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70-TIEJI METAI

South Bostonas sukilo
z

prieš valdžią
Gyventojai griežčiausiai priešinasi federalinio teisė* 

jo HūfttyįlNriSBMttB* *r juodosios rasės mokinių prievar- 

tiniam madmapdanokyklose. Jau kelios dienos So. Bosto* 

ne vyksta piktos demonstracijos. Daužomi juoduosius at* 

vežantieji autobusai, grumiamasi su policija, kurios į So. 

Bostonų sutraukta žilintai.

Bostonas iki šiol galėjo maliai mokosi apie 2.000 
girtis, kad tokio didelio mokinių, pirmomis dienomis 
masto rasinių riaušių, kaip atsilankė tik apie 50 baltųjų 
Chicagoje. Los Angeles ar ir tik truputį daugiau juodų- 
kituose miestuose čia nėra \ jų. Taigi mokykla visiškai 
buvę, nes juodosios rasės pi- boikotuota.
liečiai čia palyginamai gau
siai šelpiami ir proteguoja-

Praeitą sekmadienį prieš 
mokinių vežiojimą So. Bos-

mi. Bene 9 metus rūgo tik- tone buvo surengtos didžiu- 
tai m ak vikių klausimas, at- lės baltųjų demonstracijos, i 
seit, ar jose teisiniu požiūriu kuriose ilga virtine driekėsi 
įvykdytas ar ne desegrega- šimtai plakatais apkaišytų 
cijos įstatymas. i automobilių ne tik iš So.

Pagaliau po ilgų ginčų Bostono, bet ir iš Dorcheste-

Atskiro nuneriu kaina 20 centu

Toks buvo Penktasis Amerikos Lietuvių Kongresas, posėdžiavęs 1958 m. birželio 27-28 dienomis Bostone Statlerio viešbud.v. Jame dalyvavo 396 atstovai, atstova
vę 238 organizacijoms ir 14 valstijų. J| (raitais sveikino prez. Ei senhovreris, apie iimtas kongresovnariy. o žodžiu — tada buvęs senatorium John Kennedy. Au
kų sudėta $10,000. Ii jame dalyvavusių jau daug nebeatvyks į iį Aštuntąjį kongresą, kuris susirinks rugsėjo 28 d. Chicagoje Pick- Congress viešbutyje, nes jie ii 
mūsų tarpo pasitraukė amžinai. Nuotraukoj pirmoj eilėj ii kairės į dešinę sėdi M. Vaidila. J. Arlauskas (miręs), S. Micheisonas ( miręs), A. Trečiokas, S. Gegužis 
(miręs), dr. P. Grigaitis (miręs), prel. Pr. Jaras, vysk. V. Briz gys, V. Sidzikauskas (miręs), dr. A. Trimakas (miręs) ir kt. Jei tadą į Amerikos pakrašty esan
čiame Bostone sauktą kongresą susirinko keli Hiątai atstovų, tai jos viduryje Chicagoje laukiamame koagrese atstovų turėtų būti žymiai daugiau.

prieš šių mokslo metų pra
džią federalinis teisėjas W. 
Arthur Garrity Jr. nuspren
dė, kad Bostono mokyklos

rio, Hyde Park ir kt. Vežio
jamuose ir nešiojamuose 
plakatuose buvo apstu Šū
kių ne tik prieš mokinių ve-

yra segreguotos, tad rasių žiojimą, bet ir aplamai prieš 
lygybei įgyvendinti reikią'juodukus. Kai kuriuos Mas- 
juodosio3 ir baltosios rasės — ** -*’-*-*-
mokinius sumaišyti.

Šio teisėjo nutarimu turė
jo būti sumaišyti 18.235 
mokiniai,: 8,510 baltieji iš
skirstyti juodųjų gyvena
muose rajonuose ir 9,725 
juodieji pervežti į baltųjų 
dominuojančias mokyklas.

Tam planui vykdyti buvo 
panaudota apie 300 autobu
sų, kurie turėjo surinkti mo
kinius iš 194 punktų, daugy
bė mokinių palydovų ir šim
tai policijos tvarkos daboti 
ir pervežamus mokinius nuo 
užpuolimų apsaugoti. Toje 
akcijoje pirmąją mokslo 
dieną, rugsėjo 12 d., dalyva
vo net 50 abiejų rasių kuni
gų. ir buvo skirtos specialios 
maldos.

Deja, paaiškėjo, kad tarp- 
rasinė meilė nei valdžios į-

sachusettg net lyginta 
Maskva, ir greta kūjo ir 
pjautuvo pripieštas ir haken- 
kroicas.

Atrodo, kad So. Bostono 
gyventojų pasipriešinimo 
akciją gerokai susitiprino 
dar šen. William M. Bulger, 
seimelio atstovas Michael 
F. Flaherty ir atstovė Loise 
Day Hicks, kurie taip pat 
viešai pasisakė prieš baltų
jų vaikų vežiojimą į Roxbu- 
ry. Columbia Point ir kitas 
juodukų mokyklas.

Nors spauda ir radijas ra
gino gyventojus atvėsti ir 
pranašavo, kad pirmadienį 
mokslas prasidėsiąs norma
liai, bet So. Bostone atmos
fera dar labiau įkaito. Bal
tieji tėvai savo vaikų į mo
kyklas čia vėl neleido, o gru
pelė juodukų buvo atvežta

V. Krėvės premija 
Litinei Sutemai

; Altas kviečia atvykti Mirė buv. Balto 
į kongresą [reikalų vedėjas

Maskvoje sudegino 
modernistų parodą

Darbininkai rems, 
jeigu ir jų neužmirš

Praeitą sekmadienį Mask
voje atviroje aikštėje buvo

Prez. Fordas tarėsi su 28 
darbo unijų vadais, aiškino 
jiems, ką jis daro nedarbui* • A • • * * • * • _ r* M —

Vinco Krėvės literatūros Amerikos lietuvių Tary- j Rugsėjo 15 d. 7 vai. vak. 
premija ($500), kurią*kas ba dar kartą kviečia visas|Putname. Conn., po ilgos ir .
antri etai skiria Lietuvių A- Lietuvių organizacijas daly- sunkios ligos mirė buv. Bal-' surengta 13 dailininkų mo

dernių bei abstraktinių kūli- • sumažinti ir infliacijai paža- 
nių paroda. Tarp jų buvo ir boti. .... -
dabar New Yorke Moder-

inaus Meno muziejuje išsta-l Unijų vadai pabrėžė, kad 
* tytų kūrinių autoriaus Via-»dėl infliacijos ne darbinin- 

, Velionis buvo gimęs 1919 dimiro Nemychino darbų, j kai kalti. Tai patvirtino ir
Bombos Sproginėja, *m. lapkričio 12 d. Punioje 

(Alytaus apskr.). 1941 m.
I baigė Prienų Žiburio gim- 
Į naziją ir įstojo į Kauno ku-
« •  __• • • « xv n m

ten pat Putname.jos knygą „Badmetis

Atvyks Australijos 
premjeras

| Congress viešbutyje.
I

Pranešama, kad į Jungti-, žmones grobia
nių Tautų posėdžius atvyks’ Olandijos sostinėj į Pran-.njgų seminariją, nuo 1945«ni0 korespondentų ir netgi 
Australijos premjeras Whit- Japonijos „raudonosios ar-l ir i diplomatų
lam ir užsienio reikalų mi- mijos“ nariai ir užstatais su-|”į.Z™1 tęse £ ■
nistras. Rugsėjo 30 d. prem- ėmė ambasadorių ir dar 8 ‘ į94? k“™
ieras kalbėsiąs ten Dosėdv. Tomrietai crradna j kunigu. Milano katalikų u-

... , ................. j prezidento patarėjų ūkia
I šią be valdžios žinios su-, lęjausimais pirm. Green- 

rengtą modernistų dailimn-i« « • • i ’ SypdalIdlO*kų parodą susinnko gana
daug žmonių, tarp jų užsie-; Darbininkai sako. kad

biau padidėjo. Baltieji ry
žosi į juodųjų rajonų mo
kyklas savo vaikų neleisti, 
bijodami ir ten bujojančių 
kriminalinių nusikaltimų, o 
juodosios rasės mokiniai į 
baltųjų mokyklas įsprausti 
tik didžiulėmis policijos pa
stangomis.

Dėl šios prievartinės mo
kyklų integracijos bene di
džiausia įtampa kilo South 
Bostone, kur juodosios rasės 
gyventojų beveik nėra. Ir
rugsėjo 12 ir 13 dienomis „ * .
prie So. Bostono aukštesnių- i brūZUS pavyzdys 
ju valdiškų mokyklų vyko e . 
piktos vietos gyventojų de- j kitiems 
montracijos, juodukus atjve-{
žantieji autobusai apmėtyti Į Sandaros 7 kuopos f Bos-
akmenimi- nunni. visi

'jas uždraudė, miesto majo
ras White įsakė uždaryti So. 
Bostone barus ir degtinės 
parduotuves. radijas kviečia 
visus aprimti ir paklusti įsta
tymams, bet ir šiuos žodžius 
rašant mokyklų ir artimes-

Kariai nuvertė 
karalių karalių

aukosis, jeigu ir kiti tai da
lysią, bet jie negalį atsisa- 

_ x x , . kvti savo reikalavimų maty-
Bet stajga parodą uzgi'ju- darni, kaip pirkliai ir pra- 

vo policija, komjaunuoliai n I monininkai bsto vis di. 
buldozęnai, kūne visus pa-lHe2nks .)e;nus. 
veikslus sušlavė į krūvą, pa- *

į ir i JAV ir dirbo Ureat Fallsi ^dog iankytdjUs ikaikė, ki-! -»
J sumokėti milioninę sumą pi-J vyskupijoje Montanoj isj tus net sumušė ir paveikslus!111 t^nnų vei ISllKO 
ni84’ pradžių vikaru, o ipo ketve- sudegino. Penki dailininkai

rių metų buvo paskirtas kle
bonu, išrinktas į diacezijos 
senatą ir vyskupo paskirtas
liturginės komisijos kuris dabar labai pa-
ninku. Mirus kun. Lionginui Times atstovas Ch. S. Wren. j . ,E’"m.a .nay°’a“*>
JovtVlli lOAfi iia a < i . r n komo fomUlfr

ilgino, i cri'Ki uHiiininKHi ’ v > •__ •
ir nemažas skaičius lanky- į ^UU Uždegimas
tojų buvo suimta. 5 . a ti Buv. nrezKlonta- Nixonas

m • - . . I sprp-3 nbrnniškll VPTH1 UŽde-
Ta^n sumustųju užsienio'f • _ 1 % T «* • •

Madrido bare, kuriame 
valgė policininkai, spro- 

Abesinijos kariai nuvertė go bomba. Žuvo 9 žmonės ir 
imperatorių Haile Selassie, 56 sužeisti.

niuose rajonuose gyventojų’82 m. amžiaus, karaliavusį,
minios, ypač jaunimo, piktai • 58 metus. j Paryžiuje sprogo bomba
šūkauja ir stumdosi su poli-j (vaistinėje, kur 2 žuvo ir 27

Selassie kraštą valdė kie- sužeisti.
tai. plačiųjų mariu gerove
mažai tesirūpindamas: ; bet, P. Vietname 3 kariai su- 
patsai sau, sako. „sukrapš- sprogdino P. Vietnamo ka-

to-! •

crja.
Kaip skelbiama radijo, 

kituose Bostono rajonuose 
tokios įtampos nėra.

Jankui, 1968 m. jis perėmė 
Balfo reikalų vedėjo parei
gas ir dirbo, kol susirgo.

/« Neu) Yorko

Associated Press atstovė L 
Olsen ir dar trys kiti. Nu
kentėjo ir užsienio ambasa-U.’ .. 
dų nariai, kurie buvo irgi sirrt1’ 
apstumdyti.

! V

• 1 • 1 ’V KVr;
K,"r-amas gali

formuo- r 

pasiekti ’

tęs“ apie $10 bilionų.

Ir vokiečiai nori 
emigruoti

rinį lėktuvą, kai jo vairuoto-1 • „pr 2 vai
jas atsisakė skristi į Šiaurės, t L'Onaoną per L Vūl. 
Vietnamą. Žuvo 70 asmenų.’ JAV karinės

vr v j-i vi ’ lėktuvas iš New Yorko į
N. Caroline del blogo oro 1

keleivinis lėktuvas atsimušė Londoną — 3,490 mylių —

| Gv^vĮriai «’«!*• j^m niti į 
• ligon’”** bot N'yon*»« a*risa-,> 

Vakariečiams tai bus pui- i kė. Grdi ten jis gyvąą r
ia Jnin iv* imi nakniini.inckus „politinio atlydžio“ ir', iau nebeDei-iąs. 

