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Prof. Antano Klimo SOS >
dėl sovietų propagandos į

•
Encyclopedia Britannica apie Lietuvą prašneko so- j 

vietų propagandisto liežuviu, jokiems mūsų veiksniams į 

to iš anksto nenujautus ir neužprotestavus. Ką daryti?

Geibiamieji,
Vakar mūsų universiteto parankinė biblioteka pa

galiau savo lentynose patalpino naująją Encyclopedia 
Britanica laidą. Ieškojau joje Lietuvos. Deja, joje Lietu
vos (t. y. L i t h u n i a, kaip visose senesnėse laidose) jau 
nebėra! Yra tik "Lithuanian Soviet Socialist Republic“. 
Baisus yra pats straipsnis: 100-procentinė Maskvos pro
paganda, pagaminta vyriausio Kremliaus patikėtinio Vil
niškėje Mokslo Akademijoje — Kazimiero Meškausko 
(Enciklopedijoje jo pilnas "parašas“ duodamas taip: Ka
zimieras Antano Meškauskas — net ir tai surusinta!).

Tai yra baisus rašinys — daug blogesnis negu kai 
kurios Maskvos įkvėpimu angliškai parašytos brošiūrėlės. 
Duodama čia kiek geografijos, o likutis — grynai sovie
tiškas pasigyrimas, operuojant ekonominiais - statistiniais j 

__ —t >

Ur. Domas Giedraitis (kairėje) įtdi kia Illinois Lietuvių Gydytojų d-jos 
premijų Los Angeles Times bendre tarbiui Murray Seeger už išsamius 
rašinius apie dabartinę Lietuvos pajėtj. Tarp jų Altos pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis. Premija buvo įteikta Amerikos Lietuvių Kongreso banke, 
to metu. Nuotrauka P. Maletos

Ir komunistų partijos 
bijo Sovietų Sąjungos

Varšuvoje vyko {28 Europos komunistų partijų paai. 

tarimas bendrai komunistų konferencijai suruošti.. Bet 

jau ir šiame pasitarime buvo juntamas nepasitikėjimas 

sovietais, siekiančiais dominuoti kitas kompartijas.

šiomis dienomis Varšuvo-i rimų. Be to, kad tik sovietu 
je buvo Europos komunistų | nių komunistų ideologija ne. 
partijų atstovų pasitarimas, ■ būtų primesta kitoms nartu 

: kurio tikslas — apsvarstyti joms, kaip privaloma dog- 
i galimybę artimiausiu laiku
į sušaukti visuotinę Europos 
komunistų partijų konferen- 
cfją Maskvoje. Tai turėtų 
būti suvažiavimas, panašus 
į 1967 m. įvykusį Pragoję.
Jis turėtų suderinti visų Eu
ropos komunistų partijų

SoZžemcino knyga Demonstracijos 
I P. Vietname

A. . -i i ._x- - i Nobelio premijos laurea- Saigone ir kitur P. Vietna-
, ~ vl^,?s ®muPls^e propagan. tQ goj^^ino knyga apie me vyksta didelės prieš vy.
da. Plg. net rašymo būdą: Chyurhoms, Zhemaytskaya!sovietines koncentracijos riausybę nukreiptos de.
Vozvyshenost, net dayny - ’datnos*...). Jokios bibUogra. • "Gulag0 salynas", monstracijos- Saigone de-
ftjos. Tiestog siaubas ima. . ,___ . „ gaunama ir Maskvos juodo, j monstrantai fedaužė parla-

Grjztąnt nne ano barnaus str. apie ”Uthnaman So-.^j, rinkoje už 30Q rublių, j-mėgfb lanm< išvsrtė duris,
viet Socialist Republic", jis man sudaro tokj juodinsi. Bet galima tą knygą įsigyti| degjno valdžios plakatus,
vaizduokime, kad apie 1938 metus panašų straipsnį apie jr už 200 rublių Tai bus, 1)01.tietus ir net
nacių Vokietiją būtų parašęs jų propagandos bosas dr. "samizdato“ gamybos leidi- nnliciios viršinin
Goebelsas, ir tei minėdamas statistikas tik nuo 1933... nys • v ra 0 P°11C1J?S virsln n-u v«. ““y aoou.. . «y». ką. Demonstracijos yra la.

As asmeniškai esu pritrenktas tokio mokslo bei m- . Minėtą knygą kasdien bai ^riai kurstomos ko-
formacijos išprofanavimo. Prašau visų vien man netikėti, transliuoja Liberty radijo .. . .. - <r. x
o asmeniškai pasitikrinti. Visgi atrodo, kad ilgoji Krem. stotis. Sovietijoje turintieji ... . . dajv
liaus ranka — bent šioje šios garsiosios enciklopedijos rekordavimo aparatus trans. . , * • v <• . • •’« • v • v* !• •• • • * • • •_ _ 7 VRltlfl K3 HlIKHla DUCllSicU 11laidoje — sunaikino visas musų ligsiolmes pastangas. Ne- naciją jsiraso i j juosteles, o
palyginamai geriau buvo viskas senesnėse laidose, nors iš jų perrašo į popierių ir pa-; 
ten mes ir nemažai trūkumėlių rasdavome... daugina. I

Ką daryti? Aš grynai asmeniškai siūlau: I *fokiu "naminiu būdu“
1. Plačiai paskelbti mūsų spaudoje. Lietuviai turėtų įkeistu knwroto« vrn nenvi.

žinoti, ypač tie, kurie ketina šią laidą pirikti. * ;tn«
2. Atskirų sričių specialistams išstudijuoti tą "pagrin- i kuriu Uv.

dinį“ straipsnį, taip pat ir kitus ir parašyti aiškius, moty-’ TT/'/n-
vuotus laiškus vyr. redaktoriui, o šio laiško kopijas pa_Į^n kr’lp,rbms 
siųsti leidėjams, redaktoriams bei atitinkamų skyrių re- Į5rra b»”<b"8mu.
daktoriams. • PrnriiTtu h&d turkiui

3. Gal JAV LB Kultūros Taryba (su ŠT?) galėtų su- ’ Brutui
(jaus metų algą

skaičiais. Nieko apie Lietuvos istoriją, kalbą, kultūrą, tau. .
ūrą, muziką, hieną ir pan. (Yra keli sakinu- MaSKVOje — 6U0 r OI,tosaką, literatūrą,

kai apie liet. kult., tautosaką, literatūrą ir meną ipo str. J 
"Cultural a«w« tnoVno, IrAmuvtiafritA fi«*Ananravi l

Pavogė prezidento 
karstą

Argentinos kairiųjų tero
ristai, kurie 1970 m. pagro
bė ir nužudė buvusį Argen
tinos prezidentą gen. Pedro 
Arambuiu. įsilaužė į kapi
nes ir pagrobė iš jų genero
lo karstą su jo kūnu.

ma.

Rumuniją dar gąsdina ir 
sovietų troškimas gauti per 
Rumunijos teritoriją kori
dorių į Bulgariją.

>s grupe?.

Teroristai vėliau paskel
bė. kad jie nenorėk, kad’ mo ženklų, 
gen. A Tambūru gulėtu vie- ' 
nose kapinėse su buvusiu 
prez. .Tuan Peronu.

Taigi, dėl politinių aistrų 
ir minusiems nėra ramybės.

šaukti pasitarimą?
4. Visur kelti šį nešvankų dalyką — angliškai ir lie

tuviškai.
5. Reikalauti kuo greičiau tą propagandinį šlamštą 

išmesti.
Su tikra pagarba

Antanas Klimas

vliko seimas preZ. Fordas apie 

NUonui
seimas įvyks gruodžio 7-8, p^itą savaitę prez. G. 
dienomis Boitone. Mass. • Fordas nu?w . konf,_

Bostone veikia seimui. res8 >r pasiskinti, kodėl jis 
ruošti komitetas, kuriam į amnestavo prez Nixoną. Jis

Pagal naują Prancūzijos 
vyriausybės paskelbtą be
darbių draudimo tvarką, at
leistiems iš darbo visus me
tus bus mokama pilna alga.

Iki šiol geriausias bedar
bių šelpimas buvo Švedijoje, 
bet ir ten beds’biai negau
davo pilnos algbs per 12 
mėnesių.

šveicarai neišvarys 
svetimšalių

Atrodo, kad šiame Vai nu
veikiu. suglaudinti jų bend- vos pasitarime Maskva yra 
rą frontą, kuriam, žinoma,1 padariusi bent kai kurių žo- 
nori vadovauti tiktai Krem- dinių nuolaidų. Sakoma, bu. 

i liūs. , vę pažadėta, kad sovietų
: 'partija nereikalausianti lei
I Konferencijos parengia-1 miamo žodžio nustatant bū- 

majame susirinkime 28 ko- simos konferencijos proce- 
munistu partijų atstovai, bet durą. o taip pat ir kitoms 
ne patys aukščiausieji narei, kompartijoms būtinai įsisa- 
gunai, tiktai kiek iškilesni vinti sovietų politinę liniją, 
centro komitetu nariai, šį
pasitarimą^visiškai boikote-1 Taip pat buvę sutarta 
vo Albanijos, Nederlandų ir leisti komuni .tų partijai 
Islandijos komunistu parti- bendradarbiauti su vadina, 
jos. Taigi jau pačioje pra- momis buržuazinėmis parti. 
džioje pasirodė nevieningu- jomis, įvairiuose kraštuose 
mo ženklų. bandant sudaryti "liaudies

fronto“ vyriau sybes. Tokių 
Nors šio pasitarimo eiga galimybių gali atsirasti Ita- 

ir nebuvo viešai spaudoje Ii joje. Prancūzijoje ir oas- 
skelbiama, bet iš paskiru kutinto metu Portugalijoje, 
dalvviu pasisakvmų ėmė Tokių vadinamųjų "liaudies 
aiškėti, kad dėl tokios visuo. vyriausybių“ buvo atsiradę 
tinės konferencijos tikslų Rytų Europoje po II pašau, 
būta stambių nesutarimų linio karo. bet netrukus ko- 

. . . . . mvnistai kita? savo "bend-
Kaip minėto susirinkimo radarbes“ partijas prarijo. 

t komunikatas skelbia, bend- p3,bar. matvt. vėl bandoma 
1 ra Europos komunistų par. žppfrti tuo pačiu bandytu 
tiju konferencija numatyta keliu.
sušaukti ateinančių metų vi
dury Rytu Berlyne. Bet to-; get jr būsimoje konferen. 
kio nutarimo pasiekta, ma. cijoje, lygiai kaip ir šiame 
tyti. tik su sąlygą, kad so. pasitarime, kokios nors di- 
vietai griežtai nereikalaus, He’ės vienybė- negalima ti- 

linijos komunistų par- kėtis, nes ir Europos komu- 
tija ir pati Kiniia būtų vie. nisfu partijos nori būti ne- 
i?ai išmesta iš "raudonosios priklausomos nuo Sovietų 
pasaulio komunistinės šei- Sąjungos.
mos.“ Į

Jugoslavijos ir Italijos de- teroristų atstovai 
legatai aiškiai pabrėžė, kad .. , .
tų šalių partijos konferenci- Jungtinėse l OUtOSe 
joje dalyvaus tik tuo atveju, i T m .
jeigu tas forumas nebus So-. Jungtinių Tautų visumos 
vietų Sąjungos panaudotas susirinkimas 105 . balsais 
pulti Kinijai. Be to, atrodo. P1’’® *r 20 susilaikiusiu nu- 
Jug(f Aavijos nepasitikėti- ta,’ė i posėdžius i-ileisti Pa- 
mas Maskva šiuo metu dar lestinos Išlaisvinimo organi- 
lafoiau sustiprėio, užčiuopus zacfja, svarstant Palestinos 
"stalmistų“ infiltraciją į Ju. klausima. Tano balsavusių 

Įgoslavijos komunistu parti- prieš buvo ir JAV.
‘ ją. kuri baigėsi tų sovietinių, Tas nutarimas yra istoriš. 
agentu nuteisimu. ‘kas. nes iki šiol JT posė-

Rumunijos delegatas Ste.,džiuow tedalyvavo tik vals.

OOOOOOOOOOOOtOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOO

Sekmadienį šveicarai bai- j
______  savo. išvaryti ar ne Šveica- *

Vliką sudarančios organi- vanoriškai. norėdamas iš-'rijoje dirbančius užsienie-1 Vir4u> «« Keleivio svečiai an laikraščio darbuotojais 1974 m. 
zacijos kviečiamos iš anks-, sklaidyti nuomonę, kad tarpjeius. Už išvarymą tepasisa. ™<ačj© 23 d. » kairia į dešinę — staaya Lušya, pirm# kartą 
to sudaryti savo delegacijas, jo ir Nixono buvęs Padary-jkė tik 34^,0 kiti buvo prieš. H«tone atsilankęs ir ragai jo 21 d. Kultūriniame snbatvakary
__________________________ ’ tas kažkoks "biznis“. Šveicarijoje yra milionas skaitęs paskaitą Lietuvi? žurnalistą Sąjngoa garbia naiS’8 , j .. . nosion neiam X.
nirii n i -IT“; Jfepabrtžį kad fl> joWo svethnėalių. kuriuos išva- Bmr, bil.. pM« su.y, SotnrM, KeMvie .d»l»l.tmlo-. ka1^”? d. vedamajame rašo, kad.

Nemažo Cicero miesto'biznio ndbuvg, kad jis tai.riu». labai nukentėtų krašto ri» Šlaky. GrMt-JsrzelevUi«k raėytojas Antaną. GwtaHh, jeigu JT posėdžiuose leista
(Chicagos pašonėje) taryba padaręs tik turėdamas gal- •okis- Ištari, Enriklo^iiij« leidėja. Jmn. K.p.ėiua (autytl tiktai, *wi i jalwauti nalestinieėiam. tai
pasmerkė Australijos ir N. voje krašto gerove, norėda. i Ralltenė Ir bnrp, Liela,ię Z.meH.1, s-zen ęir-1 J* **nfį9 ir kt J", kodėl neleisti ten savo rei-
Zelandijos vyriausybių nu- mas greičiau užbaigti nema.! Praeitą pirmadienį prez. "biiakna rašytojas Vytautas Alantas, rugsėjo 22 d. Bostone pareiškė biją, kad k»hi« ginti kurdams, Pietų
tarimą pripažinti Pabaltijo lonia padėti ir nukreipti at- Fordas susitiko tu Meksiko* skaitęs paskaitą. Apačoje — Keleivio viduje. U kairi* j dešinę— konferencijoje nedominuo- \ Afrikos juodukam’, s^ė- 
kraštų įjungimą į Sovietų ptcm ak*« i svarbesnius šio prezidentu ir tarėsi alyvos Vytnut** Alantas, Stasyn įSaatvnnm, Bronys Kaita, Antanas tu tik Sovietų Sąjungos par.' Sovietų S-gos latviam
Sąjungą. I krašto reikalus. importo ir kt reikalais. Gustaitis ir Itauota Railienė. . ti ja ir neprimestų savo nuta. ir kitiem?

pirmininkauja Stasys Lūšys, i tą paaiškinimą padarė

fan Andrei pasitarime pa. tybių atstovai.
Boston Herald spalio 17
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Gtl maloBetų paaiškinti: 
kodėl?

rištiniam biuiui aš prista- bų Sąjungos piliečių parei-, 
čiau tokius dokumentus: gas, būtiną budrumą bend-

1. Vieną ranka rašytą iš- raujsnt su užsieniečiu, saik-, 
samią autobiogi aiją, kurio, dina neatsiskirti nuo giupės,’ 
je būtinai turi būti pažymė- vienam niekur neiti, nes vi-;
ta, ar nėra giminių užsieny- sur tyko pavojai, galimos* kino Vili Lietuvių Kongresą Chicagoje 1974 m. rugsėjo 
je. ar nėra išvežtų, už poCiti- provokacijos ir net užpuoli-' 28 dieną:

Všiko žodis Li. tuvių kongresui
Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko pirmininkas, šitaip švel

ni. mergaitė ji jau dir&olen 
leistos Darbininkų Ilties 
redakcijoje, vaidino ir vctf ‘

Tikėdami, kad daugelio čionykščių vadinamųjų 
''buržuazinių nacionalistų“ protas nukrypęs nuo tiesios 
politinės linijos, žmoniją vedančios į palaimintą ateitį, 
mūsų broliai tarybinirikai labai dažnai ir įvairiomis pro
gomis šiems neišmanėliams išsamiai paaiškina sovietinės 
pažangos priežastis ir padarinius ir daugelį kitų dalykų, 
kurie mums iki šiol neatėjo į galvą. Po tokių pamokų kar. 
tais mes jau beveik esame linkę tikėti, kad Sovietų Są
jungoje tarybinės vištos deda keturkampius kiaušinius, 
nes tokius tikrai galima daug glausčiau sukrauti į dėže 
ir jie nesirita žemėn, padėti ant kreivo stalo. Vadinasi.— 
žinome kodėl?

Bet iki šiol mums vis dar neaišku, kodėl sovietinė 
valdžia taip rūpinasi, kad tik iš Sovietų Sąjungos nepa
bėgtų užsienin koks nors priešvalstybinis ir antikomunis. 
tinis gaivalas?

Mes jau iš anksčiau gerai žinome, kaip tarybiniai 
ekskursantai savo vadovų ar valdžios patikėtinių yra bud. 
riai dabojami, kad tik nenuapruktų kur nors už gatvės 
kairjpo, kad tik nepasiliktų kur nosr užsienyje pas anke
toje nuslėptą dėdę ar tetą. kad tik nesugalvotų nerti į 
krūmus, kai kiti draugai sėdasi į laivą ar lėktuvą grįžti 
namolei. Dabar čia pat tai dar aiškiau paliudija ir pasku.

ką sėdėjusių kalėjime arti- mai. Aš, atrodo, jau matęs 
mų giminių,- ką veikė tėvai ir šilto ir šalto, išklausęs

Man yra tikrai malonu Vliko vardu pasveikinti VIII 
Lietuvių kongre ą ir dums paieikšti, kad VTxas

Kaitą Bostono socifckstų 
ruošiamam vaidinimui trū. 
ko vaidintojos. S. Gegužis, 
vienas Keleivio savihthkų,

Hki'/hn7;seniau buvo g>’venes She- 
i nandoah ir pažinojo Marga-jasi Jūsų putojimu ir da.su mū,ų bendram tikdui-J

s Lietuvos atstatymui. •. _ •-.!____ i?vokiečių okupacijos metais,: ją tokią šaunią“ kalbą, dar 7 . tf.. * . I, , i • i • laisvos nepriklausomos Lieim o.-atstatymui.kokioms partijoms pnklau-1 kartą pagalvojau, kaip ma- 1 '
sė, kieno kariuomenėje tar. lenu. kad paskutinį kartą
navo.

2. Užpildomo? dar dvi 
specialios anketos, su tais 
pačiais, tik kitaip išdėstytai? 
klausimais ir papildymais: 
kur dilba žmona, ką veikia 
ios tėvai

3. Pristatomos 2 foto nuo
traukos ir sveikatos pažy
mėjimas.

4. Pateikiamos 2 charak. 
teri stJkos — rekomendaci
jos. pasirašvtos konservato
rijos rektoriaus, partinės or 
Tanizacijos sekretoriaus ir 
vietos komiteto pirmininko. 
Tie pasirašo tada, kai uždą 
-am komunistu martinio biu
ro posėdy dar kartą visou. 
ri?kai i?na<rinėiama norin
čio vvkti užsienin kandida
tūra ir nusprendžiama. kad

Gy-endami laisvėje, turime visas sąlygas diibti tė- 
klausausi tų niekų vyne- kančių sumažinimui, ir Jūs šioje srityje esate pa-

Toliau giupės* vadovas daug. 'laiplautinė politinė padėts greitai keičiasi, 
nurodo, kiek būtina vežtis Sovietų Sąjungos vergija nebus amžina. Vilkas darė ii 
degtinės, kad kelionėj skam. darys viską, kas jam įmanoma, kad Lietuvos okupaciją 
bėtų dainos, būtų ištisai kil- sutrumpintų. Aš Jums pažadu, kad mes nesustosime pu- 
nojamos pilnoj stiklinė' ir siaukelyje, nepasiduosime rusų imperialistų provokacL 
suprantama, kad iš girto joms bei propagandai, bet mums reikia ir visų Jūsų tal- 
kalbų ir elgesio važiuoia su įos, visokeriopos paramos ir pasišventimo. Mes esame 
grupe keli slapti palydovai dėkingi Altai už materialinę paramą, ir galite būti tikri, 
galėtų suvokti, ar nesiruošia ka^ jj naudodama tik Lietuvos laisvinimo darbo būtiniau- 
toms Paarti.“ reikalams.
mjtkTnamini0 ir Mes pasiekėme. ne lietuvių vertinimu, daug, bet tu-
slavai sutiko šiuos turistus rime aar didesnius uždavinius, kurių iš mūsų lau.
is ”Didžižžosios‘komunizmo,kia Pavergtos sesės ir broliai. Dievo Apvaizdos sutapimu, 
terynįs“: turime šiandien šiame kongrese tautietį intelektualą, ku

ris visai neseniai prasilaužė pro geležinę uždangą ir kuris 
yra gyvas liudininkas Lietuvos kančių, žmonių naikinimo, 
mūsų didingos lietuvių tautos rusinimo. Apie visa tai jis

kiaulėmis“. Be toŽ^kai- ibylosLne tik. bet ir visam į,as?’J.liuL . ,
biuose su jugoslavais jautė-1 Sesės ir broliai, mū ų uždaviniams pasiekti mums 
me, kad jie i mus žiūri ne 'reikia dar didesnės tautinės drausmės. Okrflpantas nori 
visai draugiškai, nes, ju su- mus skaldyti, silpninti ir net numarinti. Mes nepasiduo-

tėvynės
„Tik aVažiavus i Belgra

dą, stotyje du jauni vvrukai 
mus išvadino „rusiškomis

ivo naujokė. Jo pariūlymu ji' Y - a abuvo pakviesta į Bostoną 
minėtam vaidinimui. Čia ji 
susipažino su St. Michelso. 
nu. Keleivio redaktorium, ir 
netrukus už jo ištekėjo.

Nuo tada ji pradėjo raši
nėti Keleiviui Kapsės slapy- 
ardžiu, nuo 1937 iki 1951 

metų redagavo Moterų sky
rių. nenustojo jam rašiusi ir 
vėliau.

Kai 1945 m. Michelsonai 
Keleivį perleido Socialistų 
sąjungai, Margarita buvo 
viena iš jo patikėtinių, vė
liau iki mirtie? jų pirminin
kė, visa laiką labai sielod3- 
masi Keleivio reikalais.

Velionei rūpėjo ne tiktai 
Keleivis. Ji buvo viena iš 
Lietuvių moterų progresyvi
nio susivienijimo steigėjų, 
veikliai dalyvavo ir Ameri
kos mųterų sufražisčių sąjū
dyje, kol jis iškovojo mote

rims bėglys iš Lietuvos Aloyzas Jurgutis, kuris pasakoja, ........ .. T .
kaip jų ekskursija buvo ir pohtrukų, ir saugumiečių uoliai abpion^ kad iis i 
ruošiama išvykai, turint galvoje svarbiausią problemą — L;^aj rLsnbren,W‘,‘ . ... -
kad tik visi sugrįžtų namo. ’ minėti kpnumistmes . . . . ........

k n rvflt ’ina at ? • • plekl??Tne uvgrolbh juo«. k3”i būkime kieti kaip titnagas ir parodvkime rusui okupantui nms rinkimo teise?. Ji or- 
Mes dar nie.ĮZS V?ns™ Tr lietuvių subrendimą, proto pajėgumą ir pasišventimo savo ’ganizavo Dainos chtfrą ir

• tik aiškinimu, irodi- mielai Lietuvai didingumą. i jam remti draugiją, buvo

tos

Kodėl gi toks rūpestis, kad s u grįžtų? 
kad nesame nei girdėję, nei skaitę jokio išsamesnio atsa
kymo ar paaiškinimo į šitą klausimą.

I pratimu, mes irri esame tos sime jo užmačioms!
'kiaulės“ ir; Vliko vardu prašau visus: dirbkime visi kaip vienas,

- , . r r .. .uk no neu aisKinimu. irom-Po to konservatonios par-, njyi ka<j mes e3ame oku. 
tmes orvamzacnos sekreto- puoti. esame Maskvos ver.

Jums visiem? pažadu, kad Vilkas dirbs, visose plot- • veikli socialistų sąj
Margarita nuo pat pinūs ?u jau pasirašytomis ™ėse derindamas mūsų veiksnių darbą, jungdamas mūsų ,. .. . R ,f .

