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Simui Kudirkai pripažino 
Amerikos pilietybę

Simas Kudirka
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Tai pasiekta intensyviomis lietuvių organizacijų at- j 

stovų ir JAV kongresmanų bei senatorių pastangomis, f 

Bet dar nežinia, ar pavyks S. Kudirką išlaisvinti iš Sovie- j 

tijos vergų stovyklos.

Nuotrauka S. Narkėliūnaitės

I.
t

Graikų sukilėliams nuvertus arkivysk. Makarios vy

riausybę, Turkija išlaipino Kipre savo karines pajėgas ir 

kruvinose kautynėse užėmė didelę salos dalį. Tik JAV 

diplomatinėmis pastangomis paskutinėm valandom buvo 

išvengta Turkijos ir Graikijos karo. Paskelbtos paliaubos, 

bet ateitis pilna painių problemų ir netikėtumų.
tionality Act sekciją 205,
Amerikoje gimusių piliečių 58-tojo SLA seimo Bostone dalyviai, baigę dr. Jo no Šliūpo ir dr. Stepono Biežio minėjimą, gieda
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Graikų ir turkų kraujas 
užliejo Kipro salą

Kaip jau žinome, Simo 
Kudiikos motinai Marijai 
Šulskienei. gimusiai JAV-se, 
Brooklyne, N.Y., po ilgų pa
stangų pagaliau buvo pripa
žinta Amerikos pilietybė ir 
jai įteiktas Amerikos pasas. 
Nors sovietų valdžia jai iš
vykimo vizos dar vis ne
duoda. bet pilietybės pripa
žinimo faktas gerojon pu-, 
sėn pakreipė ir Simo Kudir-j 
kos pilietybės bylą. Mat, pa-Į 
gal vadinamą 1940 m. Na-:

♦

Atlanto pakrančių sargybos I a- 
pygardos viršininkas adm. Wil- 
liam Ellis. Jo įsakymu sovietam 
buvo grąžintas Simas Kudirka, 
kuris 1970 m. lapkričio 23 d. iš 
sovietų žvejų laivo buvo nušo
kęs į JAV sargybos laivą Vigi- 
lant. Adm. Ellis dėl to buvo pri. 
verstas išeiti į pensiją. Dabar 
jis ištaigingai gyvena, o S. Ku
dirka kenčia sovietinėje kator
goje.
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vaikai, jeigu jie yra gimę,' 
prieš 1935 m., gali preten
duoti į savo tėvu pilietybę. 
Kadangi Simas Kudiiika yra 
gimęs 1929 m., taigi ir jis 
šia teise galėjo pasinaudoti.

Nors pats S. Kudirka, ka
linamas sovietų vergų sto-; 
vykioje, betarpiškai Ameri
kos pilietybės ir negalėjo 
prašyti, bet JAV valstybės 
departamentas kontakte su 
JAV ambasada Maskvoje, 
šį teisinį klausimą išgvilde
nus, paskelbė, kad ir Simas 
Kudirka yra Amerikos pilie
tis.

Simui Kudirkai Amerikos 
pilietybės suteikimas gal jo 
staigiai iš vergų stovyklos ir 
neišgelbės, bet vis dėlto yra 
daugiau vilties, kad jo liki
mas gali pašviesėti.

Didžiausia kliūtis S. Ku
dirkos išlaisvinimui, o taip (su sovietais, JAV ambasa- 

jpat ir jo motinos emigravi- j dai turėtų būti leidžiama su 
i mui į JAV yra ta, kad Sovie-! savo piliečiais susitikti. Va- 
1 tų S-ga ir S. Kudirką, ir jo'dinasi. ir Simą Kudirką A- 
motiną laiko sovietų pilie-; merikos ambasados atstovas 
čiais ir jiems suteiktos Ame- turėtų aplankyti jo kalinimo 
likos pilietybės nepripažįs-‘ vietoje ar kur kitur. Deja, 
ta. Bet tolimesnės mūsų pa-’dar nežinoma, ar sovietų 
stangos gali ir šį sofvietų už- 'valdžia leis tai padalyti. Bet 
sispyrimą įlenkti. : reikia turėti viltį ir nesuma-

Reikia prisiminti, kad Si-‘žinti lietuvių ir amerikiečių 
mo Kudirkos ir jo motinos'; veiklos S. Kudirkai išlais- 
pilietybės laimėjimas buvoivinti. 
pasiektas tik didelėmis lie-: ... .....
tuvių ir jy amerikiečių drau-? Žin<™a.'. ?;e,lau lsk,ls. "i 
gy pastangomis. Pirmiausia S™° Ku|rll>'k°s.
Al. Rukšėno knyga ”Day ofiva*« pilietybes kUuąmas. 
Shame“ S. Kudirkos išdavi- . y>?°Je sl?’a 
mo įvykiui neleido nugrims-1 ąmenkiecių vtsuome-
ti užmamtin ir tą JAV biu-inel ’sa'?keJ? "emalo-

x1o7iok;o„ ,-iri nūs faktas, kad bukasralviai 
JAV biurokratai leido so
vietų saugumui Amerikoj i

Į

*

"Lietuva, brangi tėvyne“.

Antanas Diržys 58-tame SLA seime Bostone pri saikdina kovo mėnesį išrinktąją Vykdomąją ta
rybą. Js dešinės į kairę: viceprez. Aleksandras Čaplikas, prez. Povilas Dargis, sekr. Genovaitė 
Meilifinienė, ižd. Eufrozina Mikužiūtė, iždo gloK Jozefina Mileriūtė, iždo glob. Kristina Austin 
ir gydytojas kvotėjas dr. Danielius Degesys. Nuotrauka S. Narkėliūnaitės

«

Dr. K. Bobelio kalba Bombos Britanijos

Praeitą savaitę graikų su- pirmo šūvio karo pradžiai, 
kilėliams nuvertus Kipro 
prezidentą arkivysk. Maka-'taryba vienbalsiai įpriėmė 
rios ir jo vyriausybę, pra-į rezoliuciją, kuria reikalau- 

| tiūko visa eilė pavojingų į-Jama tuojau nutraukti Kip- 
i vykių, kone nuvedusių iki i re Karo veiksmus ir pradėti 

Graikijos ir Turkijos karo.
' Nuverstasis
I rios, kurį sukilėliai laikė žu-

• • 1 • v * • 1

Jungt. Tautų Saugumo

pasitarimus Kipro konstitu- 
prez. M aka- cinei vyriausybei sudalyti ir 

svetimoms kariuomenėms iš
| vusiu. pasirodo, išliko gyvas , krašto išvesti, 

ir anglu .pagalba pabėgo iš DeJa, J.T. Saugumo tary- 
Kipyo ir ‘per Londoną atvy-1 įK)S žodis dar nevisada tam- 
ko j JAV dalyvauti Jungti-1 pa „kūnu.. Ki_ro paliaub„ 
nrą Tautų posėdy. Vykstant ■ nutarimą TultWja ir Graiki. 
J.T. Saugumo taryboje gm- j ja p,.jėmė tik po judrios dr.

Kiss'ngerio ir jo padėję- 
’ " jo J. Sisco veiklos ir JAV

pagrasinus abiem kraštam 
nutraukti bet kokią ekono
minę ir karinę paramą. Pa
liaubos turėjo prasidėti pra
eitą pirmadienį 10 vai. ryto. 
Bet karo veiksmus sustab
dyti yra daug sunkiau, negu 
juos pradėti, tad ir Kipre 
šūvius nutildyti sunkoka.

, į Turint galvoje neužtik- 
sostinę Nicosią. Šiuose, karo. rintą rytojų, anglų ir ameri- 
veiksmuose turkų^ aviacija kiečių laivai ir helikopteriai 
_ ------  — -------..o ne j skubiai evakuoja iš Kipro
ukJ.ra2MMnnlV?J^nkt2S*į savo piliečius ir kitus užsie- . |nįe--us, neg net

(paliaubų datą Nicosijoj žu
vo 21 turistas, turkams su
bombardavus viešbutį.

Jei paliaubos ir bus įgy
vendintos, tai dar prieš akis 
lieka daug sunkiai spren
džiamų problemų.

Atrodo, kad JAV nėra 
linkusios remti Makarios 
giųžimo. Taigi turėtų ten 
būti sudaryta ir turkams, ir 
graikams priimtina nauja 
demokratinė vyriausybė, o 
tai nėra lengva dabartinėje 
nuotaikoje.

Nemaža proibiema bus ir 
tuikų kariuomenės išvedi
mas iš Kipro, nes turkai tol 
nesitrauks, kol nebus garan
tuotas Kipro turkams visiš
kas saugumas.

Per šiuos karo veiksmus 
Kipro graikų ir turkų tarpu
savio neapykanta dar labiau 
padidėjo, tad ir kokį sutari
mą raišti dar sunkiau.

Kadangi Turkija ir Grai
kija yra NATO nariai, tai 
jų tarpusavio peštynės gero
kai susilpnino šią organiza
cija, o to sovietai tik ir teno
rėjo. ■ * - ■

Šiomis dienomis praside
da tubkų ir graikų derybos, 
bet jos taip pat bus sunkios, 

i nes am puses viena kita kai- 
Į imta apie 400,000 žmonių, j tina kraujo klanų praliejimu 

Jeigu jo* »prendima« bus i Tai yra apie 100,000 dau- ir Kipro gyventojų genoci- 
! O Je» riti

sostinėje
Per paskutiniuosius 2 me

tus Londone teroriitų -padė
tos bombos užmušė 14 as
menų ir apie 400 sužeidė.

Prieš mėne-: bombos spro
go ir apgadino garsiąją 
Westminsterio bažnyčią, -ku
rioje vainikuojami Britani-

i jos karaliai, o praeitą savai
tę dėl sprogusios bombos

nutarimų rezultatų ar nepa
sitikėdama J. Tautų pajėgu
mu savo nutarimus įvykdyti, 
Kipre išlaipino savo kariuo
menę ir pradėjo glamžyti 
sukilėlių vadovaujamas Kip
ro graikų karines pajėgas. 
Kruvinuose mūšiuose tur
kams per praeitą penktadie
nį ir šeštadienį pavyko už- 

i imti didelę Kipro dalį ir jopavergtųjų vardu
Dr. Kazys Bobelis, Ame

rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, dalyvavo Pasau
lio Antikomunistinės Lygos 
konferencijoje Taiipei. For- 
mozoje, atstovaudamas pa
vergtoms tautoms, kurių na
riai gyvena JAV-se.

Konferencijoje dalyvavo 
daug atstovų, kurie yra pa
siryžę pastoti kelią komu- turistų mėgiamame laikyti 
nizmui plėstis. Joje dalyva-, ”The Tower of London“ žu
vo ir P. Korėjos prezidentas - vo viena moteris ir apie 40; 
Park Chung Hee.

Dr. Kazys Bobelis liepos 
17 d. posėdy pasakė pagrin
dinę kalbą. Ji P. Korėjos 
prezidentui taip patiko, kad

I

sunkiai ̂ subombardavo , ne (skubiai evakuoja iš Kipro 

bet ir civilinius Nicosios gy
ventojus. o taip pat ir ban
domus iškelti graikų desan
tus.

Graikų ir turkų karas Kip
re ligi aukščiausio laipsnio 
įtempė ir Graikijos-Turkijos 
santykius. Abiejuose kraš
tuose buvo paskelbta visuo
tinė mobilizacija, ir į pasie
nį sukoncentruotos didelė' 
pajėgos^ Beliko laukti tikta;

Brandto patarėjas 
dabar ministras

asmenų sužeista.
Spėjama, kad tai Airijos 

teroristų darbas.

Kariai svarbiose

ti užmaretin ir tą JAV biu-jnel ’sa'?keJ? .^c nemalo- 
rokratų gėdą dar labiau is-/ 
ryškino. Po to Kudirkos by
lą JAV kongrese nepapras
tai atgaivino lllinois kong- 
resmanas Robert Hanrahan, 
kuris, veikdamas nuo 1973 
m., tuo reikalu kreipėsi ir į 
Valstybės departamentą, ir 
į sovietų ambasadorių Wa- 
shingtone. ir Brežnevui nu
siuntė 24 lllinois kongres
manų pasirašytą paticiją, ir 
kreipėsi S. Kudirkos išlai?-Į 
vinimo i ’
Tautų gen. sekretorių Į šią 
gelbėjimo akciją vėliau la
bai uoliai įsijungė senato-

' riai Charles Percy. Jacob 
Javits, H, Jack9on ir kiti. 
Jie darė spaudimą ir į užsie
nio reikalų sekretorių dr. H. 
Kissingerį, ir į prez. Nixoną. 
kol gavo užtikrinimą, kad 
Simo Kudirkos reikalas ne-į 
bus pamirštas ar nudelstas, liūs, o turistai bėgdami atsi- 

Tik tokios neatlaidžios ir dūrė graikų apšaudymo lau- 
koondmuotos veiklos rezul- ke. Ligi prasidėjo evakuaci- 

• tate liepos 17 d. valstybė de- ja, manoma, daug užsienie- 
v0 laive • rpartamentas oficialiai pa- čių ir žuvo, nes turkai liejo

vietų saugumui AmenKos r. , . V r"ž-n lt • 
laive sumušti, iš io pagrobti Į £s , į . Bobelį

I

ir į vergų stovyklą 10 metų 
įgrūsti Amerikos pilietį...

