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Seeond-daM postags paid at Boston,

Šen. L Kennedy 
„iškrito iš balno”

Jis atsisakė 1976 metų rinkimuose kandidatuoti į 

JAV prezidento kėdę, pagrįsdamas seivo sprendimų ne

palankiom Šeimyninėm aplinkybėm. Tuo atveriamas ke

lias kitiems demokratų (kandidatams.

Naujų prezidentinių kan-.rėjo pajusti Bostono priešin- 
didatų lenktynės kone visa-! tegracinėse demonstracijo- 

da prasideda nuo vidurio se, kur jis už vadinamąjį 
senojo prezidento termino, mokinių "businimo“ palai- 
Atseit, — nuo pusiaukelės kymą buvo savų tautiečių 
į sostą. Koks bus respubli- ne tik biauriausiais žodžiais 

konų kandidatas, tuo tarpu
dar perdaug garsiai nekal
bama, bet puoselėjama vii- Panašiai nedraugiškai jis 
tis, kad į antrą terminą ga-.buvo piketininkų sutiktas 
lįs pretenduoti dabartinis (ir vakarų valstijose. Visa 
prezidentas G. Fordas. tai, atrodo, ir nulėmė jo ap-

aprėktas, bet ir apmėtytas 
kiaušiniais ir pomidorais..

Ryškiausias demokratų 
"lenktynininkas“ iki šiol 
buvo sęn. Edwandas Kąpnę- 
dis, įvairiomis progomis ga
na garsiai pasiskardenantis
savo "liberalia“ nuomone ir 
dabartinės valdžios kritika. 
J jį buvo nukreiptos ypačiai 
Massachusetts demokratų a- 
kys, nes buvo manoma, kad

sisprendimą varžybose dėl 
prezidento posto šį kartą 
nedalyvauti.

Tą savo apsisprendimą 

jis pareiškė ir praeito pirma
dienio kalboje. Žinoma, čia 
jis labiau ryškino savo šei
mos vargus, trukdančius žy
gį į prezidentūrą, tarp kurių 
didžiausi — sūnaus vėžio li-

pats Kennedžių vaidas rin- Ka *r žmonos nervų pasilpi-

kimuose galįs turėti tam tik- mas' 
ros magiškos reikšmės.

Deja. atrodo, kad šiose

'Amerikos lietuvių
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Uthuaniaa Wsskly 
(Szeept for toro wssks ia Jnly) 
Pttfaftfchef <n So. Boston. Mino. 

flfam Kofaruary 9, IMI

Hondurt audroj žuvo
Seimas susirinks ateinan-i 

į šeštadienį, rugsėjo 28 d.,, 
■*ick - Congress viešbutyje.; 
Chicagoje.

žmonių
Upės virto ežerais, pakilo 12 pėdų aukščio bangos, 

Nuo 8:30 vai. atstovų re-j žmonės gelbėjosi, lipdami į taedžių (viršūnes ir ant stogų.
Į gL trati ja. 10 vai. atidary- Tūkstančius gyventojų palaidojo audros paplauta nugriu- 
»mas, sveikinimai, prezidiu-

vusi kalnų žemė. Sunaikintas ir krašto derlius.

. i

Peraai rugsėjo 24 d. Mirone mirė buvęs Ilgametis Keleivio savi
ninkas ir redaktorius, "Maikio su tėvu pasikalbėjimu“ autorius 
Stasys Michelsonas. Nuotraukoje jis su Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų S-gos pirmininku Jonu Pakalba (dešinėje) ir žur
nalistu Jonu Vilkaičiu, susitikę Keleivio redakcijoje 1971 m. 
gruodžio 12 kada S. Michelseaui buvo surengtas pagerbimas 
jo amžiaus 90 metų sukakties proga.

Sveikiname Aštuntąjį Amerikos Lietuvių Kongresą, 

kuris susirenka rugsėjo 28 d. Chicagoje. Linkime jam na

šių darbų. Linkime surasti ir tarti žodį, o tą Ibdį paversti

vybei puoselėti šiame krašte ir dirbti Lietuvos laisvei at

gautu

| no ir komisijų sudarymas. 
Vitos pirmininko 5 metų 
eiklos apžvalga.

Pertrauka nuo 1 iki 2 vai.

Paskaitos: "Žmogaus tei
sės Sovietų Sąjungoj“ (prof. 
Ir. Bronius Kazlas), "Lie
tuvos apsi-prendimo laisvė 
1 a? n tau tin ės teisės požiūriu“ 
'prof. Cherif Bassiouni). A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
darbų apžvalga (inž. Anta
nas Rudis).

Vakare 7 vai. banketas. 
Meninę programą atliks so
listė Audronė Simonaitytė, 
sol. Algirdas Brazis, akomp. 
programos vadovė Rūta 
Kilmonytė. Sveikins kongr. 
E. Derwinski, kongr. R.

sęn. R. Hruska, 
Angeles Times atstovas 

M. Seeger.
Sekmadienį, rugsėjo 29 d., į 

9:30 vai. ryto pamaldos šv. 
Petro bažnyčioej (110 W. 
Madison SL). o 1 vai. bai-

Esą, tiktai dėl šeimyninių 
priežasčių jis galutinai ir

lenktynėse šen. Kennedis griežtai atsisakąs kandi d a-

Nepaprasti svečiai 
Keleivy

Rugsėjo 23 d. Keleivio re
dakcijoje lankėsi Daneta ir 
Bronys Railai iš Los Ange
les ir Vytautas Alantas is 
Detroito, Mi. Juos atlydėjo 
Stasys Santvaras ir Juozas 
Kapočius.

Prezidentas Fordas 
Jungt. Tautose

j Greitai neišgelbėti jie žūsta | Karibų jūroje gimęs ura- 
nuo bado ir ligų. ir aukų ganas Fifi praeitos savaitės
skaičius dar didėja.

Hondūre daibavosi ir ke
liolika amerikiečių "taikos 
korpuso“ narių, bet tikima, 
kad jie išliko gyvi.

Šia proga galime priminti, 
kad po antrojo pasaulinio 
karo Hondūras mūsų išeivi
jai buvo kai kieno siūlomas 
"atsarginei Lietuvai“ steig
ti ir ten emigruoti "kompak
tine mase“...

Solženicinas kaltina 
Solochovą

ketvirtadienį taip žiauriai 
puolė Vidurinėje Amerikoje 
Hondūro respubliką, kad 
reikės kelerių metų, kol tas 
mažas kraštas galės atsi
gauti.

Ši tropikinė audra, kurios 
vėjas siekė iki 130 mylių 
greičio per valandą, nušlavė 
ištisus miestelius ir kaimus, 
potvyniai užliejo didžiulius 
plotus, vanduo sugriovė til
tus, išplovė kelius, ' užfiešė 
dumblu laukus.

j Iki šiol yra jau surankio
ta afpie 5,000 lavonų, bet

virsta iš balno ir jau pats 
ryžosi atsisakyti nuo pre
tenzijų į prezidento sostą 
1976 metais. O tam esama 
kelių priežasčių.

tuoti į prezidentus, nes ne
galėtų viso laiko skirti šiai 
atsakingai tarnybai.

Praeitą trečiadienį prez. 
Fordas kalbėjo Jungtinių 
Tautų posėdyje. Jis sakė, 
kad JAV tęs taikaus sambū
vio su Sovietų Sąjunga poli
tiką, stengsis užmegzti glau
desnius ryšius su Azijos ir 
Pietų Amerikos valstybėmis. 
Jis pabrėžė ir didelį J. Tau- 
tųvaidmenį likviduojant ga
linčius kam išvirsti tarptau-

Bronys Raila į Bostoną 
atvyko Kultūrinių subatva- 
karių sezono atidarymui, 
kur jis skaitė didelį susido-Į tiniu? nesusipratimus, 
mėjimą sukėlusią paskaitą.)

Ęgarsėjęs Nobelio premi- manoma, kad žuvusiųjų 
giamasis posėdis. paskaita ' jos lareatas ir tremtinys Sol- . ... ... , „ . .
"Jaunosios kartos lietuvių j ženicinas apkaltino sovietų kaičius gali būti dar žymiai 

vaidmuo Lietuvos laisvini-j rašyto ją Solochovą. kad tas didesnis. Be to. kaip Hon- 
me“ (J. Jasaitytė). kongre- nuplagijavęs ar tiesiai pasi- . . „ . . .so išvados (kun. dr J. satfnįi rašytojo Kriukovolduro kt>va‘ 3,1 ne,alme k°-

' mitotao nvonoro rwnin CflAPrunskis), kongreso nutari
mai. uždarymas (Adtos gar 
bės pirm. L*. Šimutis).

