoriue - statytojas A.
Mockus, kompozitorius V.
Ganelinas, dailininkai-sta-1 Henrikas laimingas. Naktis tamsi, laužas dar rusena, 
tytojai A. Ničius ir J. Ceičy-, Visai naujas nuotykis. Jis dar ieško sausų malkų, norė-
tė. damas kaip galima ilgiau kūrenti ugnelę, šviečiant kiše- ---------------------- ... -----------

Dailininkai* M Cvirkie- n*nei letrtputei, Henrikas visai nepastebi, kaip pakrante,ir J. Daužvardienė, Vliko: , , . . .
nė už A. Venciovo. K. Boru- artėjo du juodi siluetai. Staiga sugaudžia piktas balsas, ir I pirm. dr. K. Valiūnas. Balfo. k ^d.Tdii
tos. V. Palčinskaitės portre- berniukas pamato stambų vyrą greta savęs. Išsigandęs jis j 'P1.™- M- Rud^ne ir krtr Se- JV • y « «> »vad > dėl (

, ____ tv„i„a ♦MO1O ‘ zUv mamunVa. sijoje svečių teisėmis daly- j Krašto valdybos veiklos ir t

— Andalūzijos vakaras ateina staiga. Vos tik saulė 
užrieda už kalnų viršūnių, bematant pasidaro tamsu. Pa
jūry ant kranto grupė vaikų jau buvo sukrūvus laužą. Ne
trukus sausos šakos, geltonų liepsnų laižomos, ima braš
kėti ir traškėti. Dūmų nedaug. Išdžiūvę medžiai greit su
dega.

Vakarui įpusėjus, ateina keli tėvai ir nusiveda namo 
mažiukus. Vėliau vyresnieji vaikai nueina. Prie laužo pa
silieka tik Henrikas, Marytė ir Lilytė, kuri laukia, kol už 
ges ugnis.

bendruomenės gyvenime su-Į J. Borevičius ir pamoksle 
siskaldymo įvykius Chiea- j priminė Birželio įvykius ir 
goję. Sesiją raštu sveiki no (lietuvių kančias ir kvietė vi-

\T T I ail< nt*in darnaus ?»• vioninirnvysk. V. Brizgys. Lietuvos 
atstovas J. Rajeckas, gene
raliniai konsulai A. Simutis

I
sus prie darnaus ir vieningo! 
Lietuvos vadaivimo darbo. 
Po pamaldų buvo tęsiami 
sesijos dalbai, svarstoma ir

tus, paveikslus “1918 m. dar sušunka:
Vilniuje“, “Gegužės Pirmo-
nortrlti^’Š^ekmlč-Iiu!' — Layte’aartk!~ i gos pirm. rir.'R Kaunai ir kiet<M. Taryba vieningai pri-
^ilienė už figūriniu, pa- Btaniuos išnyra antrasis ir au stipriu prožektoriumi : daug kitų asmenų. j ėmė ir^eraHveitino Krašto

*ieattHenrikai» *** *"** ’• Prk* pradedant , Krašto Gailai bei > valdyk, nal
ko'.* “"M“* “«“u*a.-, Norėtų bėgti, bet hepalrks. sesučių vaWyb(p P^raneėimu3> kai riams ir institucijų pirminin- 

kiečiai, Mu-ų chirurgai . Vienų. : kurie Tarybos nariai siūlė.,lkams išreiškė nuoširdžią pa-

Streikavo medžio kombinato. Vyras, pamatęs, kad Ha tik vaikai,-jau šneka švei- ^miniStuL
rinomuom, «r n.reikalir,,™ i darbininkai ' ’«niu b“*8“- Henrikas ir mergaitės ispaniškai nesupran- bQt Tarybos na-' Tarybos II sesija sekma-
^=nti olmuotXši v rr, v • ta’ Antrasis užkalbina Ulyte angliai. Staiga Henrikas ,.io teisės, kad tuo būdu bū- Jeny,povakary buvo baigta
mm^ma rLiLitu ir sodu , Lletuvos Kat?llJ?ų, Ji',01"’ atpažįsta žalią poUcininko uniformą. ty sumažinta įtampa tarpe. TtnJos. Prezidiumo pirm.
apmokama pastatų ir sodų nr 8 raso> kad 19/3 m. Į Chicagoje suskilusių bend-'A'l* Rūpetuaus jautnu žo-

spalio 3 d. sustreikavo A- — Nebijokit, vaikai! Mes pamatėme ant kranto švie- momenės lietuvių. Kadangi ^iu ir Lietuvos himnu, 
leksoto Medžio apdirbimo J pagal lr statutą apylinkes •
kombinato darbininkai. Ry- — Nebijokis, vaikai! Mes pamatėme ant kranto švie- j j,, apygardas steigia taryba, į ^kudzinaka*
tinėje pamainoje nedirbo ^as. Atėjome patikrinti, kas darosi. Čia 'visaip pasitaiko, j,po gyvų diskusijų siūlymas «oaaaaaaa^aaaaaaassaaaas»
320 darbininkų, o vakarinė- Visokio plauko žmonių esama. Kitoje jūros pusėje jau buvo balsuojamas ir, daugu-į 
je — apie340. «Afrika. Atlaso kalnai matyti. Tokie šviesos žybtelėjimai

vertė, taip pat paliekamos 
nugriautų pastatų medžia
gos, naujai statybai bus duo
dama 3.500 rublių paskolos 
15 metų laikotarpiui.

Tomis lengvatomis galė

-avo PLB valdybos pirm. B. • pateiktų projektų bei taisyk-• 
•Nainys, PL Gydytojų sąjun- Hy. Diskusijos buvo ilgos ir J1

sią pasinaudoti apie 100,000 j Streiko priežastis atly- mums dažnai yra negeras ženklas. Be to, aš patarčiau ki-
žemdirbių šeimų. ginimų sumažinimai. į šeninių lempučių čia nebevartoti, — sako angliškai kal

bantis vyras. i i

ŽENTĄ TEN1SONAITE

l
! — Mes turistai iš Belgijos. Šiandien atvykome, —
! aiškina Lilytė, kuri moka angliškai, — mes čia tik laužą
kūrename.

Pinmji atostogų diena
Šiais metais jie yra tarytum kiek pripratę prie kitos 

gyvūnijos. Pavyzdžiui, šiišės, kurios Lilytę erzindavo 'jai 
deginantis saulėje, nebebaido. Skruzdėlės, nors didelės, 
bet nieko nedaro. Tik prieš lietų jos vis sukraudavo val
gomajame kambary prie lango savo pailgas, baltas lėly
tes. Po lietaus jos vėd viską išnešdavo, net ir šapelius. So- 
votiskas barometras. O pernai dažnai lijo. Šįmet oras yra 
geresnis. Šilčiau negu Antwerpene vasarą. Saulė Henriką 
vargina, ir jis užsideda ant galvos šiaudinę skrybėlę. Ma
žytė, atradusi savo pernykštę atostogų draugę Katryną. 
kažkur pasišalina. Tut būt, kambary su lėlėmis žaidžia.

