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S. Kudirka jau tikrai 
išlaisvintas!

Simo Kudirkos šeima: motina Marija Subkienė, žmona 
duktė Io’ytė ir sūnus Edvardas. Kvadrate — S. Kudirka.
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70-TIEJI METAI

Ir iš Kipro žemės 
iškilo lavonų rankos

Turkų kariai atkasė graikų išžudytų kipriečių turkų
t
j kaimų. Nužudytos ir motinos su vaikais rankose. Taa 

baisus įvykis sutrukdė visus taikos pasitarimus.

Dvidešimtasis amžius is-į civilinių gyventojų žudy- 
torijoje bus atžymėtas neįmais labiausiai buvo pa i- 
tik didžiausia technikos pa-'žymėję vokiečių naciai ir 

J žanga ir pirmomis žmogaus, Sovietų S-tgos, Kinijos bei

Ii

Žinios apie Simo Kudirkos išlaisvinimą amerikiečių 
spaudoje, radijuje, televizijoje ir ii kitų šaltinių sklido 
jau beveik savaitė laiko, bet jos via dar nebuvo taip pa
tvirtinamos, kad netektų abejoti. Tų žinių buvo gavusi ir 
Amerikos ambasada Maskvoje, bet ir ji vengė oficialiai 
jų patvirtinti. Apie S. (Kudirkos paleidimų ii sovietų ka
lėjimo gana įtikinamai praeitų pirmadienį pranešė Sea- 
man’i Education Federation viceprezidentė Mrs. Gracima 
Teagle po telefoninio pasikalbėjimo su asmeniu Griška
būdyje, kuris perdavus S. Kudirkos
pranešimų, kad jos sūnūs jau laisvas.

Šiaurės Vietnamo komunis
tai, atlikę nesuskaičiuojamą 
gausybę pčlsaulį gąsdinan
čių budelio darbų. Bet pas
taruoju laiku šlykščia žmo*

M irį aarsus lakūnas gaus neaP>-kainta ir laukinio aure garsus laminas gyvulio veiksmais ėmė gar- 
sėti ir vadinamosios demo
kratijos.

Štai Kipro saloje ten gy
venančių graikų ir turkų 
tautinė neapykanta jau se
niai ruseno, išsiverždama 
riaušėmis, revoliuciniais są
jūdžiais, valdžios vartalioji- 
mais, kol susilaukta net tur
kų kariuomenės išsikėlimo, 
siekiančios apsaugoti savo 
tautiečius. Bet šiomis dieno
mis, kai Jungtinių Tautų pa
stangomis jau artėta tprie 
šiokių tokių taikos pasitari
mų. netikėtai masiniai iški
lo iš žemės nekaltų žmonių 
lavonai, privertę ir diploma
tus atšokti nuo derybų stalo.

Pasirodo. Kipro graikai, 
pp*a dienų prieš Turkijos 
kariuomenei įžengiant už
puolę turkų gvvenama Ma
ra th a kaimą, kone visus jo 
gyventniiv sušaudė ir su
vertė užkasė didžiulėj šiukš
lių duobėje.

Dabar prie Jungtinių Tau" 
tu a^stor. u liudininkų turkų 
kainams atkalant tuos masi
nius kanus. aiškėia. kad ten 
galėję būti nužudyta dau
giau nei 70 žmonių. Dauge-

, Venecuelos sistinėje net lavon?i ne tik sušau-
Italijos komunistai iš vy- jo savaičių posėdžiavo jūrų "vti ’’ Kulkosvaidžių, bet ir 

riausybės buvo iššluoti 19471 tpisėn kn«nfprpnrii» knrinip biauriai sukanoti ir aode- 
metais. Parlamente jų frak- dalyvavo 3,000 atstovų iš ^nti, iev su-Vu jr bpatrink- 
cija savo gausumu yra ant- daugiau nei 100 valstybių ir iu dalis. Ta n nuk*ukin- 
roje vietoje. Ypač paskuti- J beveik nieko nesutarė. Gal ir nužudomu įkastos 
niuoju laiku jie vėl labai no- svarbiausias tos konferenci- motinos, dar laikančio- sa
ri Įeiti 1 vyriausybę. Jų at- jos nutarimas — vėl susi- 'o ^nVnseao’lėbtus vaikus, 
stovas Gatluzi, parlamento rinkti kitu metų kovo mene- 18 v!so ^'"toju tur- 
užsienio reikalų komisijos Ženevoje. ku kaimelio teišliko tiktai

Konferencija svarstė teri- įmonės, jų tame ir religi- 
toriniu vandenų pločio ir ki- va k.., ^žiaus
tus jūrų turtų pasidalinimo Has^an ..at Mustafa. ku- 
klausimus.

pėdomis mėnulyje, bet ir 
žiauriausiais karais ir tautų 
genocido veiksmais. Iki šiol » X

Nė mėnesio neliko iki Lietuvių Kongreso '.Pasirašė pensijų
Amerikos Lietuvių Kongresas prasidės rugsėjo 28 d.; fondų įstatymų 

Pick-Congress viešbuty. Chicagoje. 8 vai. 30 min. registra
cija, vėliau — posėdžiai: sveikinimai. Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. dr. K. Bobelio pagrindinė kalba, paskaitos. _ .

šeštadienj vakare 7 vai. vak. tame pat viešbuty bus IDaviri, ’ Pasiraišyti pen- 
iškilmingas kongreso banketas. Meninę programą atliks?81'^ fondų reformos jstaty- 
solistė A. Simonaitytė ir sol. Al. Brazis, fortepijonu paly- ,m°Yra daug privaJiq įmoniq
drnt muz. A. Blažienei. , ' • v iir bendrovių pensijų fondų.

Sekmadienj, rugsėjo 29 d., 9 vai. 30 mm. kongreso Į Jie turi miižjn£kas pinigų 
pamaldos šv. Petro bažnyčioje, 110 W. Mądiaon. Pamal- bet nebuvo įstatymo,
das laikys vysk. A. Dękfnys, pamokslų pbsakys prel. J. Į kuris reguliuotų Tų veiklą.
Balkūnas. Giedos Dainavos ansamblis.

1 vai. popiet iškilmingas baigiamasis kongreso posė
dis Pick-Congress viešbutyje.

Kongrese kalbės dr. Bronis Kasias, Wilkes Barre ko-
_ . . „ I- < • . XI • • e J., . . legijos naujųjų laikų istorijos ir politinių mokslų profeso-

jime su užsienio žurnalistais. Jožiniomis, S. Kudiika j tą : ei,ės studijinių lipšnių jr knygų autorius. Neseniai
kieto režimo kalėjimą, esantj lOO ki ometrų nuo Maskvos, - Spau<jog j^jo j0 parUoštas rinkinys dokumentų apie 
buvo perkeltas ii Permos lagerio, baudžiant už ten pa- . Sąjungos ir Hitlerio agresiją prieš Lietuvą. Dr.
skelbtų bado streikų. Bet rugpiučio 23 . dienos Sovietų Kasias mokslus yra ėjęs Soflbonoe universitete Paryžiuje. 
Aukščiausio. Tarybos nutanmu jis buvo iš kalėjimo pa* Q daktaro 1#ipan| gavęe g^aburgo univ.. Prancūzijoje. 
•ewta>* ' / • Pagrindinis paskaitininkas bus ir De Paul univ. Chi-

Nor. akademikas A- Sacharovas su Kudirka po palei-' Cagoje tarptautinės teisės prof. Cherif Bassiouni. Jis yra
• i_ i*-i . i . gimęs Egipte, yra to krašto buvusio senato pirmininkodimo iš kalėjimo ir nebuvo susitikęs, bet jis žinąs, kad ® ...A. 2, ...... „ . A .... .c. . .. i . .. i-, ba . . / . vaikaitis. Teisių studijas ėjęs Egipte. Prancūzijoje. Šveitimas buvo kiek stabtelėjęs Maskvoje^ o tuo metu nėra- . . T.o/ . . ..., .. . . .. . . - . canioje ir J A v, pasiekdamas eilę mokslo laipsnių, jų tardęs čia nei jokių pažįstamų, traukimu išvykęs i Lietuva, i ,, . . * ... . .. .. _.’ ’pe du doktoratu. Su paskaitomis jis yra važinėjęs po dau-

Plačiausiai ir aiškiausiai apie Simo Kudirkos palei
dimų iš Vladimiro kalėjimo paskelbė garsusis sovietų di
sidentas akademikas Andrejus D. Sacharovas pasikalbę*

pas savo motinų į Griškabūdį. . gel| universitetų ir kongresų, eilės mokslo veikalų ir stu- 
Norėdama žinių apie šį išlaisvinimų dar patikrinti. ’ dijinių straipsnių autorius,

Keleivio redakcija, leisdama šį numerį, dar 1

Prez. Fordas Darbo dieną 
specialiai atskrido iš Camp

Kongreso programoje bus ir daugiau svarių punktų. Į
Vliką, kurio vicepirmininku Juozu Audėnu patvirtino,. Metusiai kviečiami jame kuo gausiau dalyvauti.
kad turimais tikrais daviniais Simas Kudirka rugpjūčio Į • • a j -i j •30 dieną jau buvo laisvas pas savo motinų Griškabūdyje., NCOny peSimiStūS dėl ateities

»
Simo Kudirkos išlaisvinimas yra pasiektas veiklių iš-? 

eivijos asmenų nenutrūkstančiomis pastangomis ir mums i 
draugiškų JAV senatorių ir kongresmenų spaudimų į pre
zidentų ir Valstybės departamentų. Be to, čia turėjo reikš
mės ir pačių sovietų noras kiek sušvelninti amerikiečių 
nuotaikų, siekiant JAV-Sovietijos prekybos sutarties pa
tvirtinimo kongrese. O gal tai ir savotiškas palankumo 1 
mostas naujam prezidentui Fordui. .

Nors Simui Kudirkai ir jo motinai Valstybės depar
tamentas pripažino Amerikos pilietybę, bet dar nežinoma, 
ar sovietai leis jiems emigruoti į Ameriką. Taip pat dar t 
turi iškilti Kudirkos vaikų ir žmonos pilietybės problema. ^Vyriausias 
Taigi neveikia mažinti pastangų, kol ši byla dar neišspręs
ta ligi laimingos pabaigos.

Sovietų Sojuzui nepavyko

Charles Lindbergas

Dažnu atveju darbininkas, 
mokėjęs į tokj fondą javo į- 
našus, fabrikui užsidarius, 
persikėlus kitur ar bendro-j Rugpjūčio 26 d. Hawajuo- 
vei subankrutavus, jokios, vėžio nukankintas mirė 
privačios pensijos negauda- 72 m. amžiaus išgarsėjęs la- 

; (kūnas Charles Lindbergas,vo.
Dabar priimtasis istaty-; kuris 1927 m. gegužės 20 d. 

mas, nors tokius fondus1 pirmasis be sustojimo per- 
skeigti neįpareigoja, vis tiek1 skrido Atlantą (iš New Yor- 
•verčia bendroves laikytis a- ko i Paryžių).
tttirtkamų nuostatu. Be kita Pirmieji lietuviai Stepo-
ko. samdinys, išdirbęs ne 
mažiau kaip 5 metus, turi

nas Darius ir Stasys Girėnas 
Atlantą nugalėjo 1933 m.

teisę gauti mažiausią pensi- J liepos mėnesį, bet žuvo Vo- 
ją. neatsižvelgiant į tai. ar J kieti joje, nepasiekę Lietu- 
jis yra atleista?, ar pats sa-! vos.
vo noru pasitraukė.

Italijos komunistai

nori valdžios bevaisių

darbo unijų i tybės biudžetas nebūtų ba
AFL-CIO prezidentas Mea 
ny gana pesimistiškai verti 
na dabartinę ekonominę pa-

lansuojamas tik neturtingų
jų sąfkaiton. Darbininkai, 
sako Meany, nėra kalti dėl

dėtj. Jam atrodo, kad eina- smarkiai įkylančios infliaci- 
ma | ūkinę depresiją, kuri jos. Jis sutinka aukotis ir 
galinti būti dar didesnė, nei mažinti savo reikalavimus, 
prieš 40 su viršum metų. ijeigu aukosis ir didžiosios 

į bendrovės, kurios dabar 
Jis susirūpinęs, kad vals- grobia milžiniškus pelnus.Sovietų erdvėlaivis Sojuz.tik sako. kad astronautai e- 

15 sugrįžo į žemę, nepajė- • są atlikę savo darbą. ' | .
gęs susijungti su ten skrai-, a Banditai pagrobė
dančia erdvės laboratorija’* To skridimo tikslas biavo* • » . «- •
Salint 3. patikrinti ir pagerinti susi-Į prezidento UOŠVI

įjungimo su laboratorija.
Žinoma, sovietai patys i veiksmus. Mat. kitais metais Politiniai banditai pagro- 

nepaaiškina. kodėl ei dvėlai- 'yra numatytas toks amen- bė Meksikos prezidento uoš
vis taip greitai sugrižo ir tu-! kiečių ir sovietų eirivėlaįvių vį, buvusi gubernatorių, pro- 
rėjo nusileisti net naktį. Jie 'susijungimas. ; fesorių ir politini veikėją.

vicepirmininkas, partijos 
laikr aštyje rašo, kad komu
nistų partija yra pasiruošus 
su vyriausybe bendradar
biauti, norėdama padėti ap
saugoti kraštą nuo socialinės 
ir ekonominės suirutės.