So. Bostonas dar 
"nepasidavė“

romaną "Ramusis Donas*

Šolochovas buvo ir tebėra 
uolus Kremliaus valdovų 
šlovintojas. Dėl to Stalinas 
jį laikė didžiausiu rašytoju, 

'apdovanojo ordinais, o kai 
įbuvo pradėta kalbėti apie

Nors So. Bostone didžio- minėto romano nuplagijavi- 
sios demonstracijos dėl mo- mA ^°*las kalbas griežtai
kyklų integravimo jau kiek 
pasilpo. >bet įtampa dar irKennedžiui pasitraukus išl ?ai 3^.

___ __________________ tautinio bendradarbiavimo j mAlrvVU-nngo, dabar rimčiausiai? J numery. J reikšme ūkio sritvie ir raža-
Pirmiausia, "moralės“ ar-• demokratų prezidentiniais j q-a^ taut|^o^-ntas ^bėjo noromH tat-nf antini

gumentu nustūmus nuo sos- kandidatais laikomi šen.
to prez. Nixoną, tas pats 
teisingumo mastas galįs bū
ti taikomas ir Kennedžiui. 
O šio biografijoje jau neiš
trinamai yra įrašytas nelai
mingasis Chappaąuiddick 
salelės įvykis, kur paskendo 
mergelė. Nors teismas tada 

Kermedžio kiek sunkiau ir
nenubaudė, bet dabar politi
nėse varžybose toji pasken
duolės šmėkla vis dažniau

Henry Jaakson ir šen. Wal- 
ter Mondale. Be to. nemažų 
vilčių turi ir Bostono majo
ras Kevin White.

Nixonas paguldytas 
ligoninėn

Buvęs prezidentas Nixo- 
nas pagaliau sutiko atsigul
ti Long Beach ligoninėn. Jis 
serga venų uždegimu, ir ta 
liga vis sunkėja.

minėjime 
rugsėjo 22 d. Šventę rengė 
LB Bostono apylinkė.

Britanija rinks
parlamentą

šių metų vasario 8 d. bri-
j tai rinko savo parlamentą, į
i kuri išrinko 298 darbiečius,
į 295 konservatorius, 15 libe- •
ralų ir 23 įvairių kitų gru
pių atstovus. Kaip matome, 
nė viena partija negavo 
daugumo?. Nuo to laiko 
kiaštą valdo darbiečiai, bet 
neturėdami parlamente dau
gumos, negalėjo sėkmingai 
valdyti. O kraštas yra labai

dėjo paremti tarptautinį 
maisto atsargų fondą.

Jo kalba buvo sutikta la
bai šiltai.

Baltieji į mokyklas savo 
vaikų jau antra savaitė be-

užd raudė.

Prisimintina, kad iki šiol 
1 nėra tikrai išaiškinta, kas y

mitetas praneša, apie 600, 
000 žmonių liko be pastogės;

Nelaimės dydį galima įsi
vaizduoti jau tik iš to fakto, 
kad kai kurios upės staiga 
pavirto net 20 mylių pločio 
ežerais, vėjas sukėlė apie 12 
pėdų aukščio bangas, ir be
liko neužlietos tik medžių

veik neleidžia, o juodukai ar Maigiris. Plačiai kalba- 
atvežami policijos apaugo- ma, kad P. Cvirka pasisavi-

ra ir tikrasis mū?ų "Frank viršūnė?, į kurias lipo gel- 
Kruk autorius — P. Cvirka ,dėdamiesi žmonės.

iškyla, sudramedama paki-j Njxono nuotaik, gadina 
lią nuotaiką. jr tebesitęsiančio? jo buvu-

Be to Kennedžio oriešai' “VP“"8* irbyndwd««M guokiįje pidšt^e,'ir" "jam 
ne to, nenneozio pnesai, byloa> kunos€ J1S yra kvie-;kaip dk dabar yra reikalin-

litas) v įnirti ’ _po Watergate skandalo yra Imamas liudininku. ga tvirta valdžia.
linkę kelti ir tos paskendimo1  ........................... . m jr j Todėl darbiečių vynau-
peržiūrėjimą. Prez. Fordas prižadėjo (gybės galva Wilsonas ir nu-

aplankyti P. (Koriją su tąly- tarė skelbti rinkimus, tikė-
Na, o gal didžiausią mo- fcad li<i to vizito ton bū-' damasi? juos laimėti. Rinki- 

ralinį smūgį senatorius tu-t sušvelnintas režimas. mai bus spalio 10 d.

ie. Mokyklos aplamai visa 
laika yra saugomos polici- 

. j jos. Pastaruoju metu kažkas 
a 1 I nakti amšaudė ir Columbia 

J Point juodukų ^vvenama 
rajoną. Sakoma, kad į So. 
Bostoną esąs ahvvkęs net 
Ku-k1ux-k1ano vadas, iu va
dinama? "drakonu“, ir keli 
nariai, kurie čia oasfraide- 
no baltuose marškiniuose ir 
®u krvžiumi juodukam gąs
dinti.

Vitas suėmė 
j 32 komunistus

Į Jugoslavijos diktatorius 
• Titas įsakė suimti 32 komu- 
Įnistus, Maskvos šalininkus, 
i kurie esą ruošęsi jį nuversti. 

Anksčiau nuo maskvinių

Pakalnėje esantį Cholomano jam Margirio atsiųstą 
veikalą ir jį išleido savo miestelį audra naktį smogė 
vardu, šį tą jame pakreivi-! tokia jėga. kad jį užpylė ne 
n^8’ tik vanduo, bet ir nusunku

sios kalno žemės ir uolos. 
Čia žuvo apie 3,000 žmonių.

Sovietai išleis 
MM0 žydų

v .. ., . .. • Pranešama, kad uraganasKremliaus valdovai suti-i _ _ ®
ko išleisti išvažiuoti į užsie-' artimesnėse prie pajūrio sri-
nį kasmet ipo 60.000 žydų tyse žUnaikino 75 procentus 
mainais už JAV prekybos'
lengvatas Sovietų Sąjungai, i v*sll namW» 90 procentų ke- 

Ar tuo emigracijos ”atly-’lių ir 80 procentų bananų,
džiu“ galė« pasinaudoti ir ... . . . ... ..kitos tautybės, labai abejo-, cuknn,« nendr”» lr k,tok,° 
tina. ; derliaus.

šiuo metu Hondurui yra
Bostono Univeniteto Mo-'teikiama tarptautinė pagal- 

diciaoe mokyklos mokslinin-,, Anssciau nuo movimų "''rį ba bet yra sunku ir helikop-
• komunistų ir sovietų agentui kai posiskolo tiksimi lityrą; > ...
‘Titas buvo apsivalęs dar. nervų colių pasikeitimas, ku- į teriais surankioti visus žmo- 

LMklj« kMinM, aartijn va- Sutino laikais, tuo ąiĄelda-, ria jvylnte fanogui amtanL' g meda vienių, nuo 
das Edirardas Glerekas spalie mas prieš save didelę Mask-j Tikimasi, kad gal bus gali-.
8-9 dienomis lankysis Washing- vos rūstybę. Į1®* i* vyksmą pristabdytu, stogų ir kitų panašių vietų.

f
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lieteli metai be 
Stasio Hicbelsoiio

ko, net žymiai brangiau moka negu britai.
Bet artėjo kita tada — pieno. Dafbar jau daug kalbi*

ma ir rašoma, kad žiemos metu, tur būt, teks normuoti 
pieno pirkimą, įvesti korteles*. Pienas šiuo metu, palygim 

i ti, pigus. Kad jis nepabrangtų, dabartinė datbiečių Vy- 
i riausyfeė nutarė primokėti ūkininkams. Tačiau ūkininkai

nepasenę Linkėjimai lionei sutemai 
įteiks premiją

PanktaSSS Amerikos Lie-
posėdžiavo Kaip jau rašėme, šiemetrtrv J* T.Z — —

NEW YORK, N.Y. •’V
N. Jaslukyn&itės parodlT'

Nuo spalio 14 d. iki 28 d. 
1986 m. birželio 27-28 die- Vinco Krėvės literatūrinė pen an(j Brush galeri- 
nomia. Kėfctvio birželio 25 premija paskirta poetei Liū-

