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Ar ir Sintis Kudirka 
gaus JAV pilietybę?

Amerikiečių spauda skalbia, kad S. Kudirka po ilges
nių pastangų JAV pilietybę gali gauti, bet tai dar neiiva- 
duos jo ii vergų
nos ir vi

Simo Kudirkos vadavimo,
kai’a^rs^iS.fpT. Baigėsi SLA S8-tasis[
gyvino ir A. Ruk-ėno **Day Į. • 
of Shame“ knyga, ir lietuvių 
visuomenės judresni veiks
mai. ir ypač didelio skai
čiaus JAV senatorių ir kong- 
resmanų įsijungimas j Ku
dirkos ir jo šeimos gelbėji
mo akciją.

Štai Washington Star- 
News birželio 29 d. rašo.|^„a „„u.i kad S. Kudirkos Blabvini- *°'nj uoh,i V"”“1*

Jau rašėme, kad Bostone 
liepos 1 d. pradėjo posė
džiauti 68-tasis SLA seimas. 
Jis savo darinis baigė liepos 
4 d. 1 vai. popiet

Susirinkę B {vairių JAV 
ir Kanados 46 kuopų 100 at- 

visus

mo perspektyvos platėja. 
To straipsnio autorius Jere- 
miah CFI^eary, plačiai nupa
sakojęs Kudirkos išdavimo 
sovietams istorijų, pažymi, 
kad esu daug vilčių Kudiricą 
ištraukti B koncentracijos 
stovyklos. Mat, jo motina 
Marija Sulakicnė jap gavu- 

JTAm'erfkos pasų. 0 kongr. 
Hanrahan {teikęs { Maskvą 
vykstančiam prez. Nixonui

Išleido iš "rojaus* 

lpo 30 metų
Į Worcester Telegraph lie- 

| pos 4 d. plačiai rašė apie A- 
Įnastaziją Petruševičienę, ku
ri birželio 16 d. atvyko iš 
Lietuvos.

Ji gimus New Jersey vai., 
taigi JAV pilietė. Tėvai ją 
išvežė į Lietuvą po pirmojo 
pasaulinio karo, kada ji bu
vo dar kelerių metų mergai
tė (gimusi 1914 m.). j

Komunistam užėmus Lie
tuvą. A. Petiuševičienė mė
gino 1944 ii 1945 m. gauti į 
leidimą išvažiuoti j JAV, bet i 
negavo ir 1951 m. buvo iš
vežta j Sibirą, kur kalinta 6 
metus. Grįžuri | Lietuvą/
1957 m ji vėl paprašė leidi
mo Bvažiuoti, bet negavo jo 
net ir 1958 m. Ir štai Memet 
jai nušvito salė: jai leista iš
vykti iš komunistinio ”ro-i
jaus ir atvykti pas savo se-! Taip buvo'Ūda. kai carų valdžia draudė lietuviškų j į raštą, 
serj Hartfoide, Conn. t

Prezidentas ir kaltintojai 
kaktom susirėmė teisme

Pres. Ninonaa, gintame* prezidento institucijos ne
priklausomumą, nenori paklusti savo pavaldiniui. Jis gali 
nepaklusti ir Aukšč. teismo sprendimui. Byla yra labai 
reikšminga atą|šiai ir kelia

būtinus administracijos rei
kalus, bet nepamiršo ir visų A. PetnBevičienė yra vie-. 
svarbiausio dalyko — Lietu- na B tų 12 Amerikos pilie-' h . , . . . 
vos likimo. Seimas savo nu- čių, kurie jau kelias dešim- 4(108 pUflUlinkas 

SLA tis metų klabina sovietų j-

Ętązidentaa, kaip aukš
čiausia vyriausybės galva ir 
krašto administratorius, tik 
patsai vienas turį galią ir 
teisę kam nors atskleisti sa
vo privačius pasikalbėjimus 
ar dokumentus, ir joks teiš- 

' mas negalįs jo priversti tai 
padaryti.

Prezidentui tą gailią sutei
kianti šalies konstitucija, 
kuri pabrėžianti aukščiau
siųjų įstatymų leidimo, vyk
domosios valdžios ir teisin
gumo mrtiturijų lygybę ir 
nepriklausomumą.

Tokius argumentus išdės
tė prez. Nixono atstovas ad

I Nepaprastai ilgai užsitęsę
Wateigate ir kitų su tuo 
skandalu susijusių nagrinė
jimai ir kova dėl prezidento 
ir kongreso institucijų ”ga- 

1 lybė.-“ jau tiek užsiaštrino.
. kad praeitą pirmadienį JAV 
prezidento ir jo kaltintojų 
ginčas atsidūrė Aukščiau
siame teisme.

Tai. regia, pirmas kartas
JAV istorijoje, kad prezi
dentas būtų nutemptas net 
į Aukščiausiąjį teismą. O 
to fakto tiesioginė priežas
tis. atrodytų, nesudėtinga, 
bet Aukščiausiojo teismo 
sprendimas gali turėti dide
lės reikšmės JAV politinės 
sistemos ateičiai.

Turkija vėl augine 

aguonas
tumu j«vvziuuu. ne imu-1 į i
šių 11, ten dar šimtai laukia' Liepos9 & Altus pirm. dr.Į Su Turkija JAV buvo pa
leidimo išvažiuoti pas savo Kazys Bobelis is.yko i Sep-; įrašiusios sutartį, pagal ku- 
gVMbės Amerikoje. j tintąjį tatptffttmj antikomu- rią Turkijos ūkininkam bu-

O Sovietų S-ga yra pasi- nistmės lygos kongresą, ku
ravusi Žmogaus Teisiu dek- ris posėdžiaus liepos 14-20

tarime ragino visus ___ _________________ _ f_
nariua, kiek tik išgali, dėtis staigų duris ir negauna lei- iŠVį/ko į Taiwana 
įeiles tų, kurie stengiasi pri- dimo įvažiuoti. Be tų liku- •
artinti Lietuvos išlaisvinimo 
dieną, remti mūsų politinius

Viai nariai paraginti da
lyvauti šį rudenį Alto? saunni A9 Vnn<n-«mann ir uno I kiamame Amerikos Lietuvių iaradją, kurioje pasakyta, dienomis Taiwane (Formo- 

nri? Seime Chk«oje. kad kiekvienas pilieti, įali J«"e <Wvaus pa-
tonų peticijų, je pra- pro..laisvai iš aavo krašto išvykti, veigti/jų ir kitų antikomu-pra
šoma dėti pastangų, kad M.
Šulskienė būtų greičiau iš
leista į Ameriką ir Simo Ku
dirkos byla B naujo peržiū
rėta. Valstybės departamen
to pareigūnas netgi pareiš
kęs, kad nebūsią laukiama 
be galo iš Sovietijos atsiun- 
čiant S. Kuditkos gimimo 
metrikų. Būsiąs žengiama* 
žinersnig pirmyn, ir būsianti 
paskelbta Kudirkai piliety
bės suteikimo deklaracija.

Bet šiame reikale esama 
dar ir nemaža keblumų, ku
rie liečia jo žmonos ir vaikų 
pilietybę, nes tie yra gimę 
ir užaugę Lietuvoj#,

Minėto laikraščto»bendra- 
darbis mano, kad' sovietai, 
sutikę leisti kasmet išemig
ruoti apie 45.000 žydų. galį 
{tą skaičių {jungti ir dalį pa
baltiečių bei kitų etninių 
grupių.

Žinoma, ar taip ir bus. 
sunku pasakyti. Kol kas nė
ra žinoma, ar prez. Nixonas 
bei H. Kissingeris, viešėda
mi Maskvoje. S. Kudirkos 
likimą bent prisiminė. O dar 
didesnė abejonė, ar jis, kad 
ir gavęs JAV pilietybę, bus 
iš veigų stovyklos paleistas. į Biržulio 30 d. Atlantoj bu-

gos po {tempto dienos darbo* w. _ - n 
ir atsikvėpti: liepos 1 d. jiem ’ <« irę J, r eTOUOS, 
buvo suruoštas pokylis So. .
Bostono Lietuvių pii. d-jos Argentinos prez. 
salėje, o liepos 2 d. — Suf
lerio Hiltono viešbutyje. ♦

Kitas seimas bus 1976 m. J
Chicagoje.

Pabėgo pumūlas 
ir baletininkas

, rištinių valstybių atstovai. 
' diplomatai, antikomunisti 
. nių sąjūdžių vadai. Lietuvis
ten dalyvaus pirmą kartą. ’ nę.

vo uždrausta auginti aguo
nas. iš kurių gaminami nar
kotikai ir įvežami į Ameriką. 
JAV už tai Turkijai paža
dėjo duoti per 4 metus $35.7 
mil. pašalpos ir dalį 'jos jai’ 
davė, bet, matyti, tie dole
riai nuėjo ne į ūkininkų kise-

vokatas James D. 0L Clair. 
Prezidento kelias į Aukšč. Jk pabrėžia, kad pregįden- 

teismą, trumpai tariant, yra tas, kol ji* nėra "knpyčytas“ 
toks: k eina savo pareigas, negali

Paties prezidente paekir- MUI jddo jury tetafamaa ar 
tas vyriausias Wataigate vadinamas ”ko4konspirato-

Toronte pabėgo ir gavo
teisę apsigyventi Kanadoje) 
geriausias Leningrado bale-i 
to šokėjas Michailas Bariš-l
nikovas. gimęs Rygoje, 
Belgijoje birželio 26 d. pa-į 
bėgo įžymus sovietų pianis-' 
tas Valerijus Afanasijavas. 
Jis gavo teisę apsigyventi 
Belgijoje.

Primintina, kad B Lenin
grado Kirovo vardo baleto 
1961 m. pabėgo ir Nureje- 
vas, o prieš 9 m. taip pat to 
baleto žvaigždė Makarova.

Liepos 18 d. bus pagrindi
nis posėdis, kuriame ir d r.

Turkijos ūkininkai buvo 
nusiteikę prieš šitokį susite

K. Bobelis pakviestas paša- į ’r*valdžia
kyti kalbą. Jis turės gerą. Jle™?u«teido. ...
progą išsamiai painformuo- . tokiu Turkijos elge- 
tiapie padėtį okupuotoje!®“ labxai PaMP,kt?no »* 
Lietuvoje ir pavergtųjų tau- į at^ukė. .8avo ™b^atonu.
tų veiklą JA V-se. . Tur.k,Ja Vlena didž^

• J jų opiumo aguonų aušinto
| Dr. K. Bobelis pakviestas, jų jr to pelnosi milionus
dalyvauti ir televizijos dis-Į rf-frrfrf-r-r—fr-f..............

, kurijose, at-akinžjant j ko- Į Pa,WWo iinia, u.,, D.lla, 
, rnuniamo specialistų paaiau- fcį.mte.i į viceprez. Forde 
, Simus. | gyvybę, bet vėliau tas gan-

Jis grįš į JAV liepos 28 d. das buvo atšauktas.

Birželio 30 d. mirus Ar
gentinos prezidentui Juanui 
Peronui, jo pareigas perėmė 
jo žmona lzabela, buvusi 
mažosios scenos artistė. Tai 
pirmas atsitikimas P. Ame
rikoje, kad moteris prezi
dentautų. nors ten moterys

Nuiovė negrą kunigo ir 
Kingo žmoną

i Kol kas Izabelę pažadėjo 
Įremti kariuomenė ir politi
nės partijos, net ir komunis-' 
tai, bet nežinia, ar ilgam.

Bet jo likimu rūpinimasis ir 
jo bylos neatlaidus kėlimas 
spaudoje ir vyriausybės sfe
rose /vis tiek yra tšm tikra

vo titoėkuta baptistų bažny 
čioje valdonais grojusi kun. 
Kingo-žmona, taip pat nu
šauto dr. M. Kingo motina,

pagalba kalintai, nės jis nė* fr dhikonaš. o, be to sužeista

Japonijoje laimi 
valdantieji

bylos tardytojas Leonas Ja- 
worskis pareikalavo prezi
dentą dar 64 magnetofono 
juostų, kurių užrašai esą rei
kalingi byloje prieš buvusius 
aukštus administracijos pa
reigūnus, įkišusius savo pira
tus į Wateigate tarpduri.

L. Jawor?kis savo reika
lavimą remia dar ir federa
linio Grand Jury sprendimu 
Watergate dalyvių byloje, 
kurios protokoluose prezi
dentas Nixonas pavadintas 
nepakaltintu “koJconapira- 
toriumi“.

Prezidentas minėtas mag
netofono justas duoti atsisa
kė. Jis argumentuoja, kad 
jo paties paskirta? pavaldi 
nys L. Javrorskis negali sa
vo viitininkui davinėti įsa
kymų. ,

Neu> Yorke mirė 
Jonas Gasiunas

Praeitą savaitę New Yor
ke mirė ilgus metus dirbęs 
Vilnies, o vėliau Laisvės re
dakcijose Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo iždinin
kas Jonas Gasiūnas, gimęs 
1893 m. birželio 10 d. Ro
kiškio 'valsčiuje.

Karalių karaliaus 
Hienos sunkios >

riumi“. nes tokie žemesnio 
rango teisėjai galį sugriauti 
visą aukščiausios administ
racijos sistemą ir veiklą.

