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Simas Kudirka nori 
atvažiuoti Amerikon
Tai pareiškė jia pasikalbėjime telefonu. Jo išlaisvi

nimo eiga buvo ilga, bet daugelio žmonių pastangomis 
pasiekta pasigėrėtino laimėjimo.

1AV milionai Čilės 
vyriausybei nuversti

testuoti dėl išdavimo ir ru- Kaip SUStabdyti 
sų nepaprastai brutalaus el
gesio su Kudirka. Protestų inflinriin?

' bangos pasipylė po visą A- * *
i meriką. Kad infliacija šiuo metu Centrinės JAV žvalgybos
S ‘yra krašto didžiausias prie- (C.I.A.) direktorius Wil-Į

Ta proga ypač didelės de- (pareiėkė lr prez. Fordas, liam E. Colby liudijo atsto-1 
monstracijos vyko Bostone, tokio gydytojo, kuris ži- vų rūmų slaptame komisijos I 
Čia buvo atitinkamai pami-* - -•-* •—u.j- i—j — m™ n,:.Čia buvo atitinkamai pami-jnotų jaį sustabdyti stebuk-! posėdyje, kad nuo 1970 iki Į
nėtos ir Kudirkos išdavimo! iįngus vaistus, kol kas nėra. 1973 metų Nixono administ-i R- Nixon« 
metinės. Broliu Veitn vario-1 iAo<w*ian . __

Fordas atleido Nixonui 
visas nuodėmes

Praeitą sekmadienį prezidentas pasirašė aktą, kuriuo

metinės. Brolių Veitų vado
vaujamo komiteto sumany
mu buvo pasamdytas laivas 
ir. dalyvaujant Vliko pirmi
ninkui dr. J. K. Valiūnui ir 
vicepirm. Jurgiui Valaičiui!

Piezidentas ieško
Simas Kudirka jau pa- pridėjo prie jo ilgą politinių* 

leistas iš sunkiųjų darbų sto-, kalinių sąrašą, taip kurių 
vykios ir rugpiūčio 30 d. | buvo Kudirka, Žukauskas,
papyko j savo gimtąjį Gris. Rudaitis Povilionis, Saka- bei kitiems, buvo j jūra nu- 
kabūdj pas savo motiną Ma-1 lauskas. Mackevičius, ir rei-*
riją Šulskienę.

Kaip žinome, 
gegužė*, męn. 
teismas Simą Kudirką buvo 
pasmerkęs 10-čiai metų 
sunkiųjų daifoų stovyklos.

kalavo juos visus paleisti ir 
Į jiems duoti judėjimo bei e- 

1971 m.; migravimo laisvę, 
sovietinis į

Iš 1974 m. rugpiūčio 31 
d. The New York Times Ku
dirkos paleidimo aprašymo 

Savo paskutiniame žodyje1 galima suprasti, kad prof. 
pasmerktasis Kudirka teis- Sacharovo pareiškimas ga- 
me reikalavo, kad būtų leis- Įėjo turėti įtakos, nes jam 
ta atkurti laisvą, nepriklau- pirmajam buvo praneštas 
somą ir demokratinę Lietu- • Aukščiausios Tarybos nuta- 
vą. '.rimas. Dienraščio Maskvos

(korespondentas Christopher 
E stovyklos jis buvo pa- S. Wren mano, kad sovietai

į leistas vainikas toje vietoje, 
kur S. Kudirka buvo išduo
tas sovietams.

Dabar Simas Kudirka no
ri atvažiuoti j JAV-bee. Jis 
prašė ”Seaman’a Education 
Federation“ atstovę, kuri 
su juo kalbėjosi telefonu,

gydytoju* kurie duotų.vartus 
apsvarstyti pasiūlymus. Tuo 
tikslu jis pakvietė daugiau 
nei 20 žymių ekonomistų į 
posėdį. Tų posėdžių bus ir 
daugiau, 6 rugsėjo 27-28 
dienomis šaukiama konfe- 
renicja, kurion bu- pakvies
ta apie 600 įvgirių specialis
tų.

Prez. Fordas savo kalbo
je Philadeiphijoje pareiškė 
viltį, kad infliacija būsianti 
pažabota iki 1976 m., kai 
bus minima JAV 200 metų 
sukaktis.

I racija skyrė daugiau nei $8 
tokių’ mil. Čilės kairiųjų sudarytai

t

leistas rugpiūčio 23 d. Aukš
čiausiai Sovietų Sąjungos 
Tarybai nutarus, t. y. praė
jus lygiai 3 metams ir 9 mė
nesiams nuo ' jo EdiAimoį 
1970 m. lapkričio 23 d.

Kudirką paleido, norėdami 
su Amerika sudaryti sau pa
lankesnę prekybos sutarti.

padėkoti visiems, kurie pa
dėjo ir padeda jo šeimai ir 
stengėsi, kkad jis butų iš
laisvintas. Jis labai norjs.su

j JA V-bes. $oiit8ai ir žydai

Iki teismo Kudirka buvo 
laikomas Lukiškių kalėjime 
Vilniuje, o ipo teismo išvež
tas į Mordavijos autonomi
nės respublikos Potmos sto
vyklą. 1972 m. liepos 9 d.

Simo motina Marija Sula- (ŪmėjO 
Menė gavusi daug 
mų: ijLtm kurie-. šeirė ji 
naus išlaisvinimo eigą.

n

vyriausybei su prez. Allen- 
de priešaky nuversti.

Kaip žinoma, dr. Allende 
prezidentu buvo išrinktas 
1970 m. ir 1973 rugsėjo 11 
d. nuverstas ir tame pervers- ’ 
me žuvo.

Pinigai tam reikalui buvo 
skiriami ”40 komiteto“, ku
riam vadovauja Kissingeris.»

Tas komitetas buvo suda-l 

rytas dar Kennedžio laikais . 
C.I.A. įstaigos veiklai kont
roliuoti. „

'Legionieriai prieš 
amnestiją

galimų kaltinimų ir 

bausmių Watergate byloje. Tas veiksmas daug senatorių 

nuteikė prieš Fordą. i

apsaugomas nuo visų

no
• Amerikos Legiono nauja- 
sįs viišInMkas James Wa- 
gonsefler, susitikęs su pre* 
Fordu, pareiškė, kad legiori gauti prekybai su JAV

daug lengvatų, ypač muitų! . _. ..
sumažinimo, bet kongresas, n" Pne4mK“

Nauji diplomatų 

[įaskyrimai

'■ Simui iš stovyklos išva
duoti. tūr būt, daugiausia 
padėjo jo motina, turėdama 
Amerikos pilietybę, kurią 
netrukus gavo ir jos sūnus 
Simas. Be to, New Yorke S.
Kudirkai išvaduoti veikė
dvi organizacijos: "Ameri-• Prez. Fordas ambasado- 

„ _ . cans ^9r Simas“, kuriai va-; rium Pekinge paskyrė res-
su 500 kalinių grupe Simas dovauja Daiva Kezienė ir publikonų partijos pirminin- 
buvo nugabentas į tolimą j ^eamen Education Federa- ką George Bushą. Buvęs 
šiaurę — Permos oblastiesl kūnai vadovauja Kentucky šen. John Cooper

latvis dr. Roland Peagle. paskirtas pirmuoju ambasa-
.... , .. . •dorium Rytų Vokkietijai.
Keziene nuolatinius iy- ( Buvęs Nixono ekonominis 

sius palaikė su amerikine patarėjas Kenneth Rush pa- 
ipauda ir kongresininkais,; tirtas ambasadorium Pary- 
besirūpinančiais Kudirkos žiuje 0 buvęs Nixono paU.

°i 9laz1lI!?-^a?8le"'r«jas tarptautiniams ekono- 
Kulikauskaite laike telefo- miniams reikalams Peter 
nini rysj su Valstybes de- Flanigan — ambasadorium 
partamentu, Amenkos am-1 Madride
basada Maskvoje ir Simo|
motina, gyvenančia Griška-j Iįgametiniam senatę už-

Kitais Kalimais rase SKunaus bįjd’7e; Kudirkos v.adaT°ilŠ îkajH.,i;?mit?to 
Tai ntautiniam Raudonaiam1 akciJ°Je dalyvavo Amenkos’ mimnkui Wrtllamui Fui-.
Kr^bii r i Taryba, Amerikos«brightui. kuris pralaimėjo
Kryžiui ir Jungtinėm? Tau- „:.-Z
toms. 1972 m. ir 1973 m.
rugsėjo 5 d. Kudirka, Žilins-

;ypač senatas, tam priešina- 
jsi ir reikalauja, kad būtų 
• leista iš Sovietų S-gos laisva 
žydų emigracija. Žvdus y- 
pač užtaria šen. Jack?onas.

jai dezertyrams h* išvengu
siems karinės tarnybos. Jis 
siūlo, kad tik teismas spręs
tų kiekvieno dezertyro bylą 
atskirai. no

I iždui dar šimtus tūkstančių 
< dolerių neteisėtai atskkai- 
| tytų mokesčių už dovanotus 
i valstybei savo vicepreziden
to laikų dokumentų.

Sakoma, kad šit j? nežis 
1 nomos ateities giesmės R. 
! Nixoną buvo taip prislėgu- 
| sios, kad jau ir jo sveikata 
; pradėju i krypuoti. — visiš
kai nugrinzdęs į depresiją.

• Prez- Fondas yra nutaręs
ii. J? "j™10“ p"rtdrti,

kun nagnnės individualiai

Vsesviatskaja stovyklą, kur 
buvo žymiai šaltesnis -klima
tas ir sunkesni darbai. Tik 
neseniai jis buvo perkeltas 
į netoli Maskvos esantį Vla
dimiro kalėjimą, kurio dalis 
yra skirta užsieniečiams.

Nors ir labai sunkiame 
varge būdamas, Simas Ku
dirka nenustojo kovojęs su 
pavergėjais. Jis drauge su 
kitais kaliniais rašė skundus

sovietai leis per metus išvi 
žiuoti iki 60.000 žydu. ne
persekios fu. kurie nareikš 
norą išvykti, nereikalaus tė
vų sutikimo ir kt.

Derybos dėl JAV nuolai
dų biznyje už žydų išlaisvi-

deząrtyrų bylas. Komisijoj

tik vienas vaidininkas. 
Oficialiai yra apie 50,000

asmenų, kurie kaltinami ar 
_ ieškomi ryšium su nusikalti- 

nimą dar nebaigtos, bet ar-linu mobiliza’j°9 įstatymam, 
tėjama prie susitarimo. To- *********
kiu būdu laimės ir žydai, ir 
sovietai.

Bet, štai, praeitą sekma- 
’ dienį 11 vai. ryto ir gausių 
j priešų ujamą Nixoną ap- 
: švietė palaima. Prezidentas 
Į Fordas, pasimeldęs savo 
lepiskcpalų bažnyčioje, pa
sikvietė į Baltuosius Rūmus 
spaudos atstovus ir. pasakęs 
■apie 300- žodžių kalbą apie 

‘ juntamą sąžinės graužimą ir 
reikalą pagaliau užversti
nemalonios istorijos skyrių, 

1 gale paskelbė, kad jis, rem- 
! damasis prezidentui suteik- 

_ . ., ' ta teise, visiškai atleidžią?
Buvusio -prezidento Nixo- Nixoną nuo bet kokios atsa- 

» valga’ . pasitraukus iš: komvbės už visus veiksmus 
Baltųjų Rūmų nepasibaigė. priej jAV Įstatymus, ku- 
Wateigate byloje teisiant; riUOs jis prezidentavimo 
jo buvusius patarėjus, buvo: metu padarė ar galėjo pada. 
rengiamasi patį Nixoną. | Nixonas esąs jau atken- 
dabar jau kaip eilinį pilieti.' tėję? ir dar kenčiąs dėl pa-

bus 3-7 asmenys, iš jų gal kviesti liudininku, o, be to, Į daiytu klaidų.

kas, Mikalauskas drauge su 
kaliniais rusais, ukrainie
čiais. armėnais labai slaptai 
liūdnu tylos susikaupimu 
ir kiekvienas savo maldomis 
prie paruošto ir žvakėmis 
papuošto kapo pagerbė mi- 
lionus žmonių, koncentraci
jos stovyklose žuvusių. Rug
sėjo 5 d. yra jubiliejinė die
na, nes 1919 m. rugsėjo 5 d. 
Leninas pasirašė stovyklų 
įsteigimo dekretą. Dėl šių 
demonstracijų stovyklos ad
ministracija vedė ilgus tar
dymus.

Kai šių metų gegužės mė- j 
nesį Amerikos prezidentas! 
Ričardas Nixonas Maskvoje Į 
konferavo su Sovietų S-gos, 
komunistų partijos genera-! 
liniu sekretorium Leonidu j 
Brežnevu. įžymusis sovietų

Lietuvių Bendruomenės va
dovybė ir pavieniai asme
nys.

Kai 1970 m. lapkričio 23 
Vliko valdybai posėdžiau
jant buvo gauta žinia apie 
lietuvio jūrininko išdavimą 
sovietams, Vilkas tuojau a- 
pie tai painformavo kitus

pirminius rinkimus, siūlo, 
mas ambasadoriaus postas 
Londone.

Buvęs Baltųjų Rūmų šta
bo viršininkas gen. Alexan- 
der Haig skiriamas Nato 
vyr. kariuomenės vadu. Jis 
kartu bus ir JAV kariuome
nės Europoje (jos yra apie

veiksnius ir kvietė visus pro-, 300,000) vadas.