Kipre turistai
tarp dviejų ugnių

Iš Kipro salos išsprukę tu
ristai pasakoja savo baisius

ii 
liepos 22 d. kalbėti per Ko
rėjos radijo ir televizijos 
stotis, kad Korėjos gyvento
jai sužinotų, ką radonoji 
armija ir policija padarė, į- 
siveižusi į ramiai gyvenusią 
Lietuvą.

ietose I» k
i

reikalu į -Jungtinių pergyvenimus, staiga kilus
karui ir į salą įsiveržus tur-’ 
kams. i

Turkų parašiutininkai ė- 
mė kristi į paplūdimius, 
kur vasarotojai kaitinosi 
saulutėje, o Amerikos gamy
bos turkų lėktuvai pradėjo 
berti bombas į tiltus, kelius 
ir net viešbučius. 500 svarų 

• bombų krateriai suardė ke-

t

i
i

I 
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Naujajame Portugalijos 
ministrų kabinete iš 17 mi
nistrų 7 yra kariai — kapi
tonai, majorai, pulkininkai. 
Jie valdys vidau?, darbo, in
formacijos ir krašto apsau
gos ministerijas.

Užsienio reikalų minist
ras yra socialistas Soares. o 
ministras be portfelio 
munistas Cunhal. Ministras 
pirmininkas yra pulk.Gon- 
calves.

ko-

»
I

V. Vokietijos kancleris 
Schmidtas ūkio ministru pa
skyrė buvusį svarbiausią W. 
Brandto patarėją Egona 
Bahrą, kuris vykdė Brandto 
"Ostpolitik“.

Sakoma, kad Schmidtas 
daugiau dėmesio kreips į V. 
Vokietijos ūkinius reikalus, 
todėl Bahras. kuris vadina
mas “Brandto K i ssi nupe
riu“. jam bus labai naudin
gas.

400,000 areštų 
dėl marijuanos

Praeitais 1973 metais 
marijuanos narkotikų plati-

Atstovų rūmų teisių ko
misija, kuri tyrinėja siūlyti
ar ne prez. Nizoną pašalin-______________ ______

o ti, savo darbą baigs šio mė- Į nimo* ir vartojimo buvo su-į nes abi pusės viena kita kai-

dėl

Buvęs karo vadas Vietname, < 
vėliau armijos vyr. štabo virši- nėšio gale, 
ninkas gen. William Westmore- 
land pralaimėjo pirminius rinki- 
mus S. C arolinos valstijoje, res-1 maj dauguma balsų spręs, ar! tais. • Be to, Graikija dar vis
publikonų sąraše kandidatavęs, bylą perduoti senatui, ku- j Tie pusmilioniniai ekai- vykdo mobilizaciją, tad ir

i ”»iūlyti“, tada Atstovų rū- j giau negu ankstesniais me- du. 
I mai dauguma balsų spręs, ar , tais. • I

Vigilant laivo kapitonas Ralph
Eustis, kuris leido sa' ‘ _____ . .,Tr.„r _ — ______ _. —______ ___  _
rusams mušti Simą Kudirką ir, skefoė, kad Simas Kudirka dar ir napalmą, viską degin- t , , , . - .. , — . _ * , ..
davė laivelį jam surištam per-, yra Amerikos pilietis. darni ir ilgai nerankiodami 1 snibernatonus. jj nugalėjo šen.jh* tada spręs, ar prezidentą čiai rodo, kokia didelė nar- greito atoslūgio laukti nėra

• Edwards. , , pripažinti “kaltu“. komanija siaučia JAV-se. pagrindo.
davė laiveli jam suristam per-, yra Amerikos pilietis. „
vežti j rusų laivą. Į Pagal konsularinę sutartį taikinių.



Puslapis antrsa Tff’

Raudonoji Kinija apie 
raudonąją Rusiją

Alfos informacijos Iš Bostono Lituanistines

Nr. 3u, 1974 m. liepus 23 d.

Demonstravo pavergtųjų 

atstovai

J
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šitas straipsnis paimtas iš Akiračiu balandžio mėn. j 
numerio. Jį š. m. sausio ,8 d. paskelbė Kinijos Liaudies 
Respublikos oficiali žinių agentūra Hsinhua. ir tos die
nos rytinėje laidoje perdavė visos Kinijos radijo stotys. 
Sausio 25 d. ji paskelbė ir savaitinis Pekin? 3eview. 
kuris leidžiamas angių, prancūzų, ispanų, japonų ir vo
kiečių kalbomis. Manome, kad jis bus Įdomus ir Keleivio 
skaitytojams, nes čia labai vaizdžiai išgirstame, kaip 
dabar kalba kinietiškasis komunistinis "brolis“ apie 
savo rusiškąjį komunistinį dvynuką.

, Keleivio red.

Sovietu revizionistų išgamų klika, naujieji carai, sė
di ant ugniakalnio. Jie pastaraisiais metais nesislėpdami 
sustiprino savo fašistine diktatūrą, kad sutramdytų liau
dį, kuri nuolat vis stipriau priešinasi reakcinei sovietų re- 
vizionizmo valdžiai. Šiandien Sovietų Sąjunga toli gražu 
nėra „stabili“ ir „harmoniška“. kaip skelbia Brežnevas 
ir kiti jam panašūs. Ji pilna aštrių klasinių antagonizmų, 
tautinių prieštaravimų ir visuomenės sukrėtimų.

Sugriežtintas liaudies persekiojimas

Ieško tarnautojo taitiečių | laikyti Amerikos Lietuvių
Taryboje dalyvaujančia or
ganizacija. ir tuo pačiu įsi-reikalams

Jungtinis Baltiečių Komi-! Parei?°^me įri
tėtas - The Joint Baide A- Rinkoje, ateityje
merican Commktee, - ku- jatll:ktl Amerikos ge
riam vadd.auja dr. J. Ge- J™'’.. T?^ skyriaus 
nys, ieško direktoriaus ryšių i * bendruosius sios
reikalams - Publie Rela ' davimus
tions. Jo uždavinys bus pa- 1{lekv f % ^Pa
naudoti visas galimybes ke- mteiektualimai ir
liant Baltijos Valstybių klau-i ??ed213^niai. 1?t?kl,ai.
dm, JAV-se. meegant ry- S”“ Įsipareigoji- 
ius ir išvystant akciją Vals- mus auiKtL 

tvbės departamente. Baltuo-i 
siuose rūmuose, kongrese ir 
dtur. sekti įstatvmų projek
tus, liečiančius Baltijos vals
tybes, teikti informacijas 
tuo klausimu ir veikti, kad 
įstatymai būtų sudaromi rei
kiama kryptimi.

i Prašo klubo valdybą ap
rūpinti visa informacine me
džiaga, kuri yra teikiama 
Altos skyriams ir veikėjam.

Akos centras dėkoja Palm 
Beach lietuviams už tokį 
malonų bendradarbiavimą.

i

I
I
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Kandidatas turi gerai mo-! 
keti anglų kalbą, būti paty-Į 

l-ęs JAV politikoje ir tarp-* 
I'•autiniuose santykiuose, pa-l ^ew Yorko kongresmanas

„Nenurimsime, kol Lietuva 
neatgaus laisvės“

‘I okyklos praeities
(Žinias surinko Antanas Mažiulis)

(Tęsinys)

Nuo praeities į ateitį arčiau pažvelgti ir į mokyk
los programą.

Kalbėdami apie Bostono 
Aukštesniosios Lituanistinės 
Mokyklos praeitį, jau esame tais buvo nutarta laikytis 
pažymėję, kad mūsų infor-i lietuvių k. ir literatuios. c- 
macijose gali būti ir mažų. taip pat Lietuvos istorijos ii 
netikslumų, nes kai kurie■ geografijos nepr. Lietuvos 
mokyklos archyvo raštai į- mokyklų programos. Pir- 
vairių įsibrovėlių vandalų mieji 4 metai skirti pradžios 
buvo apnaikinti, tad ne vis- mokyklai ir 8 metai gimna- 
ką galima iš atsiminimų at- zijos kursui. Taigi ligi litua- 
kurti. Dėl tos priežasties e-' nistinės mokyklos užbaigi- 
same čia kiek netiksliai at
žymėję mokytojų sąraše ir‘metų. Bet 1964 65 mokslo 
Juzę Lapšienę. Iš tikrųjų ji 
šioje mokykloje darbavosi 
ne mažiau kaip šešerius su 
puse metų.

Jau 1949/50 mokslo me-

mo mokslas užtrukdavo 12

metais mokyklos programa 
Bostone sudarytos mokyto
jų ir kt. mokslo atstovų ko
misijos buvo kiek reformuo-

Praeita sai.aitė buvo skir
ta komunistų pavergtoms 
tautoms. Prez. Nisonas, ma
tyt, nenorėdamas užpykinti 
Brežnevo, šiemet „pamiršo” 
tą savaitę paskelbti, bet pa
vergtųjų atstovai daug kur 
tą savaitę minėjo taip, kaip 
išgalėjo.

Jau rašėme, kad ji Bosto
ne buvo paminėta liepos 8 
d. televizijos 5 kanale. Tą 
pačią dieną latvių žurnalis
to Osvaldo Akmentinio pa
stangomis buvo suoigani- 
zuota pabaltiečių demonst
racija Bostono miesto cent
re prie valstijos rūmų.

Dalyvių skaičius nebuvo 
didelis, bet spauda demonst
racija susidomėjo. Kitą die
ną Boston Herald iš-paus- 
dino didelę nuotrauką, ku
rioje matyti vyrų nešamas

žinti Baltijos problemas ir Jack Kemp JAV atstotų ru- 
sugebėti palaikyti ryšius su! muose^pasakė, kalbą, kuri 
atitinkamom institucijomis. • byvo išspausdinta ^Congres- 
Amžiaus riba nenustatyta.. . . „ . ---- ------------- --------------
Pageidaujamas .kilęs iš Bal-1 d- ir kurios nuorašą atsiuntė Į Bafadis. M. J. Rinaldo, 0 išplečiant išeivi jo je isau- l būrio nariu pora 
tijos valstybių, bet bus pri-, įis. ^menkos Lietuvių Tary- j G> y Jagt, p w lodino.jr.,! gūsių kūrėjų platesnį paži-. '
imtas ir geni kvalifikacijų ‘iai- Kalbėtojas pnmme Lie-, p p Landgrebe. J. N. Hap- nimą, nes su jų kurvba čia *_____ ______ _____
kitos tautybės žmogus. Jisai ^uvos nepriklausomybę Lie-i y? įj Hudnut III, nuolat tenka ir reikia susi-: voje kalbėjo apie Solženici-
veiks kontakte su Jungt. Pa- ^uvc^ užgrobimą .Hitlerio-, g p Forsythe, R. F. Drinan,! durti. Be to, vieneriais me- na, K”z,aVl"’ ;-

Į Stalino susrtanmu ir pabre- p Inchord W D Ford tais mokslas sutrumpintais kitu'9!žė: ”Mes niekada nenurnn- £ W ik dėl to, kad lituanistinės
Green, P. A. Peyser. J. p.!mokyklos užbaigimas nesu- 

-_  . - . - . - W. F. taptų su amerikiečiu aukš-
sovietinių baudžia- atlyginimu 5.000 dol. Po 6 teisėto laisvės paveldėjimo. ę J. Brown. J J tesniųjų mokyklų užbaigtu-

T-.* 1   —ii — • . a • 1 Tt f 1 »■ * * * * 1 —

Brež- Šia proga gal vertėtų išBesistengdama išlaikyti savo reakcinę valdžią, 
nevo klika nesiliauja šaukusi stiprinti „teisę ir tl.arką“. 
Ji klykia, kad „viso krašto ir visos partijos uždavinys yra 
stiprinti teisinę sistemą, teisę ir tvarką" ir kad būtinai 
reikia „sustiprinti visuomeninę, tvaiką visose gyvenimo 
srityse“. Nuo 1965 m. ji išleido daugybę reakcinių įstaty
mų, potvarkių ir nutarimų, skiltų liaudies persekiojimui 
sugriežtinti. Taip jų yra „nutarimas dėl sovietų milicijos!, , . v i
stiprinimo tolimesnių priemonių“, „potvarkis apie milici- '■ ®a^ec1^ Komitetu, 
jos administracinę priežiūrą iš kalėjimo paleistiems as- į E pradžių su juo bus pa-į sime. kol Lietuva ir kitos Gięw ± 
menims“, nutarimas dėl auklėjimo socialistinio darbo gĮj-ašyta sutartis 6 mėn. su1 pavergtos tautos neatgaus Jjajnj^grgęjjjjįjdt 
drausmėje“, „įstatymas apie SSSR ir : ' ' 1 lx* _ , i-.,
mosios teisės principų papildymus bei pakeitimus“, mėnesių sutartis bus suda- Mes nenurimsime, j 
„SSSR ir sovietinių respublikų įstatymų principai dėl per- įyta metams su 10,000 dol. bus ten atimta religinė lais- 
auklėjimo darbų“, „preliminarinio įkalinimo taisyklės“, atlyginimu.

• „dekretas dėl šaunamųjų ginklų konfiskavimo“ ir „darbo ! 
teisės principai“.