Kaltintoja? Javrorskis, iš 
aavo pusės, aiškina, kad 
JAV prezidentas nėra abso
liutinis krašto suverenas, o 
tik kongreso leidžiamų įsta-* 
tymų vykdytojas, turįs abi- 
brėžtą valdžią. Jis negalį# 
nuslėpti kitų ar savo nuri- 
kalstamos medžiagos, jeigti 
tokia būtų. Be to, pats pra** 
zidentas esąs pažadėjęs jam; 
Jaarorskiui. neribotą teisę 
vyriausybės vaidu vesti Wa- 
teigate bylos tardymą tai 
jis negalįs dabar tos teisės 
siaurinti, kai reikia paliesti 
ir prezidento vadinamąją 
“prMBgiją“.

Kadangi tanp prezidento 
advokato ir SL Clair ir tar
dytojo L. Jaworakio jokio 
susitarimo nepasiekta, tai 
visa si ’lkompetencijos“ ir 
“privilegijų“ byla atsidūrė 
Aukščiausiame teisme. By
lą spręs 8 to teisino teisė
jai. Abiem pusėm duota 
apie 90 minučių išdėstyti sa
vo argumentams. Bet teis
mo sprendimas dar gali už
trukti kelias dienas. Iš tiesų 

( tas sprendimas yra labai 
J reikšmingas, nes jis gali ar- 
įba sustiprinti, arba susilp- 

'rninti JAV prezidento postą 
i ir ateičiai.

Bet gale bylos kybo dar ir 
kitas klausunaa. Prez. Nixo-

Simams Daukantas, gimęs 1793 yincas Pietaris, gimęs 1850 
, m. spalio 28 d. ^nkimy par„! m jtiurię-Gudelię kaime. Pilyii-
> miręs 1804 m. lapkričio 24 ė/ va|^ Miręm*i902 m. spalio 3 Į Etiopijos imperatoriuą ^iir- nas, laikydamas prezidento

Sekmadienį Japonijoj vy- J P»9Hėj«. Jis yra parašęs apie Uatiuinoja (Rusijoje). Jis kė save karalių karaliumi, postą nepriklausomu ir ne
ko parlamento rinkimai. Kol į30 ▼eikalę įvairiais kiaasimais, yn {storinių romanų pra-. Judėjos liūtu ir kitokia isto- paliečiamu, gali Aukšč. teis- 
kas galutinių duomenų nėra. 8Varbiausi j® darbai yra jo dinjniuM, Algimanto, KeMoftių: rine vertybe, bet jaunųjų mo sprendimui visai nepa- 
bet esamieji rodo. kad vai- istoriniai raštai: ^Darbai senų-'Onutės ir kt. veikalų autorius.į karininkų taryba paglemžė klusti... Tada jis galėtu būti 

r dančioji liberalų - demokra- Ję lietuvių ir žemaičių**, "Badas Į Lietuvių Enciklopedijoje rašo-1 kone visą valdžią ir suimi- įveistas tiktai ”impyčinhnoM 
b rajų tikėjimo ir pats Dievas? tų partija naujajame paria- senovės Lietuvių Kalnėnų ir že- ma. kad “Pietaris tautinio są nėja žymesnius Imperato- procedūra, jeigu iki to būtų.

Sovietijos^reikėtų Vėl pri-'jam įsakęs žudyti krikščio- mente vėl turės persvarą, išeičių“, “Istorija žemaitiška“.* jfidiio jdeahm išreiškė beletris- riaus padėjėjus ir patarėjus, prieita.
mygimai teirautis, kas tuoj nis. Jis buvo užplanavęs nu- ’ no™ ir kiek mažesnę. Visiems savo veikalams s. Dau-t tikoje taip, kaip Maironis pee- Nors Judėjos liūtas dar ir sė- šiuo metu ii nepaprasta
Kudirkom reikalu io Dadarv-’ žudyti ir daugiau negru va- Partijai vadovauja dabar- kastas skyrė jausosios kartos žiloje ir Basanavičius publicis- di soste, bet jau nebeturi byla įtempė ne tik šio kraš
tu P Įdų. tinis premjeras Tanaka. Mttavių auklėjamęjj uždavinį, tikoj bei moksle“. neribotos valdžios. to, bet ir užaienio dėmesį.

ra užmirštas vergas, kurį ga
lima bet kada tyliai nugala
binti ir tą nusikaltimą nu
slėpti nuo pasaulio akių ir 
ausų.

Prez. Nixonui grįžus B

viena maidinmlcė.
Tą nusikaltimą padarė 21 

m. amžiaus negras Che- 
nault iš Daytono, Ohio. žu
dikas sakosi, kad esąs heb-



eusrs, sa rama Ni. 2«, 1974 m. liepos 9 d.

■V

,Mire erelis...Laisvės netekęs 
ir gyvybės neteko”

Tai, rodos, galėjome vėl susikaupę pakartoti pne 
Įtapo paties šių žodžių autoriaus. Prie kapo vieno įžymiau* 
tiųjų lietuvių rašytojų — Vinco Krėvės-Mickevičiaus.

Vėl — po dvidešimties metų. Vėl — liepos septintąją. 
Rodos. turėjome visi, dar lietuviškai mąstantieji ir kai 
gautieji. nors vieną minutę didžiojo kūrėjo atminimui 
pralenkti gahras. O gal ir suglaustom jėgom pastatyti ku
lią nors jo dramą, kaip sugebame pasididžiuodami at- 
gUetati scenoje dešimtis tūkstančių kainuojančią svetimą 
ta*vųT

Kad vyresniųjų darbai 
paskatinti) jaanesaiaosius

SLA prezidento Povilo P. D a r g i o kalba, pasakyta 
SLA 58-jo Seimo bankete 1974 m. liepos 2 d. Bostono, 

Statlorio - Hiltono viešbutyje

Didžiai Gergiamieji Svečiai,
Brangūs Broliai ir Sesės.

Susivienijimo seimas vėl vyksta prie Atlanto okeano 
.crantų. lufcihningai keliame savo puotą Bostono istorinia
me mieste. Bostonas, kaip mus moko istorijos vadovėliai, 
yra Amerikos revoliucijos lopšys. Čia ir pasigirdo pirmieji 
šūviai už Amerikos laiąvę. Bostonas taip pat užima reikš
mingą vietą lietuvių istorijoje šiame krašte. Jau praslin
ko daugiau nei dvidešimtpenkeri metai po paskutinio 
SLA seimo Bostone. Dvidešimt penkeri metai! Atrodo, 
xad tai buvo pernai, ar užpernai. O jau nukeliavo Į Ana
pilį ir nemaža ano seimo rengėjų ir veikėjų...

Gerbiamieji, pas mus įėjo j madą kalbėti apie jau
nesniąją generaciją ir keiti jaunimo nuąpefoua. Teisybę 
pasakius, vyresnioji karta didžiuojasi jaunesniųjų užstato

mas ir apdrausti kuo daugiau tautiečių nuo netikėtų ne- 1964) ir vėl sugrįžo ApĮaiaa 
laimių. Gustaitis (1964-1974). ?

i • ~i *

, Užtat šiandien turime įvairių rūšių gyvybės apdiau-' Po daugiau kaip 10 metų 
dų, pritaikytų ir suaugusiems, ir jaunuoliams. Užtat ga- šioje mokykloje dirbo šie 
lime vykdyti narių vajus, per kuriuos siūlome ypatingas
lengvatas ir nuolaidas.

Vyriausioji ir vidurinė mūsų karta kovojo prieš totą-
lizmą. Mūsų ^nus prisidėjo prie hitierizmo nugalėjimo. nJ Antanas Mažiulis ir KŽ- 
Jie diplomatiškomis priemonėmis kovojo ir tebekovoja Mockus
priež komunizmą. Jie dėjo pastangų atgauti tėvynei Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę. Jie sušelpė ir karo pabė
gėlius ir sudarė galimybes tremtiniams atvykti į šį laisvą 
kraštą.

ziejienė. Aldona Dabrilienė, 
Dzidas Giedraitis, Antanas 
Gustaitis. Paulina Kalvai- 

i tienė. Veronika' Kulbdkie-

Nuo penkerių iki dešim
ties metų darbavosi Ona 
Gimiuvienė. Dalia Ivaškie- 
nė, Lidija Jasinskienė. Pra
nė Kaladienė, ir Vladas Kul
bokas.

Po kiek trumpiau dirbo 
dar visa eilė mokvtojų: Da
lia Barmutė, Nijolė Baškytė, 
Petras Bliumas. Algis Braz
džionis. Bernardas Braz-

Ilgus metus jie vadovavo lietuviškam gyvenimui, rin
ko aukas, rėmė visus pozityvius lietuviškus kultūrinius bei 
visuomeninius darbus. Jie išlaikė mūsų lietuviškus laik
raščius ir radijo valandėles. Bet svarbiausia, jie buvo nuo
širdūs ir dosnūs lietuviukam reikalui: jie mažai uždirb
davo. bet vis vien išleido savo vaikus į mokslu*. Nore jų
piniginės buvo mažos, jie nesigailėjo paaukoti, ir dar nlB DenlaJua5 D 

išlaikymui ir Lietuvos lais- j <jžionig, Vilija Čepaitė,. L.
vinimo reikalams. Ir šiandien, būdami pensininkai, jie!Čepienė. A? Črbienė. Aldo- 
nesigaili nei laiko, nei pinigų lietuviškiems užsimojimams ‘ 
paremti. Žinoma, jie padarė klaidų, bet kas neklysta?

Juk lig šiol mes, lietuviai, dar nesuradome tos ma
giškos formulės, kaip atsiekti vienybės. Mes dar nesuge
bėjome atidėti srovinius ginčus ir asmeniškumus. Bet 
pradžia padaryta. SLA visiems demonstratyviai rodo,*

na Dabrilaitė, Mykolas 
Drunga,, Sofija Durickienė, 
D. Eivienė. L. tterbstaite. 
Jorūnė Gimiūtė. Jeronimas 
ir Henrikas Kačinskai, Pet
ras Kaminskas. Giedrė Ka- 
rosakė - Budreckienė, Vijimais ir žygiais. Jaunatvės entuziazmas visus atgaivina.

Bet ti kart* nevardinsiu, los jaunimo buvo atlikta arba P"“*?"?- v“,em8 idlKTeinienė”' km J Kli-atliktina. Dažnai girdime ir mes patys kartojame, kad T gėneradjų lietuviai gaIi dirbta • “emįXliūteJzKuh-
jaunima. yra Susrvimijimo ateitie... *"*“ ,b*nd™m >•»“• S«W klut8 *»«“> ** Su?“! cait is. J. l^enė. ' Stasė

1 vienijimą j pirmaujančias organizacijas. Ji ir atliko, ką<Li . . ė Dalia LizdeniZ 
Aš norėčiau žvelgti atgal ir tarti, kad be mūsų gar- j P<»1 «vo sąžinę ir išgales. 'nė Alds Makaitis> s)kirmaa-

, bingos praeities nebūtų nei kalbų apie kažkokią ateitį.! ,tė Makaitvtė - Kondratienė.
įtprausi dar ir Vinco Ki ėvės 20 metų mirties prisiminimą ! į Matau, kad šio vakaro publiką sudaro nemaža vadina-1 Kodėlgi iškėliau senosios kartos nuopelnus? Mano ’ A< Miekūnienė. T. Naginio- 

Tebūnie mūsų pabaigoje kaip yra buvę ir pradžioje mosioe naujosios ateivijos ir jaunimo. Aš kviečiu šiuos intencija buvo labai paprasta. Gal būt, jaunesnioji karta nis. kun. Antanas Saulaitis,
: jaunesniosios kartos atstovus bei svečius apsidairyti.. , atkreips daugiau dėmesio į mūsų veteranų darbus. Gal Liuda Senutienė. Gintas Si- 

Sausas laiko vėjas užpustys pakelėje "įamžintus“; jaunesnioji karta, kuri vienur greičiau, kitur lėčiau peri-' monaitis. Renata Pakštytė-
mūsų nusipirktos gaibės kapus, elgetų įpėdas ir aukso ratų Mielas Susivienijimo jaunime, noriu tave supašindin- nto SLA kuopų vadovavimą, suras tobulą būdą pakelti Spokevičienė. M. Tamošių, 
vėžes. Vėjuje išsisklaidys ir Jerichono dūdom išlėktas ti su garbingais lietuvninkais — jūsų tėvais ir dėdėmis, se- visų geros valios lietuvių gerovę be susiskaldymo. Gal nienė Izidorius Vasyliūpas. 
mūsų vaidų garsas, o Vincas Krėvė vis tiek išliks mūsų nesniąja karta. Į jaunesnieji ras įkvėpimo iš mūsų praeities ir savo užsi- M. vasyiiunienė, Yarra
tautos kultūros lobyne, kaip jame išliko Kristijonas Done-. i mojimais iškels organizaciją. j ^arankjiitė ir parapjjOs
iaitis, kaip Antanas Baranauskas, kaip romantiškai savo Leiskite man bent trumpai apie juos prabilti. Jie yra' . _ kleb kun Antana® Baltru-
Jėvynę mylėjęs vargo pelė Simanas Daukantas. Jis išliks kuklūs žmonės, bet verti mūsų visų pagarbos. Senesnioji Savaime aišku, kad laikui bėgant ateis išlakinti ir ^nas Nemaža dar buvo 
Jr Dainavos-Šalies senų žmonių padavimuose, ir Šarūno ar karta — jūsų tėvai ir seneliai — yra tie veikėjai, kurie B8**®* žmonės, toks yn visuotinio progr^i dtams. I Dava(javufiu kitus mokyto. 
Skirgailos tragiškuose charakteriuose, ir vaidilų herojinė- nenuilstamai diibo ir tebedirba 50-60 metų Susivienijimo Mūsų noras ir viltis yra. kad tie advokatai, gydytojai, in- jUg — Baltušytė. Dalią
be giesmėse, ir Šiaudinės pastogės Antanėlio ryte... labui. Ypatingai Bostonas yra davęs Susivienijimui daug žinieriai, profesijų žmonės suprastų ir teisingai Įvertintų jagaitytė. Jonas Valiukonis,

puikių vyresniosios kartos veikėjų. Praeitame Bostono Surivienijhno veteranų darbus, pradedant daktaru Jonu Stasys Lūšys ir kt.
Vincas Krėvė — tai lyg ir pati įasmeninta Naujosios seime jie dar gausiai reiškėsi, šia proga noriu bent sumi- ^lOp'* ir baigiant dabartiniais senaisiais veikėjais.