„kultūrinio bendradarbiavi-<___________
<4mo“ su sovietais pavyzdys. Į

!
< 1

į Kinijos premjeras Ckott 
| En-lai, susirgęs širdies liga,

išdaužyti lan-'tone) nariai, visi pensinin- Sovietu Sąjungoje gyvena'! miško medžius, žuvo 6?^- .«*•»*<> P?r 1jral mi-- pajau i ūd,, HrmtaiX

gai, buvo sužeistų ir kelioli- Į kai, Simo Kudirkos gelbėji- apie 2 milionai vokiečiu. 2v- menys. , ° J® *X®9> gerėja. Kipre graikai ir Tur- i bet dabar po opereeUMr
ka suimtu. Policija minią i mo reikalui sudėjo 130 ir »!dų emigracija padrąsino ir! r. r| fr ,Lonnoną mynaa kjjot j^riuomenė, vadovu jau aveiluta. JAV ton beak.
sklaidė ir raita, ir su šunim, I 70 iš savo kasos. j vokiečius prašyti leisti 'jiems 1 per 3 vai. 48 min. ir 39 sek. bė susitarė pasikeisti karo, lankantiem senatoriam b®*,,
bet tai nedaug tepagelbėjo. • Tą auką į Lietuviu kong-, išvykti j Vokietiją. Prez. Fordas paskelbė at- Jis skrido vidutiniškai per belaisviais. Kol kas pasi-, vo pareikšta, kad kinams vki

J Thomas Park aukHes- resą nuveš kuopos ižd An-* Spėjama, kad emigruoti gailos sąlygas Vietnamo ka- valandą 1,480 mylių, taigi keirta tik 100sunkiai sužeis-; sai nerūpi JAV 
niąją mokyklą, kurioje nor-- tanas Andriulionis. 'nori apie 500,000 vokiečių, ro dezertyrams. greičiau negu sukasi žemė. tą belaisvių. pasikeitimai. *

f I



nių atstovų skaičius buvo PABALTIJO SANTARVĖS 
gana gausus. Jų buvo pre- METŲ SUKAKTIS
legentų - kalbėtojų taipe, 

> 'jie darbavos įvairiose kong

AR KOLONIALIZMAS 

'BAIGĖSI?

1934 m. rugsėjo 12 d. b» Ašttoi, dar ne. U.S. News 
A Workį Report. išvardinęs

, T - 4. TAI ----- -j— —---------------ditt* Hfclittas Portugalijos. Is-J
i bendradarbiavimo sukaktis, ponijos, Britanijos. Prancū-l

tuvių kongreso išvakarėse

Nr„,3t>. 1974 m. rugsėjo 17

Pirmas pasikalbėjimas sa 
Simą Kudirka

H
4 *f

f

**
1

| UVIIMI aUėMVia'vlIUV DUfkttJLbaOy IVtoiilJUO, a IG'UVU*
‘'Artėjant Amerikos Lietuvių Kongresui ir kasdien Komitetui atstovavo net ke-, faįįps uždaviniai buvo ši- sijos, Belgijos ir Olandijos 

vis dažniau minint tą skambų vardą, šia proga norėtųsi 
pareikšti ir kai kuriuos lūkesčius.

Mes nemanome, kad tokie kongresai, kuliuose daly
tame visų mūsų organizacijų atstovai, turėtų būti 

skirtr tik vadinamam "susipažinimui“, savęs užsigyrimui 
ar padėkoms dalyvavusiems garbės komitete ir atsiuntu- 
sienpk sveikinimų. Taip pat ir neatpasakojimui visiems 
Žihdggų istorijos faktų ar pakartotiniam apvartymui per 
medę metus spaudoje iškultų mūsų visuomeninio ar poli- 
ųip urigio Šiaudų. Be to, — gal ir kiek mažiau teoretinių 
švamtymų, kaip ten kinta "teisinis nepriklausomos Lietu
vos statusas“, kai pripažino sovietinę okupaciją "de jure“ 
Australija, Naujoji Zelandija ir kai dar pripažins Gvinė
ja, Išftsumbikas ir Nigerija.

L Šiandien yra daug svarbiau konkreti šios dienos mū
sų pačių kultūrinė ir politinė veikta, kuri nulems ir ryto- 
jauš dieną, kuri ateity įtvirtins ir vienokius ar kitokius 
mūsų. "statusus“.

Štai užrašytas pirmas telefoninis pasikalbėjimas tarp 
Simo Kudirkos iš Griškabūdžio ir Gražinos Paegle iš Lo- 
cust. Pasikalbėjimas buvo sekmadienį, rugsėjo 1 d.

Gražina (atsiliepusiai Simo motinai Marijai Šulskie- 
nei): Kaip viskas sekami? Tvarkoj?

Marija: Viskas nepaprastai gerai! šalia manęs stovi 
mano brangiausias.

G.: Prašau jį nuo manęs pabučiuoti. Ar amerikiečiai 
(ambasados pareigūnai) susisiekė su jumis?

M.: Kol kas ne.
G.: Noriu paaiškinti naujausius įvykius. Niekas čia 

tikrai nežino apie jo (Simo) paleidimą, ir kai aš jiems sa
kau, jie netiki. Po dviejų dienų ir Sacharovas tas žinias 
pranešė iš Maskvos.

M.: Mes jau tai girdėjome.
G.: Mūsų spaudoje apie tai labai plačiai rašoma, mū

sų žmonės teiraujasi, norėdami sužinoti, kada jūsų šeima 
išvyks. Amerikos ambasada tik sako, kad niekas į ją ne
sikreipė ir neprašė leidimo išvykti.

M.: Jie jau yra painformuoti.
G.: Tai labai gerai! Ar išvykti nori visu šeima?
M:. Taip. Ar mums reikės ilgos procedūros, kol gau

sime dokumentus?
G.: Aš manau, kad tai bus galima sutrumpinti. Aš 

gavau telegramą iš kongresmano Hanrahan. Jis yra vie
nas tų. kuris siuntė laišką ambasadoriui Dobryninui. Han- 

| rahan sakė, kad jis labai laiminga?, kad Simas sugrįžo į

turi tos organizacijos nariai 
(svečių teisėmis)... Iš Bal
tųjų Rūmų Washingtone 
gautas prezidento Harry S. 
Trumano sveikinimas. Gau
singo kongreso didelį entu
ziazmą sukėlė į kongresą at
vykęs New Yorko guberna
torius Thomas Dewev... Tre- 
čiame Amerikos Lietuviu 
Kongrese dalydavo 750 or 
ganizacijifc draugijų ir klu 

atrtOvų...“
etvirtasis Visuotinis A- 

merikos Lietuvių Kongresai 
įvyko 1953 m. lapkričio 27. 
28 d. Morrison viešbutyje 
Chieagoje. Jis buvo gausin
gas ir svarbus. 304 įvairu 
politinių ir ideologinių gru
pių organizacijos ir draugi
jos atsiuntė į kongre-a 816 
atstovų. Tai buvo pilna to 
žodžio prasme Amerikos 
lietuvių Seimas. Atstovau
tos organizacijos, atstovai

taip nusakyti: kolonijas, daugiausia mažas
"Savo taikingoms pastan- nuto^taiaMemi

risusybės pasižada tartis brėžia’

užsienio reikalų politikos : »
bendros svarbos klausimais vakane-

ir teikti savita,pine pMiting,
ir diplomatinę pagalbą 
tarptautiniuose santykiu-^>1*

M , ijwpeį|slinwsB drauge. Ta
šios sukakties proga Pa- nurodoma. kad sovie

baltijo valstybių atstovai/tai ktiko payergę ne tik tri 
susirinkę Waahtogtone, pa-c buvusias nepriklausoma?
kartojo savo įkirtą įsitikini* {'valdybes — Lietuvą, Latvi 
mą, kad principai, dėl kurių įrEstiją, bet savo geleži- 
buvo vestas Antrasis pašau- nlais nagais kontroliuo ja u 

visą" Rytų Kumpą, o Azijoje 
Moagottją. Be to. dar gina 
ai. tori Sovietų S-«a nėra im 
perlįstomis kraštas...

-Kongresas turėtų ne tik nesibaidyti kritiško "senų 
teisybių“ ir mūsų "rutininės veiklos“ perkratymo, bet tie
siog skirti premiją kokiam netikėtai išdygusiam naujų, 
idėjų išradėjui. Juk niekas taip nestabdo pažangos, kaip ir svečiai gaudai parėmė
medinio arklo ir kaiminių vyžų besaikis įsimylėjimas. Tai ALT iždą, saukodami dau-

i-v. .--------------- i—--------------------- 11.1-------- gim kaip $15.000...“
"Penktasis ALT sušauk-

-J

lygiai liečia ir senus politinės ar kultūrinės veiklos meto
dus.

linis karas, būtent, kad vi
sos tautos turi teisę pasi
rinkti tokią valdžios formą, 
kokiog jos nori, ir kad suve
reninės teisės ir savivalda.^ 
bus atetatvta ten, kur buvo1' 
jėoa panaikinta. — bus pri
taikyti taip pat Estiiai. LaU Įnijos sritis, 
vijai ir Lietuvai ir Pabalti je 
kolonializmas bus panaikin
tas.

kad sovieto] 
ir plačias Ki-

Iš 1940 m. kolonijų reži- 
e gyvenusių žmonių per

Mes žinome, kad Amerikos Lietuvių Kongresas ne- 2™' ^“avo“ takį”ZX

gali mums leisti nei įstatymų, nei įsakymų, nei kokiomis į 2.^5’ spręsti ir būti nepriklauso-
policijos ar buvusio komendanto priemonėmis privemti • “ .. ‘ mi. O buvusios ncpriklauao-
juos vykdyti. Bet jis gali ar bent privalėtų turėti vis dėlto • Antanas MatioL mos P^^ijo valstybės ne
reikšmingą moralinio autoriteto sveri. * X_1 Jk*“ “

Tuo savo svoriu, be kita ko, gal būt, jis galėtų nu 
lenkti
besistiebiančias 
mūsų

KAM BAUGIAUSIA 
KENKIA INFLIACIJA?

I Lietuvą, ir jei jums reikės sponsoriau?, nes ne visi jūs 
Kai viskas brangsta, kai esate Amerikos piliečiai, tik du, tai jis bus laimingas, jei 

ut Vfitoą refloa išleisti dau-i galės asmeniškai padėti visai šeimai. Jei reikės ko dąu- 
ken' giau. tai jis pasiryžęs skristi ir į Maskvą.

*a®1^U8ial nu"l M.: Ar mes turime vykti į Maskvą (Amerikos amba- 
kenčia pensininkai. 1 sadą) jau daibar?

Va Kongresui pirmininką- te^° nepriklausomybės ir y- Į JAV kainos per metus pa-1 G.: Aš gerai nežinau, nes dabar šventė. Kai aš penk
to L šimutis. viceoirmtoto- kolonijų padėty. j kjtft 12%. Vadinasi, ką ga- tadienį kalbėjausi su Valstybės departamentu, jie dar nie
kai— Stasys Gegužis, Alek- Pabaltijo diplomatai, kaip me^us nupirkti už ko nežinojo apie Simo paleidimą. Mes jums pasiuntėme

- - - * t w ■ Kr nninmn r#r«r rmaIsi « « «

tas Amerikos Lietuvių Kon-

jumis non jis (Simas)
SimM* Mieloji Gražina, ar jūs gerai mane girdite? 
G.: Girdžiu gerai.