Mums pagal „buržuaninę logiką“ atrodytų, kad, kuo I charakteristikomis eina i ra- Jcitokit, tonu kaTbėri“ jėgas mūsų didžiajam tikslui. Vieningas, darnus darbas jajka buvo jo centro direk
daugiau tokių komunistinės sistemos priešininkų pa- jonini partijos komitetą kur- A juwa^0 lh,diiimU to- ir ,kviedu Alto? ir JAV Uetuvių Bendruo'į tore ir kontrolės komisijos
bėga iš krašto, tuo Sovierijai geriau. Sakysim, Amerikoje pieninio komiteto kie užsieTli įvažiavimo menės vadovus paklusti Vliko prašymui rasti ne tik giau-' narė. jj yra parašius ir Nau-
tikrai jokia valdžia neverktų, jeigu ir visų čionykščių an. posėdyje dar kartą formalumai privalomi ir ko- dėsnį bendradarbiavimą, bet dirbti petys petin mūsų bran- ją valgių knygą, kuri greitai
tikapitalistinių komunistų ekskursija, išvylkusi į Sovietų 9va 01Pa kandidatūra. , d- munjgfo partijos nariams: giajai Lietuvai. j buvo išpirkta.
Sąjunga, pabėgtų ir negrįžtų namo. Net ir nepriklausomos alfl7a~ „Priklau^ntiems kom”-' Vliko darbas baigsis tik tuomet, kada Gedimino kai-; .
Lietuvos laikais jokia valdžia nesirūpino, kad Antanas 2nist’ 'Partffai vra žvmiai ne plevėsuos mūsų trispalvė ir lietuvis bus laisvas savo l Velione ouvo maloni, svie-
Sniečkus, Stasys Matulaitis ar kuris kitas ii Maskvos bū- S^tariri^Atafa mvo kar'e.r* šventojoje žemėje. i« ^leiriu-
tinai sugrįžtų į Kauną ir čia dirbtų .priešvalstybinį darbų. paraž», ir dokumentai JriklauM^p^tijaTTrne —: (ELTA)

perduodami valstybė? sau- a,._- laL_- :
Nerandant kito atsakymo, kyla mintis, kad kažkas gumo komitetui. Valstybės na?iąt„ Vnmnni- :

tarybinėje valdžioje labai stengiasi, kad tik kuo daugiau saugumo komitetas ipasirašo naHiins nariu kurie nie
Sovietų Sąjungoje, o taip pat ir Lietuvoje, pasiliktų-prieš tada, kai saugumietis ausi- ka<ja jv<rosia,nfos> s,v>mi- 
komunistinę santvarką nusiteikusių piliečių, kad tik tas lanko namuose. Fnagrinėda jr k,-tu vadinamų ”kapi- 
priešsovietinis visuomenės klodas platėtų ir stiprėtų, kad santykius šeimoje, isklausi- taHgtjnjn« <Vra$tii nenama- 
jis sudarytų tikrai realią ir smogiamąją jėgą. kai ateis nėja kaimynus, pažįstamus tvg — kl-pk kartn n^5ė- 
atitinkamas laikas. gimtinėje, pasrkalba su kai CT- tiek il>Tns buvo atsakyta

kūnai9 kolegomis daiibe. J
Jeigu taip, tai mums tada aiški ir ši sovietinė turistų Sprendžiamas tas pats klau-.

neigiamai/*
Aplamai, ir iš tolimesnio

dabojimo ir emigracijos varžymo politika. Mūsų požiūriu. mlaJ^us pasakojimo matvti.
—i a z—=.— ui— • JmryKSianaam iaio ar. ka^ Alovzas .TumiJi® «ovie-

ba ne“ pasakoma bk pne. ^„tvarkos koveis vra
ęJsstr .aaas2ti-«-;

gal ji ir nėra bloga.

Bet ar tikrai toks ir yra jos pagrindinis uždavinys?

Lietuvos turistų 
išleistuvespolicinės

Šį pavasarį iš Lietuvos iš- Suomiją ir vadinamas „ka. 
sprukęs ir tik prieš kelias pitalistines“ šalis yra gauna- 
savaites į JAV atvykęs mu- mi kitais būdais. Pirmiau- 
zikas Aloyzas Jurgutis Drau- šia, ’jų būna labai mažai, ir 

. go korespondentui labai iš- jie yra „pasidaromi“ taip, 
samiai pasakoja, kaip Lietu- kaip yra „pasidaromi“ už. 
voje gaunami turistiniai lei-' sienietiški baldų komplek- 
dimai išvažiuoti į užsienį ir; tai, kilimai, šaldytuvai, ma- 
kaip tie turistai „išlydimi“. į šinos — kitais, specifiškai

Jis taip šį dalyką dėsto: j sovietiniais keliail. kuriu ne.
„Kiekvieną pavasarį vi- žino užsieny gyveną lietu- 

sos įstaigos, gamyklos, aukš- viai. 
tosios mokyklos gauna tu-j Turistų kelionėn į Lenki- 
ristinių maršrutu -ąr?ušą. J ja, Rytine Vokietija. Bulga. 
Konservatorijoje jis pakabi- > riją ir Čekoslovakija gal’’ 
namas Profesoriume. Tai bū: vvkti ir viengungiai. Tačiau 
na kelionės į Lenkiją, Ryti- j kitas čia suminėtas šalis —
nę Vokietija. Vengrija, Bul
gariją ir Čekoslovakiją.

tik vedę. turį valką ir ilga’ 
kariu gyvenę. Abiem šeimos

Norį važiuoti prieš tris. nariam? jau nebeleidžiama
net i Lenkija išvykti.

KGB patikrinimai w*?s- 
ninkui. Vietos komiteto pir. tantiems i Lenkiją. Rrių Vo- 
mininkas kariu su konservą- į kieti ja, Vengriją. Bulgarija, 
torijo’ partinės organizaci-; Čekoslovakija yra parasti, 
jos sekretorium ir rektorium į 1 Jugoslavi ja ir Suomija jau 
sprendžia, kuriems leisti I sudėtingesni. O į tas šalis, 
vykti turistinėn kelionėn,' kuriose galima pasiprašyti 
nes-paprastai būna daugiau j politinio prieglobsčio, labai

mėnesius paduoda pareiški
mus vietos komiteto pirmi

d sužinojau tik gegužės 7 ^°* 
dienos pavakare. Tikslus ’ 
kelionės mahšrtrtas nenum-; 
domas. Užsienio pasas, iš-j Ruošiamas Br. Spūdienet ;
duotas 15 dienu, į rankas; _____
neduodamas. Jį saugo gru- f pagermmas |
P*įva<k)va8,,< į Visuomenininkei Bronei.

Paklaustas, ar šie forma- Rp^dienei pagerbti jos am-' 
įumai privalomi tik tiems, į ^iaus 70 metų sukakties pro. 
kūnepirrųkart* vykata už-.27 d 3 va, jet

kSSu’n.'urtL Tik Lietuvh» evangelikų parapi-t 
Ne. kieknepa kartą. Tikt ggj^je (Woodhavene. 91 

vykrtanbem. j ”k*rfU««ti- Įst ir 85 Rd. kampas, keli 
nes žalis reikia pildyti ki- Į btofaj nu0 Woodhaveno sto
tas - daugiau Maustau ta- ruošiamas banketas, 
rincias anketas ir pristatyti
daugiau foto nuotraukų.“

Toliau jis taip tęsia savo
įdomu pastojimą:

„Išvykimo diena surenka.
ma visa grupė. Koks nors 
atsakingas komunistu parti- 
’įos pareigūnas mažiausiai 
valandą skaito paskaitą a. 
pie tai. kokiais sparčiais 
tempais vyksta komunizmo 
statyba, kaip užsienis žavi
si ja ir bando kai ką pamėg
džioti, kokia pas mus wa?- 
menybls laisvė44 ir Lt, (Mū* 
sų grupei šią politvalandėlę

NEW YORK, N.Y.

ruošia organizacijos, 
rioms sukaktuvininkė 
klauso.

Įėjimas laisvas, čia visi 
norintieji galės ja žodžiu 
pasveikinti. Negalintieji at
vykti gali ją pasveikinti raš 
tu. rašydami adresu: 88-33 
Elderte Lane, Woodbaven, 
N.Y. 11421.

K.U

LB GARBĖS TEISMAS

JAV LB Gaibės teismą 
dabartiniu metu sudaro še-

pnrvedė VLKJS centro mo-»ši teisėjai: pirmininkas dr. 
miteto pirmasis sekretorius.'Bronius Nemickas (71-57 
LKP CK biuro narys Valeru 58th Road, Maapath, N.Y. 
jonas Baltrūnas!. (11378! ir naruti — dr. Jo_

norinčiu, negu yra vietų. ' sudėtingi, ilgi ir visnusFki
Kelialapiai į Jugoslaviją, "Pasidaręs44 kelialapį, te- ris dar kartą primena Tary. raftdras Vakselis.

-

Margarita Michelsonien? 
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M-

Jaa penkeri metai...

si savo tautiečiams ir savo 
idealui išlikusi ištikima iki 
mirties.

! Jos malonus prisiminimas 
tebėra gyvas tiems, kurie su 
ja kartu dirbo vieną ar kitą 

i visuomeniniį darbą.

NEW YORK, N.Y.
v

Lietuvio auka New Yorko«
j bibliotekai
»
* Spalio 1 d. viešojoj New 
Yorko bibliotekoj atidengta 
memorialinė lenta Martyno 
Ratkės garbei. Ji įmūryta į 

'didžiojo taiko grindis, todėl 
kiekvienas įeinantis ‘ją pa
matys, per ją pereis ir per
skaitys, kas joje parašyta. O 
joje parašyta ištrauka iš 

; Martyno Ratkės testamento, 
j kad jis jaunystėje Lietuvoje 
Į neturėjo geros progos lan- 
j kyti mokyklą, kad jis jaučia, 
si labai daug skolingas šiai 
bibliotekai, kuri davė pro
gos jam pačiam mokytis. 
Todėl 'iis ir paskirtas savo 

. turtą bibliotekai. Z<ad ji ga- 
; lėtų suteikti ir kitiems tokią 
pat progą, kokią davė jam.

M. Ratkė yra gimęs 1883 
m. Šilutėje, mirė 1973 m. 
Į Ameriką jis atvyko 1913 
m. Netrukus iš New Jersev 
atsikėlė i New Yorka, uoliai 
lankė viešosios -bibliotekos 
ekonominį skyrių, daug 
skaitė, susipažino su biržos 

i veikla ir pradėjo akcijų, bo- 
nų ir kitų vertybės popierių 
prekvbą. Jam sekėsi. Prieš 
akcijoms krentant, iis buvo

Spalio 21 d. sukako pen-, visas velionės gyvenimas. keri metai, kai Miltono ligo.i Margarita gimė Marijam-i „ $368,000. Be to. dar
ninėje. ilgai sirgusi vėžiu,! polėję 1891 m. rugsėjo 2 d-i ^ek ^,ek ®av0 ’r

I

1

mirė viena veikliausiųjų K e-i mažutė su tėvais atvažiavo j M. Ratkės tėvas mirė 1936 
brolis išsikėlė į Vokieti- 

sesuo, 
padėdavo

da.su


* Foabpb trečio keleivis. 50. Borroit Kr. Ii, 1974 m. spalio 22 d.

Okupuotoje Lietuvoje

fiuMt okupantai, Salin ii Lietuvos!

Šiauliai, Panevėžys, Kaunas Kaunas. amerikoniškai 
beaugdamas, tuo tarpu tėra 

B Lietuvos gautame laiš- didžiulė gy venvietė su visai 
ke tarp kitko rašoma: j patogumais, bet be centro.

I be centrinės gatvės. Laisvės 
"...Pasitrankiau kiek ir. alėja, kiek sustingusi, lau

po Lietuvą. Buvo įdomu pa- į kia savo gražesnės naujovės, 
lyginti du visuomet konku-: kad vėl taptų gražiu centru 
mojančius miestus — Šiau-’senesniajai miesto daliai.
liūs su Panevėžiu. Abu juo
du, kaip ir Kaunas, lietuviš
ki monolitai, bet auga gra
žiau negu Kaunas. Šiauliai

Naujosios Kauno dalys — 
tai daugiaaukščiai namai, 
plačiomis gatvėmis, kad 
žmonės būtų aprūpinti pato-

dabar jau susiformavęs kui- Į giais butais, be specialios 
turingas miestas, su gražiu, atidos į urbanistinį grožį
centru ir gražiais priemies
čiais; man aišku, kad Šiau
liai pralenkė Panevėžį. Ta
čiau Panevėžys garsus ir Ru
sijoje, ir užsieniuose savo 
teatru, į kurį beveik negali
ma vietoje gauti bilietų — 
juos iš anksto užsako eks
kursijos iš tolo (publika 
klausosi per ausines sin
chroninio vertimo iš lietu
vių į rusų k.). Šio teatro dė
ka išaugo Panevėžy ir di
džiulis viešbutis, kokio nėra 
nei Šiauliuose, nei Kaune.

kuris turi sekti vėliau. Bet 
gražūs Kauno priemiesčiai 
(Garliava jau susijungusi 
su Kaunu), kur vyrauja la
bai įvairi privati statyba su 
sodais, gėlynais. Statyti lei 
džiama tik gražiais archi
tektų patvirtintais projek
tais ; savavališki netinkami 
statiniai nugriaunami savi
ninko lėšomis. Tuo Lietuvos 
miestai teigiamai skiriasi 
nuo Azijos miestu, kur prie
miesčiuos daug ”Brazilkų“.