Uetuvoa istorija, kelyje į Laisvės Žiburį ir vėl į neatspėja- Pri* H°Inos pabaigos vingius ir sutemas. Jis — Lietuvos univer- v 1 v Refltia ateimind» *** vyresnės mūsų generacijos at-; rsrašo pridėsime dar apie
ttteto profesorius. Klaipėdos atvadavimo organizatorius. \ ***** “vo tikslu8 P*1, dideli Prakait* ir darb* Jau* 125 narius, iė-
ministras paskutiniam bandymui išgelbėti Lietuvos nepri- * T **** tiek pažangos tose srityse, kur! nėr 25 metus, tai
klausomybę. liudininkas vieno okupanto vežamų tautiečių St**y® Mockus^ Kdeivio redaktorius mQaų vyresenieji yra daug nuveikę, tai Susivienijimas, Į ritinsime, kad lituamsti-

*; o:-. : * . . ... . ?. . . .4 t * Stasys Michelsonas, Lietuvos ga įbes konsulas Antanas tikrai ne mokykla savo darbu na-I Sibiro tremti ir kito varomu tiesiai i mirti, o ir pats sve- nt „ , ,• i.. mmeaamas savo simuneų, iiarai suaiesie?. , . . , • .. , . ,v tav v* 1. « v «v,, u Shallna, dr. D. Pilka.- Jų eiles galima butų papildyti ii- Įrėmė beveik kiekviena ko
simame krašte pneso verčiamas kasti apkasų griovius... . ____Z. r r . ................................S/Umo• , glausiu vardoėaukio sąrašu. i Taigi mano ir daugelio senų veikėjų linkėjimas, kad I°niJ°s seimą.

Mes darėme pažangą ar nuo jos atkrisdavome, o į v. tie, kurta jungiasi Į Susivienijimo veiklą, sugebėtų iš^ręs-
Krgvė buvo vis ten, kur sklido jaunosios Lietuvos mokslo ta,nPe da^P N ti visus rūpimus klausimus.
Jviesa, kur tautos gerovės vardan kryžiavosi skirtingos Nonų jus ir su yja,ą»yž«^tiLj ? ♦ i j, i , - • - , . v , . į Lituanistinės Mokyklos mo-
Lomonta ir kmos aistros, kur pulsavo gyva Lietuvos: T** ve,kt^’ k»? iT: Kapoąt*. fMbą {’. : t B* *** nebua. I*?gv*- i kvtofr kadaise yra na*vs

Ne. Deja. Nėra atliekamos dienos... Kas savaitgalis 
kiti jubiliejai... Linksmi ir liūdni, visuomeniški ir priva- 
tiški... Net paties savęs pagerbimai... Tai kurgi tu čia

Verto nažvmėti. kad daug 
dabartiniu Bostono Aukšt.

e

Antonas Tamkuą.Justinas Mickevi čius. A. ttadlnaa;Ntf.l 
maK9^**9ė!ffia ir SLA garbės narė JadvygauftiMavičtaRė • 
tęsia senų Bostono apylinkių Susivienijimo veteranų gra- Į

per negatyvias mintis, per ardomąjį ar peikiantį 
O ne!

žias tradicijas ir darbus. Malonu konstatuoti, kad savoj. gyvausdatbo, reikiakukJumo. vilties
darbais Susivienijime puikiai reiškiasi ir Massacfcusette <a P*1™ J1®0,
valstijoje gyvenantieji jpo Antrojo pa«uUnio k«o atvy- Tad Mrfingai teiečiu risU9 j kon3truktyvų 
kę tremtiniai: Mikas Klimas. Antanas Andriulionis. Povi- Į į

las Jančausikas. M. Gofenas, Petras Viščinis, Vytautas r ’
Mačys, Alfonsas Baika, broliai Bajerčiai ir daug kitų.

Jų ir kitų Ikuopų veteranų dėka šiandien Susivieniji
mas gali pasiūlyti geras apdraudas. Senosios kartos išmin
tis ir taupumas atnešė Susivienijimui dideles atoaigas, va
dinamas aukštas išgales.

Tie žmonės sukūrė kuopas. įsteigė ligoje pašalpas 
labdarybės, studentų bei tautiškų centų fondus. Senoji 
karto parėmė ir įsteigė Tautinę fondaciją. Tos generaci
jos dėka mūsų organas Tėvynė išplėtė savo tiradą ir pa
siekė tolimiausius užkanųiius. atnešdamas pavieniams lie
tuviams informacijas aęde tautiečių atsiešumui ir laimė
jimus. Senosios kartos tolerancija ir tėvynės meilė paša
lino partiškumą a r šališkumą iš organizacijos seimų ir 
kitų forumų.

Leiskite man jums priminti, kad šitie nuostabūs 
nieji veikėjai, dauguma paprasti darbininkai, angliakasiai 
ir siuvėjai, sugebėjo sutelkti keturių milionų dolerių tur
tą. Dar nuostabesnis yra faktas, kad SLA per savo 88 me-

B Bostono Lituanistinis 
mokyklos praeities

.(Žinias surinko Antanas Mažiulis) 

(Tęsinys)

Vedėjai ir mokytojai

Pirmasis Bostono Aukšt. kviečia tėvų komitetas, o 
Lituanistinės Mokyklos ve- mokytojus — jau mokyklos

"Sintis ir išeivijoje prie raudų sienos. Gal kartais iš entų- 
giazmo ar nepasiteisinusių vilčių ir klydo, bet — niekada 
dėl geros valios stokos.

Z Tik mes kartais būdavome ar ir likome tie jo *imbo- 
Jinio vaizdelio naminiai paukščiai, tos antys ir žąsys, ne
galinčios suprasti nelaisvės narve uždaryto aro, besiver
žiančio vis ten, kur mėlynos dangaus erdvės šaukia. Mes 
dar ir šiandien šiapus ir anapus dažnai kartojame tų so- 
jįiai prilesintų Krėvės naminių paukščių žodžius aini:
?Juk mėšlynas geresnis, negu šalti pliki kalnai...“

Bet Vincas Krėvė visada veržėsi į kalnus. Jis ir mūsų
grožinę literatūrą iškėlė į kalnus. — į tokias aukštumas, 
kurias tik retom pasiseka arčiau prikopti.

Nenuostabu, kad jo kūrybos žodis perskrido ir oku
puotos Lietuvos politinės sistemos užtvaras ir vėl pasiekė

savų tautiečių ausis. Nors į Vakarus pasitraukęs autorius 
pradžioje ir buvo griežtai pasmerktas, bet vėliau vis dėlto 
jpm buvo suteikti "atlaidai“, išleisti jo veikalai ir grąžinti 
net į mokyklų chrestomatijas, nors ir su atitinkamais tary
binės terminologijos komentarais. Ir M.L.T. Enciklopedi
ja turėjo pareikšti: ”Kad ir turėdama buržuazinės ideolo
gijos apraiškų, Krėvės kūryba praturtino lietuvių literatū
rą didelių istorinių ir psichologinių konfliktu vaizdais, 
lyškiais charakteriais, liaudies žmonių dvasinio grožio 
poetizacija“. Taigi.

, Bet kieno "nuopelnais“ ir šis didysis žmogus mirė vafckn<> )ldkoUrrt a„«*ėj0 per 10 „lilionų doleriu
taip, kaip ir jo pavaizduotas senelis Lapinas, negalėda-j Svertus į Lietuvos Respublikos valiuta, tai Mtų lao, , KlaooKas is ve- -- «________ ________
taMO^enU be su juo drauge užaugusio Lietuvos medzio;mi00miHonųlin.!R<1kla prisiminti. kad senoji kaitaldMonareiBU pasitraukė. Per*m* On» Gir
flaaoesio, kur nei vėjas, nei paukštis nuo gimtosios Meiisi- pergyveno pasaulio istorijoje sunkiausią ekanomin, iori-. likdautas tik vyresnėse kia. niu' 'en^ (1957-1959), dai 
nės krašto nebeatskrenda? Daugelis mūsų senųjų narių supranta, ką tai reiškia sėse lietuvių ludboe ir litera-

Ir jau dvidešimt metų... Ne. tebūnie jis mūsų tautoje vaiyas, neturtas, kas Ui yra badauti. Jie nenorėja, kad tūroa mokytoju. Nuo to me
ir dvidešimt šimtmečių, kaip ir jo Milžinkapio he- tokie sunkūs laikai pasikartotų, užtat jie dėjo vtaas pa- to (1951) ir susidarė papro-

dėjas, kuris 1949 m. šią mo
kyklą ir suorganizavo, buvo 
Vladas Kulbokas. Jis tada 
darbą pradėjo su šiais mo
kytojais: Dzidu Giedraičiu, 
dr. Marija Alseikaite-Gim-

vedėjas, kuris ir pats pasii
ma vieną klasę.

Sekantysis mokyklos ve
dėjas buvo Kazimieras Moc
kus (1951-1955), jam pasi-

butien^Veronika Kulbokie-!traukus — Justinas Vaičai- 
ne ir Kazimieru Mockumi.! . „
1951 m. V. Kulbokas iš ve-?8 (Į9oo-1957). Tohau šias

yra
šia mokykla baigė. Taigi 
mokykla lietuviškąja gyvy
bę semia h nuosavo šaltinio. 

(Bus daugiau)

BOSTONE ĖJO 54 

LAIKRAŠČIAI

Vienybės redaktorius Jo
nas Valaitis, SLA seime kal
bėdamas apie Bostoną, kaip 
didelį lieuvių kultūros cent- 

| rą. pasakė, kad čia ėjo 54 
lietuvių laikraščiai.

Tikrai čia buvo leidžia » 
mas ne vienas lietuvių laik
raštis, bet kad jų būtų buvę 
tiek daug, dar niekur kitur 
neteko užtikti.

Mūsų spaudos istorijai 
būtų labai naudingos žinios, 
jeigu J. Valaitis paskelbtu, 
iš kur jis tą skaičių paėmė 
ir kokie tie visi laikraščiai 
buvo.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
• t• i '

Karūna, istorinė trilogija* 
poema. 29 veiksmai. 27 pa
veikslai, prologas ir epilo
gą* Mindaugo epocha 1287- 
1268. Autorius Anatolijus
Kairys, iliustravo Dalia Rėk- 

darljytė . Aleknienė. 318 psl., 
vėl sugrįžo K. Mockus- kieti viršeliai, kaina $6.56. 
(1959-1961). vėliau — An- Bleido ”Dialogo“ leidykla, 
tanas Gustaitis (1961-1963), 5457 S. Pulaaki Dr., Chicą-

rojiaė legenda! stangas praplėsti apdraudas, padidinti ligoje pašalpų su- tys, kad mokyklos vedėjąAntanas Mažiulis (1963- go, HL 60652.
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KANADOS NAUJIENOS

Riuai okupantai, toliu ii Lietuvaal

HAMILTON, ONT. 

Mūsų tradicinė gegužinė

I Svečių patogumui duoda
me čia ir kelrodį.

lu AUSTRALUOS 
ABORIGENAI BUVO 

LIETUVIAI...

į TAUTOS FONDO AUKOS 
NEAPMOKESTINAMOS j

Nežinojome!..

{ Važiuojantiems iš vakarų 
SLA 72 kuopos tradicinė < į rytus antruoju keliu, priva

Tautos Fondas jau yra in
korporuotas New Yorko

jos "mokslininkams“ smar-l valstijoje. Oficialus jo pava- 
Jfiai suimtus iooVr.fi liofiMnu dinimas yia Lithuanian Na

tional Fundation, Ine. (Tau

Šiais laikais mūsų išeivi- 
„ >s "mokslininkams“ smar
kiai sukrutus ieškoti lietuvių

• šis muziejus tarnausiąs— 
i "komunistiniam visuomenės 158 Willow 

Iki sioi nežinojome, kad ir auklėjimui“.
Baikalo ežeras Sibiro vidų-į
ryje yra "mūsų krašte“. Tai • Partijos istorijos instituto 
priminė Vilniuje leidžiama' direktorius R. Šarmaitis pa- 
Tiesa. Tikrai: "Ir platus gi! sidžiaugė, kad muziejufje y-

gegužinė šiemet bus liepos, žiavus penktąjį kelią, yra tautos senovinių šaknų ir
28 d. A. Padolskio sodyboj, šviesos. Prie ‘jų sukti i kai- 

St., Paris. OntJrę, ir už 'pusantros mylios 
Vieta gegužinei yra tin-i privažiuosite A. Padolskio

sodybą, kurioje plevėsuos 
Lietuvos trispalvė.