Stasys Michefcmum, gimęs 1881 
m. gruodžio 13 d., miręs 1973 
'm. rugsėjo 24 d.

ruja paskirta poetei uu- joje> 16 East ,10th jgew
nepatenkinti, jiėms dar, sako, nuostolingą, ir jie mažins d. ponery tada jam taip pa- nei Sutemai (Zinaidai Na- yorke, atidaroma dailinin-

Velionis politikos, visuo- *! gamybą, ir bus tada, kad visos gatvės laukia pieno, bet linkėta: gytei-Katiliškienei) už poe- Natalijos JasiuRyjiaitės
--------i— 1.1-..-: . - - - ”Badmetis“ ’ - • •--------- >

sueina vienen 
mirė vienas šė

le Šiandien 
metai, kai 
tyi.
niausiųjų ir darbščiausiųjų 
JAV lietuvių veikėjų Stasys 

-Michelsonas. Velionis nuo 
pat atvykimo į Ameriką 
1906 m. gegužės 2 d. visą 

•laiką išgyveno Bostone ar jo 
priemiesty. Nuo 1908 m. jis 
redagavo Keleivį ir 1945 m. 
jį perleido Socialdemokratų

meninio gyvenimo klausi- 
: mais ar mokslo pupuliariza-
• cijos straipsnius sugebėjo 

rašyti aiškiai ir savo to meto 
skaitytojams suprantamai.

Kelis dešimtmečius reda
guodamas Keleivį, jis tokių 
straipsnių prirašė tikrai ga
na daug, o, be to, dar sure
daguodavo storą Keleivio 
kalendorių ir parengė kelias

• dešimtis mažesnių ar stam^
Į besnių leidinių. Jo stam«
blausia 500 puslapių knyga 
"Lietuvių išeivija Ameriko
je“ yra vertingas šaltinis A- 
merikos lietuvių istorijai pa-: 
žinti.

Paskutiniuoju metu jis 
linko medžiagą dar dides
niam veikalui apie revoliu
cijas ar 1917 metų revoliuci
jos poveikį Lietuvai, bet to 
darbo jau nelbesuspėjo nė 
pradėti rašyti.

St. Michelsonas buvo ko
vos žmogus, iš jaunu dienu)

jo pakankamai nėra. j , ..
’ Linkėsime, kad šiame

Visa bėda ūkininkams yra ta, kad nepaprastai kyla Įčdttgrėšė jis (Balsas nemo-
pašarų kainos. Dėlto fik poezijoje yra pažaidas duoti kar- Gricių dnhti kaip lygus su 
vem pietumapelsinų ar vakarienei vyno ir laukti, kolsu ^negirdimas, nu-
ta raguota bus galima pašokti. Tikrovė yra šiek tiek ki- V?.
tokia, ir dėl jos britų "The 6MT rugįHŪffio 3 d; «-
spausdino tokį neįprastą vedamąjį:

. zijos nr.Kuų kūrinių paroda.

paremtos vienybės ir bend
ro auį^hdšino> kad varžyty- 
nle fr grtįtibė fctfra Lietuvos 
vadavimfr darbe yra tik be

jėgį eikvoji-"Atsugyje, Japonijoje, Žemės Ūkio ministerija šeHfc __
holšteinrnee karves laikraščių popieriaus ir ihelašu riiįiPį 
niu, ir sakoma, kad pieno kieids yra geras. Sterlinge, Ko-.. 
lorado'valstijoje, Ceres Land Comįpatty peni savo įOOŠP- kaitas
galvijų jų pačių Išmatomis. WeyftHdįyje centrinė žrtnėš 8a^e pžtikrin-
ūkio ministerijos veterinarijos laboratorija leido galvi- mūadbfee dar yra
jams kaip maistą naudoti sudžiūvusias paukščių išmatas. ėtgfriia tas pasiryžimas, ar 
Po 35 svarus tona už .paukščių išmatas yna geras pfrlti- 
nys, kai palygini su 100 svarų kainuojančiomis sojoft pu
pelėmis. Buvo pareikšta, kad Shilėy WilHamš (Britotijbš
kainų ministerė) su pasiteariciMmū sutiko srtĮtyriią nUtaMti ____ ____  ____ ~
paukščių išmatas. "Kiekvienas galimas naujo pigaūš jfrū-*Sįė ’į *ehi?nią
leino šaltinis“, sakė ji (tačiau tada, kai buvo rt(pozicijfcįė}, [kėSį jtaaAoe h&vės atgavr- 
"turėtų būti pilnai išnaudotas;.. Turėtų būti atidžiai pėr-’nią. cftt, paifrrtę tuos, kurie 
žiūrėtos galimybės panaudoti jau naudotas atliekas“. JnėSttšVyravo savo tikėjime,

"Karvįs, suprantama. jai žiūri į tei labai iš arti. Ne- v®’LjjUnuolia.i te??e' ■ ,,o„, . ,
vis ėjęs prieš vėią. vis klau-Į galima ėsti "Asahi Shimbun'1 (japonų iaikragtis). kad f S, Į; 'r. ufci ■l?-“’
žXste rod om a k^timl ”e8U'*fum: su nuotaika, pabusime gavę lis (1966) ir dabar ’
žengęs tų rodoma kryptimi. iaso gahma ]auktl ^ebuldo. bfet jie negali užslėpti rašalo 'nau;„ jr dide3nio pasi. juOtas Badmetis (19

(pleištą 1972 m. Jūrų skau- Sekmadienį, spalio 20«.d. 
hjOS korporacijos Ginta- nuo 2 įki 5 vai. popiet paro- 
ras). Premija bus įteikta š. dos lankytojai bus pavaišin- 
m. spalio 5 d. Montrealyje. šampanu. • f

Jury komisiją sudarė dr. Paroda atidaryta kasdien 
Jūratė Ciplijauskaitė - Tan- nUo 1 įki 5 vai. vakaro. ’ « 
nėr, dr. Henrikas Nagys. Visi moloniai kviečiami 
Monika Jonynienė, Rima paroda aplankyti.
Tekutytė ir Vilius Peterai-
tis. NASHUA, N.H.

ir. jei taip, tai 
iė kongresai, 
besfrenkantfc 

yra ge- 
priėdtobė patiems

Ši premija yra skiriama Ruošia įdomią popietę 
nuo kas dveji metai. Iš to laiko-1 įvadui naujam rudens ir 

tai’pio derliaus artimiausi žiemos lietuviškos veiklos 
■kandidatai dar buvo Kazio sezonui Balfo skyrius ruošia 
Bradūno "Pokalbiai su ka- linksmą lietuvišką popietę 
ralium“ ir Antano Gustaičio' parapijos salėje rugsėjo 29 

1 "Saulės šermenys“. d. 2 vai. popiet. Programą
I atliks Keene kolegijos stu-

Liūnė Sutema gimusi Ma-kentė Julė Grauslvtė. talki- 
žeikiuose. vidurinį mokslą |nant bostoniškiams su Gin- 
baigė Vokietijoje, literatūrą: tarų Karosu priešaky, 
studijavo Innsbruoko iri A ..Preiburgo i. Br. univereite-| Po P««> am°s ~ hetuvls-
tuose. Jo? poezijos rinki-, 
niai: Tebūnie tartum pasa-|

kos vaišės su pyragu ir ka
vute ir kitos linksmybės. 

Balfo skyrius pereitą se-

linbnS1 s,™ skoni°- Ta’p pat ne«a,i’na8 dalykas, kad Ceres Land Com-' įav0 tikslam siekti“.
Iinkoje, p, ieane-0 supratęs sugebėjusi apgauti 6.000 karvių, idant jos galu f
lietuvis, gerai išmoko lietu- f . , 7. za ,_• , • u i__  : vatų. kad jų pačių mėšlas yra žole. O klek gi bntų karvių?

(japonų laikraStis). kad į”^7 zoną surinko ir pasiuntė sa
vo centrui $500 aukų ir dar 
Albai $100.

Skyrius turi 32 narius, bet 
jam padeda visi sąmonin-

nremi- 
(1972).