_____  __ __ S.: Pirmiausia aš labai dėkoju jums už didelę pa-
v . ... . . ... , ... . . , i. v !toriai ir 55 kongresmanai... Fortūna žurnalas kasmet kių kalną. Ūkfningai gauna kokią suteikėt mano brangiai motinai, man ir žei-
Kad kultūrine veikla nebūtų tiktai plakimas ruzavų Svarbiausias kabėttf ae bu- skelbia didžiausių pasaulyje į valdžios pašalpas. Darbinin- mai. Patys geriausi linkėjimai jūsų kolegoms kitoje pus*-

muilo putų, kunos čia pat jau pnes mūsų akis aibliukšta vo gpeciapai jg Washin<*to- bendrovių sąrašą Paskuti-.* kų sutartys su darbdaviais Je. Aš dabar gyvenu kaip sapne. Nors aš dabar pradedu
į skystą vandenėlį. !no atvykęs senatorius John niajame 1974 metų sąraše numėto automatišką atlygi- gyventi vadinamoj laisvėj, bet esu už uždangos. Laukiu

. .x . , . ju • !F. Keimedy. 1960 m. rinki- taipe 50 didžiausių bendro- i nimų pakėlimą, kai tik pa- valandos, kada toji uždanga galutinai bus nuimta ir mes
į išsiskardentas dmys,s muose išrinktas krašto pre- vių 24 yra amerikiečių Į kyla pragyvenimo išlaidos, galėsime išvykti.

Kad kova dėl Lietuvos laisvės ir šviesesnės lietuvių i niškis ir P. Viščinis...^ Gauta nepriklausomos.
rtautos ateities nevirstų tiktai kova dėl paskirų organiza-. daug sveikinimų raštu. Be ,

• to. laiškais ir telegramomis BENDROVĖS - MILŽINAI; Pramonininkas ar preky- 
į kongresą sveikino 29 sena- _ v J bininkaz gali pakeklti pre-

f Ari oi ir AK Vrwnorrt>a.m

;cijų ir jų vadų pirmenybės.

Kad mūsų išeivijos garsiai 
''Kryžiaus Žygis nevirstų tiktai pinigų perkraustymu iš kai 
Iriosios kišenės į dešiniąją ir vėl atgal.

Draugiškiems pašnekesiam prie kavutės ar ko nors 
stipresnio, kaip ten kada kas buvo Lietuvoje ir kuo mes 
patys buvome, turime pakankamai laiko ir progų per var
dines, gimtadienius ir savo nuopelnų jubiliejus, o Ameri
kos Lietuv ių Kongresas turėtų prabilti tokia kalba ir įsi
amžinti tokiais darbais, kaip anas Vilniaus Seimas, nie

kieno ir niekada nebeistrinramas iš istorijos.
•* Žinoma, visa tai tėra tik mūsų gražūs lūkesčiai, nes 
'lietuviškoji tikrovė daug dažniau liudija tiesą: "Kur du 
stos, visados nesusigiedos...“

zidentu... Bostono ALT sky- * patj didžiausioji yra Ge* ’ žodžiu, visi dar gali šiaip ar 
riaus valdybos, paruošusios n€ral Motors, kurios 1973 W »nki« nUo tos baisios

Antrdję vįetoje
kas Kazys Mockus, sekreto-

* l« Sonda..“
"1964 m. blržeUo 25-28 d. 80

Amerikos Lietuvi)) Taryba
ir j

Amerikos lietuvių kongresai I

G.: Mes taip pat laukiame tos valandos, labai laukia-
Esu tikra, kad tai bus greitai. Pirmas klausimas, 
jūsų sveikata?

Mano sveikata yra gera. esu užsigrūdinęs, ir galiu 
pat. Gerai, jeigu jis daug pakelti.

santaupų ir gali iš jų i G.: Mes buvome susirūpinę, kai Sacharovas pranešė, 
urti. Bet ar visi jų tu- kad jūs paskelbėte bado streiką. Mano vyras gydytojai 

ri? Kiek yra nieko neturto- įr tuo susirūpino.
S.: Jaučiuosi gerai. Viskas tvarkoj, tik mano akys 

nėra tvaikoj ir tas pats su dantimis, bet tai niekis. Esu tik
ras, kad tai bus galima sutaisyti.

G.: Kai jūs čia atvyksite, mes norėsime, kad jūs pa
ilsėtumėte ir sutaisytumėte savo sveikatą. Ar kalbate ang
liškai?

S.: Tik kelis žodžius. Buvau pasiryžęs tą kryžių pa
kelti dar šešerius metus ir per tą laiką norėjau išmokti 
angliškai, bet kai netikėti dalykai atsitinka, tai išmokau 
tik 500 žodžių. Ką aš dabar turiu daryti, kaip pasirūpinti 
dokumentais? Ar turiu aš pasilikti Griškabūdy ir nieko 
nedaryti, ar vykti į Masfcvą?

G.: Palaukit Griškabūdy. Aš trečiadienį vėl paskam
binsiu. Dabar šventė. Valstybės departamentas uždarytas. 
Jie pasistengs, kad jūs išvyktumėte kaip galima greičiau. 
Jiems paskambinsiu antradienį ir paskui jums pranešiu, 
ką jūs turite daryti.

S.: Mieloji Gražina, mes lauksime jūsų, tęskite pa
stangas ir toliau. Jūs suprantate, kad iš čia nieko negali
me daryti. Mes kantriai lauksime rezultatų ir jūsų instruk
cijų. Dar kartą kiekvienam jūsų labai ačiū.

(Iš Draugo 1974 m. rugsėjo 7 d. laidos)

$2.4 biliono pelnu.
Trefitįe vietoje — Fordot^įf įįį jiėms daiyti?

ReAda, ' kad ir pensijos

Washingtone įvykusiae šeš
tame Amerikos Lietuvių 
Kongrese buvo labai daug 
atstovų ir svečių Rengimo 
komiteto centrinis pirminin
kas Antanas Rudis, kongre
sui pasibaigus, pranešė, kad 
kongrese dalyvavo 527 at
stovai, jų tarpe apie 200 jau
nimo. Vienas kongreso po
sėdis buvo skirtas tik jauni- 

imui... Pažymėtina, kad šie 
’ kongreso metu atškirų vals

tijų Lietuviu Kongreso at
stovai aplankė s^ro senato
rius ir kongresmanus ir se 
jais pasikalbėjo lietuviam 
rūpimais klausimais...“ 

"ALT sušauktas septinta
sis Amerikos Lietuvių Kon. 
gresas įvyko 1969 m. rug
piūčio 30 ir 31 dienom Stat 
ler Hilton viešbutyje, Det
roite, Mich. Jame dalyvavo 
253 atstovai, suvažiavę iš į. 
vairių JAV vietovių, neiš
skiriant ir tolimosios Kali
fornijos. Kongresą atidarė 
Detroito lietuvių organizaci
jų centro pirmininkas Ka
zys Veikutis. Savo kalba 
pasveikinęs atstovus ir iški- 

.iiuosiua sveėiuą pakvietė 
Visuoti-’ dainininką Praną Zaranką 

b. Darių Lai

automobilių bendrovė, kuri 
pajamų turėjo $23 btiionus 
ir pelno — $907 milionus.

Didžiausia užsienio bend
rovė yra 16-toje vietoje. Tai 
japonų Nippon Steel, kurios 
apyvarta — $7.6 biliono, o 
pelnas — $196 milionai.

tautos padėtis“ — teis. Vy
tautas Vaitiekūnas; "Lietu
vių padėtis išeivi joje“ — A- 
lena Devenienė; "Lietuvos 
laisvinimo darbo sėkmės ir 
nesėkmės“ — Algirdas Ka- 
siuaitis; "Ateities uždavi
niai laisvinimo daibe“ —dr. 
Kazys Šidlauskas... Kongre
se gyvai reiškėsi ir mūsų 
jaunimas. Jo atstovai daly
vavo prezidiume, sekretori
ate. komisijose. Dalyvavo ir 
diskusijose. Jis parodė susi
rūpinimą Amerikos Lietu
vių Tarybos veikla ir bend
rai Lietuvos laisvinimo dar
bais...“

Visos ištraukos apie bu
vusius Amerikos Lietuvių 
Kongresus imtos iš ALTos 

___________ ______ . garbės pirmininko Leonardo
ertK^Sekretoriavo P Grigai- niame Lietuvių KongreseUr komp. Darių L^inską va- šimučio parašytos knygos:

(trečiame) 1949 m. lapkri- dčetuti himnų giedojimui... "Amerikos Lietuvių TSry-
. l^JTfttfaSis ir didvris ALT 4, « ir « d. Hotel New »wo išklausytos šios pa- ba“. 
sušauktas Amerikos lietuvių Yorker, New Yorice, tremti- akaitee: "Dabartinė lietuvių

(Tęsinys)

**Tų kongresų vykusių į- kongresas įvyko 1945 m. 
vairiose Amerikos vietose, lapkričio 29, 30 ir gruodžio 
iki šiol būta septynių Štai, 1 d. Congress viešbutyje, 
čia trumputėlės žinios apie Chicagoje. Užsiregistravo a- 

pie devyni šimtai organiza-juos:
: ''Pirmasis Amerikos Lie-
tūinų Tarybos sukviestas n:_i_|fi..Vn ?'
Vrinm.ooao įvyko 1943 m. Kon^resui pirmininkavo A.

pirm. Leonantas Simu.
P«b viešbuty, Pittsburgh, P* ° UukX k P*1 

Sugavo netoli penki

ol^a’ItzacJ’ dr. Pijus Grigaitis, ALT sek
Pirnd-» retorius, ir A Vaivada...“

nmkąVė Leonardas Šimutis.; ... .. ., , _
VlCėbjfmininkais buvo Sta-1 "Amerikos Lietuvių Ta- 
ąyrtfegužis ir adv. K. Gu- ^bos sušauktame 

!dSekretoria

būtų automatiškai keliamos, 
kai tik pragyvenimas pa
brangsta. Lapkričio mėnesį 
rinksime dalį kongreso. Ta
dą pensininkai turėtų akty
vinti reikštis ir kandidatams 
tarti, kad balsuos tik už 
tuos, kurie yra pasiryžę gin
ti pensininkų reikalus.

Juk pensininkai padėjo 
sukurti Amerikos galybę, 
tad laikas* kad ir Amerika 
pripndintų jų nuopelnus ir 
atitinkamai atlygintų

KAD DVIEM TIKSLAM 
TARNAUTŲ

Prarijus didesnį kiekį 
migdomųjų tablečių, galima 
nusinuodyti, todėl dvi ang
lų vaistų bendrovės stengia
si pagaminti tokias tapletes, 
kurios migdytų ir kartu ska
tintų vemti. Reikia surasti 
tokias medžiagas ir tokį jų 
santykį, kad, prarijus tokių

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
taMMHi dMohi kiekį, kiltų'ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA- 
MNUOMtas etninuta To- ta BUS GERIAUSIA DOVANA.
Mos tsbletėf sMauKOtu nuo __etokiZtarižudžius KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR

ar oeataaiKitt aamenis. NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

t
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Okupuotoje Lietuvoje

Rumi okupantai, ialin ii Lietuvoa!

SKUNDŽIASI DEL 
NEŠVAROS

Literatūra ir Menas rug
sėjo 7 d. skundžiasi dėl ne
seniai atidaryto Liaudies

Baltaragio malūnas— 
muzikinė pjesė

Kazio Borutos "Baltara- 
gio malūnas“ netrukus va
dinamojo "miuziklo“ pavi-

buities muziejaus lankytojų j dalu ateis į ekraną. Režisuo-
elgedo.

Tie lankytojai elgiąsi ne
kaip muziejuje:

"Visų pirma būtina rim
tis. Nors ir plati muziejaus

ja A. Žebriūnas, kompozito
rius V. Genelinas, eilės S. 
Gedos.

Išdidžiąją gražuolę Jurgą 
ir jos motiną vaidins jauna

erdvė, bet jos neturėtų J aktorė Vaiva Mainelytė 
drumsti tranzistorių garsais. Į Jurgį Girdvainį — Vilniaus 
Atrodo, kad ir automašinų; dramos aktorius R. Ado- 
per daug praleidžiama į mu-| maitis, Baltaragį — ukrai 
ziejaus teritoriją — motorų: niečių aktorius V. Simčičius, 
urzgesys ir benzino tvaikas Pinčiuką — Vilniaus jauni- 
čia visiškai nepageidaujami. ; mo teatro aktorius G. Gird 

"Na, ir švara. Ne tik pa-'vainis, Uršulę — kaunietė 
krūmėse, bet ir ant kelio 'jau i aktorė R. Varnaitė, Raupį— 
rasi numestą popiergalį, I panevėžietis B. Babkauskas. 
sausainių dėžutę, o nuorū- j Anuprą—vilnietis J. Meš
kos svaidomos ir sodybų i kakuskas.