Prezidento uošvį 
banditai palęido

IHoteyfa vadovauti 
reopublikonamg

Respublikonų partijos pir
mininką paskyrus ambasa- 

J dorium Kinijai, jo vieton 
paskirta buvusi padėjėja 
Louise Smith iš Iiwos.

Tuo būdu moteris pirmą 
kartą vadovaus respubliko. 
nų partijai.

ftritanijoo unijoo 
vemia Wilaoną >
/^Britanijos darbo unijų 
*■ ngrųgna vieningai pritarė 

flaono vadovaujamos dar
bo partijos darbams. Tai dar 
labiau jį paskatino greičiau 
skelbti naujus rinkimus, ku
riuos tikisi laimėti ir sudary-

Meksikos prėžidėhto ūbŠ-^, 
vį Zuno Herriaridež. 83 fib 
amžiaus, kurį buvo pagrobę 
banditai, po 11 dienų palei- 

Į do. Už jį reikalavo paleisti 
j 15 politinių kalinių ir sumn- 
• kėti $1.6 mil., bet nieko ne-‘ti daugumos vyriausybę. 
jg»™. i ______________

Los Angolos rugsėjo 3 d. 
mirs inž. Balys Cturtionis, 
gimęs 1919 m. Leipalingy, 
kuris dirbo tolimųjų erdvių 
tyrimuose ir yra padaręs ke
letą išradimų.

• • •

dar.galėjo būti jis ir pakai-, 
tintas, kaip nusikaltimo! Į tą "absoliučią amnesti- 
bendrininkas. Prie šių grė-^ją“ Nixonas tuoj atsiliepė 
siančių nemalonumų prisi- jautriu padėkos laišku pre- 
dėjo dar ir finansiniai sun- zidentui Fordui, kuriame jis 
kūmai, nes reikia grąžinti Į gailisi, kad klydęs, nudels-

i damas Watergate bylos aiš- 
rnnrrrfnnnn.rrryyrrrrrrrrr. , tinimą ir dabai* tas grauŽU-

| lys lydėsiąs jį visą gyveni- 
• mą.Lėktuvo nelaimė

anuos juroje i Šie prez. Fordo suteikti 
buvusiam prezidentui atlai
dai. aišku, yra teisiškai pa
grįstas ir humaniškas veiks
mas, bet jie sukėlė ir daug 
priešiškų balsų iš abiejų

Sekmadienį į Jonijos jū
rą, netoli Graikijos, nukrito 
Trans World Airlines lėktu
vas. Jis skrido iš Izraelio į 
New Yoi’ką. Lėktuve buvo I partijų atstovų.
49 keleiviai ir visi žuvo. ’

Vieni senatoriai kaltina
Įtariama, kad lėktuvą ga-, Fordą, kad galimų apkalti- 

stambią Britanijos St Mar-; Ičjo susprogdinti arabų tero-jnjmų dovanojimą suteikęs 
tin Property bendrovę, kuri, ristų pakišta bomba. j Nixonui dar prieš bet kokį
verčiasi nekilnojamojo tur-, teismo sprendimą, kad tai
to pirkimu ir pardavimu. padaręs draugiškumo sume

timais ar per daug pamal
džiai susigi audinęs. Kiti pri
kiša. kad tokia išankstine 
"amnestija“ buvę dar kartą 
•pademonstruota, kad ne vi
si piliečiai lygiai traktuoja- 

• mi prieš įstatymus. Yra ir 
į labai rūsčių balsų, reikalau
jančiu atnaujinti "impvčini- 

: mo“ bylą, kuri buvo numa
rinta, Nixonui pasitraukus 
; iš prezidento pareigų.

Mirė gen. Creighton Abrsms,
59 m. amžiaus, kariuomenėje iš- Į Atrodo, kad Šį kartą dau-

timus 1973 m., iš kurio aiš-l1*™*'*8 37 "«*»»• buvt* v>r- giauiia nukentės prez. For- 
kėja, kad ų vkei- kariuomenės štabo viršininkas, das, ta malone sugadinęs

Arabų valstybės, iš naftos 
labai praturtėjusios, dabar 
savo pinigus nori investuoti 
užsienyje. Saudi Arabija 
už kelis bilionus dol. žada 
pirkti JAV bonų, o Kuhvatt 
nori pirkti ui $246 mil.

• • *
Nuvertus . .Portugalijoje 

diktatūrą, naujoji valdžia 
jsitt kiek seniau pripažino 
napriklmfsomybę • buvusiai 
Gvinėjos kolonijai, o šiomis 
dįimomii ta laisve suteikta 
flr Mosambkiue, kuri dėl ne
priklausomybės kariavo 10

• s •
FBI direktorius Kelly iš- 

282 puslapių raportą 
apie kriminalinius nusikal-

įteikė £vo 7*Roti.,, ihridSdJb—-iL jokh| roką dal.m. kongres

t j

norjs.su


* X

5a anfraė
A

4

ry -r
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Kad vėl per vėlai 
nepabostame

Daug neklysime sakydami, kad ilga eilė mūsų tautos 
jaunosios istorijos metų tebuvo tiktai ”kova dėl mūsų tei
sybės“, dėl "teisingumo įgyvendinimo“ — dėl mums pa
darytų skriaudų atitaisymo. O daugelis tų skriaudų — 
kaip tik mums ir buvo padaryta dėl tos mūsų nepaprastos 
tiesos "meilės“ ir naikaus pasitikėjimo pasaulio teisin
gumu. I

Štai. pasitikėdami savo teise į laisvą apsisprendimą 
ir nepriklausomybę, mes Lietuvos kūrimosi pradžioje ge
rokai pavėlavome susiorganizuoti savo kariuomenę ir dėl 
to vos tik tos nepriklausomybė nepraradome.

Pasitikėdami Suvalkų sutartimi su lenkais, prarado
me Vilnių.

Pasitikėdami Tautų Sąjunga, Ambasadorių konfe
rencija ar Haagos teismu, niekad nesulaukėme mūsų "tei
singumo atstatymo“.

Ką kiti rašo?
NEPASITIKĖJO TAUTA, ŽINOJO APIE SLAPTĄ 

SUSITARIMĄ...

Rugpiūčio 4-11 dienomis nį“ gydė <per daugelį metų, 
buvo Lietuvių studijų savai- neleisdamas jam atsikelti?“ 
tė Šveicarijoje. Jos išsamus
aprašymas yra išspausdin-! Kokį paaiškinimą davė 
tas Pyąngn priede rugpiūčio paskaitininkais, koreipon- 
31 d. . dentas nerašo.

I Toliu rašoma:

Pasitikėdami savo neutralumo pareiškimais Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse ir Sovietų Sąjungos "gera va
lia“ ne tik susilaukėme sovietų okupacijos, bet dar ir kaž
kaip kvailai, "pagal įstatymus ir teisingumo nuostatus“, 
Antanas Merkys stengėsi perduoti valdžią Justinui Pa
leckiui...

LIETUVIAI KITUR

VOKIETIJA

jaunimo lietuvaičių choras, kuriam
. _ į vadovauja sol. V. Verikaitis.sąjunga ...

r —■ — ■

yų konkreti kultūrinė TVedfe. 
la).

2. Kokie kultūriniai^pro- 
’jektai. Jūsų. nuomone^ yra 
skubiai vykdytini, keliant 
mūsų kultūrinę pažangą!te
oretinėje plotmėje? Kokie 
asmenys (mokslininkai, me- 

visuo-Birželio mėnesio pradžio? Vaik« vasaros kolonija nininkai, rašytojai, 
je įsteigta Vokietijos Lietu-’veikė nuo liepos 13 iki rug- menininkai etc. - nurody. 
vių Jaunimo sąjunga ku Plūcl° 3 d- Romuvoje. Jai kitę pavai-demis) ir kokiems 
rios valdybon išrilkti šie as- vadovavo seržantas Algis dar bams turėtų būti angą, 

nirm «hid Aitrai a « Vitkus iš Hockenheimo. mo- zuojami? Kokie moksliniai,, 
LS\icmim Mamfreda- Moja Ona Mauzienė iš meniniai, kalbiniai, literatų- 
Ainšplk ir s^krptnrp ižd ii Muensterio ir stud. Eugeni- į viniai etc. projektai turi būtį 
n ink ė Živilė Vilčimkaitė ' Jus Krikščiūnas iš Toronto' įvykdytini ir kaip greitai?.K^troli komSja suda <Kanada) • ’ bandykite nustatyti mūsų

abiturientas Ro^as ža-į Stovykla dat^ paramos.kultūrinės veiklos darbų 
liukas ir Akris Valiūnas i £avo ls maJ- J- K- Valiūno pnontetą ir jj pagrokite, jei V^tTirmi“ada vadovaujamos lietuvių kuo-, įmanoma
stengtis palaikyti glaudes- Pos Sehw etzingene. 3. Ar, .Jūsų
nius savitarpio santykius, ... Į ... , ... . .. .
per metus išleisti 4 informa- Vasarto 16 gimnazijoje, reikštis a) tik savosios įsei-
cinius biuletenius rr juos iš-|branįos. a\eJ.ta5* ?avokeI,an‘ ta“ a'' 
siuntinėti visiems Vokietijo- tina Žutautaite gimusi 1954 lituanistini momentų, b) de. 
ie gyvenantiem jaunuoliam,!'" Augsburge. Jos tėvas he- imtis apskritai pne Lietu-
rinkti žinias apie lietuvių’ t*18- 0 ,mottna v.okl««-.»u- Y“ ku!tu™ea raldos- Pabre- 
‘munimft ir Irt dama gimnazijoje, ji šoko i ziant jos lietuviškumo pra-
ja imą tautinius šokius, dainavo} dą. ar c) eiti į kitas tautas.

Lš jo sužinome, kad rašy
tojas R. Spalis ten skaitė j , .
paskaitą apie buv. preziden- ’ di musijąs po paakiai-
tų A. Smetonų, Kore i ron- .»<» a?»« prezidentų Smeto- 
dentas rašo: ' ,n« W pat paaiškėjo vienas

| svaibus politinis faktas, ku*
"Vertindamas prezidentą ’r*s šiol nebuvo viešai iš- 

A. Smetoną teigiamai, preJMUs, svarstant Lietuvon 
legentas pripažino ir kai ku- ‘ vyriausybės laikyseną pc
rias jo silpnybes. Antai, aiš- Sov. Sąjungos karinių įguli 
kindaimas, kodėl po 1926 m.■ įsileidimo į Lietuvą 1939 
perversmo A. Smetona įve-• metai?, būtent, kad tada Sąjungos adresas- 
dė autoritetinę santvarką ir, Lietuvos užsieniu reikalu a Lutz 744 Nuprtin<rPTi į mokinių chore, dalyvavoJ į tarptautinį forumą, akcep 
ją palaikė iki sovietinės in-iministerijai buvo žinoma a-1 Enzenhart* Platz 3 ’1 of! tn<via<nt daiMrian <r« r<na<nm

ro

nuomone, mū- 
kultūrinė veikla turi

▼Azijos 1940 metais, R. f pa- j 
lis nurodė Smetonos nepari-

tas
"teirin- 1

.susitarimą su Hitlerio Vo- 
tikėjimą tautos subrendimu j kieti ja pasidalyti Lietuvą į- 

■ demokratiškai tvarkytis, o I takų zonomis (dalį Suvalki-

pie Sovietų Sąjungos slaptą! Valdyba spalio 11-13 die-j

nepasitikėjimas buvęs jos paliekant nacinei Vokie- 
paveldėtas iš atgimimo tijai). Tik liko neišaiakin- 

laikotarpio, kada Lietuva tas klausimas, kodėl tuome- 
buvo "vilkų“ grasoma, bet tinė A. Smetonos vyriausv-

liniiie nau muciis lietuviai tikro sąmoningumo bė nedarė jokiu konkrečių _____
kraštai ir dėl vokiško išdidumo nesugebėjo j, apgauti. j ™ Į£ i 5*7 ’•Z’

Na, o po tų mums dėl tiesos meilės ir pasitikėjimo ( 
susilauktų skriaudų ilgus metus iš sielvarto laužydavome . klausti: "Sutinkant, kad Į
rankas, kaltindavome visą pasaulį, tik kuo mažiausiai ’1926 m. gruodžio mėn. per-i - ”iivn n „iSnisi, {«♦«««

Į versmas, kuriam vadovavo! IIK0 neisaR5Kintas •
• A. Smetona, buvo reikalin-

Nedaug betrūko. kad pasitikėdami Hitlerio 
gurnu“ ir jo "mūsų tautos aspiracijų supratimu“, būtume 
sukišę šimtus tūkstančių lietuvių galvų į jo karo mašiną. 
Tik viena laimė, kad Hitleris nepasitikėjo užkariautais

.patys save.

skakutuose ir ateitininkuo- tuojant daugiau propagan
dinį mūsų kultūros aspektą?