Dabartinė laureatė
gi britų karvių "Mes* linkime,'kad sis A- viena pačių originaliausių!^1^1 Nasbua ir anvlmkes 
,šaj„ menkos Lietuviu Koncrpsas mPTviins | lietuviai. Palfo metini vaių

skvrius ruo'šia lapkričio mė-
pasikaibė-J Prieš det^os^verg^ ma išsakydalna skaudžiai
re Keleivi!™ cara. Su teis kovotojais liams. Visos karves, ne taip kaip žmones, .pnklausč ty- ^^7mina^ j*, ir jau„0 rėgantj žmogaus širdies 

»pafefryžftnb ko^ą tęsti toliau tragizmą. Tokio atžymėjimo

’Maikio su tėvu
jimais“, jis padarė Keleivį]su cara. Su tais kovotojais 
tada labiausiai mėgstamu jis pasiliko ir Amerikon at-t Kajai daūgumar.

nesj.
Kor.

laikraščiu. Labai daug čia wkes, nors dėl to teko pa- 
gimusių, tėvų verčiami pa- ’ tirti ir daug įvairių nemalo- 
skaitvtį jiems Maikio pari-.numų.
kalbėjimus, ir patvs išmokoj Žinoma, kam ir kiekvie- 
gerai lietuviškai kalbėti ir į nas žmogus, velionis yra ne 
pasidarė sąmoningi lietu-1 karta ir klydęs, nė kartą ne
visi. Tuos _ pasikalbėjimus suspėjęs su^ dideliu timu paremtos demonstracijos niekur nenuves tavęs. Jei- į Filmų aktorė Rūta Kilmo-
velionis raie kas savaite .1- besikc.cancio gvven.mo J hoBteįninės tei jau bus' nyU yadov.ua Amerikos

iiuiivuiiio un v*- -P®n»kdičfuadk ”Asahi Shfri&un“ laikraštyje. Turint gal- • Lietuvių Kongreso banketo 
tik pora dienu prieš mirti, sada iis briko Lfetavanfl^ v0!ie ««npjos 'krize >f proteino reikšme, deja. te- 28 4 pw®-
Nesutrukdė jam tos --kilties ros laisvės ir demokratijos gu ir kažkaip būtų liMna, karvėms nieko kito nebelieka, ram“- 
rašyti net žmonos mirtis. Tai ir visada dėl to. karo oatsai l<aip tik gyventi atsiminimais. Senų senovėje visos karvės į - . ii*YS — ATSTOVAS me mirė 79’tuosius m«tus ei- 
nepaorasto pareigingumo ir išmanė, raštu ir žodžiu ko-1 ėdė žolę, buvo mylimos ir buvo žinomos, kaip sviesto vo- j * - A damas pulk. Įeit Vincas
daribštumo pavyzdys. 1 vojo. ’ gonė“. j, VLIKO TARYBOJE

giau nei per 65 metus ir pas-! diktuojamomis naujomis sa- 
kutinį jų atnešė i redakcija lygomis ir mintimis. Bet vi-

"Ne ką karvė ir padaryti gaili šitokiomis aųrtinkybė-;
I už mūsų tautos ir gimtosios ir įvertinimo ii jau seniai sa-

metais, dviems valandoms užkimšdamos greitkelį M6. 
Bet kaįp kiekviena nuosaiki, padori karvė galėtų supras
ti, tokioje demokratinėje visuomenėje, kaip mūsiškė, įsiu- į

žemės laisvę.“
v
ROTA KILMONYTE 

LIETUVIŲ KONGRESE

tragTkos gaidos kūryba nu
sipelnė.

Mes nuoširdžiai sveikina
me maloniąją Zinaidą.

(ŠVEDIJA

Mirė pulk. V. Blažys

Rugpiūčio 12 d. Stockhol-

Laisvalaikiai
Pienas šiltas, pieųas balto

»•-

Blažys. Jis yra bostonienės 
i ... Halinos Antanavičienės dė-

Vadinasi, poeto žadėtieji karvėms geri laikai, matyt, | Neseniai Chicagoje įvyko dė.
jau bus nebegrįžtamai praėję. flietuvių Krikščionių Demo-;

kratų Tttybos sesija. Daly- , Velionis ligi Lietuvos ne-

• i Ą*'*-

1 Jonas Gvardijom*; >
r ;

IR MOTERYS PRADĖJO 

NEATSILIKTI
* iki •

1965 m. JAV viso labo po
licija buvo suėmusi 599.768 
moteris, o 1973 m. suėmė 
'jau 997.580.

1967 m. vienas iš 9 suim
tųjų buvo moters, o 1973 tft. 
jau vienas iš 6 suimtw’u. ?.

Suimtų moterų už plėšika
vimą skaičius per minėta lai
kotarpį padidėjo beveik tri
gubai. o įveltu i narkotikų 
bizni net 1032%. Tokiu nu- 
rikaltėliu 1965 m. tebuvo 
6,188. o 1973 m. — 70.068.

Gali būti, kad kai kurie skaitytojai žino ir atsimena 
Juozą Tyriiajvą, poetą ir buvusį "Vienybės“ redaktorių. 
O jis yra parašęs 1923 m. išspausdintą "Pienišką dainą“, 
tokį entuziastišką eilėra&tį. kuriame, be kita ko, dainuo
jama šitaipos: t i ; j

Pieno, pieno visos gatvės laukia.
„ Karvės pienas žydi saldumu.

Pienas šiltas, pienas balto plauko,
Jis iš lauko plaukia į namus.
Jei turėčiau savo laimės karvę,
Jai bučiuočiau žydinčius ragus.
Savo sieloj šaukčiau: salve, salve!
Mano sieloj — linksma ir smagu.

Tasai himnas karvei dėl jos duodamojo pieno tuo 
jdar nesibaigia. Poetas dar sakosi, kad jis tai karvei duo- 

. tų pietums apelsinų, vakarienei — paragauti vyno, ir jo 
karvė nešiotų sidabrinę grandinę ir mokėtų šokti ir juo
kauti.

„GANA 
TO JUNGO"

Šfci gausus skaičius rinkti- priklausomybės praradimo 
>s organizacijos veikė-1 buvo aktyvioje karo tamy- 
ąvafrių kolonijų. Bos- boję. 1943 m. pasipriešinus 
krikščionims demo- nacių pastangoms lietuvius 

atstovavo Stasys. mobilizuoti, pulk. Blažys bu-
iv

Trandiačijas lietuvių kai- tas ašmuo. neprikJau^is nei 
ba per Radio Liberty pla- vienai iš šių trijų tautybių. t Lūšys, jis buvo išrinktas ir 

nik į pavėtytą Lietuvą Kai kurioje lietuvių spaudo- tos sertjoš pirmininku.
ptsdėti 1975 m. sausio 1 d. .je paskelbtas pranešimas,

] kad vadovu paskirtas lenkų 
Tfan$iacfjoS bus vykdo-j kilmės asmuo, yra klaidip- 

mos iš Muencheno, Vak. Vo- ’ gas. Minimas asmuo tarnau- 
kiėtijojė. Lėšos transliaci- ja asmeniniame skyriuje ir 
joms lietuvių kalba jau yra j yra atsakingas už tamauto-

Igautos, ir ieškoma tarnauto- ’ jų samdymą visiems Radio 
jų Radio Liberty lietuvių; Liberty transliuojamų kafcų 
skyriui. Lietuvių skyrius, ti- skyriams.
kimasi, bus sudarytas, iš še
šių asmenų. Penki B jų dar-: Patirta, kad latvių ir esti} 
buūtis Radio Liberty įstai- kalbomis transliacijom pftk 
gojė Muėnchene, o šeš&aiš dėti l«os jau patvirtiMol, 
NeW Yorite. Pastarasis turtą bet kol kas dar nepaskfrMl. 
uždavinį riiošti specialius Taigi šioms transliajijonte 
rejtfrtažūii ir rūpintis speci-, persohalo samdymas dar rtė- 
allbs inbrmaėihės medžią- vykdomas.
goti teMtiniū bei straipsnių 
užsakymu Radio Liberty or-

Matote. ką reiškia karvė, o ypač pienas. K tikrųjų 
ir J. Tysliava gieda juk karvei himną ne dėl jos gražių 
plaukų ar nagų. bet dėl to saldumu žydinčio pieno.

ganizaeijai nepriklausan
tiems asmeninis.

JAV LB 
Reikalų Taryba yra 
Liberty paprašyta 
kauti kvalifikuotų 
tamdotojų ėuradmo.