NERINGOS STOVYKLOJ 
JAU RAMU

Putnamo seselių Vermon- 
;e įsteigtoje Neringos sto
vykloje paskutinė laida bai-J 
gė stovyklauti rugpiūčio 24* 
dieną. Viso labo buvo 3 pa
kaitos jaunuolių: berniukų, 
mergaičių ir tik angliškai 
tekalbančių.. Mergaitės sto
vyklavo 3. o kiti po 2 savai
tes. Iš viso stovyklavo 340 
asmenų.

Stovyklos vyriausia gaka 
buvo seselė Igne. Visą laiką 
padėjo Danutė Sušinskaitė 
ir Arūnas Čiuberkis. Be šių 
dviejų, atskirose stovyklose 
talkininkavo Onytė Kliory- 
tė, Snaigė Valiūnaitė. Eglė 
Giedraitytė, Paulius Al* 
nas, Manus Laniauskas, Vy
tas Maciūnas, Živilė Klioiy. 
tė. Sigutė Banevičiūtė, Vik
tutė Lenkauskaitė, Laba
nauskaitės ir Paulius Berno
tas.

Slapyvardžiai-mūsų 
periodikos vėžys

ALFONSAS NAKAS

(Tęsinys)

cijų autoriai. Jie dideliu vargu išprakaituoja vienos sktt- 
ties sprindžio žinelę, o kai reikia pasirašyti — išsigąsta. 
Ne todėl, kad tokie korespondentai ką nors neteisingai 
pultų, užgaudinėtų, klastotų. Priešingai: jie labai kruops- 

į čiai surašo faktus ir susilaiko nuo savo sugestijų bei ko* 
mentalų. O vis dėlto jie bijo savo pavardės, ir tiek. Toki< 
kuklieji korespondentai paprastai menkavertiškumo jaus* 
mo nusikrato, kai ima dažniau ir daugiau rašinėti. Slapy
vardžius ima keisti tikros pagardės.

(Bus daugiau)

kiemuose“.
Dar blogiau esą pakelių 

poilsio aikštelėse.
"Net ir tokioj puikioj vie

toj, kaip poilsio aikštelė 
prie Kauno mariu, nesinori 
ilgiau pasilikti: dingsta no
ras žvalgytis po marių pla
tybes, kai nežinai, į ką ko-

Tai būsiąs pirmafe lietu
viškas miuziklas.

Lėlių teatras P. Amerikoje

Nuo rugpiūčio 19 d. Lėlių 
teatras gastroliuoja po Pie
tų ir Vidurio Ameriką. Kar
tu su juo važinėjasi ir Vy-

Svarbų darbą atliko Al
dona Saimininkienė, Lilė 
Kulbienė ir Roma Krušins- 
kienė. Jos parodė didelį su
gebėjimą su vaikais dirbti,

Kiek kitaip reikėtų traktuoti literatūros kritikus. Šie 
paprastai nesilaiko vieno, visiems žinomo slapyvardžio, 
o turi jų po keletą ii* retais atvejais net ipo kelioliką išsi
galvoję. Kadangi literatūrai kritikų žodynas labai pa
našus ir panašiai rašomos ištisos frazės, vedinant eilė
raščių, romanų, novelių bei dramų neigiamybes (pabrė
žiu— n e i g i a m y b e s), tai kritikus - slapyvardininkus 
iššifruoti yra sunkoka. Ypatingai sunku atsekti kritiko 
tapatybę tuomet, kai jis kritikuojamą kūrinį yra užma
nęs sumalti į miltus, suvalgyti be duonos ir druskos, pa
versti į nieką. Tuomet ii* slapyvardis bus pats keisčiausias, 
vienkartinis, niekada negirdėtas ir ateity negirdėsimas. 
Neretai tulžingas kritikas - slapyvardininkas, literatūros 
kūrinį suniekinęs viename žurnale ar laikraštyje, jį pa
kartotinai puola kitur, pasirašydamas, žinoma, kitu var 
du, kitais inicialais. Tokiu atveju nušaunamas dar vienas 
didelis ir riebus zuikis: ana, žiūrėkite, koks netikęs tas 
romanas, — jį šukuoja ir kiti kritikai!..

Antraip vertus, kai literatūros kritikas, kad ir slapy- 
vardininkas, kalba tik apie kūrinį, bet neniekina auto
riaus asmens, kriminalu vis dėlto jo apkaltinti negalima. 
Dauguma mūsų literatūros kritikų - slapyvardininkų ši-

Ką tik gavome

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

• •

jos gaili įlipti“, rašo L. ir M. tautas Kazakevičius.

k • i T

ninkai. su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės 

i spaudos kūrėjai.

Adomas Galdikas, apie 
150 dailininko Adomo Gal
diko spalvotų reprodukcijų 
ir nespalvotu paveikslų, su 
Charlotte Willard studija 
anglų kalba apie šio mūsų 
įžymiojo dailininko kūrybą 
ir Waldeanar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra 
171 didelio formato pusla
pių, brangus kultūrinis tur-

!. . tas sau ir vertinga dovana
taip maždaug ir elgiasi. Romanas, novelė, drama, eilėraš- lietuviui ir kitataučiui. Kai- 

, čių rinkinys, paleisti į viešumą, gali būti viešai ir kritikuo-' na $17.00, su persiuntimu— 
bai re»kalingi ir laukiami. į jami '$17.30. Gyvenantieji Massa-

Kas pasakyta apie literatūros kritiką, lygiai tinka ir i chusetto valstijoje dar pri- 
lituanistika. Nieko ,nepadė-! daUes parodų, genimų pastatymų, koncertų bei kitokių "g sales tas 51 
tų nauja moderni virtuvė su kultūrinių apraskų kritikai. Visais atvejais bus daug ge-
darbą lengvinančiom prie-' riau> kritikuos ne pseudonimas, o tikra pavarde pasi-1 • • •
monėm. jei ne seselės Pal-; rašęs asmuo. Nepaisant, kaip objektyvus bus po slapyvar- ’ Lietuvių literatūros ietori- 
myros išradingumas, suge- džiu palindęs kritikas, jis vis tiek kels nepasitikėjimą, X I tomas (Nuo Mažvydo 
bėjimaš ir jos talkininkių įtarimus, pyktį. Jis gerokai kenks ir jo recenziją spausi Maironio), prašė Pranas 
Emilijos Šaulienės bei ”mo- dūlančio žurnalo ai* laikraščio geram vardui, o neretai i ?.8j*aĮna

?• i vds it MBtolofaktorių. ,2^®"^

• • •
Karima, istorinė trilogija- 

poema iš Mindaugo epochų? 
1237-1268, parašė Anatoli
jus Kairys, 318 psl., kieti 
viršeliai, kaina $6.50.

Pašiurpo mano velnias,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelė?, 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.

* « •
Medinis dievas, 11 apsa

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

* • «
Naujųjų metų istorija, —

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

• • «
Šilko tinklai, 7 pasakoji

mai, Aloyzo Barono, 182 
psl., kaina $4.50.STASIO LOZORAIČIO PROTESTO NOTA J

šventimas ir sunkus, ilgas;
dai>ą. . , p ( į Į‘igrindiniš 8ioreferdto tili8las^8liipyvbiidž&i ^^kf‘'^ra^i‘’£i^“X^^‘;ay^7^

. Pirmoji ltetuvSl®! kai- riod*°j“.metų gyvenimo Amerikoje visiems Fondas. Čia surinkti kone istorijoje, Antenas Mac. 
bariau berniukų stovykla mums Wvai prieinama amerikiečių ąpauda. lė kitų di- mūsų literatūros pradi- na. 402 psl., kaina $7.00..

Ta aplinkybė, kad tas nu-' pasižymėjo kalbėjimu lietu- džiugu kalbų, šalia anglų kalbos, neretas dar paskaitome •____________ -
•įkaitime* tęsiasi daug me- viškai. Antroji, mergaičių vokiškai bei prancūziškai. Skaitome straipsnius politikos •^•^*^***^*e*^*^^^e***e**^e»^^*e*^*wie
tų, padaro jį tik daugiau ne- stovykla, — kūrybingumu, analitikų bei kritikų, skaitome apie ekonomiją, teatrą, j ____ JiJt__________a_____ K J________________...__ :
leistiną ir smerktiną. , išradingumu, talentais. Lie- religiją, kriminalą ar ką tik norite ir visur randame ra-

p . . .... : tūrių kilmės amerikoniukai Šančių autorių tikras pavardes. Negana to, prie artimesnių
Galop.vis palikdamas re- _ žinių pasisavinimu. Šia laikraščių bendradarbių pavardžių pridedamos ir nuo- 

hituntf AnitiaHins °vv ' stov^į'a susidomėjimas au- traukos, o prie autoriaus - Svečio nuotraukos neretai dar 
riausybės padarytas d°^, Stewk-'ir

nis Lietuvos atveju įgyja y-ja tebelaikoma bandymo P?818?1??}?1. .laiskl* redaktoriui skyriuose dažnai den- 
patingai tragiškos reikšmės, j stadijoje. J giami inicialais.

Diplomatas Stasys Lozo
raitis Australijos užsienio 
reikalų ministeriuj pasiuntė 
šitokį raštą!

"Australijos federalinei 
vyriausybei pripažinus va
dinamąją Lietuvos ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių Es
tijos ir Latvijos "inkorpara- 
ciją“ į Sovietų Sąjungą, lai
kau savo pareiga įsakmiai 
protestuoti prieš šį aktą, 
kenksmingą lietuvių tautos 
neatimamoms teisėms ir gy
vybiniams interesams.

mažai precedentų net Sovie
tų Sąjungos agresyvios eks
pansijos istorijoje.

• • * ’ tūrių tomų Lietuvių literatu- 
J ros istorijos, kurią autoriūi.

• •
Krikščionis pasaulyje, pi

^les padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 

o mes viską atliksime.

SIUNTINI AIDOV ANOS

Anot Australijos Užsienio 
rėikalj departamento atsto
vo pareiškimų, kalbamas 
aktas buvęs pagrįstas reika
lu pripažinti realybę.

Dėl to turiu garbės at
kreipti Jūsų Ekselencijos 
dėmesį į faktą, kuris, beje, 
plačiai žinomas. Būten. kad 
realybėje ir teisės požiūriu 
Baltijos valstybėse yra ne
teisėta karinė okupacija, 
primesta joms Sovietų Są
jungos brutališkos agresijos 
pasekmėje.

Kalbama agresija įvyko 
pažeidžiant tiek baltų tautų 
valią būti laisvomis bei ne
priklausomomis, tiek gau
sias sutartis ir civilizuotų 
tautų bendruomenės visuo
tiniai priimtus tarptautinės 
teisės nuostatus. Okupacijos 
įvedimas vykdytas lau
kinio žiaurumo priemonėm 
masintai suimant, deportuo
jant. šaudant lietuvius, lat
vius ir estus. Po šiai dienai 
bet kuri laisvė yra užgniauž
ta, kiekvienas jausmų pasi- 
hdškūnas laikomas ir bau* 
džiamas kaip nusikaltimas. 
Bažnyčios sutrukdytos vyk
dyti savo misiją.

šitokiu būdu sovietų su
darytoji Baltijos valstybėse 
realybė nuo pat pradžios su
daro tęstinį sunkų tarptauti
nį nusikaltimą, kuriam yra

ir štai kodėl:

1939 metų rugsėjo mėne
sį Vokietijos nacionalsocia
listų vyriausybė pareikala
vo, kad Lietuva greta Rei
cho intervesnuotų prieš Len
kiją—kuri vėliau tapo Aust
ralijos sąjungininke. Lietu
vos vyriausybė atsisakė pri
pažinti Vokietijos galybės 
realybę ir patvirtino Berly
nui savo neutralumą.

To pasekmėje Hitleris 
slajptu Ribbentroppo-Molo- 
tovo įugsejo mėnesio 28 d. 
susitarimu "perleido“ Lietu
vą Sovietų Sąjungai, atida
rydamas tokiu būdu kelią 
sovietų agresijai prieš Lie
tuvą.