Kitos partijos kol kas yra 
labai abejingos dėl komu
nistų "pagalbos“ naudingu
mo.

Mirė N. Zelandijos

premjeras
Rugoiūčio 31 d. mirė N. 

Zelandijos premjeras Nor
manas E. Kirkas, 51 m. am
žiaus, kurio vyriausybė pri
pažino Pabaltijo įjungimą į

Didelių nelaimių 
dienosI

Jugoslavijoje nuo bėgių 
nuvirto tarptautinis trauki
nys. važiavęs i Vakarų Vo
kietija. Jame važiav o dar
bininkai laikiniem darbam. 
Žuvusiųjų skaičiuojama per 
150 ir apie 100 sužei-tų.

ris ašarodamas oasakoia a- 
pie visa baisnji ivvki. Ke
liolika žmonių prieš sušau
dymą graikai dar kažkur iš
sivežė. ir apie juos nieko ne
girdėti.

§io« žndvnės jvyko rug
pjūčio 14 d.

Dėl šio ’vvkio nutri«Vr» nu
marini Ky"’o rtu-ezidento 
Glafkos Clerides ir tmkų 
mažumos vado Pauf Derk- 
taš pasitarimai dėl pagalbos 
200.000 Kipro karo nabė-

i Teroristai už jj reikalauja 
į paleisti 100 politinių kalinių 
ir sumokėti $1.6 mil.

Valdžia atsisakė su grobi- 
tartiskais tarti, prezidentas Sovietų Sąjungą, 
už savo seną uošvį nieko ne- Į Jo pareigas dabar eina

Japonijos sostinė ie soro- £©liu. o. be to. ir ani’amai 
go bomba, padėta didžiulės sumažėjo taikos derybų ga- 
Mitsubisi pramonės b-vės limybės.
pastate. Žuvo 8 žmonės, ot Tokie gyvulių civilizaci- 
sužeistų — apie 300. • liudijimai“ mums prime-

i na ir Lietuvos sruventom re-
duoda, o policija ir kariuo- buvęs pavaduotojas Hughį Spėjama, kad tai pačių nondą ovietu ir vokiečių 
menė uoliai ieško banditų. Watt. J kairiųjų darbas. [ nacių okupacijos metu.

f
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Tai, ks Lietavoje garsui 
nekalbama

BRONYS RAILA ALTOS SUVAŽIAVIMASVisi provincinės vyriausy.
• bės raštai turi būti spausdi- 
i narni tiktai prancūzų kalba, 
i Tam tikrais atvejais anglų
kalba galinti būti taip pat ,___ o___ ______
naudojama, bet oficialiu lai- (I| Nido> Knyfų Klubo iileuto* B. Rados Akimirksnių į Exjpressway. Chicago, Illinois.

Neužtvenksi laisvės ilgesio Amerikos Lietuvių Tarybos 34-tasis suvažiavimas
į bus 1974 m. rugsėjo 27 d., ipenktadienį. Chicagoje. Pick-
| Congress viešbutyje, Michigan. Avenue, prie Congress 
•r-._________ ___ '' J

Visi žinome, kad okupuotos Lietuvos spaudos ir kitų 
propagandos priemonių balsas visiškai neišr eiškia plačio
sios visuomenės nuomonės. Tai tik daugelio gerklių įky
riai rėkiamas komunistų hierarchijos balsas, tarsi nuo
bodus ir ilgas pamokslas, kuris pasiekia tiktai klausytojo 
ausų grybelį, bet visiškai nesminga į širdį. O kokia gi ta 
visuomenės nuomonė ar nuotaika po trisdešimt metų oku
pacijos ir trisdešimt metų partijos propagandistų pamoks- 
lininkavimo?

Žinoma, dabartinėje Lietuvoje nėra jokių visuome
nės nuomonei tirti institutų, kokių čia turime, o ir tą nuo
monę abdrai pasakyti yra pavojinga. Bet vis dėlto per 
eilę metų ten besilankantieji užsienio ekskursantai ar tu
rėję progą ilgiau pagyventi, nuoširdžiau pasikalbėti su 
savo giminėmis, draugais ir net komunistų partijos pa
reigūnais galėjo susidaryti apytikrį tos nuomonės vaizdą, 
nors ir neparemtą Gallupo procentiniais apskaičia rimais. 
O jis maždaug to ks:

komas tiktai prancūziškasis kronikM PXGU0DA pirmai., dalim, kuri, galim. g.u- 
tekstas. Visose įmonėse, fab- ’

Kolūkių darbuotojai, nors dabar ir mažiau skundžia
si šių kolchozų pradžioje slėgusiu skurdu, vis dėlto labiau 
norėtų turėti kuo didesnį nuosavos žemės sklypą, kurį 
apdirbtų su daug didesniu rūpestingumu net ir kolekty
viai vartojamomis žemės ūkio mašinomis. Buvusius ūki
ninkus ypač skaudina gimtųjų sodybų -praradimas, nors»

rikuose ir kitokiose preky
binėse, verslinėse ir pramo
ninėse transakcijose tenau. 
dojama tik prancūzų kalba. 
Lygiai tas pat taikoma ir 
profesinėm? sąjungom. Pro. 
vincinė vyriausybė duos už
sakymus bei finansinę para. 
mą tiktai tokiom įmonėm, 
kurios stengsis visą savo ko
munikaciją vesti prancūziš 
kai. Tik tam tikrais atvejai 
t specialiu provincinės vy
riausybės dekretu bus 1 e i- 
džiama tai atlikti anglu 
kalba.

Visi užrašai Quebec’o pro
vincijoje (stotyse. įstaigose 
greitkeliuose, keliuose, iška
bose. restoranuose, o taip 
pat ir ant produktų krautu
vėse) tebus viena prancūzu 
kalba. Už nepildymą šių į- 
rtatvmu numatytos didelės 
piniginės baudos.

Mokyklose dėstomoji o-

ti ir Keleivyje. Bronys Raila i. m. rugsėjo 21 d. įskaitys 
paskaitą Bostone, pirmajame šio sezono Kultūri.

niame subatvakaryje) !
i

Okupanto batlaižiai ir kompartijos fanatikai galvo- į 
ja, kad kai kurių mūsų emigrantų politikų ir kultūrininkų • 
niekinimais ar mūsų gyvenimo sunkumų bei nešvankumų I 
ydų (kurias ir mes patys iškeliam!) pabrėžimais jie, iš i 
vienos pusė?, daugiau palauš mūsų dvasią ir tikėjimą Lie- j 
tuvos laisvės ateitimi, o iš kitos pusės — lengviau galės ’ 
"perauklėti“ savo replėse laikomus lietuvius sovietinio1 
patriotizmo linkme, nusuks tautos dėmesį nuo užsieniuose ' 
esančių "supuvusios praeities kapitalistų ir imperialistų 
agentų“, įtikinę ir įpratins juos mus neapkęsti ir užmuš

jie būtų perkelti ir į patogesnes "gyvenvietes“.

Smulkūs amatininkai daug labiau džiaugtųsi, turėda
mi savo įmonėles, negu diibdami artelėse už algą.

ficiali kalba šioje provinci- 
I joje tebus tik (prancūzų. 22

bet kokią viltį, kad nepriklausoma Lietuvos vahtybė kada 
nors galėtų atsikelti.

Mes manom, kad tokia strategija ir pedagogika vis 
dėlto yra iš esmės klaidinga. Yra ir bus klaidinga ir bet 
kokia kitokia pedagogika. Tautos laisvės ir nepriklauso
mybės siekimo tokiom priemonėm ir pedagogikom nega
lima užmušti. Galima tik užmušinėti, kankinti, terorizuo
ti, slėgti atskirus žmones ir visuomenę, kiek ji iš žmonių 
susidaro — aiba reikėtų išnaikinti visą tautą. Bet kol tau
ta yra, tol laisvės troškimas bus gyvas. Ypač lietuvių tau
tos, kuri tiek šimtmečių gyveno laisha ir garbinga, šios 
sąmonės neužteps J. Žiugždos, J. Jurginio ar kurių kitų

i įstatyme pradžioje nebuvo naujosios sovietinė klasės parazitų rašomos "Lietuvos
net paminėta, kad anglų kal
bos dėstymas garantuoja
mas. Po nepaprasto spaudi-

istorfjos“ knygaitės.

Jo darbotvarkės- •<
1. Suvažiavimo atidarymas ir invokacija.
2. Sveikinimai.
3. Taiybos narių patikrinimas — skyrių bei organi- 

cacijų atstovų pristatymas.
4. Prezidiumo, sekretoriato ii- komisijų sudarymas.
5. Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos pranešimai
6. Amerikos Lietuvių Taiybos atstovo Washingtone 

pranešimas.
7. Amerikos Lietuvių Tarybos iždo globėjų praneši

mas. »
8. Suvažiavimo dalyvių pasisaikymai ir pastabos dėl

pranešimų ir jų tvirtinimas. ’
9. -Amerikos Lietuvių Taiybos skyrių atstovų prane

šimai ir sugertijos.
10. Amerikos Lietuvių Tarybos, valdybos ir iždo, glo

bėjų rinkimai.
11. Klausimai ir pasiūlymai. -
12. Rezoliucijų ir sveikinimų priėmimas. -
13. Suvažiavimo uždarymas.
Suvažiavimo pradžia 10 vaJ. ryto, registracijos pra- 

į džia 9 vai. ryto. Pietų pertrauka 1-2 vai. ‘
| 7 vai. vakare Amerikos Lietuvių Tarybo? pirmininko
priėmimas ALT tarybos narių, skyrių bei organizacijų dU
stavų ir pirmininko kviestų skėčių Pick-Obngtress viešbu
čio Buckingham Room patalpose. ' •

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS \ > >

Jau esame skelbę, kad Aštuntasis Amerikos Lietuvių 
Kongresas posėdžiaus rugsėjo 28-29 dienomis Chičągoje, 

i Pidk-Congress viešbutyje (Michigan Avė., prie Congressšiandien visam pasauliui pakankamai paaiškėjo, kad
• . l/nviom _ rlaRov natų t i mn 8270! mo galų gale paskutinėje šio nei rus&kiauaias bolševizmas, kaip ir aplamai joks komu- ■ greitkelio). Čia dar pakartojame AUTos .pirm. dr.

privatų bizni , kūnam, esą. dabar Įgiję patynmo... nami. nizmas nėra pajėgus išnaikinti "liaudyje“ tautiniu nepri- Bobelio informacinį pranešimą ir kvietimą:
Kongreso atstovų ir svečių registracija prasideda 

8:30 vai. ryto. šeštadienį, rugsėjo 28 d. Pick-Congress 
viešbučio Windsor Room patalpose.

inminicu ........ , , ., . . . Iškilmingas kongreso banketas įvyks tą pačią dieną1 r X • • •! T • v X J- • iiuninaų, 0 gretimo ministenui bei jo nepriklausomybės idėjos yra gyvos, nore jos šiuo metu 7 val vakare viešbučio Great Hali nataloose
skulptorių ir muzikių kinių bezodiniame mene lengviau vaMinirikam paliekama tei. fiziškai per silpnos pasireikšti aktyviu būda Yfcač dikta- j Kongrese ir bankete bus idomi programa. •
galima išvengti ideologinių konfliktų. Tuo taupu gabes-(sė anglų kalba švietimą tūrinė komunistinė santvarka toli gražu neišrauna masė- : Amerikos Lietuviu Tarybos vardu nuoširdžiai kvie

•nieji rašytojai, uoliai ganomi cenzorių, yra verčiami me- siaurinti, mažinti arba. rei- nau(jvie iau nekalbant anie elitą - šviesuomene tu * - Amen kos Lietuvių tarybos vaidu nuoširdžiai kvie.
-ln«K savo eiiėražnin rinlrinine anomaiastvti ’’nprkfmHflr- kalui e* ant ir Danaikinti iauuyJ.e' JaY apie einą šviesuomenę. tų . ciame Jus ir Jūsų organizaciją kongrese dalyvauti, pare-luoti. savo eileiascių rinkimus apsmaigstyti .perkunsai- Kanu e.ant, ir pananumi. mūsų amžiaus imanentinių pdlinkių, kaip, pvz., tautinės u np fik moraHai bet ir mpd^mniai kad kalėtu
ginėmis“ eilėmis, o prozininkai - temos pasirinkimu ar Imigrantai, taigi ir mes. . * sąmonė*, tautos IMsvės trūkimo atski į ? 1 • / ęir medžiaginiai, kad galetu-
vieno kito veikėjo lūpomis atiduoti savo duoklę partijos lietuviai, ateitv teualės tik garbes sąmones, tautos laisves troškimo, atski- mem ^praau ir efektingiau pakelti savo vieningą balsą
vieno Kito veisėjo lupomis atiuuou savo ouoKię partijos Vaiku« lei^i amr ros valstybines nepnklausomybes siekimo, piliečių lais- • laistos ir neorikilausomos Lietuvos atrtatvmaTalmudui. Dėl to draugiškame pasikalbėjime kiekvienas v 6 * — g‘ vės lvtrvbės brolvbės individualinio ir socialinio teisin- ™ nepntaiausomos atstatymą.,
bando teisinti? kad ęunra«tume iu trariška nadėti žino- llskosna mokyklosna. jeigu xes’ lygybes. Droiynes, innivwuaimio ir sociairmo teism Atstovų rinkimams yra nustatytos tokios tai
bando teisinti , kad supiastume jų trag^Ką padeų. žino- yažkai į^aįkys mecialius eg- gų™0- tikresnes demokratijos ir liberalizmo ilgejrmosi
ma, čia nekalbama apie vadinamus "ištikimuosius“, tik- Tl<

’komunizmo statytojus“, kurių irgi esama.