>a yra Radio

Reikalaujama, kad kandi
datai į Radio Liberty lietu- teresūoti yraprafcfttf i 
vių tigrių mokėtų Kėtūvių, Lithrtialais 
anglu ir nišų lulbu. Yp»« tMntr W 

_________________________________ _______ ________ . (iro ltetarfij k»tbM'| CjjrtjĮ «*•
metu pradėjo stigti cukrau (lautatemos eilfeBj’ JAflSISi
Šios vilties, kad visoms užteks to cukraus, Derbio miesto ^ų. •
moterys buvo sukėlusios parduotuvėje didžiules mušty- *
nes). Kaip tasai cukraus reikalas bos sutvarkytas, kol kas Roberf Tūck griežto pa
niekas nežino, net ir ministeriai, nes Jamaika cukrinių neigęs žinią, kad Pabaltijo «
nendrių žaliavą pradėjo pardavinėti ne vien išimtinai bri- kalbomis transliaeQty sky-( ** ,w“t" 
tams, kaip iki šiol, bet ir kitiems kraštams, kurie, be kita1 riui vadovauti esąs parink- V. Mažorais

Tačiau gana apie poetą ir tas lietuviškas karves! Bū* 
kim rimtesni. Pakalbėkim, sakysim, apie britus, kurie šiuo

Yra pasauly ja (Ik jEtttyft*

vo vokiečių suimtas ir drau
ge su kitais įkaitais laiko
mas Stutthofo koncentraci
jos stovykloje. 1945 m. su 
nedidele buvusių to lagerio 
kalinių grupe Raudonojo 
Kryžiaus buvo perkeltas į 
Švediją ir čia pastoviai ap
sigyveno.

Velionį ir į kapus palydė
jo buvę Stutthofo koncent
racijos stovyklos kaliniai 
pulk. O. Urbonas, V. Mei
lus, ir inž. Kl. Gumauskas, 
kuris prie kapo pasakė ir at- į 
sisveikinimo kalbą lietuviš
kai ir Vediškai.

Velionis paliko našlę Ele
ną Blažienę.

rMTOilUB 
•MntMtas Kipro BieHalo alflk 
aiaiaią tonas. Jis lieiia a£aą 
asprikteoBonyMo 1917-1919 UU

Svarstyta Lietuvos laisvi
nimo klausimai, tarptautinė 
padėtis ir Lietuva, o taip 
pat santykiai su kitom gru
pėmis. Stipriai pasisakyta 
už visų lietuvių glaudų ir 
šklandų bendradmbiavimą,
Vengimą bereikalingų tarpu- 
šaryio įt&Ajpų. o taip pat di
desnio dėmesio reikalingu- 
ipą Europos demokratiniams 
knštamsę siekiant greites- 
Atir laisvės aušros Lietuvai.

Aptarti aktualieji organi- 
tacbriai reikalai, "Tėvynės 
Sargo“ rūpesčiai, jo sudaž- 
ninimas, inormadnio biule
tenio leidimas ir kt. Papil
dytas K D. Sąjungos centro 
komitetas iki 9 narių. Tuo 
šautuoju nariu ivestas bos- 
toniNtie Stasys Lušvs ir iš- 
Nriktas centro komiteto vi- 
ęėpfrtnininku Vliko reika- 
mfriSi Nuo tos dienos iis bus
fr ’ knyga yra geriausias ŽMOGAUS DRAU.
rfauftlo Lietuvos Išlaisvini* GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA, 
mo Komiteto Taryboje. IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS.

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA fcOVANA.

Ak». _ k.te -- o? KELEIVY GAUSIA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
rLUĮ^*.irj!kl.1H^' - NAUJAUSIŲ UĖTUVISKŲ KNYGŲ.

Tuščia galva — didelia 
sunkumas.

dirt i

« »

yadov.ua
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tvarstomas prezidento Nix- 
ono atsistatydinimo klausi
mas, tai krašto apsaugos vir- 

perspėjo visų dali
nių kariuomenės vadus, kad
visi įsakymai turi eiti tik per 
jį, o ne tiesioginiai iš prezi
dentūros. Tai dėl atsargos, 
kad prezidentas vienas ne- 

Igalėtų padaryti taip, kaip 
tu sakai.

— G r'š. Maiki, tuo tavo’ 
aosaugcvimo vii ši ninku bū-> 
Čiau paskyręs savo frantus j 
Zaeirką ar Bambicką, ir bū-į 
tume padarę viską, ką tiktai

f norėję.

— Tėve. tokių perversmų 
Amerikoje dar nebuvo. Ir 
dabar klastas pergyveno 
sunkų laikotaruj. kai vis*
'žmonių išrinkti vicenrezi-1 
denhas ir orezidentas turėjo 
atsistatydinti, bet kraštas 
vis tiek tvarkė i konstituci
jos ir įstatymų numatytais

{pagrindais, ir nei vyko jo- 
ikios suirutė^ ar valdžios už

grobimo. Tai rodo didelį 
subrendimą kongreso, sena- 

dideiį žmonių pasitikė-
*i jimą teismais ir kariuome- 
• nės ne-ikisimą i politika.
, Dabartinio prezidento am- 
įnestrja Nixonui gali būti 
'kritikuojama tik dėl to. ar

, fa* reikėjo ar ne, bet ji yraP™*“*"1* nwUrvta teisėtai, nes prezi-

Skuti stovykloj Kanodofe

Virfuje Gintaro ir Ąžuolo skautų stovyklos vadovai. U kairūs Į 
dešinę va. č. Kiliulis, ps. V. Dilba, s. L. Kiliulienė, v.»L A. Seiki 
ir ps. A. Baltakienė. Apačioje keli stovyklautojai, kurią tarpe yra 
bostoniečiai Jūratė Dambrauskaitė ir Algis Baltušis.

L. ŽURN. VALDYBOS 
KANDIDATAI

PADEKITE IŠLAISVINTI 
SM4KUDIRK4!

_ _x . . ,• * o Tai Gražinos Kufikaus-
Į Liietuvių Žurnalistų Są- jcaj^8 . Paegle prarymo žo-

jungos vykdomuosius oiga-, ^ kuriaifi j Uigia 
nūs nomuukujoo bžugtos s. t valstybės
ra. rugsėjo 1 d. Į LŽS cent-; pmartamęntn pareigūiuus,

*! senatoriais, kongresmanais 
sutiko būti renkami šie as- į -r kkaig įtakingais asmeni- 
raenys. visi » Chicagos:
Vladas Būtėnas, Jurgis Ja- 
rrušiitis, Juozas Kapačins- 
kas, Vytautas Kasniūnas. E- 
milfja Pakštaitė, Algirdas 
Pužauskas, Juozas Vaišnys.

mis.
Rugsėjo 15 d. Asbury Park 

(New Jersey) Sunday Press 
išspausdino ilgą straipsnį, 
kuriame papasakojama Si-, 
mo Kudirkos tragedija ir 
didelės Gražinos Kulikaus- 
kaftės - Paegle pastangos Si
mui išlaisvinti. Straipsnis. 
Daįvairintas didelėmis Simo 
Kudirkos šeimos ir Graži
nes, kalbančios telefonu 
rugsėjo 1 d. su (padu Simu 
Kudirka, nuotraukomis. Tai 
buvo pirmas ipasikalbėii-

t
V-

— Maiki. mes dabar turi
me mielaėirdingą preariden- 
tą. Jis visų pirma žadėjo te
leisti tiems, kurie nenorėjo 
tarnauti kariuomenėj ir par
bėgo | Kanadą ir kitus kraš
tus, jeigu jie sutik? afifirtr 
tam tikrą pakėtą. Paskui jis 
atleido visus griekus buvu
siam prezidentui be jokios

S.J., ir Danutė Vakarė
Į kontrolės komisiją— vi

si iš Toronto: Leonas Ado
mavičius, Pranas Bastys, dr.
Juozas Kaukelis ir Stepas 
Varanka.

Į garbės teismą — visi iš 
Los Angeles: Jonas Kuprio- 
nis, Ignas Medžiukas, dr..
Petras Pamataitis ir dr. Gri- ra**. kai jis buvo paleistas iš
gas Valančius.

Kandidatų sąrašas per
duotas rinkiminei komisijai 
Chicagoje.

Alfonsas Nakas,

Nominaeines komisijos 
sekretorius

1668 Bowers Avė. 
Birmingfcara, Mich. 48666

kalėiimo. Su Simo motina 
Gražine jau yra daug kartų 
kalbėjusi.

Gražinos vyras vra latvis, 
medicinos ūdytojas, gyve
na Locut, N.J.