Geri žodynai
Anglų-lietuvių kalbų žo

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

ra "atkurta Kapsuko rajono 
Užbalių kaimo valstiečio so
dyba, kurioje 1918 m. rug
sėjo 15 d. įvyko pirmo ji Lie
tuvos komunistinių organi
zacijų konferencija“.

Muziejaus organizacinį ir 
kūrybinį darbą atliko kolek
tyvas, kuriam vadovauja 
Vytautas Stanikūnas. moks
linis muziejaus vadovas Kle
mensas Č^’-bulėnas, projek
tuotojai Romanas Jelovec- 
kas ir Birutė Kugevičienė.

karna. Gražesnės vietos šio
je apylinkėje nėra. Sodyba 
turi įrengusi tvenkinį, kurį 
pripildo iš kalno tekantis! Važiuojantiems iš rytų į 
šaltinio vanduo. Yra aikšte-į vakarus penktuoju keliu, 
lės, apaugusios medžiais ir | privažiavus antrąjį kelią, 
savininko kruopščiai prižiū-»prie šviesų sukti į detinę. 
rimos, todėl ir sodyba visą Į Posūkio vietoje bus iškabos, 
vasarą išnuomojama, dieną!rodančios kryptį į SLA ge- 
užsisakyti reikia jau prieš j Sąžinę.
pusmetį. .. .Gegužines programą šie

mūs kraštas gimtasis“...

Šitaip nuolatos "plačio- 
rios tėvynės“ sąvoka Krem
liaus misionierių kalama ne 
tik lietuviams, bet ir kitoms 
pavergtoms tautoms į galvą.

Tik dabar

Netoli Kudirkos Naumies
čio. Kubilėliuose, Šešupės 
pakrantėje, tebėra sodyba, 
kurioje gimė mūsų literatū
rinės kalbos tėvu vadinamas 
Jonas Jablonskis. Jam tik 
dabar Kubilėliuose atideng
tas paminklinis akmuo.

Ne vienerius metus Jonas 
Jablonskis gyveno ir dirbo 
Rygiškiuose. Čia tebėra jo 
ąpdyba. Esą paruoštas jos
restauravimo projektas. ’ paukščių ežeru? Tai retas, bet bausmė buvo pakeis-1 

Atidarytas Buities muziejus
linkėse susikerta 234 paukš- begrįžta arba grįžta_____ ,

Birželio 21 d., dalyvau-jeių rūšių keliai. Niekur ki-! kato?, nes ten gyvenimo są-į

Šiais metais SLA 72 kuo
pa pasiryžo įamžinti oku
puotos Lietuvos patriotą j rines, Ont 
Vytautą Simokaitį, jo vardu 
įne£ant Kanados Lietuvių 
Fondui $100 įnašą.

met tvarkys Stasė Verbickai’ 
tė-Zubrickienė iš St. Catha-

• •tos Fondas). Fondui vado
vauja prel. Jonas Balkūnas, 
kurio adresas: 64-14 56th 
Rd., Maapeth, NY. 11378. 
Telef.: 212—326-2236 arga 
212-752-0099.

Fondas ir jam duodamos 
aukos yra ”tax exemption“, 
t. y. atleistos nuo mokesčių.

Amerikos ir Kanados lie
tuviai, paaukoję T. Fondui 
ne mažiau kaip $25. o toli
mesnių kraštų ne mažiau 
kaip $40, jeigu tip pagei
dauja. per ištisus metus gau
na Eltos Informacijų biule 
tenį, kuris plačiai rašo apie 
Vliko veiklą, padėtį okupuo- 
toj Lietuvoj, pasaulio spau
dos atsiliepimus apie Lietu
vą ir kt. (Tolimesnių krantų 
aukotojams Elta būtų siun
tinėjama oro paštu, ir todėl 
reikia dide snės aukos).

Aukos gali būti įteikia
mos Tautos Fondo atstovy-

svariuose traktatuose nuse
kus mūsų prosenelių pėdas 
net ligi rojaus vartų, štai at
siranda dar naujų davinių, 
vertų dar didesnio dėmesio.

Nagi. Adelaidės Lietuvių 
Žiniose L. Žygas gana argu
mentuotai atkreipia mūsų 
proistorės tyrinėtojų ausis ir 
akis. kad greičiausia ir Aust
ralijos aborigenai yra lietu
vių palikuoniai, protėviai ar 
gal dar ir šios dienos kultū
ros nesugadinti tautiečiai.

Va, argi ne žemaitiškai ir 
net suvalkietiškai skamba 
tokie Pietų Australijos vie 
tovardžiai, kaip Tanunda, 
Kapunda, Puraka, Vilūną. 
Vilanga, Arūną ir Aldinga?

O štai naririjerų. mejų ir 
vinį kalbu jau tikrai lietu 
vyki žodžiai: knivė— krau
jas, zmriiva — burna, tata

Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie
27,000 žodžių 511 p»l., kai
na -- $5.00.

VŽSAKIKITE Tl’OJ! 

TIKTAI PER
INTERTRADE
E X P R F S S C ORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

^JJJIETVV^

GERESNĖ NEGI IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RI KLIŲ 
CERT1F1KATAI

INTERTRADE 
EKPRESS C ORP. PIR
MOJI J IMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
lT2 jww jŪMų KimineM ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik- 
ro>«ioH kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje ui tą «umą 
Kalima pirkti prekių a 
200, >300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE 
EXPRESS C ORP. mkati 
pasiųs jums veltui įrody- 
miiN.
RuMių rertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS

Gert ifika tai pristatomi 
jūMf giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Ui specialu j j rublį yra

imama >2.00 .. 
Jokių primokėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Fleor

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

LABAI SVARBU I

AUTOOįCJJMLI A I

Pilna garantija 
Greičiausiai priatato 
IŠSIRINKITE U ftll 
NAUJŲ M3DELL11

ZHIGULI VAZ 
Kaina ............ >3.194.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kabu^^^^^OdjOOTjOO
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kain^^^^OBjSojLOO
Eaport model 
MOSKY1TCH 412 IE 
Kaina ............ $3.544.00

Laisvėje gy venantieji lie
tuviai negali likti abejingi 
vergų dalbą dirbančio V. 

kad V. Si-i Simdkaičio likimui. VisiemPrisiminsime.
kokaitis, nepakęsdamas ko-j turi rūpėti jo sunkų gyveni- 
munistinės Rusijos žiaurios! mą palengvinti ir kad jo 
okupacijos, mėgino iš Pa" j vardas nebūtų užmirštas, 
langos ^lendant) lėktuvų) Yra žinių, kad V. Simo-

v - i i—« »>„'<> I ?u\lelI’11 1 Švediją, b«t_ lajkaičiq giminių yra Kanado- 
Kas nėra gt dėjęs apie Į Jam nepasi sekė. Užtai !je jr jAV-seRūtų malonu, 

Žuvintą, daugelio vadinamą J18 buvo nuteistas mirtimi, i į, .. jalvv.llltll mft „
• nniric&nii ažpiti? Tai retas. kr.4 k>.»nt2 I *a<* J,e dalyvautų muMj ke

li

Po atidarymo iškilmių bu
vo koncertas.

Įdomus Žuvinto ežeras

S§» ,^*n^-. ”UetUV°8 Kulbė.-, o dabar kai ku-1 
TSR liaudies burt.ee muzje- 8„vinte peri

* i daugiau kaip 50 jų porų. j
ui1^5nb“±liO '23 4 Žuvinto .pelkėse, tnižki^/
tai fataip ragė. . ,p,|nkin#se pri-

"Tėti, kur ties Naujosio-, eigose yra 473 augalų rūšys, 
mis Rumšiškėmis į Kauno! 
marias įsilieja Pravienos u-1 
pelis, atsiveria nepakarto-, 
jamojo grožio panorama.
Pro kalnelius ir pušynus mė- į 
lynuoja marių platybės, vin-

Ką tik gavome

imagala —įbėms bei jraliotiniams. kur 
žemė. vaja— I iie vra. "Tax exemotion“'

BRO0KLYN, N. Y. 

Rengia Lietuvių Dianą

giama ir planuojama Lietu- 
Adomas Galdikas, apie vių Diena. Gausiai susirinkę 

giuoja žalias upelis, ošia j-q <iailininko Adomo Gal- lietuviai sutarė rengti Lietu- 
sengirė. Čia beveik 200 ha ^iko spalvotų reprodukcijų vių Dieną 1974 m. rugjMūčio 
plote, kuris savo reljefu pa- ,ir neSpalvotų paveikslų, su 4 d., sekmadienį, NY pašo- 
ikartoja būdingiausius mūsų Charlotte Willard studija nėję, Long lsland. Plattrieu- 
krašto landšafto elementus, 1 anglų kalba apie šio mūsų tsche Park, Frantklin Sq.. L 
pridygo senųjų kaimo sody- j įžymiojo dailininko kūrybą I., N.Y.
bų. Smėlėtos kalvelės šlaite i ir Waldemar George A. Gal-l
(prisiglaudė dzūko ūkelis su diko biografija. Knyga yra t Apreiškimo lietuvių para- 
miniatiūriniu svirneliu, ant'171 didelio formato pusią-’ pijai globojant, ši visų lietu- 
upės skardžio — erdvios*pių, brangus kultūrinis tur-. vių šventė bus tikrai links- 

1 tas sau ir vertinga dovana
je pamiškėje ištisas že- lietuviui ir kitataučiui. Kai- 
maičių kaimelis. Dabar jau na $17.00, su persiuntimu—

$17.30. Gyvenantieji Massa
chusetts valstijoje dar pri
moka 3/< sales tax — 51 
centą.

aukštaičių pirgios. o pacio- 
pamiškėje ištisas že- 

laičių kaimelis. Dabar jau 
čia įrengtos septynios sody
bos.

"Į šią miniatiūrinę Lietu
vą lankytoją veda origina
lūs vartai, grakštus tiltelis 
per Pravienos upelį, kalne-, 
liais ir lygumėlėmis vingiuo-i n>’s Raila 
jautis asfaltuotas kelelis. I minkštais 
Muziejaus teritorijoje ryš
kėja valaflcinio rėžinio kai
mo fragmentas, išaugs nau
jos sodybos, bus pastatytas 
tipiškas Lietuvos miestelis, 
kuriame laikytojai susipa
žins su senosiomis mokyklo
mis. prekybininkų ir amati
ninkų buitimi. «<

Koks šio muziejaus tiks
las, pasakė kultūros minist
ras L. Šepetys atidaromoje 
kalboje, pastatydamas ir a- 
litinkamą "peitkūnsargį“:

nija — tėvas.
įmigis, arila — žemė. vaja—[ jje yra. ”Tax exemption‘ . 
vėjas, jakata — ieškoti, ar-Į pažymėiimus, gavus aukas. 
Unija — arti, netoli, balpe— jaujos Tautos Fondo cent-Į 
baltas.

(E)
no

VYTAUTAS KRIKŠTUOS 
TRIS KARTUS

O ar nuneigsit lietuvišku
mą dar tokių aborigenų žo-

!džių: mai’ngomarngo—mar
gas, minkominko — minkš-į 

tylus, kitekiten-.
nguro — nu- Didysis Lietuvos kuni- 

c. . .. . i -i - . - — švilpa, ta- gaikštis VytaūUs krikštijos
SLA 72 kuopos valdyba ; raft _ turėti Y Jei netikite. • net tris kartus. Pirmą kaitą 

.prašome dar priedo: oro,' pasikrikštijo kataliku 138ą------- s--- ----1_ i.-i± . . . .ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ~ teĮĮ—>«taiĮ TyliuMĮje. kai J
v šuo. dum — durnai, akulda«vo pabėgęs partkMhfačJUR.

RINKIMŲ REIKALAI kudlos, biti — musė... (Tarta Jttn buvo duotas Vyj»

Šių 1974-jų metų rudenį' .. .ri būti itankta nauja LZ. <lžiai yra daug affcemi. ne- *’*?•*!£* ZŠią vasarą Didžiojo Nevv 
Yorko ir apylinkės lietuviai 
turės gražią progą susirink
ti, pabendrauti ir pasilinks- ( mas, nes visų šių organų tri-
minti, nes rūpestingai ren- jų metų kadencija Baigiasi.: dėti kiek 'stambesnę dolerių iaidyti laicko kimigaiKty^

turi būti išnuKta nauja '•**«* .**« uv-.
S. Cenuo -valdyba Kontro-,m. jų caltaa rasti Odisėjo-^^* ,3^*, *A|ek. 
les komisija ir Garbes teis-, X, ar Korane. , vap()u a

Taigi, patartina būtu su- Prūsijos, gavo iš Jogailos

• • •
Paguoda, akimirkų kro

nikos 4, I dalis, parašė Bro- 
428 psl.. kaina 
viršeliais $5.00,

kietais — $5.50.
• • •

Pašiurpo mano velnias,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelė?, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50.
kietais — $4.00.