, JUKŠ &****¥ 1V *JAV7 —' —
i įstatymo redakcijoje pami- nizmas nėra pajėgus išnaikinti "liaudyje“ tautinių nepri- 

. _ . . . .... , ,. nima, jog anglų kalba švie- kl^usomybių idėjos. Daug Jugoslavijos. Lenkijos, Vengi-i-
Menininkuose lyskeja dvejopa nuomone. Vieniu pa- t-mag eg^s tikrintas, bet jos Čekoslovakijos komunistų nesutiko virsti rusų paval- 

tenikmti komumgt|iės valdžios parama ir platesnėmis jo gaiima praplėsti (t. diniais ir būti diriguojamais iš Maskvos. Kiekviename 
pasireiškimo galimybėmis bei teikiamais įvertinimo var- y steigti daugiau mokvklu). satelitiniame krašte tautinio savarankumo nuotaikos ir j 
dais ir raštais. Tokių tarpe esama daugiau dailininkų, 0 švietimo ‘ * ..............

vaMininika
kalba

zaminus. Jie turės įrodyti,
i jog moka pakankamai ang- Nemanyčiau, kad ir tie tūkstančiai atspindžių ir niu-

Ui nuonelnus andovanotieii ordinais ar kitain ko- k*lb,‘ .Tu. 6«za™iP’’ P?- an*» lietuvių laisvojoje spaudoje būtų vengtini nuolat' 
' . . ?. . ,ti_v. k.ij—/ k-, būdžio švietimo ministerija kelti ir rimtai ar šmaikščiai aiptarti, tegu jie tuo taiipu j
mumstų partijos .r valdztos pasovmt. lmkę baidytis bet, j,,. nepagkelbė. visais ki- „ebūtų apčiuopiamai naudingi irjtaip takoma. "realiai 
kūnų didesnių si.-temos pasikeitimų, kūne gali grėsti jų atvejajs naujieji ir neprisidėtų prie Lietuvos išlaisvinimo pagreitinimo“. Tie- 
asmens padėčiai ir net saugumui. Tokių skaičius auga su .senieji imigrantai inesvar- ,a realiai nenri^deda ir nieko iie nenaereitina Bet iie 
dalinamų ordinų, garbės vardų ii-pagylamo popierių skai-, bu. ar Kanados piliečiai, ar .jJaa,,?!..
čiumi.

rus

Atstovų rinkimams yra nustatytos tokios taisyklės:
1. Dalyvauja visi Amerikos Lietuvių Tarybos centro 

nariai.
2. Centrinės, bendrinės organizacijos siunčia po 6 

atstovus.
3. ALT skyriai bei organizacijų bendrieji komitetai 

atskirose vietovėse siunčia po 6 atstovus.
4. Vietinės draugijos. Įdubai, kuopos bei skyriai siun-

., . . čia po 1 atstovą nuo kiekvienų 10 narių,
ne. ar atvrtkę anksčiau ar k "“T8 n.lrt,^rtl nuo žiauraus, sunkaus, tragiško ir 5 Laikraščių redakcijos ir lietuvių radijo programos 

Ivėliau) turės savo vaikus* tragikomiško juokmgo ar beprObSto sov.etmio gyveni- j siunžia 3 at8t0vug. .
Komunistinės sistemos atviros kritikos pokalbiuose • siusti tiktai į prancūziška?:11™’ kuns Lietuvoje eina savo didelėm bei stambiom l Kongrese dalyvauti kviečiami ir svečiai, visa patrio-

su ekskursantais privengiama arba ąpie tai kalbama vi- Į mokyklas“. • . | reformoją ir Statybom, ggivuteijom, atsiskleidžia lietuvių visuomenė.
siškai saugioje aplinkoje. Bet kartais net aukšti partijos 4aū naduota*!tam arrii^rdgjykumaje ir siaube. Tas Malonėkite nedelsiant išrinkti atstovus į kongresą Ir

irtatamaš rau neduotas I----------- 8 būtų jj neigti, ir tai į pranjgti ALT centrui, 2606 .Vest 63nd Street, Chicagd,
pareigūnai leidžia suprasti, kad dabartinė Lietuva tėra 
Maskvos prievartos auka, kad lietuviškieji komunistai 
daugely sričių visai kitaip tvarkytųsi, kad pažanga būtų 
didesnė ir įtampa taip lietuviškos partijos ir visuomenės 
daug mažesnė. Atrodo, kad jie dar puoselėja kažkokią 
nepasakomą geresnių laikų viltį.

Na. o sovietinių rusų okupantų neapykanta, galima 
sakyti, yra visuotinė, nors ji gaišiausiai ir aiškiausiai gir
dima Lietuvos jaunimo gretose. Tai akivaizdus 30 metų 
sovietinio indoktrinavimo nepasisekimas, o drauge ir lie
tuvių tautinės sąmonės gyvybingumo paguodžiantis ženk
las. Tai liudija ir pastaruoju metu nuaidėję herojiškų 
jaunosios kartos atstovų teismai ir jų protestai prieš oku
paciją ir Maskvos propagandinį melą.

K; Idti rašo?
QUEBECE — TIKTAI PRANCŪZIŠKAI

Dr. Henrikas Nagys "Ne- lų kalba galinti (taip 
priklausomoj Lietuvoj“ rug-| įstatyme parašyta) būti nau. 
piūčio 14 d. šitaip rašo apie j dojama. jeigu to pageidau- 
neseniai priimtąjį įstatymą: jama arbff jeigu rašoma to-

jĮMMnK' 'rau paduotas j ^enimšSr ynįi&ivtf-ir 4 
<*var?tvti vvnawiam Kana-

nr. 22, kuris paskelbė pran 
cūzų kalbą oficialia Quebe-

kioms institucijoms, kuriose 
dauguma kaBa angliškai.

co provincijos kalba ir atė-- Ligoninės, šalpos įtaigos, 
mė teisę imigrantams leisti telefono ir telegrafo, suadsie. 
savo vaikus į angliškąsias ^imo Lei elektros ir gazo į- 
mokyklas: Įstaigos turi rašyti savo raš-

; tus tik prancūzų kalba.
"Visų oficialiųjų provin-; ,

cinės administracijos įstai-l Tai taikoma ir pavieniam 
gų raštai turi būti rašomi advokatams, gydytojams,)

dos teismui. Jeigu bus pri
pažintas priešingas kostitu- 
cijai ir Žmogaus teisiu įsta
tymui. tai ji« turės būti pa
naikintas arba atitinkamai 
pakeistas.

Straipsnio autorius tok’ 
prievartini prancūzu kalbos 
ir "kultūros“ brukimą vis*’ 
teisingai Ivrina su naciu r 
Rusijos bolševiku nutautini, 
mo politika ir jos vykdyme 
metodais.

VYRŲ DISKRIMINACIJA

Kai miršta vyras penri 
ninkas, jo žmona gauna naš
lės pensiją, bet kai miršta 
žmona pensininkė, tai pa- 
gal dabar veikiančius pa 
tvarkius vyras tegali gauti 
našlio pensiją tik tuo atve
ju, jei prieš žmonos mirtį jis 
davė ne mažiau kaip pusę 
pragyvenimo išlaidų.

Piliečių laisvių gynimo 
sąjunga tai laiko vyrų dis. 
kriminacija ir tą klausimą 
iškėlė teisme. Formaliai by 
lą iškėlė vienas našlys, ku. 
ris. žmonai mirus, negauna 
našlio pensijos.

mūsų tautos, mūsų kraujo brolių gyvenimas. ’ Illinois 60629, raštu atstovų vardus ir adresus.

Lietuvių tauta ateityje bus tokia, kokius žmones tas 
gyvenimas išaugins, kokius nukals jų būdus ir sielas, kiek 
juose liks patriotizmo ir idealizmo, proto ir sąžinės. Yra 
visai tikra, kad komunistų partija su savo filosofija ir įsa
kais tų žmonių ugdyme užima tik mažą sektorių, kaip ly
giai ne ką didesnį sektorių ‘ji užima ir rusų tautoje. Istori
ja labai įtikinamai rodo, kad policiniai diktatūriniai re. 
žiniai palieka pėdsakus žmonių sąmonėje ir būduose, bet 
jie neperauklėja viso žmogaus, kuris yra daug sudė
tingesnis ir savo formacijoje veikiamas daugelio kitų pa
jėgų ir reiškinių, neįeinančių į dfictatoriaus, partijos vado 
ar policininko įsakų sistemą. Kai tik smurtininkų galia 
pasibaigia, žmogus pasirodo esąs žymiai kitoks, negu ofi. 
dalioji santvarka jį mėgino nutinkuoti ar tikėjosi jį sufor. 
mąvusi. Ir lietuvis bus žymiai kitoks, negu jį tikisi nuliip- 
dyti diktatūrinės Maskoliuos kompartijos škulptoriai su 
Sniečkaus ir kitų dabarties bei ateities kvisirngų pagalba.

LENINO DEMOKRATU A. šautuvai. Kodėl turėtu būti 
bet kam leista nusipirkti 
spausdinamąjį pregą ir 
skleisti numatytas vvriausy. 
bei žalingas mintis?“

Leninas 1920 m. šitaip 
kalbėjo apie spaudos ir žo
džio laisvę:

"Kodėl turėtų būti duota 
žodžio ir spaudos laisvė? 
Kodėl vyriausybė, kuri gal
voja teisingai veikianti, tu
rėtų leisti save kritikuoti? 

|Ne, ji neleistų opozicijai
Pažiūrėsime, ką pasakys vartoti mirtinų ginklų. Ide

alai yra laibiau mirtini, negu

Tokia Lenino "demokra
tija“ šventai vykdoma ir 
dabas Sovietų Sąjungoje.

i prancūzų 'kalba. Ang- klinikom ir laboratorijom. teismas.

Ten laisvai kalbėti gali tik į medicinos pagalbai — $3.1 
tas. kuris pritaria valdžios (bil.. įvairiems kitiems reika- 
nuomonei, o jos kritikai su-, lams — $900 milionų. 
silaūkia Sibiro ar, geriausiu! Karo veteranai dar gau-
atveju, ištrėmimo į užsienį, na lengvesnėmis sąlygomis

IŠLAIDOS KARO VETERANAMS

Nėra kitos valstybės, ku- paskolų namams statyti ir 
ri taip rūpintųsi savo buvu- į įmonėms organizuoti. Tokių 
riais kariais, kaip JAV. paskolų jau išduota $100 bi- 
Jaems per ateinančius me-; lionų.
tus (pradedant liepos 1 d.) ’ Washingtone ir kitur Ve. 
skirta 13 bil. ir 600 mil. do- i teranu administracijoje dir- 
lerių. jba 197,000 tarnautoju. Ta

Iš dabar gyvų amerikie- adinmistracij8 turi 170 1L 
čiu 29 mil ™ tarnavę ka- F^niu. Tose ir kitose ligo- riuomenčje Iš jų Ispanijos n^n^e m- gY^^i 1,700,

d“mve L00a S,000 "“I-

fe £S!aUli.n4,n' kare “1 IR KUNIGAI 4AUDOSI 
1.067.000, Antrajame pa-i -
sauliniame kare — 13,732, Mažos, bet labai keisto 
000. Korėjos karo metu tar- vardo — Comaltepec de Cu- 
navo 6,004,000, "šaltojo ka- ’ ajinicuiilapa parapijos Mek-

ro“ metu — 3,099,000, Viet
namo karo metu — 7.037,
000 (Vietnaman tebuvo nu
siųsta 2,500.000).

Daugiausia išleidžiama 
veteranams. netekusiems 
darbingumo — $3.9 biliono. 
neturtingiems ir jų šeimoms 
— $2.9 bil., stipendijoms 
studij’uojantaem — $2.8 bil..

sikoje klebonas Pineda ap
kaltino gretimos parapijos 
kleboną Cortes pavogus jo 
bažnyčios auksinį kieliką. 
Kun. Cortes, sužinojęs apie 
šitokį savo kaimyno jam pri. 
mestą kaltinimą, sėdo ant 
arklio ir nuskubėjo pas kun. 
Pinedą. Susitikę juodu išsi
traukė iš po sutanų revolve
rius ir pradėjo vienas į kitą 
šaudyti, bet nė vienas nepa
taikė. kur norėjo.