Henrikas vaikšto vienas pajūriu ir renka plokščius, 
juodus akmenukus. Jis juos taip mėto į jūrą, kad jie po 
keletą kartų atšoktų nuo vandens paviršiaus. Jūra yra la 
bai rami ir atrodo sidabrinė, čia viskas kitaip negu Belgi
joje, nusprendžia berniukas. Net ir gamta tarytum švie
žiais dažais nudažyta. O jūra vis keičia spalvas, tai ryš
kiai mėlyna, tai žalia, tai žiba kaip sidabras. Ant rudo 
smėlio auga savotiškos vaškinės gėlės, kurios žydi raudo
nai purpuriniais žiedais. Pasitaiko ir geltonų žiedų, bet 
nedaug. Gazono žolė visur šiurkšti. Ypač reikia saugotis
spygliuotų kaktusų. O kaktusų čia daug. ir jie vietomis Balandžio 29 d. Brazilijos 
sužėlę kaip dideli krūmai. Prie kaimynų vilos auga liek- sęnate kalbėjo šen. Mėlio a 
nas kaip lendrė bananas. Tarp ilgų kutotų lapų kabo žalia1 Pie favo mi®1W Jungtinėse 
vaisių kekė. Už vilos, vakarų pusėja, kyla tamsūs Andalū-1 ^'Tiktin^i “ortu^Hjos
zijoakaklai. Aplink Esteponą žydi apelsinų sodai. Kartu ^i^klinno^asmerkimu 
su žiedais ant medelių kabo ir žali, ir prinokę vaisiai. Sa- ko,anial,zmo pasmerkimu. 

votHka. Henrikui viškas įdomu. Važiuojant autobusu, Gegužės 1 d. kitas senato- 
plento pakelėje tėvelis jam buvo parodęs cukrinių nend- n it, Luiz Cavalcante, ku
rių lauką. riam atrodė, kad Jungtines

’ _ , ,a.!

Policininkas dabar kalba labai draugiškai. Net juo
kauti pabando. * o. <» , dangų ir pasako kelių B'aigždžių 
ji gus. Jis dar klausinėja Lilytė, kame jie gyvena, kur jų 

iu (i.i v ,noje? Tuo tarpu Henrikas
ii* Marytė užpylę smėliu rusenantį laužą, užgesina ugnelę

Berniukas yra nusiminęs. Tokios vakaro pabaigos jis 
nelaukė. Kartu jis džiaugiasi, kad tie du dideli vyrai nėra 
plėšikai. Laužui užgesus, vaikai atsisveikina ir pasuka ta
keliu į vilą. Abu policininkai dar kažko laukia ir palieka 
stovėti pajūry.

— Henrikai, kaip bus šiandien su laužu? — klausia 
mama iš ryto iper pusryčius, vaikams papasakojus vaka
rykštį nuotykį. • i

— Niekai, — atsako Henrikas, — aš jau vakarais 
geriau skaitysiu knygą. Mamyte, eime! Don Pepe su ark
liais gal jau laukia mūsų!..

1

LIETUVA BRAZILIJOS SENATE

Jautos kolonializmo klausi
mu taiko dvigubą mastą ir 
skirtingas svarstykles, tarp 
kitko šitaip kalbėjo:

mai pasisakius prieš, nepri-i * imtai Tas klausimai ir vė-l 
liau buvo pakartotinai ke-t'*^'^?0-A“!'11 U_"’

vartoja kvepalu*, po kurio 
•laiko atrodo, kad aromatasliamas ir ieškoma būdų dar

niam bendruomenininkų su-
1 Jau pradingo, tačiau ii tik-gyivemmui Chicagoje. Nu- Kr’T. • \

tarta, kad dėl Cicero ir Mar-'n,w *** ,r P "a M
quette Parko apylinkių ir 
naujai susidariusios apygar
dos galutinį sprendimą pa
dalytų patys Chicagos lie
tuviai savo apylinkių susi
rinkimuose.

Tiems, kurie kalbėjo už 
pasiūlymo priėmimą, svečių 
tarpe buvo gausiai plojama, 
gi tie. kurie kalbėjo prieš, 
buvo iš svečių tanpo repli
kuojami. Sesijos nariai iš
laikė orumą ir nekreipė per 
daug dėmesio į svečių išsi
šokimus.

Apie Krašto valdybos 
veiklą pranešimą padarė 
pirm. J. Gaila, apie oigani- 
zacinius reikalus — B. Rau
gas. jaunimo — V. Maciū
nas, iždo — P. Mitalas, vi
suomeninius — A.’ Gečys, 
švietimo — St. Rudys, kul
tūrinius — A. Kairys, LF — 
A, Razma. Visi šie praneši
mai buvo perduoti darbo ko
misijoms. Po'to buvo įstatų 
papildymo klausimas. Tai 
ipavasta oiganizacinei ko-

žmonių jaučiama*.
• • •

Uodė* aitrumą* priklau-Į 
•o ir nuo metų laiko. Pavyz-j 
džiui, vasarą ir pavasarį me* 
jaučiame kvapu* stipriau, o 
žiemą ir rudenį — silpniau. 
Tad daugiau kvepalų gali
ma vartoti šalto oro metu, o 
karštyje — mažiau.

•rKARALIAI IR BULVES“

Tai LIUDO DOVYDĖNO
210 puslapių knyga. Joje 
yra 24 pasako*, kuria* go
džiai skaitys jaunimas ir m 
nima*. Ji susilaukė ir puikių 
spaudos įvertinimų. Taigi 
paskubėkite įsigyti Kelevy. 
Kaina $4.50.

Geri žodynai
Anglų-lietuvi^ kalbų žo

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

• • •
lietuvių-anglų kalbų is 

dynas, redagavo Kanavi-;
“Noriu priminti jums, kad |

Latvija. Lietuva ir Estija be jungos okupuotos. O Jungti- ,
niekur nieko dingo is laisvų- nes Tautos iki šios dienos'njitė ir Slapoberskis apie 
jų tautų žemėlapio, nes jos nvt nviiusižiovavo apgaile- 27,000 žodžių, oil pw«, kai* 
buvo galingos Sovietų Są- dimos šį faktą", • na — $5.00. - -----------

CŽSAKTRITfi TUOJ! 
TIKTAI PER

INT E R T R A D E
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

^IMETltVĄ!

GERESNE NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RVP.LIŲ 
CERT1F1KATA1

1NTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KA, IR JOSŲ GlMINtS 
TAI PATVIRTINO!

lTž jum* jŪMy darinėti ga
li pirkti, ką tik nori, aro- 
kėtfami tik mažą dalį tik- 
rnaioH kaino*. Tai yra tai* 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tų sumą 
galima pirkti prekių g 
200, $300 ar net daugiau 
▼ertfe.

INRERTRAIIE 
ENPRESS CORP. ak ai 
paaiųa jums veltui jrody- 
miM
RuMiy certifikatai gali 
būti Ukeiiiti papraatab 
rubliai* labai geru kursu 
PILNA^GARANTIJA

LARAI GREITAS 
' ^PRISTĄTnrMA®
Certifikatai pristatomi 
jūhų giminių namui 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialų j j rublį yra 

imama $2.00 
Jokiu primokėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

123 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York. N.Y. 10010 
TeL 982-1530

LABAI SVARBU!

AUTOMOJ

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE U 5IU 
NAUJŲ M9DELL1U

ZHIGUU VAZ 2101 
Kaina ...... $3.194.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGUL1 VAZ 2103 
Kaina^^^HjOOLOO
ZHIGUU VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ............ $3.853.00
Eaport model 
MOSKV1TCH 412 IE 
Kaina ............$.%~44.OO

MOSKV1TCH 408 IE 
Kaina .... $3.259.00

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

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON
Z APOkožETS V AZ 968

Kaina ............ $2434.00

SAPORO2ETS ZAZ 968 
E naujasJįaina^^j^J^vgįOO

V įsos kainos JAV dol.
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DfiVtn DRABUŽIAI

į Lankytojams Iš SSSR 
les turime šito biznio 24 

įmetu patyrimų ir tflks-
Itančius patenkintų užsa- 
[kytojų.

r f
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Kaimo Jurgio užrašai
VASAROS NUOTRUPOS

Vasaros metu žmonės pa
sidaro labai išradingi. Tas 
išradlngumos skiriamas ne

— Matote, ai tada čia 
jauačiausi visttoai kaip na
mie, nes mano žmona už to-

kokiai gyvenimo pagerinimo ki nusikaltimą mane visada 
ar palengvinimo šakai, bet baisiausiai barą... 
dykinėjimui, pasismaguria- • • •
vimui, atsipalaidavimui nuo, Pakelyje besitriūsiantį te
einamųjų pareigų, žodžiu.' maitj ūkininką (keliaujantis 

j dykaduonis ekskursantą* 
— niekniekiams. O kaip ki- klausia; 
taip galėtų ir būti. kai šilta, i
gera, arba tvanku, dusuliu 
ga? Tada tik atsipalaiduoti 
nuo visko, užsimiršti, pasi
lepinti, prjpžpumpuoti nau- 
jos energijos ir tinginiauti... 
Siame reikale jokių pakeiti
mų nė neieškok, nė neban
dyk ieškoti. Tai vasario gy
venimo taisyklė, dėsnis.