' V*’ ▼ V/ V*

- sional Records birželio 13;

ta: gimnazijos kursas su- plakatas su įraf-u „Mes mi- 
glaustas i 7 metus, nubrau- nime Pavergtųjų tautų sa-

i

kitos tautybės žmogus. Jisai tuvos nepriklausomybę Lie-į

kiant keletą mažiau reikš- vaitę“, o kitą plakatą neša 
mingų senesniųjų autorių, i li.:-twrių tautiniu šokiu sam- 

a. tautiškais 
i rūbais pasipuošusi. Jame 

ą, nes su jų kūryba čia*įrašas: „Ar Nixonas Mask-

Kudirką. Sacharovą ir

Nuotrauka papildoma ne
ilgu tekstu. Jame pažvanėta, 
kad tai nepatenkintų Nixo- 

, no kelione į Maskvą pabal- 
: tiečių demonstracija. Lietu
vių. latvių ir estų kilmės 
žmonės yra susirūpinę savo 
kraštų likimu, nes tie kraš
tai dabar yra Sovietų S-gos 
valdomi. Priminta, kad Pa
vergtųjų tautų savaitė prezi
dento buvo skelbiama nuo 
1959 m., bet šiemet prez. 
Ni.vonas jos nepaskelbė.

Demonstracijoje publikai 
buvo dalinamas ir spaudai 
pasiųstas atsišaukimas, ku
riame rašoma, kari nuo 1959 
metų JAV prezidentas kas
met šiuo laiku skelbdavo 
Pavergtųjų tautų savaitę ir 

į savo skelbime tvirtindavo

k_o1. Rooney, G. Ė. Brown. W?;vėm. 
, . ne ais- <§tanf-on, p Clawson, J.

ve aiimta apsisprendimo K G Gud L A inj
teise ir atimtos žmogiškosios, j E Hunt j G O-Hara* G .

Šiuo metu mokykla laiko
si LB švietimo tarybos sure- 

I Yatron, J. Helms. Th? JL i proę-amų.
I Rėps W V Rot h R A ' Jas (’ar papildydama būtina

Paskatino ii Wa.hingtono j GiIm j Brademas. Č. .1 i t’ta Stengiamasi
i -tt* t -n r v f a ' liTiionichno rnolrtrlnla lan.

Pa+vres anie šaukiama Kin^ R' J* Madden’ A- R1’l
-oTa r .T! bicoff, H. D. Donohue. J. V. rugsėjo 28-29 d. Amerikos w Hays

Kong- į 
resmanas J. H. OuiMen Altai j T- iL V1SU S1ti kongreso na- parase. , o,aU|j jaibai nalarikūs lie

tuvių veiktai raštai. Jie svei- 
f kiną A. Lietuviu Kongresą 
ir pakartotinai pažada remti 
lietuviu reikalus. Toki rasta! 
atsiuntė ir Michi^ano guber- 

i natorius W. G. Millikan.

vė,

Kandidatai savo prašymą j teisės.“ 
drauge su curriculum vitae! 
turi siųsti adresu:

The Joint Baltic Ameri
can Committee, P. O.
432, Rockville, Md. 20850. Į Lietuvi4 Kongresą.

Gen. konsulas džiaugiasi 
leidiniu

Pagal 1969 m. liepos mėnesio preliminarinio įkali- 
? nimo taisykles, persekiojami asmenys gali būti suimti, 

teisiami, juos apkaltinus esant „įtariamais“ ir ilgam lai
kui įkalinami. Jeigu jie parodo bent kiek pasipriešinimo,

- juos leista sukaustyti, supančioti ir įvilkti į malšinamuo- 
t sius marškinius. Jie net gali būti nušauti. Tos priemonės

nukreiptos ir prieš „politinius nusikaltėlius“, kurie prie- .
- šinasi tamsiajai sovietų revizionistų valdžiai. Įstatymas

apie SSRS ir sovietinių respublikų baudžiamosios teisės IJetuvos k(msulas
- principų papildymus bei pakeitimus, kuris buvo pasKelb- New Yorke Anicetas Simu- 

tas 1969 m. liepos mėnesį, pabrėžia „kovą prieš ypatingai gavęs 200 egz. prof. J.
1 pavojingus politinius nusikaltėlius“, „masines riaušes“ ir Ereto knygos „The Forgot- 
• „milicininkų nužudymus“. ! ten Balta“. Amerikos Lietu-

ivių Tarybai atsiuntė padė
ką, pažymėdamas, kad labai 

(trūksta igforjnafcinės me- 
džfegdš ir kad šis leidinys 
gerai pasitarnaus Lietuvos 
reikalui.

• Nuo 1965 m. Brežnevo klika žymiai praplėtė savo 
' fašistinės diktatūros aparatą, sudarė daug naujų žinybų,

gi policijos bei specialių agentu žinybas sustiprino. Sovie-
• tų revizionistų partijos centro komitetui tiesioginiai pri

klausomą Valstybės saugumo komitetą ji pavertė didžiu
le slaptąja tarnyba, kurios tinklas apėmė visą kraštą, kad 
griežtai kontroliuotų plačiąsias mases ir kadrus. Visuome-

«. nės saugumo ministerija, kuri buvo sudaryta 1966 m., 
po dviejų metų buvo išplėsta ir paversta Vidaus reikalų 
ministerija. Policijos galios buvo praplėstos 1968 m., po- 

~ licininkų skaičius labai padidintas, pristeigta profesinio
• saugumo įstaigų, naktinės pamainos policijos stočių ir
• motorizuotų policijos vienetų. Buvo pradėti naudoti mo- 
Z dėmiausi sekimo ir priespaudos įrengimai. Teisingumo

žinyba, kuri anksčiau buvo panaikinta, 1970 m. buvo vėl 
atkurta, 9eni teismai išplėsti ir pristatyta naujų. Nuo to

- laiko, kai Partijos ir valstybės kontrolės komitetas 1965 
m. buvo pavadintas liaudies kontrolės komitetu, jis buvo 
paverstas plačiu priežiūros tinklu, kuris siekia nuo cent- 

C rinių organų iki žemiausių vietinių vienetų.

„Jūsų ryžtas ir entuziaz
mas kas ipenkeri metai rink
tis i kongresą, siekiant išlai- 

i kyti gvtva T ietuvos kultūrą 
i ir atstatvti nenriklausomv-1 
į be. yra didelis ikvėnimas vi-! 
somc taupoms, ir jus reikia) 
paarti už ištikimumą Lietu- 
vai.“ r ; - r . - *

į JAV kongr^o rtariai gausiai 
I 
I

lituanistinę mokyklą lan
kančius ir baigiančius supa- 
žininti ne tik su senesniąja 
lietuvių literatūros istorija, 
bet ir su šia diena išeivijoje 
ir net okup. Lietuvos kultū
rinio gyvenimo sąlygomis.

Sovietų revizionistai pastaraisiais keliais metais ša
lia naujų kalėjimų pristeigė daugybę darbo stovyklų re
voliucinei liaudžiai prispausti, šios yra suskirstytos į pa- 

į prastas, sustiprintas, griežtos drausmės ir specialias sto
vyklas. „Politiniai nusikaltėliai“ paprastai talpinami į 
griežtos drausmės arba specialias stovyklas. Pranešama, 

; kad iš viso yra daugiau nei 1,000 darbo stovyklų su dau
giau nei milijonu kalinių.

i

' Pastaruoju metu lituanis
tinę mokyklą lanko jau tik 
Amerikoje gimę jaunuoliai. 
Lietuvos niekad nematę, ją 
pažįstą tik iš tėlvų pasakoji- pasauliui, kad JAV be pa- 
mu ar iš mokykloje einamų keitimų remia sovietu pa- 
dalvku. Jų lietuvių kalbos. vergtų tautu teise=. Dė- Ral
iuok ėjimas ir dėmesys Lie-Į tųjų rūmų nenoro šiemet tai 
tuvai vra jau žymiai men- 'padaryti, prez. Nivono uoli- 

, kesnis negu ankstyvesniųjų^ 
___________ J kartų. Dėl to ir mokytojų\ į 

Kongreso rėmėjams sveiki-' darbas jau žymiai sunkės-' 
nimus ir geriausius linkėji-j nis> ir» dedant didžiausias i 
mus, sutikdamas įeiti į gar-1 pastangas, — mokymo re-| 
bės komitetą._____________ ! zultatai kiek menkesni. Kai!

j kuriuos mokinius lietuvių (
Šalia eilės jau suminėtų į kalbą jau tenka mokyti kaip 

Amerikos Lietuvių Kongre- svetimą dalyką. Bet čia pat 
so garbės komitetą sutiko į- galima ir pasiguosti, kad vis 
eiti Ulinois senatorius F. D. dėlto lituanistine mokykla 
Savickas. JAV kongreso na-1 baire jaunuoliai turi dar pa- 

; kartkamą lietuvių kultūros 
pažinimą, neblogai lietuviš
kai rašo, jungiasi į lietuviš
kas organizacijas ar nenu- 
tautėję iškyla aukštajame 

i moksle. Iš abiturientu tarpo 
l kone kasmet atsiranda ir to- 
' kiu, kurie vienais penketu- 
1 kais galėtų išlaikyti ir labai

Šiltas žodis iš Europos
A. Lietuvių Kongresui

'^■ysk. Antanas Deksnys iš 
Romos atsiuntė Amerikos

T

»' tika kelia klausimu. Kadan-
pritaria Am. Liet. Kongresui Lietuvių Tarybai ir Lietuvių

Amerikos Lietuvių Tary
ba maloniai nustebinta, su-> 
laukusi tiek daug prielanku
mo iš JAV kongreso narių 
šaukiamam Amerikos Lietu
vių Kongresui, kuris ivyks 
rugsėjo 28-29 d. Chicagoje.! 
Be anksčiau minėtu JAV se
nato ir atstovu rūmų narių,! 
dar šie pranešė kad eutinkaĮ g? M.^idZterjČh.'‘Čj
įeiti į Amerikos Lietuvių > 
Kongreso garbės komitetą :| ggs'

W. Proxmire. W. S. Moor-j Kongresmanas J. A. Bur
bė ad. Ch. W. Whalen.-M. K. jęe gavo sutikimo rašte būti 
T dali. R. H. Steele. H. B. garbės komiteto nariu pažy-Į

sius pamiršo, tai mes einam 
į gatvę, demonstruojame už 
pavergtųjų laisvę. Mūsų rei- 

, kalas vra vertas plačios 
I JAV piliečių paramos, ypač 
tuo metu, kai Ženevoj posė
džiaujančioje Europos Sau
gumo konferencijoje sovie
tu tikslas vra išgauti iš va
kariečiu Sovietu S-eos poka
rinių sienų pripažinimą, tai
gi ir pripažinimą aneksuotu 
teritorijų ir tokių į sovietinį 
bloką isnrau«*u valstybių, 
kaip Latvija. Lietuva. Esti- 
’ia, Urama. dalis Lenkiins 
Suomijos ir Rumunijos. Mes 
neprmaži.rtame dabartinių 
‘Sovietu S-eos sienų Rytų 
Europoje. Mes reikalaujam 
naujo oficialaus pavergtųjų 
tautų pilno* nepriklau^mv- 
bės paskelbimo: nutraukti 
bet kokia para*ba Sovietu 
Sajurreai, ji nedaro
nuolaidu nolitiko* ir ekono
mikos sritv*e: pakeisti Nix- 
ono administracijos politinę 
krypti, darančią nereikalin- 

>*ras ir pavojingas nuolaidas 
•Sovietų S-gai.

____ _ r j - Mes nenorim vienos krm- 
cdją ir kariuomenę, net tankus, šarvuotus dalinius bei pa-____________________________ lituaTn3tiT1€i mokyklai, ir. ties detentės — Laisvė tari

.1—------ ------------------------- ---  • fe ame^kie_ aplamai JĮetuvjbės jyvybės būti visur.
Taip baigiamas tas atsi

šaukimas.

Nauja kolonija Įsijungia 

į Altoc darbuotę

Palm Beach vietovėje, 
Floridoje, jau yra apsigyve
nę apie 70 lietuviu. Jie yra 
sukūrę Palm Beach Lietuvių 
Klubą. Jo pirmininkas Jo
nas Daugėla Amerikos Lie
tuviu Tarybos centrui at
siuntė raštą, kuriame, be ki
tų dalykų, pažymi:

Į

head. Ch. W. Whalen. M. K. jęe savo gutikimo rašte būti
„Vykdydamas klubo vi

suotino narių susirinkimo' 
valią, esu įpareigotas pam-, Barrett, B. Mathias, D. K.