Dabar abu kreipėsi į teis
mą.
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Okupuotoje Lietuvoje
f, ialin ii Lietuvog!

Daug apdovanotų

Paskutiniuoju metu nema
žam muzikų ir teatro akto-

režisierius
dėl lietuvių autorių veikalų

Tuo reikalu labai griežtai . ...................... . . . . .
literatūros ir Meno žurnale'nVka‘-IUJ ,sutelktl !valrus 
rugpiūčio 17 d. pasisakė Ra- i S3™*5. “P1?1-.
Šytojų s-gos teatro ir kino į Nusipelniusi0 Lietuvos
dramaturgijos komisijos pir-i “auQles Įkišto garbės var- 
mininkas Viktoras Miliū- das suteiktas filharmonijos 
nas. Jis šitaip rašo: simfoninio orkestro vyr. di-

ngentm Juozapui Domar- 
”Pagalvojus. kad ,per pra-, k.ui. ir filharmonijos kame- 

ėjusį sezoną visuose respub

našiai pats buvau nuramin- 
įtas. . •
I Vilniaus namų statybos 
j kombinate ahuokart man1,
| pasakė, kad langai ir bklai, 
į tegu pastarųjų ir daug su
dūžta. — dar ne pagrindinė 
bėda. Darbo našumas užtat 
kaip ūgtelia...“

”...Taip. statvbininkai vis
ką sutvarkys. Iš naujo įstik
lins langus, kuriu, tiesa, ne
mažai ir patys išdaužo, ga
mykla stiklus nurašys. Juo
dus lopus voniose, tualetuo
se, kad ir kitos spalvos ply
telėmis. statybininkai taip 
pat užklijuos (plyteles vėl 
nurašys), šitaip bu? daroma 
kiekviename name, kiekvie
na ketvirti, kasmet. Šitai di
dina darbo našuma!..“

JAV LB Krašto valdybos 
žodis LB mėnesio proga

( ROMANAI
Tautvilą, romanas, parašė

Juozas Kralikauskas, 205 
psl., kaina $4.00.

LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

dėmesiui skirto ni kiekiai šitokių leidinių y- mi^VtlsTo'rana’T’^’af^S
rU tUTS T^-lr Aloyzas Baronas, 206 psl., 

LB švietimo Tarybos zinio- K50>

JAV LB 
rugsėjo mėnesio išvakarėse 
kasmet su gilesniu susikau-
pimu susimąstome apie dau- je. Malonėkite šiuo reilalu 
gelį LB reikalų, darbų bei susisiekti su tarybų vadovy- 
rūpeseių. < bėm.

o Ko v I JAV LB Krašto ValdybaPumas ir bene pats svar-j 
blausias rūpestis. į kurį LB i 
vadovybė kasmet stengiasi, 
atkreipti LB apygardų ir a- j 
pylinkių valdybų dėmesį, y-1 
ra mūsų lituanistinis švieti
mas.

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

TRYS IR VIENA, Janinos 
Nai-ūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę, Balį Smogą, Jurgį 
(Savickį ir Juozą švaistą ,171 
'pis., kaina $3.00.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^1., kai
na $2.00.

MES VALDYS1M PA
SAULI, parašė L Dovydė
nas, I tomas 268 psl., n to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

WE WILL CONQUER 
THE WORLD by Liudas
Dovydėnas. 217 psl.

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

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

SU- 
294

Ką tik gavome

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 

kyklų suolus metas, ir rugsė- Į minkštais viršeliais $5.00, 
jo mėnesį prasideda litua-I kietais — $5.50. 
nistinio švietimo ir mūsų

rinio orkestro vyr, dirigen
tui Sauliui Sondeckiui.

Nusipelniusio Lietuvos 
pagal originalias pjeses, da- j artisto garbės vardas suteik 
rosi tiesiog nejauku. Tokio! tas: Petrui Abukevičiui, Pet- 

| rui Bingeliui, Kaziui Bud- 
”nederliaus“ dar nepamenu, i nui. Elgyrai Bugardienei.
Nieko panašaus nebuvo net’ Abramui Ginzburgui. Vin.
pirmaisiais pokario metais,!centui Kupriui. Antaninai,...............„
kai mūsų dramaturgfja žen.į Barčienei. Svetlanai Masan-i davo neaiški šypseną, ir 
gė pirmuosius žingsnius ir i torai. \ alentinai Motovilo-j gaudavau panašų atsakv- 
dramaturgus galėjai .pirštais į vai. Stefanijai Čepalienei. j mą: ”0. taip. taip. tam^te’e. 
suskaičiuoti. Šiandien ji j Petrui Radzevičiui. Alek.l lenktyniavimas ir darbo na- 
žengia koja kojon su kitais* Sandrui Skurevičiui ir Pet-’ šuma« pas mus labai ragina- 
literatūros žanrais, turi gra-;rtii Vailioniui. Imi. Tegu. — mes žinome,
žiu laimėjimų, o dramatur- Nusipelniusio Lietuvos j kaip reikia dirbti 
gų gretos smarkiai išaugo, meno veikėjo garbės vaidas j » • •
Algi jie iš tikrųjų nerašo? j suteiktas: dail. Silvestrui j Kaime teleidžiama nabū-i <■*«-
Ar nėra .pjesių? Argi ne-i Džiaukštui. komp. Jurgiui^ di Ne Ra I tai tėvų, mokytojių ir moki-

likos dramos teatruose buvo 
pastatyti tik du spektakliai

* * *
Tai perpkaites. atsimi

niau. kad ta pačią diena Vil
niuje klausinėjau kelis su 
tiktus lietuvius anie taip la 
bai ju tarpe paplitusį lenk
tyniavimą ir darbo našuma. 
Kiekvieno veide pasirodv-

Rugsėjis yra grįžimo į mo-
Birutė 

DIEV! AS IŠEINU.
psl., kaina $4.50.

Iisuvyueuas. £i< psi., kaina 
$5.00.

DANGORAIŽIU, romanas. ATSIMINIMAI IR M1N- 
365 psl., kaina $5. TYS, dr. Kazio Griniaus,

U tomas. 336 psl. kaina $5.
DIENOJANT, Kipro Bio

tinio, 464 psl., kaina....$2.00 
PENKTIEJI METAI, Kip. 

ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina ........................ $2.00

PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Audėno atsiminimai,

, . - j 227 psl., kaina........... $4.00
tas sau ir vertinga dovana Į | KĄ LAUMĖS LĖMĖ
lietuviui ir kitataučiui. Kai-* Andriu* Valucka*. NE- • Salome ia Neri) 
na $17.00, su persiuntimu— MUNO SONOS, romanasB. orintoiL, 234 paL,

suvalkiečių ūkininkų eukili-' Ka,na $3 00 *~-
tomas, 280, ATSIMINIMAI, parašė Juo. 

°°* | zas Liūdžius, 246 puala-
... t piai. kaina...........$5.00.Andriu* Valucka., NE- SIAURUOJU TAKELIU, 

178 psL,

tautinės sąmonės grūdo sė- Adoma* Galdikas, apie 
ja. kurią palydi viltis, kad 150 dailininko Adomo Gal 
pavasarį išdygs vešlūs žel-idiko spalvotų reprodukcijų į 
menys ir kad jie, išaugę neš H1’ nespalvotų paveikslų, su 
palaimingą derlių mūsų ii-, Charlotte Willard studija 
gesniam išlikimui. Nebeten- j kalba apie šio mūsų 
ka abejoti, kad panaši min- . įžymiojo dailininko kūrybą 
tis su rūpesčiu ir viltimi lydi' ir Waldemar George A. Gal- 
kiekvieną sąmoningą lietu- • diko biografija. Knyga yra 
vį. Bet neužtenka vien tik i didelio formato pusla-
gražių žodžių ir gerų noru.: brangus kultūrinis tur-į minkštais viršeliais $5.00.
Atsiminkime, kad lituanisti
ni? švietimas yra ne vien tik-

$17.30. Gyvenantieji Massa-

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

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis, 405 pst, kaina

skelbiami jų konkursai? Ra-i Gaižauskui, poetui Alfonsui!;1??6?^, e. . a ^el'iniu reikalas, — jis vra visos v^-30. Gyvenantieji Massa- suval iečių u ii
Aelb”a“ai „1 ! Maldoniui ir kino rež. Pet-l“*’ ^apžiuręs,. ypač;m* iįeivijo5 J(li^vsis n. chusetts valstijoje dar pn- mo 835 m I 

! rui Verbai. ! ki‘^ autlk?* gesnio išlikimo rūpestis. ”>«ka 3' < tax _ 51 psl.. karna $3.0<parašę ir gavę premi jas, sle
pia pjeses stalčiuose? Ne tik; Nusipelniusio Laimės alėioie
....... i kultūros švietimo darbuoto. J Jautonai, bet ir Meno reika-i • b- - įteikta*-

V. V Pni r teati am>. ’jno reži Antoni-:
statykite! Bet dabar susi- t • r> i • • i • gurios*T ... , nai Pavlovai, o nusmelmu- f.,.

. ., .j , gesnio įsliRimo rupe___ ,Lietuvos’11 į j-.--J Todėl, lituanistinėm mokyk-įcen^
kadaise

laukti autoriui 
mūsų teatruose 
pat, kaip kupranugariui iš
lįsti pro adatos skylutę“. • poetui 5iieže.

Kddėl tarp? V. Miliūnas. laičiui suteiktas Lietuvos 
dėl to kaitina teatrų režisie- j liaudies poeto garbės var
nus. J das.

X ė ! šio Lietuvos žurnalisto ^ar- mazne tas, vardas _ AlfoT15ui Bu_
čeliui ir Domui Šniukui.

Kaimo Jurgio užrašai
(Tęsinys)

tik kitiems
šokių rūšių krautuvės labai
skurdžios. Dar skurdesnė lituanistines moKVKias. i .? ~ V"'"1T ~v»ina$5Ū<i
maisto rmka Aplama, k , įinJ(iuiros istorijos, kūną autoriui; karna |SM
ko ir visur mama«tas“ To- . . ^,.o’lUZsak^ parašyti Lietuvių;
dėl siuntinėliai iš Amerikos jaj«ran^ni Fondas. Čia surinkti kone’ Dailmink^ ,

somos parodyti daugau mi-Į . iįtpratūros nradi nas, parašė Juozas Tisinis, v
ciatvvos. paskatinant tėvus;' “leraturos pradi-, P * adn*
ir vaikus, kad lietuviu gwe- ’ T” -31’ k $
narnose vietovėse neliktų nė be?-n??s.ų Penodin^
vieno vaiko, nelankančio li-i^ <os u*eJal^ 
tuanistinės mokyklos. Taip!

^udas Dovydėnas,| kad mažiau pasiturinčių te-■ ? noveIė^ 235 psl., kaina'
įtir.inkai ir KGBistai pralie-’5111 a? °slminkštais viršeliais $3.50, 

maldami; j0 marias lietuvių jaunuolių; "pagS‘

labai laukiami ir reikalingi.
: * • «

Kiekvienas kaunietis ge
rai atsimena šiurpią Kalan
tos tragediją ir po jos seku
sias jaunimo demonstraci- 

i jas. Jas malšindami, iš gilu- 
į mos Rusijos atsiųsti parašiu-

iiaujunajuc*) z jį SM1 J tlHHUSK'O ŠILS
jie piningai lau- f »!•<»•Tai />’"»<>? <>alis ka? 127 paL, kalba $2.00. ,

' mokyklas.įv^n^tšta ’ 234 ' BASTAI — STRA1P8KLM,
ATSIMINIMAI 

&UOZA LIŪDŽIU 
lė* Liūdžiuvienės, 88 psL, 

$1-

I Rene Rasa, MEILĖ TR1-I 
• • • j KAMPY, 219 psl. kaina $3.-;

Pašiurpo mano velnias, | &50.

Liudas Dovydėnas,!

Pasivaikščiojau po Vii-1 niai pastatai, 
nių. Be palydovo. Matyt. Į laukiančio buto žvilgsnį. Be- kraujo. Po to sekė tiktai ke-i iL\1ITune"!l ‘J’ 
buvo nutarta, kad Vilniuje į veik kasdien pro ką tik ap- lių kaltinamųjų teismas. O • j. s, n 1 1_j
pakeleiviui iš užjūrio galima • gyvendintus namus grakš- šimtai lietuvių jaunuolių b e o e?.
leisti po miestą pagoglinėti tūs autobusai praveža ne- dingo nežinia kur. Nei tėve-

mažai užsienio turistų, šven-! JUi, nei motinėlė* iki pat 
tadieniais ar šiaip kurią»šios dienos apie juo* nieko 
ndrs pavakarę čia atvažiuo-i negirdėjo...

1940^ų''pradžioje."Tada į» daūg.'ilnieėių. kuriem', Ju likimu privalėtu susi- 
- 1 šiemet žada’.. Žmones, dar, rūpinti musų .politiniai

nežinodami nei savo namo.< veiksniai ir plačioji išeivija.

minkštais viršeliais
kietais — $4.00.