4. Kuo ir kaip Jūs pats, 
jei būtumėte paprašytas, 
galėtumėte prisidėti prie 
mūsų kultūrinės veiklos pa
gyvinimo, pagerinimo ir 
praturtinimo, idant visi 
bendromis pastangomis su- 

Vasario 16 gimnazija 1973, teiktume mūsų gyvenimui
-1974 mokslo metų pradžio-'. egzilėje S torinį jj Sprasmi-

se.
nomis ruošia politinio lavi-j . ^os . KQn?ana
nimosi savaitealinį suvažia- ' Pmnazija baigė btib ž me- 
vSma. Jo pagrindinės temos: Į 0 dabar .st"dliuo*a *»!- 
V. Vokietijos Rvtu politika, i ^*alr *>«»>? P^^o- 
Etninių grupiu oolitinis an. *** Muensterio umveisite- 
gažavimasis. Pokarinė Lie-
tuva. Programos dali tvar
ko A. Lucas. pramoginę —

te.
• • •

Ij do vienam studijų savaitės' rrei bent kiek užbėgti už a- 1975 metais numatomi, j? ?3 ™okį?ius' P"“ | y?? snmanv’
'dalyviui (J. Barasui) pa-,kių“. šie suvažiavimai: kovo mėJ*?’*’“ ,skal?us Ju™ Patanmf sumal,v'

nesi - susinažinti su m pa-.lkl 85- M<,ks,° metu Ka,e bu

šaulio lietuvių kongresu:Labai gaila, kad tas klau-

Atrodo, kad "pasaulio teisingumu“ mes nemažiau į pas tautai, kaip ligoniui
M+itVivviA oionzlioti ««» zlAl T I ------z •

Kai dabar jis yra
būtinai reikalautina, kad 
kompetentingi asmenys ne

-pasitikime ir šiandien išeivfjoje ir kavoje dėl Lietuvoj| chirurginė operacija, tai tiktai tą istorinę paslaptį ii- 
;išlai-vinimo. Mūsų politikų vaidinamosios "pasaulio polP kaip vertinti tą "gydytoją,“ į aiškintų, bet gal ir pasiaii- 
2tikos apžvalgos“ kone visada mums rodo šviesias perspėk*! kuris po operacijos tą "ligo- kintų.
^tyvas. kažkurio užsienio reikalų departamento raštininko Į
:mums palankus pareiškimas visada yra "stiprinantis viL 
~t)“, o jau užsienio reikalų ministras ar prezidentas tai, j 
; pagal mūsų tiesos meilę, —niekada negalįs meluoti ar pa- j 
“keisti savo nuomonę!
• I
? O vis dėlto jau būtų pats laikas įsitikinti, kad net 

mūsų šlovinamos Vakarų demokratijos jokio teisingumo Į 
^neboja. Tai ypač akivaizdžiai įrodė ir Australijos, ir N. į 
^Zelandijos viešas nusispiovimas į mūsų teisybę ir neteisė.
T tos Lietuvos sovietinės okupacijos palaiminimas.

Amerikos Lietuvių Taryba

mu. siūlymu ir sugestijų 
vo 81 ir du mokiniai svečiai. lauksime iki šių metų spalid

Mirtas“, per Sekmines - išrinkti at? ~ vj“as 8 JAV lr vienas », 3Į ^‘sakymus malo-
f? “ . šveduos nekite siųsti šiuo adresu: .iškeltas, stovus, m pasaulio lietuvių j ... ! Mr. A Keirv^ 8487 So.

tKns’lJAtiivbfl^ntmn o Jnš! Vasario 16 oimnaziios' Pul**ki Rd., Chicago, llt

raM^auHo^Heturiu'faunT 13 metb' Badeno krašto jaull Šie laiškas siunčiamas
mo iXOso'aXų Za’. pie 300 “ “

žiavimas.

Amerikos Ketovii) kongresai i rių*

Kito* naujienos

Vokietijos Lietuvių Bend-' 
ruomenė įstojo nariu į Lie-, 
tuvių Fondą, įneėdama 100

• • •

Amerikos Lietuvių Kong- 
( resaa jau visai arti: jis įvyks 
j rugsėjo 28-29 dienom Pick- 

Žinoma, ir vėl mes iš įtūžimo raujamės plaUkus. pro- Congress viešbutyje Chica-

mergaičių
saudvme i? oro pistoletų pasireiškusiu išeivijos yąrk- 
Karl?ruhej laimėjo antrąją; lo>- kuriu adresai yra priei- 
vieta* narni žemiau pasirašiusiamf.

BRčiuliškai Jūsų.

JAV LB KLTOROS 
TARYBOS PRAŠYMAS

j Didžiai Gerb. Bičiuli,

} Rugpjūčio 23 d. Hambur-- Naujai sudarytoji JAV} 
Hitleriu, 1940 m. birželio go universiteto didžiojoje LB Kultūros Taryba, kurios; 
15 d. okupavo laisvąja Lie- salėje dainavo Hamiltono sąstatas jau paskelbtas laik-1 
toivą.

Anatolijus Kairv»,'( , 
JAV LB Kultūros Tarybos 

pirmininkas 

KANADOS L. DAINŲ 
IR ŠOKIŲ ŠVENTE 

Ateinančiais metais Ka-

* testuojame ir piketuojame, bet kaip visada — bėgdami £°je- Jį šaukia ir organizuo- Gavę tą,
« a - -- * • a_ __ - - - T ’ A •! / ••

; paskui įvykusi faktą, kurio jau nebegalima pakeisti. 
• *

O kurgi ta mūsų išmintis buvo anksčiau?

ja Amerikos Lietuvių Tary. Amerikos lietuviai 
bą. Šhį Altos šaukiamas Lie- veikti Lietuvai įr

jpca “aštun- 
etuvių Kong

resai šaukiami kas penktie
ji metai.

tautai 
titaisyti.

SkiąftdaLąfč M L

raščiuose. yra pasiryžusi pa-,nados Lietuvių Bendrubme- 
ruošti plačios apimties kul- n®s Hamiltono apylinkei

- -'in • a.**- m ju ' turinės veiklos planą. Kad su^^s 25 metai. Šią sukak-Į.^etovM Gelbėti Taryba toRs p,anas apimtų tj apylinkės valdyba nuta-
viss^ geriausias
ausias Amerikos ue-: apraiškas, objektus ir a?me- 

ų jėgas ir grupes, kurios! nfe pirmoj ei^ reJkia gud^

geriausias n kcdtū'Rnio gyvenimo
Amerikos lre-

rė atšvęsti spalio 5-13 dieno
mis Kanados Lietuvių Die
nos proga, kurios svarbiau-

sią proga mes norėtume "tiesos mylėtojų“ dėmesį 
: atkreipti ir į Amerikos "teisingąją“ paskutinių laikų po-.
Jitiką, kuri vieną dieną gali taip pat mūsų "pasitikėjimą 
.tiesos laimėjimu“ gerokai ųpvilti. Šiandien Amerika jau 
ieško "draugiškumo“ ne tik su Sovietų Sąjunga, bet ir 
su komunistine Kuba, komunistine Albanija, komunisti- Į i^e^Uetilvai "padėti'išsiva- 
ne Mongolija ir kas žino dar su kuo. Pagaliau ji net ir duoti iš koimmistinės oku- 

’ Izraelio žydelius po svarą parduoda, kad iš karto nebūtų į padjos. 
per didelio triukšmo.

| šiemetinis Amerikos Lie-
Tai ar Lietuvos ir aplamai Pabaltijo sovietinės oku-1 tuvių Kongresas, Tariant A- 

pacijos neteisėtumas tikrai Amerikai taip nepaprastai|^rikosLietuvių Taiybos 
kad ji garantuotai niekad neparduos mūsų vilčių? I ję* 10

Jų aptartomis, nustatyto
mis ir pasiūlytomis gairėmis 
vadovaujasi ARa savo veik

rupi.

Daug davinių rodo, kad verta labai susirūpinti, kad 
•vėl iš savo pasitikėjimų teisingumu sapno nepafoustume 
: per vėlai — jau po lemtingų įvykių. Tai turėtų turėti sa
vo galvose ypač dabar šaiūciamas Amerikos Lietuvių 

. Kongresas. Jeigu ne daugiau, tai tokia proga būtinai 
reikėtų iš naujojo JAV prezidento išspausti bent aną se
no turinio raštą, kad "Amerikas Lietuvos okupacijos, kaip 
ir ligi šiol. nepripažįsta ir nepripažins“. Tada gal arti

miausiu laiku bent apsrmeluoti bus nepatogu. 0 kaip bus 
'toliau, dar pamatysime.

"1940 m. birželio 25, 26 
ir 27 dienomis Wilkes-Bar- 
re, Pa., jvyko Lietuvių R. K, 
Susivienijimo direktorių ta
rybos suvažiavimas, kuria
me L. šimutis (dabartinis 
Alton garbės pirmininkas) 
iškėlė klausimą, kad. Lietu
vai atsidūrus tragiškoj būk
lėj. tuoj reikia pradėti pla
čią ir efektingą Amerikos 
lietuvių veiklą. Būdamas ne 
tik LRKSA pirmininkas, bet 
ir ALRKF vykdomasis sek. 
retorius,. pasiūlė tuoj su* 
kviesti ir federacijos centro 
valdybos pasitarimą. Taip ii 
buvo padaryta... Šį susirin
kimą tenka laikyti pačiu 
pirmuoju Amerikos Lietu* 
,vių Tarybai organizuoti 
žingsniu...“

**.. parodyti Amerikos vi
suomenei didelę lietuvių 
vienybę, susiklausymą, tole
ranciją. masiniame minėji
me demonstruoti Lietuvai 
daromą skriauda, atkreipti 
dėme^ i nelegaliai besKę-
-ffifr.Uffg011 cfoBSfift (Am. L. T«ry*»'f, VI 
nerovių ' teisių siopmima. • • • •
Tab pat riekiama atkreipti

aSiai *** ?*2aisv» ir ne-!iyti ‘ atitinkamą 'įroWrt%!?« įvykis būtu spalio 12 d. 
priklausomą Uetuvą... kurj ir jMisku- Į-J1. Kanados lietuvių dainų

'Taryba dirba tik tuos ^vus bus įmanoma paruos- 
daĄus, kūne tun a.skų rys) ti iš kultūrinės veiklos 
su tautos pastangomis a'j ni«nn
gauti Lietuvai nepriklauso-į

mybę, visai nesikišdama į| P^ną norima vykdyti 
vidinius Amerikos lietuvių! sistematingai, keliolikos me- 
organizaciju reikalus.“ tų bėgvje, kiekvienais me- 

♦ • ♦ tais skiriant atitinkamą su-
Šiaadien Amerikos Lietu- lėšų, angažuojant nu- 

vių Taryboje yra įsijungu- matytiems projektams tin-

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU< 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

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

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

JAV politikų ir visuomenės 
dėmėsi i pavojus, kurie gri
sia JAiV-bėms per daug pa- 
Sftikint Sovietų Sąjungos 
pažadais.“

• • •

Pradžioje įkurtasis viene
tas Lietuvai Gelbėti buvo 
pavadintas "Uetuvos Gel
bėjimo Taryba“. Vėliau ta« 
pavadinimas buvo pakeis
tas kitu: "Amerikos Uetu- 

• vių Taryba“, — Altą, kuri
Ameriko. Lietuėii) Tary-! ik* »iol tebwila*o. 

ba buvo įkurta ttftfjau, kalį Pradiniuose tos Oifanfaa.

sios visos šio krašto lietuvių 
srovinės organizacijos: ka
talikai, tautininkai, sanda- 
riečiai, socialdemokratai, o 
taip pat jaunimo sąjūdžiai. 
— vyčiai, ateitininkai, skau
tai, neolituanai. Šviesos- 
Santaros Federacija, Pasau
lio Lietuviu Jaunimo Są
jungą ir kt. Tuo būdu Altoje 
yra atstovaujama visa są
moningoji lietuvių visuome
nė.

• • ••
Itogrindinę paramą, įga- 

Hefyimus ir paskatinimą A- 
mertkos Lietuvių Tarybos 
vykdomai Lietuvai laisvinti

kamus asmenis ir išpildant 
kitus šiame plane numaty
tus uždavinius. Tokiam kul
tūrinės veiklos .projektui su
daryti yra reikalinga visos 
išeivijos talka, atviras klau
simo nagrinėjimas ir kuo 
platesnis mūsų kultūriniame 
gyvenime dalyvaujančiu as
menų pritarimas. Todėl ma
loniai kreipiuosi i Jus. mie
las Bičiuli, prašydamas at- 
sakvti i žemiau pateikiamus 
4 klausimus:

1. Kas, Jūsų nuomone, tu
ri būti danofrna 'praktinėje 
kultūrinėje veikloje, kokie

ir šokių šventė.
Tam reikalui yra sudary

tas organizacinis komite
tas: pirm. L. Skripkutė. vi
cepirm. dr. V. Kvedaras ir 
A. Patamsis, sekr. V. Stane
vičienė ir K. Baronas, ižd.
J. Karečkas, nariai — A. 
Juozapavičių?, O. Stasiulis 
(Tie kartu evangelikų atsto
vai). narengimu reikalui —•
K. Mikšys, P. Kanopa ir P.
Gfybas, tautinių šokių vado
vė — G. Breichmanienė, 
dainų — V. Verikaitis, K. 
Mileris ir J. Pleinys, meną 
ir kt. parodų — A Matuliu 
nė ir A. Trumpickas, jaunę 
mo — K. šeštokas, nakvy
nių — K. Deksnvs. ,

Numatoma, kad dainų 
šventėje dalyvaus apie 25Q 
choristu ir apie 400 šokėjų 
(su vaiku grupėmis).