Pkragink tavo pažįstamu* 
iisireivti Keleivį. Jo kaina

$7.0fc

n
9

"Romuvos“ stovyklavietė- laužas ir vieną kartą lietu
je. pusantro šimto mylių į. viski šokiai valgykloje. Bai- 
šiaurę nuo Toronto, nuo lie-' giantis savaitei buvo vienos 

' paros iškyla. Visą dieną rei- BALTIC APTS CONDOMIN1UMS

806 71«t Avė, St Peterburf Beach, FU. 33706
1 ir 2 Miegamąją batai, gražūs, aaodsraūa, patogus, arti 

jūros, krautuvių ir autobusų. Nedidelis vienetas,

griekus. ir dar atsigultų ant . . .. ,. • — •savo kiemo kryžium žemę! €ntes tun tokl* teisę‘ Į pos 28 d. iki rugpjūčio 4 d
Juk tada visokie įpiemei^a- — Na. gana , Maiki, tų veikė Gintaro-Ąžuolo mo- kėjo žygiuoti per mišką ir 
liai ir kūtvėlos galėtų ant vi- aBkštų žmonių politikos, nes. kyklos skautų stovykla, šios' pelkes su kompaso pagalba

------ .----------._ =,_! ♦— ------ -a——i-i- i__ i------ — 'Viena skiltis paiklydo, be
po didelių vargų vis tiek su
sirado kelią į stovyklą. MaL 
miške susirado teleoną, juo 
pa įkalbėję sužinojo, kad y- 
ra 14 mylių nyo stovyklos. 
Pine stovyklos paklydėliai 
atžygiavo vėlai vakare. Ten 
rado kitas dvi skiltis., bet jų 
visų į stovyklą neįleido, nors 
lietus lijo kaip iš kibiro. Vi
sa nsikti nemiegoję ir išalkę 
ąžuoliečiai pusryčiams su
valgė 18 tuzinų kiauSinių...

Paskutine dieną visiems 
buvo įteikti diplomai už į- 
vykdvtus darbus. Bet tai dar 

dalis reikalingos išeiti 
programos. Kita dar dides
nė dalis mokslo paliko baig
ti grižus namo.

Visiškai šiai mokyklai 
baigti reikės dar atsakytį į 
13 klausimu. I juos atsakyti 
truk- daug laiko, nėr reikės 
dar daug patyrimo ir žinių.

Kas baigia šia mokyklą, 
ta? gali didžiuotis ir, svar
biausia. — gali būti tikru 
skautu vadovu.

Sekmadieni visi išsiskirs
tėme. Buvo liūdna skirtis su 
draugais ir draugėmis, su

sų valdžių gaivos spjaudyti, tau bekalbant, man visiškai • stovyklos tikslas buvo 
0 dabar gali šakyti, kad ne- sudžiūvo liežuvis, ir turiu ’ ruošti skautų vadovus, 
tyėto patart ■tožąmtatoifeą, grotai eiti įlenkti nors vie-| f šią stovyklą nuvyko 5 
bet jokia rtideitp kraimo nta ną burnelę. Gut bai, MaikiT bostoniėkiaž: Rūta Bichne- 
ra papildę* Nti o khš dėl tą — Viso labo, tėve! vičiūtė. Jūratė Dambraus

kaitė, Algis Baltušis, Rimas 
Veitas ir Rimvydas Veitas.
Iš Worcestorio buvo Edvar- 

Mirė kuo. P. Geučranas į das Meilus, tš viso buvo 25 
„ . ’ ąžpeliečiai ir 36 gintarietės
Rugpejo 15 d. Putnarae įvairių Amerikos ir Ka-

____ miręs kun. Pranas Geisciu- nados kampų, atsivežę su
turėti toki mielaširdingąl __injanJlmAnja I!as’ ^kajų ve- savim ir gerą skautišką nuo-
prezidentą? Jis galėtų būti ih..n^ dejas, buvo mano arttmnra- taiką
kunigų ar vyskupu, o gal net aW^-. y* .JAV~**: frl Seėaadienį visi pasistatė

teVai ^(}ele ir Juozas Geis- nafaninpa ir Anleihai «uwi-ir Kanrimoiu. visų žmoniųreflubunsatato- Motina, brolis ir dvi ])aMIJ>!ne8 ir SUSJ
vauti o ne saw> asmeniškos M<*ina, oroiis y avi tvarkė, o sekmadieni po mi-

aariafiXjMn“ T’’ ,e‘**?vena jau reikėjo pradėti dirb- tlk
Užtūri nSti • ®V0. ^mOS vardn?r ti - eiti į paskaitas.
UKSS Min vyaoyu nu: La! būna jam ramu lbė-; Pirmąjį hnvntymų numatytus įupamigo- ti» $jo<, žemelėie’ užsiėmimas buvo
’amus. 'kaip m toreflataSr “ “ zemeleje. maągai ir įrenginiai. Po to
ir iš kitų žmonių. D bnvfs’ įvairios naujienos reUcgo protiškai viską į-'
prezidentas to notarėj dėt 1 nauj.eno. v» įrengimai pa-

.... o. tz j. i • suodė naudingi, išskyrus t Šaulių Simo Kudirkos-i. v m j ^s: vieną — drabužiams dzio-’rkuopa spalio 19 d. ruošia ’
koncertą, kurio programą

pakutos. o dabar, sako, at- mokesčių nerthrookšjimo ir. 
leis visus griekus ir visiems Į pinigų paėmimo iš visokių 
činauninkams. kurie slūžijo! biznierių, tai tą, Malki, visi 
pas Nixoną ir užlaužė demo- į politišenti dkm, ir tit tąi; 
kratų stubos durų skylėje ij vieno žmogaūsnegtiintogu* 
savo pasidirbtą raktą. Ar tu Į byti. Reikia miefašftrtystės, 
nemislini, Maiki, kad gerai Maiki!

toki

WORCESTER, MASS.

pa-

BrrterM pageMautiut Kaftiefc ano $24,000 pradedant.

Telefi S13-366-67M.

O D A R O G I T S, INC,

ka4 dabar

DOVANAS SAVO G1MINBMS
— Tėve, aš su tavim ne

sutinku. Prezidentas turi bū
ti ne tik mielaširdingas, bet 
ir teisingas. Jis turi žiūrėti, 
kad teisės nuostatai būtų, 
taikomi visiems lygiai: pa
prastiems žmonėms ir tiems, 
kurie buvo ar yra užėmę 
aukštas vietas. Dabar vta 
daug žmonių, kurie už ma
žus nusikaltimus sėdi kalėji
me. o aukštiem valdininkam 
nusikaltimai atleidžiama. 
Taigi teisė nėra taikoma vi
siems piliečiams lygiai.

— Vefd a minut, Maiki! 
Kur tu matei, kad vienas po- 
litišeaas piautu už gerklės 
kfta? Juk jų visų nagai į 
ve Irake, ir viena? kitą turi 
pretaktinti. ba kitaip vis 
sutūptų į džėlą. Juk žmonių 
yni pasakyta, kad varnas 
varnui nekerta į aki. Užtat 
ir pffitSenai gali viens

to net jo . 
reikalavo, kad atrišta 
tų. At?istaiyd»nęa 
pensiją ir dar tam 
mas iSsidomA b 
buvęs jpaėaĮjntas, tai. , 
negautų- Dąktt kai Parimi 
jam viaąs kaltos>&HV 
gal jam nątaikės tftatatilr 
savo

Į Ko vadovaujamas vyrų seks
tetas.

Per paskutiniuosius porą 
mėnesių mirė: Regina Tel- 
kytė, 33 ra., Joana Vaišvily- 
0ė. 39 m.. Juozas Miller - Mi-tose. kurie 

pmą. O ja* 
tiems

įkhita

aiekad nėra 
— O

Ją*41bj9ka?; 50 m.. Paulina 
la irinaitytė - Valiuškienė, 
$8 m.. Bernardas Latvis, 60 
m., Bernardas Varnas, 67 

Anastazija Mažonienė. 
75 m.. Jonas Tamašauskas,
83 m. amžiaus.

• • •

vinti bes drabužiai
Vis dauKiau

?u-feąwtavo.
Per visą stovyklavimo lai

ką dažnai lijo. Visur pasida
rė didelės balos, o status ke
bas į ąžuoliečių stovyklą pa
virto į slidų purvyno taką.

Nors oras buvo ir prastas hVna^s, tepa imatysiine

I ir SSSR Kalėdų ii

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

MAŠINAS, BALDUS.
i Taip pat drabužius, medžiagas, kailinias, rankinius laikro. 
džius ir maisto produktus.