Visa tai pranešdamas, esu 
tikras, kad reiškiu lietuvių 
tautos jausmus, kuri, pergy
vendama dabar sunkiausią 
safvo ilgos istorijos nelaimę, 
yra pasiryžusi atsiimti lais
vą savo suvereniniu teisių 
vykdymą ir atstatyti savo 
valstybės nepriklausomybę.

i O kaip gi su mūsų spauda?
Neringa, kaip jaunimo j Vakaruose gyvendami, deja, Vakarų tradicijų mes

stovykla, vis daugiau dėme- nesekame. Visa mūsų periodika, kaip dienraščiai, savait- 
sio susilaukia iš amerikie-Į raiščiai, mėnraščiai ir metraščiai, įskaitant ir politinius žur- 
čių. Praėjusią vasarą, mer-j nalus, knibždėta knibžda pseudonimais. Tik abiejuose 
gaičių stovykla buvo pa- j kultūriniuose žurnaluose jų mažiau, bet irgi pasitaiko, 
kviesta padainuoti ameri-iypaį literatūros kritikos skyriuose. Kur tik kontroversi- 
kiečiams, o vėliau pati sto-l ten žiūrėk, pasirašyta inicialais, dviskiemeniais su- 
?«. “ "v=!

open
Life žurnalas buvo atsiun
tęs savo bendradarbį pasi
kalbėti ir gauti žinių straips
niui. kuris bus išspausdintas 
1975 m. Buvo ^naudos atsto
vas ir iš New Yorko.

Dabar Neringa nutilo, bet 
neilgam. Rugsėjo 29 d. se
selės kviečia visus lietuvius 
į Neringą paminėti Mergelės 
Marijos ir Tautos švenčių, 
kurios būdavo švenčiamos 
įugsėjo 8 d. Tą dieną Nerin
goje lankysis ir žinoma ra
šytoja ir aktorė Birutė Pū
kelevičiūtė. Tai bus puiki 
proga su ja susitikti ir ją iš
girsti. Vadinasi, praleiskim 
dar vieną gražią rudens die
ną Neringoje.

AL
Aš laikau, jog šie teisėti 

siekiai yra verti bent nebūti
trukdomi laįsvų tautų vy- "KARALIAI IR BULVES“
riausybių, ypač šiuo laiku, 
kai paskutinės kolonialinės 
teritorijos įgyja nepriklau
somybę.“

Tai LIUDO DOVYDĖNO

Mūsų periodikos slaipy^ardininkus aš skirstyčiau į 
tris rūšis: I — pasirašantieji inicialais, santiumpomis ar-' 
ba plunksnąvardžiais, iš kurių rašančiojo tikra pavardė J 
atpažįstama; H — slapyvardininkai iš kuklumo ir iš bai-' 
lumo ir III — piktybiniai, taigi vėžiniai slaipyvardininkai.

Pirmajai rūšiai priklauso dažniausiai redakcijų žmo
nės, nore tai ir nėra taisyklė. Pavyzdžiui, vardo pirmąja 
raide ir pavardės santrumpa, o taip pat Daugailio ir vienu 
kitu rečiau naudojamu slapyvardžiu pasirašo Draugo re 
daktorius (dabar jau pensininkas) kun. dr. Juozas Pruns- 
kis. Inicialais mažąja raide, o taip pat ir Aklasmatė sla
pyvardžiu pasū*ašinėja vienas fš Naujienų redaktorių Juo
zas Pronskus. Tėviškės Žiburių redaktorius kun. dr. Prans 
Gaida pasirašinėja Pr. G., o Draugo vyr. redaktorius kun. 
Pianas Garšva — Pr. Gr. Santrumpas (vieni mažosiomis, 
kiti didžiosiomis) naudoja Bronius Kviklys, Kazys Bra- 
dūnas, Aloyzas Baronas, Algirdas Pužauskas ir dar kele
tas redaktorių. Iš ne redakcijose sėdinčių labai ryškūs 
Vlado Ramojaus slapyvardžiu pasirašinėjąs Vladas Būtė
nas, Algimanto — Aleksandras Astalsaitis, J. Klauseikio 
— Kazys Januta. O ir mūsų Vladas Selenis ketvirtadienių 
Drauge po glėbiu trumpų žinelių pasii*ašo santrumpa aln.

Čia suminėti laikraštininkai savo pavardės santrum
pų ir plnksnavardžių niekada neišrigina. jeigu, polemiką! 
kilus, pikti ar ironiški oponentai ir jų tikras pavardes 
mini. Prie biografijų Lietuvių Enciklopedijoje jų slapy-

210 puslapių knygą,^, Joje. vardžiai aiba plunksnąyąpdžiai ilgi yra išskaičiuoti. Nors 

daug kam labiau patiktų, jeigu ir tų aiškių santrumpų, 
nim«« Ji railaukė irmiikfa inida,W plunksnavardžių būtų visiškai atsisakyta, bet

Paragink «vop.fi.t.m« ^paudo. įvertinimų. Taigi w dėl dabartinės padėties perdaug r^uti negalima. 
iiairaSvti Keleivį. Jo kaina paskubėkite įsigyti Kelevy. Ai4iusi»w rusies. kukliesiem®, dauginusia priklauso 
metams $7.00. Kaina $4.50. atsitiktiniai spaudos bendradarbiai, trumpų koresponden-

I LIETUVĄ IR USSR!
SENA PATIKIMA FIRMA

toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimų.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir*' 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENTRINES JSTAGOS NEW YORKE:
240 F1FTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Teks (212) 725-2449

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 NMarshall S. WA 5-8878 
BALT1MOKE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. Di 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadway AN 8.8764 
CH1CAGO, 111. 60622, 2242 W. Chieago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119,877 E. 185th St. 486-1836
DETRO1T, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
EL1ZABETH, NJ., 07201, 966a Eliiabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jos. Campau A 365^350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bathany AT 1-1767 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 382-1568 
MIAM1, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOL1S, Minn.56418,2422 Central Av. NE, 788-2545. 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 731.8577
PARMA, Ohio 44134, 5432 Stote Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė. GR 1-3712 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5923 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236—9th Avė. LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98125. 115516th Place, N.E., EM3-5566 
SOUTH RIVER, N J. 08882,168 Whftehead Avė. 257_2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St 798-3347 
TRENTON. NJ. 08611, 730 Liberty St. LY 9-9163,
VINELAND,N.J.08360R»rish Hali, W Landis A.609-696-9796
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apie du trečdaliu viso žemės R PfcKEL&VttlOTC VEL SPALIO DEVINTOJI Lietuvos.. Tai liudija ir iš- Paslaugus prancūzas pa- 
Putulio. Juose yra daug gere tarini » eivijos lenkų šūkiai: "Be sasiūlė palydėti, žygiuojant

t maisto žmogui. O kai žmo- tmauu j Pasekus Lietuvos istoriją. Vilniaus ir Lvovo negali bū- prancūzas .pairi aus ė:
< nių skaičius didėja, tai ir susidaro jos pralaimėjimųJr tijaisvos Leokijos^arba — į —- Su kuo turiu garbės

problema aštrėja.maisto
Dėl to dabar ir žymiai la
biau susirūpinta žvejyba ir I 
savo pakrančių apsauga, 
kad svetimieji neišgaudytų 
žuvų. Be to, yra ir kitų a;ar-l 
bių interesų. Mat, pragręž
tame jūros dugne randamai 
alyvos, o sužinota, kad van-r 
dfenų gelmėse esama ir ves-į
tingų mineralų, kuriuos da-Į 
bar bus galima taip pat iš r 
ten ištraukti j paviršiu. Tai f 
kiekviena valstybė surigun*! 
dė kuo daugiau sau prisi
skirti jūros ploto. Net tokios 
valstybės, kaip Šveicarija, 
Afganistanas ir panašios,
kurtos prie jūros visai nepri
eina, reikalauja taip pat da
lies jūros turtų. Tiems gin- 

Jčams spręsti buvo sušaukta 
{tarptautinė konferencija Ve

nesueloje. Caraca o mieste, 
kur suvažiavo 149 valstybių 
atstovai.

— Tai ką jie ten nutarė?

— Tėve, jie daug ginčijo- 
i si ir nieko nenutarė!

£

T

kančių ilgas sąrašas su gah> "Pasauly nebus taikos tol, susipažinti?
— Rusijos imperatorius.Ltinų žlugimu — patekimu kol Vilniui ir Lvovas bus 

Į (kitų vergijon. Tačiau pra- afekirti nuo Lenkijos“.
laimėjimai daugiausia įvyk-•......................
davo ne kovos lauke, be? Jeigu lenkai tokius lūkes- 
dėl apgaulės. i &us puoselėja, tai ir Spalio

Rašytoja fcu» PBkrio- 
vičiūtė lajtaėtjo Dirvos no
velės konkursą už novelę 
"Kaip Arvis išėjo į žmo
nes“.

T'

■i-

i

—atsakė Aleksandras.
— O Tamsta?, — kreipė

si -prancūaas į antrąją.
— Prūsijos karalius, —iš.

»Devintoji turėtų lietuviuose girdo atsakymą.
1 alcrvti 1 ««««Lietuva, daugiau nei šim-1 atgyti, 

tų metų iskentėjusi svetimų-f
jų jungą, po pirmojo pašau- Tiesa, išeivijos lietuvių 
linio karo kėlėsi nepriklau- tarpe skleidžiama mintis
šernam gyvenimui. Nepap* 
rastu didvyriškumu ji atlai
kė šimteriopai gausesni ir;

dkfeur neliesti jokių Vil
niaus problemų, nes lenkai 
esą būsimi mūsų draugai.

ir

Prancūzas nusišypsojo ir. 
kai Aleksandras paklausė, 
kas esąs jų palydovas, šis at
sakė:

— Kinijos imperatorius!

geriau ginkluotą priešą. Ta-f Bet ar toji ’drai^j’stė“ 
člau priešai, nenugalėję lie-: vėl nesibaigs klada? Daug 
tuvių kovos lauke, ryžosi Į tikresni draugai neabejoti- 
apgauti. Ir toji apgavystė į- j nai yra ukrainiečiai 
vyko 1920 m. spalio 7 d. Su-.
valkuose. Tada lenkai ir lie-? Ta proga tenka priminti, 
tuviai susitarė visus ginčus Hamiltone, Ontario. 
Spręsti ne patrankomis, bet i *974 m- spalio 5 d. bus me- 
kultūringu žodžiu. Lietuviai ir didelis Tautos Fon- 
patikėjo, pasirašė taikos su- * do parengimas, kuriame

Sprendėjų komisijoje bu
vo rašytojas Vytautas Aian-
tos. rašytojas Bašjra Gražu- Įflrtį -r - fronto atitraukė’ bus neužmiršta ir Spalio Dė
tos ir žurnalistes Affonsaef kariuomenę. Bet, va. jau po i vintoji. Tuo klausimu žod?

dviejų dienų, t. y. spalio 9^” B Ott»wos atvykusi P.Nakas.

. Premijos mecenatas yra 
chicagietis Simas Kašelio- 
nis. Premija— $500.

— Maiki, aš buvau išva
žiavęs su Bamfeicku meške
riotu ale žuvys labai nekito-. 
Tiktai keHas dyąšes tepagfr, 
votae. Dabar žw$ pagauti 
jau pasidarė suriku, o įpirk
ti' neguli. Labai 
Bfcmbickas sako, 
per tai brangi, jog mokias 
su daugybe laivų atvažiuoja 
į Amerikos pakraščiu? ir vi
sas žuvis išgaudo. Ar tas tie
sa, Maiki?

— Tėve, kad rusai atsiun-

CHICAGO, ILL. 