Pobūt iui numatoma pa
samdyti kareivinių salę. 9 
dainų ir šokiu šventei —am* 
ną. kurioje yra 4,000 vieūąkultūriniai uždaviniai pir- 

veiklai suteikia tos Tarvbos miausia spręstini, kokios | 
organizuojami ir šaukiami į kultūrinės sritys (muzika.« M
<-----v--------------------------- teatras, dailė, literatūra MonacoAmerikos Lietuviu Konere-’teatras, dailė, literatūra’ Ma**Mo,iac^ 
sai. Tai vyriausias ir auten- etc.) ypatingai iškeliamos1“’ draudžiama

77 " ’ “ r l crins istatuoee buvo nusta- ti^rfaurfa« lietuviškos visuo- jr kokios kultūrinės aktus-! ***rt,n™
inmiįvt IB ’T’d0 nS^in tvta^joe veiklos gairės ir Meilės halsas Amerikoje. lijos turėtų dominuoti mūsų ^ajaine **



trečiu lhym> sa bostor Kr. 35, 1974 m. rugsėjo 10

Okupuotoje Lietuvoje

JShmb okupantai, ialin ii Lietuvoj

iMk^i tanė, iki. į Panevėžio .etara* Markroje
daifcaaiakaiae I gjuo meĮU piaįjai pagar-

Sorfetinčje santvarkoje Į sėjusio J. Miltinio vadovau- 
pricž pradedant bet kuriuos' Jamas Panevėžio dramos te-
iemčs akio darbus Krem- atras.valdlna Maskvoje. Tai 

jo pirmos gastroles tame 
mieste. Iš 120 pastatymų

šiušiems atsiųstų atsakymų 
, (tokj atsakymą gavo ir bos- ( 
tonietis inž. Z. Gavelis) pa-( 
aiškėjo, kad Australijos vy
riausybės Pabaltijo aneksi
jos pripažinimas padarytas į 
slapta. Todėl opozicijos va
das Sneddenas telegrama 
premjerui Whitlandui pažė
rė eilę tokių klausimų:

"Kada buvo padarytas ši
tas sprendimas? Kas jį pa
darė? Ar tą sprendimą pa
tvirtino ministrų kalbinėtas 
ir taryba? Kodėl tas spren 
dimas laikomas būtinu šiuoliaus valdžia ir komunistų

po* ! Miknos gastrolėms parink: metu? Kada Australijos am-
kada darbai turi būti prade-; J1 p : T u* ^a m^ko
ti, kada baigti, kaip ir ko- Maf?ja„- B; Jolmsono ko
kiomis priemonėmis jie turi • me<^1Ja Volpone , A. Lau- 
būti atliekami ir pan. Krem- .
liaus duodami jpareigoji-. r.ls įYi ĮJ1 ,luno , 
mai, kaip lietuviška patarlė <P?nį>eI?° Mirties so" 
sako, — kylys kylį varo. Jie ! Į*13 ir Blu
kietai atsimuša į darbininkų į kas V .

Gastroles tęsis 3 savaites 
numatoma duoti 20 spėk 
taklių.

Diuremato ”Fran-

Mirė J. Zubėnas

nugaras.
Kremlius įpareigoja vadi

namųjų respublikų valdžias 
lr komunistų partijos ten e- 
gančius padalinius, o jie hie
rarchijos keliu — rajonus. Rugpiūčio 17 d. mirė ak- 
ąpygaidas, apylinkes, kol- i torius veteranas Juozas Zu- 
chozų ir sovchozų administ- bėnas, ką tik užbaigęs 80- 
racijas ir kitus vienetus, kad sius metus (buvo gimęs 
jie visu savo svoriu spaustų; 1894 m. rugpiūčio 19 d.), 
darbininkus, kurie tik per| Velionis gimęs Rygoje, 
šavo kaktos prakaitą uždir-: darbininkų šeimoj*e. Tėvui 
ba duoną Kremliui ir kas ■ anksti mirus, reikėjo pačiam

basadorius buvo painfor 
muotas? Kada buvo pain 
formuota sovietų valdžia? 
Kodėl Australijos žmonės 
ir parlamentas nebuvo pain
formuoti apie šį užsienio po
litikos pakeitimą? Ar dabar 
Australijos valdžios požiū
riu lietuvių, latvių ir estų 
tautybių žmonės, gyveni 
Australijoje, laikomi be pi
lietybės? Kada Latvijos 
konsulas Melbourne buvo 
painformuotas apie ši spren
dimą? Ar jis daugiau iau 
nebeturi jokio diplomatinio 
statuso? Jeigu taip, tai ka
da jam atimtas diplomatinis 
statusas?“

Slapyvardžiai-musų 
periodikos vėžys

ALFONSAS NAKAS

Ką tik gavome

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

• •
Sėsdamas šio referato rašyti (Jis skaitytas Detroito 

žurnalistų susirinkime. Kel. red.), poroje eneikkjpediją ir 
keliuose lietuviškuose bei angliškuose žodynuose pasitik
rinau, kaip ten aptariamas slapyvardis, arba pseudonimas. 
Aptarimą radau visur labai panašų. Kad nereikėtų vieno 
kurio ar kelių šaltinių cituoti, aptarimą laisvai formuluo
ju. Slapyvardis, arba pseudonimas, yra netikras, išgalvo
tas vardas, daugiausia naudojamas spaudoje bei pogrin
dinėje veikloje. Iš tiktųjų, lietuviškai ištariamas slapyvar
dis jau pats už save kalba. Šalia jo plačiai naudojamas 
pseudonimas yra graikų pseudonymos ir reiškia “turįs iš
galvotą vardą“. Literatų slapyvardis visame pasauly žino
mas prancūzišku "nom de plume“ pavadinimu, angliškai 
kalbančiųjų pažodžiui verčiamas į
kai į “plunksnos vardą“, arba “plunksnavardį“.

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

• • •
Amazonės džiunglėse, ro

manas, parašė Jose Eustasio 
Rivera, vertė P. Gaučys, 355 
psl., kaina $6.00.

“pen name“, o lietuvis-

Trumpai slapyvardį aptaręs. Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis pažvelgia į jo vartojimo raidą lietuvių raš
tijoje. Sužinome, kad slapyvardžiai buvo gausiai naudo
jami Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos laikais, ypač po
litinių 'kilausimų ir skirtingų tikėjimų kovos raštuose. Mi
nimos kelios 16-tojo ir 174ojo šimtmečių datos. Kita sla
pyvardžių banga kilusi, rusams Lietuvoje uždraudus spau
dą. Tais laikais Aušros, šviesos, Varpo, Apžvalgos, Tėvy
nės Saigo, Ūkininko ir kitų periodinių leidinių raštai bu-

Adomas Galdikas, apie 
150 dailininko Adomo Gal
diko spalvotų reprodukcijų 
ir nespalvotų paveikslų, su 
Chariotte Willard studija 
anglų kalba apie šio mūsų 
įžymiojo dailininko kūrybą 
ir Waldemar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra
171 didelio formato pusla
pių, brangus kultūrinis tur
tas sau ir vertinga dovana į mai. Aloyzo Barono, 
lietuviui ir kitataučiui. Kai- psl., kaina $4.50. 
na $17.00, su persiuntimu—
$17.30. Gyvenantieji Massa
chusetts valstijoje dar pri
moka 3% sales tax — 51 
centą.

• • •
Medinis dievas, 11 apsa

kymų, parašė Vladas Mingė- 
la, 246 psL.kaina $5.00.

* • •
Naujųjų metų istorija, —- 

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

• • *
Šilko tinklai, 7 pasakoji- 
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Krikščionis pasaulyje, pa-
sauliškio vaidmuo išganymo 
istorijoje, Antanas Macei
na, 402 psl., kaina $7.00.

• • •

Lietuvių literatūros istori
ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
iki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl., kaina 
$10.00. Tai pirmoji dalis ke-

Skaitykite 
šias knygas

Taigi matome, kad opozi-

turių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autoriui 

vę tik slaipyvardžiais pasirašomi. Pavyzdžiais nurodyta užsakė parašyti Lietuvių 
, f Kriščiukaitis, pasirašinėjęs A. iš Būgnų, Kudirka- V. Fondaa_ čia sur:nvti kone

Amerikos lietuvių istorija*
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Napoleonas, Baltija, Anuo* 
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl., įrišta, kaina $6.00.

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

Amerikos lietuvių politiką, 
parašė dr. K. Šidlauskas, j-

; Fondas. Čia surinkti kone 
visi mūsų literatūros pradi
ninkai, su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės 
spaudos kūrėjai.

ei ios vadui tas Australi jos I Kapsas. Ano meto grožinės literatūros rašytojai pasiliko 
užsienio politikos posūkis1 slapyvardžius visam gyvenimui: Maironis, Jakštas. Bitė, 
buvo netikėtas. Australija' Lazdynų Pelėda. Žemaitė, Vaižgantas ir visa eilė kitų. 
apie jį sužinojo pirma ne iš j
savo vyriausybės, bet iš' Vėlesniais laikais slapyvardžiais pasirašinėjo dide- 

Rygos Dailės teatro režisie- spaudos agentūros Maskvo-' lis būrys literatų: šalia gyvenime vartojamų tikrų pavar- K-rim-, istorinė trilogiją- 
rius Žibaltas pakvietė jį I je. Sneddeno nuomone, toks džių iškilo Putino, Salomėjos Nėries. Alfonso Nykos-Niliū- j poema iš'Mindaugo epochos
dirbti teatre. Su juo Pirmo-į vyriausybės žygis nebuvo no, Romualdo Spalio, Liūnes Sutemos ir kiti vardai. At- 1237-1268, parašė Anatoli-,,___

______ r___ _____ __ jo pasaulinio karo metu eva. reikalingas ir negali būti pa- sb’ado ir tokių, kurie slapyvardžius, arba plunksnavar- jus Kairys, 318 psl., kieti vadas dr P. Grigaičio, kai
rugpiūčio 16 d. Tiesą ir joje'.kavosi į Rusijos gilumą. Po teisinamas. Jis žada darvti, džius, pavertė tikromis savo pavardėmis, kaip. Vytautas’ viršeliai, kaina $6.50. j na $1.50.
matome riebiomis raidėmis'karo gnžo į Latviją jau iš-.ką tik valės, kad- minėtas Alantas, Jonas Aistis, Marius Katiliškis. ' į
parašyta/TSKP Qentro prusęs aktorius ir buvo na-’ vyriausvbjfc nt^tei^inasi btl$ų
*”—kviestas į Tuomkalnio dra- pakristas. u j - Straipsnį apie slapyvardžius baigdama, Lietuvių Eit-

nuo jo lieka — sau. Tie 
duondnbiai yra: traktori
ninkai, melioratoriai, mel
žėjos, kitų specialių darbų 
darbinmkai, o svarbiausia, 
paprastieji laukų darbinin
kai

Turime prieš akis š. m.

užsidirbti duoną, todėl di 
dėlių mokslų negalėjo išeiti. 
Bet jis turėjo aiškų akto
riaus talentą. Tai pastebėjęs • • •

komitetas ir TSRS Ministrų 
T&rjfca priėmė nutarimą 
dėl papildomų priemonių 
Cukrinių runkelių 1974 m. 
derliui laiku nuimti, pervež
ti ir pendiibti“.

Tas įpareigojimas suside
da iš 21 ilgo straipsnio, ku. 
riuose smulkių smulkiausiai 
surašyti •visi technikiniai 
dalbai runkeliams nuimti ir 
juos sudoroti. Kiekvienas 
straipsnis pradedamas vis

gįomaisiais... žo-| šių metų rugpiūčio 13 d.

'p- d. Vilniuje naujume ritamo. 
lm 18 se įsikūrė Akademinio teat

ro operos ir baleto kolekty
vas. Teatras savo sezoną 

revo-

kui bėgant, neleisti, 
reikiamų priemonių, orga
nizuoti ir Lt

Kai darbai būna ba;<rti

mos teatrą.
KA1P “TOBULINAMI“ 

NUSIKALTĖLIAI

* clklopedija laiko juos neišvengiamais ten. kur nėra min- 
ties ir žodžiojįąisvės; pateisina ten, kur jie yra vartojami

i kaip literatūrinės ar publicistinės pavardės; smerkia 'jų
• naudojimą asmenų puolimui.

R r t mc.