(Eito)

atlikimą apversdamas gaL 
i va žemyn — jis pradė- 
)jo dainuoti ryškiu pus-; 
balsiu (paprastai pradeda
ma pianissimo), o baigė tik
rai "plonu“ pianissimu, į 
kiekvienam posmui duoda
mas atskilą ritminį judesį 
bei tempą. Jeigu jam dar ne
žinoma. jeigu jis tą dainą 
tikrai mėgsta, čia galima 
būtų priminti, kad šiuo me
tu jau yra žymiai įdomesnių 
ir geresnių jos harmoniza
cijų. kurias gal ir nesunku 
būtų gauti, pvz., komp. Jo
no Švedo Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka.

K. R. Yakutis savo pasiro
dymą Bostone padabinę 
•trim operinėm arijom — 
Valentino mirties scena iš 
Ch. Gounod op. Faustas, Kl- 
mavivos arija iš Mozarto 
op. Figaro vedybos ir Rena
to arija iš G. Verdi op. Kau
kių balius. Minimos arijos 
muzikiniu ir vokaliniu po-
žiūriu nėra "minkšti riešu
tai“, bet visas tris Yakutis 
padainavo išraiškiai ir stL

Kaimo Jurgio užrašai
99Skola ne rona — neužgis“

"Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose"

Kazio R. Yakučio koncertas
Būna pragiedrulių ir mū. 

sų niūrokame, kasdienybės 
suodim apdulkėjusiame gy
venime. Toks pragiedrulys

Šitaip mus moko lietuvis- j ne vienas skaitytojas, ku 
<a kaimo išmintis. Kiekvie- riam Keleivis daug kartų y 
ną kartą pradedant vartyti ra buvęs paslaugus, 
ar skaityti naują Keleivio! Bet Kaimo Jurgis, retkar- 
numerį, toji išmintis ir vėl čiais įslinkdamąs į Keleivio 
sumirguliuoja akyse, iš. būstinę, gerai žino ir at&aky- 
pausdama skruostuose gė- mą į tokį pasiūlymą, 

dingą raudonumą. Ir ne dėl Keleivio štabas jokio šu
to, kad jame rastume kokių kaktuvinio renginio nei sau. 
nors nepadorių išpuolių, pri- nei savo skaitytojams nega- 
verčiančių raudonuoti. Kur Ii ruošti. Jame tėra tik trys 
tau: tokių nė su didžiule spartuoliai, kurie patys vie- 
žvake pasišviesdamas ne- ni kiekvieną naują numeri 
rastumei. Paskirų asmenų ir .paruošia, medžiagą sugre- 
organizuotos mūsų visuo. boja ir, vieną kitą prašalai- 
menės skola Keleiviui yra.tį prisikalbinę, laikraštį iš- 
kitokio pagrindo. ! ekspedijuoja. O kada ir

Keleivis, kaip retas kuris j kaip dar kokį priedinį dar. 
kitas periodinis leidinys, ne-'-bą atlikti?
sileisdamas į jokius srovi-į Tam reikalinga visai kitų 
nius ar pažiūrų skirtumus,, geravalių ir savanoriškų vei- 
nerūšiuodamas lietuvių i j Rėjų. Iš tokių tarpo, kuriem 
"padorius“ ar "nepadorius“.' Keleivis yra buvęs ar dar irar "nepadorius 
patarnauja kiekvienam, tos 
paslaugos reikalingam — ir1jngaLvi‘in“ šeimoje priauęlio susilauku.
šiam, ir mokslus baigusiam, 
ir šeimą sukūrusiam, ir ligos

dera įgudusiam op. solistui.
Koncerto naujiena ir at

rakcija, berods, buvo du 
dainų ciklai: komp. Bar-

bus paslaugus ir ateity rei 
kalingas. O bostoniečių tar
pe, rodos, tokių gausu: ir vL 
suomenininkų, ir teatralų, ir 
dainininkų, ir įvairių orga-

ar kt. nesėkmės ištiktam. Jis j nizaci jų vienetų, ir kitokių

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatr o kūrėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me
tų nepalaužta dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo Žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Sruogą raišo apie 70 jį įvairiais lai-

, , .patarnauja organrzacijoms,
ber io Trys dainos, sukurtos; politiniams vienetams, kul- 
pagal James Joyce eilėraš- • tūriniams sambūriams, teat- 
čius, ir VI Jakubėno harmo-; ro grupėms, chorams ai’ ma-j 
mzuotos keturios bet liau>tžesniems tos rūšies padalLį
dies dainos — Vai. didi. di-niams šokių tnipėms, radi-1dovybe’ a.r .^įatvąka- 
di Hrios mpdeliai Aš iauna«s • ? i i nu organizatoriai, Kultūros<n girios meoenai, as jaunas 10 valandėlėms, mokyklose į j ir j o • - * • v j *i ai • j treisiu. Tėvas su motina savo iptuv^kai tbesimnkabtiem^ s .ar kas kltas’ . Jel^ldr- Vanda Sruogiene. Apipavidalino dail. Algirdas Ku- 
ir Oi. mergyte. Tos dainos ;r šose besidarbuoiantiems tlk ?°k!u Ga? ir koki rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10.
buvo nainuojamos kaip at- vi«ur ir visada maslauous’|nauJ^ skaitytojų vajų ta pro-. Knygą galima gauti ir. Keleivio administracijoje, 

ko barokinės tinkam, žodį ^ndarrfe!^^Į . •

70 mestų jubiliejaus

kultūrininku.
Nesvarbu, kas iš jų būtų

iniciatoriai. Nesvarbu, ar L. 
■ Bendruomenės Bostono va-

kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių a-menų, 
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū
rėjo atvaizdą.

Veikalą paruošė spaudai ir •išleido velionio žmona

mJSkos^grožFo ir“ stiliauZ1 »Wd™.Toks lis šiandien yra'.’užtetSL“ 
atskleidimui būtinai reikia.. ”??’ ,Clk!ų ltm JaHtrus’ jis dabar laikomas kone vi- 
Ir tai buvo maloni ir tikrai įlkalus ir savaimingas ath- lietuviu oficiozu, 

buvo Petro Viščinio spalio! paguodžianti staigmena. P31*0 .a, .
13.d 3 vai. po pietų ALPI Kazio R. Takučio barito.
M Yakj^s^o kon.

... 1 ii - - a. k. laKutis savo Kon. b-i„
gretinimo metodu, nėra mu- certą dainavo keturiom kai. 
siskio Algirdo Brazio ar Ro- bom — angliškai, itališkai, 
berto Mernl balsas. Tai ly- pranCūzi§kai jr lietuviškai, 
rims bantonas, minkšto n Aišku, geriausia yra jo ang- 
grazaus tembro, kaltais su

Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo koncertas, 
kurio programą atliko bari
tonas Kazys Robertas Ya- 
kutis.; |

Viena kita maloni staig
mena tikrai pasitaiko, kar
tais pamatai ją, kaip sidab
rinį "kvoderį“ kur nors gat
vės pakraštėly, bet. deja. tai 
nėra kasdieniniai įvykiai. 
K. R. Yakučio koncertas 
Bostone bent dviem požiū
riais buvo malonios staigme-

_rora ! vedėjos pavaduotoja dabar tuviams. Bendrovė jau spa-
į TikarbUs^Kaimo Jur.'A^epkos^lietuvaitė drl lio pradžioje atsiuntė į Chi- 

Bet jis iki šiol ir paramos’ ‘ bakas Violeta Jbnaite, o Kanados cagą savo atstovę Susan
—--------- —- t„.-—v.. .K1 •- lietuvaitė Birutė Bilkšy|ė McConachy. kurios uždayi-

nuo tnokslo metų pradžios nys palinkti žmones, su ku- 
Ldėsto istoriją ir anglų kaL riais pasikalbėjimai bus j- 
bą. r jungti į filmą Ta brite lankelę — tokiam nuoširdžiau

sia padėka. Tikras žemai
tiškas ir lietuviškas kuklu
mas. Bostoniečiams ir toli-

Kaimo Jurgi*

TORONTO, ONT.

Tėviškės Žiburiai mini 

25 metų sukaktį

Tėviškės Žiburių savait-’gražaus wnwro. Kanais su- lų kaIba neblogai tarta do^bėTblbTi Srai oažfeta .ievines z.ounų savan- , 
skambąs tenonnem spal- pranCūzigkai jr itališkai aoryDes iaiDai Serai pazjsra- rascio pirmas numens išėjo
vom, skaidrus ir lygus visuo- norg • . .. « • . ’ mos- ’ —----- J—* n* J m—* 1
se

kėši Amerikos Lietuvių Ta-
, rybos centro patalpose ir ta
rėsi dėl parinkimo lietuvių 

Petras Mačys iš Woodha- tam filmavimui. Filmavi- 
veno, N.Y., surado naują mas daromas spalio pabai- 

1949 m7^“o «Yt£ «» **•

KELEIVIO RĖMĖJAI

registruose, valdomas b«a ’*| Dočkui jomis nešimi 25 me^kUe’sSę^ ^er°!

tiek žemuoZ ’vidiriS Nea^k/d toldS’r "^.'“su^ir jau ne! S^pSėU spalio’ C°,Orad°K “f H •*>"*
ir aukštuose tonuose tiek ^eatsikei,.. Ną. o tada atsi. 27 d 5 vii.Ą. Anap/o sa.

dainuojant garsiai, tyliai daininjnkui būtų neįveikia-1dusesime: y kaip &aiIa!~ I Įėję (vakarinėje Toronto da. - •_ _r i uaiiujiiiiAui urnų nei vemia-'pusbalsiu. Del to K. R. Ya-Jma ir ši kHatis _ gerai iš.; 
Įkueio dainavimo mokyklą.• moktj motinos kai-!

lyje — 2185 Stavebank Rd., 
Štai, tik pažvelkite į Ke-, Mississauga).

nei Marvin Nitengale, bet 
dar pridėjo ir 6 dolerius se
no generolo puspadžiams. 

Ačiū Mačiui ir Buches, 
ir Keleivio

reikalų.
Administracija

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Renku medžiagą apie 
kun. J. Žebrį, kuris žuvo 
1915 m. New Britaine. Norė
čiau įamžinti šį šaunų ir 
darbštų dvasiškį, kuris pri
klausė prie senosios kartos 
imigrantų didžiųjų asmeny, 
bių.

Gal būt, kas turi kur nors 
užsilikusių kun. Žebrio laiš
kų, apie 'jį kokių nors žinių 
ar gali painformuoti apie 
dar kur nors gyvenančius jo 
gimines.

Malonėkite visa tai man 
pranešti. Būsiu labai dėkin
gas.

Medžiagą siuskite adresu
Kun. V. Valkaričius, 12 

Plant Avė., Hudson, Mass. 
01749.

B anksto dėkoju
Kun. Vincas Vstllcaričius 

ALTOS INFORMACIJOS

nos. Visų pirma atsivėrė tie-1 tui būt, galėtumėm vadinti ba bent iau tuos žodžius P^1*1110^0. puslapio de-’ Programoje — leidėjų ir
sa. kad mes su dainininku I mMrvrVIo .. . S’iši.ne nuse. Natri tnnai anaein- vorlnUn,'.'/™ ^‘ad nepamirštasa, kad mes su dainininku I amerikine mokykla, kuri 
jau esam gana seni pažįsta, j stengiasi "nuslėpti“ voka- 
mi: Bostone K. R. Yakutis listų sunkumus ir minėtą 
yra konceitaves prieš d e- "juodą fizinį darbą“. Ta- 
šimt ar dvylika metų, tada čiau esminis dalykas mūsų 
jis gyveno jaunuolio nelabai į solisto dainavime, be abejo, 
įtikimom pretenzijom ir iliu- į yra itališkasis "bei canto“ 
rijom, tebuvo tik "žalias, (gražusis dainavimas), įku. 
žalias“. o ne "didis girios riuo jis naudojasi meistriš- 
medelis“. apie kurį jis dabar ki
taip subtiliai dainavo VI. K. R. Yakutis per tuos 
Jakubėno liet liaudies dai- 10-12 metų išaugo ir subren- 
nų cikle. do ne tik kaip dainininkas.