Ir Kaimo Jurgis takios tai
syklės laidosi. Nieko pado
raus darbo dienomis nenu
veikdamas, savaitgaliais va
žiuoja meškerioti.. Ten, kur 
nėra dvokiančio gazolinu 
trafiko. smėlėtuose pajū-

— Pasakyk man Tamsta, 
kiek kilometrų yra nuo šito 
kaimo iki ano?

— Poni. —-. sako žemai
tis, — čia nėra jokių kilo
metrų, o tiktai šis vieškelis.

• • •
Dabartinis Rusijos valdo

vas Brežnevai turi labai il
gus antakius. Ką tatai reiš
kia bolševikiniame režime?

— Tai Jozifo Stalino ūsai 
aukštesniame laipsnyje.

Maskvoje, kaip ir visojem minio, emeiecuose pajų-
riuose ar krūmokšniuos vai- komunistinėje imperijoje.- _ _ - - - 1 !_• 1_ 1____ O____ 1_______

Altos naijienss
JAV vicspessidssito Forde 
žodis Lietuvių Kongresui

JAV viceprezidentas Ge
rald R. Ford atsiuntė Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkui dr. K. Bobeliui to
kio turinio laišką:

Demokratų ir respublikonų 
vadovybes apie lietuvių 

kongresą

JAV demokratų partijos 
centro komiteto pirmininkas 
Rdbert S. Strauss atsiuntė 
geriausius linkėjimus ruo
šiamam Amerikos Lietuvių 
Kongresui ir sutiko įeiti na
riu j kongreso garbės komi-

"Jausčiau garbę, jeigu 
Jūs galėtumėte atsilankiu
siems į Aštuntąjį Amerikos 
Lietuvių Kongresą perduoti ***• 
mano sveikinimus ir geriau-, .... .... ,.sius Unkėjimus. I. JAV /“P“W*0"’» P“*!

jos centro komiteto pirmi-
Labai pritinka, kad atsto- f įn *as Pusk at*iun-

vai lietuvių kilmės amerikie- {f Amerikos Lietuvių tary- 
čių, kurių tradicijos ir kul- į0?. dr. K. Bo-
tūriniai laimėjimai tiek pra 
turtino mūsų kraštą, susi
renka užtikrinti, kad tos tra-

beiiui pranešimą, kad sutin
ka Jeiti J ruošiamo Lietuvių 
Kongreso garbės komitetą,

dicijos ir tie laimėjimai bū- • !r |Prašo informuoti apie 
tu tęsiami. (kongreso planus ir apie Al-
* įtos veiklą.

Lietuvių ryžtas ir laisvės, 
troškimas matomi jų ilgoje < Daug palankumo
istorijoje, yra tikrai nuosta-j
kao 1 Lietimų Kongresui

— Sakyk, Maiki, kas čia 
pasidarė su vandens var
tais? Prieš kiek laiko visos

Congressional Record pa- 
kartotinai išspausdino tos 
rezoliucijos tekstą su An
nunzio pastabomis. Joje sa
koma, kad mes negalime 
tikrai džiaugtis savo politi
ne ir ekonomine laisve, kai 
milionai kitų mums artimų 
žmonių kenčia dėl to. kad 
jiems brutaliai atimtos pa
čios pagrindinės žmogaus 
teisės. Būdami laisvi, mes 
turime būtiną pareigą padė
ti mūsų broliams už geleži
nės uždangos. Ypač tai įpa
reigoja JAV-bes, kaip lais
vojo pasaulio vadoves, — 
kalbėjo atstovų rūmuose 
Fran Annunzio. Jo kalba Iš
spausdinta Congressional 
Records birželio 10 d.

Lietuva Iowoe festivalyje

Bettendorf. Iowoj. viduri
nės mokyklos festivalio or
ganizatoriai per Mariją Pa- 
reigienę kreipėsi į Altos 
centrinę būstinę painfor
muodami, kad tenai tautų 
festivaly birželio 16 d. bus 
atstovaujama ir Lietuva, ir 
paprašė lietufviškos trispal
vės bei medžiagos apie Lie
tuvą.

Altos įrtaiga paskolino 
Lietuvos vėliava ir nusiuntė 
100 egz. prof. J. Ereto kny
gos apie Baltijos tautas.

Tame festivalyje pade
monstruoti lietuviškus tauti
nius šokius buvo pakviesta 
mūsų šokėjų grupė, vado
vaujama Nijolės Pupienis.

Lietuvių kongrese bus 
dalyvių ii visur

būs.
Tebūnie Jūsų aštuntasis 

kongresas sėkmingas ir te
būnie pasiekti numatytieji 
tikslai.

Nuoširdžiai Jūsų,
Gerald R. Ford"

Išrinktas naują valdybą

Amerikos Lietuvių Tary
ba gavo visą eilę laBkų iš 
mūsų vadovaujančių akme
nų. kurie šiltai atsiliepia a- 
pie šaukiamą Amerikos Lie 
tuviu Kongresą. Jo garbės 
komitete jau sutiko dalyvau 
ti Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, vysk. V. Brizgys 
gen. kons. J. Daužvardienė. 
inž. E. Bartkus.

kiekvieną rytą 8 valandą au
tobusais, požeminiais trau
kiniais ir pėsčiomis skuba j 
darbą krašto šeimininkė 
liaudis, o 9 vai. rytą —limu
zinais, "volgumis“ ir kitais) 
automobiliais vyksta J savo ! 
pareigas "liaudies tarnai", j 

• • • I
Neseniai Egiptas buvo la

kų klykavimų ir pusnuogių 
Į subrendėlių atodūsių, ten,

lcnloi reikalui tai via nuola’kur grynM oras- vanduo ir
škTreibSa^viratrti ir rira ant kabliuko užmauto *He“ 
šitą reikalą svarstyti jCQ gi/<vailintos žuve

lės.. Ten, kur niekas tavęs 
netrukdo, o ir patsai niekam 
nesipainioji po kojomis. Ar 
gali būti dar geresnis vasa
ros išradimas?

kita užmiršta. Televizija ir
gazietos ir televižijonai • laikraščiai bijo viena nuo 
gvoltą šaukė, kad per van- į kito atsilikti, visi apie tai 
dens vaitus kažkas įlindo j į kalba, ir dar labiau minią 
demokratų skiepą ir norėjo j susidomėjimu užkrečia, 
išvogti properčių dydus. A-

Amerikos Lietuvių Tary- 
kurie išrenka• • • bai susibičiuliavęs su Sovie- bos skyriai, .-----

Važiuojame triee: Krimo'tU^frNl.Mtaikmš-!^”
Jurgis, Povilas ir Edis-Ed-s|* daug jų specialirtų. Tuo , sudėti ir .pirmininko 

kl" vnrdn« Pimrioii du euhren-1 piramidėje buVO atras- °yDO* "J?”1 ir f .
visokie lojeriai viens ant ki-j tospaskui veržiasi ir neoo- d jaunuo|ia, Jo trečiasis Tnu1"i’a' ^jT^^'SdSU CW-
to lojo ir Viens kitą kalti-Įn atsilikti. kĮ & KoitonBnapiBi:bet n* vienas Vakarų moks- fagoja 6062^ Ypač prieš i*.'.eu