Po perversmo Latvijoje 
1934 ni. Zubėnas buvo is-1
tremtas į Lietuvą. Čia jis, ...................
pateko i Šiaulių teatrą, kurj Amerikos kalėjimų nepa-, 
ilgai vaidindamas, vra suku- lyginsi nei su sovietiniais. Prisipažinsiu, kad minimą Lietuvių Enciklopedijos 
res daugiau nei 50 vaidme- nei su demokratinių kraštų straipsnį perskaičiau tik šį rašinį beruošdamas. Kadangi 
nų. »kalėjimais. Tiesa, ‘juose į- mano nuomonė bekeik sutampa su LE bendradarbio nuo-

Į vyksta baisių moralinių nu- ( mone, tai griaudžiuosi, kam išvis aš LE 28-tąjį tomą šia 
si'kaltimų ir net nužudymų, proga ėmiau į rankas. Dabar ir pačiam save sunku įtikin- 
bet tai dažniausiai dėl n«pa-. y negu jukoje, kad prie išvadų, kurias tuoj čia 
auklėjimo“ oastanni oTuo PareUtšiu> pate savo galva h-širdim priėjau. Vis dėlto ban- 
”perauklėjimu“ rifotaasi neidy8iu Primirati ir kalbėt> ta‘P. kaiP Pat« P^oju-
vai^hSitari^“ 1 dėl tų mūsų lite. atų taip mėgiamų pen-

ganizacijos. Sakysim, yra5 names» noms de plume, plunksnavardziu. Nepntanu jiem, 
religinių sektų, kurios ap- j nesu priešingas. Bandau suprasti tuos beletristus ir 
tarnaudamos kalinius reika-1 P0®4“8- kuri« vietoj tikrųjų vaidų ir pavardžių pasirasi- 
lauja, kad jų “religinėse“ I nėja slapyvardžiais. Bandau atspėti, kodėl jie savo pavar- 
apeigose būtų leista “tikin- J dės į slapyvardžius iškeitė? Literatai, kūrę spaudos brau
tiesiems“ nusikaltėliams ge dimo laikais, be abejo, slapjb avižiuos mėtė pėdsakus rei- 
rokai išgerti ar net susirtin- kalo spiriami. Anuomet viskas, kas tik lietuviškai ir loty-

Vilniaus opera naujuose

rūmuose

. x z i • i • ’ pradėsiąs bolševikų tuomet rašoma lntarp. kaip, jūrėse,

kolūkiečiai, tarybinių Ūkių “ elslanclos re
vadovai, partiniai, tarybi 
niai ir žemės ūkio organai, 
plačiai išvyj’tę socialistinį 
lenktyniavimą, atliko dide.

peticijos.
Teatro į-ūmų autorė ir vy. 

riausioji architektė esanti 
N. Bučiūtė, o statybos aikš- 

7 teles viršininkas A. Šimonis, 
esantili dalbą, siekdami išauginti:T t .. .1974 metais gausų cukrinių I ^hanizuota pagal pasku-

* h v — • ... i tinius technikos reikalą, i-strj buvo rašomi inareigoji-. T t f .j.1 Da.teSdaS
s sassr jbsb' -ir *”■
runkeliu sodinimas buvo sa
vanoriškas. dargi 
niaujant su kitais.

Minėjo L.

lenkty- 

(E)

sukaktį

sų grindys puošiamos pa
veikslais. Visa tai sukūręs 
dailininkas J. Markojevas.

TEISINA GĖDINGĄ 

VEIKSMĄ

Australijos ir N. Zelandi
jos vyriausybės, pripažinu- 
sios Pabaltijo įjungimą į So
vietų Sąjungą, stengiasi sa
vo veiksmą pateisinti tuo,

Tiesa rašo, kad Lietuvoje 
iškilmingai paminėta “liau
dies rašytojo“ Liudo Giros 
90-sios gimimo metinės.

Poetas L. Gira, padaręs 
eilę persivertimų, iš gero 
kataliko virto aršiu komu
nistu. Po pirmosios okupa-!kad Pabalti jis jau daugiaulustu, ru pirmosios osupa-
djos pasitraukęs j Sovietijos 30 met’) yra tikroJe so-Įte,sel 
gijimų, jis 1944 m. grjžo

ti su moterimis. O Mafia rū
pinasi. kad kaliniai išeitų 
“aukštąjį“ nusikaltimų vyk
dymo mokslą, pasinaudoda
mi kalėjime sėdinčių padug
nių “profesorių“ patyrimu.

Dėl to, sakoma, JAV ne 
tik nusikaltimų skaičius ne
sulaikomai didėja, bet ir 
nusikaltėlių išsilavinimas 
jau siekia aukščiausio lygio 
pasaulyje.

JAV GRAŽUOLĖS 
PAJAMOS

Pernai rugsėjo mėnefį 
JAV gražuole (Miss Ameri
ca) išrinkktoji Rebecca Ann 
King, dalyvaudama įvai. 
riuose renginiuose, nukelia
vo apie 300,000 mylių ir už
dirbo apie $60,000. Be to, 
ji gaus $15,000 stipendiją

niškomis raidėmis rašoma, buvo nelegalu, dėl to grėsė H 
persekiojimai, bausmės. Spaudą leidus, o vėliau ir laisvę | 
Lietuvai atgavus, tokiam Juozui Tumui likti Vaižgantu,) 
ar Jonui Mačiuliui — Maironiu buvo didelė garbė, nes jų 
slapyvardžiai reiškė ir kovotojus už laisvę, ir didelius li-į| 
teratus. Bet kaip su tais, kurie nepriklausomoje Lietuvoje 
pradėjo įkurti?

(Bus daugiau)

BALTIC APTS CONDOMINIUMS

506 71»t Avė, SL Peterburg Beach, Fla. 33706 
1 ir 2 miegamąją batai, gražūs, modernūs, patogūs, arti

jūros, krautavią ir autobusą. Nedidelis vienetas, mažos iilaikymo 

išlaidos. Tik suaugusiems, be gyvulią.

Brokeriai pageidautini. Kainos nuo $24,000 pradedant. 

Telefonas: 813—360-6766.

etuvą su raudonąja arini-i įkrovę reikią pripažinti,
ja ir jau puBcininko antpe
čiais. Trishnintina, kad jis 
1940 m. dalyvavo ir delega
cijoje, kuri buvo pašiurta į 
Maskvą “Stalino saulės par
vežti“. . _____  į

Kol mes nepanaudosime • 
teroro ir sušaudymų viietoje

DOVANA JAUNIMUI |*~ '.į1?0' ,o1 nieko "T 
I pasieksime. Geriau sunai-

Vvresniesiems — Julės kintį nekaltų,

nors čia pat pabrėžiama, 
kad tokiam [jungimo būdui
nepritariama. .. ■ l u

Dabar iš Australijos opo. Svabaitės - Gylienės knyga •“■"•y
z.cij« vado pareiškimo air***'- Ka,ua 14d°
spaudoje ir jam laiškus ra- ___ _____

Morale* žvilgsniu Rytų u 
Europos likimas drauge aull 
Baltijos valstybių užgrobi-1| 
mu yra Antrojo pataulimo*' 
karo bjauriausias palikimas.

Buv. JAV ambasadorius 

Maskvoje lacoh Benin

primena,
kad dabar tinkamiausias laikas siųsti

DOVANAS SAVO GIMINĖMS

į Lietuvą ir SSSR Kalėdų iventėms:

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

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

Didžiulis automobilią pasirinkimas, pavyzdžiui:

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

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

ZAPOROŽEC ZAZ — 968-E

PODAROGIFTS, INC.,

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIEšPOSYLTORGĄ be jokią tar
pininką ir t. t.

PODAROGIFTS, INC,» F
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEšPOSYS- 
TORGU.
Klientą patogumui užsakymus priima šios su mumis bendra
darbiaujančios firmos:
^Klientą patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie 
mūsą prisijungusiai firmai:
Package Ezpress & Travel Agency, 1776 Broadvray, New 
York, N.Y. 10019.
Globė Parcel Service, Ine, 723 Malnut St, Philadelphia, Pa. 
19106.
Coamos Parceb Expr«un Corp, 468 Madison Avė, New York,
,N.Y. 10022.

arba mūsą pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 2S ir 27 i-vi.)

NEW YORK. N. Y. 10001
Td. (212) — 68&4S37

f t
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tus, kuriuose yra daug fos
fatų. o dabar fosfatai gau
nami iš žemės Floridoje, 
Maroke ir kitur, tik juos rei-1 
kia apdinbti. Lietuvoje dar
žų tręšimui vartodavo ir pe
lenus, nes juose yra daug 
patašo. Bet potašas dabar 
gaunamas ilgi iš žemės, kur 
seniau buvo sūrus vanduo, 
tik jj taip pat reikia atitin
kamai iparuošti. Kadangi 
atsilikę kraštai nemoka tų 
trasų pasigaminti, tai jiems 
reikia tanptautinės pagal
bos. Kitas svarbus reikalas 
yra sėklos. Mok-lininkai su
gebėjo įsivesti tokias sėklas 
■kurios keleriopai padidini 
ryžių ir kviečių derlių. Da 
bar tikimasi nepaiprastai pa 
tobulinti ir kukurūzų bei so 
jos pupų sėkla. O šie augala; 
irgi labai padidintų maiste 
išteklius. Bet, žinoma, kiek. 
vieną sėklą reikia pritaikin
ti vietos sąlygoms, klimatui 
ir atsparumui prieš vietiniu? 
kenkėjus. Na, o atsilikusiu 
kraštu <gyventojus staiga 
nemadarysi agronomais, nes 
tokiam mokslui reikia ir 
mokytojų, ir laiko. Tokiem 

, reikalam aptarti ir buvo su
šauktas anas suvažiavimas. 
Bet kol to suvažiavimo da- 

5 lyviai ginčijosi, iper tas die-

NEW HAVEN, CONN. 

Pagerbė O. Jnkaveckienę Akos nfomadios
Mūsų organizacijos domisi Straipsniai buvo pasiųsti, ir

Lietuvių kougruęų . Taip pat per
_ .. .. *diją LaUturvofc žmonės bub
Daugelis organizacijų yra aį’formuoti ie kongreso 

po^žių eigų, priimtus nu-1

pras viltis kovojančių 
laisvės.

dėl

Argentinos liet. laikraščio 

redaktorius Altos centre

Amerikos Lietuvių Tary
bos centrinę būstinę aplan
kė kun. Augustinas Steigvi-

rnerikos Lietuvių Kongresui. P°^eazl’J e«9. P"lm^us nu’| las, MIC, Buenos Aires ^.nulinių oiganizącijų tanmus ,r uzemotus darbus- 

įvertiną Altos pirmininko 

dr. K. Bobelio žodį Azijoje

pirmininkai įeina į Kongre
so garbės komitetą. Be kiek 
anksčiau skelbtųjų. į Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
gaibės komitetą sutiko įeitį Tarptautinės antikomu-

mieste leidžiamo dvisavaiti
nio laikraščio Laikas redak
torius. Jis susipažino su Al
tos veikla, ir jam buvo įteik
ti kai kurie Altos leidiniai.

— Maiki, tu man aną sy
kį sakei apie seimą, i kurį 
suvažiavo visokių kraštų ąt- 
Stovai svarstyti, kaip reikia 
žmones išmaitinti.

— Taip, tėve, tas suva
žiavimas buvo Buchąreato 
mieste, Rumunijoje. Tęn 
buvo suvažiavę 136 kraštų 
atstovai.

— Tai ką jie nutarė Mai
ki? Ar jie išrado būdą, kad 
žmonės badu nemirtų? Ar 
jie žino. kaip reikia svietą 
išmaitinti?

— Ne, tėve, tie atstovai 
daug ginčijosi, bet nepriėjo 
jokio susitarimo.

— Tai dėl ko jie ginčijo
si?
. — Pirmas ginčas buvo 
dėl to, kad reikia sumažinti 
tokį spartų žmonių daugini
mąsi. Jau ir dabar žmonės 
neišsimaitina, o po 30 metų 
jų bus dvigubai daugiau! 
Tai vieni siūlė mažinti šei
mas, rūpintis, kad būtų ma
žiau vaikų, bet kiti su tuo 
nesutiko. ;

—'• Tai, tur būt, nesutiko 
■bagočiai, kurių šeima gali ir 
šimtą vaikų išmaitinti?

New Haveno veikli lietu
vė Ona Saruckaitė-Jakaivec- 
kięnę buvo pagerbta rug
piūčio 15 d. joe gimtadienio 
proga. Dūkti sų žentu Ar- 
nojd’s Sanfopd Barn svetai
nėje Hamdene suruošė šau
nią puotą, kurioje dalyvavo 
Goldupąi, Halavatchai, ja- 
koibsai, Piėkallai, Pusliai, 
A- Šaulys, V. Šaulienė, C. 
Šoliūnienė ir kt. Sveikinimų 
buvo ne tik iš Amerikos, bet 
taip pat iš Europos ir Azi
jos.

O Jakaveckienė iš Lietu
vos atvyko 1915 m- Čia ište
kėjo už veiklaus lietuvio Jo
no Pikelio, užaugino sūni 
ir dukterį. Sūnus Adolfas 
t$Mft Yąle universitetą, bu- 
vojHarylaindo viešųjų parkų 
viršininkas ir 1967 m. stai
ga mirė.

Duktė Annette ištekėjo už 
Galgary universiteto pro-

Pasaulio Lietuvių Gydytojų cistinės lygos generalinis 
Sąjungos pirm. dr. Gedimi; pretorius prof. Jae-Seung 
nas Balukas, Lietuvos Vyčių Woo atsiuntė Amerikos Lie- eentro valdybos pirm. Leo? tuyių Tarybos pirmininkui 
nas PhEkštįlJetuvių Pre- K. Bobeliui laišką, kuria- 
kybos Rūmų pirm. P. P. Vii- me pažymi kad gilų įspūdį 
kelis. Lietuvos Atgimimo Pa^ko dr. K. Bobelio pasa- 
Sąjūdžio pirm. Marijus Bly-. kytos kalbqs antikomunisti- 
nas. Lietuvių Evangelikų • ni° kongreso metu Taiwa-
Taryibos pirm. kun. Stasys ne;,_ ,
Neimanas. Lietuvių Skautų i _ Tai buvo demonstracija 
Są jungos Tarybos pirm. A. Į pasiryžimo ir geležinės
Saulaitis.