Serga menininkai

yt
d.. lenkai lietuvių necrina- Į Ancevičienė. 
mas pozicijas puolė, užėmė; _ . . .. . . _
Vilnių ir ėmė veržte veržtis! 5en?^e T,1® Ta?“

Itos Fondą snkiu: Pasauly 
į Lietuvos gilumą Tik lap/ nebus taikos tel. kol nebus 
kričio 19 d. ties Širvintas* ir • atstatyta laisva ir nepriklau-
Japkričio 21 d. ties Giedrai- soma Lietuva jos etnograrfi-Į 
ciais lietuviai lenkus riaiš- ’ nėse ribose su sostine Vii- J 
kai sumušė, ir jie panikoje f niurni!“
pabaro Bei.čia-ir v«tlėtas- VKLS-go. Kaosdo. Kratao' 
ta: prikiša Tautų Sągifligos' 
klastinga kontrolės komi-1 
sija ir reikalauja sustabdyti 
kautynes. Lietuviai vėl pa
sitiki. kad toji koiRkoM rri-

j — O. Maiki. tai dar gali 
ris į tą dRJįjį, kuriame jos{būti vaina ir dėl žuvies!

a_V • v ii — Ne, tokio karo tai tik-{ Ilgamečiai Pirmyn choro
ska mes ar sal omos. rai nebus. Čia įfrrirūs atsto* dirigentei Kastai Stepona- 

— Nu o kur ie rastai va* susipažino su kitų viėtai Kepo ktoifcoje Min
tas susūdytas ir sukenuotaš rentavimais ir, grį- nesotoje padaryto sunki o-

. zę namo, tirs padėtį. Paskui peraciyk
jie vėl susirinks Vienoje,’ .. . . ICT-
Au—rijoje. Į Sę4ist< StąaJ Bkrą ižtftcr kal% sutTartcy» teiafc keU(1

-r u ...v , l11?*8 - k«ip kely'
Tai kas is ų konferen- bet scenoje rodyt®, ttir «ar.hra(Hnys! Taip Uetisoos sos-

atplaukia 
porto laivas, kuris atveža, 
žvejams visokių reikmenų ir
maisto, o išsiveža visaip ap- «?» "įek“ Jose, ne«a- dar ne«^ės-

^nb'noa oto, ūma nutarti? Ar verta gal-
««,a^? ! “ tontihcirji ««

«a ^^„Tg^yti'įdirba vis, sez^ ne-i _
prte Amerikos krantų, tai *****- b, reH«do gaišinamas, nes Ne» ta tatmi tirtngoe y-
yra tiesą. Naujosios Angli- Į !"am8^. T”) ^ymo tiriama, kaip išspręsti tarp. raJAV-bts, bat ir joms dar 
job Žvejai protertavo. kad » OMrjmtoja praMemas be karo. daug ko trūksta. '
rusai suardo jų tinklus ir rusai- Be to, nustatyta, kad t , oJ w- — — — ... , , i į Štai imkime nors ir mine-spąstus. Dėl to buvo rusų ir; sottętai beąvejodami dar - Kažin, Maiki. ar čia ta- raius, kurie JAV pramonei 
Amerikos žvejų pasitarimas užsununėja ir šnipinėjimu... vo teisybė? Juk pats sakei. y,.a reikalingi. Daug

..‘kad' ruskiai bežuvaudami krašto viduie ta»t kai 
— Nu, ar tai neatima jų šnint-aia Ct ml tie visi de. S.JT

4E4dūV A AAAAVA AAbVC AbUAMj«kV V/ę

kiuj pufcviuui 
sama.

VaMylm

MILLBURY, MASS.

jų yra 
rikunų

I tinė Vilnius su trečdaliu te 
ritorljCfc ir liko lenkų okų- 

; puota, o to krašto lietuviai 
: persekiojami ir įvairiais 
kankinimais naikinami.

Lietuvoje per visą nepri
klausomybės laikotarpį Spa
lio 9 dieną vėliavos iškilda
vo perrištos ‘juodais kaspi
nais, kaip gedulo ženklas.

(SAKrnrrs Tro/i

TTKTAI PER

INTERTRADE

K X P R E S S CORP.
geriausia dovana

I UETPVĄ!

GERESNt NRGU IKI 
ŠIOL

SPECIA1GS IRJin.IŲ
CBOTiriKATAl

INTERTRADE 
EKPREŠS CORP. PIR- 
M(UI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JCSU GIMINtS 
TAI PATVIRTINO!

Už juos janpguainiB Ka
ti pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dagtft- 
rotam kataaa. Tai yra tas 
pat, kaip tarkit ISO dM. 
uraatavije oš tą somą 
galima pirkti prekią S 
200. $300 ar aet daogtaa 
vertis.

fMflERTRADB 
EXPRESS CORP. mkui

rettni įredy-

Wti Akefetl paprastai 

rubliais febai gera kana 
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
» JRJgJATYMA^

Certifikat&i pristatumi 
jūsų giminių namus 
nuUdaug per 3 savaites. 
Už sneeialųji rublį yra

imama $2.00
Jokią prmobėjiavą! 

PraėykMa masę aaajo
iliuatraato katalogo

CatAKYKITE DABAR 
VtSAKYKIT TIK PBR

INTERTRADE
EXPMESS5 CORP.

125 East 23rd Street
Fiflh Fleor

New Tote. N.Y. 1OWP 
TeL 9S2-1530

LABAI SVARBU t 

AUJ^OįįOJ^I Al

Pttaa garaatija
Greiėtsmaiai priotat*
IŠSIRINKITE (S 5fŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų 

ZHfGULI VAI 2101
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Anuo metu lenkei 
grobuonfeku ūoperialiamu 

iš didžiavosi ir džiaugėsi, bet 
, I užsienio įsivežti net 98%, tas jų džiaugsmas buvo ne-

Ne tėve tokiu dalvku’1^6 Xanden??J atominę,^tai nikelio —98%. bnuksito — ilgas, nes antrasis p«wutinfe
darati n«^a Pirai bri- 1™® lr.nebU8l 8d%, merhuro- 88%, chro- karas ir pačių Lenklfr sm
iŠ« kw gaU sllkutes Prle,mo rtdos —75%, volframo naikino. Tiesa, dabar lenkai

gz,atinfe užk’sti- ! - 6»%,ebkft->% ir W. -nors ir ktek laisvesni už tie.
kiekvienos valstybėj tento- , „ dį tuvjus jr

lu-

— Maiki, tai kodėl Ame 
rika> leidžia ruskiams mūsų 
Žavia gaudyti ir dar veda su 
jais kažkokias derybas?

— Matai, dar 1609 metais

valstybės 
rijai priskiriamos tiktai trys 
mylios pločio jfiroą priei
nančios prie tos valstybės

olandų teisininkas Hugoj^f8^; Bėl to kyla .daug 
Gtotiua pasiūlė pripažinti lr būna skriau- 

- ~ dos vietos žvejmnąba^msai
susemia žuvis čiStibfc po A- 

Dėltoi

teisę, kad 'jūra yra bendras 
vkų Valstybių turtas, nes 
negalima pravesti jokių ru- 
bežių vandenyje, kurio plo
tai yra begaliniai. Tai buvo 
pripažinta beveik visų vals
tybių, ir dėl to visų valsty
bių laivai gali plaukioti po* 
visas jūras ir, jei neri, gali 
ten ir žuvauti.

— Bet kodėl, Maiki, rus
kiai negaudo žuvu viduryje 
ošeno. o būtinai lenda prie 
Amerikos kranto?

— Dėl to, kad pakraė-

GINČAS DEL CUKRAUS

Saldusis cukrus, šiap tei
kiąs daug malonumų liežu
viui, gerokai apkartino Šve
dijos ir Norvegijos santy- 

_ kius
menkos nosimi. Dėl- tokios!
žvejybos arti kitų taMjl Pk- Norvegas mėgsta išmesti 
kraščių dideli ginčai kilo irį^jj^į baltosios. Valstybinė
tarp Anglijos ir Mandijos

Seni Keleivio skaitytojai 
Agnė ir Juozas Bliūdžiai 
rugpiūčio 24 d. minėjo savo1 
vedybinio gyvenimo auksi

nei 827/viso importuoto ni- rėti kaimynę nepazojingą irt nę — 50 metų sukaktį. Ta-

džiųjų tų trūkstamų medžią- buvę daug geriau Išlikti vi
gų tiekėjų. Iš ten gaunama siškai nepriklausomai ir to- 

>rtuo

per brangi, todėl jis sugeba ponija.

kelio, 68% efnko. 61% volf-, nepriklausomą Lieto* ą, ne
temo, 59% menkifro, 50% gu dabartinę padėtį 
geležies rūdos, 31% vario irj
29%r ŠVtlID.

Labai priklauso noo už- 
t-rienio- ir klM pramoningi 
krsūtai — V. Vokietija. Ja-

salos, kuri tik iš žvejybos ir pats išsigarinti gana nebio- 
pragyvena. Kai anglų laivai go munšeino. Bet tom reika- 
ėmė gaudyti arti Islandijos lir.gas cukrus. Norvegijoje 
krantų žuvis, kilo toks kon-
fHktas, kad nedaug betrūko 
ligi susišaudymo. Bet galu 
gtle susitarta geruoju, kad 
anglų laivai nedvejos bent 

Į arčiau, kaip 60 nųrMų nuo 
Islandijos krantą Bet Man

jis beveik dvigubai bran
gesnis negu Švedijoje, todėl 
važiuojama į Švediją ir ten 
piisiperkama cukraus, iš ku
rio norvegas namie pasiga
mina "samagono“.

uei to, Kaa paicrae- ^^30^ ^d Svetimi 
ciuoie yra daugiau žuvies, j-.-,! nMiarrlrtl m,
Seniau kiekviena valstybė 
gaudydavo žuvis tik savo 
pakraščiuose, kad būtų ar
čiau tą laimikį parrivežti 
namo. Juk. kaip žinai, ”Žu- 
vis ir svečias trečią dieną 
dvokia“. Bet dabar, ištobuli
nus laivus ir įrengus juose 
šaldytuvus, žuvį galima ir 
ifeesniam laikui nuo sugėdi
no apsaugoti. Be to, pasi
keitė ir visa tolimojo žvejom 
jimo sistema. Dabar Bpbrt* 
kis jūron daug nedidelių 
laivų ir vienas labai didelis 
ląivSs — fabrikas. Mažieji 
laiveliai suvežą sugautos žu.

. . Dabar švedai uždraudė
žvejai nesiartintų per 200^^^ užsieniečiui dam 
myHų nuo Mantijos krantų, g^u kaip 11 svarų cukraus.

,felw>d^^It a>tf T?da Norvegijoje pradėta 
pritokirti 269 mylių jūrosj neparduoti šve-
Kadangi Amerikos ŪVejfti iŠ ^ams maigarino ir de 
Kafifoteijoe rigauae tuną ^je dalykai Norvegijoje pi- 
žuvie Pietų Amerikos pa- įsni nei gįvedfjoje). 
kraičiuose, tai fr tam Pietų
Amerikos valstybės reika- Karo, žinoma, dėl to ne 
Jauja 200 myihf ribos, už ku- bus. Kol kas tas ginčas iL 
rios teturėtų laskytb sveti- spręstas taip: švedų cukra 
mi žvęjų laivai, apribojimai nebūsią taiko

mi >padenyje gyvenantiems i— 
Bet aišku, kad'

— Tai toM, MrikL se
niau niekas dėt sflkės uode- ^>rve?ai?s: 
gos nesiginčijo?

r < . . t r

proga jų duktė Ruth E. Mil- (, 
lerienė surengė šaunią puo-Jj 
tą. L

, 'T
Prieš išeidamas 1 pensiją. 

Bliūdžius dirbo American

Deja. ir skandi 
lenkų nepamokė. Jie savo 
grobuoniškų tikslų prieš Lie* 
tuvą ne tik neatsisakė, bet'. Steel and Wire bendrovėje, 
savo kėslus dar labiau suak- Linkime Bliūdžiams dar

Ką toks priklausomumas 
reiškia, pajutome, kai arabų 
kraštai susitarė pakalti naf
tos kainą o kai kuriems 
kraštams ir visai jos neduo
ti.

Dabar vieningai veikti 
rengiasi ir kiti pramonei rei
kalingų žaliavų turintieji 
kraštai. Taip veikti susitarė 
jau 7 daagiausia (M%) 
touksite turinčios valstybės. 

Airiniy ja totam bus nukel
to. Tas pavyadys paskatins 
ir kitų žaliavų turinčius kraš
tus.

tyrino.

Visos Rytų Europos tau
tos laukia išsivadavimu Iš 
raudonojo košmaro. 2hx> 
ma, jo laukia ir lenkai, bet 
tos jų vilty? yra žymiai ki

I
ilgų malonių metų.

ANEKDOTAS Iš 
KARALIŲ GYVENIMO

Rurijos imperatorius

MOSKVITCH 
Kaina .. ..