— Teisingai tėve v.. lamingai vedę. ir ritau JiniiAaa nqpl$Įo atapėti, Amerikoa Lietuvių Kongre-.J“ *"* refka,inga8- 
prasidėjo Izraelio ir arabų į medicinos daktarus belei- kuns Oe (arsenas taip už- „ yra daugiau susiražinėji-'
karas o vėliau gazolino trt- dzi4a' Ed“ turi nu?sav’ au_ balzamuotas. Tada egiptle- mų, todėl svarbu turėti Oks-

X dorė nui tomobi'i ir laivelinl rnotor*- {iaI P^^ett pagalbą ru- njį adresus.
k?Z\ XX ° Pirmieji du - tiktai “°- "Pralietus. Šie paprašė
.2?” L h2L.*'tiw tokias meškeres ir nugi- leisti tą mumiją pasilaikyti.
Šio ^%idu^iuo± P’rktua ’"<*'*• Len«va "U- per tiekti. O B lyto ją Pą-i 
Rvt„. L rf.rn.«nAn^ beendusiems jaunuoliams žindami ir sako; !
Rytus ir d»nuvyko lMask- ek_loatuoti dar žalią: jis
va. tai ir vėl bus imta svars- j ,4 nemurmedamas anuos nuga- —

le tuos įlindusius pagavo ir 
j džėlą uždarė, o .po to pasi
darė didelis ermyderis, ir

no, o dabar visi sulindo } 
kažin kokį kabarzdyną ir 
nuščiuvo. Kas jiems visiems 
pasidarė?

— Tai, Maiki, asini, kad 
žmonės, kaip avys: kur vie
na pasileidžia, tai visos

Altos garbės pirmininkas 
L. Simutis, sutikdamas įeiti 
i garbės komitetą, pažadėjo 
kongreso reikalu rašyt spau
doje ir pareiškė norą prisi
dėti prie kitu daiibų, kur tik

Radiju Free Europe 
besirūpinant

— Tėve, j demokratų būs
tinę Wa-hingtone. kuri bu
vo Watergate pavadintame 
pastate, tikrai buvo įlindę 
keli žmonės ir norėjo išneš
ti demokratų dokumentus. 
Bet sargas pašaukė policiją, 
ir juos suėmė. Pasirodė, kad 
tai buvo artimi respublikonų 
partijai asmenys ir kai ku
rie buvę valdžios agentūrų 
tarnautojai. Tada kilo klau
simas, kas juos « iuntė: ar 
respublikonų partija, ar val
džia? Kadangi respubliko
nu partijos žmonės yri val
džioje, tai inkilo klausimas, 
ar valdžia naudoja neleisti
nas priemones prieš opozi
cinę demokratų partija. 
Kongresas paskyrė komisi
ją iš abiejų partijų atstovų 
tiems reikalams ištirti. Ko
misija turėjo savo patarėjus 
advokatus, arba, kaip tėvas 
sakai, "lojerius“, o aoklau- 
sinėiami visokie aukšti val
dininkai turėjo savo advo
katus. Tuos apklausinėjimus 
rodė nėr televizija, ir anie 
tai rašė laikraščiai. Rusida-I 
rė Barimai, kad ministerini, 
aukšti prezidentūros valdi
ninkai ir. gal būt net nata 
prezidentas buvo įvelti i tei
sinimą tu. kurie buvo įsiver
žę J demokratu būstine. Im
ta spėlioti, kad jie natva ir 
siuntė tuos įsiveržėlius. Ke
li mkiisteriai ir labai aukš
ti valdininkai atsirtatvdino. 
Kai kurie kongre«manai 
mano. -kad ir prezidentas 
turėtu atsiatatvdint?. o kiti 
vėl mano. kad ii reikia atsta- 
tvti. Taigi reikalas yra ne
baigtas.

— Bet kodėl, Maiki, da
bar visi nuščiuvo?

Gubernatorius Lucey 

sveikina lietuvius

vą,
tyti nauji reikalai.

Amerikos Lietuvių Tary
bos centrinę būstinę pasie- 

j kia vis nauji pranešimai, 
i kad rengiamas dalyvauti 
: Amerikos Lietuvių Kongre
se, kuris įvyks rugsėjo 28-29

nimoie senatoriui Ch. Per- viešbutyje. buvo gau- 
cy buvo pasiųsta Amerikos B geminole, Fla., raštas 

, l ietuvių Tarybos piimmin- Amerikos Lietuvių R. R.
gubernatorius>ko ,.?leg!?n?a’ Pa Moterų s«os pirmininkės D.

remti reikalą, kad būtu na- v ___ •• __________ ___ ________________ „ „ M«Į*1 ad neatpažin- pW“S^" kad botų pa- “LT«7a'l™»
bcna j meškeriojimui nuo- toji mumija yra faraono A- ?'Jį ' Stirta lėšų Bario Pree Euro- kongrese 1

' mojaiių laivelių stoti, nu- gamentono VI-jo. K P8 * ub*rtX ««»»«-,Kongre8e'
zidentašturidaug'frentų|M> £’>*dina »“??’« m0.t°ru.»: O Imto ia. ta nualinti kuriuo weiktoTltetSto.|lt01,?sv.progr8,n?n!’' kurios,
-kifiiB lcrattūa ’ žuvu susitelkimo vieta ir — U M paslaptį •, pasiekia gyventojus anapus:

kartu su dviem subrendėliais fliP išaiškinote? — TJSSkVns I Uhn'geležinės uždangos. Senato-j
— Bet ta draugystė labai varsata, laukdamas žicmlos klausia egiptiečiai. rius percy tuo reikalu daro]

brangiai Amerikai kaštuoja. įvelės amžioiant dar žiop-Į _j na
Rusams buvo nusdvldai oar-1 iesni slieką. Bevelk tikras ..____ ..

— Malki, atrodo, kad pre-
'Simo Kudirkos motiną 
matysime Amerikoje"

Rusams buvo pusdykiai par-j 
duota dai< kviečių, ir dėl to tautinis bičiufliavimaais.
patiems amerikiečiams pa-l T_ v .

į Kartais žuvelės būna daug
brango duona. Dabar Ame-' išmintinggesnės už tuos tris 
rika stato rusams visokius 
fabrikus, bet už tai pinigų
negauna, o viskas įrašoma 
į skolą. Dabar parama yra 
pažadėta ir Egiptui, ir Siri
jai. ir Izraelhd, ir Jordanui, 
kad tik jie susitaikytų, bet 
tas paramas turės Amerikos
žmonės sumokėti. O pagrin
dinė žydų ir arabų nesantai
kos priežastis nėra išspręs
ta: iš Izraelio išvaryti ara
bai vis dar gyvena stovyklo
se. ir jų teroristinės organi
zacijos puldinėja ir žudo iz
raelitus, o Izraelio lėktuvai 
bombarduoja arabu stovyk-

ti mumija prisipažino.
Kaimo Jurgi*

ju vilioto>iu8: neliečia pa
teikto slieko, nors tu pasius
tumei. Tieriog ignoruoja! 
N?t prailgsta belaukiant ko
kios kvailioKės. Tokiais j 
amžių prailgstančiais laiko-- 
tarpiais tenka gelbėtis viso
kiais švelniausiais pokal
biais ir anekdotais. Tokiam
iš nuobodumo išsigelbėji
mui Povilas ir Edis yra nepa* 
keičiami meisteriai: vienas 
u; antrą sumanesni. O Kai
mo Juigis — niekada nepa
vargstantis anekdotu klausy
tojas. Nors tie anekdotai bū
ti’ ir apsamanoję nuo senat
vės, — vistlek gerai. Na. lie