Illinois gubernatoriaus 

sveikinimai

Dan Walker. Illinois gu
bernatorius, pranešdamas a- 
pie savo sutikimą Įeiti į A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
graibės komitetą, atsiuntė 
kongresui geriausios sėkmės 
linkėjimus.

i valios kovoti -prieš komuniz- 
! mą“. rašoma laiške ir lin
kima aėkmės tolimesniame 

'darbe siekiant laisvės.

Protestai pridi 'N- Zeladijos 

gėdingą žygį

Lietuviai siunčia protesto 
laiškus ir telegramas Naujo
sios Zelandijos vyriausybei, J 
prieš visus teisingumo reika-I

UZSAKTAITg TUOJ!

TIKTAI PER 

INTERTRADE 

E X P R E S S CORP.

i nas pasaulio gvventoiu skai- 
yra priešingi visokiom dirb-' eiiis padidėjo dar dviem mi
tinėm gimdymų kontrolės lionais...

tikisi, kad mokslais isras bū- kodėl seniau
dus maistui padidinu. J“**“'? ‘lek da^. f"“"1* 

r kaip dabar? Juk ir tada vi.
— Jes, Maiki, patarlė aa- si ženijosi.

ko: Dievas davė dantis, Die- m j - . , vas duos ir duonos. Ga) Die- T Tad?.18 v.180 buv° Pa:
vas ateis ir čia į pagalbą? ?®uy mažiau žmonių, taigi
Juk, Maiki, anais laikais >r ma.2,au Be tQ- _ . . . „ ......
badaujantiems pūsčioję žy- gobdavo dėl viso’1 ^sori?'¥ dr- Williamo Mc-Įrikos Lietuviu Tarybą, pra-j kauja protestų 9iunUmams.l
dams Dievas pabėrė manos, Alel J1SO- Cormačko. Ji yra baigusi1 svdamas paruosti informa- .
o vėliau viena žuvim pamai- i* epidemiJ?’ daug RadcHffo kolegiją, Harvar- ciniu straipsnių apie Ąmeri- Amerikos Lietuviu Tarv-
tino visą goviedą žmonių ar rudavo karuose n taipusa- universitetą, ir dabar kos Lietuviu Kongreso tiks-
dar ir vandenį pąvertė į vy- 10 vaiauose- Chicagoe universitete ruo- lūs, pasiruošimo eigą ir kt.
ną. Dar visko gali būti, ir — Aš manau, Maiki, kai šiasi filosofijos daktaro ,
žiūrėk, kad neimtų mūsų ų- dabartinės karalystės užmes laipsniui.
pėse pienas, medus ir vynas viena kitai ant galvos po a- • .. T ntekėti... 'teminę bombą, tai kiekvie-* 1962 m. Ona ištekėjo už “M į?

— Niekus šneki tčbe' nas likęs gyvas ubagas galės Jono Jakaveckio, statybos S . . . . . .
AUimi“ite^X ^ied" "-’r! ° 21523^ k““P0S -mk^nmO
ri sako: Dievo įgaJbi U- “padieniais kalakutą.! *1 klubo veikėjo.

kėkis, bet ir pats nežiopsok! — Tėve. jeigu tai įvyktų,
Jei milionai žmąnių mirsią į tai dėl užnuodytos atmosfe- 
i« bado Azijoje įr Afrikoje,; ros nė to tavo ubago nęlik-

lavimus pripažinusiai Balti-į 
jos valstybių į jungimą į So- Į < 
vietų Sąjungą. Amerikos \ 
Lietuvių Taryba visiems sa-i, 
yo skyriams pasiuntė raštą,

.... T. .. . T . .skatinantį protestuoti priešįl 
ląisvuniirio Komitetas J. Au- Ljjjęį neleistiną N. Zelandi- 
deno rastu kreipėsi į Auie-Lj.()s veijęsmą. Altą tarpinin-t 

uja protestų siuntimams.
Amerikos Lietuvių Tary

bos pirm. dr. K. Bobelis pa
siuntė protesto pareiškimus 
H* Zelandijos min. pirm. 

*^******M**************1**^1**' Kirk ir ambasadoriui Wa- 
shingtone White. priminda-1 
mas, kad Baltijos valstybės 
buvo prievarta okupuotos ir

Stipriausia
Skaičiumi ir jaunimu yra j pažinimas yra laisvę mylin-

Onai Jakaveckienei visi 5,a1?0™0.’ 0 lP°,. “ka an žmonių išdavimas, ką 
pažįstami linki dar ilgų ge- Watert>uno apylinke, 
ros nuotaikos metų.

tai čia ir jų pačių tamsumo ■■ tu. Būtų daug geriau, kad 
kaltė. Jie nemoka nei mais- žmonės, taikoje gyvendami, 
to daugiau pasigaminti ir; bendru sutarimu rastų būdą 
nenori nei gimimų skaičiaus žmonių gausė jimui apriboti 
sumažinti. Taigi toje konfe- ir maisto ištekliams padi-
rencijoje kitų buvo siūlo
ma, kad reikįa motelis mo
kyti apsisaugoti nuo neštu-

-Ne. tėve, turtingų A-l1"?' Tai.būtV viena B tikrų'
menkos ir Vakarų Europos 
kraštų gimimai nėra dideli. 
Labiausiai gyventojai didė
ja Indijos ir kitu Azijos bei 
Afrikos kraštu. Išskyrus In
diją. tie kraštai nesiima 'jo
kiu priemonių gyventojų di
dėjimui sumažinti. Sovietų 
Rusijoje gyventoju skaičius 
ne taip sparčiai didėja, tai 
Rusijos atstovai palaikė 
tuos. kurie mano. kad gv- 
ventoių didėjimo nereikią 
stabdyti.

— Tai gal ruskiai duos 
kitiems maisto?

— Kaip jie duos, kad 
jiems patiems maisto pritrū
ko ir gal būtų patys badavę, 
jeigu Nixonas nebūtu pus
dykiai pardavės kviečių. Jie, 
matyt, nori, kad būtu pa
saulyje kuo daugiau alkanų 
žmonių, kurie klausytu ko
munistų nrooagandos ir kel
tų ręvoiiucijas.

— O ką sakė kiti, kuriems 
jau dabar trūksta maisto?

— Buvo tokių, kurie Wir.

pnemomų.
— Nu. Maiki. tik jau tu 

nekišk savo pirštų į šitąjį 
griešną biznį, nes čia ne ta
vo reikalas-

— Indijos valdžią tuo gal 
labiausiai rūpinasi, bet žmo
nės prietaringi, ir dėl to re
zultatai dar menki. Vadina
si, tai problemai išspręsti 
reikia didinti maisto gamy
bą.

— Gudriai šneki! Nu, o 
kaip tu ant byčiaus karšto 
smėlio užauginsi kviečius?

Tėve, neturtingiems 
kraštams reikia daugiau 
trąšų, reikia geresnių sėklų, 
reikia įrankių, reikia moki-

dinti mokslo ir organizuotos 
civilizacijos priemonėmis.

HARTFORD, CONN.

Mus naikina giltinė

Rugpiūčio'25 d. mirė Ge
diminas Kaunas, naujasis 
53 m. amžiaus ateivis, ver
tę* is namų dažymu. Paliko 
dvi seseris — Adomaitienę 
ir Gulbinienę, kurios rūpi
nosi ir laidotuvėmis.

Rugpiūčio 26 d. mirė se
ne 3ios kartos ateivis Julius 
Baltulionis, čia gyvenęs, ro
dė 3, nuo pat atvykimo iš 
Lietuvos. Jis priklausė Lie
tuvių klubui, aktyviai daly
vavo jo veikloje. Liko vieni
ša žmona Marija, sūnus 
Juozas ir dvi dukterys su šei

lo ir techniško patyrimo. QĮmom18’
tai negalima greitai pasiek
ti.

— Reikia, reikia! 0 iš 
kur tavo badmirys Indijos 
gaąpadorius gaus mėšlo, jei 
jis turi tiktai ožką, katę ir 
šunį?

— Tėve, trąšų yra įvairių. 
Mėšlas duodavo daugiausįąl 

i+m Jtino, kad žmonių didėjimas j nitragenų, bet dabar nitrų- 
išaugins pramonę ir pratur-^geno trąšas gamina iš miii- 
tins sunikusius kraštus. Ka- nio oro, naftos gtlaikų arba 
talikiškų kraštų atstovai ne- anglies. Bet tam reiki
nori gausių šeimų mažinti 
doroviniais sumetimais. Jie

Lietuva inforn>ųojaipa 

apie Lietuvių Kongresą

Vyriausias Lietuvos Jš-

Nefov įBritain kolonija 
; gausi, bet LB apylinkė ne- 
Į didelė. LB apylinkei veikia 
dar šiose mažose kolopįjo- 

5 se: New Haveno, New Lota-

Z. D.

IŠ LB CONNĘCT1CUT
APY^Bpcę YP£LQS dono, Putnamo, Bridgepor 
•i ’H į ; Į: 1?; •' t° ir Stamfoido. Mąžose ko- 
J G^gdžėĮ 6 dį Nę#. Btjtai-, lemi jose bet kuri kultūrinė 

fre fvykusiame apylinkių sti-' veikla yra nebeįmanoma, 
važiavime buvo išrinkta a- lietuvių diena Mohowk 
pygandos valdyba, kuri tą slidinėjimo kalnuose Ceirn- 
pačią dien^ pasiskirstė pa-: wally bus ruošiama ir 1975 
reigomis: pirm. Gintas Že-’ metais.
maėtąitlB, vicepirm. Albina j Kitas vaidvbos su a«nvlin- 
Lipčienė, seto*. Danutė Gra- kiu pirmininkais ir komitetų

Prieš mėnesi mirė Leoką 
di’ia Pilvelienė, į Ameriką 
at. zykusi «po Antropo pasau
linio karo. Ji paliko du sū
nus ir brolį Mockų su šeimo
mis.

Tebūnie mirusiems leng 
va šio krašto žemelė!

Luclnenė

jaoakienė, ižd. Zita Dapkie
nė. narė jaunimo reikalams 
Vita Šliogerytė, švietimo ir 
kultūros reikalams —Aud
ronė Pakštienė, politiniam < 
reikalams — dr. Henrikas 
Lukaševičius ir Juozas Bal
čiūną’. informacijai —Biru
tė Zdanytė.

Rugpiūčio 31 d. valdyba 
posėdžiavo New Havene.

Narė jaunimo reikalams 
pranešė, kad rugpiūčio 15 d. 
buvęs sušauktas jaunimo 
pasitąrimas. Jis buvęs gau
sus ir duodąs gerų vilčių. 
Nutarta 1975 m. sausio mė
nesį Hartforde sušaukti jau
nimo suvažiavimą su meni
ne programs ir šokiais, A- 
\pygardoje ėsamti susiorga
nizavusi studentų tautinių 
šokių grupė, kuri jau ruo
šiantis dalyvauti šokių šven
tėje 1976 metais.

Nariu Pavergtųjų Tautų

reikia tuojau atitaisyti.

Alt* pasveikino 

naują prezidentą

atstovais posėdis numatytas 
lapkričio mėnesį New Ha
vene.

STIPENDIJA KENTO 
UNIVERSITETE

Dr. Jono F. Cadzowo ir 
kitų rūpesčiu Kento valsty
biniame univeritete jau su
telkta apie 7,000 lietuviškų 
leidinių ir jau įvestas lietu
viu kalbos kursas.

Dabar norima turėti sti
pendiją lietuviui studentui, 
kuris sutiks rašyti darbą a- 
pie Lietuvą ar lietuvius ma
gistro ar daktaro laipsniui 
gauti.

Kai tik paaiškėjo, kadi 
nauju JAV prezidentu tapo ; 
G. R. Fordas, Amerikos Lie-' 
tuvių Tarybos vardu pirm. , 
dr. K. Bobelis pasiuntė jam 
Sveikinimą, kuriame pasi. į 
džiaugė jo praeities laimė
jimais, reiškė pasitikėjimą,! 
kad jo vadovaujamas kraš
tas nugalės vidines ir ekono. 
mine? problemas ir pažadė
jo lietuvių paramą.

Taip pat buvo miliono lie
tuvių kilmės amerikiečiu 
vardu pareikšta viltis, kad 
JĄV nepakeis savo politi
kos — nepripažinti Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių in
korporacijos į Sov. S-gą.

”Už geležinės uždangos e- 
sančių žmonių laisvės viltys 
vrą nukreiptos į Jus. Pasiti
kime, jog Jūs darysite vis
ką. kad jų laisvės viltvs iš
sipildytų“, —tais žodžiais 
baigiamas sveikinimas. 
Sveikinimas Roekefelleriui

Nominavus Nelsoną A 
Rockefellerį JAV viceprezi-

GERIAUSIA DOVANA

"TuctEvaT
GERESNE NEGU IKI 

ŠIOL

SPECIALUS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!

Už juos jūsų šoninės ga
li pirkti, ką tik aori, mo
kėdami tik mažą dalį tik- 
rosioą kainos. Tai yra tas

Et, kaip turint 100 dol.
Būtovėje už tą sumą 

galima pirkti prekių Z 
200, $300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE
EXPRESS CORP. mL^i 
pasiųs jums veltui įrody
mus.
Rubliu certifikatai galibu «
būti mkeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
» PRISTATYMAI

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra

imama $2.60 
Jokių pnmokėjimų!

