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Ir N. Zelandija pardavė ; 
Lietuvą sovietams

Naujoji Zelandija rugpiūčio 22 d. pripažino Lietuvos 
inkorporavimą j Sovietą Sąjungą. Apie Ui telefonu ii 
Australijos buvo painformuotas Vlilcas, kuris tuoj per
teikė šią liūdną žinią Amerikos Lietuvių Tarybai. Tuojau 
Amerikos Lietuvių Taryba telefonu susisiekė su Naujosios 
Zelandijos ambasada RVasbingtone, kuri iią žinią patvir
tino ir telefonu perskaitė tuo reikalu padarytą Naujosios 
Zelandijos vyriausybes paroMlnmą, kuris savo turiniu 
labai panašus j Australijos

Amerikos Lietuvių 
ir organizacijas 
demonstracijomis 
tauUi.

lietuvius
» ir

lietuvių

I
Naujosios Zelandijos premjero adroesas: The Right J 

HonoraMe Norman E. Kirk, Pritašė Minjster, Parliament i 
Building, Wellington, Nov Zoaiand. 1

Ambasados adresas: Ansbassador Lloyd White, Em- 
bassy of New Zealafrd,T9 Okservatory Cirde, N.W., Wa- 
shington, D.C. 2000A(

Nun
yra Los Angeles, San Fran-

ciscoir New Yusfco mtottaiesą. Chicagoje

Gausui protestoopsnCMi laisvą snytanoų amonių suju
dimas Imis perspėjimas, kad kitos valstybės panašiai tarp
tautinio teisingumo'nelaužytų, sovietų kolonializmui ne
pataikautų, o ir Australija .bei Naujoji Zelandija savo tą 
neleistiną žygį prieš žmonių laisvą {atšauktų.

♦ ALT Informacija

1

Prez. G. Fordas galt būti 
„perdaug genialus”

Jis pareiškė, kad netgi "mylįs“ kongresą, paspaudė 

400 kongresmenų rankas, pasikabino Harry Trumano 

paveikslą, bet jau susilaikė ir pačių respublikonų kritikos.

Fordas padarė vizitą kon- prezidentai per dešimtme- 
greclii ir apie 400 kongres-' čius sukaupė į savo rankas, 
manų spaudinėjo rankas, o -

i taip pat aplankė ir senato j G. Fordas pasiskelbė, kad 
‘ demokratų vadą šen. Mike1 jis būsiąs visiems prieina- 

Mansfield. Jis pareiškė, kad. mas. gubernatoriai, nuėstų 
pritariąs ir įstatymo pro'jek-1 majorai ir kiti galėsią be- 
tui, kuris apriboja ir ilgą są- tarpiškai išdėstyti jam savo 
rašą išskirtinų prezidento 1 rūpesčius ir padktrietė i Bal- 
teisių, kurias ankstesnieji tuosius Rūmus kongreso 

juoduosius atstovus, padary- 
gresui, bet tiesiai pa-akė,1 damas šiems didelį įspūdį, 
kad jis kongresą netgi -”my- Tik vienas tų juodukų spau- 
lįs“... Nors esąs respubliko- dai pareiškė, kad jis iš pre- 
nas. bet pasižadėjo savo zidento. be gražių žodžių, 
veikloje būti "bepšrtyviu“, jokio konkreteJnio pažado 
nes jokia viena partija jo nei’.Tirdęs...
prezidento pareigoms nerin-I
kusi. Į Prez. Fordas savo "meilė

je“ demokratiniam koncra- 
Sakoma, kad per pasku- sui nužingsniavo net tiek. 

Į tižiuosius 10 metų nėra bu- kad ištraukė iš sandėlio buv. 
1 vusios tokios JAV presiden- prez. Harry Trumano pa
to ir Ir—grsan bičiulystės. veikslą ir pasikabino savo
kokia sušvytėjusi per pirmą- kabinete, 
sias tris Geraldo Fordo
"viešpatavimo“ savaites. tai turi tiksią padė

jau savo pirmosiose kak monstruoti visiškai priešin- 
” j bose Fordas ne tik pareiškė £4 nuotaiką, negu buvo prie
’ didelę pagarbą demokrati- P1*2- Nixono. 

bes redaktorius Jonas Valaitis, Tėvynės redakci jos narys Antanas Diržys ir Naujieną vyriausias daugumą turinčiam kon-
redaktorius Martynas Gudelis. ’ i Deja. medaus mėnuo nie-

Riimiinlina umuma * kad amžinai nesitęsia. Jo- Rumunijos šypsena ,.....

I

Liepos 1*4 dienomis Bostone posėdžiavo SLA sei mas. Nemaža jo atstovą ta proga atsilankė ir Ke
leivio įstaigoje. Viršuje kairėj SLA prezidentas Povilas Dargis su savo žmona Gertrūda ir juos 
atlydėjusiais bostoniškiais Aleksandru Čapliku (dešinėje) ir Antanu Andriulioniu. Viršuje deši 
nėj poetas <Nadas Rastenis su savo žmona Julija iš Baltimorės. Apačioje iš kairės į dešinę Vieny

Australijos įmonės protestuoja
r-*’

Hitlerio ir Stalino
Australijoje, ypač Mel- (ką. Nei JAV, nei D. Britani-! Sutarčiai 35 metai 

bourne, išvystyta labai di- ja dar nč nemanančios toi _ .. ,. •
daryti, tik Australfjo nuėju-i,
ti kita kaliu. Tokia šios vy-j kak° ?.5 n’.eta11. kai. ?lt,a"° 
riausybfa politika rodanti, !r S.tallno K41*01™” Rlb’ 
kad ji iš Vakarų (valstybių' ^"Vopas >r Molotovas pa- 

(sferos pereinanti j Ryt’,Mrase sutarti, pagal kun,

dėlė akcija prieš dabartinę 
vyriausybę, kuri pripažino 
Sovietų Sįai jos neteisėtai 
užgrobtas Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

Rugpiūčio 9 d. Melbour- 
ne įvykusiose demonstrači- 

, jose, kuriose dalyvavę apie 
3,000 asmenų, pagrindinę 
kalbą pa&takė Mr. Peacock, 
buvęs užsienio reikalų mi
nisteris. sėdžio, lietuviai. latviai ir

Jis kvietė visus griežtai Į estai, kitų tautybių austra- 
įprotestuoti prieš dabartį j liečiant* pariedant,, ruošia 
Whitlam vyriausybės pditi- mfižnuškas demonstracijas.

'laimė* nuotaika* 
(drumstis ir prez.
’ Tzx Ima?a*

jau ima 
Geraldui 

1 Fordui. Jo kovai su infliaci-Simas Kudirka kitoj Maskvai
m ukiai Iki »W Rumunija stengė- j? įverta komltija algomsStovykloj . vegti nuo Magkvos nepri_ ,r pelnams reguliuoti lmko.
Seeman's Education Fe- klausom, užsienio politikų. ™

valstybių sfer,. ’ I pas-™™ ^nki«. Ueta-V.
T, pat dien, Sfdnčrjuje ir Estu,, šitos su-

demonatrevo apie 2,000 to^esvms.us--n-siamhen 
žmonių. Rugsėjo 17 d., kai P^baltajo valstybes Sovie ų
Auetralijoe parlamentas su- S’Jun8°5 P»/ę^os ,rdar* JAV Nebona»
«rwilr« pavergimą kai kunos (lemo- ”smuks pirmojo rudens po-^ratijos patai.kaudamas so_ Rockefelkm.

vietams. pradeda begėdiš
kai pripažinti.

Primintina, kad Ribben- 
tropas Nuembergo teismo j
buvo nuteistas ir ,pakartas turtingiausią 
o Molotovą? kol kas ramiai a
ilsisi Maskvoje. ! jav prezidentas Fordas

; viceprezidentu pasirinko bu-

deiation telefonu susisiekė Ji remia Izraelį, palaiko di- 
su Simo Kudirkos motina plomatinius santykius su Ki- 
Marija šuhkiene. kuri pa- nija. Ji nedalyvaudavo Var- 
sakė, kad gavusi iš Simo šuto® valstyvių sutarties 
laišką. Jis esąs sveikas ir kariuomenės manevruose ir 
pra-o motiną laikytis, nes nekartą yra pareiškusi, kad 
esanti labai reikalinga. I neįeisianti niekam kištis į 

S. Kudirka dabar esąs savo vidaus reikalus, 
perkeltas į kitą stovyklą, ku-Į Bet jos prez. Ceausescu 
ri yra apie 100 mylių nuo'kalba, minint Rumunijos iš- 
Maskvos. Į laisvinimo 30 metu sukakti.

rodo, kad Rumunija mėgina 
sukti kitu keliu.

ssa

Atidėjo sveikatos 
draudimo įstatymą

Atstovų rūmų Ways and 
Means komiteto .pirm. Mills 
į stalčių padėjo visus svei
katos draudimo projektus,

Fordas pasirinko

Pirmą kartą Kinija ofici- vusį New Yorko gubeinato- 
aliai paskelbė turinti 800 mi-' rių, seniai apie Baltuosius 
lijonų gyventojų. Nuo 1948 Rūmus svajojusį miKjonie- 
metų, kai komunistai prade- rių Nelsoną Reckefellerį. 
jo valdyti, gyventojų skai- o . . .
čiu. padidėję. «•;;. Bei kili ®enataf
taltiniai «ko. ked nuo ko.,dar P^'lrtinti. 

munistų valdžios užėmimo Nelsonas Rockefelleris y- 
Kinijoje apie 60 mik žmo- ra vienas turtingiausių JAV! 
nių prorodo ,.1W. K.ek ..s „vertM„

Pro* Forde, p-įrett j. tikrai ”iekas nežino> ** * 
statytafc burto gyVdtoMuųjų a spėlioja, kad jo turtas sie-

Graikai ir turkai 

kalbasi atbuli
Kipro ?alos krizė taip at

šaldė Graikijos ir Turkijos 
santykius, kad ?iuo dviejų 
valstybių bet koks susitari
mas Kipro klausimu tuo tar

Iš tų šiaudų nebus 

grudų ’ W ■
Prez. Fordas kovai su kai

nų kilimu nutarė sukurti 
Kainų ir algų tarybą, kuri
tegalės tik patarti vyriausy
bei. . . .

j ir šiais metais vargu jie bus
Prieš tokią tarybą jau pa j iš ten išimti, 

sisakė buvęs Nixono laikais)
panašios tarybos pirminin-į Pr°Jekly y1® Ko
kas Graysonas. Jo vadavau (miteto nariai esą suskilę, h*
jamos tarybos nutarimai tu* * šiuo tarpu nesą vilties su-i namų statybai per 3 matas kia pu?ę bilijono ar net dau 
Į*gjQ priverči8močios galios, 1 * /lo,iimwoi innInitiviA numato 211.9 blliono j —i-rr—.i._s_ t._ :_

Prez. Ceau?escu, prisimi
nės sovietų karius, žuvusius 
dėl Rumunijos laidės, pa
sakė. kad jiems didžiausia 
pagarba bus pareikšta So
vietu S-gos ir Rumunijos ko
munistų partijų ir tų kraštų

r»Ai ė., gyventojų ryšių stiprinimu, pu yra neįmanoma* Dėl to ^Mykiau, au
šiuo metu į Kiprą nuvyko . . vaktvbėmia isfcai-Jungtinių Tautų gen. sekre-l™?™ 
torius Kurt Waldheim, ban- .vv.ius v , pirmoje vietoje jai stovi So

vietų S-ga.
Tačiau Ceausescu nepa

miršo pabrėžti, kad, nėra ir 
labai svarbu stiprinti ryšius 
tarp socialistinių vaKybių,

dvdamas suvesti į pasitari
mus bent Kipro graikų va
dą Glafkos Clerides su tur
kų vadu Rauf Denktaš. At
rodo. kad Waldheimui tai 
pavyko, nors tariamasi tik 
dėl karo pabėgėlių globos.

rimas nepirkti chromo iš ra
sistinės Rhodesijo? — visiš
kai nepraktišku užmoju ir 
per plačiu žingsniu į kaire, 
o jo kiek miglotas pareiški
mas, kad reikia amneestuoti 
Vietnamo karo desertyrus 
sukėlė labai pikta veteratų 
našinriešinimą. Tarp kitu 
dalvku konservatyvesnieji 
maldininkai ėmė kraipyti 
galvas, kai Drez. Fordas dar 
kažkaip netvčia oagvrė ir 
epi-kopalų bažnyčios mote
rų reikalavimą leisti joms 
eiti kunigų pareigas.