LIETUVIS EUROPINIO 

SĄJOOŽIO VADOVYBĖJ

I irus r e re v
vių Kongreso proga. Pažy- j Amerikos Lietuvių Tary-

, mi, kad sveikina pastangas įp ** bos pirm. dr. K. Bobelis ga-
J ugdyti beturiu kultūrą ir' pa- Kongrem garbės komitetas vo raštą iš kongresmano R. 
lakyti tradicijas, reiškia j P. Hanrahan, kuris užtikri-
viltį, kad Aštuntasis Ameri-j Sudaromas platus Chi- na, kad jfe Simo Kudirkos 
kos Lietuvių Kongresas bus cagoje šaukiamo Amerikos klausimą gyvai judins ir to- 
sėkmingas. i lietuvių Kongreso garbės.liau. Jis tikisi, kad jo moti-

komitetas. Į jį jau sutiko jei-’ ną šulskienę mes netrukus

Gegužės 
Paryžiuje i
vyko Eusopinio Sąjūdžio Į vių Tarybos vaidu pirm. dr, 
(Movement Europeen) Fe- J K. Bobelis pasiuntė Altos

Meras Daley ir lietimai } tl Chieagos meras Daley, se- 
! nato bei kongreso nariai Ch.

Su-irgus Chieagos merui percy> H. Scott, A. Steven-80-31 dienomis 
senato rūmuose į-j R. Dalev, Amerikos Lietu-

—- Tėve, Amerikoje yra

las. Vieni kitiems be nalio- . __ , . .. . .
vos vis keršija: dantis už* J’’ 
dantį, akis už akį. rovę 90 ^m^u-

— Maiki, o gal preziden
tas, nuvažiavęs į Maskvą, 
ims ir pasakys ruskiams it 
sipasolvonyti iš Lietuvos?

• • •

— Tėve, jeigu ir pasaky 
tų, tai niekas jo neklausys, 
o. be to, Lietuvos reikalą 
vargu jis ten ir prisimins.

Kavinėje pakeleivis nety
čia išvertė jam pateiktą ka
vos puoduką. Padavėja, dėl 
to visai nesupykusi, šluosto 
išsiliejusia kava. Šluosto sta
le, net niūniuodama dainelę.

— Kodėl jūs manęs neba
rate? — klausia pakeleivis.

deraį|nė8 tarybos posėdžiai 
Dalyvavo 24 Europos kraštų 
atstovai. Svarbiausi šių po
sėdžių darbotvaikės klausi
mai: dabartinė Europos po
litinė padėtis. Europinio Są
jūdžio ateities veikla ir nau
jų vyriausių oiganų rinki
mai.

Vietoje buvusio Vykdo
mojo komiteto pirmininko 
prof. W. Hallsteino (Vokie
tija) išrinktas min. J. Rey 
(Belgija)* gen. sektorium 
perrinktas R. vaif ŠčhendeI 
(Belgija). Taip )fįtų išrink
ti Prancūzijos senato pirmi
ninkas A Poher, parlamen
to nariai G. Defetre (Pran
cūzija), prof. G. PetriUi (I-

užuojauta ir linkėjimus grei
tai pasveikti, kartu pažymė
damas, kad lietuviai vertina 
mero parodytą Lietuvos 
kančių supratimą ir rodomą , 
.paramą Lietuvos laisvinimo' 
reikaluose.

Meras Daley atsiuntė Al
tai padėkos raštą už paro
dytą atjautimą.

Europinio Sąjūdžio Lietu
vos Komiteto gen. sekreto
rius.

— Tada, Malki, galėjo ~ 0 kodėl JQ® norėtuinė-ten ir visrt nenfiU, ne. «» J“ ~
rusiškos vodko* pilims ir šypsodamosi kalba padėvi-

talija), dr. K. Mommer (Vo-Į 
kietŲa). J. H. C. Molenaar'įa,,n«*S; 
(ObSdiJa) ir W.
* tmiteto at

Tai pirmas lietuvis, 
į Europinio Sąjūdžio v 
vaujamus oiganus, todėl jo 
išrinkimas mums labai

vado-

įnfaUna pąichOTf' kai iškyla] Sau Bostone pmipiifcti. X

son. J. Tower, C. Albert, R. 
Hūber. E. Denvin^ki, R. 
Hanrahan. L. J. Hogan ir F. 
Annunzio.

JAV kongrese pasmerkė 
Lietuvos okupaciją

JAV atstovų rūmų narys 
Frank Annunzio posėdžio 
metu pasakė kalba, kuri bu
vo išspausdinta Congressio 
nal Record ir kur pažymėjo, 
kad Lietuva. Latvija ir Esti
ja jau nuo 1940 m. kenčia 
rusų okupaciją, kurios metu 
ištremta daugybė gyventojų 
ir daugelis tūRrtančių ne
kaltų žmonių mirė Sibire.

Toliau kongresmanas An
nunzio pažymėjo, kad prie
spauda Baltijos valstybėse 
kelia susirūpinimo, ir dėl to 
jis yra pasiūlęs atstovų rū-rei-

Inž. A. Venakus mams rezoliuciją 431, fcu-
Europinio Sąjūdžio vyr. ko
mitete atstovaus visiems Vi

matysime Amerikoje.

Kongresmanas Hanrahan 
atsiuntė Altai nuorašą rašto, 
kuriuo jie kreipėsi į senato 
ir atstovų rūmų užsienio 
reikalų komitetų narius, pa
reikšdamas, kad negalima 
Sovietų Sąjungai duoti jo
kių prekybinių nuolaidų, 
kol ji kliudo JAV piliečiam 
—Simo Kudirkos motinai 
Marijai žulskienei sugrįžti į 
JAV.

Amerikos Lietuvių Tary
bai atsiuntė raštą ir kongres
manas P. H. Frelingbuyssn, 
kuris užtikrina, kad dės vi
sas pastangas S. Kudirkai 
išlaisvinti.

ALT. INF.

rioje įpareigojama JAV de-j*2»*w 
legacija Saugumo konferen-1 ••

JAV kolegija, jr aatoeni- 
tatai 1*7S * g»oo eokg * 
y ęa MUomu Dangiamia ga-

ISUMAla, Vak tarfvepi- 
gavo l

I m. komReto, paveratų durio ir Rytų Europos kraš-‘cfjoje nepripažinti privers- "f0 SJ’ruT—
kraštų atstovų siūlymu, iš- tams, kuriems jame skirta!tino Baltijos valstybių įjun- 327,1413®E Kiti ga-

jrinktas inž. A Verakus — viena vieta. . i pigimo į Sovietų Sąjungą.

.. s W. k S
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Vietines žinios
Mirė Cipri jonas Mališauskas t 

29 d. tuoj po 9

vaL ryto, po pusryčių išėjęs 

koridoriun, širdies smūgio 

ištiktas staiga mirė savano-

I

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Rugpjūčio 11 d. Romuvos 
parke. Brocktone, seniausių’ 
N. Anglijoje radijo progra
mų gegužinė.

CONWAYS PAUKAGE STORE

617 E. Broad way 

j (Flood Sųuare)

So. Boston. Mass.