Antroji staigmena, kuri sugebąs tvirtai valdyti turi- 
klausytojus (tai buvo gali- mą balsą, bet maloniai šte
iną apčiuopiamai jausti) bino ir savaimingu dainuo- 
dezorientavo. nubloškė į ša- '.Samu kūrinių atlikimo talen- 
lį nuo įprastinio santykio su Pvz., po minėtų klasiku, 
koncertantu. Mat, Kazvs R. jis dainavo labai jau nudai- 
Yakutis saivo koncerto gana nuota? ir nuzulintas dainas 
sudėtingą ir sunkią progra- ~ Į^u^du^
mą dainavo, o ne rė
kavo. Mes esam įpratę kon
certinėj estradoj ne tik gir
dėti, bet kartais ir matyti 
dainavimo meno ne per dai-

dūdelė ir Stasį* M. Petraus
ko Tykiai, tvkiai Nemunėlis 
teka ir St Šimkaus Kur ba
kūžė samanota. Iš keturių 
dainų tik St. Šimkaus nema
rioji Bakūžė buvo padainuo

kuriuos iis nori perteikti sa šinę pusę’Na?i tenai apačio“ redakcijos žodis, sveikini- 
je po adreso ski,tele patažy-mai’ prem«°3 >»***”»

ju solistas, kaip lietuvis, tu 
retų pažaisti ir savo tautinei 
ambicija — nešti į sceną tik 
gryną ir gražų lietuvių kal
bos žodį.

Koncertanto akompania. 
torė — Mary Lynch, berods, 
pirmoji Yakučio dainavimo 
mokytoja. Savo pareigą ji 
atliko gerai ir grakščiai, ne
paisant, kad visi matėm jos 
garbingo amžiaus baltą naš
tą. Koncerto rengėjai p. 
Lynch ir solistą Yakuti ap
dovanojo simboliniu rudeni
nės rožės žiedu.

Berods, nereikėjo būti 
sirguliuojančiu fantastu, 
veikiau buvo galima entuzi
astingai tikėti, kad Kazio R. 
Yakučio koncertas sutrauks 
pilną auditoriją klausytojų. 
Deja. jų nesusirinko gal nei 
pora šimtų, bet jau "patrio
tinės“ ir "aristokratinės“ vi
suomenės teatsilanikė tik 
vienas kitas veidas. Tiesa,

l ta: ! bendradarbiams, rašytojas
"70-TIEJI METAI“ j Aloyzas Baronas (humoris. 

Tatai ženklina, kad Ke- tika), solistė Danutė Stan- 
leivis yra .visų seniausias lie- Į -kaitytė (koncertas, duetas 
tuviškas savaitraštis Ameri- su sol. V. Verikaičiu, okom- 
koje, o gal ir visame pašau-' ponuos J. Govedas) ir vaka. 
lyje! Kokia nepaprasta irjrienė.
reta sukaktis. Ne kiekvie-’ Tėviškės Žiburius reda- 
nam dvikojui lemta takios gavo prof. dr. A. Šapoka, o 
sukakties sulaukti. O kiek. j 1961 m. jam mirus, reda- 
vienam tokiam, ypatingai guoja kun. dr. Pranas GaL 
lietuviškuose reikaluose taip da. seniau Antano Rinkūno, 
ilgai pasidarbavusiam, nu-’ o dabar Vytauto Kastyčio 
pelnytai yra ruošiami atitin- Į padedamas.
Ikami pagerbimai, netgi sul 
dovanėlių priedu.

Na. o kokį pagerbimą kas
VOKIETIJA

suruoš Keleiviui? Ir ar siu Rinks LB tarybą 
ruoš?

"Tegus jis pats sau vertą1 V. Vokietijos lietuviai laip- 
pagerbimą susiruošia ir mus. kričio 23 d. rinks Lietuvių 
į jį pasikviečia... — gal tara' Bendruomenės tarybą, iš vi- 

|so 15 asmenų. Kandidatų y. 
seeeeeeeoaaaer ^eeeeaemms! ra 19. Rinkimai vyks kores-

. , Lpondenciniu būdu.
mus. taip ir buvo. kaip jie . .
sakė — atseit, niekas mūsų!
tvirtovės So. Bostone spalio»
13 d. nepuolė ir nesugrio
vė... Tad gal čia dygsta jau 
kitokio pobūdžio diegai? O

?u^ukt^! k *a tradiciniu stiliumi. Visom
net juodą fizinj darbą. K. R. kl*toni k. R. Yakutis surado
Yakutis, ,aukštas, dailus ir atskirą ir savą inteipretaei- sklido kažkieno paleisti gan 
patrauklus vyras, savo kon- paveikslą, tas dainas iis'dai, kad būtinai tąpa- 
certą pradėjęs Bacho, Haen- tikrai "atiaunino“. štai. Va. I čią diena ir tą pačią valan.
delioir Purcellio arijom, nagaičio Stari jis sugiotes-'da juodžiai atakuos Liet. ’ al įį artFnasivalanda, ’ka- . .
kurių technikinis atlikimas kino, dėka tik porai nuosai-’ PiHiečiu d-jos rūmus. būti- da jį. Lietuviu radijo valan- Š??1S. "I04“ 
anaiptol nėra lengvas, dai- :kiu vaidybinių judesių toii nai daužys ir degins tik lie- da Laisvės Varpas, ir gėrė-
navimo sunkumus bei gru- dama nušvito komizmu. M. tuvių automobilius. Bet - - - ,r “ Kanados vienas. Tuo

Vasario 16 fiBmazij* 
pradėjo naujus metus

Naujus mokslo metus gim
nazija pradėjo su 70 moku

Is Lietuvos pabėgusio A. 
Jurgučio žmona, likusi Lie
tuvoje, okupantų pareigū
nams įteikė raštą, kad ji no
ri išvykti gyventi su vyru, 
ypač. kad jos pasaulėžiūra 
skirtinga nuo ateistinio 
marksizmo. Okupantų įstai
gos tą aktyvią kovotoją dėl 
teisių išvykti pas vyrą pri
vertė pasitraukti iš tamy. 
bos. Jai neperdavė poros 
tuzinų vyro siųstųjų laiškų.

Patyrusios apie tai, ChL 
cagos ukrainietės šį reikalą 
pasiryžo iškelti ukrainiečių 
moterų suvažiavimuose Phi- 
ladelphijoje ir New Yorke, 
paskelbti ukrainiečių spau
doje. ieškoti Pasaulio Mote
rų federacijos užtarimo šiai 
pirmai lietuvei, taip ryžtin
gai ir atvirai stojusiai kovon 
dėl savo teisių.

Šiuo reikalu labai susirū
pino ir Lietuvių Moterų Fe
deracijų Chicagos klubas, 
vadovaujamas K. Leonai- 
tienės. ir pats jų centras, va
dovaujamas I. Banaitienės, 
kuri telefonu kalbėjosi su 
Jurg^tiene Lietuvoje.. Jos 
pasikalbėjimas buvo per. 
duotas per Forum radfją
Chicagoje. Moterų federaci- 

j ja tuo reikalu veikia Wa- 
Lietuviai naujame filme I shingtone bei per visą milio- 
o. -. 1 nus narių turinčią Pasaulio.sts Ss .”S' —>

navimo sunkumos bei era-, daina nušvito komizmu. M. raviu auiomoomus. net į į koncertaj tau visai ne. [r iš Kanados vienas. Tuo mes TV nmgta na^ą filmą ___
bumus beveik tobulai nasUM Petrausko Nemunėli tlaini- miesto meras ir net valst. mum, re kalingi? t. budu dabar pmnazųoje mo- apie GenWo Burorn im -
nė. galima tarti. n= čiulbėk,, ninkas padainavo itin sub- gubernatorius Išvakarėse f " . kosi 6 uzsien.eoa,. pantus.JAV-*n Frfme bus ęR. n.U.m.ngĮ.u.^. gyvi.■
kaip paukštis, lengvai ir tiliai, įprastini f.> dainos škelbė kitokius patvark;- ' K-R-ta« i Mergaičių bendrabučio skirta vieta n Chicagos li„ ton motiną, bat p kisalr



Puslapis ketvirta U0VI8, SO. BOSTON

ŽENTĄ TENISONAITE

Žvilgsnis i praeitį
(Tęsinys)

ŠVENTOJI INKVIZICIJA

Romos imperatorius Teodo iusDidysis (378-395) pa-, 
gonybę laikė Dievo įžeidimu, kurio vardu viešpatauja ir J 
kurio (karaliaus) įsakymus privaloma vykdyti. Prade.] 
dant ketvirtuoju amžiumi po Kristaus, pradeda įsigalėti j 
mintis, &ad geras pilietis yra tik tas žmogus, kuris tiki J 
tikrąjį Dievą. Dar daugiau. — kad bet kokia kita religija 
ar kultas, kilęs iš kitokių į itikinimų. yra pasipriešinimo 
manifestacija ir todėl baustina. Kunigai, kurių tikroji pa
reiga skelbti Dievo žodį, paverčiami valdžios pareigūnais.
Dvasininkija tampa įtakingas ir turtingas luomas. Sąvo
ka "geras krikščionis“ reiškia tą patį. kaip ir "paklusnus 
pilietis“. Kada po Karolio Didžiojo laikų karališkoji val
džia ima silpnėti, tada, priešingai, popiežių galybė ir vaL
džia daros vis stipresnė. Atsiranda dvi konkuruojančios Į p_uo vakarienė
jėgos — karalius ir popiežius, kurie abu tvirtina, gavę.
valdžią iš to paties Dievo rankų. Porą amžių tos dvi par- Į Brooktono Balfo 72 sky-

Nr. 4l, 1974 m. spalio 22 d.

Brocktono Sv. Kazimiero lietuvių parapijos cho ras, kuriam vadovauja komp. Julius Gaidelis, at-1 
liks Balfo 30 metų sukakčiai paminėti koncerto programą 1974 m. lapkričio 2 d. National C ale, 

666 N. Main St„ Brocktone. Nuotrauka St. Urbono

:• į’ 5„ A t \' r? > j*$r x

Programą atliks šv. Kaži- valkstančių mūsų brolių ir 
miero lietuvių parapijos cho- sesių yra .kiekviename pa
ras. vadovaujamas komp. J. šaulio kampelyje, tad ir šis 
Gaidelio. parengimas skiriamas jų,

_ ,. , . . i šalpos reikalams.Bus vertingų laimikių lo- 1
i 1 • • 1 , J . vnsU-u nfunmnfi ;waterio Trio orkesetraš. Jė.: narius ir prijaučiančius su

suoee kraštuose dvasininkai tun didelį jtaką valdovui, metu sukakčiai atžymėti .. auka Bi)ietai giminėm ir kaimynais cau- 
Ypač Vokietijos vyskupai buvo labai galingi vienuolikta- "^Pa koncertą ir vakarie- į . .platintojus. ■ šiai atsilankyti, o taip pat 

tuvių National Cafe salėje. Kadanpp Ralfas ve,ksm,n., mielai laukiame ir gretimų
666 N. Main St. Brockton, > gclbs? iT' ” % - •

Jcius savo tautiečius, o tokių Rengėjai

Spalio 27 d. 10 vai. ryte 
šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje bus iškil

ios už mirusius 
s ir nariu?.

BROCKTON, MASS.

tijos varžėsi, kol pagaliau buvo pasiektas kompromisą?.1 rius lapkričio 2 d. (šeštadie-

jame, dvyliktajame ir tryliktajame amžiujo po Kristau?. 
Tuo tarpu atsiranda skirtingų nuomonių ir pačioje

bažnyčioje, be to. ir dvasininkų luomo kritika. Prieš tokią 
... . atskalą popiežius pradeda labai aštrią kovą. Atskirai ti. 

“ S^yk. Maiki, ar teisy-i vomės gražiai lietuviškai, kiekvieno eretiko reikalą ir atskalūnus žiauriai bau- 
be, kaip žmones sako. jog'vienas kitą panęužiuodami, Į Tai ia„ ntfhllvo kriva
mokslas podęs, kad vaikai^ ipagyvačiuodanu ar padur.J
savo karakteriu atsigimsta

džia, net mirtimi. Tai jau nebuvo kova už krikščionybę,
niuodami ir "dek* o*dabarJ*** žmoniV persekiojimas, kurie, būdami tikri krikš- mingos mišk 

* i ar tau iH0 * ^^Y8- turėjo savo nuosavą nuomonę. O vėlesniais vidur- Balfo veikoj
duoti į aus|, ar Mulo pabu-'*■ amžiai8, kylant valstybių galvų jėgai, 
čiuoti į kokią kūno galūnę...jprieš .popiežiaus pasaulietiškąją valdžią.. Olandų moks.
Va, Maiki, to Lietuvių klu-* lininkas ir kunigas Desiderius Enaemus (1469-1536) kri- 
bo susaidės susirinkime vie-* tikavo dvasininkiją ir norėjo dalinai reformuoti bažnyčią, 
nas į generolus iškilęs dzie-1 Nepajėgus reformuoti bažnyčios, nepavyksta sulai, 
garmeistras kad jau pradė- kyti ir skilimo. Atsiranda protestantai ir naujos religijos

mažiau panagūs į savo tė- net nesupranti, ar tau žada. s; savo nuosavą nuo™ 
vu?, o daugiau į savo kū- duoti i aiud ar rfūto tmfau- amžiais, kylant valstybių galvų jėgai, ėmė didėti kritika 
mus?