• • •

Skaitykite 
šias knygas

• •••••••• • • • • •••••••• • I

IMKITE
IR

SKAITYKITE

vienam.
Vilnius šiandien 

kitoks, kokį teko
VlšlSl 
matyti

jis tik kėlėsi naujam gyve
nimui po ilgo lenkų okupa
cijos ir rusų plėšikavimo lai
kotarpio. Dabar — daug

nei savo buto. vaikštinėja 
po tuos namus, dairosi, gin-

Reikėtų sužinoti tų šimtų 
jaunuolių pavardes ir sąra-

naujenybių, daug naujų pa-, '«afi.ir- nesidžiaugia. Gir- ją pateikti, tarptautinėms 
”K^nXareiki; tvar-

mų jam pagražinti ir pra- ‘. j . . , .
■plėsti. Bet yra ir daug tokių ?k’llbemaz ’au baigtame 
dalykų, kurie turistą sukre-

Žmogaus teisėmis besirūpi
nančioms organizacijoms. 
Jungtinėms Tautoms ir A- 

name?! Pradėkime nuo lan-‘merikos vvriausvflbi. Tik ar
Ž^fl^yfios'^ekTntoIi^-,^  ̂ kas išgirs ši bukimą?

‘su bičiuliu (jam taip pat O kaip lietuvybe ir hetu- 
”šiemet žada") po naują- riai? Jie gyvi ir atkaklios 
sias Karoliniškių statybas, dvasios. Ir senimas, ir jauni- 
stebėjomės. deja. risi ne šių
statybų didingumu ir gro
žiu. Buvo sekmadienis, sta-

Gedhnino kalne plevėsuoja 
okupantui maloni, o lietuvio 
širdžiai šlykšti vėliav a, rusų 
architektų Maskvoje paga
mintais projeiktais pastaty
tas priemiestis visiškai nesi- „ ,. . , ...... .derina su Vilniaus aplinka, i tJb'nmka, ilsėjosi - staiy.

boję tuo taipu poškėjo, 
kaukšėjo, žvangėjo... Iš na
mo į namą. iš aukšto į aukš
tą zujo paaugliai, atviras 

Lietuvių architektu suolą-1 duris ir langus trankė skers- 
nuoti ir paMatvdinti Vii- į vėjai. Ties vienu daugia- 
niaus .priemiesčio Lazdynų aukščiu stebėjome ir oaskai- 
pastatai impozantiški ir ga-| čiavome: kone pusėje visų 
Ii konkuruoti su geriausiais šio namo langu žiojėjo šu- 
Vakarų pasaulio išplanavi- ketos skylės. Ne geriau at- 
mais. Taip yra iš paviršiaus. Į rodė ir šio namo vidus —

paduotuvės pustuštės. Tarv- 
tum .vargingomis pokario 
dienomis...

mas. Jie tiki Lietuva, tvliai 
kursto Didžiosios Vilties 
ugnį ir laukia, laukia... Rim
ti. susikaupė, ryžtingi. Daž
nai aidi ir Maironio giesmės 
žodžiai:

Lietuva brangi, 
mano tėvyne...

Tai naujas dabartinės 
Lietuvos himnas.

Kaimo Jurgis

Amazonė* džiunglėse, ro
manas, parašė Jose Eustasio ____
R h era, vertė P. Gaučys. 355 parašė Vincas Trumpa, 
psl.. kaina $6.00. Į 251 psL, įrišta, kaina $6.00.

. • , • - X ! Amerikos lietuvių istorija,
.„„v- Karuna;išorine trilogija-! redagavo dr. A. Kučas, 639

los sektoriai. Rugsėjo mė.; Mindaugo epochos, „gi., kaina $10.00.
nuo kaip tik ir ^ skirtas P3.1?86 .A”8/?’r

jus Kairys, 318 psl.. kieti!

Lituanistinis švietimą? pa
reikalauja iš JAV LB val- 
dybos daug lėšų. Jų reika
lauja ir kiti platūs LB veik

Napoleonas, Baltija,

JAV LB valdybos finansi
nių aruodų papildymui. 
Kaip žinia. LB finansų pa
grindą sudaro solidarumo 
įnašai. Deja. rolidarumo į- 
našų toli gražu neužtenka 
IB šakotu ir plačių barų 
darbams finansuoti.

Peržvelgiant praeitų ei
lės metų rugsėjo mėnesio 
piniginių vajų įplaukas, ma
tyti. kad tiktai labai maža 
dalis LB apylinkių sąžinin. 
gai vykdė LB finansų telki* 
mo vajų. Galimas daiktas, 
kad šio darbo entuziazmą 
mažino ir tai. kad visos su
rinktos gumos turėjo būti 
pasiųstos JAV LB krašto 
valdybai. Šių metų rugsėjo 
mėnesio piniginį vajų pyk
džius. 25r'r surinktos sumos 
LB apylinkė gali pasilikti 
savo reikalams, o tik 75r< 
pasiųsti JAV LB kr. valdy
bos iždininkui. JAV LB kr

Chicagos istorija, parašė
viršeliai, kaina $6.50.

• •
Medini* dievas, 11 apsa

kymu, parašė Vladas Mingė- 
la, 246 psh.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, 182 
psl., kaina $4.50.

• •
Krikščioni* pasaulyje, pa-

sauliškio vaidmuo išganymo 
istorijoje, Antanas Macei
na. 402 psl.. kaina $7.00.

»»SAULĖS ŠERMENYSM

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.

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

( BALADĖS, šitoj labai 
I* gražiai išleistoj, gausiai i- 

liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................$6.00

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00.

Lietuvių pasakos, parašė 
Herman Suaermann, išver
tė V. Volertas, 132 psl., kai
na $3.00.

Nuo krivūlė* iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Melaginga* Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jasinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

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

Moralė* žvilgsniu Rytų
Bet grįžęs iš pash'aikščio’ji-* sanitariniuo? mazguose gra-! Europos likimas drauge su (vaidyba savo šių metų są- 
mo, viešbučio kambaryje. žios baltos plastmasinės an-l_ . .. ,. įmatoje vra numačius if
radau "Švyturio“ žurnalo! daile? .nlytelės buvo niįlėi- i vll,,ybu' “^-Į ^jo ^ėn. vajaus gauti
nr. 10 ir jame perskaičiau: į tos. aplaužytos, subraižytos, j mu yra Antrojo pasaulinio dol. Padėkite jai tą p
, Neries kran-; _ j . ne^tvarkv, _ kap0 bi.uriau»ia» palikimu.'» patekinti
te, ten. kur Lazdynų ir Ka-), ,«« itepasake bičiulis. . 1 Rugsej.. . JI aukoti murai, ap-' JAV ambasadorius kreiptina
sčiai tebeauga sviestus gy^-e-1 — butvarkys. — nurami- i -7-
samieji namai ir risuomeni-Į na,i. nese ne taip seniai pa- Msskvuie Iscob Beam laidinių pas

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

Šią didelio formato puoš- 
pozici- knygą išleido Algimanto 

5 Mackaus Knygų Leidimo

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

LIETUVOS ISTORIJA 
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene, 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina •••••••» •••••• •••••••• $6.

operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargis, K. 
šeštokas, J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Antano Škėmos raitų II t. 
(dramos veikalai — Julija, 
ir kiti, Žvakidė, Kalėdų 
Živilė, Pabudimas. Vienas 

440

Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje, parašė Juozas Žile- 
vičius. knyga gausiai iliust- vaizdelis, Ataraxia), 
ruota, 304 psl., kaina $5.00.1 Psl-» k*toa $6.00.

| AR SKAITĖTE
Amerikos Lietuvių Taryba Benedikto Rutkūno

Rugsėjo mėn proga at- Fondas. Ji dar gaunama ir (30 metų Lietuvos laisvės r^ų kn,f,
KUgsejo men. pioga ai administracijoje, kovoje), paraše Leonardas žvengia ? Ją galite gautieiptinas <iemes>-? ir ,i LB Me»'W 'Mmmistracųoje. , kĮ- ?Jf) KeW nJ noo
dmm paskleidimą. Didus- Kama *<.w. _ -------------. 1 T ------- ■

j -ji>» j tE , ; I r.

r
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Lietuvos B-• Vyriausiojo
NEW BRITAIN, CONN. , J. Beinortus biy/n suoiga- laisvinimo Komiteto (Vli- 

nizavęs ir jaunimo chorą, ko) metiniai seimai būdavo 
Joną Beinorių išleidus įkuriame buvo ir nelietuvių šaukiami New Yorke, bet 

choristų. Jis dainavo Ketu*
Šv. Andriejaus lietuvių viškai ir angliškai. Tas cho- 

parapijos vargonininkas Jo-'ras yra dalyvavęs Vasario 
nas Beinorius, išbuvęs čia 16 programoje. gastroliavęs 

Hartforde, New Havene 
Putname, vaidinęs anglu 
kalba muzikinius vaidini
mus "Linksmasis siuvėjas“

10 metų. nuo rugpiūčio 1 d. 
tokias pat pareigas pradėjo 
eiti Wateiburio lietuvių pa
rapijoje.

Į New Britainą J. Beino
rtus atvyko iš Prci.idence, 
R. I., kur jis vargonininkavo 
15 metų. Iš ten jis važinėjo 
į Wore esterį vadovauti Me
no mėgėjų rateliui.

Būdamas New Britaine, J. 
Beinorius vadovaivo parani*. 
jos chorui, kurio lygi tiek 
pakėlė, kad jis pajėgė atlik
ti ir T. Dubois kantata "Selp-

I tyni Kri taus žodžiai“. Sa
vo repertuare iis turėjo a- 
pie 60 giesmių lietuvių, loty 
nu ir aiwlu kalbomis.

Kiekvienais metais lap-

mas pernai posėdžiavo To
ronte, Kanadoje.

LIETUVIŠKO TEATRO 
SUKAKTYS

i Paragink savo pažįstamu*
’ išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

$7.00.
Lietuviškasis teatras bu

vo vienas iš svarbiausiųjų'
.'S

ir "Jonukas ir Gretutė“.

Be visa to, J. Beinorius 
dar turėjo savo muzikos 
studiją, kurioje per 10 me
tų mokėsi apie 100 jaunuo
lių. Iš tų mokinių būdavo 
sudaromas orkestras, kai 
kada iki 20 instrumentų, ku
ris atlikdavo lietuvių ir kitu 
kompozitorių kūrinius.

Iš šios studijos buvo su
organizuotas ir mergaičių 
kvartetas "Ramunėlė“, kuri 
koncertavo Bridgeporte Lie

Šiemet Vliko seimas sau
kiamas Bostone gruodžio 7- 
8 dienomis Bostono Statle- 
rio - Hiltono viešbutyje, kur 
1958 m. posėdžiavo Ameri
kos Lietuvių Kongresas.

Seimo ruošos reikalais rū
pinasi Altos Skyrius, kuriam 
šiemet pirmininkauja Stasys 
Lūšys, vienas iš Vliko orga
nizatorių. Nutarta j seimo 
rengimo komitetą pakviesti 
ir keliu kitu organizacijų — 
LB apylinkės, inžinierių, vy 
čių, ramdvėnų ir kt. — at
stovus.

Pirmasis viešas lietuvių 
vakaras buvo surengtas Pet-į 
rapiiy 1884 m. vasario 18 d., •’ 
o 1892 m. ten buvo suvai- i 
dinta komedija "Amerika i i 
pirtyje“.

I
Pirmasis JAV lietuvių’ 

vaidinimaš įvyko 1889 m., 
gruodžio 31 d. Plymouthe. 
Vaidinta Vienybės Liotuv. 
Sinkų redaktorioue Antano 
Turskio drama "Be sume-i 
nės. aiba kaip ant svieto ei-j
naši“. i,

1

kričio mėnesi choras sureng- ; tuvos nepriklausomybės su-

Pačioje Lietuvoje pirmas 
viešas vaidinimas įvyko < 
1899 m. rugpiūčio 20 d. Pa-į 
laugoje, kur buvo suvaidin-J 
ta "Amerika pirtyje“.

kakties šventėje ir Hartfor
de talentų popietėje.

— Maiki. aš girdėjau kar- 
čiamoje, kad visokių krantų 
maitintojai subrinko kažkur 
Budaipešte ir žada duoti už 
dyką maisto štampus visam 
svietui, kur tik yra alkanų 
žmonių.

— Tėve, gal tu ir girdėjai, 
bet nesupratai, ką girdėjai.

— Kaip tai nesupratau? 
Jeigu aš ką girdžiu, tai ir su
prantu !

— Tai gal tie žmonės, ku
rių karčiamoje klauseisi, pa
tys nežinojo, ką jie sapalio
ji

— Kodėl taip manai?
— Visų pirma, yra su

šaukta konferenija, kurioje 
dalyvauja daugiau nei 100 
valstyvių atstovai. Ji svars
to, kaip sulaikyti perdaug 
didelį žmonių skaičiaus di
dėjimą ir kaip išmaitinti e- 
samus ir (būsimus įvairių 
kraštų gyventojus. Be to. to
ji konferenija yra ne Buda
pešte, o Buchareste.