Didžiulis automobilių pastrinkiaMp, pavyzdžiui:

ZHIGULI VA2-41M 4
ZHIGULI VAZ-tMt Stotimi Vaąun ?
ZHIGULI VAZ—21tt Nantas amdeės /

MOSKVICH 40Š—U
M08KVKH 411-riB
MOSKVICH — Statios Waąans_ 428, 427
Z APOROZKIT8 ZAZ — m

ZAPOROftBC ZAZ — M8-B ✓ v rt o
 I i-r ą t * •»»

t • » t«
 r, 411M

 rl-1 »'<* ♦ 
»

I u»? U
 ♦ I»I

»t i

tik po kderių metų tautinė-1 
je stovykloje.

ši stovykla man labai pa
tiko. Tai buvo viena iš ge
rinusiu. kokiose aš esu bu
vę*!. ęia a 5 gavau daug skau
tišku žinių ir sutikau daug 
nau’iu draugu ir draugių. 
Gaila, kad tokioje stovyklo
je tegalima dalyvauti tik 
viena karta. Tai buvo tikra 
gyvenimo mokvkla.

bet dienas vis dėlto pralei-
*dome linksmai. Užsiėmimai 
buvo gerai suplanuoti.

Be paskaitų ir skautišką 
ideologiją liečiančių filmų, 
buvo daug praktiškų moks
lų: kaip naudoti ir galąsti 
peilį, kirvį, kaip naudoti že- 
mėlapį, kaip sukrauti laužą 
ir jį užkurti, kaip įvairiais 
būdais ant to laužo kepti ir 
virti Buvo ^pirmosios pagal-

badvti tiktai piratais, bet nelFW jtaru Nfetonas totu 
peičiais. Ale vistiek gražu.' j Myą» Męa Ud 
kai žmogui, papuolusiam jinekaltas. Tik IMgu 
trubelį, geras frantas pama- Jto kotų nut etatas, taitads 
čija ir parodo mielsfifdys-Į prezidentam Jtafeto # 
tę. Juk ir ponas Dievas liepė baurmės stiebu. O dabar vi- 
aitieisti netgi savo priešams,
o ką jau čia bekalbėti apie 
draugus! Taigi prezidentas 
pasielgė kaip geras krikščio
nis, ir per tą ryzoną jto galė
tu būti ir geras mūsų visų 
klebonas^

— Tfcve, ta klysti. Kuni
gas atiešdžra nuodėmes tik 
tiems, kurie jas Bpažista per 
išpažinti, gailisi nusidėję fr, 
kaip sakai, atlieka už jas pa
būta. Na, o buvęs praziden-
taa Niaonas prie jokios krf- ------- ------ , .
tės neprisipažino ir jokios bt t® j sktaRnib Jįft ar « Angnją tarnybos ^g^inkauti, nes kiekvie
atgailos atlikti nepasitarti-, taip kitar natai? reikalais. Būdamas ten, fc- dieną turėjome virti sau
jo. 1 - Tu teMM. Bve, bet £ «p’™k£' " lietuvim i, ^Jurienę.

— Žmogeliau. kaip tu no-1 Amerikos kariuomenė į po- skautus. Grp šio menesio Vakarais būdavo gražus ri, kad toks aukštai pastaty-l litiką netikįs. Kai buvo i*l«-
« < -.JV »•

kaip seniau kąrtgta paria 
vtetabvo ftMMfcenetiaa, ar-* 
ba ftmkstfttį įmodėmą at
leidimą

— Gal. Maiki, taip ir rai- 
kąįb padarri, bet kuo ta esi 
tflra, kad kukta tetoms gil- 
ČM tarpi Mpfenuta* ir 
nenuleis nekaftb, Jifįpt tari 
ant tavęs koki niktaną Vta. 
jta Maflri. ąattją

Lietuviu karo veteranu 
pertas pasiuntė prezidentui 
Fordui rasta, kuriame pro- 
tercuoja prieš kariuomenės 
dezertarų ir karo prievolės 
vengpįų amneriavimą

• • •
Kazimiero parapijos 

kh tonas kun. Miciūnas or- 
feruzuoja ekskursiją į Jeru-

J. Krasinskas 

F. Molis iivyko į Angliją

Lietuvių Skautų BroKjos
____________________t vyriausias skautininkas v.s. _____

ir pe«Ml .falą av įtik latras Motis rogaąjo I2» d. Į% įį^ išmokome

±5^dZ'r™'utoslRrd' P-”1-: korė*.

*U knreatU. kurto kartas Ba*°”s vra 1973 m’ ba'”res 

nao karto buvo tikrinamos.
Vienas užsiėmimas buvo 

ypač įdomu* • Kiekvienai 
skilčiai reikėjo pasistatyti 
plautią Dėl blogos kon?tr 
rukrijot piaatiai nesilaikė į 
ant vaafens paviršiaus, to-‘ 
dėl įvyto ne plaustą, bet 

laivų“ lenk-

Bortono Aukštesnisją T itu~ I 
anistmę mokyklą ir buvo | 
vienas pačiu geriausiųjų 
mokiniu. Ir visi kiti bosto- 
nišikiai minėtos skautu sto
vyklos dalyviai vra Mos tišu- 
anistinės mokvMos šviesių 
lietuviškų galvų abftnrien-

NAUJOS DOVANOS I

JAUNIESIEMS
Mažiesiems — spalvotais 

paveikslais Jono Miaelgos 
eiliuotos pasakėlės ”Kiikio

Kaina $3.50.

PODABOGUTS, INC.,

yra VIENINTELft firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIESPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir 1.1.

PODAROGIFTS, INC,

yra VBNINTELft firma Aauriitoja, pateikianti perotoata 
mo įrodymas, atitinkančiu jos susitarimų su VNIEšPOSYS- 
TORGU.
Klientą patogumui užsakymas priima žios su mumis bendra
darbiaujančios firmos:
^Klientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prte 
mėsą prtotyangusiai firmai:
Paskata Kkpruos A Tiarai lęinsy, 177$ Braadnay, Nsm: 
Yovk,N-Y. M0I9.
CaouMm Pareefc Eapreaa Corpn taė Mndbaa Ava, Kam Yerb, 
n.Y. tam.
Globa Parcel Service, Ine., 723 Malant SL, Philadelphia, Pa.

PODAROGIFTS, HIC.
MO FIFTH AVENUE (tu* 20 b 27 

NEWYQEK.KT.Mm 
TA (212) — i

i
i
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otoje Lietuvoje

H J 1

i okupantai, ialin ii Lietuvos!

čiau korespondenciją ąpie planuojamą naują pastatymą Antroje gatvės pusėje, Apytuštėje Thomas Park 
: ar apie Dramos mėgėją sambūrio gastroles i kitą miestą, palei Thomas Park mokyk- mokykloje pasigirsta skar- 

Reikalą apkalbėjus, prisimename mano recenzuotą pasta- los tvorą, 5 ar 6 piketininkai dus skambučio garsas, skel- 
tymą. Jau buvau besižiojąs pasigirti, kad recenzijėlė Nau- sy plakatais, kurių didžiau- biąs pirmosios mokslo metų 
jienose buvo mano, kad aš pasirašiau L.P-as. Bet ji buvo siam® sveikinimas iš kitur Į dienos darbo pradžią. Vadi- 
pirmoji. Kas, sako, tas dum-nius, kur Naujienose visokių atvažiavusiem moksleiviam, naši, mo y a buvusi mteg-
H J 9 .-5? . - , Jį nešioja stamboka juodu- ruota“

ROMANAI

1AUS1AS BOSAS

*Gilmour Albums“ AM

transliuojamoje radijo pro
gramoje per visą Kanados 
CBC sistemą rugsėjo 15 d.
transliavo Vado Daunoro, 
kartu pakartodamas ir Vir

gilijaus Noreikos įdainavi 
mus.

Gilmour apgailestavo, kad 
neturima šių abiejų nepap
rastų balsų įrekorduoto du
eto. Gilmour apie V. Dauno
rą pareiškė, kad šis bosas- 
baritonas esąs geriausias iš 
jo girdėtų šios klasės daini
ninkų.