— Kas tėvui tokių nesą
monių pripasakojo?

— Čia, Maiki, tur būt, nė
ra nesąmonės, nes ir man 
pačiam atrodo, kad tai yra 
teisybė.

— Na. o kuo jau tu tokią 
savo teisybę įrodytum?

— Matai, Maiki. po ilgo

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šiaurės Amerikos Lieto
jo pliaupi: "Kalbėkime tik formos (Liuteris, Kalvinas). Bet ir protestantai nepripa- vių Studentų Sąjungos suva- 
ange&kai, nea čia Amerika, ^ta individui laisvės tikėti tai, ką jis pats laiko tikru, žiavimas įvyksta lapkričio . 
Lietuvos istonjęa nereikia lajgyės, kurią 16-tojo amžiaus humanizmo skelbėjai retai 28-30 dienomis Toronte Ro-, 
nūneti, nėš čia Amerika, pi- kada iėdrjsdavo viešai prcfpaguoti. Katalikų bažnyčia, York viešbuty (miesto

- Matai, Maliu, po Mgo matydama kad skilimo nesdaikya, nutarė dar griežčiau u ,
laiko a3 aną kartą buvau uz-' nereikia duoti, nes da Ame. -f . ...... ,. . . . . . . ... T . TTT Suvažiavime bus disku-'
aukęj Lietis klubą ir jaurika L“ Bet pataria kro- "f“1? '"kv.z.cją, kun, ,sterge pop.ez.us Luc.us III ^VSentJklubų su- 
beveik negalėjau atpažinti i me lietuvių uždirbtus pini. eretikams. Popiežius Gregonus IX 1832 metais pa- JunJgimas į vieną stipri, ir, 
tų žmonių, au kurių tėvais gus už gaidžio nevertą dzie. inkvizitoiiais domininkonų ordiną, (vestas drau- * šaLSS oiįa-
buvome geri frentai, kartu i gorių ima ir net pasako lie- džiamųjjų knygų indeksas, ir pradėta plačiu mastu tikra nizaciją Paskaitas skaitys 
gyvenome pas tą pačią naš-įtuviėkai ačiū... 0 ’jo tėvas eretikų medžioklė, pritariant-Valstybiniamsjraldovams. jr jjjona Gražytė - Mazi- 
lę ant burdo ir trimis šifto-’ kadaise buvo mano - geras Nuo inkvizicijos rankos/Europoje žuvtfinepaprastai Hauskienė, dr. Ramūnienė ir 
mis miegodavome toje pa- frentas ir dar gąrrnif že- didelis skaičius žmonių. Inkvizicija siautėjo Ispanijoj, dail. T. Valius.
čioje lovoje. Į maitas... Tai kaip aevęrkai. Prancūzijoj. Italijoj, Anglijoj, Škotijoj, Vokietijoj,. Ne. Ketvirtadienio ir penkta-

— O kodėl tau atrodo, Maaki, kad iš jo sūnaMane- deiianduose, Lenkijoj ir net Lietuvoj. Ji ypač nežmoniš- dieniu vakarais bus ir links-i 
.paliks Lietuvos a^udar nei žiaurumu pasižymėjo Ispanijoje karaliaus
,Tvl^uŠoT“*,rBe,ipenktojo laikais (16 amž->-

NAaiiAiriMc t tore dėl Karolis V, Ispanfjo? ir Nederlandų karalius, Pilypo I
viem^Utnut^i^o 8toU8» gimė Gente. dabartinėj Belgijoj. Mirus jo seneliui JSK,in,.,r . . . .
vieno ... _ * .. Z . . įtams ir visai lietuviškai vi

~ ėjmidie “jamihonui, jis pasidarė Austrijos Kaizeriu. r

kad tie žmonės dabar jau 
taip neatpažįstamai pasi
keitę?

— Dėl to. Maiki, kad ma
no senų frentų vaikai ‘jau nė kokio 
fe ūsų plauko nepanašūs į jo
kį Plungės žemaiti, o kitam 
tai jau, matyt, ir žemaitišką 
dūšią dar gyvam velnias nu
jodę...

— Pirmą kartą matau ta
ve, tėve, tokį nusiminusi.
Juk nieko nuostabaus, kad, 
laikui bėgant, ir žmonės pa
sikeitė.

— Nuostabu Maiki. ir la
bai nuostabu ’ Senu laiku ir 
senu frentu išsiilgus tiesiog 
verkti norisi.

— Visi seneliai šitaip kaL
ba.

— Tu. Maiki, savo kny
gose matai dauv litam, ale 
per jas, turbūt, nesūri seno 
žmogaus dūšios. Nu. o tą 
dūšia tavo naoi»i«iais lai. 
kais tai jaučiai, kain baltas 
balandis netyčia į kiaulių 
tvaria vimdės. • 1

— Tau tik šiandien taip 
atrodo, tėve.

— Ne, Marki! Ana, būda
vo. mes net pirma pvvati- 
nės čierka i ranka imdami, 
gražiai persi žepnodtvom. o 
prieš rainnntn amrko ro’nua 
kw*» m>eiimda^om« k**»i. 
f*.,. Tno tiunii šiandien žiū
riu. vi«? aeria kain kokie 
veršiai t? viedro lrrekenjs. 
tik aurmis l«npodami. o 
Dievo duota kilbasa tai at_ 
raioie be joMo oafiovinimo.
Wn! Mes. Maiki. anais lai-

yra ir grasaus batuvisko jau
nimo. kursai ir lietuviškai 
kalba, ir šoka, Ir dattuaia. 
ir lietuviškose organizafcijo- 
se dilba. Jis ir tma JMIbvy- 
bės šviesioji ateitis ir Isiaaos 
Lietuvos baltosioę* tibūėa.

— Gadem,. Šfątiti*- 'Mūlkia 
^ali būti mūsų 
balta ateitis, 
aną dieną — , .
žiną atilsį, tetėno aų^Uįl 
tais šilkais išpusUftiūbė^r vep 
žimėly vežasi juodą iMlėą? t 
Velniop!..

— Palauk, tėve, kur bė
gi? Paiatik!

— Negaliu. Maiši. Mtrer. 
ti! Turiu ant štabas kuo 
prasčiausiai užpilti aura ko. 
kio skystimo, nes iš 
mo gali čia pat uumo Maro jf 
gysla trūkti!

— Tėve!
— Negaliu, Msikit. Nėr? 

žodžiu.. Jau giltinė garidr

BALTIC APTS CONDOMINIUMS

Karolio moji dali? — susipažinimo!| 
vakaras ir ’rock* šokiai.

šeštadienio vakare įvyks! 
iškilmingas balius studen-1

Bet protestantizmas tuo laiku jau buvo labai įsigalė. i suomenei. Baliaus progra-
; moję dalyvauja Aloyzas Ba-jįg Vokietijoje. Šiaurės Olandija buvo laisva (ispanų ne-. ronas il Toronto miesto bur 

užimta), ir ten bėgdavo, laisvės ieškodami, persekiojami. mi«tras David Grombie. 
piotestantų intelektualai. 1648 metais MiunMerio sutartis 1 Kviečiame visus rtuden- 
plataus masto protestantų persekiojimus sustabdo. (Ang. j tus ir lietuvišką jaunimą [j 
lijaje ir Olandijoje inkvizicija nebuvo tokia galinga). į ruoštis suvažiavime daly-i

dyiHU, V. BrravyUK nauja 
laMa. apta »>,••». 
6MpaL.

Bet ir liuteroniški valdovai nebuvo geresni ir laikė 
savo pareiga uždrausti visų kitų tikybų, kurios neatitiko 
jų religiją, skelbimą ir platinimą. Jie leido šiokią tokią 
sąžinės laisvę ta prasme, kad būdavo persekiojami tik tie 
a menys, kurie buvo pavojingi visuomenės ir valstybės 

atvariau.
Tuo tarpu nepasitenkinimas, stiprėjantis žmo

niškumo jausmas ir supratimas, kad tikėjimo dalykuose 
n< galima ieškoti vienybės, ėmė ugdyti nuomonę, kad ne
to riška ir neteisinga yra žmogui jėga primesti religinius 
į& tikinimus. 18-tojo amžiaus mokslininkai ir rašytojai 
ėnė skelbti šita mintį, kaip žmonijos aukščiausią gėrį. 
Bet tik po Didžiosios prancūzų revoliucijos (1789) pa
skelbta visiška individualios nuomonės ir įsitikinimų lais
vė. kaip viena iš svarbiausių žmogus teisių. Jungtinėse 
Valstybėse tai jau buvo paskelbta anksčiau.

(Bus daugiau)

"Ramovė“ Hartfordo sky-

AUKOS S. KUDIRKOS FONDUI
* c

Bronius Mickevičius (Mi-icėnas (Hartord, Conn.) ir 
okigan City. Ind.), E. Eidė-Į Petras Indreika (Chicago, 
nienė (Dės Plaines. III.) ir
Ltet Karių Veteranų &gos

lips yra stambiausi Simo 
naitė Ir tlppobsrąbta iMą'Kudirkos Fondo aukotojai.

kais pasigėrę net ir keikda- na $6.00.

vauti. Recistracija praside-' 
da lapkričio 28 d. (ketvirta-, 
dieni) 1 vai. po -nietų Royall 
York viešbuty. Visa profrra.į 
ma studentams 3 dienom; 
(neįskaitant buvo, kelionės j 
ir kt.) kainuos $20.

Viešbučio kambariu re-j 
zervaciįą patariame siijti I 
iš anksto. Kambariu kaina i 
vienai nakčiai vienam a me- 
niui S16 dviem — $20. trim! 
— $24. Rezervaciją kamba-; 
riams siuskite:

Viešbučio reze*v»ciia 
c o Antanas Šileika 

22 Lanąside Avė. 
We»ton, Ont, Canada MON j 
3E3. į

AUKOJO ALKOS 
MUZIEJUI

Dr. Jurgis Gimbutas spa
lio 5 d. paaukojo Alkos mu
ziejui 3 dėžes knygų, kurių 
tarpe yra 1905-1910 betais 

j Vilniuje išlėktų bei kitų re-

506 71«t Avė, St. Peterburg Beach, Fla. 33706

1 ir 2 miegamųjų hutai, gražūs, modernūs, patogūs, arti 
jūros, krautuvių ir autobusą. Nedidelis vienetas, mažos išlaikymo 

išlaidos. Tik suaugusiems, be gyvuliy.

Brokeriai pageidautini. Kainos nuo $24,900 pradedant. 

Telefonas: 813—360-8766.

PODAROGIFTS, INC., 

primena,
kad dabar tinkamiausias laikas siusti

DOVANAS SAVO GIMINĖMS

į Lietuvą ir SSSR Kalėdų šventėms:

.«IOTO( 1KLI S. ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MASINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS 

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

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui:

ŽIRGULI VAZ—2101 
ZHIGULI VAZ—2102 SUtion Wagon 
ZHIGUU VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVK’H 408—IE
MOSKVICH 412—IE
MOSKVK’H — Station Wagons — 426, 427 
ZAPOROZHETS ZAZ — 968.
ZAPORO2EC ZAZ — 968-E

III.), paskyrę po $50.
Aukas prašome siųsti šiuo tų leidinių. Kartu perdavė1

adresu: .ir įvairios archyvinės rae-j
Siame Kudirka Fond, c/o džiagos.

Liberty Foderal Springs & Už visa tai nuoiipdžiai dė-,, 
208 N. Broad koja •

Alkos muziejus 'I

PODAROGIFTS, INC,

jyra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
[CERTIFIKATUS per VNIEšPOSYLTORGĄ be jokių tar

pininkų ir t. t.

PODAROGIFTS, INt\

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

darbiaujančios firmos:

Klientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:
Packnge Esprcss &. Travel Agency, 1776 Rroadnray, New 
York, N.Y. 10019.
CenmoH Parrels Express Corp^ 488 Madison Avė, New York, 
N.Y. 10022.
Globė Parcel Service. Ine., 723 Kalnai St., Philadelphia, Pa. 
19106.