Prašykite mūsų naujo 
iHostruoto katalogo

užsakykite dabar
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Fkmr

New York. N.Y. 10010
TėL 982-1530 

LABAI SVARBU!

. f A V TOMOB1L1A 1

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE » ŠIT 
NAUJŲ M3DELL11 

ZHIGULI VAZ 
Kaina ............. $3.494.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kain^^^^JdjOOLOO
ZHIGUIJ VAZ 210Ž '
STATION WAGON

Eąport mode) 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ...... $3,544.00

MOSKVITCH 
Kaina ---------

ito
S,

408 IE 
$3,259.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina............ $3,69K0Q

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

..........$3,968.00

Reikėtų sutelkti $50,000 |deatu. dr. K. Bobelis Ame- 
kapitalo, kurio procentai'rikes Lietuvių Tarybos var-1 
būtų skiriami stipendijai. Ji du pasiuntė sveikinimą, pa. 
būtų pradėta skirti, sutelkus | sidžiaugdamas, kad jis yra 
bent $20,000. Aukotojų są-, žinomas kaip žmogaus tei-
rašai būtų skelbiami lietu
vių spaudoje.

Aukas dr. J. Cądzow pra-komitete patvirtintas Bala- 
žaras, Pabajtieėių komitete šo siusti adresu:

J— Z. Strazdas. | Lithuanian Fellowship
anglies. Bet tam reikalingi Kupranugariai gali neiti Tartasi Vasario 16 gim- Fund, Kent State Universi- 
fabrikai. Lietuvoje daržam 500-1,000 svarų, per dieną nazijos rėmimo reikalu, gy- ty Foundation, Kent, Ohio

___ ._ i___i.___ i.. __2i __ i:__ i_ i-tręšti yartodayo kaulų mil-žygiuodami po 35 mylias. vai dideutuota mažųjų kolo- 44242.

šių gynėjas. Pareiškė viltis, 
kad Rickefelleris turės min
tyje Įietuvos ir kitų Balti io? 
valstybių priespaudą, kai 
įomunižtinė tironija jiems 
yra atėmusi pagrindines 
Žmogaus teises. Lietuviai ti-

$2434A0
. ■.

EAPOROŽETS ZAZ 968 
E naajas

Visos kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRABUŽIAI

Lanl*ytojaais ii SSSR 
Mas turimeiito biznio 24 
metu natyrima ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

į kiši, kad viceprezidentas ou-

I



N>. 36, 1874 m. rugsėju lu KELEIVIS, Sa BOSTOR

Vietines žinios
Spalio 19 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos 111 a. 
salėje rengiams Bostono li
tuanistinei mokyklai parem-’

ROMANAI i

U Australijos

Keliaudami aplink pasau
li, j Bostoną užsuko Elena 
ir Pranas Matiukai, gyve
nantieji Australijoje. Jie su
stojo pas Pauliną Kalvai
tienę ir čia ipaitius kelias die
nas. ,

Praua* Matiukas yra smui
kininkas, dabar groja Ade
laidės simfoniniame orkest
re. .

Ale ir Stasys Santvarai 

iiskrido j Italiją

T. Babuškmaitėe baleto 

studija pradeda darbą

Buv. Lietuvos valst. teatro 
baletininkės Tatjanos Ba- 
buškinaftės t Vasiliauskie
nės vadovaujama baleto 
studija po atostogų .pradeda 
naujus mokslo metus.

Mokinių registracija bus
rugsėjo 13 d. 3-5 vaL popiet.

Studijos adresas: 1108 
Boylston St., Moston, Mass.

i Registracijos ir kitais rei
kalais skambinti j Studiją 

Praeit, savaip poetas £ 2™5- o j Mmrn - 
Stasys Santvaras su žmona teL a5x'ltao-
Ale Hancocko ekskursijos} 
grupėje išskrido į Italiją.1 
Ten jie lankysis Neapoly.
Venecijoje, Romoje ir ki
tuose miestuose. Iš kelionės 
esame gavę sveikinimų ir 
rašoma, kad ši išvyka labai 
idomi ir vyksta sėkmingai.
Ekskursantai grįš į Bostoną 
kitą pirmadienį.

Prašo rezervuoti vietas

Kultūrinių -ubatvakarių 
renee’jai primena, kad i pir
mąjį šio sezono subatvakarį,
•kuris |vyks rugsėjo 21 d. 7 
vai. 30 min. Tautinės S-gos 
namuose So. Bostone ir ku
rio programoje dalyvauja 
svečias iš Los Angeles žurn.
Bronys Raila, stale*- 
lius ar vietas reikia rezer
vuoti iš anksto, nes vėliau 
gaU pritrūkti erdvės.

Rezervacijų reikalu skam
binti inž. Romui Veitui tel.
843-2863 (dienos metu) ir 
tel. 698-2162 (vakare).

Sumažėjo mūsų kolonija

Dr. E. Kaminskas, ilgą 
laiką čia dirbęs mokslinį 
darbą, išsikėlė į Milwaukee,
Wisc.

Karštos demonstracijos 

prieš mokinių vežiojimą

rIC t « .

4

*"•4
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| KELEIVIS

r VIA* —__ 9- . »v» • • *

Puslapis peuMal

Ar skaitytos? TESTAMENTAI
.. _ .. ) Isicvkite teisininko P. Šulo

Tautvilą, romanas, parašė Versmus ir verpetai,, aki-, parengtą leidinį "Kaip su- 
Juozas Kralikauskaa, 205 nu,1:.’Į. ’ nnkinys lemmenUi“. lai la-
psl., kaina $4.00. | naudinga informacij,

_ , ... i .S • - a.uu.iinui.i, uuibos IfnvflTflla nnrinhanu oiizic.
Lapkncio 3 d. 3 vai. po| Abraomas ur sūnūs, pre- Bronys Raila, 351 psl., kai- 

pietų So. Bostono Lietuvių mijuotaa romanas, parašė. na $5.00.
Piliečių d.jos III aukšto sa‘Aloyzas Batonas, 206 psl., Dialogas su kraštu, Aki

ti tradicinis balius.
• *

Įėję pirmojo Lietuvos prezi-j kaina $4.5U, 
dento Antano Smetonos 1001 Sunktauaiu keliu, r0Fia. 
metų gimimo sukaktie? is-|nag para$$ Jurgis Gliaudą, 
kilmingas minėjimas, ^U1*i’25l pSj kcieti viršeliai, kai- 

'jų junginys.
• • •

mirksnių kronikos, antrr 
knyea. parašė Bronys Raila.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas.

01 ganizaci- parašė J, Gliaudą, 406 69 psl.. kaina $1.50.
na $5.00. i R«<Iv»l* Perkūnas, istori-

Kiauroe rieškučios, rotas-Lapkričio 2 d. Balfo 30 m. i 
sukakties banketas Brockto-1 nas, parašė Antanas Muatei- 
ie, National Cafe. 666 N. kis, 259 psl.. kaina $4.50. 
Main St. Birutė Kemėžaitė, SU-

* * * DIEV! AS IŠEINU.... 294
Lapkričio 3 d. So. Bosto

no Lietuvių Pilieči ų d-jos 
alėje Sandaros Moterų klu

bo našlių karalienės rinki
mai.

• • •

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

knygelė norintiems suaary-1 
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

-r+ t-i wwtw

»»GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

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

Praeitą pirmadienį Bosto
ne tūkstančiai tėvų demon
stravo prieš prievartinį mo
kinių vežiojimą ir skirstymą 
į įvairias mokyklas segrega
cijos naikinimo sumetimais. 
Didiulė minios susirinko 
prie valstijos rūmų, išmaišė 
langus ir apkeikė net sena
torių Kennedį, kuris yra to
kio rasių maišymo šalinin
kas. Jam nedavė nė kalbėti. į 
ir kažkas iš minios paleido 
kiaušiniu ar pomidoru, nors, 
sakoma, gerai nepataikė.

Plakatuose buvo nunie- 
kintas ir teisėjas. įsakęs šį 
mokinių maišymą, ir šen. 
Brook ir kt.

PARENGIMU
KALENDORIUS J

Rugsėjo 22 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos UI aukšto sa
lėje Tautos šventės minėji
mas — koncertas, kurį ren
gia LB apylinkė.

• • «
Rugsėjo 29 d. LB Bosto

no apygardos Lietuvių die
na Romuvos parke Brockto
ne.

t • • •
SLA 328 kuopos laimė- • ,

$Pali° 13 d. 3 vai. popiet
n1®. i 8 yal- p° So. Bostono Lietuvių Pilie- 

pietų So. Bostono Lietuvių trečjojo

Lapkričio 9 d. Bostono vy
rų seksteto vakaras So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jo? 
TI aukšto salėje.

• • •
Lapkričio 17 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių d-jos 
75 metų sukakties minėji
mas.

• • •
Lapkričio 24 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje ramovėnų Lie- 
tuvo kariuomenės atkūrimo 
56 m. sukakties minėjimas.

SLA kuopos pranešimsM

Piliečių d-jos patalpose.
Kuopos valdyba

Įėję lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo vakaras.

EKSKURSUOS J LIETUVĄ

Išvyksta: lapkričio 22 dieną (Vilnius, Leningradas) 

Grįžta: lapkričio 30 dieną

KAINA tik 86 49.0 0

'Paskutinė šią metą grupė išvyksta GRUODŽIO 20 dieną ir] 

'Milto 1975 m. sausio 3 dieną.

KAINA $8 29.00

įjungt to prie ekskursiją galima BOSTONE Ir NEW YORKEį 

GRUP1JE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVtLUOKITB!

žinių Ir ragintame! joe reikalą IneipIritSa

TBANSATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Saath Boatan, Maaa. 82127

393 West Broadaay, P.O.Boz 116 

TatoTamsi: 268-8704

(Prices ąuoted are effective August 1, 1974. Air fares sub-’ 

Fjaet to ehanges).

psl., kaina $4.50.
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIU, romanai 
365 psl.. kaina $5.

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

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

DIEVO KARALYSTftS ŽINIOŠ

Tęsinys Nr. 25

žydų pavergimas pagoniškom 
valdžiom prasidėjo daugiau kaip 
šeši šimtai metų prieš Kristaus 
pirmąjį atėjimą, tuo laiku, ku
riuo N'ebukadnezuras paėmė tą 

, tautą Babiliono vergijon —tik- .
Įrybėje tai atsitiko 606 m. prieš į 

Kristų Antrajame Danielio pra- ___________ ___ _ ____ _
narstės skyriuje randasi apsa-1 įtampos (Mėginimai
symas apie kai kur.us aplmky-1 . \ , ...’ p .
bes. kurios buvo tada, kai šita; sunkumai būti lietUYių-a- 
pagonių valdžios gadynė prasi- < merikiečiu ar amerikieči-lie- 
dėjo. Nabukadnezaras tuomet tuvlta

.buvo Babilonijos soste, ir Vieš-»
NE-' pats ^ai dramatišku būdu pa-!

' rodė, kad su juo prasidėjo ta ,*aa«*aaaaaraaaaaaaaa> 
gadynė. į kurią Jėzus nurodė 
kaip į "pagonių laikus“. Į

Rugsėjo 13 d. M. Čiurlio
nis ir jo muzika.

Rugsėjo ‘20 d. — Romo 
Šležo radijo vaidinimas 
”Mailė— Rytai ir Vakarai“.

Rugsėjo 27 <1. — Emigra

JOHN S HARDWARE

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

288-7176 (namų) 
»**##*■»#***«••#•♦*♦*#*♦♦*<

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
d atotiea WLYN, 1860 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vat die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa pasaka.

Biznio relkalala kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvą, 562 E. Broad
vray, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mai Ir KaMvb.

Keturios pasaulinės valdžios 
išpranašautos

Andrius Valuckas 
MUNO SONOS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina 83.00.

Andrius Valuckas, NEr j Nebukadnezaras sapnavo to- 
MUKO SONOS. II tomas, • kį sapną, kurio pabudęs jis ne- 
428 osl . kaina $4.00. : įgalėjo atsiminti. Jis buvo pa-

. . , . . »_«-,• - • ragintas atvesdinti pas save Da.
Aidai ir šešėliai, premu ni;lįt žydišką belaisvį, kuris ga- 

juotas romanas, parašė Va- Įėjo ne vien priminti karaliui jo 
cys Kavaliūnas, 234 psl., sapną, bet dar ir suteikti jam 
kaina 85 OO išaiškinimą. }

ivT-ri-jL. » - - ' Danielis aiškino, kad sapne
Dailininke žmona, Toma- karalius buvo matęs stovylą, pa- • 

nas, parašė Juozas Tininis, i.ušią į žmogų, šita stovylą tu- 
kaina $5.00. Į aukso galvą, sidabro kruti- •

iam e TRI nV- varinį pilvą ir strėnas ir ge- 
laitlrioma P. < T VP t «i- -- T ■ 1J'1’: ležines blauzdas; kojos gi guvoSRUOGA ŽcSŲ ATSML!l^3PY’-1!>-P^k,m’,3'';iLg'leŽi£S- SUn’“iytOS “ 

NIMUOSE. | jmM feaielas: 2IOR « . Minėtame sapne karalius ma-
Spaudai paruošė ir išleido i RJA1 PLAUKIA, mmm. I Xpuį

ĮDOMI NAUJA KNYGA

Jau iš spaudos išėjo seniai j

Vanda Sruogienė. Dailinin 
kas Algirads Kurauakas.