Taigi jau dabar konserva
tyviojo sparno respubliko
nai savo "geruoju“ prezi
dentu ėmė garsiai piktintis, 
gi Duke universiteto politi
nių mokslų profesorius Ja
mes David Barber, rašyda
mas apie prezidento charak
terį. pareiškė su:1rfU>inimą, 
ar kartais Fordas nebūsiąs 
"perdaug genialus“ prezi
dento pareigoms? Mat, jo 
specialybė esanti išvengti 
priešų. Bet toksai bruožas 
galįs reikšti ir nesugebėjimą

dėl karo pabėgėlių globos, jū santykiai turi remtis eu-^^p^ę^i politinių konfl’kųu 
O tu pabėgėlių Kipre esama | verenumo ir nepriklauso- į daryti prezidento nutarimų, 
net 200,000. j mybės gerbimu ir neslUM- vurje įšaldyti nuo jo

• mu j viena kitos vidaus iri-Įdrgmjys Vadinari, gali jam 
a trūkti prezidentui reikalin-

rasti daugumai priimtino ‘numato $11.9 biliono pašai- gjau dolerių. Taigi, net visų! i, ,
kompromiso. Todėl pirmi-1** . . . į JAV prezidentų ir vicepre-Į Graikų katalikų vyskupas1

Biriu. tuo. projektu, ir pa.; j , Up.«, men. p.- ^entų turtu, sudėjus, lenkiau ginti.
nutarimai be tokios galios dėjęs į šalį, o draudimo rodoje kilo gaisras, kuris kios sumos negausime. ! ii Jordano arabų partiza
bus visiškai mažos reikšmės J bendrovės ir toliau riais pi- padarė apie $10 milijonų Prezidentas Fordas 
ąr net ir žalingi. • liečiu kailį. _ nuostolių. , tuito $250,000 vertės.

bet ir tai kainų kilimo nesu
laikė, o dabartinės tarybos . Jeruzalėje Hilarion Capucci Aišku, nuo priešų Ceau- go kietumo ir atsparumo, 

.prisipažino gabenęs ginklus sescu lengviau gintis rlegu žinoma, tai parodys artima 
' ii Jordano arabų partiza- nuo draugų, todėl jam rei- ateitis — reikšmingu ir sku-. 

turįs nams Jeruzalėje ir į vakari- kia veesti žalčio lankstUfft bių sprondimų reikalinga
nį Jordano upės krantą. politiką. užsienio ir vidaus politika.
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Šiapus ir anapjs „Rusijos imperija tebėra 
taatq kalėjimas”

Altos informacijos
NEW YORK, N.Y.

Ii Vliko Tarybos posėdžio

ŠIAPUS — artėja lituanistinių mokyklų naujųjų 
mokslo metų pradžia. Būtų džiugu, kad tokios pradžios 
dar vis sulaukiame, kad tos mokyklos dar nėra visiškai 
ištuštėjusios. kad dar rūpestingai kiuta keli tėvų komitetų 
nariai, kad žinome, jog kažkur dar yra LB švietimo tary
ba, kuri rūpinasi vadovėliais, mokslo priemonėmis ir'jau-i Aloyzo Mackevičiaus bylą, kuri buvo nagrinėjama š. m. 
nimo skaitiniais. vasario 18 — kovo 5 dienomis. Jie visi, išskyrus Mackevi

čių. buvo kaltinamtprier'sovietine veikla. Mackevičius bu-

į

Jau buvo rašyta apie šalūno Žukausko, Vidmanto*

Viai yra kviečiami 

dalyvauti kongrese

Vyriausio Lietuvos fštais- 
a 

1Ū-

.tual Fed. Savings & Loan . . __ . _
| Assn., Algirdas ir Aldona I vmiJT5?. T?
į Braziai, Liet. Atgimimo Są-’
jūdžio vyr. valdyba. Altos čio 10 d. New Yorke.

Palionio, dr. Izidoriaus Rudaičio. Antano Sakalausko ir Altos centras siuntinėja; Miami skyrius. A-J Meats,, A • Vijiko dai^u,
lietuvių organizacijoms pa-. Kazimieras Oksas. gymiai pain-.
atov^i^Aremt^tos Lietuvhj Amerikos Lietuvių Tary- forJ?p?° v.icePi,™nin'<as> C 
Movus j AmenKO. Lietuvių e r e_ vilko pirmininko parei.

Bet. deja. mūsų bekylanti nuotaika via pat ir vėl nu 
slūgsta kone žemiau nulio... Tiesa, vadovėlių, knygų, pieš-r 
tukų ir popieriaus yra. bet, lietuvi .kos šaknies tėvų skai
čiui didėjant, lituanistinėse mokyklose mokinių skaičius 
mažėja, jų lietuvių kalbos mokėjimas menkėja, vadina
moji ’Tietuviška dvasia“ nesulaikomai blėsta, o dar ir sa
vanorių mokytojų kadrai retėja.

vo kaltinamas vogęs liaudies meno dirbinius, apiplėšęs 
Tryškių bažnyčią. Jis prisipažino tai daręs ir "vogtus“ 
daiktus atidavęs Žukauskui. Jo įjungimu į visų minėtųjų 
bylą norėta pažeisti Žukausko moralinį veidą, ir jį pavers
ti kriminalistu.

O Šarūnas Žukauskas toje byloje buvo svarbiausias 
kaltinamasis. Jis gimęs 1950 m.. Kaimo Medičinis institu
to 6 kurso studentas, komjaunuolis, neblogai mokąs ang
lų. prancūzų ir vokiečių kalbas.

Taigi, nebojant visokių pasigraudenimų ar paskirų 
šviesių pavyzdžių. — išeiviškoji lietuvybė sistemingai
miršta... Jos sveikatai nebegelbsti jokie-prie stalo išmasty-i __ . . ................... , . .. .
ti “aptinki-aščiai" LB apylinkių pirmininkams, nes ir tie , . Kai?Jn?ma81s P'-sipazmo vadovavęs O.wuzacu«,

• ♦ I kunos tikslas buvo savišvieta, -literatūros rinkimas. Jismn -ta . įse •
aplinkraščiai** LB apylinkių pn 

pirmininkai ar jų vaikai taip pat palengva 
gelbsti nei paraginimai mokyklų vadovybėms ir net pe
dagoginiai patarimai ar teoretiniai svarstymai švietimui 
skirtose "Gairėse**.

norėjęs veikti tiktai tarybinio teisėtumo ribose, bet manęs, 
kad vis dėflto reikia taisyti padarytas klaidas, juo labiau, 
kad dėl vienos tokios klaidos 36,000 lietuvių išvežimu mū
sų tautai buvusi padaryta didelė skriauda.

Kaip ten besiteisintume ir begudrautume, tikrosios 
šios jaunosios lietuvybės gairės veda mus tiekiai į tėvus, 
j palyginamai dar jaunas šeimas ir i tuos visuomenės vei-Į 
kėjus. kurie savo kalbomis ir veikla per dienų dienas lie 
tuvindami pensininkus, namie visiškai užmiršta savo vai-, §. Žukauskas savo baigiamojoje kalboje teisme, kuri
kus ir vaikaičius. Kurie, net ir turėdami reikalingas pėda-į apie valandą laiko, sakėsi nesąs socialistinės

Jis prisipažino platinęs literatūrą, kuri. jo nuomone, 
esanti ne antitarybinė, pvz., "Simo Kudirkos teisino pro-
cesas*

Kongresą, kuris fvyks rugsė- ba labai dėkinga kongieso 
jo 28-29 dienomis Chicagoj. rėmėjams.

Amerilco. Liet. Kongrew Kai prieš kelias dienia 
mus delegatus pranehe Dėt- Australijos vyriausvbė pn-
roitasn* Hot Springs. Dėt- leidinys pažino Sovietų Saiungbš
roito SLA 200 kuopa Į kon- l smurtą ir nutraukė Lietuvos

siunčia atstovus Anta- Jau ruošiamas Amerikos valstybės pripažinimą. susi- 
ną Sukauską ir Bronę Su- Lietuvių Kongreso progra-; dariusios salvgos, sunkinau? 
kauskienę, o Hot Spnngs mos leidinys, kurį spausdina - čios Lietuvos laisvinimo 
L. A.S. skyrius siunčia savo dail. VI. Vijeikis. Paskutinė i darbą Tačiau Vliko yeijcla 
pirmininką J. Bagdanavičių. data atsiųsti į tą leidinį sa-! dabar turinti būti dar labiau 

vo sveikinimus - skelbimus sustiprinta ir vienin^espė.
Ną visų organizacijų vai- yra rugsėjo 1 d. Pranešėjas perskaitė'Vilkę

dybos ir jų adresai Afltos protesto raštą, kuri * nwpiū’
centrui yra žinomi, todėl iri Kongreso banketas čio 9 buvo pasiųstas Ąust- 
orgailizaci jos, raštu negavu- rali jos minorui p*»*minrn-
8106 kvietimo, prašomos sa-. Kongreso banketas Įvyks kui Mr. Goueh WhitlAm 
vo atstovus į Amerikos Lie-. šeštadienį, rugsėjo 28 d. 7 j (tas raštas buvo ?s 
tuvių kongresą atsiusti, pra- vai. vak. Pick Congreess
nešant Altos centrui raštu viešbuty. Organizacijos ir 
jų pavardes. .pavieniai asmenys prašomi

• Įsigyti bilietus SI anksto pas
Lietuvių kongreso spaudos

gas, Jurgis Valaitis.

gogo kvalifikacijas. tiesiog visom keturiom bėgte bėga . tvarkos priešas, tačiau manąs, kad tarybų valdžia nesanti 
nuo visiškai tikro ir reikšmingiausi o lietuvybės darbo Ii 
tuanistinėse makvklose.

fs'ipaušdin-
tas paskutiniame Keleivio 
nr.). Pe to. jis sunąžindĮne 
su valdybom nutarimais, ku
riais kviečiami viso pašau- 

Australi
jos vvriausvbei protestus, 
ruošti demonriirariias ir tai 
pač’ri vvriausvbei siusti io- 
se priimtus nutarimus. Di
desniam efektingumui pa
siekti patarta demonstruoti 
drauge su latviais ir estais. 

Amerikos Lietuvių Tarybos Latviu ir estu onganizacudį

banketo vedėja Oną Gra- .. r ......
<r mdiio komiui. I dinskienę. 2512 W. 47th St. ° 1,ctu?ai s'“,tl 
<r rU*H> komu.,. G0c32j te!efo. los vvr-ansvhe,

Sudaryta Amerikos Lietu 'nas 778-6900.
viu Kongreso spaudos ir ra-, 
dijo 'komisija, kuri infor-

■ liaudies valdžia, nes ji atnešta okupacijos keliu. 1918 nae- 
! tų "repodiucija“ Lietuvoje kilusi ne liaudies masėse, o bu- . .
! vusi paruošta Maskvoje ir iš ten Raudonosios arnrijos visuomenę anie šj ne sjunįjnėjami

\ adinasi. lietuvybė palengva ir nesulaikomai gęsta atneėta Į Lietuvą kartu su Kapsuku ir Angariečiu. Jų vai- tik, kas. penken me-i
e; bau- džioje vyravo lenkai, rusai ir žydai, kurie su nepriklauso-’**1 organizuojamą Įvykį, d

--- v T —n--- t --------- ------------------- — i---------------1 I .................... __ j
-ten. kur lietuviškas žodis nėra nei draudžiamas, nei

Kaina $12.50 asmeniui. 
Asmeniški kvietimai nebus

džiamas. kur lietuvbka veikla jokiu požiūriu nėra pavo-( my;bės ištroškusią Lietuvos liaudimi neturėję nieko bend-' j lrnwn*.w įeina • Christine’ posėdis
jinga. o teikia tiktai garbę ir kultūrinę naudą. ro Lietuviai organizavę savanorių kariuomenę dėi to, kad Austine, Vladas Būtėnas.!

v + ; išgintų iš Lietuvos naujus okupantus—bolševikus. kan. Petras Cinikas, Aldona’ Centrinėje savo būstinė-įdvbos nusistatymą painfor-
.\a. o tuo pat metu AAABL b. | = Daukus. Juigis Janušaitis. Je Chicagoje Amerikos Lie- anuotos ir esąs mautas jų vi-

Tnwn'o tuviu Tarvbos centro valdv- rokas nritarimnc

kurios įeina Į PaibpHiio Taū- 
į tu Santalka, anie Vliko’ val-

! Jis priminė Ribbentropo - Molotovo paktą, kuriuo Jurgis jasinskas. Vytautas tuvių Taiybos centro vakly-1 siškas pritarimas.
Mes čia nė nekartosime visiems žinomo dalyko, kad galinas su Hitleriu pasidalino Pabaltijo valstybes. Taigi Kasčiūnas, Petras Petrutis. rugpiūčio 9 d. turėjo sa-1 .