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 tr 27 

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

Vietines žinios
Veltai; R. ir R. Veitai.

ALGIRDAS LANSBERGIS 
SKAITYS SAVO KŪRYBĄ

LB Kultūros klubo susi. 
rin kimąs jvyks š. m. spalio 
26d. 7:30 vai. vak. Tarptau
tinio Instituto patalpose, 287į 
Commonwealth Avė.. Bos.: 
tqne. ,

Programoje — rašytojas) 
Algirdas Lansbergis, kuris; 
pateiks bendrą savo kury. 
bos apžvalgą ir skaitys iš
traukas iš savo dramų.

A. Landsbergis studijavo 
lituanistiką Vytauto Didž. 
universitete Kaune. 1957 m. 
flolumbijos univ. New Yor. 
kf» įsigijo magistro la’psnj iš 
lyginamosios literatūros ir 
muo 1965 m. dėsto istoriją! 
ię dramą Fairleieh Dickin. 
son univ. New Jersev. Ji' 
plačiai reiškiasi lietuviu ir 
•ainerikiečiu spaudo ie. rašv. 
dtamas straipsnius literatu, 
ros. teatro, filmo ir politi
niais klausimais.

Grožinėie literatūroje A

Norbertas Lingertaitis, N. Ang
lijos konservatorijos studentas 
dainuos Bostono vyrą aekstet< 
koncerte lapkričio 9 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje. ,

i 629; St. Norkūno iš Lowell Moterų dėmesiui 
: ‘ paaukotą rankinį laikrodį—

G. ir A. Adomkaiėiai, A. Kazys Tamošaitis iš So. Lietuvių Moterų Klubų 
Andriulionis, J. ir D. Aukš- Bostono pagal šaknelę Nr. Federacijos centro valdybos 
tikalniai. Bostono Skaučių’ 1837; 3. St Liepo paaukotą įgaliota spalio 26 d. 3 vai.
Židinys, B. ir B. Banaičiai, trišakę lempą — Kazimiera popiet Tautinės S-gos salėje 
R. ir R. Bričkai, V. ir G. Ce- Alasevičius iš Dorchesterio. kviečiu buvusių L. M. Klibų. Norintieii 

a i_ t Djuhrilai D *'* kTm viAnas lfiim&tnin Vnn Fedeinciios Rostnno kll'ihft? * . . *Nei vienas laimėtojų kon- Federacijos Bostono klubo'

gausiau

4 KAMBARIŲ BUTAS

su apšildymu ir karštu vandeniu 
už 1190 mėnesiai. Namuose prie 
Ketvirtosios gatvės autobuso li
nijos. Yra keltuvas. Arti bažny
čios ir krautuvės.

apžiūrėti prašomi 
skambinti tel. 26&1566. 

SPINNEY A KELLY. 
REAL ESTATE 
Broadvay, So. Boston,

baras, užkandžių bufetas 
i gros geras šokių orkestras, 
i Bilietus galima iš anksb 

Lrndsbergis daugiausia reiš-Į gauti pas visus seksteto na 
kiasi beletristikos ir dramos rius. Norintieji užsisakvt

stalą (10 asmenų) skambu 
na Vyt. Eikinui 936-3523 a- 
Vyt. Bruzgiui 436-6649.

Netrukus išeit ii spaudos 

^Lietuviškoji skautija«

srityse, savo kū’-vboip a n. 
jungdamas klasikinę tradi
ciją ir moderniu? atspalvius.
Jo dramos — jo tar^o nr#»- 
r?iiuota drama ”Penki stul
pai tingaus aikštele (19661 
— buvo lietuviu ir ^Trievi-
Jnečin «n*statvti įvairiuose’ Seniai lauktoji knyga 
JAV ir Kanados mtahw»e. "Lietuviškoji skaiftfja“ ža- 

A. Landsbetvis Bolone da netrukus pasirodyti. Ją 
savo kūrvba skaitos niurna ’ paruošė Lietuvių Skautų Su
kartą, tad nRnra^isVimp jungos steigėjas vyr. skau-
retos nro^os su«'naž’"'i <ąj 
šiuo įžymiuoju lietui -iu ra
šytoju,

tininkas Petras Jurgėla. 
Knyga suskirstyta į ketu

rias dalis ir turės apie 80C
Po programos — frad^i. puslapių su iliustracijomis, 

nė;kavutė ir laisvi pašneke-i Tai didelės apimties Lietu- j 
šiai. jvių Skautų Sąjungos istori

ja, aprašanti kūrimąsi, nu- 
Nebetoli Seksteto koncertas veiktus darbus Nepriklauso- 

' mybės laikais ir dabar. iš?i
Bostono Vyrų sekstetas skirsčius po platųjį pasaulį 

po ilgesnės pertraukos vėl j Knyga kruopščiai paruošta 
pasirodys lapkričio 9 d. 7:30 ir dokumentuota, 
vai. vak. Bostono Lietuvių! Bostone šiuo metu "Lietu 
Piliečių d-jos scenoje. Prog- • viškos skautijos“ prenume 
ramoje — seksteto reperiu. rata renka v.s. Česlovas Kl
aras ir pirmą kartą jo ken- liulis.
certe solistė Birutė O. Alek-! Leidėjai moka po 50 dol. 
saite ir Norbertas Lingertai- barbės prenumeratoriai — 
tis, kurie šiuo metu daiflavi- 25 dol ir prenumeratoriai — 
mo meną studijuoia N. Ang-, 10 dol.
HjOs konservatorijoje. I Iki šiolei per č. Kiliui’

Taigi, šis renginys bus vi- knygą užsirakė šie bostonie 
sai kitoks, negu anksčiau čiai: 
buvusieji. Į Leidėjai.: L. ir č. Kiliu

Be to, po programos veiks liai; M. Manomaitis; I. ir B

ir K. Nenortai, J. Rasys. A. 
ir J, Starinskai, S. ir D. Ša
tai, B. ir K. Šakeniai, A. 
Šmidtas, N. ir V. Šnipai, A. 
Valančiūna:, D. ir A. Zikai.

Eilinių prenumeratorių y- 
ra 35.

Iš viso skautininkas Č. 
Kiliulis turi 63 šeimas bei 
paskirus aspienis. užsisakiu
sius pas jį "Lietuviškąją 
skautiją“-

Norima Bostone surinkti 
bent 100 prenumeratorių.

Iki šiol knvgo? neužsi pre
numeravę prašomi skubia’ 
kreintis pas Čes’ova Kiliuli 
51 Torrev St.. Dorchesteer. 
Mass., tel. 282-8797.

K. N.

Laisvės Varpo dovanų 

laimėtojai

Laisvės Varpo rudens va
jaus dalyviams buvo numa
nytos trys vertingos do, anos. 
Kurių .paskirstyme traukimo 
keliu galėjo dalyvauti kiek
vienas, paaukojęs bent $1. 
los dovanos paskirstytos 
spalio 13 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje po 
įvykusio koncerto, kurio 
programą atliko sol. Kazys 
R. Jakutis.

Dovanas laimėjo: 1. So. 
Boston Savings Bank skirtą 
$100 taupą — J. Blažys iš 

, HoMiston, Mass.. pagal au- 
j kos pakvitavimo šaknelę Nr.

skirstymo taisyklėse.

Praleista Irau. A. Baltruiūnai

'•prašau
i vauti.

A. Daukantienė . Moriarty
pavardė

.. Praeitame numery prane
šime apie prez. A. Smetonos 
minėjimą per klaidą nepa- 
minėta, kad kun. Antanas 
Baltruiūnas yra rengėjų ko
miteto garbės narys...............

Lituanistinės m-klos balius 

gerai pavyko

Praeito šeštadienio litua
nistinei mokyklai paremti 

! ruoštas "Rudens vakaras“ 
sutraukė daugiau nei 200
puošnių svečių ir praėjo ge-,-•. . . . ..

. i. -i • c i r 02 < patvirtinimui. Butų įdomu I
roję nuotaikoje. Sol. L. StU--įįnotj Voltairas šiandien pa-! 
kui ------i

DIEVO KARALYSTES 21NIOa

Tęsinys Nr 31

Ponas Izaokas Newton, gar
susis 18-jo šimtmečio filosofas,
— kuris tikėjo Biblijos mokslui,
— studijavo šitą Danielio pra
našystę ir. ja remdamasis, pri
ėjo ’ išvados, kad atėjo laikas.
Kuomet žmonės keliaus net iki 
penk.usdešimt mylių per valan
dą greitumo! |

\ oltaire gi. atsižymėjęs pran- į
cūzų netikėlis, turėjo daug juo- g y0 25 _ ”Kas va(.
ko iš garsioio Newtono, kuns Į _ T . .•do?“ — sovietines Lietuvos

Paragink savo pažįstamu, 
išsirašyti Keleivį. Jo kaine 
metams $7.00.

’ GARSO BANGŲ“

' PROGRAMA

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

JOHN’S HARDVVARE

398 W. Broadvray 
So. Boston, Mum. 02127 

Puodžius ir BAB Sanalm 
TeL: 268-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA

Beniaoria Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stotim WLYN, 1860 ti- 
locikJų ta ii stoties FM, 
101.7 mc- veikia sekmadie
niai noo 1 iki J *30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
Mėnulinių žinių santrauka 
r komentarai, mimika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo-

jam atrodė labai paikas dėl ’?•;'*"* . . g.Q489. Ten gaun*-
kad pasakė tokią pranašystę, ir politinio proceso nagnneji-

dėl to. kad vartojo Bibliją • mas. i maf Kobdūta.

SUSirgUS, meninę prog-'sakytų, jei būtų pabudintas iš
rama atliko solistė Violeta mirties miego?

! šiandien, kurie vieškeliais va.
BalcilUliene, kūnai akompo- į įjuoja ne greičiau kaip 25 my-1 
navo dr. Vytenis V asyllūnas. lias per valundą. kliudo papras- 
Solistė publikos buvo labai tai keliavimo eigai; su orlaivių
šiltai sutikta, o ir Tėvų ko. 8‘ myliu per valandų yra 

. , . * paprastas greitumas. Kūne da-
mitetas yra abiem progra. i^r laikosi tokios pat nuomonės,
mos dalyviams didžiai dė- kokios buvo Yoltuū*as, manyda- ‘ 
kingas už gražią paramą biblijos prJhašystės ne-

V ,Viai sutinka su protu, ir kurie šian-moKVKiai. dien gyvena ir mato jų išsipil-(
* dymą. gali pasinaudoti sustoda- J 

Girdėsime G. Capluiutkienę mi ir ramiai apmąstydami apie Į 
tuos dalvkus. 1,

Spalio 27 d. So. Bostono šaunesnieji dabartinės kartos ; 
t • . na j • i-* • nariai yra palinkę užmiršti, kad ;
Liet. Pil. d-JOS sąleje rengia- visi mūsų stebėtini ir palaimin-’ 
mo akivysk. Matulaičio mi- ti išradimai ir keliavimo prie-1 
nėjimo meninę programą at- W'°nės priskaitomi šiai kartai.

Mūsų bočiai visai nieko nezino- 
llks iškilioji solistė Gina,joapje juos> Ankstyvose gele- 
Capkauskienė. | Žinkelių dienose tkiug inteligen- •

tiškų žmonių manydavo, kad ge- į

Dažau ir Taisau
barnus U lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir tauau

-iena, ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS STAR1NSKAS
Avė.

TsL CO 6-6864

Pradžia 4 vai. 'popiet.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairių rūšių

Krelptto eeau adresu:

BRONIS KONTRIM

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

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ

livyksta: lapkričio 22 dienų (Vilnius, Leningradas) 
Grįžta: lapkričio 30 dieną

KAINA tik $6 4 9.00

Paskatinė šių metų grupė išvyksta GRUODŽIO 20 dieną ir^ 
grįžta 1975 m. sausio 3 dieną.

KAINA 18 2 9.00 

'jungtis prie ekskursijų galima BOSTONE ir NEW YORKE | 

GRUPftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

nesivcluokite:
SamflbeMrių Rsių ir registracijos reikale krmlpirflSm 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICEv
South Boatoa, Mass. 62127 

893 West Broadway, P.O.Box 110

TObfoeas: 200-8704

Savininkė: Aldona
(Prieae ąuoted are effective August 1, 1974. Air fares sub-! 

įjoct to changes).

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT 0WENS 

registruoti optikai
e i i I e

PILNĄ AKIU APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PR1RINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘ8IUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITU8 REIKMENIS

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti lietuviškai !