— Tai koks čia skirtumas 
tarp Butapešto ir Biikoareš- 
to?

— Tai kakp pats manai, 
tėve? Ar girdi skirtumą?

— Jes, Maiki. nor? abu 
skamba, kaip čigonų šnekta.

davo savo koncertą, atlik
davo ir Vasario 16 minėii- 

' mu menine m-ograma. Per
nai jis suvaidino muzikine 
komediją "Viengungiai“, 
vaidino ne tik choristai, bet 

, ir nats dirigentas,
je nugirdai. Ajpie jokius Choras rengdavo išvvka- 
maisto štampus toje konfe- i kitas vietrt es. Du kartu 
rencijoje nebus kalbama., dalyvavo dainų šventėje

— Tai ar jie ten už bad- Chica^oie. lietuviu knplv-
mirių dūšias papoteriauti čios Washin°rtone mašventi- 
susirinko? nime, du kartu atliko reb’gi-

— Tėve, toje Bucharesto nę r*ro<n ama Piru kat.edrn-
konferencijoje įvairių tkraš- je N.H.. du kartu giedojo 
tų atstovai svarstys, kaip televizijoje ir kalėdines 
sumažinti gyventojų didėji- giesmes vietos meno muzie- 
mą ir padidinti maisto at- jirie. Pernai dalyvavo tau- 
sargas. tybiu pasirodvme aukštes-

— O kam tas rūpestis? "ioio'e n"*'*’™, 4 kartus
Senais laikais kuris ūkmin- dr’”.'.'0 M’™"’""’’ lėto
kas turėjo daug sūnų, tai jie vra. kOT,','rt?-
buvo didelė pagalba ir tur- P'dndence A.nconun,e.
tas. žinoma, vienos duktė- Hayene. Waterbudy ir 
rys būdavo ne taip gerai, ba kitose vietovėse, 
joms reikėdavo duoti paso-'
gos, ale katras turėdavo ir, 
sūnų, ir dukterų, tai išsily- Ve: visame pasaulyje apy 
gindavo: marti atnešdavo tfkriai žmonių buvo
kraitį, o dukteriai išmokė
davo pasogą.

Dar buvo sukurtas mote
rų sekstetas "Svaionė“, ku
ris koncertavo Hartforde, 
Providence, Worcestery. A- 
tholv, Bostone. Putname ir 
aieku. New Britaine.

Kaip matome. J. Beino- 
rius čia vra atlikęs daug 
gražių darbu, todėl paliko 
Hgai nemirštama atsimini
ma. Visi vietos lietuviai, y- 
pač jaunimas, linki J Beino
rtui naujoje vietoie geriau
sios sėkmės ir sveikatos.

Man Joną Beinortų teko 
pažinti Neumuenstery ir 
Klein - Wittensee’je, V. Vo-; 
kietojoje, lietuvių gimnazl-- 
joje kaip kolegą mokytoją 
ir stovvklos koplyčios var-. 
gonininką. Prisimenu jį kaip

WATERBURY, CONN.

Subatvakaris Vasario 16 
gimnazijos naudai

Danutės Venclauskaitės 
rūpesčiu š. m. rugsėjo 7 d., 
šeštadienį, nuo 2 vai. popiet 
Ven čiaušku sodyboje. — 89 
Spindle HiU Road, Wolcott, 
Conn., — įvyks tradicinis 
gubaflvakaris, kurio pajamos

Profesinio Lietuvos teat
ro pradžia laikoma 1920 m. 
sausio 19 d., kada Kaune 
buvo pastatytos H. Suder- 
mano "Joninės“, 'kurias re
žisavo Juozas Vaičkus.

‘STEPONAS KOLUPAILA* 
JAU IŠĖJO

Jau išleista 464 puslapių!
skiriamos Vasario 16 gim-i Steponas Kolupai-
nazijai paremti. *?. • K"-v^

į dinta, tvirtai jnsta. gausiai 
Visi maloniai kviečiami iliustruota. Ją parašė Jurgis

atsilankyti.
Kr.

PHILADELPHIA, PA.

P. Dargi* kartu su 13 
gubernatorių

Gimbutas (S. Kolupailos bi. 
ografijos bruožai). Juozas 
Daunys (Steponas Kolupai- 

I la — mokslininkas irprofe.
, sorius). o. be to, dar yra J.
• Prunskio ir Ks. Kauno trum-; 
pi atsiminimai.

Knygoje yra surašyti Ste

UŽSAKTKITfi TUOJ! 

TIKTAI PER

INTERTRADE

E X P R E S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

I LIETUVĄ!

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR* 
MOJI JUMS TAI PAŠA- 
KĖ, IR JOSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!

Ui įneš jftsų žirninės gs- 
li pirkti, ką tik šori. Mo
kėdami tik ma&Į dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 doL 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekią 9 
200, 9300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
EXPRESS CORP. mk^ai
pasiųs jums veltui įrody
mus.
Rublių eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNAJįARANTUA

; LABAI GREITAS 
' ^PRISTATYMAS
Certifikatai pristatomi 
jūoų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 

imama 92.00 
Jokiu pnmekėjimų! 

Prašykite mošų naujo
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street
Fifth Fleor

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

LABAI SVARBU!

AUTOMOBILIAI

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE (A ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų 

ZHIGUL1 VA2 2101
Kaina ............ 93.494.00

NAUJAUŠIA8
PAGERINTAS 

EKSPORT O MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103

ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON

Eador^Iodr™-
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ 93,544.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ............ 93^59.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina............ 93,698.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina ...... 93,968.00

pono Kolupaila? rašto dar- 
.... . SLA Prezidentas Povilas bai — jų antraštės, kada ir

. daromu ir talentingą muzi- Daugis pakviestas dalyvau- kame buvo spausdinti.__ o
kos mokytoją.! ti 5 d. pirmųjų 13 taip pat raštai apie S. Kolu-

valstijų, kurios sudarė JAV, pajlą.
Jo adresas nau ja joje vie- gubernatorių priešpiečiuose. . ,n , v ,toje toks: 70 John SL, Wa- Kalbą taisė Vladas Kui-

1830 metais 1 bilijonas, 
1900 m. — 1.6 bilijono, 
1930 m. — 2 bilijoai, 
1960 m. — 3 bilijonai. 
1970 m. — 3.6 bilijono. 
Taigi gyventojų gau-ėji-

-• e /» j- i • bokas, techn. redaktorius I Rugsėjo ^ dienomis nu- KvikJ w A.
netų 13 valstijų gubemato. kadaninfe g^utijo9 lei. 

j nų suvažiavimas .pavadin- d Wa (g913 &

-■ «««■
kartos išeidavo į miestus mas labai suartus. Jeigu tas Mirė Kazimieras Čibiras ! juo pradedamas JAV pasi-’ Tiražas — 1,000. Knygos 

, . . ...... . į . i .skelbimo laisva neprildau-,kaina nepažymėta.
SindlM palaužta?, soma vadstybe 200 met<| M-į Penktadienį, n«sėjo 6 d.,

1974 m. rugpiu&o 11 d. štai., kakties minėjimas. j7:30 val v*. Dundzilų bu-
ga mirė Lietuvos pasiunti-, .....................................te (4389 W. 83nd St. Chica.

— Tėve. tai buvo kiti lai- į 
kai. Bet ir tais laikais gau
sioms šeimoms neužtekdavo: 
žemės, ir dalis jaunosios*

darbo ieškoti arba išvykda
vo į Ameriką. O kaip tiems, 
kurie visai žemės neturėjo? 
Jau ir tada tokioms šeimoms 
sunku buvo veretis. Be to,

Bet aš mislinu, kad tie var- atsiminti, kad tada Vi
dai mynina, kad kažkokį Į ^me pasaulyje iš viso buvo
Būdą reikia pešti, o Buką 
reikia arestinti.

— Ne, tėve, negalima ki
tų kalbų pavadinimus aiš
kinti lietuviu kalbos žodžių 
prasme. Budapeštas yra 
Vengrijos sostinė, o Bucha- 
restas — Rumunijos sostinė. 
Tiesa, abiejuose kraštuose 
yra nemažai čigonu, bet tie

daug mažiau žmonių. Ti ten, 
kur žmonių būdavo daug, 
jie keliaudavo į kitus kraš
tus, kur gyventoju buvo ma
žiau arba kur didesnė pra
monė ir lengviau gauti dar
bo. Iš Lietuvos darbo ieško
dami žmonės važiuodavo į 
Vokietiją, į Rusijos miestus, 
į Angliją ir i Amerika. Juk

pavadinimai nėra kilę iš či-iįrJu’ ^.Ye’ atva^avai
gonų kalbos. Konferenija M Ameriką.
yra Buchareste. Rumunijoj.

— Tai ar biedniems žmo
nėms duos rumuniškus mais
to štampus?

— Niekas jokių štampų 
toje konferenijoje nedalins. 
Maisto štampai praktikuo
jami tik Amerikoje. Juos čia 
duoda mažai pajamų turin
čioms amerikiečių šeimoms. 
Parama duodama štampais, 
o ne pinigais dėl to. kad tų 
pinigų nepragertu ar kito
kiems niekams neišleistų. O 
už maisto štampus nieko ki
to negali pirkti, tik maistą.

— Tai, Maiki, ar dabar ir

teilbury, Conn. 06708.
* Jonas Bernotas

URUGVAJUS

augimas tęsis ir toliau, tai 
skaičiuojama, kad ateityje 
gyventojų skaičius bus toks:

1980 m. — 4.5 bilijono, 
1990 m. — 5.8 bilijono, 
2000 m. — 7.5 bilijono.

nvbės Montevideo spaudos' Primintina, kad tą JAV 
attachė Kazimieras Čibiras.: branduolį sudarė šios valsti
ją buvo palaidotas Montė-’jos: Connecticut, Delaware,

Per visą praeitą 19—tąjį kapinėse Buceo rug-j Geoigia, Marylamd, Massa-
_ X________ _______• _ '• 1Ošimtmetį žmonių skaičius piūčio 12 d. 

padidėjo apie puse bilijono,
o j>er dabartinį 29-tąjį šknt- __________ __________
metį padidės beveik 6 bili- į ap;įr> Daugėliškio valščauj 
jonais. Taigi, per vieną šimt-| Kūttjfcfe kaime.

didės beveik penkeriopai, i Slapyvardžiu Verax ve- 
Ir dabartiniais maisto ištek- ]1OTWe X™ parašęs daugelį

go) leidyklą kviečia spau
dos konferenciją, o rugsėjo 
22 d. Jaunimo centre su šia 
knyga bus supažindinama

Velionis buvo gimęs 1911 
m. birželio 5 d. Švenčionių

New York, North Carolina, 
Pennsykania, Rhode Island, 
South Carolina, Virginia ir 
New Jersey.

Chicagos visuomenė.

— Jes, Maiki. bet manęs 
čia niekas dykai nemaitino 
ir Štampų nedavė. Aš ir ant 
valgio, ir ant išgėrimo pats 
užsidirbau. O ar tu mielini 
kad man dabar pensioną tai 
už dyką duoda? Aš tą pen
sioną dvigubai užsidirbau! 
dvigubai užsidirbau!

— Visa tai teisybė, tėve, 
bet yra kraštų, kur jokių 
pensijų niekas neduoda ir 
žmonės negali išmisti. Jie 
negali ir kitur išvažiuoti dar

lit’s jie negalės išsimaitinti. 
— Nu. tai kas bus, Maiki? 
— Reikia sumažinti gimi

mu skaičių ir padidinti mais
to išteklius.

knygų, brošiūrų ir straips
nių Lietuvos bylos reikalais. 
Nuo 1948 metų jis oficialiai 
diibo ka|p spaudos attachė 
Lietuvos pasiuntinybėj Mon*

— O kaip tu tai padary- Anksčiau neoficia-p p y , Hai .fe dirbo infonnacij*, ir 
spaudos daibą Lietuvos pa
siuntinybėje Buenos Aires, 
Argentinoje. Kelerius metus 
Čibiras redagavo ispanų 
kalba AigenUnoje leistą El
tos biuletenį.

Prie jo karato Lietuvos 
diplomatinės tarnybos var
du buvo padėtas vainikas.

— Tam reikalui, tėve. ir 
subrinko žinovų konferen
cija Buchareste.

— O ar jie išgalvos, kaip 
išmaitinti visus žmones?

— Tėve, žmonės minta ir 
žemėje užaugintų augalų ar 
gj vulių produktais ir vande
ny 3e pagaunamų žuvų mais
tu.

— Tai ar to dar neužten-

Ne tik šunys yra geri •ar
gai. Neblogesnė* yra ir žą
sys, kurios, svetimą žmogų 
ar gyvį pastebėjusios, tuoj 
sukelia didelį klegesį.