Gonzalez. O. G. Pike, B. mi, kad, pagerėjus santy
kiams su Maskva. JAV turi

formuoti, kad ateityje malo- Jnouve. 0. J. ^ablocki. AV. pareiga imtis iniciatyvos
niai prašome mūsų klubą M. Ketchum, J. B. Conlan, kad žmogaus teisės ir laisvė/ snIįias UetnTO,

| butų grąžinta Lietuvai. Įegzaminą,. B ankstesnių

Kankinti tiems, kurie priešinasi tamsiai sovietų revi
zionistų vaJdžiai, Brežnevo klika naudoja „psichiatrines

- ligonines“. Tie, kurie rodo nepasitenkinimą sovietų re-
* vizionistine fašistine valdžia ar drįsta prieš ją maištauti, 

yra be atodairos paskelbiami „pamišėliais“, „psichiškai
: dezorientuotais“, „šizofrenikais“ ir „psichiniais ligo-

* niais“. Jie uždaromi į „psichiatrines ligonines“, kurios liaudį, 
yra Valstybės saugumo komiteto ir Vidaus reikalų minis-

terijos žinioje. Pagal vieną pranešimą tik vienoje iš tų 
„psichiatrinių ligoninių“ yra įkalinti keli tūkstančiai žmo
nių. Ten uždaryti žmonės yra žiauriai miišami, bandant 
pakeisti jų politines pažiūras jiems taikomos drastiškos 
priemonės, net nuodingi chemikalai. Kai kurie iš jų buvo 
fiziškai ir psichiškai sužaloti ir liko nepagydomais invali
dais. . : , J • .;

Sovietų revizionistiniai išgamos nekartą siuntė poli-

A. Lietuvių Kongresas 
bus televizijoje

Didelis lietuvių draugas 
Irwing Levrin, kuris kiekvie
nais metais užleidžia savo 
radijo pusvalandį lietuviam

j laikų tokių galėtume nami- 
i nėti nemažą skaičių, o net 
ir iš šiemetinės laidos aniem 
nė kiek nenusižemintu ge
riausiai šią mokyklą baigę 
brocktoniečiai Asta Baš
kauskaitė ir Vytenis Senuta,

: dažnai pasiskardenantieji ir?
mflsq P(riodioėie sp»«doje.i 

TV| B* ateitiesdieno8 atneSa'

rašiutinmkus, kad kravinai numalšintų sukUurig sovietų fr s„„c,„lc. . . .
. Sams parodyti A. Lietuvių. ««W
’ Kongreso eigą. 1 (Bus daugiau(Pabaiga kitam® numery)
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Okupuotoje Lietuvoje Kaimo Jurgio užrašai
Savanoriški kaliniai ar gudragalviai?

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

dutiniškas vieno gręžinio i 
gylis apie 2 km.). Pernai| 

Apie Lietuvos žemės gel-j vasarą Varėnos rajone iš

Gelmės turtai

mių turtus ir geologų pa
stangas juos ištirti gana pla
čiai duoda žinių geologijos- 
mineralogijos mokslų kan
didatas Vladas Mikulskis, 
atsakydamas į žurnalo Švy
turys (nr. 3) atstovo pa
klausimus.

255 metrų gylio gręžinio bu
vo iškelta puikios kokybės

Liepos 3-siosios naktį va- Visame pasaulyje, daugiau- 
žiavome Į Cape Codą mes- šia tropikiniuose kraštuose, 
kerioti Tik vienai 
Edvardui Midkūnui toji vie
tovė tarytum nuosavi na
mai : pažįstama, išvaikščio
ta ir laiveliu bemeškerio-

geležies rados. "Sodriausias įan . J? ‘6™ !r
jos tarpsluoksnis turėjo 3.5 
metrų storio, o visas sluoks
nis — 30 metrų.“

(E)

V. Mikulskis pabrėžė, kad 
geologiniai tyrinėjimai vi
suomet daromi pirma tam, 
kad būtų surastos ūkiui rei
kalingos žaliavos. Ignalinos 
apylinkėse, kur veikia dre
nažo vamzdžių gamyklos, 
esančios išžvalgytos didžiu
lės molio atsargos, kurių už
teksią bent 30 metų.

Jo vietoje, aišku, bus kitas

Akmenės cemento gamyk
lai esą ištirti klinčių klodai, 
kurių užteksią visam šiam 
šimtmečiui.

mus, nes nebepajėgęs pats 
save aptarnauti.

Jokūbas Jonuška. kuris š. m. liepos 25 d. minės 
savo amžiaus 100 metu sukaktį.

Jis atrodo bent 20 metų 
jaunesnis, jaunai skamba ir 
jo balsas, šviesios akys, ge
rai veikia ir galva, sklan
džiai pasakoja apie praeiti. 
Šiek tiek neprigirdi, bet blo
giausia tos kojos: jos jau 
daug metų nebenori tarnau
ti. Kojos privertė Jokūbą ir 
Matulaičio namuose apsigy
venti.

dienai, jų priskaitoma iki 800 rūšių, 
į Įvairaus dydžio, nuo 1 iki 7 
inčų ilgio ir apie 1 inčo plo- 

| čio. turi plonus sparniukus, 
Į apdengtus juodos, žalsvai 
rudos spalvos šarvais, o jų 
muzikinis instrumentas — 
membrana, įmontuota pilve, 
kuri sustiprinta panašiai į 
nelygiai sudėtas lėkštes pa
tvariais žiedais. Tą muzikini 
instrumentą teturi vyriškiai. 
Atitinkamai "šokindami“ 
savo pilvelį ir kartu judinda
mi jame esančią menbraną, 
jie sukuria erdvinę muziką, 
skirtą atsivilioti meilės iš
troškusias savo gražuoles.

♦ * *

broliai su šeimomis ten pa
čių pastatytas patogias va
sarvietes turi, jose gyvena ir 
ilsisi. Nestokoja toje aplin
koje ir kitų lietuvių, nuosa
vas ar išnuomotas vasaros 
kaiščių metu "kotedžes“ 
turinčių.

I
1

Jis yra senas Keleivio 
skaitytojas. Jam Keleivis 
siunčiamas ir į Matulaičio 
namus.

Sveikinam Jokūbą Jonuš- 
ką, sulaukusį 100 metų am
žiaus, ir linkime jam dar 
daug šviesių ir sveikatingų 
metų!

Sveikiname 100 metų 
skaitytoją!Liepos 9 d. Vilniuje mirė 

valstybės saugumo organų! 
"garbės darbuotojas“ pulki-1 
ninkas Nikalojus Vukovas, j 
60 m. amžiaus, enkavedisto! 
darbą dirbęs nuo 1939 me-’ 
tų (Lietuvoje nuo 1946 m.)

Tiesa rašo, kad tai buvęs 
sumanus organizatorius, iš
tvermingas komunistas - in
ternacionalistas, begaliniai 
atsidavęs komunistų parti
jai ir tarybų valstybei čekis
tas, apdovanotas įvairiais 
ordinais ii- medalia is.

>

Pasvalio rajone rasta 13 
milijonų tonų gipso atsar
gos.

Trakų, Prienų, Šakių. Jur
barko ir Plungės rajonuose 
surasti keramzito bei plytų 
gamybai 21 žvyro telkinys. 
Išžvalgytuose 85 žvyro tel
kiniuose rasta 180 mil. ku
binių metrų atsargos. Tri
juose stambiuose telkiniuo
se — 105 mil. kubų.

Dideliame, miškingame ir 
vandeningame Cape Gode 
yra sugūžėję nuosavas, erd- 
vias ir puošnias buveines
ten turinčių daugelis Ameri
kos turtuolių, aktorių, tele
vizijos žvaigždžių, politikų 
ir kitokių įžymenybių. Ir. 
štai, ten lietuvių įsikurta ir 
tebesikuriama. Kas gali tar
ti, kad lietuviai taip pat nė
ra "iš dulkėto kelmo išspir
ti“?

♦ ♦ ♦

ka buvo sutiktas beeinantis 
į kiemą pasėdėti pavėsyje. 
Ėjo jis labai sunkiai, sulin
kęs. lazdom pasiramstyda-. me ka(j skaitrtojų eilėse dar 
mas. Bet kai atsisėdo kėdė- j būtų ir už jį senesnis, 
je- mūsų bendradarbiui bu- j _______

’ vo proga su juo trumpai pa-1 *
Bet birželio 14 d. mūsų. sikalbėti.

bendradarbiui atsilankius 
Matulaičio senelių namuose 

................. .. į Putname. sužinota, kad ten si is visų zemeje esamų gy- __ Jakūbas JonušU 
L minės sa

vo amžiaus 100 metų sukak
tį ir kad jis taip pat skaito

. Keleivį.

Aišku, nebuvo praleista
proga su juo pasimatyti ir, Jfe Patereo_ UETevos ZEMF.LAHAI

ne, N.J, iš čia prieš 8 mene- Turime Lietuvos žcmėla- 
Diena buvo šilta. J. Jonus- sius atvykęs į Matulaičio na- nių — už 50 centų, uz >2.50

IJAV cicadų esama apie 
20 rūšių. Jos gyvena atski
rose . Amerikos vietose ir 
veisiasi nevienodu laiku. 
Nora jų sukuriama muzika 
yra savotiška, bet visas jų 
gyvenimas ir mirtis yra dar 
nuostabesni — nuostabiau-

Gegužės 21 d. rašėme, 
kad Keleivio skaitytojas 
Valentinas Čepulionis gegu
žės 21 d. užbaigė 99 metus, 
ir laikėme ji seniausiu Ke
leivio skaitytoju, nes senes
nio už ji nežinojome.

Jokūbas Jonuška yra. tur 
būt. dabai- -pats seniausias 

i Keleivio skaitytojas. Netiki-

T A - j o.- gyvena J okunaiyiu. Jos, turėdamos sparnus kįrfs „ 2- d
iv rrola/iomnc laicnTOi clzroi. 1

f
; — Tu, Kaimo Jurgi. Cape

Žinoma, čekistų lietuviam Code galėsi pasiklausyti ne 
persekioti Maskvoje ne-j 
trūksta, ir jo vieton bus at-( šios žemės, bet kitų planetų, 
siųstas kitas Deržimorda; gal Marso, Veneros, Merku- 
čia nusipelnyti dar daugiau \ rijaus ar Neptūno, gyvių pa- 
ordinų ir medalių. i '

garsų: galėsi tuos keistuo-, sultimis. Toje tamsioje .

s

ir galėdamos laisvai skrai
dyti ore ir džiaugtis saulės 
šviesa, visą savo amžių pra
leidžia požemyje, drėgmė-; 
je ir tamsoje, tarytum sava-1 
noriški kaliniai. Minta iš

J "KARALIAI IR BULVĖS“ 
| Jis kilęs iš Lazdijų vals-, Tai LIUDO DOVYDĖNO 

čiaus. Į Ameriką ativažiavęs 210 puslapių knyga. Joje 
į 1907 m. Gyvenęs įvairiose yra 24 pasakos, kurias go- 

vietose, dirbęs įvairius dar-' skaitys jaunimas ir se-
bus, tekę ir į anglies kasyk- n*ma^- -b susilaukė ir puikių 
lu urvus listi. 1911 m. grižęs įvertinimų. Taigi
/ 1 • Paskubėkite įsigyti Kelevy.
i Lietuvą, bet kitais metais Kaina $4.50.
vėl atvykęs i Ameriką.

llJčiUS IN op’LLlllU, gyViŲ pd- j 

jw"uS galėsMuŠ kefeta*' medžių šaknų iščiulpiamo- .^ašfkalbįtL 
gaisų, gaiesi iuo< Keisiuo , mis sultimis. Toje tamsioje . 

. .1Us n. Pan01’ėjes apie ( karceiinėje būsenoje jos I
ju<;sparas>-tisavo ’uzrasu°-ipt.aitūno lygiai n metų. Ir: 

Dalis Lietuvos literatūros se . —taijp kalbėjo aną p0 vasaros laiku'vienu 
ir meno dienų dalyvių buvo karatą ir tvankią liepos mė- migtu visos urmu išsikasa i 
nuvykusi ir į Lenino gimti- nėšio naktį bičiulis Edvar- dienos gyjesą, milijonais aj> 
„„ ‘tti., „i— . dąs k^ėlioinėje į Codą. guldamos > krūmus ir me-

, ' ‘-r . džius. Čia prasideda jų mei-:Jis nemelavo nes Kaimo j lės> vedybų..naujos genera. 
Jurgis ne tik girdėjo tą keis- cijos gimdym0 0 pačilJ 
tą erdves muziką ir paskirus mirties ta jj tebesitęsia 
jos garsus, bet ir matė bei tik kelias ^4^. Po t0 _ 
liete tos muzikos kūrėjus.. Jaunamartės, savo
Mate kai. kuriuos nusrtpu-1 jaunikių muzikos kvieėia- 
sius, bemirštančius ir jvai-: mos juos sutinka, atšvenėia 
nu paukščių beryjamus. Ne-, trumpą „medaus mėnesi“, 
įtikėtina. teko, matyti dau- ■ krbmų įr medžiu žievių įdu- 

bimuose padeda atitinkamą
,, j. -T-. • ’ kieki kiaušinėlių ir, kartu su

"'■ savo meilužiais iki apalpimo
, . , x . _v. , , " i nusilpę, krenta žemėn, išleis-

99S1R " 7 • i - a. •• ^aiP kartais mūsų) lauko ap-; damOs čia paskutinį kvapą.
22,516 metrų gręžinių (vi- stiprinti šią politinę religiją. į kasuose. eidami į mirti, pa-1 Krenta milronais miršta vi-

, lieka savo aprangas kariai... | 33 ^tkartė... 
i * * * i «« *

Šiemet birželio mėnesį ir j pQ ]ęUrj0 laiko iš padėtų tiškas atsidėjimai? savano-l
liepos pradžioje Cape Codo! |ęiaušinėlių išsirita į savo tė-’riškai prisiimtom pareigom.;

Mikulskis mano, kad po 
25-30 metų Lietuvoje gali: 
pritrūkti žvyro ir smėlio, 
kaip pagrindinių statybos 
medžiagų.