• » •

ma ir puiki.. Iškilmės prasi
dės Amerikos ir Lietuvos vė
liavų iškėlimu, giedant abu 
himnus ir atstovauant orga
nizuotoms gnipėms. LD ati- 
darymo žodį tars LD vyr. 
globėjas Ikun. Pr. Raugalas. 
Visą dieną vyks geros nuo- 
taigosprogiama. Apreiški
mo parapijos ir vyrų chorui 
Perkūnui vadovaujant, gar
siai skambės bendra daina, 
nes visiems bus įteiktos spe
cialiai parinktų dainų kny
gelės. Bus ir visų mėgiami

Nominacinė komisija. i9^4Įsnmą jr skubiai ten pasiųsti ,tę. 
m. birželio 25 d. susirinkusi ekspedicija moksliniams ty-J Pagaliau trečią kartą pa- 
posėdžio, nutarė: Irimams. Juk kas žino: gal kartotinai priėmė katalikų

a) kandidatus j naują mums per įvairias istorines, tikėjimą 1386 metais Kro- 
Centro valdybą nominuoti nesėkmes tiktai 'kengūros I kuvoje drauge su Jogaila ir 

u<xlega bėgant ni»o priešų kai kuriais kitais kunigaikš- 
nulūžo, o šiaip dar išlikome, Į čiais. Jam buvo paliktas A- 
kokie gilioje senovėje buvę?»leksandro vardas.

LV.O. kirpėjai ATSIGAUNA 

AUKOS KELEIVIUI i jjgų jr netvai'kinpai nutį-
Stefanijos Pilkicnės tes- T’V''

tamentmis palikimas $100. manytos baredos kirpėjam |

Sandaros II apskr. $25.
Po $5: J. Valaitis. Irving- 

ton, N.Y., J. Kupčinskas,
Cairo, N.Y.. I. Rimelis, Cold- 
well, N.J., K. Saparnis, Det
roit. Mich.

tik iš Chicagos bei jos apy
linkėse gyvenančių narių;

b) kandidatus į naują 
Kontrolės komisiją nomi
nuoti tik iš Toronte bei jo 
apylinkėse gyvenančių LžS 
narių;

c) kandidatus į Garbės 
teismą nominuoti tik iš Los 
Angeles bei jų apylinkėse 
gyvenančių LZS narių.

L2S įstatai reikalauja, 
kad būtų nominuojami ne 
mažiau kaip 7 kandidatai į 
LŽS Centro valdybą, ne ma
žiau kaip 4 kandidatai į 
Kontrolės komisiją ir ne ma
žiau ^kaip 4 kandidatai į 
Garbės teismą.

Nominacijų laikas prasi
deda su šio pranešimo data 
ir baigsis 1974 m. rugsėjo 1

lietuviški rateliai ir žaidi-§u kandidatų pavardėm 
mai. Vaikai galės džiaugtis rejkja siųsti ir jų pasirašytą
laimės šutiniu, kur galės iš
bandyti savo laimę ir suau
gusieji. Šventės dalyviai ra-

Lietuvių literatūros istori- 
ija. I tomas (Nuo Mažvydo 
iki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl.. kaina 
$10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autoriui

sutikimą kandidatuoti. Kan
didatai. nedavę raštu sutiki- 

, mo būti renkami, arba pa
ginami pasipuošti savo sta-; 1974 m „^jo 1
lūs. nes puošniausias stalas 
gaus specialų atžymėjimą.

Nuo 5 iki 9 vai. vak gros 
įžymus Joe Thomas orkest
ras.

Į šią New Yorko Lietuvių 
Dieną kviečiami visos apy- 

....... linkė? lietuviai, nes tai bus
ms musų literatūros pradi- gera proga susitiksi, pasikal

užsakė parašyti Lietuvių 
"Muziejaus lankytojams} Fondas, čia surinkti kone 

atvers ne tik mūsų liaudies*

dienos (pašto antspaudo vė
liausia diena), bus automa
tiškai diskvalifikuoti.

Kandidatus siūlant, rašyti 
sekančiu adresu;

Alfonsas Nakas 
1668 Bowers Avė. 

Birmmfham, Mich. 46006
kūrybinių galių g^tilų gro- ninkai. su ;jų kūrybos payyz-j ir pasenti lietuviška! i-žs Vykdomųjų Orsanų

dziais, bei musų periodinės nuotaika. Daiar kas iau ren- Nominacinė komisija:

buvo tikra pražūtis, nes tas; 
klientas, kuris kirpėją a p- J 
lankydavo bent kartą per 
mėnesį ar du, dabar dingo 
kone ištisiems metams.

Ta nauja "kūtvėlų mada“ 
skaudžiai pajuto apie 50.000 
kirpėjų unijos narių, ir daug 
jų buvo privemti keisti pro
fesijas, ieškoti darbo ugnia
gesių, policijos ar šiukšlių 
vežėjų tarnyboje.

Bet pastaruoju laiku kir
pėjų reikalai jau gerokai ė- 
mė taisytis. Pirmiausia, grį
žo mada plaukus kiek pa
trumpinti. Be to, dabar jau 
ir vyrų plaukai dažnai fri
zuojami, atitinkamai suglos- 
tomi, kad žmogus neatrody 
tų it šventas Gordijus, išlin
dęs iš krūmų. 0 svaigiausia 
— pradėta auginti ūsai, o be 
to, dar ir būtinybė juos sti 
tingai apiforminti ir surai
tyti. Tai kirpėjams jau nau
ja uždarbio galimybė, negu 
seniau, kai vyrai didžiuoda
vosi plikomos panosėmis.

Bet, žinoma, dabar ir iš 
kirpėjų reikalaujama dau
giau išsilavinimo savo pro
fesijoje. negu seniau, kai 
vienodai kirpdavo aviną i. 

*Alipii>ii>ft<Į

Po $3: M. Tamašauskas. 
Maapeth, N.Y.. M. Zautra, 
Lavvrence. Mass., B. Kond- 
ratas, Quaiker Hill, Conn., 
S. Miliulis. Edmonton, Al
berta, F. Valentukevičius, 
Nashua, N.H.. P. Deveikis. 
Hot Springs, Ark.. V. Ause- 
vičius, Chicago, Ilk. J. Vir- 
kutis, Bethdehem, Pa., M. 
Matusevičius, Montreal. Q., 
M. Smailis, Chicaeo. III.

Po $1: V. Vitkauskas. 
Gaidei-, Saskach.. A. Kup
činskas, Detroit. Mich., P. 
Maleckas, Hillside, N.J., J. 
Baršauskas, Montreal, Que„ 
J. Savage, Bridgewater, Ct.. 
A Gaidys. Narfiuo, N.H., F. 
Vareikis. Lawrence, Mass., 
A. Ogint, Attletown, Pa.. M. 
Gaber, Willingfort, Conn.. 
M. Siracki. Lowell, Mass.

J. Kirvelaitis, Detroit, Mi.

MOSKVITCH 
Kaina ------ - -

408 IE 
>3.259.00

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

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina ............ >3.968.00
ž A W5Ro5i5ts"Ž AZ 968

Kaina >2.234.00

žį, bet ir jos socialinės nely
gybės. skurdo, nepakelia- spaudos kūrėjai.
1B? _i- P«nnsyb’anijOB, Connecticutį Sekretorių* Alfonsas Nakas*—50 centų.kl^mo neMto’kymo | A~zon«. dinmdem. ro- u KlUu I V«^ .ųkutojMn, »«».
kovy, verfamomj »ocialini manas, paraše Jose Euetaeio Visus .n Joniai kviečia i DetrouL smrtus ač.u
grožį ir gėr} reljefiškus pe<1-: K>v«ra, verte P. G«i«cyc.

I nuotaika. Daug kas jau ren 
giasi atvykti iš New Jersey, I Pirmininką* Vladas Selenis

^APOROZETS ZAZ 968 
E naujas

Kaina^^^^2j389^0
\ įsos kainos JAY' dol.
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI’

DĖVĖTI DRABUŽIAI

Lankytojams iš SSSR 
Mes turime šito biznio 24 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

sakus.* psl. kaina $6.in» Rengėjų Komitetas ! J*»74 m birželio 26 d. į Keleiviu administracija

1 ė <

iooVr.fi
burt.ee
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maišėsi, o Anglijoje visada 
•jie buvo Skiriami. Dar visai! 
prieš antrąjj pasaulinį karą* 
penai jonuose ir viešbučiuo
se kabodavo užrašai: ”Ori- 
entals not catered for“, tai 
yra — oriento žmonės neap- 
tarnaujami. Tai lietė ne tik 
juodus, bet ir kiniečius, ja* 
ponus ir indus. Tačiau da
bar visur laikai keičiasi. Jie 
keičiasi ir Amerikoje.

— Tegul sau keičiasi, bet 
kokią provą turi juodukai 
užimti mano distriktą?

— Tėve, jie nieko jėgt 
neužima, tik superka namus

— Tai kaip gali nepar 
duoti, kada jie kaip amaras 
užplūsta visą apylinkę? C 
paskui vakare negali iš na 
mų nė nosies iškišti i gatvę, 
nes tave tuoj gali sukoliečy 
ti arba aprubavoti.

— Taip blogai yra tik dėl 
to, kad valdžia nesiima la
bai griežtų priemonių prieš 
kriminalinius elementu?. Bet 
dabar jau ir patys juodukai 
stengiasi su tokiais nusikal
timais kovoti.

— Marki, varnas varnui į 
akį nekerta.

B PIETŲ AMERIKOS

LIETUVIS GYDYTOJAS— PASAKIŠKAS ŽMOGUS

Dirva birželio 28 d. labai 
plačiai aprašė Venecuelo’je 
dirbantį lietuvį, gydytoją dr. 
Joną Hermanavičių. Jis jau 
26-aus metus dirba Guarin- 
co mieste, tropikiniame kli
mate, ir kaip geras gydyto
jas ir didelis humanistas ta
po beveik pasakiška asme
nį.

I

Dr. J. Hermanavičiaus 
veikia jau seniau atkreipė 
visuomeinėe ir valdžios dė
mesį. Jau 1950 m. Guarico 
visuomenė ir vietos valdžia 
įtelcė jam diplomą. Kitais 
metais jis taip pat gavo dip
lomą ir aukso medalį. 195? 
metais jam garbės diplomą 
įteikė Tokajaus miestas. Ve-

(nesudre prezidentas jį ap 
EI Impulso dienrašty ge-* dovanojo Francisco Miran- 

gūžės 28 d. vienas daktaras da lt laipsnio ordinu, kurta 
rašo paklausęs žymų gvven- Laros valstijoje tėra apdo 
to ją, kas yra svarbiausia
Guarico mieste, ir gavęs at
sakymą: po Dievo ir Panelės 
ūvenčiąutiče yra dr. Jonas 
Hermanavičius.

vanoti tik 4 asmenys.

Dr. J. HermanavičiuB nė 
ra. kalįp sakoma, kūnu ir du 
šia atsidavės vien tik ljgo 
niams. Jis dilba ir mokslin* 
darbą. 1971 m. jis už rtudi 
jinį darbą krašto sveikata

Šių metų gegužės pabai
goje suėjo 25 metai, kai jis
dilba minėtame mieste. Ta. ik i ? laimėio Armandc
sukaktis buvo vietos gvven- v . iJ“. Velazųuez vardo pirmą]?tojų švenčiama net 3 dienas) Tais pačiais metai?

TeisSs patarimai
Advokate dr. M. Šveikai 
kyti | Keleivio ekaltyteją 
reikabb. Tie

Labke įtikto paDateti, kad mate Kelatvia

b ab

s
Dr. M. Iveikaeekag, Atteraey at Law. 
Bastos Five Mldtof 
1SSS Ceatre Street 
W. Roibury, Mass. 92132

— Maiki, pasakyk tu 
man, ar Amerika nepa virs 
j juodžių karalystę?

| — Tėve, reikia žinoti, kad
Amerikoje yra apie 24 mi-

ale bradą galėjai neplauti Uonai juadų žmonių. Apie 
pašildyto vandens balėjoje trečdalis iš jų prasigyveno 
ežere ar upėje, o žiemągnfe j/uždirba per metus 10.000 

— O kodėl, tėve, tu klau- Įa\ j dolerių ir daugiau, kitas
si ir kodėl mansi, kad iš vi
so tokia galimybė gali būti?

specialiais kultūriniais ak
tais. bažnytinėmis apeigo
mis ir kt

Ta proga Laros valstijos 
sostinėje gubernatoriaus rū
muose dr. J. Hermanavičiui 
buvo įteiktas Venecuelos 
nepriklausomybės didvyrio 
gen. Jacinto Lare aukščiau
sio laipsnio ordinas už nuo
pelnus šio krašto žmonėms.

Gubernatorius tavo kal
boje iškėlė dr. J. Hermana
vičiaus kaip daktaro ir hu-

gydytojų d-ja už mokslinį 
daibą įteikė jam Fernande? 
Garmendia premiją.