Medicaid (Weifare) 
Skambinti: 268-8500 Medicare

Master Charge yriiaaaau

Ladies and Gentlemen 
REMARKABLE D1SCOVERY

Hair formula JIB is Patented in Switzerland and 
Registered in U.S.A., Canada and Europe. It eures Dan- 
druff. Falling Huir, Itching scalp, Splitting ends, 
Strengthening HAIR, Root grosrth, tad restoring NA- 
TURAL HAIR COLOR. Using JIB you never be BALD 
or GREY. 100% Guaranteed. Lasted in Druggist Red. 
Blue Book. JIB Medicina Liųuid 8 oz. A 16 week supply 
>6.00. Money Order. P.P., Send TODAY —

J. BRftlVE 

JIB Laboratory
1437 S. 49th Ave^ Cicero, M. 60650 

FILALE
3498 Dougal Rd.. Windsor 12, ftit., Canada 

FILALE EUROPA
1. Stuttgart 50, Duiaburger Str.

7-10, West Germeūy 
AND CHICAGO AFOTBKE

ležinkeliai esą ”velnio išradimai j 
: nugabenimui nemirtingų sielų 
žemyn i pragarą“. j

Jeigu prieš penkiasdešimtį* 
metų net kolegijos profesorius 
būtų pasakęs, kad ateis iaikas, 
kuomet mes galėsime sėdėti sn 
vo namuose ir kalbėtis su žmo
nėmis anapus jūrų ir aplink vi
są pasauli, net neturint nė vie
lų ar kitokių priemonių sujun
gimų. tai jo draugai būtų pasa
kė: “Biednas žmogelis, gaila,
k’ad jis taip daug studijavo“. Gi 
šiandien mes naudojamės tais 
stebuklais lyg paprastais daly
kais. nepastebėdami, kad tai at
ėjo kaip dieviškos prar.ušystės 
išsipildymas.

Apie prieš šimtą metų nebu
vo nieko keista, jei Didžiosios 
Britanijos parlamento nariai ne- 
mokėio parašyti savo vardų po 
svarbiu dokumentu. O ka mes 
šiandien manytumėm apie de
šimties metų vaiką, kuris nega
lėtu nei skaityt, nei rašyti? Ir 
atsiminkite, kad visas tas "žino
jimo padaugėjimas* sulvg pra
našystės turėjo ateiti "pabaigos 
laiku*.

Tautu susirinkimas
Eubar pasvarstykime dar ki

tą pranašystę, turinčią artimus 
santykius su laikais, kuriuose 
mes dabar gyvename, ir paro. 
dančią. kad iš tikrųjų mes da
bar matome paskutinius pa- 

'.‘•-inlio sielvartu ir mirties slo
gučio vaizdus. Pranašystė skai
tosi:

“Todėl lauk manęs, sako Vieš
pats. tą dieną, kaip aš atsikelsiu 
ateičiai, nes mano nutarimas y- 
ra surinkti Pautas ir sujungti 
karalystes, ir išlieti ant jų savo 
užsidegimą, visą savo narsingą 
rūstybę: nes mano uolumo ug
nyje bus pran ta visa žemė". — 
Sof. 3:8.9.

Atsižymėjęs dalykas šitoje 
pranašystėje, parodantis jos iš
sipildymo Liką. yra tai nurody
mas į "susirinkimą" tautų. Juk 
kiekvienas žino. kad tik keliais 
paskutiniai* dešimtmečiais išra
dimai ir pažanga surinko išvien 
visas žemės tautas net tokiu bū
du. kad nė vienu tauta nebega
li išsilaikyti visai atsiskyrus 
nuo kitų.

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

Lithuaniau Bible Studento,
212 E. 3rd Street,

Spring Valley, 19. 61362.

' (Skelbimas)

d AVAlTRAftTiS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja skaitytoju* apir pasautlntuo tr Hetovtikuooius 
Ivvkius, deda daug ir (domių nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeniniu.? bet kultūrinius klausimus. 
Jame rasite (domią skaitytoją kUiką skyrlą. kuriame bukin
ote abipusią paaisakymą ir aoomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOMA LIEHIVA- yra dtnamgHuu mtoų 16- 
eivijos bfkraktb. ieikąs naują bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, koris koveis ir dirba ni 
nepriklausomą Lietuvi.

Metinė prenumerata JATme 68.06 

Adresas:
7722 George Street, LoSaBodMuntresL 690^Qooboc, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jsu M molų tsrnsajs (Išturiu

jo daugiau kaip 8EfTYNIS MIUONUS

Ratinių
gyvyMs spdrsod< Ir Bgsjs paiaipą, kuri yrn 

pigi, MoSUSIVIEIfUlMAft neMka patas, o teikta

SLA— jau turi daugiau, kaip tris an pust mHsne datarflų 
kapitalą, tad jo apdnndi Įtars Ir 
Batinb Ba gnu gauti (vairių klasių

aoo $100M tai $16.00046

kad
aoMtojo

VAIKAMS ir
praditaL

takai pigią TERM

BLA—AKCIDENTALf

OI $1,000.00 
»|aata» 

daugumoje Vatinių kolonijų. KrelpUMs
ta Ka

N.Y. 16061

e
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Rašytojas Algirdas Landsbergis, kuris šį šeš
tadienį, spalio 26 d. 7:30 vai. vak. Bostono LB 
Kultūros klube (Tarptautinio Instituto patal
pose) skaitys savo kūryb.7.

Virginija Kropaitč gavo
. •*>

pirmą premiją

Rugpiūčio- mėnesį buvo 
Penktoji Bostono miesto 
meno šventė, kurioje Virgi
nija Kropaitė už savo skulp

tūrą Afrikos žirafa gavo pir
mąją premiją — majoro 
White dovanotą sidabrinę 
taurę, kuri jai buvo įteikta 
spalio 14 d.

V. Kropaitė dabar dirba 
Bostono meno muziejuje. Ji

yra Jono Tuinttos dukraitė, 
‘jos tėvas yra seniau buvu
sios veiklios santiarietės 0- 
nos Kropienės sūnus.

LDP d-ja— LF narė
So. Bostono Lietuvių Pi

liečių d-jos spalio 17 d. na- 
Į rių susirinkimas, valdybai 
f pasiūlius, įstojo j Lietuvių 
Fondą nariu su $100 įnašu.

Tame susirinkime duotoji 
rugsėjo apyskaita rodo, kad 
pajamų turėtą $23.205, bet 
buvo ir daug išlaidų, todėl 
mėnuo baigtas tik su $1,372 
pelno.

Priimtas vienas naujas 
narys.

Svarbiausias darbotvarkės 
i punktas buvo 75 metų d-jcfc
• įsikūrimo paminėjimas, ku.
| ris įvyks š. m. lapkričio 19
dieną Šia proga bus išspaus
dinta sukakties minėjimui 
atžymėti speciali knygelė, 
kur bus suglaustai aprašytai

| draugijos istorija. Į šią kny- j 
j gėlę norima įtraukti ir tnim. i 
, pą Lietuvos istorijos apžval- J 
' gą. kad draugijos nariai ga-
• lėtų susipažinti su savo ar
l tėvų kilmės kraštu. Tačiau •
: šis labai geras sumanymas. 
į susilaukė didelės opozicijos ! 
iš Ed. Ketvirčio. Jis pasisa.1 
kė ir prieš įstojimą į Lietu

vių fondą. .Lituanistinė mokykla grįžo
Šios sukakties proga bus; į Thomas Park 

pagerbti ir draugijos nariai 1
veteranai, išbuvę d-joje 25 Bostono Lituanistinė mo.
metus. Atitinkamai bus pa- kykla, kuri dėl mieste kilu-

r .........____ ._*„ •

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE* 

TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
KAIRYS

gerbti ir kiti draugijai nusi 
pelnę veikėjai.

šių antiintegracimų riaušių 
tris savaites buvo prisiglau. 

j dusi parapinės mokyklos pa. 
Jubiliejinio renginio ko- • talpose, praeitą šeštadieni 

misijai pirmininkauja ‘jau*. > vėl pradėjo darbą valdiško! 
nosios kartos atstovas inž. sios Thomas Park mokyklos 
R. Bričkus. Argus pastate.

DAUGIAU ŠILIMOS _
MAŽIAU IŠLAIDŲ

JUM NEREIKfiS ŽEMINTI TER- ( J
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

Šeštadieniais ir a o k m a d 1 oa i a i s 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBEI

I MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metą 
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 iat>i* 
ga WorceM«ry. mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worcee-

torio y Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau
siu importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktą, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieuė

Senas parvirsta ir negir- Už nusies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio U šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ
žmogaus — be ydos.
IBOOaMiOOOOOOoOOOOOOBOOOOOO******* PLOKŠTELĖ

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

SartaiaUa N. J. ALBaffA 
•2S EAST BBOADWA?

Peter Maksvytu

SOUT** rON. M A 88.
TELEFONAS AX 8-414S

Baujamin Mrore Dažai 
F op ie ros 3Mooma

Stiklas Langam
VU-'tJa reikmenys narnas 

BeikaieBVB phunbarianaa 
Visokia sateitta 4a<R«at

a
<9 Church Street 

JK. Miltan,
Atlieku etaną
to ir pro jektsHaie darbo* tt 
ko ir vMaja, grr«aaaM| narna Ir 
Mario pastato, pasai Jtaą rdka- 
taviąą. lauktai visados M 9 va*

Tehcfoaast 8984975

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
Nowtoa Csatrc, Maaa. 02159

ToL 332-2648
MOOOOOOOOMOMOOOO***********

administracijoje 
galima gauti Lietuvos epo* 
ros solistės Elzbietos Karde*

an*
ją plokštėtą. Kaina $6.00. 

Paštu neeiamčiame.
Trfjjjrrrrrrtj jjjjjti rrr 11 .....................................................

Telefonas: AN 8-2806
Wr. Jos. J. DonovaniD

r. J. Pašakarnio
oI*T< e D I N I S 

OMETR1BTAS
Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BRGADWAY 

South Boston, Maaa

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTfi 
Valandos:

! nuo 10 ryto IU 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
i SOUTH BOSTON, MASS*

Laisvės Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC tf WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Artbur SL, Brocktoa, Maus. 02402. ToL 580-7209

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
ToL 798-3347

Tieski tf Worccsterio 
čUm Įvairius siuntinius Į Lieto, 
vą ir kitus Rosi jos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
ntą. Turime vietoje Įvairią via 
tiašs gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą rimi še* 
momis kainomis. Bo ta, siunčia
ma maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokodte pinigus, o giminės 
ton vietojo galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpiaialtasjasM per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save Į svečius 
ar suobuiaiam apsigyvenimuL 
Patarnavimu stUckaaun grei
tai ir ■ąriaingat Atsihakę Įsiti
kinsita. Vedėjas A. SchyriasU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION '

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAIS

IS BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitu Rusi jos

Pristatymas graiku b 
garaatuotas

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rubliui 
certifikatus, autousobilius, 
šaldytuvu ir pan.

Naujas ved ėjas

nuo 8 vaL ryto ila 2 vaL p.p* 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broaduray 

So. Boston, Maso. 02127 
ToL 268-0066

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildomo gydytoją re 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit Į lietuvišką vaiotiaą 
Bav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Totai oaas AN 8-6929

Nas 9 vaL ryta iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir sskm. 

>0000000380am
e * • • v

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

O Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis lipilimas
□ Patogios mok6jimo"sąlygos
□ Pilnas šildymo'(rengimas

Sk.ablnkit.

268- 4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD* PREZIDENTAS 

460 Weat Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto Iki 3:30 vaL 
po Pietą,

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto BU 5:80 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

K> Jk. B A.
už nemažesnius kaip 91,000 dvieju 
metą Įspėjimo indėlius moka Į 
(U tikrąją ton rūšim indėliai duoda'

6.27% pelno)

ut visus kitus indėlius moka

Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Ptlnan draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. - Į9'*

Mo buko direktorią taryboje yru adv. J. Grigaitis.

Reikalo so taraautojais galima sosfltalbėti ir UetuviikaL Turtas (Arnotą) yra

viri $274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietą Ameriką, Australiją 
sr į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
sr juos pasikviesti į s v e č i u s —geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi b e 1 n u k i a n t — k o jokie 
papildomo mokesčiu.

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

Globė Parcel Service, Ine.
v.

Rublią certifikatus, automobilius, motociklus ialdytu
vus ir kitus rusišką p. ekiu užsakymus siąskito savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCą
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

«Darbo valandos: — — — — — 9—6

šeštadieniais 9 12 vaL

393 West Broaduray, P.O.B. 118
So. Borton, Mta. 08127 
T«kfonui 28B47M 
Tta» rtjrh, nMj. AMm.

r***tatasaoasvssBssoooaasooooasssssosoosoosooooosoos»o•tam