408 IE 
$3^5P.0t

NAUJOS DOVANOS 
JAUNiESimS

tokios. Kai kitos tautos gak leksandras I ir Prūsijos ka- 
voja atsistatyti tik savo ten-1 ralius 1814 m. kartą nutarė 
torijose ir draugiškai gy- slaptai poshisihščioti po Pa- 
venti su kaimynais, lentai ryžių ir paklydo. Tada A- 
viešai reklamuojasi kad. leksandras kreipėsi į sutiktą 
išsivadavę iš ruaų kontrolės, prancūzą ir paprašė parody- 
jie rieksią dar Wmšm ir ti kelią į tam tikrą vietą.

jauto
iub |llnšė itoiutė Brtuqrtė<

1M pat, kuiną, OtaSdss. Tik

BALTIC APTS C0ND0MIĮMUM9
■? j e

SOS 71st Ava, St. Patarbušg BoUdš, Fla. S370Ž 
1 ir 2 ai«faaęJė tatai, grsMs,

MosKvrrcH 
STATION WAGON

42S IE

$s.esa.M
MOSKVITCB 427 IE 
STATION WAGON

$3.
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E moto

Viseo kalaoa JAV doi.
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šie pasieniečiai parūpins paveikslais Jono Minolgos 
cukraus ir toliau gyvenan- eiliuotos pašakėlės "Kiftio 
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Nr. 36. 1^74 m. rugsėju 1* KELEIVIS, SA BOSTOR Pualaple penktai

Vietines žinios
A. ir J. Adomoniai iivykita salėje rengiama Bostono li- 

j tuenistinei mokyklai parem-
SAULES ŠERMENYS“

DALIA JASAITYTĖ GAVO Laukia Kute. subatvalcario

j Pietų Ameriką

; Tikos - Atlantic Travel
Servie įstaigos savininkė

'Aldona Adomonienė ir Jo

MAGISTRO DIPLOMĄ

TESTAMENTAI

įsigykite teisininko P. šule 
parengtų leidinį "Kaip su

daromi testamentai**, l ai la
bai naudinga informacijų 
knygelė nunntiems sudary
ti testamentų?Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray
So. Boston, Mass. 02127

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

283-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iž stoto WL?N, 1360 kd- 
locikių ir iž stoto FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niai nuo 1 iki 1 -30 vai. dia-

Tai visai neseniai išleistas 
ir humoristinės poezijos rin- 

Stpalio 27 d. arkiv. Jurgio Antano Gustaičio satyrinės 
Matulaičio minėjimas SombMHi įdomiai ir gausiai 
Bostono Lietuvių Piliečių iliustruotas dailininko Vik- 
d-jos salėje. Rengia Putna-toro Vizgirdos, 
mo vienuolės.

ti tradicinis balius. 
• • •

nas Adomonis ateinantį 
! Daug boetonRkių laukia' Penktadienį, rugsėjo 20 d.. 
šį šeštadienį, rugsėjo 21 d., »□**»» Pietų Ameriką irMyksiančio Kultūrinio su-į«^S*bo 5 d. Jie ų>lan!tysj Lapojo 343 Val. po 
batvakario, kuriame kalbėsi Braziliją, Peni ir Argenti-L.-.,./ o.

• o a

svečias iš Los Angeles įžy
musis žurnalistas Bronys 
Raila.

Ten bus supažindinta ir 
su naujausia jo knyga Pa- 
guoda ir aplamai jperživelgta 
visa šio autoriaus daug mū
suose nerimo kelianti kūry
ba.

Vietas patartina rezervuo
tu iš anksto pas. inž. Romų 
Veitų.

B. Aleksaitės

1 pietų So. Bostono Lietuvių• -1 • TTT l*xn^n • u * j-- - 1 v -Piliečiu d.jos III aukšto sa- Tai bus studijine kelione , * irmoįo Uetuvo8 ..
geriau susipažinti su ■ Antįno Smetonos 100
kraštais, kad vėliai1 nann-, iš.
tiems ten apsilankyti butų kj) *. min4jimas kuri 
galima genau patarnauti. , ^„gia^Bostoao organizacil

Turime kandidatus

Rugsėjo 10 d. nominaci

jų junginys.
• •

j j Lapkričio 2 d. Balfo 30 m. 
mus rinkimus laimėjo: ' I Nakties banketas Brukto-

. į gubernatorius demokra-jCafe. 666 N. 
tų kandidatas Marvericksj am * * * 

respublikonų — dabartinis1 Lapknci 3 d. So. Bos mi

lė Lenkijos į Bostonų at- 
< vykusi pasitobulinti daina-; 

Dalia Jasaitytė, Laimos ir; vimo n^e Birutė Ona 
dr. Stasio Jasaičių duktė, š. J Aleksaitė pakviesta dainuo
ju. rugsėjo 12 d. baigė Bos-Įtį Elizalbethe. N J., A.L.T. 
tone Northeastern uni versi-}S-gos renkiamamę Tautos 
tetų ir gavo Master of ArtS|'ven^s minėjime rugsėjo 21 
mokslo laipsnį. Ji čia pa-Hienų Lithuanian Liberty 
grindiniu dalyku studijavo Hali salėje.
istorijų.

Daba Jasaitytė 1969 m. 
yra baigusi Fontbonne aka
demiją Miltone, Mass. ir 
studijavo Loyola universite
te Chicagoje, III., kurj bai
gusi 1973 m. birželio 9 d. 
gavo bakalauro laipsnį.

Spalio 13 d. jų pakvietė

gubematorius Sargent. 
galėjęs Sheenannų.

I vicegubematorius 
mon 'vieton prasimušė 
mokratas O’Niel.

J gen. prokurorus pirmoj 
vietoj yra demokratas Billo- 
tti ir respublikonas Spaul- 
ding

J distrikto prokurorus dau- 
giaūsia balsų gavo jau ilgus

nu

pir-
de-

no Lietuvių Pilieči ų d-jos 
-alėje Sandaros Moterų klu
bo našlių karalienės rinki
mai.

• • •
Lapkričio 9 d. Bostono vy

rų seksteto vakaras So. Bos
tono Lietuviu Piliečių d-jos
III aukšto salėje.

• • •

Margučio radijas dainuoti metus tas pareigas einantis 
jo rengiamame koncerte Byme.
Chicagoje. į

Šių didelio formato puoš
nių knygą išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. Ji dar gaunama ir 
"Keleivio“ administracijoje.
Kaina’ |7.00.

DIEVO KARALYSTES tlNIO^

Tęsinys Nr. 26

Ir čia dar Danielis nesustojo 
— jis dar kalbėjo ir išpiunaša- 
vo iškilimą didelės kariškos (ge- 
ežinės) Romos valdžios; pami
nėdamas net dvi jos dalis. Ryti
nę ir Vakaiinę, su sostinėmis 
Romoje ir Konstantinopolyje, 
kas buvo atvaizduota dviem ge
ležinėm kojom. Iš tikrųjų Roma 
buvo geležinė karalystė!

Pranašaudamas apie buvu
sias viena po kitos pasaulines 
valdžias, kurios turėjo ateiti ir 
praeiti pirma, negu senoji san
tvarka pasibaigs. Danielis su- • merikiečiu ar amerikieči-lie- 
stojo kaip tik tikroje vietoje, — . .
jis paminėjo tik keturias. Jis J t“*“* 
nekalbėjo toliau ir nieko nesakė * 
apie penktą, nes neturėjo būti ■ 
penktos visuotinės pagoniškos Į 
valdžios. Danielis čia teisingai 
aprašė istoriją, ‘apimančią dau- • 
giau kaip du tūkstančiu metų 
iš anksto.

»»GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Ši radijo
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FMiną. perduodama: Vėliausių 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v.‘
vakaro.

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

Rugsėjo 27 d. — Emigra
cinės įtampos (Mėginimai 
ir sunkumai būti lietuvių-a-

paoaoiinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova* 
nų krautuvę, 502 E. Broad
vray, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Knletota

ir Tuuat

PARENGIMU
KALENDORIUS

šį pavasarį B. Aleksaitė, 
atliko Laisvės Varpo kon-’ 
certo programų Bostone. At-. 
siliepimai apie jaunos dai-' _ 
ninmkės sugebėjimus buvo pietų So. Bostono Lietuvių 
labai palankūs. Linkime jai Piliečių d-jos IU aukšto sa- 

Malontf įprisiminti. kad ši sėkmės ir būsimose išvyko- Įėję Tautos šventės minėji- 
jaunoji magistrė buvo ir la-jse. mas — koncertas, kurį ren-
bai gera Bostono lituanisti- e gia LB apylinkė. į
nės mokyklos abiturientė, o B Idstuvos • • •
taip pat ir aktyvi lietuviškų Aldonos Adomonienės va-5 Rugsėjo 29 d. LB Bosto- 
jaunimo Organizacijų narė. duvaujamos Trąųn - Allan- no apygardos Lietuvių die- 

o -i - ; ta ■ "»tie Travel Servteė~T9taigos itt mūfiuvos parke Brockto-

Rugsėjo 22 d. 3 vai. po

Sveikiname Dalią Jasai- organizuota ir inž. Alei- ne. 
brtę, parginamai trumpu c l d4u eluj_
laiku pasiekusią aukštojo kursjjl atimant, trečiadie-l 
mokslo laipsnio, ir linkime nį, rugsėjo 18 d., grįžta iš Spalio 13 d. 3 vai. popiet 
jai šviesiausios ateities! Lietuvos. ,So. Bostono Lietuvių Pilie

čių d-jos trečiojo aukšto sa-

D £ M E S I O !

TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
ir

GLOBĖ PARCEL SERVICE
Š93 West Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

TeL (617) 2688794
praneša, kad klientų patogumui įstaiga bus atidaryta 
kiekvienų ŠEŠTADIENĮ nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos, 
o kitomis darbo dienomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

1

EKSKURSUOS IUETUYĄ

livyksta: lapkričio 22 dieną (Vilnius, Lsaiagradbi) 

Grįžta: lapkričio 30 dieną

KAINA tik >649.00

[paskutinė šių metų grupė išvyksta GRUODŽIO 20 dieną toj 

1975 m. sausio 3 dieną.

KAINA 88 29.9 0

[jungtis prie ekskursijų gulima BOSTONE Ir NEW Y( 

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS *

NESIVELUOKITB*.

Balų ir legbkracUsą 

f TRANS-ATLANTIC TRAVEL

Ssstk Bsntan, Mm 02127 

293 Wsst Braadway, PJIBss 110

26M7M 

minkei Amam
(Pricayinotrri are effectivs August 1, 1074. Air fum sub-’ 

į jset to changes).

Lapkričio 17 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
75 metų sukakties minėji-1 IstOTiko
mas. , ui.įklauso nuo jo teisingumo;

• • • ’ nielis gi pasakė teisingai nežiū-
Lapkričfo 24 d. So. Bosto-1 rint kad->is <br
t j ttt nejvykusią istoriją. Todėl mesn© Lietuviu Piliečių d-jos TU gajjme pasitikėti juo taip pat, 

aukšto salėjeTarnovėn 11 Lie- kaip Jėzumi, nes Jėzus cituoja
tuvo kariuomenės atkūrimo -H “ato 24. Tas i*ts patikėtina-1 
56 m. sukakties minėjimas.

-teles toliau tyrinėdami j 
f pažvelgsime.
Į Jei dieviškos apveizdos dėka ' 

A* glraifvljva? į Danielis sugebėjo numatyti ir ‘
• “ 3IkC.Iljl.U3. j teisingai išpranašauti dauginu

kaip dvieju tūkstančių metų 
Vernais Ir pmetai, aki- svarbiausius pasaulio įvykius,.

mirlrų - straipamų rinkinyskad mes turėjome pasi-j 
S ’j;-—.. JL tikėti juo tuose dalykuose, ku-

praeitiesię aHWužJ|l6nų.aK- Pje ^j. |urj jVykti ateityje.

ri-

»

Namus Ii Įsuko tr viduje. 
Lipdau popierius ir 

dslcą, ką pataisyti reikia. 
Naudojo ttt gu

JON AS dTARlNSKAd 
22S Šeria BUI Ava.