Pažymėtina, kad dr. J.H 
uoliai dalyvauja ir lietuvių 
visuomeninėje veikloje, au
koja lietuviškiem reikalam, 
Skaito lietuviškus laikraš
čius, turi ir Lietuvių Enciklo
pediją.

balėją ir nusimazgoti. Jia, trečdalis uždirba tarp 4.500
____ „____ ........................ o dar galėjai patikafcintį ir j,. 10000 dolerių, 0 Hkęs

— Maiki, kad jų vis dau-1 PįJyje ant plautų., 0ma juo- tre&jaji8 uždirba mažiau, 
giau ir daugiau po visus; <“J» lun vonla® ir !T nei 4,500 dolerių per metus, 
miestus priviso, kad jie vi- j Pa^P( g*bbjgmtį jjemg yra sunkiau ir darbo
sur maišosi, kaip bradas po t vandenį, o vamščičja gauti. Dabar baltų žmonių «_ v,.
Aetę, ir kai kurie jau ir i/P™™*"1* .f*“ bearto yra4.7'Lo juodų! 2^ bw^dk.ta^5't^
22*“ !±ir ’VaWŽi0S V,e* ne a«dt jų-W. Ui yra dvigubai pj^

' didesnis procentas. iJpySrirt.’ceSu m lignine.
— Tėve, jie yra Ameri

kos pilnateisiai piliečiai ir 
turi teisę gyventi tokiame

— Tai dėl to, tėve, kad jie, 
atvažiavo h apsileidusių bu
vusių vergų kaimelių ir nėra

mieste, kokiame jie nori, o i l)rat$ miduose ...
jeigu sugeba, tai gali užimti „. Tai kokių pąralių jie 

čia atvažiavo?ir valdžios ar kurią kitą vie-

— Aš, Maiki, ant to neso- 
glaanas, ba juodžiai mies
tuose supa-kudijo visai pa
dorius distriktus. o valdžios 
darbus jiems duoda ne dėl 
to, kad jie įką išmano,, ale 
dėl to, kad jie yra juodi. Sa
ko, jau užėjo toks stailas, 
kad kožnam valdžios kam
bary turi sėdėti bent vienas 
juodikis.

— Tėve, juodus žmones 
atgabeno į Ameriką kaip 
veigus prieš kelis šimtus me
tų ir pardavė juo? dvarinin
kams pietinėse valstijose. 
Po civilinio karo. daugiau 
nei prieš šimtą metų, prezi
dentas Linco! nas panaikino 
vergiją, ir juodieji žmonės 
daugiausia pasiliko pietinė
se valstijose. Ten jie dirbo 
kaip laisvai samdomi žemės 
Ūkio darbininkai pas tų pa
čių dvarininkų palikuonis.

nėra oficialiai išsiskyrę, — 
nuomos priklauso vyrui, o 
na žmonai per visą jo gyve
nimą (for life). Kas dėl ki
tiems paskolintų pinigų — 
"mortgages“, — tai pusė 
gaunamųjų pinigų priklauso 
‘jai, kita pusė — Tamstai.

2. Pagal Amerikos įstaty- 
kai. Aš išdirbau pensiją, mus vyras privalo išlaikyti 
dirbdamas fabrikuose, o žmoną, L y. jis privalo mo-

Mes esame vedę virš 20 
metų. Tai mūsų abiejų ant
ros vedybos. Amerikoje gy
vename 20 metų. Aš pilietis, 
o žmona neėmė pilietybės. 
Šeimos neturime. Ameriko
je giminių neturiu, o žmona 
turi. Abu esame pensinin-

žmona nedirbo ir gauna pu
sę tos sumos, kurią aš gau
nu, pagal mano pensiją. Tu
rime du išmokėtus namus:

sų abiejų vardu, joint tenan 
. cy. Savo pinigus laikome at-

Vietos gyventojai JĮ vadi-Iširai, atskirose knygntfce, 
na dr. Jonas, lituano. Kail wo> imona _ var.

."MĮ*"?, v2et“ žventė dr. J.H. vardadieni.

jam buvo įteikta mūsų tri
spalvė vėliava.

kėti visas jos "reikalingas" 
iMaidas, kaip, pav., maisto, 
drabužių, gydymo išlaidas 

' ir pan. Tačiau, nustatyda- 
viename bute patys gyvena- mas, kiek vyras privalo mo- 
me. o kitus — nuomojame, kėti žmonai išlaikyti, teis- 
Be to. turime davę pasko- ‘ mas priima dėmesin jos pa
las kitiems — mortgages—• čios turimą turtą ir jos ban- 
ir mums tie žmonės moka, ke esamus pinigus ir pan. 
kas mėnesį. Viskas yra mū-

Dabar žmona pradėjo rei
kalauti nuomų, "morteages"

~ T „ ... . i ir net savo .pensijos čekį dė-Dr. J. Hermanav.č.ua gi- „ , įarfu

turiu mokėti už maistą, e- 
lektrą, vandenį ir kitas iš
laidas » savo pensijos. Žmo
na man grasina, kad lieps 
man išsikelti iš namų ir vis-

mė 1913 m. Liepojoje, gim
naziją baigė Raseiniuose, o 
medicinos studijas — 1939 
m. Kauno universitete. Ka-

— Maiki, tai gal jie atbu-j Sukakties ir ordino įteiki-
lom rankom duba, arba la- proga dr. J. H. gavo dau- —. _____  ______________
biau veikia pašalpas gauti, | gyta sveikinimų iš aukštųjų. ro viesulų nublokštas į Vo-
negu dirbti ? . P*?7**- k^’Į4Ju*.in<eno “nive.? ^“p.-iimaianti £u '?e‘r te£

kino a ir «letos U»tuy,al A- miete išklausė tropikimų B- i^|Siome lab£ negn. 
jj «wuda raže rlgus gų kūmų. J Venecuelų atvy- u Jaj ttakog matyti, 
—ko 1948 metais. - - - / »

į — Juk yra ir baltųjų, ku
rie nenori diribti. pie— Tėve, pietinėse valsti- •

jose žemės Ūkvje buvo pri-' — Bt, Malki, ar tik tu ne- straipsnius, 
taikytos mašinos, ir daug pradedi ginti juodžius, kaip! 
juodų žemės Ūkio darbrnin- dabar tokia mada atsirado? j 
ku neteko darbo. Tuo tarpu Juk dabar ir ant televizijos, j 

visokius <
tarpu Ji

šiaurinėse valstijose trūko ir ant radijo tik jų 
daibinirikų. nes imigracija laukinius rėkavimus garei- 
buvo sustabdyta, tai fabri- Jo
kantai ėmė samdyti juodus, _ Taip yra dėl to, kad 
ypač, kad jiems galėjo dar dabar daug juodųjų prasi- 
ir mazmumokėti. Tadajuo- gyVeno> geraj įsikūrė, ir jie 
dieji užipdūdo šiaurinius daug ką perka. Dėl to biz-
miestus. Be to, vidata imig
racija buvo vykdoma be jo-

nieriai duoda jiems tokias 
programas, kurios jiems pa-

kio plano, be jokio būtų tinka, ir čia pat garsina sa- 
vo prekes.

— Maiki, ar aš tau nesa
kiau. kad Amerika gali pa

ruošimo ir patnokviho, kaip 
reikia pristiaikyti' švaros.
Tš ten. kur atsikraustė 'juo
dieji, baltieji ėmė bėgti ir iš-Į - -
nardavinėti pigiai namue. vir*i juodikių karalyste? 
Darbštūs žmonės, kurie bu
vo įsigiję rau namelius ir
dar viena kitą butą galėjo 
Išnuomoti kitiems, dabar la
bai nukentėjo,, nes viską už 
pusdyki turėjo parduoti. O 
kada juodieji tuos rajonus

Juk prie to ir einama.
— Tai negali būti, nes jię 

sudaro tik apie 10 procentų 
viių Amerikos gyventojų ir 
jų įtaka yra ribota.

0H10 VALSTIJOJE

C1EVELAND, OHIO

SLA 14-ji kuopa svarsti 
sava reikalus

BiržėMp ^d.jpra^iuUų; na
muose buvo 8l»A 14 kuopos 
susirinkimas. Jame buvo pa
gerbta miran narė Uišulė 
čeenienė. Per šį pusmetį ši

(daro jos giminės, 

į Mano klausimai:

aavaia veikla lietuviu viauo-1. L Jei “*>“•
savąja veikia lietuvių visuo- kag man daryti, kad nebūtų 
meneje nusipelnė pagalbos, man0 kaltė ir man nepa-
todėl abi sukaktys buvo pa- kenktų teismo atveju. Jei aš 
minėtos šauniais ^kyliais, | .m(teų wtų

JKi * etas namų (vieną kambarį, kuris
JiT» yFa myKlJ "U° mŪSM»

rapgoms nepriklausantieji. . gr gerai?

Mūsiškiai prieš Trispalvę

. . . . Ramovėnai turi gražią tra-
nariU’. <«cij» - ka8m« P«PO«W

bėk prtU*0on»»W, .todėl uetuvos vėliavomis čia mi- 
kuopos Įęniaynėe tel mirtimi Hetuvių karių kapus.

Kai kurių mirusiųjų giminės 
dėl to ėmė protestuoti, gra
sindami tas vėliavas sunai
kinti.

neprahtimėtos. Yra Cleve- 
ande dar daug lietuvių, ku

rie SLA nepriklauso, todėl 
narių skaičiui padidinti yra 
daug vilties, tik reikia pa
dirbėti

2. Ar žmona turi teisę vi
sas pajamas, net Sočiai Se-

3. Skyrybų (divorce) at
veju. — kai skyrybos yra 
absoliučios (decree absolu- 
te), nekilnojamasis turtas 
bus padalintas pusiau. Ne
svarbu, kas už tą turtą yra 
sumokėjęs ir iš kieno uždar
bio.

Nesuprantama, kad išgy
venus 20 metų kartu, senat
vėje reikia pradėti muštis ir 
ginčytis dėl centų ar dole
rio. Su savim nė vienas ne- 
pasiimsite, o giminės — te- ' 
gul laukia.

STUDENTU SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

*
Siaurės Amerikos Lietu

vių Studentų S-gos suvažia
vimas bus lapkričio 28-31 
dienomis Toronte, Kanadoj. 
Jo tema — Vienybė.

Norima visus atskirus stu
dentų vienetus sujungti į 
vieną rtiprią sąjungą.

Suvažiavimo rengime ko
miteto lėšos yra labai ribo
tos, todėl jis kreipiasi į visus 
akademikus) filisterius ir ki-

eurky čekį, dėti į banką sa- tus tautiečius, kuriems rūpi
vo vardu, tuo tarpu kai aš 
turiu pirkti maistą ir mokėti 
kitas išlaidas iš savo pensi
jos, kurios yra tik 150 dole
rių mėnesiui?

lietuvių studentų veikla, 
prašydMti ją paremti savo 
auka. čekius rašyti ”Š.A.L. 
S.S.“ vardu ir siųsti: ,

Tie nenorėjo maišytis su bu-, ____ .. •vusiais vergais, ir balttfiu! P138?7???, fe*1.ir
žmonių visuomenė laikėsi
visai atskirai nuo juodųjų.
Juodiesiems buvo uždrausta
sėdėti greta baltųjų trauki
niuose ir autobusuose, ir sto- 
tvse jiems buvo atskiri lau
kiamieji, juodiesiems buvo 
atskiros mokyklos ir atski
ros bažnyčios.

— O rai tas buvo todėl, 
kad juodi labai smirda?

&A.LS.S., c/o 
Šileika, 22 Langside Ave^ 
Weeton, Ont Caaada MSN

3. Ar žmona, paėmusi "di
vorce", kaip 'ji sako, gautų 
visą turtą ir savo pensiją?

Prašau patarti, kas man 
daryti ir kaip elgtis. STEPONO KOLUPAILOS

MONOGRAFIJA

Leidžiama .pasaulinio mas
to lietuvių mokattniišco pro
fesoriaus Stepono Kolupai

los monografija.

Prof. 8L Kolupaila buvo 
ne tik žymus šio šimtmečio 
hidralogaa, bet ir judrus He
tuvių visuomeninMcas, ps- 
skaitinMkas, bindradar- 
bin Prarišįfes deademinį 

ne Tamsta tavo noru, bet daibą Rusijoje, profesoria-
žmonos liepiamas išėjai. To/ vo Vytauto EMš. ir Notre

’ ---------- •DMt untv

Tą reikalą ramovėnai 
svarstė ir nutarė į tokių a 
menų protestus nekreipti dė
mesio.

— Kuopos atstovai ipa- 
re’<n>ti SLA seime iškelti se
neliu namu įtieijimo. o taip 
pat ir vadovybės rinkimų 
klausimus.

— Bet, Maiki, jie veisiasi 
ka7p kralikai, ir iš vieno per 
metus pasidaro keturi. Ir tu 
negali prieš juos prasižioti. 
Tu turi jiem randavoti Jr bu
tą, jeigu ašvertaizinai. Ana, 
m: no frantas Bambickis, ku
ris man kartais pafundija, 
irt- i turėjo tokį įsileisti į savo 

_ G
ki nigas, tai gal neturės vai
kų ir bus Svaresnis. Reikės 
nreiti pažiūrėti, kaip jis ten 
įsigyveno.

bankai iš juodųjų namus oa- 
ima už ftodą ar pigiai sunir- 
kinėia. juos nugriauna ir to- 
'**» vietoie stato dangoraJ- 
žim. Tai«d. kapitalas pasi- 
tiebn ir iš nurigyvenutir 
iuoduku.
- Nu. tai kas ii to bus? J??‘•į*“*“

Reiškia, taupūs ir darbštūs 
žmonės negalės miestuose 
p"?’pnH. Ten liks tik turtin-

Protestuojantieji neaiški
na, kodėl jie priešingi ramo- 
vėnų kapų puošimo būdui. 