Dar to betrūko!

nę — JJljanovską.
i '' •. <

Ta proga Uljanovsko sri
ties komunistų partijos ko
miteto pirmasis sekretorius 
Skočilovas lietuvių delega
cijos pirmininkui Lietuvos

APIE KOLUPAILOS 
MONOGRAFIJĄ

i «t4

P

Naftos daugiausia randa
ma netoli Vilkyčių, Klaipė- komunistų partijos centro 
dos rajone, apie dviejų kilo- komiteto sekretoriui A. Bar- 
metrų gylyje. Ten vienas kauskui įteikė Lenino me- 
gręžinys davęs 89 kubinius į morialo maketą ir saują Le- 
metrus naftos per parą, ki- nino gimtinės žemė 
tas — 31 kubą, trečias—151. 
Naftos rasta dar prie Vėžai
čių ir Deglių. 1973 m. naf- komunistinio šventojo relik-'mi angose tik savo išnaras, 
tos beieškant buvo išgręžta! vijų, kurios turėsiančios su-

- ■ i

' lių, iš kurių išlindo tie nuo-

Vieno iš monografijos au
torių, dr. Jurgio Gimbuto 
nuomone, prof. St. Kolupai- j 
los biografija yra ne vieno i 
žmogaus gyvenimas, o piū- 
vis per jo aplinką Lietuvoje. 
ir išeivijoje. Toji Kolupai
los aplinka apima šimtus' 
žmonių ir dešimtis organiza- ■ 
ei jų bei Įstaigų. Kolupailos i 
veikla buvo šakota, ir jo į 
darbo vaisiai svarūs ir gau-| 
sūs. Tam pasiekti reikėjo 
ypatingai valingo būdo. Turi 
būt, būdingiausias Kolupai-J 
los charakterio bruožas, ly-1 
dėjęs jį per visą gyvenimą,

■ buvo visiškas, tiesiog aske-.

O D A R O G I F T S, INC., -

primena,
kad dabar tinkamiausias laikas siusti

-Z, 4-

DOVANAS SAVO GIMINĖMS

j Lietuvą ir SSSR Kalėdų šventėms:

PRIEŠ 15 METU IR DABAR
J •

Darbininkas liepos 12 d. 
priminė, kad 1959 m. liepos* 
6 d. JAV kongresas priėmė 
įstatymą, kuriuo įvedama 
Pavergtųjų Tautų Savaitė— 
liepos mėnesio trečioji sa
vaitė — ir kad pirmąją to
kią savaitę paskelbė prez. 
Eisenhoweris liepos 17 d.

i
I

gyventojai kiekvieną anks- 
Dabar Darbininkas rašo: • tyvą rytą ir dienos metu gir-

"Nuo prez. Kennedv Sa
vaitės skelbimai neteko 
konkretaus turinio. Prane- 
dant nuo Nixono, Pavergtų
jų Europos Tautų Seimo 
veikla neteko paramos. Ad
ministracinių organų tyla ar 
tuščios frazės užgožė pa
vergtųjų tautų likimą. Ir visKongresas konkrečiai su-;

minėjo per 20 tautų, kuriom i dėlto pavergtųjų tautu vil- 
atimta laisvė ir ivalstybinė j tvs nukreiptos į Ameriką.
nepriklausomybė, o taip pat 
ir kas yra tas pavergėjas, 
būtent: "komunistinės Rusi
jos imperialistinė politika 
tiesiogine ar netiesiogine 
agresija“.

Minėjo ir Amerikos Įsipa
reigojimus: ”Šių užgrobtųjų 
valstybių, jų tautų troškimas 
laisvės ir nepriklausomybės 

yra gyvybinės reikšmės JAV 
saugumui ir turi būti tvirtai 
palaikomas gyvas“.

Ten suprantama, kad Ame
rika nėra tik administracija, 
o ir plačios masės, kurių re
prezentantas Kongresas te
bėra jautrus laisvės idealui 
ne tik sau, bet ir kitiems“.

I

Prez. Eisenhoweris pir
mame atsišaukime sakė:

Kol mes nepanaudosime 
teroro ir sušaudymų viietoje 
be teismo, tol mes nieko ne
pasieksime. Geriau sunai
kinti šimtą nekaltų, negu 
paleisti vieną kaltą.

(Taip Leninas kalbėio 
Čekai 1918 m. sausio 14 d.

• ♦ •

dėjo visur iš medžių sklin
dančią nežemišką muziką, 
nežemiškus garsus. Toji mu
zika, kaip orkestras, kuria
me vyrauja būgnų dundėji-i 
mas ar duslių instrumentų’ 
gaudimas, o kartais kaip pa
skirų solistų garsiniai ripa- 
vimai. • * •

Mūsų žemelės gamta mėgs
ta neįprastumus. Tarpe tų 
neįprastumų ji sukūrė vabz
džių gentį, panašią į Lietu
voje esančius karkkabalius, 
kurie ankstyvos vasaros va
karais siautėja klevo me
džiuose, švęsdam? savo ves
tuves ir medaus mėnesį. Tik 
tuo skirtumu, kad lietuviški 
karkvabaliai savo šeimyniš
kas iškilmes "veseliodami“ 
nekeldavo ir nekelia triukš
mo ir nekuria jokios muzi
kos, o Amerikos žemyne e-, 
šautieji "marsiečia i“ savo 
vestuvių, medaus mėnesio ir 
savo mirties iškilmes palydi

vus panašūs jaunikliai, kren- Nors St. Kolupaila pasiekei 
ta ar medžių kamienu nu-(aukštų profesinės karjeros, 
šliaužia žemėn ir čia tuojau viršūnių, jo gyvenimas buvo i 
įsirausią į amžiną tamsybę, apžymėtas ne pasitenkinimu • 

’ ir materialiniu atpildu, o 
nuolatiniu nerimu, įtampa, 
kova už savo užsibrėžtus i- 
dealus.

Lietuvių visuomenė 
knygą gaus rudenį.

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS 

MAŠINAS, BALDUS.
i Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikro
džius ir maisto produktus.

Didžiulis automobiliu pasirinkimas, pavyzdžiui:

ZHIGULI VAZ—2101
ZHIGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVICH 408—IE
MOSKVICH 412—IE

MOSKVICH — Station Wagons — 426, 427 
ZAPOROZHETS ZAZ — 968.

ZAPOROŽEC ZAZ — 968-E

Kas šiemet negirdėjo 
Cape Code tos keistos mu
zikos, kas nematė cicadų la
vonais nuklotos žemės ir kas 
neregėjo dirvoje, pievoje ir 
vilų darželiuose išraustų ur
vų, iš kurių išlindo busimie
ji mirtininkai, — tas teatva
žiuoja Į tą vietovę 1991 me
tų vasarą. Cicados ten pasi
rodys ir savo muziką iš nau
jo užgros tiktai tais metais.

Kaimo Jurgis

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos.

j niekur negirdėta, niekur ne-1 didelio formato puoš-
Jeigu komunizmo lobui' muzika, būgniniais "fS

veltųjų valstybių tautom reikėtų iinaikinti devynis. Karsato.
pareikžti paramą pavergtų- detantu... vuų gyventojų, vadina- "Keleivio“ administracijoje

1 » Sca" ^ka“ • _______

”...yra verta ir teisinga pa-

VOKIETIJA

Jaunimo iškyla

v • šią,
I

Vasario 16 gimnazijos 
mokytojas Fricas Skėrys 
kasmet ruošia evangelikų 
jaunimo iškylą. Šiemet to
kia iškyla buvo birželio 23 
d. palei Rhieino upę ir per 
Taunuso kalnus.

Geri žodynai j
Anglų-lietuvių kalbų žo-j 

d ynas, V. Baravykas, naujai 
laida, apie 31,000 žodžių, | 
590 psl., kaina $8.00.

I ietuvių-anglų kalbų žo- ‘ 
dynas, redagavo Karaavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie’ 
27.000 žodžių, 511 psl., kai-1 

į na — $5.00. _ ____

PODAROGIFTS, INC\

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIEŠPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir t. t.

| PODAROGIFTS, INC,.

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNlEšPOSYS- 
TORGU.
Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis bendra

darbiaujančios firmos:
/Klientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:
Globė Parcel Service, Ine, 723 M’alnat St, Philadelphia, Pa. 
19106.
Cosmos Parcels Express Corp, 488 Madison Avė, New York. 

,N.Y. 10022.
Package Evpress & Travel Agency, 1776 Broadway, New 
York, N.Y. 10019.

arba mūsų pagrindinė kontora
f

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vė.) 

NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel. (212)—685-4537

b
I
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 30, 1974 m. liepos 23 d.

SLA seimo nutarimai
SLA 58-tasis seimas reiškia padėką Bostono merui 

Kevin A. White už gražius linkėjimus ir svetingą priėmi
mą Bostono mieste. Taip pat-dėkojame jo vietininkei Ge- 
raldmai Marcinauskaitei, lietuvių kilmės, kuri mero žo
džius seimo delegatams gražiai ir širdingai perdavė.

SLA 58-tasis seimas sveikina Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, kovrijantį už Lietuvos laisvę, ir lin
ki jam ištvermės. <

SLA 58-tasis seimas sveikina Lietuvos atstovybes 
Washingtone, Londone, Urugvajuje ir Romoje, Lietuvos 
generalinius konsulus New Yoike ir Chicagoje, Lietuvos 
garbės konsulus Los Angeles ir Toronto, Ont., Kanadoje 
ir kitus Lietuvos atstovus ir remia juos, stovinčius nepri
klausomos Lietuvos respublikos reikadų sargyboje.

SLA 58-tasis seimas sveikina Amerikos Lietuvių Ta
rybą, iki šio meto vykusiai atstovavusią organizuotiems 
Amerikos lietuviams ir gerai gynusią Lietuvos ir paverg
tos lietuvių tautos teises Washmgtoine.

. Dėkojame Lietuvių Bendruomenei už gražius SLA 
| 58-tajam seimui sveikinimus. SLA 58-tasis seimas svei-
* kiną Lietuvių Bendruomenę, kurios veikėjų dalis darbuo
jasi ir Susivienijimo eilėse. Susivienijimui yra brangios 
visos Rietuvių organizacijos, kurios lietuvius ne skaldo, 
bet jungia.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 58-tasis seimas ra
gina savo narius tęsti kovą už Lietuvos laisvės ir nepri-

• klausomybės atstatymą ir ginti pavergtųjų lietuvių teises, 
į kaip SLA iki šiol jas gynė.
t J

— Maiki, ar teisybė, kadi buvo raišas prieš tai, kai:
žmonėms greit pritruks' važinėjo į Egiptą. 1
maisto, ir iš to ant svieto iš-1 — Ar tar arabai jam koją
eis didelė makalynė? ! pamuše? 1

— Kodėl, tėve, taip ma-l — Ne, tėve, jis turėjo
nai? kraujo indų užsikimšimą

— Maiki, aš klausiausi, j kojoje, bet dabar jau pa- 
kaip gazietas skaitė Zacir- sveiko.
kos burdingierius ir paskui 
disputą vedė su zakristijo- vierinu.

— Maiki, aš tam nelabai 
Gali būti, kad pa

nų. ! mušo, ale negražu prisipa
— Tai ką. tėve, jie kalbė- žinti? 

jo?
— Maiki, burdingierius1 

sakė, kad žmonės veisiasi, 
kaip kralikai, o žole misti 
kaip kralikai jie nenori, 
jiem padavai mėsos, sviesto, 
kiaušinių, lašinių ir pyragų, 
o tų dalykų visiems neuž
tenka. Jau dabar čainiukai. 
sako, minta viena sauja ry
žių per dieną, o indusai, 
kurie Indijoje gyvena, badu 
miršta, o kalvių neėda, ba 
jos esančios šventos. Juodu
kai Afrike tūkrtančiais 
miršta ir norėtų parsiduoti 
Amerikai į vergiją, -kad tik 
valgyti gautų, ale Amerika 
atsisako juos pirkti. Sako, 
dabar kita staila išėjo, ir ne- 
valninkų mums nereikia, 
mes turim, sako, per daug 
trubelio su tų nevalninkų 
vaikaičiais, kurių protėvius 
buvom nusipirkę. O ruskiai 
tai gudrūs: jie pasakė Ame
rikai. kad raiketais visą kraš
tą ap»*audys, jeigu greitai 
Amerika nepristatys jų kol- 
chozininkams pyragų. Tai 
Amerikos prezidentas Nik- 
sonas raidavei atidavė jiem 
labai daug kviečių, — visą 
zopostą, ką tik turėjo, ir pa
siūlė šnekėtis anie raketų 
sumažinimą. Ale 
kviečius paėmė ir kitokių 
lengvatų iš=iderėio, o apie 
raketas atsisakė šnekėtis. Ir t kūtvėlos burškiasi kaip a- 
dar. sako, mūs prezidentui 
koja pamušo, kad tašai šlu
buodamas namo sugrįžo.

— Tai kas iš to. tėve?
— O iš to. Maiki. yra tas. 

kad dabar visi kiti kraštai 
reikalaus i? Amerikos mais
to. o mums patiems jo ne
užteks.