12 knygų už$2
"SAULĖS ŠERMENYS" JOHN’S HARDWARE

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

ri. kūrėja. Cipriįon.. M.li-1 Rugsėjo 29 d. LB Bosto- 
šauskas. |no apygardos Lietuvių die-

Ina Romuvos parke Brockto-
Velionis šiandien paleido-. ne.

tas N. Kalvarijos kapinėse. ! . . ... n. , c _>
. Lapkričio 24 d. So. Bosto

Plačiau — parašysime vė-lno Lietuvių Piliečių d-jas III 
‘ aukšto salėje ramovėnų Lie

"aw* ’ • tuvo kariuomenės atkūi im<
- , , , - . 156 m. sukakties minėjimas.
Bostone lankėsi poetas f 

Antanas Rimydis

Praeitą savaitę Bostone. Radio Liberty 
lankėsi poetas Antanas Ri
mydis iš New Yorko. Jis N.
Anglijoje ir apylinkėse pra- 
lleidžia savo atostogas, žve

Pabaltijui
JAV atstovų rūmų r.aiys

I Ne Rusija man rupi, I jų 
man, mieli ponai, nusispiau-

ti. Tai tik etapas pereiti į 
pasaulinę revoliucijų.

Leninas

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin- 

{kinys. įdomiai ir gausiai 
Atsitiktinio kareivio uita. iliustruotas dailininko Vik* 

Ui. J. Januikio atsiminimai. ’ toro Vizgirdos.
127 p»L, kaina $2.00. •

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

Stepono Strazdo eilėraš.
čiai, 159 psl.. kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius,

398 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tei.: 268-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

RADIJO PROGRAMA

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

ši radijo programa trans- 130 psl.. kaina $1.80. 
liuojama šeštadieniais ii Juodojo pasaulio sukili 
.totie. VVBUR 90.9 FM p8rafc gUsyr Miche| 
banga nuo 1:00 iki 1:30 »•!. Mnas. 127 )<*;„. j2 00

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Janui 
kis), 96 psl., kaina 50 centų

i Kunigų celibatas, parašė 
, kun. Fox, 58 psL, kaina 2:
! centai.

Skaitykite 
šias knygas įI

Napoleonas. Baltija, Ame- Ar laive vimotinb tvanas
rika, parašė Vincas Trumpa,, #4 psl.. kaina. 25 centai.
2-»l psl., Įrišta, kaina $6.00. Žemaitė* raitei karės me

Amerikos lietuvių istorija, ; tu, 126 psl., kaina 50 centų
redagavo dr. A. Kučas, 639 Eilės ir straipsniai, 95 p3l. 
psl., kaina $10.00. , kaina 25 centai.

Chieagos .storija. parašėĮ Žalgirio mūšis, parašė dr
Aleksai Ambrose. 664 psl., • Daugirdaitė • Sruogienė, 24 
gaust.i iliustruota, kai-į ps|.( kaina 50 centų, 
na kietai/- viršeliais $10.* _ . ,,
minkštais — $8 I Socializmas ir religija, E

* u I- . • .-.-i. i « P»U k»iB»
Amerikos lietuvių politike.' jų centų.

parašė dr. K. Šidlauskas. į-l
vadas dr P. G igaicio. kai-' , v

pradai, (S Kairio ,vadas) 
64 psl.. kaina 60 centų.

jodamas ir pabuvodamas irjkongr. Robeit H. Steele. pri
gavo senų bičiulių tarpe. Į klausąs Užsienio reikalų ko- 

j misijai. pranešė JAV LB 
Jie pirmieji aplankė Keleivį; Visuomeninių reikalų tary

bai, kad prez. Nixonui pa=d- 
Praeitą penktadieni K e-J rašyti pateiktame 1975 me-! 

leivio įstaigoje lankėsi Gert-i tų biudžete yra skiriama po 
rūda ir Povilas Dargiai, at-; $75,000 kiekvienai tautybei, 
vykę į SLA seimą. Juos a tl v-Į pradėti transliacijas lieti-' Ver^Li. te airi
riXni9CaP'U‘88 ir A- A’d* - «"f"Vnk!T

r i praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl.. kai
na $5.00.

i

Lietevos kariuomenės veteranui eavanoriui-kėrėjui

CIPRIJONUI MALIŠAUSKUI

staiga mirus, jo žmonai E u genijai, dukterims 

Birutei, Danutei ir Vidai ir sūnui 

Jurgiui ir ją šeimoms reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime neteką uolaus savo pario.

Bostono savanoriai kūrėjai ir ramevėnai

Vyriausio amžiaus Bostono Lietuvių Dramos Sambūrio 
nariui, entuziastingai papuošusiams “Vinco Kudirkos“ 
spektaklį,

CIPRIJONUI MALIŠAUSKUI

staiga mirus, jo žmonai Eugenijai, dukterims 
Birutei, Danutei ir'Vidai *ir sūnui 
Jurgiui ir ją šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Bostono Lietuvią Dramos Sambūris

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
Išvyksta: lapkričio 22 dieną (Vilnius. Leningradas) 

Grįžta: lapkričio 30 dieną

KAINA > 6 2 5. 0 0

Dar yra likusią vietą sekančiose grupėse:

SPALIO 2 ir GRUODŽIO 20 d. d.

'žios grupės lankysis Leningrade. Vilniuj. Rygoj ir Helsinky i 

I Jungtis prie ekskursiją galima BOSTONE ir NEW YORKEi

GRUPftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

nesivžluokite:
* Smulkesnių žinių Ir regiatracijos reikalu kreipkitės

TRANS.ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mana. 02127

398 Weot Broadvray, P.O.Boz 116 

Telefonas: 268-3704

Savininkė: Aldona Adomonienė] 

(air fares subject to changes)

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 Esat Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

ToL 268-6030
iilEVO KA.LUASTfcS ŽINIO-

D1EVAS IK PUOTAS

T ą s i n y * Nr. 17

Ar krikščiony Imu nepavyko?
Tikras atsakymas i klausimą, 

ar krisėionybei pavyko, ar nepa
vyko. prik.uuso nuo priderančio 
supratimo, is ko Krikščionybė 
susttleua ir k<> Dievus non.kttd ji 
vyiiytų čia am žemes. Apie 
isiistų rašoma Biblijoje, kaip 
apie pasaulio išganytoją; todėl 
protinga išvada yra ta. kvul Die
vas yra nulinę* Įtikinti pasaulį 
ir taip išgeliH’ii žmones iš mir- 
t ies

Bet jau praėjo In-veik du tūks
tančiai metu nuo to laiko, kai j 
Jėzus atėjo unt žemes; pasaulis j 
gi yra bitui toli nuo tikėjimo i; 
Jj. Net ir vardiškoji Krikščiony-1 
i>e nelieteko savo {tagrindo, ir;

| įsusos tautos, tokios kaip Kusi ,
Demokratinio socializme «Ja’ olicmliu‘ priešinasi visokiai' 
oe.uMrauniD *wvi«uznx , fVl|g|Jal Ar {o nWs turime I { 

•jspivsii, kad Dievu planui liepa-1 

l

Seniausia Lietuvių Radi>
Programa Naujoj Anglijo, 
š stoties WLYN, 1360 M
lociklų ir iŠ stoties FM, ___ ____
101.7 mc.i veikla aekmadie { ,jus nttO visokią nelaimią. 
niakS nuo 1 iki J :30 vai. die • Naujas auto draudimą Maty
tų. Perduodama: Vėliausit. Į",a*/ra. kompHkuotaa. Draus.

darni musą agentūroje, gausite asaulinių ainių Užtrauks visas informacija. bei patarimą, 
r komentarai, muzika, dai ; kaip geriausiai apdraustu

Jokiu problemą neturimo ir 
su malonumu draudžiame stu
dentą ar studenčių automobi
lius.

toe ir Magdutės pasaka. 

Biznio reikalais kreiptis,

Draudžia ir automohi.

Baltic Florists gėlių ir dovi’ Taip pat atliekame namą plr-
nų krautuvę, 502 E. Broad S kimo ir pardavimo pataraavi- 

MttiU
way, So. Boston*. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
•nas ir Keletvta.