Darbožvaricę baigus, šei- Galima spėti, kad vieni ne- 
mininkė Nora Braziulienė; pakenčia neprikdauonios 
visus pakvietė vaišių, kurias Lietuvos vėliavos, o kiti, —
ji pati paruošė M savo lėšų. 
Ačiū jai už tat

Tėve. kvapas dažnai gieji, kurie gyvens sargvbu

Dvi sukaktys religijos 
tarnyboje

Atsakymas

priklauso nuo darbo ir sani
tariniu sąlygų. Sunkius dar
bus diibantieii labiau nra- 
fcaituoja. o jeigu jie neturi 
galimvbės nusiprausti ir pa
sikeisti rūbus, tai jie turi 
blogą kvapą vis vien, ar 
būtų juodi, ar balti.

— Ne, aš ir ant to neso- 
pšasnas! Mes pas ūkininkus 
lietuvoje neturėjome vonių,

apsaugotuo«e mūrų bokL 
u»ose. o snHnkni bw iuodž- 
iv’ii prišiukšlinti . If'i’bvuai 
Ar tu nemi'lini. Maiki, kad 

būti sugrąžinta bau
džiava?

— Nueik, pažiūrėk ir pa
sikalbėk, tai gari būti apie 
juodukus daug geresnės kas 
nuomonės.

1. Žmona be teismo nega
li liepti Tamstai išeiti ar ką 
kita daryti. Jei Tamsta no
ri, turi pilną teisę išeiti į ki
tus namus ir ten gyventi, 
arba viename kambaryje, 
arba, jei nori, visame bute. 
Tik turėk liudininką, kad

sirgdami menikavertMkumo 
liga, bijo. kad lankantieji 
kapines amerikiečiai nepa
matytų, kad Lietuvos vėlia
va papuoštame kape guli lie
tuvis.

A. PlavUtasŠv. Juisįo pąrgpijos kle
bonas Boleslovas Ivapaus- 

fsgužės 12 d. minėjo 
savo gunigystėa M metų su
kaltu • NartjoMoa parapijos 
ldebanas JuoasteM Angelai- 

M 19 u. — 40 metų

kiu būdu ji negalėtų vėliau 
pasakyti, kad Tamsta ją pa-

____  Mals — 33 nk, Mo limtnmėiu Jei yra vyro ir žmonos ne-
riu fmalvu žmoitag burf^v-i ’’ • «. b kibmjMnojo tarto bendroje
vens tarpusavy. Ptaneflzijoj , — ,lkl pasimatymo kių AJy g«. ba tioaĮogints pa-imotanj —-«1 ■_ atau nuoeavybtj (joint tenaney), 
seniai viaoki« nuiq'taon«a k“1*1 • . _ rei«0» tanuati Vatikanui,; tie ekaiOai yraioka TO a. tada, kol vyną ir žmona

— Aš taip ir padarysiu. 
« » m- Maiki’0 P^ui tau papasa-J1C * jlISsaikffyk08*U* ką meS kan*J°me

„ w, - V «. Muk!
.tis gegužės 
Įsdcaktį.

iusperi jos laflnds
univertitetaose, mirė 

prieš10 metų JAV-oe.

Knyga šiuo meto jau yra 
gpgttedmama, bus 434 pos
lapių, pasirodys šių «mk| 
rudenį. Leidžia Akademinis 
Skatetijos.IrtMpkku

t

Hermanav.%25c4%258d.ua
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Vietinės žinios I

CONWAYS HACKAGE STORE

617 E. Broadway

(I-'iood Sųuare)

So. ikmton. Mass.

12 tayfli už$2
"SAULES ŠERMENYS“ JOHN’S HARDWARE

Didieji lietimų operos

' I
Jiems bus skirta ”Garso Į 

bangų44 radijo programa šį’ 
sekmadienį, liepos 14 d. Į 
1:30-2:00 vai. popiet (WB 
UR 90.9 FM).

Girdėsite Kiprą Petraus
ką, Stasį Barą, Virgilijų No
reiką. Vadovą Daunorą ir 
jų apibūdinimus.

Nieko negirdėti!

Jau ėia pat Pavergtųjų 
Tautų savaitė, o iki šiol nie
ko negirdėti apie bet koki 
jai pasiruošimą.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

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

Rugsėjo 29 d. LB Bosto
no apygardos Lietuvių die
na Romuvos parke Brockto
ne.

„GANA 
TO JUNGO”

i Paskatinis — trečiasis — doko*
montuotas Kipro Bielinio at«i 
minimą tomas. Jis liečia mūsą 
nepriklausomybės 1917-1920 m 
kovas ir nepriklausomos Lieto- 
vos gyvenime pirmoosius mėtos.

Kaina 95.00.

assssesisssisssssass^eses

"KARALIAI IR BULVES44 
Tai LIUDO DOVYDĖNO

| Ne Rusija man rūpu Į ją 
man, mieli ponai, nuslėpiau-
tu Tai tik etapas pereiti į 
pasaulinę revoliuciją.

Leninas

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

I kinys. įdomiai ir gausiai 
Atsitiktinio kareivio uita., iliustruotas dailininko Vik

iai. J. Januikio atsiminimai., toro Vizgirdos.
127 pat, 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 Straado eilėrai. 
čiai, 159 psl., kaina $2.60.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanai Giedrius,

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

ši radijo programa trans- 130 psl.. kaina $1.80. 
liuojama šeštadieniais U Juodojo pasaulio sukili 
stoties WBUR 9 FM parašė Stasys Michel 
banga nuo 1:00 iki 1:30 vaL sonMj 12? kain> |2.00 

i Tikra
DIEVO KARALYSTES ŽlNIOv

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

(namų)
BALTIC REALTY ta 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt Stelmokas
597 East Broadvray

So. Boston, Mass. 02127
Tat 268-6030

Draudžia namus ir automobL

a*ą4«A

RADUO PROGRAMA

Seniausi* Lietuvių Radi>
Programa Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1860 tt 
lociklų ir iė etotiee FM,
101.7 mc., veikia sekmadie* j liJT’Zno visokiu netaimio? 
niakl nuo 1 ilri J :30 vai. din • Naujas auto draudimą įstaty
tą. Perduodama: VėMautiųi“ J™į bomplikaoUH. Draus, 
umnlinh, itai,
r komentarai, muzika, da*...............................
tos ir Magdutės pasaka.

ta
Sąjungą (pavalė J. Januš 
kis), 96 psl., kaina 50 centų

I Kunigų celibatas, para#
i kun. Fox, 88 pat, kairia 25
! centai.
»

Ar buvo visuotinis tvanas, 
rika, parašė Vincas Trumpa, i $4 psl., kaina 25 centai.
251 psl., įrišta, kaina $6.00/ žemaitės raitei karės me 

Amerikos lietuvių istorija,, 126 psl., kairia 60 centų
redagavo dr. A. Kučas, 639; 
psl., kaina $10.00.

Chicago* istorija, parašė* frlghfr parašė dr
Aleksa i Ambrozė. 664 psl.. Daugirdaitė - Sruogienė. 24 
gausiai iliustruota, kai-j p8i.. kaina 60 centų, 
ia kietais viršeliais $10. • .... ,
ninkitai, - J8 „ «» E

. u i- V»nderv«ld«. 24 P*1- kaina
Amerikos lietuvių politika.

parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai-

Skaitykite 
šias knygas

Napoleonas. Baltija,

Nr. 14T t s i n y s
Kai bažnyčiai būvu duotas 

I it-v iškas įsakymas eiti *‘į pu- 
<aulį ir skelbti evangeliją“,, aiš- 
, ?ai paskelbtasis tikslas buvo 
tadaryti mokytiniu ir duoti 
"liudijimą“. Kad tasai darbas 
tebuvo Dievo skiltas užkariau
ti pasaulį, bet verčiau prireng- 
i pačius krikščionis ateities 
larbui. karai.'.tvimui su Jėzumi, 
vra aiškiai |>ar<»dyta Apreiški 
mo 20:4. Mes cituojame:

“Mačiau siekis nukirstųjų 
dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Die
vo Žodžio,... jie gyveno ir kara
liavo su Kristumi tūkstantį me
tų“.

Jei tat tikrojo krikščionio pu
st iga pasaulyje buvo duoti “liu
dijimą“ apie tiesą ir taip įgy
tais patyrimais prirengti .save 
ateities darbui, atvedimui pa- 

10 centu. šaulio tikėjiman tūkstantmeti-
'•* I nės kaiulystės laikotarpyje, tai

Demokratinio Mcteltnm! m>'’ tralini.- suprasti, ku-
i pradai, (S KaMo fradaa),

( Eilės ir straipsniai, 95 psl. 
i kaina 25 centai.

Biznio reikalais kreipus t 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvų, 602 t Broad 
way, So. Bostone^ Telefo 

nas AN 8-0489. Ten gauna 
Ir Keleiria.

Dažau ir Taūan
barnus tt lauko Ir viduje.
Lipdau popierius Ir taisau

/tara. ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

kaip geriausiai apdrausti.
Jokiu problemą neturime ir

nu manuumu draudžiame stu
dentą ar studeačią automobi
lius.

Taip put atliekame namą pir
kimo ir pardavimo patarnavi-

Todėi. Jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
turtą, prašome paskanmhinti

telefonu 268-6030

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rišlų

Lapkričio 9 d. Bostono vy-jjio puslapių knyga. Joje I na *1-50 
rų seksteto vakaras So. Bos- yra 24 pasak***, kuri** go- j Versmės lr verpetai, aki-
tono Lietuvių Piliečių d-jo 
III aukšto salėje.

Lapkričio 24 d. So. Bosto-

džiai skaitys jaunimas ir 
nimas. Ji susilaukė ir puikių 
spaudos įvertinimų. Taigi

no Lietuvių Piliečių d-jos III į paskubėkite įsigyti Kelevy. 
aukšto salėje ramovėnų Lie-I Kaina 84.50. 
tuvo kariuomenės atkūrimo!
56 m. sukakties minėjimas. NAUJOS DOVANOS 

JAUNIESIEMS
PARDUODAMAS NAMAS

* Brocktone • Montviloj, 3 Bre- 
wer Ave„ parduodamas 2 butą
po 3 šviesius kambarius namas __  $3.00.
ir garažas. , Mažiesiems — spalvotais

Kreipi b: s. Tavai, 8 Bennett paveikslais Jono Minelgos 
St„ Brockton, Mass. 02402. 1 eiliuotos pasakėlės "Kiškio

ToL 584-5738. Pyragai“. Kaina $3.50.

mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities lr artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl.. kai
na $5.00.

Imkit ir sfcaitvkif 

Kipro Bielinio

knygą
Parkas anapus gatvės,— S

premijuota apysaka jauni-' 
mui, parašė Danutė Brazytė-! TERORO 
Bindoldenė, 156 pri., kaina IMPERJjA SOV1ETŲ

i A, A.

; JUOZUI RAUKCIUI

f * *■ t. »
.mitas, Jo žmonai,, dukteriai ir aūnui gilią užuojautą

rsttktt I ‘ ' y» •I i i Devenią šeima

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

Gr|žta: lapkričio 30 dieną

KAINA tik $6 2 5.00

Dar yra likusių vietą sekančiose grupėse:

SPALIO 2 ir GRUOD2IO 20 d. d.

[Noa grupės laakyate Leningrade, Vilniuj, Rygoj ir Helsinky^ 

Uuagtto prie ekskursiją galima BOSTONE ir NEW YORKe|

GRUPtJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

nksivcluokite:
įSmnMemių ifarfų ir registracijos reikalu kreipkitės į|

; V * ‘ ' *
TRANS.ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Maan. 02127

993 Wsat Broadnmy, P.O.Boz 119 

TeMmms: 289-9794

Savininkė: Aldona Adomonienė]
(air fares subject to changes)

Kreiptis

BKONIS KONTR1Mtarsi
| nepralaimėjo, nes neįvyko tik 
netikros vardiškų tikėtojų vii-

e • “ * -»• i. u mea pamatome, kad
Socialdemokratija ir ko• bažnyčia yra pašaukta aukoti ir*

monizmas (K. Kauakio), 47į kentėti, o ne užkariauti pasaulį,
psl., kaina 25 centai ttai tuojau paaiškėja daug gal- 

ivą sukančių k.uusimų.
. . . . ...j , - . ! Pavyzdžiui, ar tu dažnai ne-
Atskirai SUaCjriB, jų kaina!Mistebėjai, kam ištikimi krikš- 

$11.40, bet viaoa kartu par : čionys paprastai turėjo daugiau 
■iuodninflO nl BR. : kentėti negu netikintieji? Ar

. ’ tu kada ne|»agalvojai, kodėl po
•to, kui Jėzus atėjo kaip “pasau
lio šviesa“, žmonija aktualiai 

• paskendo ilgoje tamsyliės ga 
į- _ • . _ t? » 'd.vnėje, apie kurią mes dabar
T E ST A M ENT Al Ulbame. kaip apie “tamsyliės

64 psl.. kaina 60 centų.
JON AS dTARINSKAS 

220 Savin HiU Ava. 
Dorebenter, Mane.
TaL CO 9-9964

j-tfxru-u-*u— i—-— - — — .... ,
TsL AN

Iam. 92127 
9-1791

manom

amžius“ (viduramžius)? Ar tu
fslgyUte telsininlm P. iulo "‘wĮ'”jai. kodėl šian- 
• dien pasaulyje yra daugiau nei

I parengtą leidinį "Kaip so-^‘lUs*yk tiek stabmeldžių, kiek 
RUSIJA ' JM buv‘> prieš šimtą metų? Kas

į daromi testamentai“. Tai la- gi neaidomejo tokios rūšies klau- 
k. . .. . . simais? Daug tuip galv<xlami,^e.. 8Tnu ktai aprašyta; bai naudinga informacijų atėjo prie išvados, kad Krikš-

bolscvikinio teroro Sistema, I • . 1 . ėionybė yra juokinga žaismė ir
tos veryų stovyklos, kuriose! knygelė norintiems sudary- kad šis liūdinsiąs civilizacijos
kentėjo ir žuvo mOs^ ti tešmenų. Ten yra ir te» ŽtaST

t broliai; seserys, giminės ir m .« . . . ? Kas y« krikščionis?
(draugai. Knygos kaina — pavyzdžių. Jos kai-i Paprasta nuomonė apie Krikš-

IK VERGIJOS l

5AVA1TRA9T1S

Nepriklausoma

LIETUVA

76 centai. na — $8.00.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadway, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARGPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ L£9IŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti lietuviškai !