Lietuvos jaunimas dešimtimis tūkstančių veržiasi i moks- i ?r 1940 m vaMžia Lietuvoje buvo atnešta Raudonosios Kazys Pocius, kun. Juozas vo Posėd!’ kuri Pavedė pir-’ J- Valaitj papilde vice-pif*- 
lą ir meną. kietu ryžtu nugalėdamas materialines ir admi- armijos, Tariamos revoliucijos ar revoliucinės situacijos PHmsfcis, prof. Jokūbas Stu- mūriukasi dr. K Bobelis. Be mimnaas Juozas Audėnas m 
nisraeines kliūtis ir savo talentu pralenkdamas okupantą.' Lietuvoje yra ne kas kita, kaip Mykūtus melas. 1940 m. >“»• Valerijonas Šimkus. J°, d?r dafyTo° ^7Tutu.s Teškėt
Tai savaime suprantama, taip savam krašte ir turi būti. huv0 VJ^mi suėmimai ir trėmimai, o pokario metai bu- Urix»as. Matas Zu- SCįK’dfe

_ , . ... vo dar baisesni: teroras, abuožinimai. "žaliūkai“, ”stri- J08- sys, ar. tv. hMiausaas. or. j. (
Bet Anapus vra ir tokiu pavyzdžiu, pi ies ku- , .4< . . . _ . ... . .1 . .: ...... . ...... .. bai , masines tremtys, pareikalavusios apie 300.000 zmo-nuos visa musų savimi be.-ididziuojanti išeivija turėtų is r

gėdos parausti ir nusižeminusi nulenkti

siasi it i -x- j 27 *• -a- t 'sias lietuvių susirūpinimas1 Yv aiti5v^r’ v £•: ir veiklos programos. Jis pa-
Skorubskas, V. Šimkus, T., įnforrnavo jr prano ir 
Kuziene, Eug. Smrigys, A. Algirdo Bražinskų dabarti- 

a • at fakal7lsk2s’J* Blmtrubiene, dėtj kain ie v kal.
Aukštas pareigas Vati- kun. dr. J. Prunskis ir Chi

Linkėjimai ii Vatikano 

Lietuvių Kongresui
nių aukų. O 'kur suėmimai, kailėjimai, lageriai, Įvairios

; represijos, nekaltųjų šaudymas, "Stalino kultas“! Po ka- į
a . • j-i i , k v- . j-i • ro žmonės Į Sibirą buvo vežami ne klasiniais, bet naciona-Antai. dėl lietuviu tauto* gyvybes testir.umo, Jei Lie-1.. . . / .i. -ja - . a •tuvo, LUvė,. dėl jo. kuhūros. dėl nepavejamo, mintie, '“^ motyvais. Dar w **ąr yra žmonių, netolų to- vpk. p. «ar- cagos Altos atstovai J. Bie p

ir melo neiikreipto lietuviško žodžio jauni komuni.tinių ' Tėvyn«‘ “ cinkus atsiuntė sveikinimus liūnas ir SL Mankus. ' P ■
i, Lupini.; vimzmas, varoma nuUutimmo politika. Rusams Lietuvo- ir gajausios sėkmės linkčji-“°įy.ų .,!-•• U 9 • -a t į je suteikiamos kur kas geresnės sąlygos, negu lietuviams- mus Lietuvių Kongresui, ku- Dr. K. Bobelis painforma-

eina j ėjimus, vergu s ovy as ir ne mi i. i Rusų tautybės gyventojų didėjimas Lietuvoje aiškinamas j ris įvyks rugsėjo 28-29 d. vo, kad buvo užaliarmuota
1 darbininkų trūkumu, tuo taupu Lietuvos gyventojai ver* Chicagoje. Vysk. Marcinkus spauda rySum su neteisėtu vaidybai "praktiškų
buojami į Kazachstaną ir kitas Tarybų Šąrimngos ’yjeįte; j apgailestauja, kad pausios Australijos žygiu pripažinti

l Vatikane jam ne- Baltijos valstybių inkonpo-.v 9 4

galva.

bėjo grįžęs iš Europos Vliko 
dr. J. K. Valiūnas He-

i pos 24 d. posėdy.

Taryba, išklausiusi ir iš
diskutavusi abu klausimus,

Gerbiamieji, ar Jūsų "patriotinė** 
rami akivaizdoje tokiu faktu iš A n a p u s

tikrai vra

šiuip mokėki ir mokė mū>Ų protėviai lietuviško rašto caru prie- 
•paudtfe laikais. O kokia# skirtinga# sąlyga# šiandien turime mes!

Šitaip vytkdomui kftlonizacija. RusijosjiįįięiĮU . 
tų katejntfas. Visos pasaulio tautos kw*bj*m£<aiwę. 
sos pažangios jėgos jas palaiko. Tai kuo mes, lietuviai* 
bloggeeni už kitus?

Šarūnas Žukauskas savo veiklos nelaiko nusikaltimu 
prieš liaudį ar tautą ir neprašo sušvelninti bausmės, o rei- 

1 kalauja jį paleisti.

Jis teismui sakė:
— Čia ne teismas, o susidorojimas. Kodėl jis užda

ras? Ar iš tikiu jų teismas bijo, kad Įniršę žmonės ‘jo ne- 
' sudraskytų? Bijote jūs, "susirinkę dėl trupinio aukso, 
' gardaus valgio šaukšto“. Nors iš vaido esate lietuviai, ta

čiau ne veltui 
džiau kanda“.

liaudies išmintis sako: "Savas šuo skau-

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU-

Savo kalbą š. Žukauskas baigė Mykolaičio - Putino 
žodžiais:

"Priešas mus spaudžia geležinėm rankom,
Tačiau brangiausias žodis — laisvė“.

Priminsime, kad Šarūnas Žukauskas nebaustas 6 me
tu? griežto icžimo stovyldon. bet iki rudens paliekamas 
saugumo kalėjime. Matyti, jis bus dar tardomas ir sovie
tinio saugumo "chirurgų“ mėsinėja mas, siekiant ižpiauti 
šio drąsaus žmogaus valią ir sąmonę.

JĮ gynė adv. Kudaba.
Pažymėtina, kad Šarūnui Žukauskui tarp kitų "nusi

kaltimų“ buvo primetamas ir kaltinimas, kad jis padau
ginęs 2 egz. Bostone išleistos Lietuvių Enciklopedijos Lie
tuvai skirto XV tomo.

Tokie sovietinėje Lietuvoje išaugusių rezistentų pa-

. asmeniškai kongrese r?cJfo Altos Toliau buvo iš-amiai dią-
dalyvauti. Ksraitmetas paragi- .kutu(>jamas Vytauto Valtie-

iav l ___ . . nimas siųsti protesto raštus (kūno liepos 20 d. tarybai
JAV kongreso nariai , jr telegramas Australijos vy- • padarytasis pranešimas, ąpį 

su Metuviais iriausybei, atstovybei, kon-į tarptautine padėtį ir mūsų
• sulatams. Altos centrinė į- T loiovrinimn

Jau daigiau kaip 150 staiga tarpininkauja per-
JAV kongreso nariu ir gu-j siunčiant protestus ir yra 
bematorių sutiko ieiti Į A-! persiuntusi daug telegramų.
menkos Lietuvių Kongreso! . .
garbės komitetą. Buvo aptarti Amerikos

| Lietuvių Tarybos suvažiavi- 
JLieturių Kongreso rėmėjai i mo reikalai. Suvažiavimas 

i Įvyks rugsėjo 27 d. Pick 
Amerikos Lietuvių Kong-’Congress viešbuty, Chica- 

rerui aukų atsiuntė: j gOje čia bus Altos vaidybos
Racine Altos sk. - $200.1 * 8t8^°

f s-

T. R. Kuzas Meats, Ine.. 
Dom. ir Roz. Riaukia, Lietu
vių Prekybos Rūmai.

mai.

Rugsėjo 28 ir 29 diėnom 
tame pat Pick Coiųp*ess vieš- 

tv t buty Įvvks Altos šaukiamas
- Pt,50i .aAmerikos Lietuvių Kongre- 
Pu.<jjk* L'et- ycnl I fas. Jame paskaitas skaitys 
valdyba. gr Kasias: "žmogaus

’ teisės Sovietų Sąjungoje“.Po $25: G. Sharko, Ine., 
Chicago Savings & I»&n 
Assn,, Seigan’s Store. Palan
ga, Šėtos linden byrius, Al
tos Detroito sk.. Liet. Atg.

J.

De Paul univ tarptautinės 
teisės prof. M. Cherif Bas- 
siouni — apie Lietuvos tei-

Lietuvos laisvinimo pastan
gas besikeičiančiose sąlygo
se. Tuo klausimu tarvba nri- 
ėmė toki nutarimą: "Ryšium 
su V. Vaitiekūno pranešimu 
anie tarntautinę padėti, ta
rvba nutarė iparei^oti. vį?ųs 
tarybos narius, kad iki š. m. 
rūgščio 15 d. pateiktu savo 
organizariiu visai konkre
čius pasiūlymus dėl Vliko 
veiklos šio meto tanotauti- 
nės politikos sąlygose“.

Posėdžiui pirmininkavo 
dr. Antanas Skėrys, Daibo 
Federaciios atstovas, sekre
toriavo Bronius Bieliukas, 
l ietuviu Rezistencinio S* 
jūdžio atstovas.

(Elta) ,

BALTIMORE, MD. 

Mirė A. Trirbutas

Liepos .10 d. čia mirė Si 
metu amžiaus Anatolijus 
Tvirbutas, 1968 m. mirusiosės Į laisvę ū* išeivių veiklą,

___ r A. Rukšėnas — apie jauną- aktoriaus ir režisieriaus Lpo-
Bijtf anavičius, Vance Fu-:ją lietuvių inteligentiją ir!^b) Tvirbuto brolis. I laido- 
aand Home, Chieagos vy-į laisvinimo darbą. I tuves buvo nuvykusi ir Bos-

Sąjūdžio Hot Springs sk

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA . —-________ _______ -- -- •______________ - $ . T m .
_ ; vyzdžiai turėtų ligi skaudžios sąžinės graužimo aimanos -Andraiiriai Leon’s Sau-i Itone gyvenanti Ipolito Tvir-KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG JDOMIŲ IR visą lietuviškąją išeiviją, gyvenančią laisvėje ir ęOt> Lack Funeral Ho-J Kongreso paruošiamieji buvo našlė akt Liucija Tvir-

NAUJAUSIV LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. medžiaginiame pertekliuje. me> AL&K Federacija, Mu- darbai vyksta sėkmingai. butienė ir kt

v
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Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, ialin ii Lietuvot!

Taip tiesiai ir pasakiau KĄ JOS ŽINOTE APIE
viešbučio valdytojui kuris TELEV1ZUOS PRAEITĮ? 
man paskyrė kambarėlį:) 1

Ponali, aš norėčiau čia už- • Nora į televizoriaus ekra- 
trukti ilgesnį laiką. Sumo-| ną kasdien laikote įbedę no- 
kesiu, kiek pareikalausite. į sį, kaip šitas technikos

ROMANAI

Neleidžia pasimatyti 

su Simu Kudirka
Komjaunimo Tiesa šitą 

Klaipėdos uoste esantį lai
vyną vadina "Lietuvos pre- 

. JAV ambasada Maskvoje 1 kybiniu laivynu . Deja, ja 
du kartu prašė leisti jos at- me nela ne vleno l’etuvisko
stovui aplankyti Simą Ku
dirką, bet atsakymo negavo. 
Tai buvo liepos mėnesį. Da
bar paprašyta trečiąjį kartą. 
Ąrej kartą gaus leidimą, su
žinosime vėliau.

vardo.
(E)

Palangos kurorto ateitis

"Tiesa“ rugpiūčio 16 d. 
rašo, kad į šiaurę nuo Palan- 

. .1 gos ryškėja Vamagupės po-
O pagal konsulannį susi-. įfeiavietė. Jau ateinančią va- 

tarimą tokio trukdymo ne-: jj priims ir pirmuosius
turėtų būti. 1750 poilsiautojų. Kiek vė

liau ten kiekvieną vasarą 
! atostogaus 8,000 žmonių.Lervai rusiškais vardais
i

Klaipėdos uoste dabar j paįang0S miestas jau „ 
Oanmaojait į 109 pasaulio; Iet8 ribas nuo Nimer. 
uostus plaukioja 32 sovieti- jk, t sienos
Uiai rusiškais vaidais pava-' cia numatoma sukurti 5 po-'
dinti laivai, kaip pav.: N. ilsio zonas. 14,000 žmonių 
Jarošenka, A. Archipov, V. galės ilsėtis Kunigiskėse. po 
Favorski, A. Grechov, Po-i 11,000 — Šventojoje bei 
l^rovsk, Podolsk, I. Riabov.. Nemersetoje. 2,000 — Mon- 
Prioziorsk, Jelec, Pravda. čiškėse ir kt.

įs-

Laukiu savo giminių ir arti
mųjų, kurie iš tolimo užkam
pio gali nesuspėti atvykti.-“ 

O viešbučio valdovas: "Ne. 
Jūs negalite čia pasilikti nė 
vienos dienos ilgiau. Mes 
laukiame ir daugiau į čia at
vykstančių svečių.