— Tėve, tas teisvbė. kad
Amerikos valdžia labai pi
giai rusams pardavė savo 
kviečiu atsargas ir sudarė 
jiems labai lengvas mokėji
mo safvgas, ir taipogi teisy
bė. kad nasitarimai dėl ra- . . . , , _ .
ketu ir kito ginklavimosi ■ sako, kad vien dėl nelemto kimokai, kūne maisto pro- 
nedavė vaisiu, bet neteiav- kviečių panlavuzio -rusams duktus gamina, 
bė. kad rusai mūsų Drezi- turėjo pabrangti duona ir Maiki, 1
dentui pamuše koją. Jis jau infliacija padidėjo ne 6 pro-kad ant svieto nėra parėd-

I

ruski ai

Advokatė dr. M. Šveiką uskienė sutiko ataa-! 
kyti j Keleiviu skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro ! 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at* 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške r^'kia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesius i*** 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 

Boston Five Building 
1895 Centre Street
W. Rosbury, Mass. 02132

Gaunu labai daug užkilau- pristato teismui mirties liu- 
simų iš skaitytojų sekan-! dijimą, ir testamentas tadaj 
šiais reikalais: i ten pat yra paduodamas

1. Kur reikia laikyti testą- teismui patvirti-nti (proba-‘ 
mentą? Niekas negali testamen-

Patartina testamentą pa- f.o pasiimti arba jį išnešti iš 
dėti "saugojimui“ į Probate: teismo 
(kitose valstijose vadinamą)
Surrogate) teismą. Toks tęs-s 2. Dėl laidotuvių išlaidom 
kainuoja aipie 10 dolerių! ....
visam laikui. Testatorių! mi-! re,kal,nSS 
rus, testamento vykdytojas Daugumoje valstijų ban-

čiais reikalais:

mentą? te). Niekas negali testamen-

kas, kuriame yra padėtos 
mirusiojo asmens santaupos, 

.sutinka išduoti apie 2,000 
(dolerių laidotuvių išlaidoms 
: apmokėti tuoj pat, dar teis- 
. mui testamento nepatvirti- 
; nūs. Be to. jei norima, testa
torius gali padėti apie 2.000 
dolerių bendroje sąskaitoje 
(joint account) su savo tes
tamento "saugojimas“ te- 

Itamento vykdytoju. Tokiu 
atveju vykdytojas tuoj pat 

i gali nueiti bankan ir išimti 
laidotuvių išlaidoms apmo
kėti reikalingus pinigus.

Aplamai, yra pavojinga 
padėti bankan santaupas sa
vo ir kito asmens vardu 
joint account , jei nenorima, 
kad mirus tie pinigai atitek
tų "bendrasąskaitininkui“. 
Kitas reikalas, jei suma ri
bota ir reikalinga laidotuvių 
išlaidoms apmokėti.

3. Dėl testamento sudary
mo formalumų.

Liudininkais patartina tu
rėti svetimus žmones, kurie 
nieko pagal testamentą ne
gauna. Jie tik liudija, kad 
matė testatorių pasirašant 
testamentą. Testamento tu- 

jrinys nėra jų reikalas. Tes- 
’tatorius pasirašo liudininkų 

58-tasis SLA seimas užgiria SLA istorijos išleidimą. ' akivaizdoje, o jie pasirašo 
Joje bus nušviestos ir senosios lietuvių gyvenvietės JAV 'jo akivaizdoje ir tuo pačiu 
ir jų Įnašas į šio krašto išsivystymą, šio kraišto, kuriame laiku.
maždaug trečdalis viso pasaulio lietuvių rado užuovėją ' Negalima parašus vėliau 
ir dabar tebegyvena pilnu gyvenimu. surinkti iš atskirų liudinin-

F ‘ kų. Vykdytojams nėra reika-
SLA 58-tasis seimas ragina visus savo narius JAV-se lo dalyvauti. Jie paprastai 

ir Kanadoje toliau laikytis puikių Susivienijimo tradicijų nepasirašo liudininkais, nors 
ir dalyvauti labai veikliai pilietinėse, kultūrinėse, moks- gali tai padaryti, jeigu jie 
linėse, ekonominėse ir visose kitose mūsų organizuoto nieko nepaveldi. Įvairiose 

valstijose reikalaujamas liu
dininkų skaičius skiriasi. 
Massachusetts yra reikalingi 
trys liudininkai, New Yor
ke, Illinois, Floridoj ir dau
gely kitų valstijų — užtenka 
dviejų liudininkų. Jei pasi
rašo trys liudininkai vietoje 
dviejų, — viskas tvarkoje. 
Tačiau jei reikalingi trys, o 
pasirašo tiktai du. — tada 
prastai.

Testatorius gali paskirti 
vieną arba daugiau testa
mento vykdytojų (execu- 
tors). Jis turi teisę? numaty
ti. kad jie turi veikti sutarti- 

, nai (co-executors). Gali jis

domąją Tarybą imtis visų reikiamų priemonių padėti vi
soms SLA kuopoms kartu su kitomis vietinėmis organiza- į 
cijomis pradėti pasiruošti paminėti šią didžią sukaktį.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, seniausia ir gau
siausia savišalpinė lietuvių organizacija pasaulyje, su be
veik trimis šimtais kuopų veikia dvidešimt dviejose JAV 
valstijose ir Kanadoje, nuo New England miestelių iki 
vakarinių ir pietinių valstijų. SL1A nariai dalyvauja visuo
meniniuose, pilietiniuose ir kultūriniuose lietuviškuose 
parengimuose.

SLA yra organizacija, kuri remiasi dorovės princi- | 
pais. politiškai ir ideologiškai nepartinė. Ji iš savo narių
reikalauja tik vieno — būti gerais šio krašto piliečiais ir gyvenimo srityse, 
neužmiršti savo protėvių žemės bei Lietuvos kultūros.

i
dalyvauti visose gyvenimo srityse ir tęsti veiklą savo vie
tovėse Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje.

SLA 58-tasis seimas ragina visas SLA kuopas išrinkti 
ir pasiųsti savo delegatus į Amerikos Lietuvių Tarybos 
šaukiamąjį Amerikos Lietuvių-Kongresą, įvyksiantį 1974 
m. rugsėjo 28-29 dienomis Chicagoje.

SLA 58-tasis seimas įpareigoja kuopų ir apskričių 
iždininkus SLA centrui metų gale pranešti suaukotus pini
gus -kultūrinėms ir labdaringoms organizacijoms.

Mums. SLA 58-tojo seimo delegatams, taip pat ma
lonu pasidžiaugti, kad, minėdamas 88-sius metus, šis sei
mas kartu gražiai pagerbia pasižymėjusius SLA veikloje

>'veteranus. • I - - * , , ... ...
I su mumis išreikšti pasipiktinimą ir pasipriešinti šiam bru- j aymo sritis priklauso

SLA 58-tasis seimas reiškia ypatingą pasitenkinimą įa]uniui. Užtarimo kreipiamės į įvairių kraštų vadovybes.'nam vykdytojui, kita ki- 
: tam. Jis tačp pat gali numa
tyti, kas turi užimti vieno ar 
kelių vykdytojų vietas, jei 
jie, pav., mirtų prieš jam mi- 

' rus, arba prieš tai. kai tes- 
j tamentas bus pabaigtas vyk
dyti, arba dėl kurios kitos a M . . «- •. •į eiti 
vykdytojo pareigų. Lanks
tumas čia yra didelis, ir tes-

Skatinam savo narius suteikti visuotinę paramą mū-
SLA kreipiasi į savo narius, skatindamas aktyviai SU centrinėm organizacijom ALTai, BALFui ir VLI- 

Kui. Mes taip pat siekiame tinkamo atstovavimo šiose 
! organizacijose, kad galėtume jose palaikyti tuos SLA 
principus ir idealus, kurie yra organizuotų lietuvių bend
ruomenių JAV ir Kanadoje pagrindas.

88 metų SLA sukaktuvinis seimas reiškia pagarbą 
lietuvių tautos nariams, kurie be pertraukos tęsia savo 
narsią kovą Lietuvos nepriklausomybei ir laisvei atgauti.

58-tojo SLA seimo delegatai reiškia griežtą protestą 
Rusijos komunistinei santvarkai, taip brutaliai panieki
nusiai pačias pagrindines žmogaus teises, kaip yra įrody
ta neseniai įvykusiomis represijomis ir lietuvių bei kitų 
tautų intelektualų areštais.

Mes (kreipiamės į visas laisvojo pasaulio tautas kartu m numatyti, kad viena vyk- 
’J ’ 1 vie-

— Niekus šneki, tėve!
— O kai dėl maisto, Mai

ki, ar jo pritruks žmonėms 
išmaitinti ?

— Tėve, apie maisto pri-
trūkimą žmonijai išmaitinti 
žmonės jau ginčijosi prieš 
kelis šimtus metų. Prieš 
maždaug pusantro 
metų škotų mokslininkas 
Malthus rasė, kad žmonės 
dauginasi sparčiau negu 
maisto ištekliai. Bet žmonės 
vistiek galėjo išsimaitinti. 
Dėl agronomijos mokslo, dėl 
sėklų atrinkimo, dėl mašinų 
pritaikymo žemės ūkiui ir 
dar dėl daug kitu priežasčių 
oeniai įami paoiuejo. v^-į jaunimo augančiu aktyviu susidomėjimu ir. dalyvavimu Kovojame ir visais kitais būdais, kurie yra mums teisėtai 
kStu negali plačioje veiUoje- j prieinami.
mokslo žinių ir neturi pini-’ Kadangi lietuvių jaunimo studijų praplėtimas Lietu- j 
gų, tad negaili nusipirkti ir. vos istorijos, literatūros, kultūros ir kitose srityse turi gy- ;

____ •  2 •  _   . V   • 1 . J . • •— v — —■> a 4 « _ - - • • — 4 _ • — • _ . — _ F* /-* i

tei pagerinti. O tuose kris-1 tc jo seimo delegatai, priimam rezoliuciją remti savo na
tų ose kaip tik yra labai (ii-’ 
delis gimimų skaičius. Tai; 
jiems neužtenka maisto. .

— Maiki, Ponas Dievas i- 
sakė žmonėms gyventi ir 
daugintis, ale tie, kurie Die- 
vo žodžius užrašė, padarė 
misteiką: jie neįrašė, kad 
reikia sustoti daugintis, jei
gu trūksta maisto. Lietuvoje 
seni žmonės patardavo: 
”Jei neturi pinigų, tai nesi- 
ženyk!“ Ale dabartiniai

šimto

SLA 58-tojo seimo delegatai nuoširdžiai dėkoja SLA 
_. . . ................. antrosios apskrities ir jai talkinusių Massachusetts vals-

priemonių žemdirbys-1 vybinės reikšmes musų tautos gerovei ir ateičiai, mes, 58- ! įjjog kuopų veikėjams už šio gražaus seimo suruošimą
’ ■ šiame Naujosios Anglijos sostinės mieste, istoriškamej VV jyJ KZV, VJ V4V1 J J V W J «£ 1 Vlllvj OC* ▼ \J AACA ,

- rius studentus ir tas mokslo įstaigas, kurios domisi lietu- Į 
vių kalba ir 'jos vieta filologijos bei kiti| mokslo šakų sri- ' 
tyse. ’ -

88 metų SLA sukaktis vėl duoda progą išgarsinti mū
sų Susivienijimą, jo vertę ir vietą gyvenime mūsų narių, 
esančių Šiaurės Amerikoje. 58-tasis seimas taip pat siūlo 
supažindinti jaunąją kartą su šiais istoriniais faktais:

1886 metais lietuvių tautinio atbudimo energingasis 
pirmtakas dr. J. Šliūpas su kitais veikėjais sudarė sąlygas 
šiam atbudimui Amerikoje, įsteigdamas .pirmąjį Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje. Per 88 metus broliškos, kul
tūrinės, literatūrinės, labdaros ir visuomeninės veiklos 

_ __ daugiau nei 100,000 narių ;peręjo per Susivienijimo kuo-
vaikus atiduoda kitiems ar|P‘s Didelės sumo pinigų surinktos ir-padovanotos lietu- 
nori. kad valdžia jiems pa- viltiems ir amerikietiškiems kultūriniams ir patrioti- 
šalpas duotų.

— Tėve, visada ir visuose
kraštuose buvo neatsakingų 
žmonių. Ju yra ir Ameriko
je. Amerikoje yra ipertėk- 
lius maisto, pernai galėjo jš 
Amerikos išvežti maišto 
pertekliaus daugiau nei už 
'9 bili jonus dolerių. centais, kaip buvo tikėtasi, (ko! Pusbonkio neišgėręs, ne-

— Tai kodėl maistas taip f* 7 * ---
pabrango? (pioduktų paskirstymas yra darosi.

— Tėve, dėl to, kad yra biznierių rankose, ir jie gau- — X) įgėręs, tėve, dar 
bendra infliacija, ir žinovai na didesnius pelnus negu fk mažiau suprasi.