Medicaid (Wdfora)
Skambinti: 2 6 8-8500 H***"K ..

Master Charge priiauma

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentą Ina 
tftuto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėm*, pa 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jį 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicere, IE. <9999. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugeli 1UL, Wtodaar, 12, OnL, Caaada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 59, DaMargmatr, 7-19, W. 
Germany. Vaistinėse: JAJ, 2M7 W. 99lk SL CMcago; 
5000 W. 16th St., Cicero; 4754 S. Weed SU CMcngo;

2923 N. MOuaakee Are, 1147 N.
ir kitur.

jčionybę buvo tokia, kad žmo- 
igus pasidaro krikščioniu beveik 
'taip pat, kaip kas prisirašo prie 
kurio nors klulio. ir kad toksai 
prisirašymas yra tum tikras ap
saugojimas nuo dieviško keršto, 
kuris, kitaip esant, po mirties 
nusiųstų tokį asmenį į bai sėtiną 
kankinimo vietą. Dėl to buvo 
manoma, kad Dievas nori, kad 
kiekvienas pasidarytų krikščio
niu ir tokiu būdu išsigelbėtų iš

• šito htisėtino likimo. Bet dabar, 
kai pasinaudojant geresnių die-

,nų pilnesne šviesa buvo atrasta, 
kad amžinojo kankinimo slogu 

I tis nėra skelbiamas Biblijoje 
pradedama aiškėtu suprasti, ką 
reiškia būti krikščioniu.

Kadangi žodis Kristus yra 
graikiškas vertimas hebrajų žo
džio Mesijas, dėl to jis varto
jamas Naujajame Testamentt 
sujungimui Jėzaus su visa ei
le garbingų mesijinių pažadėji
mų, randamų visame Senajame 
Testamente. Tiesa, kai jau bu 

•vo pustebėta, pirmas iš tų pa-
* žadėjimų buvo duotas Edeno 
Sode, kai Dievas pasakė, kad 
“moteriškės sėkla“ sutrins “žal
čiui galvą“. Kitas, daug aiškes
nis pažadėjimas buvo duotas 
Abraomui, kai jam buvo pasa
kyta, kad per jo ainiją “visos 
žemės giminės“ bus palaimin
tos.

Jėzus Kristus atėjo į pasaulį 
kaip “pažadėjimo ainis“ ir vi
sos žmonijos Palaimintojas, ir 
Raštas parodo, kad tie, kurie 
pasidaro tikrais krikščionimis 
ir ištikimai seka Jo pėdomis, 
pasiaukodami net iki mirties, 
bus dalyviai su Juo pažadėjimo 
“ainijoje“.

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

Lithuanian Bible Stndents, 
212 E. 3rd Street,

Spring Valhy, ID. 41341

(Skelbimas)

iaforaraeja skaitytojos apk paasollahM ir
įvykins, deda dang ir {domią snotraoką ir atvirai psalmių 
apie vfonR mėsą visuosicsinisv bei koltirlains khnsimna. 
Jame rasite (domią skaitytoją fališką skyrių, kartams tankia
ms abipnsią paabakymą ir snomsnią kišk v iena 
«v^rMa problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yra dlmn ____
stojos laikraštis, ieškąs nanją besdradarbią M Idėją,’ vL 
suomei atviras kiekviena saemsnei, karta keveia ir dirba nl 
nepriktanaumą Lietuva.

Metinė praanmerata JAVsm 99.99 

A d r e a a a :
7722 Gearge StracL LaSaBo-MoutraaL <90, ftasbec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jaa 89 metą tarnauja Hetnrlą1

jo daugina kaip SEPTYNIS MIUONUS dotarią

SLA

pU, ase, SUSIVIENIJIMAS

ano $100.00 tai $16.90044.

SLA— jau tori daugiau, kaip irta an puae

aukštojo mokate atndijama ir gyvenimo prnditaL 
-duoda VAIKAMS ir Jauneliame takai M 
apdraudą: ui 9L000J0 aptaaodea tik 98.00

SLA—AKCIDENTAL8

klabą Ir draugiją sartame. Ui $1,000.00 
Ma apdraudoa mokestta $2.001 mstaa

5 ta tie utačtaa

.1
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Daug retų svečių!

SLA seimo .proga visas 
būrys jo atstovų atsilankė ir 
Keleivio įstaigoje.

Be jau paskutiniame nu
mery minėtų, Keleivin užsu
ko adv. Nadas ir Julija Ras- 
tęniai. Jiems So. Bostonas 
daug kuo artimas: čia N. 
Rastenis gyveno ‘jaunystėje, 
čia jis susitiko ir dabartinę 
sąvo gyvenimo (palydovę ir, 
kaip matome, susirišo amži
nais ryšiais.

Įamžinta* Lietuvių Fonde

| Bostone yra jau senokas 
paprotys per šermenis vie
ton greitai vystančių gėlių 
velionio vaidu skirti auką 
Lietuvių Fondui. Tokiu bū-

visuomenininkas SLA 5 ap- ‘ du jau yra įamžinto visa ei- 
akrities -pirmininkas, Tėvy-! lė iš gyfvųjų tarpo išėjusių 
nės redakcijos narys Anta- bostoniškių.
nas Diržys, kartu su Vieny
bės redaktorium Jonu Va
laičiu.

Viešnia iš Kanados

Bostone viešėjo kanadie
tė Kazė Petrulienė. Ta pro
ga ji lankėsi Keleivy ir įtei
kė vieną naują prenumera
tą.

Apolinaras Skopas iš Ci
cero. III., atvykęs giminių 
aplankyti, užsukęs Keleivin 
nusipirko knygų.Pirmą kartą Keleivio pa

stogę aplankė Naujienų vyr. j
redaktorius Martynas Gude- ... ...
j-g. ■ J i Operavo O. Ulevičienę

Praeitą pirmadienį (lie
pos 1 d.) per savanorio-kū- 
rėjo Ciprijono Mališausko 
šermenis jo bičiuliai pratęsė 
šį gražų paprotį ir suaukojo 
150 dol. Lietuvių Fondui ir 
10 dol. Balfui. Tokiu būdu 
velionio vardo LF auka neš 
nuošimčius mūsų kultūri
niams reikalams tol. kol bus 
gyvi šiame krašte lietuviai.

Paminėjo A Kalvaičio 

gimtadienį

Liepos 4 d. buv. Lietuvos 
i konsului Chicagoje Antanui

Penktadienį Keleivin už- Pfaoitą savaitę Carney h-Į ja j0 brolienė Pauli- 
suko ir SLA seimo delega- Joninėje operavo Oną Ule- na Kairaitienė suruošė vai- 
tės iš New Yorko — Bronė v,c,ept*» ( šes. kuriose dalyvavo eilė A.
Spūdienė, Marija Vasilkie-j rSnf,nių <‘arbBcl4J9 seimi-; Kalvaičio bičiulių ir kitų 
nė, Ona Juozėnienė, Valeri-ininkę> Į svečių.
ja Tysliavienė ir Salomėja - Linkime jai kuo greičiau į A. Kalvaitis gyvena Chi- 
Narkeliūnaitė. I pasveikti ir savo gabia ran-;eagoje ir Bostonan su žmo-
C. , ka vėl paremti įvairių orga-' na buvo attvykęs į SLA sei-
Pirmą kaitą čia buvojo ir nizaeijų darbus. mą.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.
TeL SW 6-2866

yra vienintelė oficiali jstoį* 
ga Worcee<ery, mari siunčia 
stotinius tiesiog iš Worcoe*

Me į Lietuvą ir kitas Rusi
jos va Iri omas sritis* Čia kai*
karna lietuviškai, patarnau* 
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti Įvairiau* 

šią importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieuė

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA

1

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos UŽKANDINE 

dėl tarnautojų atostogų bus uždaryta du savaitgtlius: 

liepos 6-7 ir 13-14 dienomis.

HM «■»

3E

SOUTH BOSTONO U ETŲ VIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ L1ETUVUKA MUZIKA

šeštadieniais lr sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBt

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKfiS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

m r
(NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ
Daugiau nei 40 metę 

patirtb

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

Boston: 436-1201 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IŠSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Senas parvirsta ir negir-

Flood Sųuare 
H ordinare Co.

v. j. ALnaiM 
•SS «AST nnoAJ>WAY 
SOltT» DGSTON, MAM. 
TELEFONAS AN S-414S

Oebjsaiin Mrvn Datai

Peter Makevytu
Cmte.ldta 
40 Charcb Strsst 

E. MUtou, Mms.

Stiklas
VlrAla nikm«an

Visokia salaftm daiktai

'ooooooooooooooaooooooooooooooooooa

Nerasi medžio bo lakos, o E. 
žmogaus — bo ydos.
(MaaaMeeaaa»aa*aaMiaaaaaaaaeaeM

A. J. NAMAKSY
Rsal Estate A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neutsn Cmtrs, Msm 02100

ToL 332-264S

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje

lianos įdainuotą išimą ir ari* 
ją plokštėtus Karina 60.00. 

Paštu

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcostor, Mass. 01604 

Tat 7663347 
Tiesiai iš Wsrcsstsrk 

šiam Įvairias siuatiaius Į Lieta 
vą Ir Utm Rusijos vaidinus 
plotus! Šimtiniai sadareml iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
kr kitus Rusijos

fr/rrrrr-r-jjjnrrrri .... ......................

Telefonas: AN 8-2800

Dr. Jot. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

irt m nis 
OnOMKTBlSTAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Smith Boston, Mam

TEL. AN 0-2124

Dr. Amelia E. Rodd 
mmoKmrt) 

OPTOMBTE18T6

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Laisvės Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadtaotata 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWKL 

Vedėjas PBTRAS VMCINI8

173 Artbur SU Brocktoa, Maso. 02402. TsL 586-7299

Knyga yra gerinsiąs žmogau: drangas
mooaaoaoor

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodama tiktai vaistas, išpfldoms gydytoją m 

esptos ir turima visus gatavus vaistas.

M reik vaistą — eikit j lietuvišką vsisttap 
Bav. Emanuei L. Rosengard, B. &, Reg. Pharm.

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

Tetefsaae AN 66620

Nu 9 vaL ryta tai 8 vaL vw išskyras šventadienim Ir sekm.

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skambinkite

268-4662

......

avė, maiste ir
alų. Turime vietoji įvairią via 
tiašs gamybos ir impertsotą 
prekią iš Utą kraštą visai šė
mėmis kainomis. Bs to, siunčia
me nuristą, pinigus ir gnlito uš* 
sukyli ją gamybos prekes, čia 
snmokšsito pinigus, e gimtais 
ton vištoje galis pasirinkti

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas stoikviesti 
gimines ita pas sava į svečius 
ar nustatiaism spsigyvesimi 
Patorasvimas atliekamas grei
tai ir sąitaiagaL Atsilanką įdtl- 
atasita. Vedėjas A. Schyrinaki

garantuotas 
Prekės

užsisakyti 
certifikatus, 
ialdytuvus ir pan.
Atidaryta darko 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai* vak.

• šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis vadandonris pagal

turitorimą telefonu.
386 W. Broaduray 

So. Boaten, Maaa. 02127 
TeL 2060006

'99^aaaaaaaoaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaa»aaaaaaaaaaaaaaaoaaa

South Boston Savings Bank Į Trans-Atlantie Travel Service
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 Wsst Broaduray, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryta iki 2:29 vaL 
P® pi«tą»

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vaL ryta iki 9:30 vai 
vikare. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL “

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURI 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmleiati atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvėj 
nr jais pasikviesti Į svečias — goriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
Išrašomi b e 1 a a ki an t — b o jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pra* 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

ui nemažesnius kaip 91,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moks 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27 % pelno)

Globė Parcel Service, Ine.

už visus kitus indėlius mska ____

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk ritomi nuošimčiai —

Bankas veikia lOO-tundus metus. - I* 

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale m tarnautojais galima sostas! bėti ir lietuviškaL Turtas (Amatoj yig 
virš $274,000,000

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus ialdytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

(Darbo valandos: — — — — 9—š
Ketvirtadieniata 9-6 ’

i šeštadieniais uždaryta

383 West Broaduray, P.O.B. 116
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 2666764 
Vbų skyrių vedėja AMom
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