"Tai kodėl nepastatote 
daugiau tokių ar kitokių 
viešbučių ekskursantams?“

Viešbučio /valdytojas iš 
kaito tiesiai neatsakė. Tik 
.po valandėlės numykė: "Na, 
bus ir daugiau... Galėtume 
Tik dabar dar negauname 
statybai reikalingų medžia
gų-“

Aišku, Maskva neatlei
džia savo spenio, pamąstau 

(Bus daugiau)

stebuklas atsirado ir išsivys
tė, tur būt, nė nepasiteirau
jate. Žinote tik tiek, kad tai 
vyko neseniai, nes dar at

simenamais laikais televiži-

liejo didžiausius žemės plo
tus, be pastogės paliko keli 
milijonai žmonių ir sunai
kinta apie 80% pasėlių. Tautvilą, romanas, parašė

Kadangi ten ir anksčiau Juozas Kralikauskas, 205 
žmonės gyveno labai var- psl., kaina $4*00. 
gingai, tai dabar juos ištiko j
didžiausias badas, o prie to I Abraomas ir sūnus, pre- 
dar choleros ir šiltinės epi- mijuotas romanas, parašė 

Aloyzas Baronas, 206 psU 
kaina $4*50,

demijos. Nors ir teikiama 
nukertėjusiems tarptautinio

jos ne tik nebuvo, bet ir sun- ”!a*°. ’>agal‘,a? b?‘žn?.°?žs 
, v J o vistiek masiniai mušta is ba-ku buvo Įsivaizduoti, kad . , y,
kada nors toks dalykas ga-; lr Wtų 
lėtų būti.

Sunkiausiu keliu, romą-

Kaimo Jurgio užrašai
įspūdžiai iš okupuotos Lietuvos

* 6Ui, Kaimo Jurgis irgi rikoje jos puodukas 
buvo dabartinėje Lietuvoje. 25 centai.
Kąrtu sū kitais gausiais šios 
vaąąpop ekskursantais. Tos 
kelionės įspūdžiai įvairių 
įvairiausi. Galima būtų pri
rašyti < Vidą; Keleivio nume
rį, bet redaktorius sako:
"Parašyk tik tai, kas tau at
rodo įdomiausia, o visa ki
ta, ką ir kiti žino ir matė. pa
tik už durų...“ Taigi aš čia

• »

ooooooaoo^ooooooooo*

Iš tiesų, paveikslų ai* vaiz-’ 
dų perteikimu per atstumą ; 
pirmasis pradėjo domėtis!
dar 1884 m. vokiečių moks
lininkas Paul Gottlieb Nip- 
kov. Vėliau, jo idėją pakni- 
binėjus kitiems, 1925 m. jau 
jau buvo įmanoma radijo

— tik

Ką tik gavome

Į Adomas Galdikas, apie
150 dailininko Adomo Gal
diko spalvotų reprodukcijų 
ir nespalvotų paveikslų, su 
Charlotte Willard studija

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

TRYS IR VIENA, Janinos 
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę, Balį Sruogą, Jurgi

nas, parašė Jurgis Gliaudą,Išvaistą .171
251 psl., kieti viršeliai. kai-|{P“-> įįjū*
laida, parašė J. Gliaudą, 406 ^AU, .^TUVA,
na $5.00. 480

na $2.00.
MES VALDYSIM PA-Kiauros rieškučios, roma

nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Kaimo Jurgis

SOLŽENICINAS — 

UKRAINIETIS

ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 

SU- kai"* $4.00.
2941 WE WILL CONQUER 

| THE WORLD by Liudas 
Dovydėnas. 217 psl., kaina 
$5.00.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
II tomas. 336 psl. kaina $5.

DIENOJANT, Kipro Bio
tinio, 464 pst, kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip. 
ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina ........................ $2.00

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai,
227 psl., kaina............ $4.00

, j KĄ LAUMES LEME 
Lietuvių literatūros istori- • Andrius Vahackas, NE- • (apie Salomėją Nėrį), PeS-

Birutė 
DIEV! AS IŠEINU.
psl., kaina $4.50.

anglų kalba apie šio mūsų 
įžymiojo dailininko kūrybą 
ir Waldemar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra 

ratas, skiltas vartoti publi-, 171 didelio formato pusla- 
kai. pasirodė rinkoje tiktai : piy, brangus kultūrinis tur- 
1939 m. Jį pagamino RCAį^ jr vertinga dovana 
firma New Yorke. ši pati} lietuviui ir kitataučiui. Kai- 
kompanija New Yoitke pa-j na $17.00, su persiuntimu— 
statė ir eksperimentinį tele-« $17.30. Gyvenantieji Massa- 
vizijos siųstuvą ir pradėjo. chusetts valstijoje dar pri- 
transliuoti pirmąsias prog- į moka 3% sales tax — 51 
ramas. 1 centą.

bangomis perduoti paveiks
lus per didelius atstumus. 
Bet pirmasis televizijos apa-

New Yorke leidžiamas!
• 4ukrainiečių laikraštis Svo-( 

bodą rugipiūčio 13 d. rašo,< 
kad ukrainiečių laisvojo u- 
niversiteto Miunchene 
dentų vadovybė 
dabar jau visame
barsčiusi ra£vtoia aoie io! ^įu.uu. lai pirmoji dalis ke-i
ukrainietiška kilme {tas atidaro pasaulinę paro- ,tūrių tomų Lietuvių literatti-ukramietiską kilmę. . dą New Gegužės

Žinoma, tos programos ta- 
I da buvo dar gana menkos.

bu-stUJ i 1939 m. balandžio 30 d

• * •

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

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

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

ja, I tomas (Nuo Mažvydo! MUNO SŪNŪS, romanas ii,
paklaususi’ "*• ov «• ”u’ iki Maironio), prašė Pranas1 suvalkiečių ūkininkų sukili-
•pasaulvie: vo Parodyta» ka*P prezidem- Naujokaitis, 606 psl., kaina i mo 1935 m., I tomas, 280 
na anie in! Franklinas D. Roosevel-, $10.00. Tai pirmoji dalis ke-l psl., kaina $3.00.

Andrius Vahackas, NE*

-onėiėa Orintaitės, 234 psL, 
Kaina $3.00.
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla-
! piai. kaina...........33.60.

Tame pačiame numeryje
d. pertranjsbuotos pirmąjį j užsakė parašyti ’ lietuvių; MUNO, SO£O$, H ; tomas, <IWauči&io. 1*7S

vra ir Solženicino atsaky- kartą beistiolp rungtynes, o Į Fondas. Čia surinkti 0 ž 
mas , birželio 1 d. — bokso rung-,• visi mūsų literatūros p1

į mas.
įtynės.

lodė * 428 psl kaina $4.00$ 
pradM Į Ikaiua ...................... .......... $2.

ninkai, su jų kūrybos 'pavysi-!. Aida*, ar Šešėliai,
džiais, bei mūrij perįodinės p*?f$
spaudos kurčiai. 3 TH.cys KdvalPūnatf, 234 psb, 

kaina$5XXi > • ;•

I Atsitiktinio kareivio 
šai, J. Jąnuškio atsiminii 
127 prfjį kaiha $2;00. ,į;
RASTAI — STRAIPSNIAI

ATSIMINIMAI APIE
9UOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl..

is Suomijos per Baltijos! Solženicinas rašo, kad jo .. —
jūrą laivu mes buvome nu-Įmylimas sęnelįs. vienintelis, ’ Televizijos transliacijom spaudos kūrėjai, 
boginti į Estiją, liūdno Lie- kurį jis atšimėma, buvo dk- Pa7^T^a susidomėjo ir ko-, •
tūvos likimo seserį. Čia vaiz- * rainįetis, taip pat ir jo šei- marcirtes bendroves, kurios j Paguoda, akimirkų kro- .
das jau kitoks. Taline estai ma, kad ukrainiečių kultu- skelbimus., nikos 4, I dalis, parašė Bro-’ napn4a Tnn^a. Tinfnia "" po...
atrodo rūstūs ir nepaslau- ra. gyvenimas ir viltys jam BūIoįvo laikro- nyS RaiĮa. 428 psl.. kaina Tiabl18’. caina ................................. $1.
gūs, jeigu ‘juos užkalbini ru- nėra svetimos nuo jaunystės ^jų skelbimą temokėjo tiktai minkštais viršeliais $5.00,
siškai. Nuduoda, kad tos dienų, kad ir vėliau jis drau- J;, ° dabar uz Menos minu-! kietais — $5.50. . p,„ MEILE TR1

tęs skelbimą plačiai ziun- • • • i pį™.I'"sa’ iri
mos programos metu biznie-, Pašiurpo mano velnias, ps * kainasu ukrainiečiais ira , kalbos savo gyvenime nėra .bk tnimpai, tik prabegda-| ,dėj B *t karf j svarbiausiais gyvenimo me-

maa- rt « ”plačiLi^ tėvynės“,;ta,ssu Jalsbuvęs kartu'

tuojau pat sušvyti dideliu! 
nuoširdumu ir pasidaro pa-l

• • 9

Dabartinė Lietuva Ameri
koje gyvenantiem lietuviam 
vis tiek dar yra uždraustas 
kraštas. Juk jame leidžiama 
pabuvoti vos penkias diene
les, kai bet kur kitur laisva
jame pasauly gali gyventi

slaugiausi. Daug jų yra mo- Į 
kančių anglų kalbą. Galį 
priešingybė prievarta bruka
mai rusiška jai?

Mums po Taliną vežioti

IŠ ŽYMIŲ ŽMONIŲ 

GYVENIMO

Dailininko roma

riai moka iki $80,000. j parašė Liudas Dovydėnas, j 
17 novelės, 235 psl., kaina

mėnesius ar metus, jeigu tik buvo priskirta labai graži ir 
torį išteklių. Tai vis batiuš- nuoširdi esetaitė. Ji puikiai

mokėjo ir rusų. ir anglų kal
bas, o ir savo pareigoms ere- 
rai pasiruošusi ar specialiai 
valdžios apmokyta. Bet kas 
ją žino, ką ji ten savo gra-

kos raudonojo Maskvos ca
ro patvarymai. Net ir ke
liauti tiesiai į Lietuvą nega
li. Tad ir mes pirma buvome 
nųskrafcįyti į Suomiją, o tik 
iš tenai jau nusrkapstėme į; žioje galvoje mąsto!
Lietuvą. Į

• • • j Ji mus pareigingai ve-
Na, Suomijos sostinėje džioj’o po Estijos sostinę, po

IMKITE
IR

SKAITYKITEPirmą kartą televizijoje .‘minkštais vilkeliais $3.50,!
1947 m. buvo suvaidinta ko-, kiptais $4 oft •

mediją, kunos svarbiausiu1 • • • }
aktorium buvo Milton Berle, I Amazonės džiunglėse, ro- 
kuns dar ilgai garsėjo. į manas, parašė Jose Eustasio ‘

1939 m. tebuvo parduota 5 Rlve;a’.vertė ^aučys- 355 Napoleonas, Baltija,
P t psl., kauna $6.00. ’ riiuų parašė Vincas Trumpa,

.* * * ’ 251 psl., įrišta, kaina $6.00.
Karūna, istorinė trilogija- Amerikos lietuvių istorija, 

poema iš Mindaugo epochos redagavo dr. A. Kučas, 639 
1237-1268. parašė Anatoli- pgl., kaina $10.00. 
jus Kairys, 318 psl.. kieti
viršeliai, kaina $6.50.

• • •

Kaip užsidirbti pinigų?

Vaisų karaliaus komp. Jo
hano Štrauso (1825-1899) j tfję 499 televizorių, 1946 m. 
namuose nepriteklius buvo. jų įkaičius kdrilo iki 4.000, 
dažnas svečias. Kartą pas jį j 0 pjmkui jau augo greitu 
užėjo pažįstamas turtuolis tempu: 1948 m. buvo 200, 
ir sako: ___ looo. 1949 m. — 1 milionas.

— Būk žmogus! Nepagai-J 1950 m. — 4 milionai. 19531

Skaitykite 
šias knygas

lesiu 10,000 guldenų, tik iš
mokyk mane groti smuiku.

Štrausas pagalvojo, palin- 
gaivo galva ir paklausė:

— Atleiskite už nekuklu
mą. Kiek jūs uždirbate per 
metus?

— 100,000 guldenų, — at
sakė išdidžiai turtuolis.

— Gal būtų geriau, jeigu 
jūs mane pamokytumėte, 
kaip tai padaryti. — atsakė 
Štrausas.

Helsirtky dar negalima skųs- to Riesto įzymenybes (labai 
tis. Suomiai buvo nuoširdūs fiTązį vitražinė katedra, tik 
lietuvių draugai ir Lietuvos religiniams patarnavimams 
nepriklausomybės laikotar- jau nebenaudojama), vaikš- 
pyje. Jie yra ir šviesiausias čiojome po muziejus ir kitas 
•kovotojų už savo krašto lais- meno įstaigas, kur tik turi 
vę pavyzdys. Jie ir šiandien to akis gali patraukti. Deja, 
laisvi, nors komunistinės maisto ir kitokių kasdieni- 
RusTjos ir apiplėšti, praradę nio vartojimo gėrybių krau- 
nemažą savo teritorijos dalį tuvės kuklios ir varganos.
.ir dar juntamai savo plėš- palyginus su Suomija. O ap
raus kaimyno grasinami. skritai, — ir dvasia čia jau 

nebe ta...
Suomiai ir ekonominiu po- * * *

žiūriu pavyzdingai tvarko- Pagaliau mes Lietuvoje! 
si. Visko pertekę. Rinkoje Vilniuje, amžinojoje mūsų 
valgomųjų produktų pasi- sostinėje! Bet čia pat žen- 
rinkimas didžiausias. Ir žu- gus pirmą žingsnį gimtąja 
vieš. ir duonos, ir mėsos, ir žeme, šmėkštelia nerami- 
daižovių, ir įvairiausių deli- nanti mintis: kodėl tik nen-Įnintelis klasėje sugebėjau 
kates?. Tik pirk ir naudo- kias dienas? Ir tada, kai vi-1 atsakyti į mdkytojoklausi- 
kiz! Vidkn lnmlna narrinnfn. soie Sovietrioie. visos* ins ma.