Bostone. Gili padėka priklauso šio seimo rengimo komi- Pn*^st^es ne£alčtų
sijai su SLA viceprezidentu Aleksandru Chalpliku prieš
aky, kuri, mus, delegatus, taip maloniai sutiko, priėmė g'H uip
ir globojo.

vys be jokios ženativės, d

niams reikalams. Daugiau kaip $10,000,000 išmokėta na
riams ir palikuonims gyvybės ir ligos ąpdraudomis. Oiga- 
nizacijos turtas išaugęs daugiau itei iki $4,000,000!

Kadangi JAV už poros metų minės 2Q0 metų nepri
klausomybės sukaktį, SLA 584asfe seimas įgalioja Vyk-

i bet 9 procentais. Maisto .gali suprasti, kas čia dabar 
{.produktų paskirstymas yra darosi.
• • • • __ • i • • • ___ ~ l y

— Maiki, man atrodo,

testamentą, kaip yra geriau 
Svar

biausia yra turėti gerai suda
rytą testamentą.

Jei yra reikalingas pati
kėtinis (trustee), juo gali 
būti paskiriami tie patys as
menys, kurie yra paskiriami 
vykdytojais. Galima taip 
pat vienus paskirti vykdyto
jais. o kitus — patikėtiniais, 
viskas pagal reikalą.

Jei neturima asmens, ku
ris gali būti paskiriamas 
vykdytoju arba patikėtiniu, 
— reikia neužmiršti, kad 
bankų "trust departments“ 
gali būti paskiriami ir vyk
dytojais, ir patikėtiniais. 
Deja, tokios bankų paslau
gos gana brangiai kainuoja. 
De to, tie £ mūsų, kurie turi 
artimus gimines Lietuvoje, 
o ne čia. turi šią problemą: 
bankai neturi supratimo a- 

*^'pie mūsų Lietuvoje gyve- 
, nančių žmonių sąlygas. Ta- 
čiau, kai kitos išeities nėra, 
tenka pasinaudoti bankų 
patarnavimais.

Seimas pasiuntė sveikinimą prez. Nixonui ir padėką Į pagal jo nuožiūrą.
už paramą mūsų pastangoms atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę.
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Vietines žinios
Ką tik gavome į

I 
___ _____________ Adomas Galdikas, apie •

150 dailininko Adomo Gal- 
GANA TO JUNGO, Kip> diko spalvotų reprodukcijų Jojama

s LABAI ĮDOMŪS j 
! ATSIMINIMAI Į 
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"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

JOHN’S HARDWARE
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Bostono Lietuvių Tautinių šokių sambūris, kuriam vadovauja 
Ona Ivaškienė, šoks Lietuvių radijo gegužinėje rugpiūčio 11 d 
Romuvos parke, Brocktone.

Ši radijo programa trans-
i sekmadieniais' iš t 

ro Bielinio* atsimintai, 492 ir nespalvotų paveikslų, su stoties VVBUR 90.9 FM 
psl., kaina $5.00. , Charlotte Willard b& nuo ! :30 2;00 vai.

TRYS IR VIENA. Janinos
Narūnės atsiminimai r~- 
rašytojus Gabrielę Petkevi- 
čiūtę, Bali Sluogą, ’ 
Savickį ir Ju tzą švaistą ,171

t —

| Ne Rusija man rūpi. Į ją 
man, mieli ponai, nusispiau- 
ti. Tai tik etapas pereiti į 
pasaulinę revoliuciją.

Leninas

398 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Puodžius ir BAB Sanulo 

TeL: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

i

anglų kalba apie šio mūsų 
?3 įžymiojo dailininko kūrybą

' ir Waldemar George A. Gal- 
T .’ diko biografija. Knyga yra

171 didelio formato pusla- 
brangus kultūrinis tur- 

pls., karna do.UL. ■ gau jr vertinga dovana
TAU, LIETUVA, Stepo-, lietuviui ir kitataučiui. Kai

no Kairio, 4S0 Hsl., kai-' na $17.00, su persiuntimu— 
MES VALDYSIM P a. 1517-30. Gyvenantieji Massa- 

ŠAULĮ parašė L. Dovyde- ka 3% ]es _ g] 
nas, I tomas 268 psl., II to-! . 
mas 248 psl. Kiekvieno romo įce • » * .
kaina $-*.00. i Lietuvių literatūros istori

WE WILL CONQUER' ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
THE VVORLD by Liudas'iki Maironio), prašė Pranas 

■ Dovydėnas. 217 psl., kaina i Naujokaitis, 606 psl., kaina 
į $5.00. ' ‘

ATSIMINIMAI IR MIN
J LYS, dr. Kazio Griniaus 
‘ II tomas. 336 psl. kaina $5

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Audėno atsiminimai
227 psl., kaina..........  I

KĄ LAUMĖS LĖMf 
(apie Salomėją Neri). Pet 
•onė'ės Orintaitės, 234 psl. 
Kaina $3.00.
AlSiAilNliVlAI. parašė Juo 

zas Liūažius, 246 pusią 
niai. kaina......... $3.00

SIAURUOJU TAKELIU
K. B. Kriaučiūno. 178 psl.

• « • « • . •••••••••••••• • $2 
Atsitiktinio kareivio užra-' parašė Liudas Dovydėnas,1 dangišką atlyginimą, nes Dievo-?
- - - ■ ... - - . - ---- _ Vofna tikslas nėra paimti visą žmoni-j «

' jo “ 1 dangų, kaip mes toliau ty-1
> $3.50, į rinėdami pamatysime. ! >.

į Pažadėtasis amžinasis gyve-! , 
nimas per išlietąjį Atpirkėjo' 

‘ kitiują yra palaimintoji viltis,; i

P A V-*’’*'''- *.*«**W

* ’ j chusetts valstijoje dar pri-

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOy

Tęsinys Nr. 20
RADIJO PROGRAMA

i
t

1
I

Kokios policijos jie nori? , Irena Baškienė ištekėjo

Roxbury policija, besivy- Liepos 20 d. Irena Baš- 
dama įtartą kalinį pabėgėlį, i kienė ištekėjo už dr. Edvar- 
jį nušovė. Dėl to sujudo tam d o Jansono, 
tikros grupės žmonės ir rei- T . , . ,. ,..
kalauja. kad policijos pairu-: „ Linkime jaunavedžiams 
liai neturėtų ginklų, taip laimmgTĮ metų 
pat apmokytų šunų ir kt. > 
..Jie, matyti, norėtų, kad: 
policija būtų ginkluota tik' 
alyvos šakele, kurią atkištų 
prieš kriminalistų šautuvus,1 
peilius ar bombas. Tada nei 
kriminalistų tėvai, nei 
giminės ar tautiečiai polici
jos brutalumu jau nebesi-* 
skųstų..

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

{

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

■Fondas. Čia surinkti kone 
j visi mūsų literatūros pradi-

Taip įsižiūrėdami į tuos daly
kus, mes galime matyti, kad 
Dievo p-unas žmonijai išganyti 
suteikia progos visiems, bažny
čiai ir pasauliui. Ne kad visi bū- 
vU išgelbėti, neatsižvelgiant į jų 
pačių bendradarbiavimą dieviš
koje sąrangoje. Ne, Raštas la
jai aiškiai parodo, kad visi, ku
rie tyčia nusideda po pilno tie
sos pažinimo, bus nubausti am
žinu sunaikinimu, — o ne am
žinu užlaikymu kančiose, kaip 
viduramžių tikybos pusakoja a- 
pie tai.

Į
Tikrosios^ bažnyčios atlyginimas

$4.00įninkai, su 'jų kūrybos pavyz- 
*”"* jdžiais, bei mūsų periodinės

* spaudos kūrėjai.
. - ,

Paguoda, akimirkų kro
nikos^, I dalis, parašė Bro- i

BALTIC REALTY A 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas » 
597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-6030

Draudžia namus ir automobi
lius nuo visokių nelaimių.

Seniausia Lietuvių Radijc 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie-! ________ T.
nial3 nuo 1 iki J :30 vai. die i Naujas auto draudimų įstaty
ta. Perduodama: Vėliausių 1mas yra komplikuotas. Draus- 

...... , .1 darni mūsų agentūroje, gausite>asaulilUU Žinių san^auks informacijas bei patarimą,
r komentarai, muzika, dai ! kaip geriausiai apdrausti. 
108 ir Magdutės pasaka.

. .Kitas Įdomus dalykas sąryšy
je su Dievo išrinkimu Krikščio
niškos bažnyčios dalyvauti su 
Kristumi Jo Mesijinėje Karalys- i 
tėję yra tas, kad tokie ištikimi t 
krikščionys gaus aukštesnį utly- 5 
ginimą, negu pasaulis aplamai, j 
Pasauliui Dievas yra pasirengęs ! 
suteikti gyvenimą ant žemės —| 
atsteigti juos i Karalystę, kuri • 
''prirengta nuo pasaulio Įkūri- ] 
mo“, kas reiškia viešpatavimą :

Jokių problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu- 

Biznio reikalais kreiptas , ar aulomebi-

Baltic Floriste gėlių ir dova m 4 4l. .i Taip pat atliekame namų pir- 
nų krautuvę, 502 E. Broad i kimo ir pardavimo patarnavi- 

way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
tnas ir Keleivi*.

mus.
Todėl, jeigu norėtumėte par

duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
turtą, prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030

I
Rugpiūčio 11 d. Romuvos 

parke. Brocktone, seniausių

•y^ •« • . 9 11 k\J * I\Ck 1 d V O L v* V k 111<4> >

! n^S ,a. ’ PSL. kaina [ant žemesnių sutvėrimų čia ant; 
i minkštais viršeliais $5.00, Į žemės. Krikščionims gi jų Vai- ! 
kietais — $5.50. ' !(lovas davė šitokį pažadėjimą: J

« » » 1 ”As einu jums vietos prireng-;

Pašiurpo mano
I ti, kad, kur aš esu, ir jūs ten • 

velnias, t būtumėte“. Taip, bažnyčia gaus
• ■* . .... AtsjtiKtinio Kareivio uzra-, paraše rduaas DOV

i- • ;N- Anglijoje radijo pi ogi a-. šaj J. Januškio atsiminimai,; 7 novelės, 235,-psl., 
ebe«i ,mu £e£uzin#e-# # -127 psl., kaina $2.00. ; minkštais viršeliais

I _. on J T-r> t*> 1 SIAUBINGOS DIENOS ■ kietais — $4.00.
Į Rugsėjo 29 d. LB Bosto- 1944 4 950 metu atritini * * *

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 

18Ką: ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STARINSKAS 

220 Savin IliU Ava 
Dorchester, Masa 

TeL CO 5-5854

i

I

DRAUDIMO AGENTŪRA 
At'ieka įvairių rūšių 

draudimas 
Kreiptis senu adresui 

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvay

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

•Tij

Ino apygardos Lietuvių die- 
Mirė A. Gideika į na Romuvos -parke Brockto- 

Liepos 13 d. mirė naujo--ne* ,
sios kartos ateivis Aleksas' *
Gideika. 62 metų amžiaus,; Lapkričio 3 d. So. Bosto- 
gyvenes So. Bostone. Jno Lietuvių Pilieči ų d-jos 

Velionio šeima buvo liku- ^lėje Sandaros Moterų kiu
ži Lietuvoje. ; našlių karalienės rinki-

i mai.
Laivų statytojai sugrįžo į

j Lapkričio 9 d. Bostono vy- 
> darbą į se^gt^o vakaras So. Bos-

18 savaičių streikavę Ge-,tono Lietuvių Piliečių d-jos 
neral Dynamics bendrovės-III aukšto salėje. 
Quincy laivų statybos darbi
ninkai liepos 18 d. sugrįžo į.

1944 4 950 metų atsiajini
mai. parašė Juozas Kapa 
činskas. 273 pusi, kaina $3

DIENOJAMT, Kinro Bie- Riveia. vert ė. B. Gaučys. 355 ■ ir pasauliui, šventasis 
dnio. 464 nsi.. kxina....$2 00 psL, kaina $6.(10. f ’ ’ ’

PENKTIEJI METAI. Kip-' - , verčiau „vvenima ir mirti;
ro Bielinio, 592 puslapiai.' Medinis dievas. 11 aipsa- 
katna .............  ... $2 00 kymų, -parašė Vladas Mingė- ■

M LAUMĖS LEME Į la, 246 psL.kaina $5.00. ’
Tai rašytojos Petronėlės; * * •

• Amazones džiunglėse, ro-
! v — T * ~ via Įjaiaiinmtuj 1 vutio, ,

1 manas, parase^Jose Eustasio; kurią Biblija pateikia bažnyčiai, 
’ ; Raštas

$2 00 psL, kaina $6j0O. ’ . nesiūlo dangų tiesiesiems bei
— > * * • 1 amžiną kančią piktiesiems, bet

_ . .. tverčiau gyvenimą ir mirtį, ;
Medinis dievas. 11 aipsa-

: Pirmasis žmogus Adomas ne-1 
’ pakluusė ir prarado gyvenimą;

■ * - - - j pagaliau Jėzus atėjo kaipo žmo- i
. iv- 1 gaus Atpirkėjas ir savo mirtimi [

Orintaitės parašyti atsimini* Į Karūna, istorinė trilogija- ant kryžiaus panaikino mirties Į 
mai apie žymiąją poetę Sa- poema iš Mindaugo epochos bausmę. Dėl to pasauliui dar sy-!