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

telefonu 266-6030

vyko? j
Mokytiniui Jėzaus dienose 

statė sau vil:is apie Mesijinę* 
įlystę ant Senojo Testamen- Į

liaiau ir Tautan
fiamua Iš lauko tr viduje. 
Lipdau popierių* ir Uuaau'

risk*, k* pataisyti reikia. 
Naudoju tik goriausią

medžiagą.
JON AS rfl AKINBKArt 

220 8av ta UU1 Ava.

Socialdemokratija ir ko* į . . 
munizmaa (K.'^auskio), 47<Knra
psl., kaina 25 centai 11*> pranašavimu, todėl tos \ iltys I

•didžiumoje buvo tikros. Jiene-jm
AUKiral Midijus, jų kain. "Tal" ’:k- ,k%'

an v . • 1 i . nebuvo atėjęs laikas įkurti tą.$11.40, bet Vitos kartu par-. Karalystę. I '.inašiai daro ir di-1 
linkdamos UŠ Š2. ■ džiuma profesionalų Krikšėio- i

' nių net iki šiam laikui; jų tikė-Į
;jinjąs. kad Dievas buvo nutaręs.

MOMeMgeoeMpMOOOeoeooe tikėjiman pasauli per
’ ~ Krist ų ir bažnyčią, yra i ikras. t
A NPMTT Z » ,H*1 ’* Sv‘‘nl"j° Ibišto jie dar:I A ia Cj N f Ji Į nėjusi vlsjo, kad ne dalrnr tas!

amžius, kuriuo Dievas yra nuta-Į 
Įsigykite teisininko P. šulo ręs atlikti ta darbą.

I Kaip artimiausieji Jėzaus mo- i 
parengtų leidinį "Kaip SU- kytiniai nejiastebėjo ir jirana- 
, . '. _ šysėiu. kad Mesijai turėjo ken-

i daromi tentemehtai". Tai la- tėti ir numirti k’uipo žmogaus 
Joje smulkiai aprašyt*į bai naudinga iirfoniisrin’^'tT piT-

bokev.kin.,. teroro sistenu !. ateiti j ponuli, taip pat ir pro-!
tos vergų stovyklos, kuriose; knyRele norintiems sudar y* fesiotialus krikščionvs neįsten-
S li testamenų-Tenyra ir ** t

d»a?aL' toto. - k»i-:5!
76 centai. na — 33.00. ■Juo ateities Karalystės darbe, j-*

Įtikinime pasaulio. Apaštalas 
.Povilas Kiškiai skelbia tą daly
ką. sakydamas;

”O jei mes esame vaikai, tai 
ir tėvainiai: tėvainiai Dievo ir 
bendra tėvą i n iai Kristaus, jei 

• tik drauge kenėkime, kad būtu- 
l mėm drauge ir pagarbinti. Nes 
aš laikaus tos nuomonės, kad 
šio laiko kentėjimai negali ly
gintis su busimąja garbe, kuri 
bus mumyse apreikšta“. Komie- 

įčiarns 8:17, 18.
Aifcku.‘ kad č?a nurodyta gar

bė yra bendratėvain.vstės garbė 
, su Kristumi Jo Mesijinėje Kara
lystėje. Jei tie, kurie gaus šią 
garbe, pirma turi kentėti su 
Juo. tai jau aišku, kad dabarti
nė bažnyčios pasiuntinystė nė- 

, ra “nugalėjimas pasaulio Jėzui“, 
bet ištikimas sekimas Jo pėdo
mis net iki mirties.

Krikščionybė seka Jėzų
Ir iš tikrųjų patsai Jėzus taip 

mokino savo pasekėjus. Pavyz
džiui. daugiau kaip viename at
sitikime jis pasakė: “Jei kas no
ri būti mano mokytiniu, tegul 
pats savęs išsižžada. tegul ima 
savo kryžių ir teseka mane“. 
Kad šitie turėjo sekti Jį visą ke
lią iki mirties, aiškiai parodo 
Jėzaus žodžiai Apreiškimo 2:10, 
kurie skaitomi: “Būk ištikimas 
iki mirties, ir aš tau duosiu gy
venimo vainiką“. Kad šitas iš
tikimumas reikalauja ištvermės 
Xėatėjimų ir persekiojimų aki- 
Vfc(zd oje. parodo Jo pažadėjimas 
Apreiškime 3:21, kame Jis sa
ko: “Kas nugalės, tam Aš duo
siu sėdėti su manim mano sos
te. kaip aš nugalėjau ir sėdausi 
su mano Tėvu Jo soste“.

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

Lithuanian Bible Studentą,
’ 212 E. ?rd Street.

Spring Valhy, IIL 61362.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą j
TERORO IK VERGIJOS! 

IMPERIJA SOVIETŲ j 

RUSIJA '

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATI DABY TAS• z

i*9?<382 Weat Broadvray, So. Bostone
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai 
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PRIR1NKIMĄ
• AKINIŲ PARC TINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

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

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti lietuviškai !

Medicaid (Welfare) 
Skambinti: 268-8500 Medicare

Master Cbarge priimam

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentą Ina 
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakvmus siųsti su 66.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY. 1437 So. 49th Avė. Cicere, IU. 66660. JIB 
Atstovybė, 2496 Daugall Rd.. Windoer, IX OnL, Canada.; 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 56. Daiaburgerutr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J 6 J. 2557 W. 66th SL Chicago;; 
5000 W. 16th SU Cicero; 4754 S. Weed SL, rhleago;: 
2923 N. MOvaakee Ave^ 1147 N. Aakhmd Avė, Chicago « 
ir kitur. L

w*eeee*e»*eeeeMeeeeM>ewM>eem*es*eeeeeeeseeeeeeeee**eee*ssee*weM

(Skelbimas)

TsL CO 6-6654

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rMIą 

graažiaiaa
Kreiptis asaa adraaa:

BRONIS KONTRIM 
bM Broadvray 

8a. Baaten, Mana. 62127 
Tat AN 8-1761

bAVA1TRA6T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja šaudytojos apie puaautinian tr
įvvkiua, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai paekmka 
apie visur, mūsų visuomeninius bet kultirlaiaa klausimus. 
Jame nuite įdomių skaitytoją laišką akyrią. karktam ktakla- 
me abipusių pasisakymą ir nuomosią kiekvieno 
zvirbia problema.
9NEPRIKLAUSOMA LIEnTVA“yra dtami_____________
elvijos laikraštla, ieškąs naują bendradarMą bei idėjai vi* 
soomet atviras kiekviena naoaMMMti, kuria kovoja Ir dirba ui 
nepriklausomą IJetuva.

Metinė prenumerata JAY*«m 88.66 

A d r e e a e :
7722 George Street, I^Salle-MontroaL 660» Ouebac, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 89 metą tarnauja Ueturią riauomenel ir išmoki* 
jo daugiai kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

SLA didiki mia Ketuvlą
duoda gyvyhšu epdeaadą ir Mųaje pašalpą, kori yra 
pifLucųSUSIVlENUIMAB ueMka pelaa, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris au 
kapitalą, tad jo apdi 
Vaterlo Ha gali gauti įvairią kteaių 
apdraudsa ma $100.66 iki $16.89948.