Klasės didvyris

Garsusis amerikiečių ra
šytojas Markas Twainas 
(1835-1910). lankydamas 
pradinę mokyklą, dideliais 
gabumais nepasižymėjo.

Kartą, parėjęs iš mokyk
los, jis sako tėvui:

— Tėve, ‘jeigu tu vertini 
sūnaus drąsą, tai gali mane 
apdovanoti, šiandien aš vie*

m. — 20 mil. ir dabar yra 
apie 50 mil. televizorių ame
rikiečių namuose.

Televizijos transliacijų ir 
programos priėmimo techni
ka nuolat tobulėja. Šiandien 
turime spalvotąją televijzi- 
ją, o dar po kelių metų, sa
koma, būsianti ir trijų mata
vimų vaizdai, — visas veiks
mas vyksiąs kambario vidu
ry, tarsi realiame gyvenime. 
Tai bus dar laibiau stebinan
ti naujovė.

Nepamiiština, kad televi
zija naudojama ir erdvių ty
rimams : ji astiunčia mums 
vaizdus iš mėnulio, Marso, 
Jupiterio ir kitų planetų, ku
rių jokia teleskopo akis taip 
aiškiai mums negali pateik
ti.
BANGLADEŠĄ UŽLIEJO

BAISUS POTVYNIS

Medinis dievas, 11 apsa
kymų, parašė Vladas Mingė-
la, 246 psl..kaina $5.00.

• • •
Naujųjų metų istorija, —

Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas, 182 psl., kaina $4.50.

• • •
Šilko tinklai, 7 pasakoji

mai. Aloyzo Barono, 
psl., kaina $4.50.

• s •

182

Krikščionis pasaulyje, pa- 
sauliškio vaidmuo išganymo 
istorijoje, Antanas Macei
na. 402 psl., kaina $7.00.

’VVVWWWWWWt^WWWV»
"SAULES ŠERMENYS“

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

Šią didelio formato puoš
nią knygą išleido Algimanto

Chieagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl.
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

Amerikos lietuvių politika 
parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

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

Užkandis, pasakojimai, 
parašė Jurgis Jankus, 216 
pst, kain a$4.50.

UETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 pst, daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina •••••••* >••••• esoeevss $6

Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje, parašė Juozas Žile
vičius, knyga gausiai iliust
ruota, 304 psl., kaina 35.00.

BALADES, šitoj Ubai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................ $6.00

RadviU Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina 34.00.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Suoermann, išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na 33.00.

Nuo krivūlės iki raketos, 
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
35.00.

Melagingas Mikasės kiš
ka*, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antri 
knyga, parašė Bronys Raila,

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (ražo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins. 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L Dargia, K. 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi
ri finas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Antano Škėmos raitų II L 
(dramos veikalai — Julija, 
ir kiti, Žvakidė, Kalėdų 
Živilė, Pabudimas, Vienas 
vaizdelis, Ataraxia), 440 
psl., kaina $6.00.

AR SKAITĖTE
Benedikto

kįą! Visko kupina parduotu- soje Sovietijoje, visose josmą. «...
vėse, užkandinėse ir ręsto- "broliškose“ respublikose Tėvas davė sūnui smulkių Bangladešas— tai nuo
ranuose. Ir amerikiečių ki- gali pabuvoti ilgiau. Kodėl; pinigų ir tik tada paklausė: Pakistano prieš kelerius me- jummumu
Šetiės masto —nebrangu.'tik Lietuvai užkrauta vėl to-J —O ko mokytojas tavęs tus atsiskyrusi dalis, dabar, * , Knvzu Leidimo Amerikos Lietuvių Taryba 
Tik toji kava! Puodukaskia caro našta, kaip po anų klausė? nepriklausoma valstybė su į p * « d raunama ir metų Uetuvos laisvės raHių knygą "Žirgeliai
1 doleris 50 centų... Neteko • senųjų sukilimu, kaip spau- — Mokytojas paklausė, milijonais gyventojų. Ten 1 j administradioie kovoje), parašė Leonardas žveugie4 ? Ją galite gauti
EsiaiNcinti, kodėl ten kavaidos draudimo laikais? Tik kas šiandien ueišimko ,*<»- is Himalajų kalnų tekančios tza:nn $7 99 Šimutis, 498 psl, kaina $10. Keleivy už $3.00. ___
tokia brangenybė, kai Ame- penkiąs :di**n,is tėvynėje , moka?, upes taip patvino, kad uzų ------------- i 1



PtfUapis ketvirtai

vęs muštis neleido. Galų ga
le buvo nutarta, kad, pasi
traukus anglams, Kipro sa
los nereikia atiduoti nei tur
kams, nei graikams, o pa
skelbti nepriklausoma vals
tybe. Taip ir buvo padaryta 
Tos salos prezidentu buvo 
paskelbtas graikų arkivys
kupas Makarijus. Jis ir val
dė Kipro salą.
• — Ar tai tas pats. Maiki 
kuris atbėgo į New Yorką? 

— Tas pats. tėve!
— O kodėl gi jis iš tos sa

vo salos išneGė kudašių?
— Tėve. čia ir yra visas 

politikos sudėtingumas. Ru
sai Viduržemio jūroje tur 
savo laivyną, bet neturi ten 

į gerų bazių. Tai jie ėmė dai- 
Į rytas į Kipro salą. Mat, jeigu 
’ ten turi savo bazę anglai 
tai kodėl neneigti ir ru 
sam? Taigi jie ėmė vesti de
rybas dėl karinės bazės išsi- 
nuomavimo, neabejotinai 

į turėdami tikslą su laiku už
grobti visa sala. Tas, žmo- 

, ma, nepatiktu Tunkijai, nes 
į rusu bazė būtų nukreipta 
prieš Turkija ir tik 50 kilo- 

— Maiki, sakyk tu man,1 čius yra vertas trijų žydų. o jjetrų nuo Turkijos sienos.

LBVIS, SO. BOSTON Nr. 33.1974 m. rugpiūčio 27

SANTAROS. ŠVIESOS SUVAŽIAVIMASšiaurinėje dalyje ir su grai
kais nesimaišė. Vieni prieš j
kitus ginklavosi. Bet kol te- SANTAROS ir ŠVIESOS FEDERACIJOS 21-masis 
nykščius graikus ir turkus guroažiavimaB įvyka š. m. sugsėjo mėnesio 5-8 dienomis ■ 
valdė anglai, jiems tarp sa- Tgfcor Farm, Sodus, Michigan.

Programoje :

Ketvirtadienį, rugsėjo B d.

Paėndkesys su Leonu Lėtu.
Romas Šležas demonstruos radijo programas, pa
ruoštas Bostono Universitetui.

Penktadienį, rugsėjo 6 d.

Vytautas Kavolis — Struktūra, antistruktūna ir emb
lemų motinos.
Algis Miękūnas — Istorijos supratimas dabartiniame 
Europos galvojime.
Mykolas Dranga — Prasmė, kalba ir pasaulis. 
Literatūros kritikų seminaras, vadovauja Kostas Ost
rauskas.
Romo Šležo pašnekesys ir skaidrės iš jo kelionės Lie
tuvon.

šeštadienį, rugsėjo 7 d.

Vytas Dūkas — Socialistinis turinys lietuvių romane. 
Asta Banionytė — Mažųjų tautų problemos.

NEW BRITA1N, CONN.

Mirė Pr. Naunčika*

Liepos 21 d. mirė Pranas
! Naunčikas, 83 m. amžiaus, 
ir palaidotas Šv. Marijos ka
pinėse.

Velionis yra gimęs Plokš
čiuose, netoli Šakių, j Ame-!
rik» atvyko 1913 m ir vis, U' K_

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kroniga, pogrindžio

leidinių Nr. 1-7 rinkinys, 
336 psl., kaina minkštais 
viršeliais $2.50, kietais — 
$3.50. Vūšeiis ir iliustraci
jos Pauliaus Jurkaus, finan- 

i savo prel. Juozas Karalius,

laiką gyveno New Britaine.

Į pensiją jis išėjo prie*? 18 
metų. prieš mirtį dar ilgai 
sii*go.

pos Rėmėjai, 6825 So. Tal- 
man Avė., Chicago. Illinois 
60629.

Ilgesio giesmės, Juozo
Kol buvo pajėgus, velionis A. » .x
,-MSv!.wi. lUhnn„nw».|8’«!«o e’leračciai, 46 psl.. iš- 

leista Argentinoje. Auto
riaus adresas: Catalina 87 
V. Piaggio, San Martin Bue- 
nas Aires, Argentina.

veikė įvairiose lietuvių orga-l 
nizacijose. Jis buvo vienas 
iš tų, kurie sukūrė senu žmo
nių draugiją — Auksinio 
amžiaus klubą, kuriame ėjo 
sekretoriaus pareigas.

vienas armėnas gali atstoti Graikija tuo laiku buvo vai- 
tris grekus arlba devynis žy- .doma karininku grupės. Tai 
dus. O kai vėliau atvažiavau J1€ nutarė, kad reikia nu- 
į Ameriką, tai pamačiau, Yeratl M?ka"JuM salą pn- 
kad šitie trys narodai čia ir Jungti pne Graikijos. Tokį 
biznius pasidalino: žydai į- peiyersmą jie ir padarė, bet 
sisteigė siuvyklas ir tąrgavo- ™rkų kariuomenė išlipo iš 
jo drabužiais, graikai atida- ‘^tos salos pusės ir iki šiol 
rė restoranus, o armėnai '“ėmė apie treodaų visos 

taip pat užkariavo Rytinę pardavinėjo karpetus. Kipro salos, neva gindami
Romos Imperijos dalį iri —. Tėjve, pradžioje kiek- saloje gyvenančius turkus 
1453 metais užėmė jos sosti-Į viena tautybė čia pradėjo Vuo , .V’ Dabar Zenevo-

kas ten darosi, kad turkai ir 
grekai vieni kitus murdąvo- 
ja?

— Tėve, tai yr-a ilga kal
ba. Turkai ir graikai yra se
ni priešai. Turkai atkeliaivo 
iš Azijos, įsimaišė taip ara
bų. perėmė jų kultūrą ir vė
liau arabus užkariavo. Jie

Pažymėtina, kad Pr. Na
unčikas ilgus metus buvo 
uolus Keleivio koresponden
tas.

Jis paliko liūdinčius žmo-
Aieksandras Štromas — Visuomeninė opinija ir tei-, ną Teresę, sūnų Viktorą,

sėtumo problemos Tarybų Sąjungoje. ................. “
Organizacinis posėdis.
POEZIJOS, DRAMOS ir MUZIKOS VAKARAS..
Poezija — Liūne Sutema, Leonas Lėtas, Leonas Ba
rauskas skaito Marių Katiliškį, Kostas Ostrauskas.
Živilė Bilaišytė, Eglė Juodvalkytė ir Austė Pečiūraitė.
Drama — Laima Rastenytė, Romas Kinka ir Darius 
Lapinskas. — Moterys Škėmos dramose.
Muzika — Daivos. Matulionytės fleitų ansamblis gro- į 
ja lietuvių liaudies ir baroko dainas.

dukrą Nellie Terry ir seserį 
Lietuvoj. Jiems reiškiu gi 
lią užuojautą.

Kaimynas

LIETUVIS MOKA 
38 KALBAS

SeĮųnpdįmd, ragsė)° 8 d.

Vankouverio dienraštis 
į"Sun“ rašo apie ten gyve- 
• nantį 35 amžiaus Povilą Ja
nulį, kuris mokąs 35 kalbas 

| ir dar moikąsis naujų. Janu-
Kęstutis Girnius — Abortas, Sigitas Geda ir pasek- Ko t^vas lietuvis, o mo- 
n»ės. ■ ’ ; ’' tina — ukrainietė.
Suvažiavimo metu vyks Jono Dovydėno foto paroda..
Norintieji dalyvauti iš anksto registruojasi Suvažia- P- Janulis vadovauja ver-

«■»___•__ ir__••• • _ /_ .r * j__ .i__  __ fimu Kortzirrvvoi inoamCTaisuzeme josso3u-!viena iauq»e oia praueju dVr^Tkurfos vimo Rengimo Komisijoje: c/o Mr. V. Adamkus, Tabor «">ų bendrovei "Foreignnę Konstantino,,oU. pake,te k£į£ ^SSąSu^uS Farm, sX, Michigan 49126. Service“, kurioje
jo vardą į Istambul ir įkūrė ,______ ______
ten savo sostinę. Turkai bu- džiui. vokiečiai steigė bravo- Graikai ėmė laibai nvkti ant 
vo musulmonai, o Rytų Ro- rus ir gamino alų, švedai lie- amerikiečiu Graikijoje ir 
mos imperijos dalis buvo jo plieną, škotai statė laivus ŽTąikisko?e srityse
graikiškos kultūros ir Rytų ir kūrė bankus. Bet vėliau sukėlė pneš amerikiečius 
apeigų krikščionybės židi-: jie visi virto amerikonais, nartees ir Kipro sostinėj Ni- 
nys. Turkai šį židinį sunai-1 patys susimaišė, ir jų bizniai C0Sjj°J nušovė Amerikos 
kino ar panaudojo savo rei- j susikryžiavo. Tačiau Euro- ambasadorių ir jo sekreto- 
kalams. Jie sukūrė stiprią Į poje senos žaizdos ne taip( nik
valstybę Mažojo’) Azijoj ir 
Europoj bei Afrikoj. Jie už
kariavo Balkanų tautas.