TsL CO 6-M64

DRAUDIMO AGENTŪRA 
At'ieka įvairių rūšių

Kreiptis ssau adresu:

BRONIS KONTRIM 
bM Brosduay 

Se. Boston, Mass. 02127 
TsL AN 8-1761

3 AVA11 RASTIS

Nepriklausoma
tualiala ktemaimais, parašė. Bet dabar grįžkime prie aiš-’ 
Bronys Raitei 351 pat, kai-į kinimo apie ”atovylą“. Kai ro- ‘ 
na tfi flfl ! miškoji imperija pradėjo nykti, i

k L . . ' A«. t nebebuvo jokios kitos valdžios, i
DieesgBt m krultių.Aki galinčios užimti jos vietą ir|f 

mirksnių «kronikos, antri pasidaryti pasaulio diktatorių- > 
kny^a, parašė Bronys Raila. »»• Roma, !ki,tį ’ ’

...... j.. . , . melagingas MUcaųet mis* te». Taip tad stovylos. "kojos ir
Jeje lietuvių radijo valandos kas, parašė Jurgis Jašinskas, pirštai“ su irstančia “molio su 
Laisvės Varpo vakaras. 169 psl.. kaina $1.50. geležimi“ įtaka, tinkamai at-

♦ » ♦ —*-?. — vaizduoja, kas tikrai atsitiko po0-^1.-- J. o . < , ISton- Ro^os kariškos valdžios viešpa-
| Spalio 19 d. So. Bostono nė pjesė, parašė Bųlys Sruo- tav
. lietuvių Piliečių d-jos III a. ga, 130 pri., kaina $4.00.

• • •
• •

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

382 West Broadway, Sa. Baliene 
KARL MICHELS ir ROBEBT OWEN8

registruoti optikai 
s i A 1 e

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
pknftaat:

• AKINIŲ PRIRINKIME
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ IĄAIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LgfItJS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir K1TU8 REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
GaHms susikalbėti liet aviškai!

Madkiid (Matfaiv)
2 68-85 00 MMfcare

f, JMaatar Charge priiauuaa

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOSI
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI, tveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia Bsmuto jftsų gimtalasi, pa-I 
tįstamiems ir sau. JIB 8 os. 10 savaičių vartojimui, du-j 
sų užsakymus siųsti su $0.00 apmokėjimu—JIB LABO Į 
BATMY. MOT 8* 4MI1 AWl' CIWW, l«. «WW. JIW 
ĄUtoyyM.MM IfcteUCyfr
JIB stčrrins: 7 Stettgart M, Dulaeargueetr. 7*10, W. 
Germany. Vakrttaėne: J A J, 2817 W. M flt CMtoge; 
BOth Avė. 8 14th St., Cicero, 1040 W. 47th St, Chicago,

N.—ilMIii ATKllOTN.

mmMeseroem

zimo.
į Kalbėdamas toliau, pranašas 
' sako, kad “akmuo, kurs buvo at 
i plyšęs nuo kalno be rankų pa
galbos“ ir kurs buvo “ištikęs 
stovylą į jos kojas“ ir kurs pa
sidarė dideliu “kalnu, pripildan
čiu visą žemę“, vaizduoja Dievo 
Karalystę, kuri bus įkurta “anų 
karalių dienose“ — kojų ir pirš
tų karalysčių dienose. Be to, jis 

i dar tikrina mums, kad tu Kara- 
, lystė, kuri bus dangaus Dievo 
įkurta, “sutrupins ir sunaikins 
visas šitas karalystes, pati gi 
stovės per amžius“.—Dan. 2:44. 

i Dabar mes turime ties savim 
’t visą piunašingą regėjimą, paro
dantį vieną po kitos buvusias 

į pagoniškas valdžias, prasidėju- 
, sias su Babilonu ir nusitęsusias 
per ilgą amžių eilę iki išgriovi- 

< mo Romos, kaip visuotinės ka
ralystės, ir pagaliau iki sutrupi- 

Į nimo kiekvienos pagonių vai- 
ėdžios dalies Dievo Karalystės 
'įkūrimu ant žemės; tai bus į. 
i vykdyta šitų karalysčių dienose. 
I Viešpaties įspėjime Izraeliui 
apie “septynių laikų“ bausmės 
giulynę mes turime nurodymų, 
kiek ilgai galėjo būti “pagonių 
kukai“. Dauguma Biblijos laikų 
pranašysčių tyrėjų sutinka, kad 
“laikas“ arba metai simbolinėj 
kalboj reiškia 360 žodinės pras- 

metu įtaigi anie “septyni 
pagonių < fclRaT*r \uizduoja 2520 
metų. Prasidėję 606 m. prieš 
Kristų, tie laikai turėjo pasi
baigti 1914 V.M.

Vienok mes turime atsiminti, 
kad Bibliiinės laiko pranašystės 
parodo tik svarbesniuosius lai
kų ženklus arba žymesniuosius 
įvykius tautų reikaluose, ir tik 
tiek, kiek tie reikalai turi ką 

8U p,anu-

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

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. 3rd Street,

8priag VaEey, «- 61281

(Skelbimai)

Informuoja skaitytojos apie pasaaHnlas te
įvyktas, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai 
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimos. 
Jame neita įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kariame laukia
me abipusių pautsakymą Ir auomunių kiekvieno tinimui 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOMA LIEriTVA“ yra dinamiška, mtoų M- 
efvijea Isftraštia, ieškąs mojų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet stviras kiekvieno nuenumei. kerk koveis ir dirba ož 
aepriidaosumą Lietuva.

Metinė prenumenta JAV-«e 88.88 

Adreaaa:
7722 George Street, LaSalie-MentreaL 898, Ooetoe, CANADA
.............................. .ėįfri-'.į

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

BRPmUS MIUONUS dolerių

IrggeJe
to aee, SUSIVIENIJIMAS

kuri yra 
o teikta

SLA— jau turi daugiau, kaip tris na pūro 
kapitalą, tad je toauto tikra te

M» 8180.09 ttt $1688988
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ietines žinios
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS - KONCERTAS

1974 m. rugsėjo 22 jd-» sekmadienį, 10 vai. ryto šv. 
Petro lietuvių parapijos bažnyčioje pamaldos už paverg-

Savotiikas vertybių 

supratimas

Turtingiausia Bostono lie-

Grįži Perkūnas Krukonis . Pagerbs A Matjoiką

tus $2-3.000 (pernai jų pa
skirstė $1,725).

Paskutiniame valdybos po
sėdyje paskirta $25 Lietu
vių Bendruomenės apygar
dai rugsėjo 29 d. Broektone 
ruošiamai Lietuvių dienai, 
$50 — Lietuvių kongresui ir 
$50 — Dorchesterio Moterų 
klubui, kuris rengia savo 
banketą.

DėJ pirmųjų d'viejų aukų
kartų Bostone kalbės rašytojas VYTAUTAS galima batų £al tik tiek pa-Į 

ALANTAS ii Detroito. Tema: ”Ar Vytautas Didysis gir- j kad tokia di,delė ir:
dėjo Geležinio vilko staugimą?“ I turtinga draugija galėjo is- į

mesti kongresui bent simti-į
Koncertas, kurio programą atliks buv. Vilniaus ope- nę. Bet tokios aukos skyri-Į 

roo solistas STASYS LIEPAS. Akomponuos kompozito- į mas sav° amžių atgyvenu-, 
rius JERONIMAS KAČINSKAS. | s>o, bet dar merdinčio klubo į

j banketui "sušelpti“ yra tik-1
Po programos — kavutė ir pasilinksminimas. .ras nesusipratimas,

; 3:00 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje įvyks pagrindinis Tautos šventės minėjimas. 

Programoje:
Vėliavų įnešimas, himnai, invokacija ir atidaromasis 

šodu. . i , t

Perkūnas Krukonis, "Gar-1 Žymiam vietos visuomeni- 
so bangų“ radijo kolektyvo ninkui Antanui Matjoakai

tuvių organizacija — So.!”^8’.?1^20 iš šiy metų pradžioje sukako
Bostono Lietuvių Piliečių ! J18J^ureJ9 progos kiek ilgiau 60 m amžįaus, bet tik dabar
d-ia skiria ir auku neTme-ipabuvotl’ gimines; .......JJ ir atgaivinti savo lietuvių sudalytas komitetas jam pa-

I

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

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdyba

Serga J. Babravičius

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

STEPONAS KAIRYS

! gerbtu Komiteto pirminin- DAUGIAU ŠILIMOSkalbą.
Prieš grįždamas į Bosto-! kas A. Keturakis, vicepirm. 

ną, jis dar kiek pasidairė ir f A. Andriulionis, sekr. Kruo
po Vakarų Europą. • pis, ižd. H. Čepas.

■g=

MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

I
Carney ligoninėje dr. St.. 

Jasaičio priežiūroje guli i 
Juozas Babravičius. Linkimi 
jam greičiau pasveikti.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL FOP1ET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir n e k m a d I • n t n I s 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

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

Atsilankykite ir bosite maloniai nnstebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

jNAUJĄ 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

COSMOS PARCELS Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o,E. KARDELIENĖS DAINŲ 
__________ ____ tas. ■ Vedžioji. vdaa. __ _______ —-

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

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

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8*2868 

yra yieamteJė oficiali ištari

tiesiog iš W<

taria $ Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai*

Elood Sųuare 
Hardicare Co.

toe&uk— V. i. KMUlNA

S28 EAST BBOA»WA?
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

Banjamis Mror* Dažai 
Poptaro* 8iaaoa«

Stiklas
Vla-Mda reiknvaya 

BaUunaor*
Vlaokto Sauktai

Peter Maksvyti*
Cmd-tidJ.
49 Ckarch Street 

R. Miksa,
Atteka 
to ir projektavimo 
ko Ir rrfnjo, m* 
Mario pastatai, 
tarias, tookfto

k
fldS vm

Tekfoaao: 8988875

žmogaus — be ydos.
mOOOSMOSOOOoeMOOSOOOOOOOOOOOOM

A. J. NAMAKSV
Insurance

321 Country Club Rd.
Neirtos Centrą, Mass. 02159

TaL 332-2648 
»#••***••*•»**#*•#*••#•##*•#****•*

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kaina 96.00.

Paštu nssfamčiasaa.

►ta***************************************************’

greitai ir sąžiningai.
greitai ir

tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir lotų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2800

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakamio

okroPC DINIS 
METR1STAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mane

TEL. AN 8-2124

Dr. Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETRI8T8
Valandos:

; nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistau išpildoma gydytoją re 
ssptns ir turime visus gatavus vaistus.

M mik vaistą — eikit į notarišką vatatiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S^ Rsg. Pharm.

384 W. Broad way, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Tsisfsaas AN
Nuo g vaL ryta Mi 8 vaL r„ iii

noooooaooooaooosoonoooooaoooooooooooooaoasoasaoaH

H & T OIL CO., Ine.
941 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

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

Sk.abiakit.

r268-4662

Laisvės Varpas
) LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mase. 02402. TsL 580-7209

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Wovcester, Mase. 01604 
ToL 798-3347

Tiesiai iš Worcenterio 
čiam įvairiu siuntinius į Lieta, 
vą ir kitu Rusijos valdomu 
plotui Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybų medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
ntą. Turime vietoje įvairią via 
tinis gamybų ir importuotą 
prekių iš kitą kraštą visai io- 
momln kainomis. Bo to, siuačia- 
me nuilstą,1 pinigu ir galite at
sakyti ją gamybų prekes, čia 
sumokėsite pinigu, e 
ten vietoje galis pasirinkti

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

18 BOSTONO J LIETUVA

Pristatymas greitas ir 
garantuotai

mintomis kninomia.
Galima užsisakyti rublių

šaldytuvus ir pan.
Nau j an vedėjas

Atidaryta darbo

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCH1BALD- PREZIDENTAS

460 Wsst Broadvvay, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

Banku atidarytu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryta iki 3:39 vaL 
to Pietą,

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

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vaL ryto U 1*80 vai 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

DABAR
6%sž nemažesniu kaip $1,900 dviejų 

metų įspėjimu indėliu moka 
(Iš tikrųjų tu rūšim indėliai duoda

/' « 1 >

si visu kitu Indėliu muks

Nu įdėjimo dienu — Ku mėnuo prtak aitomi nuošimčiai — 

Banku veikta 109-tudu metu. - i> '

Šio beako direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susflalMU Ir HetuvttksL

viri $274,000,000

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikru Ištaigu atsikviesti 
gimiau čia pu uvs į svečiu 
ar nuolatiniam

tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti- 
kburfta. Vedėju A. Schyriaskl

8
valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

ToL 288-0086

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
nr juos pasikviesti į a v e i i u o*-geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi be 1 a u ki aa t — k o jaklo 
papildomo mokėsite.

Siunčiant pinigus Ir siuntinius | Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, {vairiu 
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: —- — — — — 9—5e-'

šeštadieniais 9 •— 12 vaL

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. BMtoa, Mm. 08127

VM tari, nd» juta.
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