8LA—jaunimui duoda gerą
douuMut laeuraace, kad jaunuolis guotą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

apdraudę: ui $1,600.001

SLA—AKODENTALt APDRAUDA

tft$8.00

klubą b draugiją nariams. Ui $1,000.90 
Ha apdraudoo mokestis $2.00 | matui 

SLA—koopoa yra daugumoie lietuvią koloniją. Krelpkltla 
• kuopą veikėju. Ir Re plačiau

867 Wml SOUi 8treet,NmrYevKN.T. 10001

»
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lėtinės žinios
IMNMfMMMMMMMMM****""*""*""

Pakeisto* "Garso Bangų** 
valandos

Auto numeris už $500

Komitetas A. Smetonos 
100 m. sukakčiai paminėti

Tautinės S-gos skyriaus 
sumanymu, birželio 27 d. 
sukviestas organizacijų at
stovų susirinkimas, kuriame 
buvo sudarytas A. Smeto
nos minėjimo komitetas. Jo 
prezidiumas yra toks: pirm.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, f 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

T

Vasaros metu "Garso Ban
gų“ radijo programos iš Jo
ties WBUR 90.9 FM bus
duodamos sekmadieniais ‘apie 100 tokių asmenų, ku

rie be kyšių leidimo nebūtų

Ilgokai sekus išaiškinta, 
ikad Bostono automobilių re-, 
gistracfjos įstaigoje už ky-. Edmundas Cibas, vicepirm.
sius dalijami registracijos Antanas Škudzinskas ir Sta- 
numeriai. Kol kas žinoma

So. Bostono Lietuvių Piliečių ‘ d-jos 

dėl tarnautojų atostogų bus uždaryta 

liepos 6-7 ir 13-14 dienomis.

UŽKANDINE jj DAUGIAU ŠILIMOS _
du savsitgtlius: : MAŽIAU IŠLAIDŲ^

JUM NERElKfiS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

nuo 1:30 iki 2 vai. popiet. 
Liepos 7 d. bus pakartota galėję gauti vien dėl to. kad

sys Lūšys, sekr. Kazys Šimė
nas ir ižd. Juozas Dačys.

programa, už kurią buvo j nemokėjo angliškai nei skai- 
gauta Armstrongo premija: Į tyti. nei rašyti, o dar kiti — 
V. Jakubėno ir D. Lapinsko
kūriniai, kuriuos atlieka B.
Grinceviėiūtė ir A. Stempu- 
žienė, M. Di-unga skambina 
Čiurlionio preliudus.

Minėjimas numatomas š. 
m. spalio mėnesį. Tikroji 

kad iš ju registracijos nume-'. A- Smetonos 100 metų gi- 
ris buvo atimtas dėl nusikal-1mimo sukakties diena yra

Mirė A. Keriulis

timų eismo taisyklėms.

Neteisėtai gaudami nume
rį. jie mokėjo po $500, o vie- 

Inas davė net $1,000.

jrugpiūčio 10 d.

Lietuvis švarina vandenis

Wellesley mieste veikia 
i Allied Biological Control

Jau žinomi ir tie kysinin-^”^10^®’ ’*
I ra išvaliusi 250,000 akrui 
,vandens, sunaikindama ja-*

J. Lendraitis — magistras ■me vandenines piktžoles. Į 
• Tos bendrovės darbų ve- 

Praeito numerio žinioje'dejas yra Albertas Trušas.I 
vertėsi namų dažymu ir ki-j apie Jurgio Lendraičių jung-, Birželio mėnesį jam pripa-l 
tokiais namų taisymais, tu- i tuves įsibrovė klaida: jis tu- žintas "Super Tech of the 
rėjo įsigijęs kelis nuosavus hi ne tik bakalauro, bet ir Month“ titulas ir $50 dova- 

magistro laipsnį. na.

Antanas Keivulis, birže
lio 25 d. dažydamas namus, 
nukrito nuo pakopų ir užsi
mušė. Palaidotas birželio 28 
dieną.

Velionis buvo vienišas,

namu&

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Miibury St

WORCESTER. MASS.
TeL SW 6*2866

yra yiosuntala oficiali jat>> 
ga Worce*tery, miri siunčia 
Mantinius timiog ii VVorcos-
•orio | Lietuvą ir kitas Rusė 
jos valdonas sritis-

greitai ir sąžiningai,
sueina greitai ir

tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau

siu importuotų ir vietinės 
gamybo* medžiagų ir lutų 
daiktų, tinkamų Lintuvojo, 
labai

B. S-iklimi

kai.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadleniab veikla

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

— SK. <NI LIETUVIŠKA PICA

— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nnatsbiati!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBR

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
■kelias valandas Įrengia, 
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS J 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QU1NCY 

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

Sena* parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučiu* Nerasi medžio be Sakos, o E. KARD 
vedžioja. žmogau* — be ydos.

»»—a» ooeoeooiooooooooom

iis!t .jeem

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

MrtateU* N. J. ALBU NA 
*» KAST BBOA£WA? 
SnVTM BOSTON, MASK 
TELEFONAS AN Mltf 

BtD’aada lirom Dalai 
FoplanM Slanki 

Stiklas La 
Vla*«kie raikatoapa

SrikmoBra plnnkariaam 
VtoAte cotettm

Peter Maksvytis
*

A. J. NAMAKSY
RsaI Estat* A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neirtas Centrą, Mase. 02159

ToL

PLOKŠTELE

adųdaistmcijojo 
galimą gentį

mtoot—efOMooooooeoooooooo

ros solistės 
lianos Įdainuotų < 
jų plokštėtą. Kalne $6.00. 

Paltu nesiunčisss*.

Tetaftov: AN 8*2806
’Z)r. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarmo

1P8DINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nu« o tai i7to iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

Soeth Bootoa, Mana

TBU AN 8-2124

Dr. Amelia E.Rodd
(RUDOKlUTt) 

OPTOMBTRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekasadieaials 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWBL 

Vedėja* PETRAS VUC1N18

173 Arthur SL, Brorkton, Mass. 02402. TsL 380-7208

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

atlas parcels co.
82 Harrison Street,

Worceeter, Maaa. 01804 
Tat 796-3347

Tiesiai iš Worcontorio 
šiam Įvairias siuntiniu 1 Uotą 
vą ir kitus Rusijon valdomus 
plotus! Siuntiniai sudnrsmi Ii 
vietinės gamyba msdiiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turimo vietojo įvairių via. 
tinės gamybos Ir importootų 
prekią ii kitą kraštą viaai le
momis kainomis. Bo to, siunčia- 
ms nuristą, pinigus ir galite ui- 
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
oumokMto pinigus, o giminės 
ton vietojo galio pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaojamo per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines Ba pas oeve | svečias 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įeiti 
ktamita. Vedėjas A. Schyrinakl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 

1VA1B1AU5IAB DOVANAS

13 BOSTONO 1 LIETUVĄ 
ir kilus Rusijos

Pristatymas greita* k 
garantuotas

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, autonsobilius. 
Šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

susitarimą telofe
380 W. Broadtvay 

So. Boston, Mase. 02127 
Tat 2664066

V**SSMSSSV*SSaSS*SS*SSSVS*MWSS****SSSSSVSVSSSSSSVMSSSSa*SVSSM*

ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodam* tiktai valetus, išpildomo gydytoją ra 

sopias ir turima visu* gatavus vaistus.

Jai reik vaistą — eikit į notarišką vaistlną.
Sav. Emanuei L. Boeengard, B. &, Beg. Pharm.

384 W. Broad way, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

TMofoaao AN 8-0020

Nuo 8 vaL ryta 8d 8 vaL vw išskyra šventadienia Ir saka*.

moooeoeoooeoooooooooi

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis^ipUimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkit.

268-4662

South Boston Savings
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

466 Wast Broadvvay, South Boston, Mas*. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidaryta! nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto 8d 3:30 vsL 
po Pietų,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mas*. 02122 

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius | Lietuvą ar perkant pro- 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

už nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimu indėlius moka 
(Ii tikrųjų toa rūšies indėliai duoda 
4.27% patam)

Globė Parcel Service, Ine.

už viena kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienon — Kas mėnuo priak ritomi nuošimčiai — PflBM 

Bankas veikia 109-tuosius metus. - i)

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lictuviikaL Tartas (J
viri $274,000,000

•I 726

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite aavo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

<Darbo valandos: — _ — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 We*t Broadtvay, P.O.B. 116
So. Boaton, Maaa. 02127
Telefonas: 2684764
Visą skyrių vedėja Aldona Adomonis