š knvgneėia kun. M. Sida- trenkė stovylą į jos kojas ir ap- 
'avičiaua TVvenimo, 233 psL,;vertė dvylai apvirtus, ji l 
kaina S2 56 i ^uvo v*sa* sutriuškinta, ir vėjas •

M . *, , , _ . pagavo ir nunešė ją, tarsi vasa-į
Art v ^r ai nr gula, Jurgio ros klojimo pelus. Po to akmuo.' 

Gliaudoe romsnag iš partiza- kurs ištiko ana stovylą. pradė- 
nų veiklos, 254 pa!., kaina j« augti ir augo. iki pusidarė di- 
.. r dėlių kalnu, kuris pripildė visa

žemę.
Danielio išaiškinimas šito į- 

domaus sapno yra vienas iš la
biau pastebėtinų dalykų visoje

poetą, dramatuiįą ir profe-! Alpu, romanas, autorius d^^’^'ių lstorijrp!Sėjusi’ą 

šonų. Knygą netrukus bus Kazys Karpius, 227 psl., kai-; su nauja babiloniška valdžia ir 
galima gauti ir Kelevyja na $5.00. • nusitęsiančių per ilgą metų eilę.

i net iki mūsų laikų. Dieviškame 
'išaiškinime pranašas pažymi 
f Babilonišką karalystę, kuri bu 

vo atvaizduota "aukso galva“. 
Babilono karaliui Danielis tarė:

”Tu esi karalių karalius, ir 
dangaus Dievas davė tau kara
lystę ir stiprybę, viešpatavimą 

, ’ ir garbę, taip pat visa. kame tik 
gy vena žmonių vaikai ir lauko 

|!žvėrys: dargi dangaus paukš
ti čius jis davė tau į rankas ir pa

statė visus po tavo valdžia; taigi 
tu esi auksinė galva“.

Pirm to Dievas buvo suteikęs 
malonę ir pripažinęs tik žydų 
tautą. Bet dabar žydai buvo pa
daryti Babilono pavaldiniais, 

(t Babilono karalius gi buvo Die- 
J vo pripaž.intas kaipo pirmas il

goje eilėje pagoniškų valdovų, 
kurie i>er ilgą laiką turėjo laikv- 

’,ti žydus savo kontrolėje ir sau 
) pavergtus, ir tai su dievišku 
t, pritarimu. Taigi čia buvo “pa

gonių laikų prasidėjimas“.
Bet Danielis nepabaigė savo 

! pranašystę su parodymu, kad 
i Babilonas buvo “aukso galva“.

Rinko ir spaudė M. Morkū
no spaustuvė Chicagoje. 552 
puslapiai ir iliustracijos.
Kaina 10 dol. Gaunama pas 
knygų platintojus.

Tai daugelio žmonių ne
paprastai spalvingų atsfani-’ nas, parašė Aloyzas Baro-i 
nimų rinkinys apie šį didįjį t nas. kaina $4.00.

romą.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS
382 West Broa<lway, So. Bostone

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 
registruoti optikai 

• i ė 1 o
PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ

įskaitant:
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTb LĘŠIUS

• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS

Būtino atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti liet oriškai !

MedicaM (Welfare)
Skambinti: 2 68-85 00 Medkare

Maater Ckarge priimama

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS:
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patento Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oa. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RAT0RY, 1437 So. 49tk Avė. Cicero, IK 80650. JIE 
Atstovybė, 2498 Daagall R4-, WWiissf, 12, <NH^ Caaada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Dutoburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vntottoėne: J A J, 2507 W. OOtA SL Ctaknųo: 
8061 Av«. A 146t SL, Cicero, 1640 W. <7th St„ Chicago. 
2923 N. Mihraukee Aro, 1147 N. Ashland Aro^ Ctakago 
ir kitur.

J Jis dar pasakė Nebukadnezarui, 
į kad po jo karalystės išgriovimo 
iškils kita dvejopa karalystė, 
kurios vaizdas buvo dvi sidabri
nės rankos. Pasirodo, kad tai 
buvo Medo-Persijos karalystė, 
kuri už kelių metų nugulėjo Ba
biloną.

Danielis dar pasakė apie tre
čią karalystę, kuri buvo atvaiz 
duota ’’pilvu ir strėnomis iš 
skaistvario“. Ta karalystė, kaip 
istorija parodo, buvo Graikija, 
kuri kaipo plačiai pripažinta 
pasaulinė valdžia užėmė Medo- 
Persijos vietą.

Kas domitės Tiesa, mes pri 
siųsim veltui spaudos. Kreipto 
tėa šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studento, 
212 E. 3rd Street,

Spring Vaflry, III. 61362.

(Skelbimas)

Dažau ir Taisau
Karnos U lauko Ir viduj*. 
Lipdau popierius ir taisau

/teką, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS 8TAR1NSKAS 
220 Savin HU1 Ava.

TeL 00 6-S864

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairią rūšių

Kreiptis aeau adresu t

BRONIS KONTRIM 
bW ttroeduray 

Sa. Boaten, Maro. 02127 
Tek AN 8-17*1

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja akaltytojus apie pamuHuiua fr Hetnviškumtam 
įvykina, deda daug ir įdomią nuotrauką Ir atvirai pasiroke 
apie vtous musų visuomeninius bei kultūrinius klausimui. 
Jame rasite įdomių skaitytoją laiškų skyrią. kuriame taukia
me abipusių paahakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška, mtoą Iš
eivijos laikraštia, Ieškąs naują bendradarbių bei idėją, vL 
tuomet atviras kiekvieno nuomonei, kuria kovoto ir dirba M 
nepriklausomą IJetuva.

Metinė prenumerata JAYro 

Adreuae:
7722 Georgu Street, LaSaHe-Montroul. 690. Ouubee. CANADA

SLA
SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnauja Sėtuvių vtouomeoei ir flimokO- 
jo daugiau kaip SDTYNIS MHJONUS dolerių

kuri yru
pigi, nm, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikto 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau; kaip toto aa 
kapitalą, tad jo apdraadu tlm ir 
Marta Ba gali gauti įrofrią klastą 
apAraudro nuo f100.00 Ri $10.9008$

8LA—jaunimui duoda gurą
kad jauauoHa gautą pinigus 

Ir gyventai pradžiai, 
ir jaunuoliams labui pigią TEBM r 

ui

SLA—AKCIDKNTALf

klubą Ir draugiją mirtoms Ui $1,000.00 
Ra apdraodoa mokeutto $2.00 f matus

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu koloniją. KrolpkMa 
) kuopą vriMjua, Ir ito ptoėtou paaiškina apie

parašysite:

887 Wsst 28th NtoueL Nor Verk, N.Y. 18881
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Vietines žinios
J. Gaidelio ir J. Kačinsko 788 E. Broadvvay. So. Bos-

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS - KONCERTAS

nauji kūriniai

Komp. Julius Gaidelis pa. 
rašė stambų veikalą (20 mi
nučių) smuikui, violončelei 
ir fortepijonui, o komp. Je
ronimas Kačinskas —tokios 
pat apimties sonatą smuikui

1974 m. rugsėjo 22 jd., sekmadienį, 10 vai. ryto šv.; su fortepijonu.

ton, Mass. ___
Prašau visus narius daly- 

vauti.
A J. Young,

sekretorius

Laukiame influencos 

epidemijos

ga įapėja, kad šią žiemą yra 
laukiama influencos A ir B 
epidemijos, todėl gyvento
jai raginami skiepytis nuo 
tos nemalonios ’Viešnios“.

j Tai daryti ypač pataria- 
■ ma senesniems kaip 60 m.,

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE
TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA

STEPONAS KAIRYS

Petro lietuvių parapijos bažnyčioje pamaldos už paverg
tųjų Lietuvą. , i

Abu tie 
šią vasarą.

veikalai sukurti

3:00 vaL popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos Sandariečių susirinkimas 
salėje įvyks pagrindinis Tautos šventės minėjimas.

Bostono 7-tos kuopos san 
dariečiams pranešama, kad 
pirmas po atostogų kuopos 
narių susirinkimas bus šį 
sekmadienį, rugsėjo 15 d.,

1. D . Lik- UVTAIITAc'2 VaI’P°Piet So. BOStOnO j

“ i s™ -

dėjo Geležinio vilko staugimą?“ j

Programoje:
Vėliavų įnešimas, himnai, invokacija ir atidaromasis

1 į ater

Koncertas, kurio programą atliks buv. Vilniaus ope
ros solistas 3TASYS LIEPAS. Akomponuos kompozito
rius JERONIMAS KAČINSKAS.

Po programos — kavutė ir (pasilinksminimas.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Br. Bajerčius,

sekretorius

Dorcheaterio klubo 

susirinkimas

; sergantiems širdies, plaučių, 
; medžiagos apykaitos, inks- 

Sveikatos apsaugos įstai- tų ligomis.

3=

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- { 

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

Lietuviai, prašome Jus su namiškiais ir bičiuliais gau- į 
šiai dalyvauti pamaldose ir minėjime, kur nors mintyse 1 
prisiminsime mūsų brangią pavergtą Lietuvą.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdyba

I

Dorcheaterio Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubas su-f 
sirinks šeštadienį, rugsėjo: 
20 d., 7:30 vai. vak. Alek
sandro Čapliko namuose,

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
— TRUŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadl. eaiats 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

LIEJUV1ŠK1 PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

(NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

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

TAI ATSAKYMAS I 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metą 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

COSMOS PARCELS Senas parvirsta ir negir-

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL

WORCESTER. MASS.
TeL SW 8*2868

yra yieninteJė oficiali įst»«- 
ga Worcesrery, mari siunčia 

tiesiog ii Worce»-
į Lietuvą ir kitas Rusi 

jos valdomas sritis. Čia kai-

Už 
vedžioja.

ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
žmogaus — be ydos.
IOOOOOOOOOOOOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO I PLOKŠTELE

Flood Sąuare 
Harduare Co.

g. J. alama 
S28 KAST BBOADWA? 
eovTM scstom, kask. 
l’ELEFONAS AN 8-4141 

Benjamin Mcora Datai 
hopiaiun Sienos*

SCkias Laa 
Vte^Ua reikmenys 

Befiunsnya
Vteokle caMtaa

Peter Maksvyti*
Carpoator ABuOder 

<9 Cburcb Street 
E. MUton,

AUMa 
ta ir pra; 
ha tr

4*
Tetef

ld 0 ve

lt 6964675

A. J. N AM AKS V i

Rsal Estete A Insurance 
321 Country Club Rd. 

Newtoa Centrą, Mass. 02159' 
TeL 332-2848

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

administracijoje 
galime gauti Lietuvon opo-

Paštu

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Woicester, Mass. 01604 

ToL 798-3347
Tieeisl iš Worceetorte 

čiam įvairias siuntinius į Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAI!

IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos

lietuviškai, pataraao* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
lakei žemomis kainomis.

B. Svikfiene

Telefonas: AN 8-2806

Dr. J08. J. Donnvan 
Dr. J. Pasakamio

'OOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

otrPĖ DINIS 
OMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vajetau išpildomo gydytoją i 

eoptus tr turinio visus gatavai vaistus.

M nik vaistą — eikit J lietuvišką vakciną,
Bav. Emaauel L Rosengard, B. Rsg. Pharm.

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

Tetefmms AN 84626 

Nu 9 vaL rytėki 8 vaL v„

W & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Kroaniea’aptarnavimaa
□ Automatinisjįpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkite

268-4662

TEL AN 8-2134

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

0PT0METR18TĖ

ano 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY

Laisvės Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėju PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TsL 586-7209

avė, nudėto ir
nią. Turime vietojo įvairią via 
tiaėe gamybos ir imperteotą 
prekių iš kitą kraštą visai ko
momis kainomis. Bo to, siunčia
mo maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Galima užsisakyti rublių

SOUTH BOSTON, MASS.
................m................. .r............... ................................................................~~rrrrrrrrrrrfjjjtffjjjj

South Boston Savings
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

480 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 
Skambinkite 288-2500

Banku atidarytu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:36 vaL 
po pietą,

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

Skambinkite 825-9090
Jk atidarytu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki #»«• 
vakare. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL

DABAR
6%uš nemažesniu kaip $1,000 dvieju 

metą įspėjimo indėliu moka 
(U tikrąją tu rūšių indėliai duoda 
6.27% pelu)

kitus indėliu- SP

Nuo (dėjimo dienos — Kas mėnuo prtek aitomi nuošimčiai —

Bankas veikte 109-tuosius metus. «- i >

Me bunka direktorią taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale m taraautojate galima susikalbėti ir UetuviškaL Turtas (Asnto) yra

virš $274,000,000

ten vietojo galės pasirinkti už
sakytas prekee.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikru ištaigu atsikviesti 
gimiau šia pu save į svečiu 
ar auotetiaiam spaigyveaimuL

tai Ir sąžiaiagaL Atsilanką įaiti- 
kinsite. Vedėju A. Schyriaeki

šaldytuvus ir pan. 
Naujas vedėjas

Atidaryta darbo

8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 2684066

9ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.

Trans-Atlantic TraveI Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietą Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gų Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvėj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visą lėktuvą 
bilietai (Interutional aad Domestic Air Tickets) 
išrašomi b e 1 a u k i a a t — b e jokie 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus Ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagų), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

• Darbo valandos: — — |u-5 \
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mase. 02127

▼bą akyrią vedėja Aldona

• • -