Suvažiavimo Rengimo Komisija Į
dirba 60 vertėjų.

LIETUVIŲ FONDO 
NARIAI

VISAI SUPANČIOJO 
JUDĖJOS UOTĄ

Etiopijos imperatorių 
Haile Selassie, kuris save 
vadina "Judėjos liūtu‘\ jo 
paties kariai jau visiškai su
pančiojo ir ligi minimumo 
sumažino jo teises. Kariai 
pašalino imperatoriaus tary
bą. karinius patarėjus ir jo 
teismą. Spėliojama, kad jie 
visiškai pašalins dabartinę 
civilinę vyriausybę ir visą 
valdžią paims į savo rankas.

"Judėjos liūtas“ viešpa
tauja jau 56 metus. Jis yra 
82 metų amžiaus.

Kadangi krašte siaučia 
nedarbas ir badas, tai ir gy
ventojų pasitikėjimas savo 
karaliumi visiškai nusmuko.

PALEIDO ŽUDIKŲ 
SAMDYTOJUS

KELEIVIO RĖMĖJAI N.J.. J. Beišys. Brockton, 
Mass. Julius ir Renata špakevi

_. , - ... čiaiprisiuntė 100dol.irLie-
Liaugauda, Saddle fnv,:n PnmHp inm-zi-nn mirusi

W. Mikonb, Rochester,
N.Y.,—$13. . F.

greitai užgyja. O ypač Euro- — Tai prie ko čia. Maiki, Brodk, N J. — $2.
pos pietuose prie Vidurže- “a^kadIsrekm Kipre Po ,1: A. WaleykO) Spakeviči^ Nora Lijonas
m>0 juros, kur žmones j™ mušas, su tu, kais. So. Boston, Mass., J. P. Eke- fond, Mass., V. Tarvid, iš yra miręs bet jo vardu pia-
staigeSH ir karštesni. • — Tėve, Graikija ir Tur- ,^ch inveme88^ F]a. Montreal. Que„ G. Chesna, ąasdirbs lietuvybės ugdymo

— Tai kodėl, Maiki, jų kija yra NATO nariai. A- ’ Lyndhurst, Ohio A. Kėka-i,r st’Prlnlmo darbus,
karštis vėl užsidegė? biem *----- 1 - — - -----------

— Tėve, Kipro saloje gy- davė

Graikiją ir visas dabartines 
arabų valstybes, sukurdami 
didele turku imperija. Toji 
musulmoniška imperija nai
kini graikų ir Rvtu krikščio
nybės įtaka. Bet laikui bė
gant Graikija ir Balkanų 
valstvbės atgavo nepriklau
somybę, o arabai atstatė ar ________________,__ ________ ____________ _ ..... ,
naujai sukūrė savo valstv- kai, bet vėliau išnuomavo]no, kad tai buvo padaryta

vena apie 82% graikų ir a- 
pie 18% turkų. Kipro sala 
yra seniai apgyventa ir bu-

tuvių Fonde įamžino mirusį 
d:nl. agronomą Julijoną

—-j- j*- ----- . juynunursi, vfhju, a. įvetus-
biem valstybėm Amerika! Po $6; b. Galinis, Nor- tas, Omaha, Nabr.. A. Son- a. .... n.n. 
davė ginklus. Turkai turi weu, Męse. P, Kntejn. Mia- gaila. Harriaon, NJ„ B. 8u- S y* irAn"1*'“ BaHu 
apie 1,800 tankų, dangini- mfc lUj# KeMH*M<mMlo, kys, Pittsbumh. Pa. J. Kai- lįai įmokėjo 100 dol. ir jai
.io (rėminiu AmnmVmn fin a v~> v'—t-- ____ w , «. it t*___  : T TT>_šia gamintų Amerikoje. Su Mass., A. Bundoriua, Jamai- rys, Detroit, Mich., V. Ragu- 

_ tais tankais ir Išlaipinta ka-lca H»įn, Mass., A. Lukas, lis, Rosemont. Que.. W. 
vo valdoma jvainų valsty- riuomene jie ir užėmė Kipro Detreit, Mich. , Gedwill, So. Boston, Mase.
bių. Ją buvo užkariavę tur- salos trečdalį. Graikai ma-

bes po Pirmoio pasaulinio 
karo, kada Turkija buvo su
mušta. Bet ant senos turku 
imperijos liekanų susikūlė 
nauja modemiška Turkija 
su virš 30 miliįonų gvvento- 
jų. Taigi graikų ir turku ne
apykanta turi sena« šaknis.

— Maiki. bet kodėl tos 
šaknys vėl išlindo iš žemės 
ir ko iie pešasi?

salą valdyti anglams, kurie 
ten įsteigė savo bazę Suezo 
kanalui apsaugoti. Po Pir
mojo pasaulinio karo angiai 
Kiprą pasilaikė savo globo
je. Bet po Antrojo pasauli
nio karo anglų imperijai irs-

su amerikiečių žinia. Dėl to 
jie ir niršta prieš Ameriką.

— O kas bus, Maiki, da
bar? Ar Amerika pasiųs sa
vo marinus užimti KSpro sa- 
u?

— Ne, tėve, aš taip nema-

P. Budrys, Rochester, N. Visiem aukotojams mūsų 
Y.. — $4. .nuoširdus ačiū!

rašė į Lietuvių Fondą nariu.

Liuda Waingortin • Šmi-
taitė paaukojo Lietuvių Fon’ 
dui 25 dol.

— Tū ’e. kai žariio* yra i Turkai norėjo ją pasiimti 
neataušusios, o tik pelenais | sau. nes jie ir anksčiau ja 
pridengto-, tai ir liepsnos; valdė, o anglams buvo tik 
greitai atsuraima. ieitra t'k i išnuomoję. Be to. toji sala 
ant tų žarijų užkrinta kokia'yra arti prie Turkijos. Grai-

tapt ii- jų kolonijoms >r do-,nPtL Toks jvvkjs Mk#^ j,,, 
mimjom virstant nępnkiau- v„„/iauo «,i
somomis valstybėmis, iškilo
ir Kipro salos klausimas.

Po $3: A. Masaįsky. Ba-t 
yene, N J., S. AMnauskas,, 
Rockford, BĮ., I. Kazlaus
kas, North Bay, Ont, J. Pe- Į 
seekąs, Toronto, Ont, A. 
Baika, So. Boston. Mass.. D. ’

Keleivio adnpnįstracija

DOVANOS VAIKAMS

Birutės rytas,—pavyzdin

gos mergytės rytas, atpasa

nors detrama medžiaga. 
Taip buvo ir ši karta. Tur
kai ir graikai yra skirtingo 
būdo žmonės. Turkai vra 
geri administratoriai, geri 
ūkininkai ir geri kariai, bet 
prasti pirkliai, o graikai vra 
geri jūrininkai ir puikūs 
pirkliai bei finansininkai.

— Maiki. pas mus Lietu
voje pirkliai buvo žvdai

kija norėjo Kiprą prisijung
ti dėl to. kad ten gyveno 
daugiau nei 80% graikų kil-

di dėsnį konfliktą, kuriuo gal 
prsinaurlotu tik rusai, kurie 
siekia išplėsti s^vo imperia
lizmą.

— Nu, bet vistiek gali bū
ti visiems blogai, jeigu tur
ke s jau kaitą išsitraukė iš 
makšty savo^riestą šoblę?

— Ne. tėve. visi šie reika
lai gali būti išspręsti taikiai.

mės žmonių. Jie bijojo, kadi Mat. po ilgos kariškos dik- 
turk-ai, prisijungę šią sala. | to tūros Turkijoje dabar vi- 
gali ten gyvenančius grai-įsą politiką tvarko premjeras
kus išpiauti.

— Nu, o kodėl gi turkai
turėtu tuos grekus skersti? 

— Tėve, savo laiku turkai
IŠFikendė daug armėnu, kurie

bet kai aš buvau m«k?u • buvo taip pat pirkliai ir 
vaiske Ir mane nuvežė i O-Į krikščionys, kaip ir graikai, 
desa. to< ten niririwe vertė-j — Nu, o graikai ar turkų 
si ne tik žvdai. bet buvo' negMafcino?

Bulent Ecevit, žurnalistas, 
pcetas ir socialiniu reformų 
šalininkas, turįs krašte di 
ddį pasitikėjimą. O Grai- 
kiidfe, nuvirtus diktatūrai, 
iš ištrėmimo sugrįžo Cons-

daug greku ir armėnu. Nu, 
o Ode«os žmonės sakydavo, 
kad žvdai geri ir kvtri kūp
ėto!, ale vienas grekas kup-

Šiomis dienomis iš kalėji
mo buvo paleisti Annette 
Gilly ir jos tėvas Silous 
Huridleston, kurie prisipaži
no samdę angliakasių unijos 
veikėjui Yabloskiui nužudy
ti žudikus. Jie teismui patei
kė ir kitų davinių, pagal ku
riuos buvo surastas tikrasis 
nužudymo iniciatorius uni
jos vadas Boile, kuris buvo 
nuteistas ilgiems metams 
kalėti.

16 kalėjimo paleistiems 
nusikaltimo bendrininkams 
ir vėliau liudininkams buvo 
duoti nauji vaidai, nauji So
čiai Security kortelių nume
riai. net naujos biografijos, 
ir jie apgyvendinti tokioje 
vietoje, kur jų niekas nepa-

Jau artėjame prie pirmo- -, ži?ta. Tai padaryto tom, kad 
jo milijono užbaigimo, ir Į Boilės šalininkai jų už paliu- 
yra didelė gaibė būti Lietu-; dijimus teismui nenužudy-

Degesys, OleveJand, Ohio,A. Shųkis, H»wthome. N4„ ko^
a VoitK tu rašė Janina Narūne, epai-v ’v.ndlrt,™/ votai iliustravo M. Kulnis-
B. C.. J. LubinSkas. Rose- .nlen4- Ka,na tak ,10°- 
mont. Que., V. Selevončikas, * Lineliai, lengvas eiliuotos
?‘iP^SQnpi^a8a’,A^ TviVS’ pasakojimas jaunimui. Pa- 

u Janina Nartaė. Gausiai
Brotįlyn. N.Y., M. Kiftis, fliustravo Zita Sodeikienė.
S’ftSS’ SLSV n^' Dailiai iiUei<l0 JAV LB Sv.

v t’ ai. B u ' Taryba Chicagoje. Kainą —
Brookhm. N.Y., J. Skerub?- 
kas. Cicero, BĮ.. M. Matuse-.
vičtes. MontraM, Oue., V.’ Miško viešnia, Janinės
T iartbienė. So. Boston. Ma.. Narūnės kalėdinė pasaka 
S. Liepas. Dorcheater Mass., vaika™. gražiai »dvotai 
S. JaneHūnas, So. Boston, iliustruota dail. Vinco AlęĮc- 
MasA-V. Montvilas. S. Bos- sandravičiaus. Kaina $1.80. 
ten, Ma«s.. M. Arobutavičie-, ... .. .
n«. So. Boston, Mass. S., Visos Šios knygos gauna-* 
— mos Keleivyje.

vių Fondo pirmojo milijono 
nariu. Dideli ir nepaprasti 
darbai padaromi pasišven
tėliu aukomis, o auka geram 
tikslui lieka amžina.

tų.

Geri žodynai

Anfių-tietuvių kalbų še* 
dynas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie 3),000 žodžių, 
590 psl., kaina $8.00.

• • *
lietuvių-anglų kalbų ie> 

dvnas, redagavo Kanąri- 
Faraginlr savo pažįstamos naitė ir filapoherekfe, apie 

Bskašyti Keleivį. Jo kaina 127ona Sodžių 511 paikai, 
actams S7.0& na $6.00.

LF Bostono Vajaus Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems mieliesiems aukoto
jams už aukas Lietuviu Fon
dui ir linki gražaus ir lai
mingo gyvenimo!