Viktoro Šmulkščio dėmesiui

bo ieškoti.. Ną o jeigu ne- 
užtenka mairto, tai jie turi' •
badu mirti. Badu išmiršta “

kiti kraštai dalins tokiu? pat! milijonai Azijos ir Afrikos »e- w,.
Štampus? žmonių, ypač kai dar pasi- ~ Maiki, neužmušk kitą

taiko nederlingi metai. Bet ^į man apie tai papasako- 
žmonių skaičius via tiek di-

— Ne. tėve, tu pats išsigal
vojai štampus atba išgalvo

Būtų perilga kalba, tė-

jo toe, išJairių tu Jaučiamo- Uk. pažiūrėk, tė- r~ Gerai> tėve-
■ -JAme .-s. - •'vMk—

P1
Kazimiero Čibiro asme

nyje Lietuva neteko jai la
bai daug nusipelniusio sū
naus.

Kalifornijoje mirusioji O- 
na šmulkėtienė yra užrašiu 
si ketvirtadalį savo stam
boko turto Victor Smith, gy
venusiam 3602 German
to^ Road, Fairfax, Va.

šiuo metu jo adresas ne
žinomas. Jis pats arba apie 
$į žinantieji malonėkite ra- 

.Syti Lietuvos generaliniam 
konsulatui New Yorke:

paskaitą skaitys dr. Henri
kas Lukaševičius iš New Ha. 
veno. Conn. Bus ir S. Kolu
pailos raštų paroda.

MAŽIAU EISMO 
NELAIMIŲ

Gerokai sumažėjo eismo) 
nelaimių, kai prasidėjo "e- 
nergijoe krizė“. Per šių me
tų liepos mėnesį ju buvo 
mažiau net 16%. palyginus 
su praeitų metų tuo pačiu 
mėneseiu. Mat. sumažintas 
greitis iki 55 mylių per va
landą ir mažiau automobi-,1 
lių važinėja.

Kaina ............ 92434 JO

TAPOROiETS ZAZ 908 
E naujas

Visom kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRABIŽIAI

Lanl ytojams iš SSSR 
Mes turime šito biznio 24 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Consulate General of Litbu-* 
Akyse —* kaip šilkas, už anie, i j 

akių —kaip vflkaa. 41 Weat 02nd Street,
N-w York, H.Y. 1

*z *■ ?bą»>si > va • s - » v s•v

BALTIC APTS CONDOMINIUMS

806 71at Avė, St Peterburg Beach, Fla. 33706 
1 lr 2 miegamųjų betai, gražūs, modernūs, patogūs, arti

jūroa, kraatavių h* autobusų. NsdideHs vienetas, mažos išlaikymo 

išteMes. Tik MMagMiems, to gyvulių.

Brokeriai pageidautini. Kainas nuo 924,000 pradedant 

Telefonu: 813—3004760.
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Vietines žinios
PERRINKIME GARRETT H. BYRNE 

Suffolk apskrities distrikto prokuroru (Distritt attorney) 

balsuodami už jį rugsėjo 10 dieną!

I

| Bostoną atvyksta 

B’t o <n y s Rai 1

Bostono kultūriniai subat-»

PARENGIMŲ į 

KALENDORIUS

Apie Eliotą ir Venclovą Dalyvaus Altos suvažiavime

Komitetas Garrett H. Byrne distrikto prokuroru perrinkti 
John A. Yvroskus,

597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

Rridgewaterio kolegijos Rugpiūčio 28 d. buvo Al- 
prof. dr. Dalia Valiukėnai- tos skyriaus susirinkimas, 

d. 3 vai. po tė Akademinio skautų sąjū- Be kitų reikalų, jime svars
tei, matai vrn inž Ro- pietų So. Bostono Lietuvių džio 50 m. sukaktuvinė] sto- tytas ir Altos suvažiavimo 
jau susti metai y <į-jos UI. aukšto sa- vykioj Dainavoje skaitė pa-: klausimas. Kaip žinoma,

lėie Tautos šventės minėji- skaitą apie anglų-amerikie-; Altos metinis suvažiavimas 
• m, r. bus rugsėjo 27 d. Chicagoje.

Bostono skyriui jame at
stovaus pirm. Stasys Lūšys, 
viceųiirm. Aleksandras Čap
likas ir narys Antanas And
riulionis.

vakariai, kurių pirmininku' . Rugsėjo 22

Veitas, rugsėjo 21 d
7 vai. 30 min. piadeda. be-| --- 22 koncertas, kuri re’n- čių rašytoją Thomą S. Elio- 

S ZbB 1 tą (mirė & m.) ir Lietu
• • •

Rugsėjo 29 d. LB Bosto
no apygardos Lietuvių die

I

Kultūriniai subatvakariai
— tai astuoni ar devyni me- __
tiniai renginiai, kurių prog- na Romuvos-parke Brockto- 
ramas sudaro paskaitos ir ne. _ J
pokalbiai mokslo, meno, vi
suomenės bei politikos klau
simais, literatūros vakarai,

• • •
• •

Spalio 13 d. 3 vai. popiet!

voje gyvenanti poetą Tomą 
Venclovą (gimęs 1937 m.).

| DIEVO KARALYSTĖS ŽlNIO*s 

Tęsinys Nr. 24
Karūną ir ant naktinio 

puodo galima uždėti.

... , . , . . ,So. Bostono Lietuvių Pilie-asiles parodos ir kamenmoĮ . ^^ojo auį;to sa- 
pobūdžio koncertai. Papras- * J *--■
tai jie yra rengiami velionio
dail. Vikt. Andriušio lietu
višku stiliumi dekoruotuose 
ALIS-gos Bostono skyriaus 
namuose, savotiškame lietu
viškame muziejuje.

Bostono kultūrinių subat
vakarių 1974-75 m. sezono 
pirmasis prelegentas yra 
Bronys Raila, — rašytojas, 
publicistas bei essayistas, 
mūsų kultūrinio ir visuome
ninio gyvenimo kritikas, 
svečias iš tolimojo Lon An-

Pavyzdys, kaip šventasis raš
tas naudoja šituos’ pastebėtinus 
simbolizmus, vaizduojančius iš- 

lėje lietuvių radijo valandos griovimo eigą, kuria dabartinis
t _*__ — _ 17____ ___ ~,1____ Mp<ŽSUUlis** run.Laisvės Varpo vakaras.

• •
bus sunaikintas, ran

dame 4b-je Psalmėje. Čia Vieš
paties pranašas sako:

”Mes nebijosime, kud ir žemė 
drebėtų, ir kalnai nugrimstų į 
jūros vidurį“ Aišku, kad tai ne

Spalio 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje rengiams Bostono li
tuanistinei mokyklai parem-’-K'di būti suprasta žodinėje pras 
ti tradicinis balius. įmėje. nes jeigu tikroji žemė

būių prašalinta arba sunaikin
ta, lai nebebūtų nė kalnų, ku
riuos būtu gulima nunešti į jū-

pietų So. Bostono Lietuvių '>urii! ka,nai Balė-
Piliečių d.jos III aukšto sa- . .
lėip nirmoio Lietuvos nrpzi.! tėliau tame pat skjriuje pra- leje pinnojo sietuvos prezi-. naSas dalies aiiikina sim. 
dento Antano Smetonos 100,butinius išsitarimus, sakydamas: 
metų gimimo sukaktie? iš-'”S:uutė tautos ir svyravo karą-•
kilmingas minėjimas, kurįį b’stcs“.- V° Į°'el Pne

® ' simbolines kalbos, jis toliau sa-

• • •
Lapkričio 3 d. 3 vai. po

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Si radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

Rugsėjo 6 d. 8:00 v. vak. 
— J. Savickio “Raudoni ba
tukai“.

čiai aktualia šio meto tema
! — Kultūros pirmenybė.
i
| Be to, tą patį vakarą kult.
• subatvakarių lankytojai bus 
Į supažindinti su Br. Railos 
Į raštais aplamai (kalbės Ant. 
I Gustaitis) ir su jo naūjau- 

. Į siu veikalu Paguoda ( kalbės
St. Santvaras), kurį leidžia 
Londono Nida. Paguodos 
pirmasis tomas yra išleistas 
š. m. pavasarį, antrojo tiki- 

imasi sulaukti Bostone rug- 
Dar kartą primename, kad amerikiečių mokyklų atos-|sėjo 21 d., o trečiasis pasi-

a A aia^Mųa^,<

LITUANISTINES MOKYKLOS MOKSLO 
PRADŽIA

gėlės, Calif. Jis kalbės ypa- rengia Bostono orgamzaci-; ko. ”jįs (Viešpats) paleido sa-!
jų junginys. « *

vo balsą, ir sudrebėjo (sutirpo) 
I žemė“.

Bostono Lituanistinės Mo- togų, ir šiaip gerokai suma-( rodys gal tik 1975 m. pra- 
kyldos naujieji mokslo me- žėja. į džioje.
tai* prasideda rugsėjo 14 d.
So.' Bostono Aukit. M-los 
patalpose (Thomas Park).

Lapkričio 2 d. Balfo 30 m.! Kadangi Šitoks žemės “sutir-1 
sukakties banketas Brockto- phnas“ nereiškia išnaikinimo J 
ne. National Cafe. 666 N.
Main St. , paskutinėse to skyriaus eilutė- į

• • e • se. kame pranašas par<xlo, kad j
Lapkričio 3 d. So. Bosto-1 kaln« perkėlimas ir sutirpini-

no Lietuvių Pllieci ų d-108 trokštančių valdžių pirm Dievo 
•alėje Sandaros Moterų klu-, Karalystės įkūrimo.
bo našlių karalienės rinki- ....... ...._ai- * -“z. | SKYRIUS VII
Įlieti, I

• • i

f I Besiartinančios pabaigos ženklai
Lapkričio 9 d. Bostono vy- .. . . . . .77, . •• _ o », I Kadangi šventasis Rastasrų seksteto vakaras So. Bos-• taip jai>aj aiškiai parodo, kud 

tono Lietuvių Piliečių d-jos, “pasaulio pabaiga“ nereiškia su- 
III aukšto salėj’e. : naikinimo žodinės prasmės že. •

i mės, liet reiškia tik pabaigą du- I• • •
Mūsų lituanistinei mokyk

lai valdiškos patalpos ir šie
met buvo gautos maloniu 

t ,. A i . , Aušrelė* Petronienei
tarpininkavimu, ui ką jaimokiniams pamaldos Šv. 

Petro lietuvių parapijos baž-. 

nyčioje, o 1-0 vai. — pamo-'

priklauso didelė pagarba.

B____ School Committee rašte
kos, kurios tęsis ligi 1 vai.' pažymėta, kad mokyklos 
po pietų. • > patalpos duodamos nuo

! 1974 m. rugsėjo 14 d. iki 
Visi tėvai maloniai pra- į 1975 m. gegužės 24 d., iš- 

tom. Motom, j J,,,.. »u.» 18 lr 25 die-

bartinės nuodėmės, saumyiumo ( 
Lapkričio 17 d.-So. Bosto- ir mirties gadynės, dėl to viso-

nn Lipfnvin PilieMu d te« kie pranašingi arliano Lietuvių rinecių ų-jos istoriškij kurie p^jo naujos 
75 metų sukakties minėji- santvarkos artumą, turi būti 
mas. įskaitomi ”geromis mujieno-

• • • mis.“
Rengėjai prašo sau vie-į Lapkričio 24 d. So. Bosto-! Faktas, kad praeityje uolūs, 

tas rezervuoti iš anksto, pa-i no Lietuvių Piliečių d-jos III *** sukkli1dinli relįgionistai bu-
R- Ve’tui: aukšto salėje ramovėnų Lie-

tei. o43-zoo3 (dienos metu) | tuvo kariuomenės atkūrimo bai klaidingai suprato apie Jo
arija tel. 698-2162 (vakare). 56 m. sukakties minėjimas. i atėjimo būdą ir tikslą, neturė 

* į tų dabar mus sulaikyti nuo išty- 
‘ rimo pranašysčių, liečiančių šį

Bronys Raila atvyksta į 
Bostoną su žmona Daneta. 
Jų laukia kult. subatvaka
rių lankytojai ir rengėjai.

gabenti punktualiai,

kuo mažiausiai laiko 
sugaišta registracijai ir pa 
našiem reikalam, nes moks-1 tarpį. 
lo dienų skaičius, laikantis

nas, kada ten vyks amer 
būtų!kiečių mokyklų egzaminai,

ir normalių atostogų lailco-

TJC.

EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ

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

KAINA tik 0649.00

'Paskutinė šių metų grupė išvyksta GRUODŽIO 20 dienų in 

grįžta 1975 nu sausio 3 dieną.

KAINA 08 2 9. 00

f Jungtis prie ekskursijų galima BOSTONE ir NEW YORKE( 

GRUPŽJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

nesivcluokite:
1 omunteenių žinių ir regMtractjos reiKaw bfs pi itea

TRANSJ4TLANTIC TRAVEL SERVICB 

Seath Boston, Maaa. 02127

393 West Broadvray, P.O.Boz 110 

TeMonna: 268-8704

Savininkė: Aldona

(Prices ųuoted are effective August 1, 1974. Air fares sub-g 
i jeet to changes).