- - - - - -------------- kį bus duotu, proga gyventi, ši
ta proga pagaliau ateis j visus; Į 

_i evangelijos amžiuje i 
1 tik pilnai pasišventusieji krikš
čionys aktualiai teturi pilnos 
progos pasinaudoti Atpirkėjo

Karūna, istorinė trilogija- ant kryžiaus panaikino mirties j
icmo 4'5 __ ___ t____ D31 tn nasanlini dar sv- i

lomėią Neri, tiek daug kai- 1237-1268, parašė Anatoli- 
bų sukėlusią ir šiame žemy-' j’us Kairys, 318 psl„ kieti ■ šitame’gi

* a r ; ne. 2S4 pusi., kaina S3. ■ viršeliai, kaina $6.50
T ! -.„JO z ' NEPRIKLAUSOMA LIE-1
Lapkričio 17 d. So. Bosto- . n . « i

T?
iininai liepusio u. sugrįžo 1 : kkldkiiciu 1 < u.uo. nosto- tttua atctatamt di.__ -• . pi ogus jMMnauuun Aipn^judarba laimėle šiokiu tokiu no Lietuviu Piliečiu H_in« ™ ATSTATANT. Ra- į Paragink savo pažįstamus mirties pasekmėmis, šitiems,!
•a' U 1 y ir D°l° Skipičio, 440 puslapiu. j išsirašyti Keleivį. Jo kaina kadangi jie seka Jėzų ir guldo;

Pn • me apries mineJ1_ kaina ...............................$5. metams $7.00. I savo gyvvbes kaipo auką, bus I
Korektūros klaida Įmas’ . . . I______'______________________________ - _ _ , _ !
- i * • * i'

Praeitame numery j buvo. Lapkričio 24 d. So. Bosto-Į 
parašyta, kad Gediminas' no Lietuvių Piliečių d-jos TU I 
Leveckis mirė eidamas , 89, aukšto salėje ramovėnų Lie-į 
metus, o turėjo būti parašy- . tuvo kariuomenės atkūrimo 
ta „eidamas 69 metus.“ 56 m. sukakties minėjimas.

SOUTH BOSTONO

dar ir nemirtingu gyvenimu. ■ 
Tai tie, kurie "ieško garbės,' 
šlovės ir nemirtingumo“. —Ro
miečiams 2:7.

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška® mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva

Metinė prenumerata JAV-se $8.00
Adresas: *

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Quebec, CANADA

1

J

k

’ Pasaulio žmonijos pf.klusnie- 
; siems būsimos Karalystės metu 
bus taip pat duotu proga gyven- 

į ti, bet gyvenimas, kokį jie gaus, 
: bus tik atsteigtasis žmoginis gy 
I venimas, kurį Adomas prarado.
Tuomet paklusnieji gyvens per 
amžius, ne dėl to, kad jie pasi- 

( darys nemirtingi, bet dėl to, 
- kad Dievus padarys juos gyvus. 1

Kodėl pasaulis nėra įtikintas?

CI A SUSIVIENIJIMAS 
O LA LIETUVIŲ

AMERIKOJE382 West Broadway, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai 
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ 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 (Svdfare) 
Skambinti: 2 6 8-8500 Medicare

Master Charge priimama

KAINA tik $ 6 2 5. 0 0

I

> Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS.ATLANTIC TRAVEL SERVICE

Dar yra likusių vietų sekančiose grupėse:

SPALIO 2 ir GRUODŽIO 20 d. d.

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

nesi vėluokite:

Išvyksta: lapkričio 22 dieną (Vilnius, Leningradas)

Grįžta: lapkričio 30 dieną

■ šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuj, Rygoj ir Helsinky 
(jungtis prie ekskursijų galima BOSTONE ir NEW YORKE

*

1

j f j j f ff f rr...........................      ——**"•*»*—»*—*»*"«*

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

South Boston, Mass. 02127

393 West Broadnay, P.O.Box 116

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
(air fares subject to changes)

p.

f

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;; 
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-; į 
tTtuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-.; 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-^; > 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO-: 
RA TORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, HL 60650. JIB J 
Atstovybė, 2498 Daagftl! RdM Wfri4aor, 12, OaL, Carada.;; 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duteburgerair. 7-10, W.;l 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago;; J 
5000 W. 16th SL Cicero; 4754 S. Wood SU niicagop: 
2923 N. Mihvaukee Avė., 1147 N. Adhkmd Avė. CMcago ! 
ir kitur. ♦ j

Taigi pasirodo, kad iki šiol 
1 tikrosios Krikščionybės darbas 
į buvo prirengti būsimus bendra- 
' tėvainius su Mesiju dideliam Jo 
i seniai pažadėtos Karalystės dar- 
J bui. Taigi, šio fakto akivaizdoje 
' visai nestebėtina, kad visas 
bandymas įtikinti pasaulį turėjo 
taip m*aža pažangos per visą 
krikščionių gadynę. Viešpats ži
nojo, kad žmogaus žvilgsniu žiū
rint atrodys, tarsi Krikščiony
bei nepavyko. Pats Jėzus, nuro
dydamas į šio amžius pabaigą, 
pasakė: ”Kuomet Viešpats at
eis, ar Jis ras tikėjimo ant že
mės?“. Todėl faktas, kad pa
saulyje visai mažai tų, kurie ti
ki į. Bibliją, nėra svetimas Die
vui. Jo mylimiausius Sūnus, pa
saulio atpirkėjas, žinojo, kad 
tikrai taip bus, ir dėl to išprana
šavo tokias sąlygas. Tai kita ge
ra priežastis, kodėl mes turime 
tikėti į fui, ką Biblija sako.

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

Lithuanian Rible Studentą, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Vaiky, III. 61362.

(Skelbimas)
t

SLA—jau 80 m et f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių froternaltnė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimas savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugL Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudė* nuo $100.00 iki $lv.OOO.GC

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraudė — En_ 
dovment Insvrance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

8LA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKClDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Retorišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lis apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkite 
* kuopų veikėjus. Ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Geusfte spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
LHbuaaiaa AlHaace ef America
W7 Weet 39th Strrot, Nėr York. N.T. 19M1
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KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

pijant geram Micikey Haberek nor Society, Junior Achie- lankė keletą žiemų ir speci- 
k™ -L vement ir Key Olub. Aukš-, alins kursus MIT.
Dovanas šokių laimėto- tesniojoje mokykloje jis pri-: V. Brandtneris liepos 21 

“ « d. išskrido į Kaliforniją,
padėjo paruošti vaidinimus' Linkėtina, kad jaunasis 
”No no Nanette“ ir „Gods-, Brandtneris, baigęs moks- 
pell“ < lūs įsijungtų į lietuvišką vi-

■ suomeninę ir teatrinę veik- 
Kovo mėn. jis dalyvavo1 lą. kaip ir ‘jo tėvelis, kuris 

programoje International i yra buvęs Bostono Lietuvių 
Student Leader-hip Stone, Dramos Sambūrio iškilus! 
Hill kolegijoje. Be to, jis narys.

T T9 1 • ---- X* • !;|C

V 10LineS ZiniOS į; jame skiriaLouioe Day klausė dramossambūrlui ir

-V O . • ___ • orkestrui.

Hick's už pensininkų, ma-] ► J
i • mės ir paipės ir jaunimo pol-

Operavo inž. J. Vaičjurgį Kas rinks gražuolę?
Seniausių lietuvių radijo

I

Inž. Juozui Vaičjurgiui
Camey ligoninėje padaryta j progl.amų 40 me tų didelė 

j sukaktuvinė gegužinė bus 
rugpiučio 11 d. gražiame 
Romuvos parke, 71 Clare- 
mont Ame.. Brocktone-Mon- 
telloje.

operacija. Ligonis sveiksta, 
bet tebėra ligoninėje.

Linkime greičiau sveikam 
grįžti namo.

kas. valsą, tango ir tvistą.
Lis ar snigs, susitiksime 

Romuvos parke rugpjūčio 
11 d. radijo gegužinėje.

Steponas ir Valentina
Minkai

i

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 1

Moteris lietuvių dainose

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

^COOOOOOOOCOOOGOOGOOCOO

I
i

inž. Viktoro Branaineno i
j šeima augina talentingą stu-1

V I T • JI _ 1 ____ I

Talentingas jaunuolis

Inž. Viktoro Brandtnerio |

fa- JT

Jame gražuolę „Miss Li- 
thuania of N.E.“ ir geriau
sius šokėjus rinks komisija, 
kurią sudaro Ona IVaškienė, i

ldentą. Liepos 10 d. Brockton 
Enterprise apie jį šitaip ra- 
šo zKurią sutiaro u na iva&Kiene,)

Laima Kontautienė (1951Į Viktoras P. Brandtneris, 
. m. gražuolė), Juozas Caspe-į gyvenantis Avon, Mass., 

moterų damininkių dainavi- j fcHen,.ikas č as ir Po‘vi. yra vienas iš 20 studentų A- 
mo pavyzdžių. j las Jančauskas. j --------------

j Lietuvaitės, tarkitės su
į savo draugėmis, sesutėmis •

„Laisvės“ ir „Vilnies“ ša- ’ '

Apie tai Garso Bangų ra
dijo programoje liepos 28 d. 
1:30-2:00 vai. popiet (WB 
UR 90.9 FM) kalbės Birutė 
Vaičjurgytė. Bus duota ir

Uždare klubą

l

merikoje, išrinktų dalyvau
ti ypatingose okeanologijos 
studijoje, kurios įvyks šią; 
vasarą Los Angeles Occi--

’Laisvės“ ir ’ Vilnies“ ša- ir giminaitėmis dalyvauti dentai koietriioie Studiios I liniukai So. Bostone Broad-i šiose gražuolės varžybose. tęsis į kaitės. Jas užbai- 
way 318 turėjo savo Tuoj uzsir^istraokite pas Viktorui bus užskaity-
kur; birželio 24 d. nutarta, Valentiną Minkienę. 502 E. {L ™np,.;„ mpt„ knJwii„a

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

(NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

— SKANI 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.

^===T —y.—~ g ,
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

■ ^OOOOeOOQ03iSiSeOOGOgO9QCOQOO&

rvl 7 J -t f VvnnKienę. ^;tas yienerių metų kolegijoslikviduoti, nes belikę tiktai į Broadvvay, So. Boston. Ma.‘ kursas
9 nariai- Į 02127, atsiųsdamos savo, Viktoras Brandtneris lan-.

Klubo valdybos pirm, bu- ’ vai'dų, amžių ir adresą. i Gardinai Spellman aukš- .
vo E. Repšienė, sekr. II. že-Į Tarkitės taip pat susitikti tesniąją mokyklą. Šį rudenį 
konienė, iždo glob. N. Gri-jsu gerais šokėjais ir daly- įstoja į baigiamąją klasę, 
galiūnienė. ‘ vauti šokių varžybose, gro- Jis yra naiys National Ho-

—.M1

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8*2868

Senas parvirsta ir negir
tas.

n

1■

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ 

Daugiau nei 10 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

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

yra vienintele oficiali Į*t»i- 
ga VVorceaiery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. S viki iena

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

SartainkM N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAy 
8OUT» BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Ea&jamin Mcore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklą* Laayama 
Via-^kic reikmenys namam 

Reikmenys pltzrnberiaBoa 
Viaokia raiežiea daiktai

Telefonas: AN 8-2805 '
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

I p e d i n i s 
OPTOMETRISTAS

; Valandos:
9 ryto iki 5 vai. vak

■ Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Maas

»■

E. KARCHl^i^t

PLOKŠTELE

AINŲ ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
■****♦♦*»»«♦<♦•<•#•♦♦♦#♦♦*<♦♦«♦♦**♦•*♦*•****♦**•****•**•*•••*******'

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND 
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

BOSTONO I LIETUVĄ 
kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

gara ntu otas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak. 

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

H A.J.NAMAKSY į
■ I Rsal Estate & Insurance ; > 
< > 321 Country Club Rd.
;!Newton Centre, Mass. 02159;; 
:: Tel. 332-2645

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja. 
ąMMMMMBNHMB
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TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
;! (RUDOKIUTŽ)
!! OPTOMETRISTI

; Valandos:
■ t nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara
!; 445 BR0ADWAY
!: SOUTH BOSTON, MASS.

Peter Maksvytis 
Carpenter A Bsilder
49 Church Street

K. Milton, Mass.
Atlieku visua pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viauje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal J tisų reika
lavimą. šaukite visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elžbietosį Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kama $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Laisvės Varpas
> LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS < ►

I

IS 
ir

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

5

S k am b ink i ta

:: 
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173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tel. 586*7209

::

6%
M6i%už visus kitus indėlius moka

4
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B The Apothecary
■ LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame liktai vaistus, išpDdome gydytojų re 

; eeptus ir turime visus gatavus vaistus. *.
Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.
8av. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonas AN 8-8021

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vn išskyrus šventadienius ir

oooc

M & T OIL CO., Ine. į
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis jįpil imas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 We»t Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500
Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vaL 
po pietų,

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk ii tom i nuošimčiai — PflnM imifltaNS 

Bankas veikia 109-tuosius metus, ■ą—

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Tartas (AssetsJ yrg 

virš $274,000,000

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 v i s ų 1 ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine

►
►

►►

H

i

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

Trans-Atlantic T rading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

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

393 West Broadvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonta
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