Vajaus Komitetas

BALTIC APTS CONDOMINIUMS

ir ištrėmimo sugrąžo vona-i - ’
tontine Caramanlij, kuru ir.lMnitRauskas. B Brirtiton, _____
Ti nasHarė nremieni Abie-'*1*- A. Jankauskas. Cicero.,-------------  --- -------——

DOVANA JAUNIMUI j
f    « i • J’ B ____ »_   T—f— Neapykantos ir agnų ninkai yra labai atsakingi to , Vyresniesiems — Julės, Maitom. Tik

506 71st Ava, St. Peterkurg Besek, Fla. 33706

1 ir 2 miegamyją batai, gražės, BMdcrnt 

Jėraa, kraatavių ir aatsbaaą. NeėMelb ricaataa,

*• gyvaBų.

Rt®fė»» arti

žaizdų prisiminimas ten vi- žmonės, ir reikia tikėti, kad , Svabaitės - Gylienės knyga
sada buvo stiprus. Turiesi jie sugebės šias problemas — Let hope so, Maiki! i "Gabriuko užrašai. Kaina
gyveno daugiausiai Kipro išspręsti be karo. —Tikėkimės, tėve! *$3.00.

Brokeriai pageidantiai. Kainos ano 124,000 pradedant.

Tdefe SIS—80M7M.
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Vietines žinios
PERRINKIME GARRETT H. BYRNE 

Suffolic apskrities distrikto prokuroru (District attomey)

Strousky ir Kenneth Bre>- tui j kongresą Josepr Tier- Piliečiu d.jos III aukšto sa-( Lapkričio 3 d. So. Bosto-j 
nahan iš So. Bostono. ney už jų dovanas, platinu- Įėję pirmojo Lietuvos prezi- no Lietuvių Pilievi ų d-jos!

Jie buvo apdovanoti adv. siems ir įpirkusiems laimėji- dento Antano Smetonos 100 salėje Sandaros Moterą klu- 
sukakties iš- bo našlių karalienės rinki-! 

kuri mai.

i eJ ltr Ute* V čUiU vi <*Ll * • i* Ip** ***»vuuv uuivvvi
Louise Day Hicks dovanom, mo tikėtus, iškepusiems vai- metų gimimo sukak 

į Fitzmauriee Motor Sales gius. kilmingas minėjimas.

f

Komitetas Gatrett H. Byrne distrikto prokuroru perrinkti 
John A. Ywoskus,

597 E. Broadway. So. Boston. Mass.

ir Service dovanotų automo
bilį laimėjo Mary Winer iš 
Dorehesterio, So. Boston 
Savines banko dovana $100I ' *į — Annie Zo\ve iš So. Bos
tono, kongresmano 
Moal:
lėktuvui
gal — Helen Ruth iš Dor- 
chesterio. Myopia Club do- rasclarr^ 
vanotą imponuotą kristali
nę dėžę saldainiams —My
kolas Gofenas iš Brockto-! Steponą* ir Valentina 
no. Kitas dovanas laimėjo. Minkai
Algis Matioska iš Piseavvtv.1

rengia Bostono 
jų junginys.

oigamzaei-Dėkojame Onai Gaškie
nei, Laimai Kontautienei.
Henrikui Čepui, Juozui Cas-. 
perui ir Povilui Jančauskuų GALIMA GAUTI 
už pagalbą išrinkti gražuo-Į Keleivio administracijoje 

galima gauti Leono Saba-,, . Joseph ję jr geriausius šokėjus. Dė-
aakiey dovanotą kelionę ^ojame visiems gegužinės 
ttuvu į \ew Aorxą ir at- padėjėjams, korespondentui 

Povilui Žičkui, taip pat laik- 
informavoi 

I

N.J.. F. Simon iš So. Bosto-

• • •
J Lapkričio 9 d. Bostono vy-
i ru seksteto vakaras So. Bos- *
tono Lietuvių Piliečių d-jos i 

aukšto salėje.m
• • O

kurie
aįpie gegužinę.

Nerimas dėl vaikų vežiojimo

Nuo šių mokslo metų pra
bangos dovanas laimėjo: džios visos Bostono mokyk- 

J Ann Roman is So. Bostono,1turi būti integruotos, to- 
»John Adukonis iš Brockto- dėl bene 20'i mokinių turės

I "o ir Ede 

i Braintree.
n. raeunas So.

no, Irene Kentv iš Biockto-’.būti vežiojami j tolimesnes 
no. F. Ruzzano iš E. \Yalpo- nuo gyvenamosios vietos 
le. T. Mušto iš VValpole, S. Į mokyklas.
Marlin iš Brocktono. ir E. ’ Ypač tėvų tarpe yra dide- 
Bentley iš Ho’brook. Į lio nerimo. Daromi susirin-

Konstancijos Yasiliauskie-J kimai, o rugsėjo 9 d. ruošia- nie
nė- iškeptą tortą laimėto nr. 
033S96. gėrimus — 033914.

Meninėje programoje O- 
nos Ivak ienė s šokėjai gra-’ 
žiai pašoko 3 šokius. Ture-, 

! jusieji šokti armėnų šokėjai Į 
*. atsisakė paskutinę minutę. 
Jų vietoje arabų šokėja še- 

1 herezade žavėjo žiūrovus.

ma didelė protesto demonst-į 
racija prie teismo rūmų.

liūno "Sočiai Demorracv in 
Tsar it t Lithuania, 1893— Į 
1904“.

Kaina $1.00.

«•*•**•*****•«•***«*•*•**«••**•••

DIEVO KARALYSTĖS 21X10-

Tęsinys N r. 23

Toje pat pranašystėje a|»ašta- 
ias naudojo "ugnies“ simbolį iš
reiškimui naikinančios Įtakos, 
kuri padarys galą dabartine’ 
piktai santvarkai ir apvalys bei 
prirengs kelią pilnam Dievo Ka
ralystės Įkūrimui — “naujam 
dangui ir nau/ai žemei, kuriuo
se teisybė gyvena“. .

šv. Petras dar sako mums. Į 
kad "elementai" nuo didelio 
karščio sutirps. Kad tai nenuro
do i šios žodinės prusnos ele-

ntus. aiškiai parodo faktas. 
k».td Povilas vartojo tą pati ž«h1Į. 
kai patarė krikščionims nebe-

Lankričio 17 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
75 metų sukakties minėji
mas.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
' įdomu:

Rugsėjo 22 d. 3 vai. po į kad žo,ii, 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa-

grįžti “prie silpnu 
uasaulio elementu"

ir menku šio

Tammany Tigras

parodar.*is.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127 

Pi lodinu ir BAB Sanulo 

TeL: 268-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA f
Seoiaosu Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj An gilioj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 

Lapkričio 24 d. So. Bosto- lociklų ir ii stoties FM, 
no Lietuvių Piliečių d-jos IIL 101.7 mc.. veikia aekmadie- 
aukšto salėje ramovėm* Lie-' niais nuo 1 iki i *30 vai. die
tine kariuomenės atkūrimo ną. Perduodama: Vėliausių

• • •

56 m. sukakties minėjimas. oaaaulinių žinių santrauka 
, r komentarai, muzika, dai- 
too ir Magdutės pasaka.

”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

ši radijo programa tr 
liuojama sekmadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai.

į Biznio reikalais kreipus | 
Į Baltic Florists gilių ir dova- 

.;nų krautuvę, 502 E. Broad- 
i way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8*0459. Tea gauna-

nas iv K»bdrlu

iiDažau ir Taikau
C.smus ii Įsuko ir viduje. 
Lipoau popierius ir uussu

risJtą< pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtHeks įvairių ršMų 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKON1S KONTRIM 
590 Broadw>y

Sa. Boston. Maus. 02127 
TeL AN 8-H61

pavyzdys
“žemė", kai vartoja- ' 

mas Biblijoje. ne visuomet reis-1 
kia žodinės i p.ismės planetą, j 
ant kurios m<-s gyvenanti. ran-, 

čia prana-! 
ir baisėti j 

že- > 
tu-1

’iĮt»
Antana? Matjoška. LB a- Įėję Tautos šventės minėji- dasi Danieliaus 7

l*en-15,115 kalba apie didelĮ
! ną "žvėrį, praryjanti visą 
į ntę". Jei tušai pareiškimas 
'retų būti suprastas pažodžiui, 

ir ragino pro- Rugsėjo 29 d. LB Bosto- tai Via būtu tik neprotinga . pa- 
Bostone lankėsi Samkovai terio dukrelė Ruth (jos se- testuoti. Jis taip pat ragino no apygardos Lietuvių die-

šuo Mary-Ann gražuole bu- piketuoti Bostone vyksimusi na Romuvos parke Brockto- penėtos kąsni? * ‘I
vo išrinkta 1966 m.). Gra- Bolsoj teatro baleto spėk-1 ne. o : sim'tjolinėje gi prasmėje tasai j

• • • / į tekstas pateikia mums labai į

šaulių ■
Juozas1

V* ya a a.a> a»a < ,a,a, a,a,a,a,a Mi*

I nylinkės pirmininkas, kal- 
! bėjo apie Australijos vvriau- 

'•j'svbės Pabaltijo anek-ijos 
I pripažinimą ir ragino pro-

mas — koncertas, kuri 
gia LB apylinkė.

• • s

JON AS STAR1NSKAS 
220 Sarta HUI Avu. 
Dorcheater, Mum.

TeL CO 5-5854

Mina ir Mikas Samkovai vo išrinkta 1966 m.), 
iš Chicagos savo atostogas žuolės palydove buvo išrink- taklius. 
praleido Bostone pas Oną ir ta Rima Patašiūtė, neseniai Jono Vanagaičio 
Antaną Andriulionius. Mi-į atvykusi iš Lenkijos ir apsi- kur no« pirm. inž. Spalio 13 d. 3 vai.

į reikšmingą pamoką — žvėris 
ir žeme aname tekste yra sim- 

popiet Miai.
žinoma, kad dttug, 

čių d-jos trečiojo aukšto sa- pra’'It:.’ I
leje lietuvių radijo valandos r„, žv,., 1(1 pavviks|us viešpa- Į 
Laisvės Varpo vakaras. , taujantieii -enovinio Egipto fa-f 

• • • raonai liūto ženklu pažymėdavo i
m 4 i? r» savo valdžios galyl»ę. ir AnglijaiSpalio 19 d. So. Bostono taipjau ir tu<> iKiėiu tikslu nau-

Lietuviu Piliečių d-jos III a. .loja liūtą savo vėliavoje. Be to.

na Samkovienė yra Onos | gyvenusi pas Bakšius So. Stašaitis Įteikė Steponui ’ So. Bostono Lietuvių Pilie 
Andriulionienės sesuo. Sve-i Bostone. Praeitų metų gra- Minkui šarliu saiungos pa
čiai buvo atsilankę ir j Ke- j žuolė Rita Babravičiūtė įtei- dėkos už lietuviška veikta 
leivio įstaigą ir užsisakė Ke-I kė šių metų gražuolei grožio ra^ą. kuri pasirašė Šaulių 
leivį. -kaspiną ir Joseiph Tiemey. • s?.iup?os pirm. V. Ta mosiū-

j kandidato į JAV kongresą, ■nas ir Jono Vana^ricio kuo- 
Grįždami į Ghicagą. Sam- gražią statulą. pos pirm. J. Stašaitis.

kovai pasiėmė ir O. Andriu- Šokiu varžybas laimėjo:! Dėkojam visiems atsilan- salėje rengiams Bostono Ii- dar yra knueeiu shbinas. nisu, 
lionienę. kuri žada ten pa- pensininku polko? — Stasė kiusiem« i ge'nižine. biznie- tuanistinei mokyklai parem-( y^ko mie ?e n es dar^ turime i 
viešėti iki Lietuvių kongre-{ Vaičienė iš Dorehesterio su ^anis laimėjimo ir ižan- ti tradicinis balius, 
so. Juozu Valieku iš So. Bosto- * dovana*, komrre^manui.

Ino: mamės ir papės polkos?’Tobl? Joseph Moakley, adr.' Lapkričio 3 d. 3 vai. po 
— Vanda ir Juozas Sudakai i Louise Day Hicks. kandida- pietų So. Bostono Lietuviu 

Norfolko: jaunimo pol-
Mūsų padėka

Mūsų radijo 40 metų su
kakties gegužinė rugpiūčio 
12 d. sutraukė gražių svečių.

Joje šių metų gražuole 
”Miss Lithuania of N.E.“1 
buvo išrinkta Onos ir Sto

kos— Lina Šimkutė iš Quin- j 
cy su Rimu Veitu iš Miltono: t 
valso — Catherine Kuzmich | 
’š Brocktono su Leonu Ko- 
lod jacku iš Dorehesterio: 
tango — Rima Patašiūtė su

pono Volkavičių iš Dorches- X šokėju: tvisto — Elaine

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS EKSKURSIJA

Išvyksta: lapkričio 22 dieną (Vitnins, Leningradas) 
Grįžta: lapkričio 30 dieną

KAINA tik $ 6 2 5. 0 0

|Dar yra likusią vietą ireiose DVIEJŲ SAVAIČIŲ grupėse:] 

SPALIO 2 ir GRUODŽIO 20 d. d.

[šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuj, Rygoj ir Helsinky^ 

[Jungtis prie ekskursiją galias BOSTONE ir NEW YORKe]

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

nesivėluokite:
i Šnnitkesiiių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j|

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seuth Boston, Maaa. 02127

393 West Broadway, P.O.Boa 116 

Tetefoass: 288-8704

Savininkė:

(air fares subject to changes)

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadtray, So. Bostone 
KARL MK HELS ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai
s i ū I •

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ '
įskaitaat:

• AKINIŲ PRIRINKIME
• 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 ..1 i e t aviškai !
Medieaid (Welfare) 

Skambinti: 268-8500 Medieare
Master Charge priimama

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentu Ins- 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jū®M giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 10 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 

l RATORY, 1437 So. 49tb Avė. Cicero, HL 00050. JIB*
| Atstovybė, 2498 Daugeli Rd„ Wlnšaor, 12, Ont, Carada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Dattargeratr. 7-10, W. 
Germanv. Vaistinėse: J A J, 2557 W. OOth St. Chicago: 
BOth Avė. & 14th St., Cicero, 1040 W. 47th St., Chicago. 
2923 N. Mihraukee Ave^ 1147 N. Aehlaad Avė- Chicago 
ir kitur. ' Jį

•#eeeeeeeeeeeeee»eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeraweeee |

Visiems

Tammjiny tigrą, demokratu asi
lą ir G.O.P. partijos dramblį.

Biblija taip pat vartoja sim- 
bolinę kaina Įvairių didelių že
mės istorijoje buvusių pasauli
nių valdžią pažymėjimui. Todėl 
aukščiau pažymėtame tekste 
vaizduojame, kad simbolinė “že
mė“ — organizuota visuomenė 
— yra “žvėries“ praryjama. Tai 
laliai tinkamais paveikslas, vaiz
duojantis saumylingą valdančios 
klasės organizaciją, pasisavinan
čią visuomenės turtą savo sau- 
mvlingam naudojimui. New 
Yorko respublikonai gali būti 
palinkę piešti, kati Tammany 
“tigras“ ryja miestą; ir iei jie 
tai darytu, mes juk neturėtume 
vargo suprasti, ką jie reiškia 
Kam tat turėti kažkokių ypatin
gu sunkenybių, pastebėjus, kad 
Bibli jas vartoja panašius sim
bolius ?

Terminas "kalnas“ panašiai 
vartojamas Biblijoje simbolinėj 
prasmėje: ir kai taip vartoju
sias, reiškia karalystė. — vie
na ar daugiau šio pasaulio ka
ralysčių. arba busimojo amžiaus 
Mp«’iine Karalystę.

**Jūra“. kai vartojama šven
tajame Rašte figūros prasmė
je, vaizduoja žmonių minias: 
jūrų “ūžimas" gi nerimstančias, 
nepatenkinančias tų minių sąly
gas. — žiūr. Izaijo 17:12.13.

Viena iš Biblijos pranašys
čių, liečiančių tai. kas dabar 

, vyksta žemėje, sako. kad "kal
nai“ buvo nunešti i jūros "vidu- 

! rj“. čia turime labai tinkamą 
iliustraciją, liudijančią faktą, 
kad jau daug karalysčių pakliu
vo j triukšmingu žmonių minių 
rankas — ir kad kiti galingi ci
vilizacijos "kalnai“ panašiai bus 
kilsiančio nepasitenkinimo po 
tvynio praryti, nes bangos nuo
lat kyla ir daužo jų tvirtoves.

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

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. 3rd Street,

Spring VaB«y, K. 61302.

(Skelbimas)

aAV Al TRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja asai irt o jus apR pasaulinius tr Ketuvtlki 
(vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pae 
apie visus mūsų visuomeninio* bei kultūrinius klausiame. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame taukla- 
uie abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visieum 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA VIEPI’VA" yra dinamika. m«sų Iš
eivijos laik ramtis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kurio koveis ir dirbu ui 
Bepriklausoma IJetuva.

Metinė prenumerata JAV^s 88.00 

Adresas:
7722 George Street. LaSalIe-Mentreal. 690. Quebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 motų tarnauja Beturiu 
jo daugiau kaip SArTYNIS 
nariams

8LA—didžiausia Beturiu fnternalhiš
duadu gyvybių apdraa4< Ir Mgojo paiaiųų. kuri yru 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neteike pHaa. o toikbi 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pnm 
kapitalą, tad jo apdrandu Ukn ir m 
Hutaris čia gali gauti Kairių klasių 
aptraudM nuo $100.00 iki 8K.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerų Trapumų jų
8owment luaurrare, kad jaunuolis gautų pinigus 
autttojo mokslo studijoms ir gyrenimo pradMuL

BLA—duoda VAIKAMS ir jaunooliams labui pigių TBBM 
apdraudą: ui 8LOOO.OOapdraudė 
Oo motam.

SLA—AKCIDENTALB APDRAUDA

tr
MILIONUS dolerių

klubų ir draugijų oariama. U 81.000.00 
Mo opdraodoo mokestis 82.00 |

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu kolonijų- Krripkitli 
• kuopų reikėjus. Ir Bo pločiau paaiškins apto

Gnastta spausdintas tafmmsiUaa jelgi

007WsM90th Notr Tark, N-Y. 10001

1
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Vietines žinios
•f Padėka

i Nuoširdžiai dėkoju geros 
! valios tautiečiams-ėms, ku
rie lankė mane ligoninėje 
s’ nkios ligo- metu, siuntė

stiprino ir teikė vilties grei
čiau grįžti prie sveikųjų, 
bet, negalėdama kiekvie-

| Bostonų atvyks žurnalistas 
Bronys Raila

‘ė’es, dovanas ir paguodos keleivi

nam išreikšti savo padėkos: Los Angeles gyvenantis 
asmeniškai, siunčiu ją per)įžymusis žurnaJistas, kelių

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

LB apygardos Lietuvių

diena
Malonus svečias ii Toronto; laiškus, linkėdami greičiau 

. [pasveikti, ypač Brocktono 
Praeitą savaitę mūsų įstai-, Nukryžiuotojo Jėzaus sese- 

Lietuvių B-nės Bostono lašėsi Tėviškės Žibu-j jėms maldas ir raminan- 
apygardos Lietuvių diena redaktorius kun dr., čius žodžius.
šiais metais įvyks rugsėjo 29 Pranas Gaida. Jį atlydėjo |
d. Romuvos Parke, Brock-1 ,kaimynas Antanas Ypatinga mano padėka
tone. Pradžia — 12 vai. 30 Mažiulis, 
min., o programa prasidės
1 vai. 30 min. popiet.

i Bostono lituanistinė m-kla
I

dr. Stanley Mikei už sėk
mingą operaciją, dr. Stasiui
Jasaičiui už kasdieninį ma
nęs aplankymą, lietuvių pa
rapijos k'leb. kun. Antanui
Baltrušūnui ir vikarui kun. 
Albinui Janiūnui už lanky-

j knygų autorius Bronys Raila 
i atvyks į Bostoną ir čia rug-’

sedano 21 4 *•“* P^it, •

Zlč^ ačių Kultūrinių subatvakrių 0r-1
’ * I m a jame šio rudens»^usinn- •*

Ona Ulevičienė *' kime. -

SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikla

Programoje dalyvauja O- darbą pradės rugsėjo 14 d. 
nos Ivaškienės tautinių šo
kių sambūris ir Vytauto Ei-: Bostono Aukšt. Lituanis-
kino vadovaujami LSS' tinęs Mokyklos nauji moks- . . . - .
'Grandis“ sportininkai, ku-i Io metai prasidės rugsėjo 14jm3_ir \va®\nJ. suraminimą; 
ie rungsis su kitų tautybių dieną So. Bostono viešosios; P* Viecmiui uz aplan- Į

i mokyklos patalpose
ne rungsis 
sportininkais, Tho- kymą ir radijo skelbimą, p.

’ mas Park.
Lietuvių dienoje dalyvaus j Tą dieną 9 vai. ryto bus 

daug jaunimo. b® linksma Idot p lietuvi p. J. Sondai už linkėjimus!

bendrauti, Brocktono lietu- b»™yc,°K. o Keleivyje greita, pasveikti, į
„• ival- Pr*«des normalios pa-, p.p. Ivanauskams uz rūpės-vių (pagamintais gardžiais globojimą įrį-
nrnprama nadiėrėti h atsiras pakankamas žus is ligonines. j
programa pasigėrėti n Rele- .kaičių., šiemet nu-1 1
tą valandų gamtoj praleisti. įsteigti pradinio lie-i Savo sunkios ligos metu.

Ik. pasimatymo Romuvos i tavių kalbo, ,r 'patyriau, kad turiu didelį
ral Ke' Į visai lietuviškai nemokan-' būrį tautiečių, kurie vieno-1
Bostono apygardos valdyba tiems vaikams. kiu ar kitokiu būdu guodė,

P. Žiokui už žinias Darbi
ninko ir Draugo kronikoje.’

f

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— 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.

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBt

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ

d <
JUM NEREIKfiS ŽEMINTI TER- | 

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

iNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 mėty 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8*2868

yra yieninteJė oficiali jai*L 

ga Worcescery, mari siunčia 
mantinius tiesiog iš Worces-

tlrio į Lietuvą ir kitas Rusi* 
jbs valdomas sritis. Čia kai*

lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir lotų 

daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieuė

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ
vedžioja.

Flood Sąuare 
Hardware Co.

Sar*BiaUa N. J. ALEKNA 
S28 EAST BB0ADWAT 
SOUTO BCSToN, KASK 
TELEFONAS AN 8-414S

fte&jamin Mcon Dažai 
Popicroa 8i«noiM

Stiklas Langams
Vls-Aia reikmenys namam 

Betkmenys pluta kariama 
Visokie* galaitaa daiktai

Peter Maksvytu
Carpmter to BriMos 

49 Chnrek «rsst 
CMlKoa,

Atiteks
to ir protekta-imo darbas tt 
ka Ir vMsjs,
K^SS&’všmto. « . vm 
landų vasara.

Telefonas: 008-8073
lovas

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPft D1NIS 
OPTOMETRlbTAS

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

žmogaus — be ydos. 
MoaaeeeeeMeeeeeeeee************

A. J. NAMAKSY
Rsal Estate to Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nevtea Csatrc, Maas. 02159 

ToL 332-2645 
iMaaaMaaaMaMaaaMaaaaaee******

PLOKŠTELE

Keleivio
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kakm 06.00.

Paštu
ir II aaawaevadaaaaevaa|eeee*eaeveeeeeeaa*aeaaaeeeeeeaaaaaaaanaaaaaaaaaeae<

MooaaoeaMiaaaaeaM«OMMiM*eeeeeM
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

0PT0MBTRI8T1

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Laisves Varpas
I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadiealais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČIN18

173 Artbur SL, Brockton, Maas. 02402. ToL 386-7209445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

. ................. ................... --.---rrrrrffrffffffffffffJJJ

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas!
mssąes

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
TeL 798-3347

Tiesiai i* Worcesterio eina- 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą. *P* 
ava, maisto ir pramonės gud
rią. Turime vietoje įvairią via 
tinėo gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai lo
momis kainomis. Be to, siunčia
me matetą, pinigus ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čte 
sumokėsite pinigus, o giminia 
ten vietojo galės pasirinkti aš* 
vakrtu prekes

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikru įstaigas atsikviesti 
gimines čia pu save į svečiu 
ar nuolatiriam apsigyveabui 
Pataraavimaa atliekamu grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką Jsiti- 
kiuits. Vedėju A. SchyriasU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

riunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO į LIETUVĄ

garantuotas 
Prakiš parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dionoaste 
nuo B vaL ryto ild 5 vai-vok.

nuo 8 vaL ryto ild 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
380 W. Broad vray 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 268*0066

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildomo gydytoją rs 

esptos ir turime rims gatavus vaistus.

Jei rato vaistų — eikit į Hctuviiką vatetiaą.
Bav. Emanuei L. Rosengard, B. S^ Rsg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Mefeaas AN 8-0020

Nas 0 vaL vyto tol 8 vaL v„ Išskyrus šventadienius Ir sskm.

IN & T OIL CO., Ine.
841 E Broaduray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnu šildymo įrengimu

Skambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

480 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

Banku atidarytu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
po pietą,

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto ild 8:39 vsL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL “

DABAR
6«oi nemažesniu kaip 81.000 dviejų 

metą įspėjimo indėliu moka 
(Iš tikrąją tu rūšim indėliai duoda 
0J7% pelno)

nl visu kitus indėliu nmka

Nu įdėjimo dienos — Ku mėnuo prtek aitomi nuošimčiai — 

Banku veikia 109-tuosius metas. • ii

šio beako direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su taraautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL

virš 1274,000,000
(Aassts)

•ssssssi»s<sss*s|ss|sss*s*eR|eea**aa*ae*e***s**********************

Trans-Atlantie Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERV1CB. Čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi b e 1 a n k i a n t — b s jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.
9

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—3
Ketvirtadieniais 9—0
šeštadieniais išdaryto

393 West Broaduray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mara. 02127 
Telefonas: 288-8784 
Vbų įkyrią vedėja AMom

0 r