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS e
382 W«st Broadvray, So. Bostone 

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 
registruoti optikai

a i ū I o
PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ '

įskaitant:
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

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

Būtina atveja — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti lietuviškai !

Medicaid (Welfare)
Skambinti: 2 6 8-850 OsJJedicare

Master Charge prilmaau

eMoegąpmNuauanuuuuuuaBaaHuuumMamuaaamRRnMUMunmmnunmNUN
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS!
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ina- 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su 86.00 apmokėjimu — JIB LABO* 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, HL 86650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugeli Rd„ WladMr, 12, OuL, Caaada. 
JIB akyrim: 7 Stuttgart 50, Dubburgemtr. 7-10, W. 
Germany. Vafcrtfnėne: JAJ* 2557 W. 09th St Cbieiųio; 
lOth Are. A 14th SL, Cicero, 1000 W. 47th£U CMcago, 
2923 N. Mihraukee Avė, 1147 N. Ashlaad Ave^ Qicsgo 
hcMtor.*

' svarbų dalyką. Iš tikrųjų mes 
turėtume būti rūpestingais bib- 
liškų pranušysčių studijuoto- 
jais, kad. jeigu galima, mes 
persitikrintume, kokioje lai
ko srovės vietoje mes randomės; 
ir ypatingai, ką pranašai yra iš
pranašavę mūsų dienoms.

i Jei mes patyrėme, kad Bib. 
! lija teisingai aprašo praeitį ir 
dabarties pasaulio įvykius, tai 
turime kitą gerą priežastį pasi
tikėti jos skelbimui apie ateitį. 

t . .Jėzui dar tebesant ant žemės,
' Jo mokytiniai prašė Jį, kad pa- 
Į sakytų, kokie bus jo atėjimo Ir 
i "pasaulio pabaigos“ .arba am- 
1 žiaus “Ženklai“. Atsiliepdamas 
' jis nurodė kelis labai aiškius 
: ženklus, ant kurių jo pasekėjai 
Įgalės pažinti šio .“dabartinio 
pikto pasaulio“ užbaigiamąsias

’ dienas. Vienas tų ženklų palietė 
J prigimtą Abraomo sėklą — žy- 
| dų tautą. Mūsų valdovas pasakė:

. ."Jeruzalė bus mindoma pa
gonių, iki pasibaigs pagonių lai
kai“. Matyt, kad jis naudojo 
Izraelio sostinę Jeruzalę, vaiz
duojančią visą tautą; ir reiškė, 
kad pagoniškos valdžios žemėje 
viešpataus tiems .žmonėms ir 
pavergs net pačią Palestinos že
mę; ir tokios valdžios gyvuos 
per tam tikrą laiką, į kurį Jis 
nurodė kaip į “pagonių laikus“. 
Todėl faktas, .kad žymesniųjų 
žemės tautų sąjungą dabar ap
siima saugoti Izraelį nuo toles
nio mindžiojimo“, neturėtų bū
ti praeitas Biblijos studentų ne
nepastebėtas.

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

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. 3rd Street

Spring Valby, IU. 01302.

** i (Skelbimu)

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

iską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

220 Sarta HiU Ava.

TeL CO 5-6864

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
Poodžius ir BAB Sanulo 

Tek: 268-3835 (biznio)
288-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
A stoties WLYN, 1360 fci- 
locikių ir is stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J -30 vai. die

ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 602 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Kelolrta. i

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adrese:

BRONIS KONTR1M 
598 Broadvray 

Se. Boston, Mana. 02127 
TeL AN 8-1701

1

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus spir pasaulinius Ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų Ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų Ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIEOTVA“ yra dinamiška, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuria kovoja ir dirba ui 
nepriklausomų IJetuva.

Metinė prenumerata JAYma 

Adresas:
98.06

7722 George Street, LaSade-MentraaL 090. Ouebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA»jan M metų tarauja Uetovių risaameoel ir iimokt- 

Jo daugiu kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

SLA Betartų
gyvyUe apdrudą ir Hgeje pašalpų, kuri yra 

pigi, auSUSIVlENUIMAS neMke pelnu, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindo. 

SLA— ju tart daugiau, baip Irto u
kapitalą, tad jo apdraudė tfcra ir 
Betarta Ba gan guM Įvairių klasių 
apdraudm nuo f100.00 iki 51C.000.0C 

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudą — Ra. 
deomeat laeuraaee, kad jaunuoBs gautą pinigu 
aukštojo moksle stadijoms ir 

SLA—duoda VAIKAMS ir jsuauoHaao labai pigią TI 
apdraudą: ui 51,000.00 apdraudm tik 55.00

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA

klubų Ir draugijų nariams. Ui 51,000.00 
Ha apdrudoe mokestis 52.00 | imtu 

8LA—kuopos yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Krrtpkltle 
• kuopų veikėjus, ir .Be plačiau
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Vietines žinios
Ragina dalyvauti Amerikos | Lietuvą išvyksta dar viena i Tautos šventėje kalkes

I
Lietuvių Kongrese ekskursija rašytojas Vytautas Alantas

Protestuokim LDD susirinkimas

Rugsėjo 28-29 dienomis 
Chicagoje šaukiamas Ame
rikos Lietuvių Kongresas. 
Labai svarbu, kad jame da
lyvautų kuo daugiau atsto-

Rugsėjo 4 d. j Lietuvą iš-' 1 Bostoną atvyks Detroite
vyksta dar viena Trans-At-i"”?* ."J**“

į Alantas ir čia rugsėjo 22 d.
Iantic Travel Service įstai- 3 vaL—* ‘1 ” “ ® “

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

1 vų.
gos organizuota 50 žmonių. lo?° 1**®*UV*W Piliečių d-jos 

' saleje Tautos šventes prog-Lietuvių Darbininkų d-jos
21 kuopos narių'“ČZpUk^ J Betono Lietuvi, Bendruo-
mas bus ateinanti sekma- gina visa* vietos organizaci- R_ . .... *-• . Q /__ _ ,

čius protestuoti dėl N. Ze- j dienį. rugsėjo 8 d. 2 vai. po jas kongrese dalyvauti. To- 4 S i J ne* »py ▼ y
landi jos pripažinimo Pabal- į pietų So. Bostono Lietuvių kie lietuvių telkiniai, kaip
tijo įjungimo į Sovietų S-gą.! Piliečių d-jos patalpose. So. Bostono Lietuvių Pilie- 

’ cių d-ja, inžinierių, Lietuvos
vyčių ir kt., aiškiai yra pa
jėgūs net ne po vieną atsto
vą pasiųsti. Mažesnės orga-

Bostono Altą ir L. Bend
ruomenė ragina bostonie-

Laiškus ar telegramas šių ti 
N. Zelandijos premjerui to-’ 
kiu adresu:

Visi kviečiami jame daly
vauti.

C. Janeliūnienė,

The Right Honorable nizacijos galėtų susidėjusiossekretorė
Hugh Watt, Prime Minis-* Ig ,ukčių veteranų įtaigose'^aliau ką nors iš

ter, Parliament Building,! • chicagiečių įgalioti.
Wellington, N. Zealand, ‘ rašėme, kad Bostono | Reikėtų nepamiršti nu-

valstijos ir miesto karo ve- vežti kongresui ir kiek paje-1« • x • i . 1 • • 1*1 • * S • 1 ’

pasiųsti vieną atstovą. Pa-jĮ 1 • f —■ , • 1 • V f

arba 1 teranų įstaigose susektos di- 
1 dėlės suktybė?, — neteisė-

giama didesnį čekį, nes kon- • 
greso oiganizatorei— Ame-

Ambusador Lloyd White, į tai išaikvota gal net iki po- i likos Lietuvių Tarybai lė- -
šos labai reikalingos. j 

Bostono lietuviai iki šiol,
Embusy of New Zeaknd, •108 milion,J doleri,i-
iork, r*- iiuzi Dabar jau tiek paaiškėjo, --------- ---------- ---------
į® °“ervalory Girele, N.W.!,ka<j net 19 asmenų> jų tarpe nemėgo nė vienoje srityje' 
Wasnington, D.C. 2008. jr tų įstaigų viišininkų' vilktis užpakalyje, tad rei-' 

1 pavaduotojai, yra patraukti kia laukti, kad ir busimąją-1
Laiškų ir telkiamų teks-Į|eismo atsakomybėn, 

tai gali būti tokie pat, kavp 
ir siųstieji Australijos vai-i
džiai. Jų pavyzdžiai buvo' Tuščia galva — dideli* vadovai turėtų tuoj sukrusti, 
Keleivio nr. 32. sunkumas. nes laiko nebedaug beliko.

me kongrese jie bus tinka 
mai atstovaujami.

Tuo reikalu organizacfjų

grUpė, kuriai vadovauja inž. • rainoje. Minėjimą rengia

SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKfiS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

iNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

I

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL F0P1ET 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 busite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
ikeiias 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

■3S.-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER. MASS.
Tet SW 8*2848

yra yieninteJė oficiali ištai
ga Worcest«ry, iruri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worceo*

torio f Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

aueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir lotų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies 
t vedžioja.

ne tik jaučius

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
Hardumre Co.

X. J. AUBLN4 
<28 EAST BBOA»WA? 
8OUTM BOSTON, KASA 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Mror« Datai 
Fopieron Stenoma 

Stiklą* Laai
Visokie reikneaya___ _

lalkmeny, pliuabariana 
Vteokte catctlM daiktai

Telefoną*: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakurnio

oJ4'Pfi DIN4S 
METR1STAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Maas

Peter Maksvytis
ABsOdev

49 Chereb Street 
E. Miltam,

Atiteku 
te 
ke

ir protekta*taie darbus II ln 
ke ir vraoje, gyvausimi auna te! 
Manio pastatu, pagal JOa< reika
lavime. Benkite viaedoe iki B ve-

Telefc 694-8475

'eeeMeeeeeeee««eeMeeeee***ee*eeM
TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTfi) 

0PT0MKTRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 4 vakaro 
Trečiadieniais—uždam 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo Ūktai vaistas, išpildomo gydytoją rs 
ir turinis visus gatavu vaistas.

Jri reik vaistą — eikit J Uetuvtfką vafetteą 
Sav. Emanuei L. Boeengard, B. K, Reg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F £at\iy, SO. BOSTONE.

Telefonu AN 8-4420
Nas 8 vai. ryto tai 8 vaL v., Hrtjiu šveatadiealm Ir sekai.

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo'sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkite

268-4662
• •

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

A. J. NAMAKSY
Rsal Estate A Insurance 

321 Country Club Rd.
! Neirtos Centre, Maas. 02159f

Tet

E. KARDEUENfiS DAINŲ 
PLOKŠTELE

aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Keleivio
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kaina $8.00.

Paštu

ATLAS PARCELS
82 Harrison 

Worcester, Mass. 01804
Tat. 798-3347 

Tiesiai ii Worcestorio alu
čiam įvairiu siuntiniu į Lieta 
vą ir kitu Rusijos 
plotu! Siuntiniai

CO. COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

13 BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitu Rusijos

Laisvės Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maus. 02402. Tet 684-7209 

****************************e*ee*eeee*eeeeee»*eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

480 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 288-2500

Bankas atidarytu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:39 vat 
P® Pietą,

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vat ryto Iki 8:39 vat 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos,

už nemažesnius kaip 41,000 dviejų 
metą įspėjimo indėliu moka 
(II tikrųjų tos rūšies indėliai duoda' 
827%, pelu)

už visu kitu indėnu moks

Nuo įdėjimo dienu — Ku mėsų prtak aitomi nuošimčiai — Pilus 

Banku veikia 109-tuosiu metus. -- P

lis banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale ra tarnautojais galima suftalbėti ir lietuviškaL Tartu (Ašuto) yra

virš $274,000,000

avo, nudėto ir
nią. Turime vietoje įvairią vie. 
tinto gamybų ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai šė
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigu ir galite už
sakyti ją gamybų prekes, čia 
sumokėsite pinigu, • 
ten vietoje galiu pasirinkti

Taipogi tarpininkaujame per 
tom tikru įstaigų atsikviesti
gimiau čia pu save į svečiu 
ar

Pristatymu greitas R 
garantuotas

Prekės parduodamos
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo disnnmh 
nuo 9 vaL ryto ilri 5 vat vak.

o šešta dtoiMMiv 
nuo 8 vaL ryta ild 2 vat p.p.' 
Kitomis valandomis pagal

telefc
Patams visus atliekamu giri- 388 W. Broadvray 
tai ir sąžiningaL Atsilankę įriti- So. Boston, Mus. 02127

Vedėju A. 8chyriaakl ToL 268-0058
*j j j j jj jrr rrrrrrrrrrr r.......... ....... ...........................

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 visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic. Air Tickets) 
išrašomi belaukiant— be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairiu 
medžiagų), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Purei Service, Ine.
' >•

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitu rusiškų prekių užsakymu siųskite savo 
giminėms tik per «

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

< Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—9

i šeštadieniais išdaryta

393 Weat Broadvray, P.O.B. 118 
So. Boston, Maso. 02127 
Telefonu: 288-8704 

Visą įkyrią vadėje Aldou
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