Slapyvardžiai-mūsų 
periodikos vėžys

ALFONSAS NAKAS

(Tęsinys)

Mano prie antrosios rūšies priskirti bailieji ne dėl 
kuklumo atsisako pasirašyti savo pavardės. Jie vadovau
ju! posakiu: „atsarga gėdos nedaro“. Jie bijo, kad dėl jų 
nfitų nenukentėtų Lietuvoje ar Sibire giminės. Jie bijo, 
kad dėl kai kurių kontroversinių jų minčių nekiltų pole
mika ir nebūtų nepagarbiai minima jų garbinga pavardė.
Jie prileidžia, kad nors ir švelniai, bet neigiamai pakri
tikavę kurj asmenį ar kurią organizaciją, gali būti kalti
nami ir net traukiami teisman. O taip pat vėl jie bijo, kad 
kurj asmenį nevertai spaudoje išgyrę, nesusilauktų pajuo
kos. Žodžiu, jie gali būti ir stambesnio kalibro laikrašti- 
UįUkai, aplamai gana pozityvūs ir skaitytojų mėgiami, bet 
per daug įsigąsdinę.m .. v • 1 .1 1 • • 1 • T * V1Z><X1 J1ČIU JUVldAČLTrecioji alapyvaidimnkų, rusis — piktybimnkai. Jų ^okglo rtetų ,pradžia> Buvo 
yra kiekvienoje lietuviškojo žurnalizmo pakopoje, nuo g kleistas įsakymas prievarti-

niekų prirašė? Dar, regis, pridėjo ir svoločių, ir porą kitų *riebesnių epitetų. B jos, kai užsigaudavo,galėjai visko £ bakr,X?ras™ a£ 

įkirsti, nors ilgai ji neikdavo. Kai ji, nežinodama kad I ]ink jėjimo . mok kl vart£ 
as pats esu tas durrr-mus, šitaip šūkavo, man ausys kaito ZUJ-a fotografai, fflmininkai, 
ir beveik netekau žado. Nuo to laiko, jau apie Dramos *
mėgėjų sambūrį ką rašydamas, visada tik tikra pavarde 
pasirašinėjamų o netrukus ir visai slapyvardžio atsikračiau.

Darant išvadą tenka pabrėžti, kad mūsų laikraščiams 
bei žurnalams jokie slapyvardžiai, jokios santrumpos ar 
inicialai gaubės nedaro. Tai vergįjos palikimas, menka
vertiškumo apraiška, aĮpaudos veido susinimas. Jau seniai 
laikas redakcijoms šito anachronizmo atsisakyti. O sla
pyvardžiais dengiamų sadistų ir paranoikų siautėjimas 
yra pati baisiausia mūsų laikraštfjos nelaimė. Tie vėžiniai 
slapyvardininkai, profesoriaus Viktoro Biržiškos žodžiais 
tariant, spaudos banditai, nesivaržydami švaistosi lauki
niais kaltinimais, visuomenėje sėja nesantaiką ir neapy
kantą, žlugdo laikraščius, žlugdo lietuvybę aplamai. Tie
siai negalima suprasti redaktorių, kodėl jie leidžia pik
tiems ligoniams siautėti? Nepaisant, kokios „didelės as
menybės“ po psiaudonimais - šmeižėjais slepiasi, ir ne
paisant, koks didelis spaudimas iš jų pusės redaktoriams 
yra daromas, jokių kompromisų, jokių nuolaidų čia netu
rėtų būti. Jeigu į teismus už mūsų spaudos šmeižtus labai 
retai einama, tai skaitytojai laikraščius patys nuteisia ir 
atsisako jų prenumeravimo.

(Pabaiga)

Pirmoji mokslo diena 
South Bostone

rašikliais ir blonknotais ne 
šini reporteriai. Aplinkui 
vaikštinėja policininkų ir 
mandagiai įprašo susirinku
sius nevaikščioti gatvės vi 
duriu ir neužstoti įėjimo į 
mokyklą. Mokyklos kieme 
būreliai pėsčiųjų policiniu 
kų ir keli raiteliai. Du auto
busai, laukę moksleivių, tu 
rinčių važiuoti į Roxbury, 
tušti pasileidžia stačia gatve 
į pajūrį. Nuošalioje vietoje 
pūpso tuščias autobusas, ku
riuo į „kovos lauką“ atvyko 
policininkai. Ant mokyklos 
laiptų ir prie įėjimo stovi
niuoja poną vyrų ir moteriš
kių/ — gal būt, mokytojai 
Ramu, tik E 6th St. kampuo
se susiglaudę gimnazistai 
protarpiais paleidžia pavie
nius, protarpiais chorinius 
balsus. Sklanduodami...

Staiga jaunuolių srovė ūž- 
telia ant „progresyviosios jmai

Deja, tokios pat riaušės 
tęsėsi penktadienį ir dar 
didesnės pirmadienį. Tiktai 
antradienį buvo palygina
mai rami mokslo dienos pra
džia. bet irgi gausios polici
jos „globoje“. Be to, baltųjų 
mokinių, kurių So. Bostono 
mokyklą lankydavo apie 
2,000, dabar buvo atėję tik 
kelios dešimtys. Bet miesto 
viršininkai patenkinti ir ti
ki, kasdien bus ramiau ir 
mokinių bus daugiau, nes 
gyventojai apsiprasią ir su 
prašią; kad įstatymui, nors ir 
nepatinkamam, reikia pa 
klusti.

Integruotus moksleivius 
šiemet vežios apie 400 auto
busų, ir reikės kasdien per 
vežioti daugiau nei 18,000 
moksleivių. Tai atsieis imli
omis dolerių. Tik didelis 
klausimas, ar nuo tokio ve
žiojimo išnyks įsišaknijusi 
rasinė neapykanta, ar suma
žės chuliganizmas ir jauni
mo kriminaliniai nusikalti- 

ar padidės jaunimo

Naujųjų metų istorija, — 
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas, 182 psl., kaina $4.50.

Tautvilą, romanas, parašė 
Juozas Kralikauskas, 205 
psl., kaina $4.00.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, pardfiė 
Aloyzas Baronas, 206 pat, 
kaina $4.50,

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

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50. -

Birutė Kemežaitė, SU
DIEV! AS IŠEINU_ 294 
psl.. kaina $4 50. •

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, 1 dalis. 405 psL, karna 
minkštais viršeliais $5.00.

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

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

. Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280partijos“ piketininkų. Pla.,moralinis ir kultūrinis ly«is,____________

katai dingsta šurmulyje, ir,!“1 'v.lsa auklėjimo ir moky-j pg, ):aina $3.00.kai polidninkai nugrūda J pilna Pbaausi«j
jaunuolius nuo gatvės i sali-'Plyšių- 
gatvį, visi piketininkų lape-l

i liai nukloja gatvės grindinį.1
J-lcas

Šiemet Bostono ir aplin
kinių vietovių moksleivijai 
rugsėjo 12 diena buvo neį
prasta, visai naujoviška

Andrius Valyckas, NE 
Į MUKO SŪNUS, n tomas, 
i 428 psl, kaina $4.00.

Aidai ir šešėliai, premi
juotas romanas, parašė Va- 

įcys Kavaliūnas, 234 psL, 
j kaina $5.00.
1 Dailininko

gatvėje pasitinka praeivį ir' ??‘vžs
d^ifliKriad- .vaikštinėję piketininkai sa-i

ač ' vo plakatus sustato prietvo-
mnkvkln ros’ 0 patys įsimaišo į smal-' Paguoda, akimirkų kro-Į Dailininko žmona, roma-mokyklą, vą. j šitą. is jos !nikos4, I dalis, parašė Bro-' nas. parašė Juozas Tininb,

nys Rąila, 426 pri., kairia kaina $5.00.
viršeliais $5.00, ‘ Rene Rasa, MEILE TR1- 

x . KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
! 3.50. L

13 JOS
niekas manęs nebusins į ki
tą..

Ką tik gavome

yra kiekvienoje lietuviškojo žurnalizmo pakopoje, nuo gestas įsakymas prievarti- tą... i * ’ ’ a’ . ? P .
periodinio sakinio nesurezganči© smulkaus -koresponden- ni„ būdu įgyvendinti integ-| Kitoje vietoje vėl būrys’ \ aštuntos valau- minkštais ^^liat
to iki dtoiomuotor net dqptorizuoto inteligento. Nuo ke- į raciją arba rasių lygybę mo- mokyklinio amžiaus paaug- į°s 6-ja gatve prarieda atva- kietais 
turis skyrius baigusio Ūkininko bei fabriko darbininko iki kyfclose: iš juodukų gyvena- . giuoti busmimo masinos.,lių šnekučiuojasi: Tai sveteliai iš • Roxburio.! Adomas Galdikas, apie4“®t*s Srainass 2IOB-
taurinto, da dvaaakao,.iki frofesonaus. Via jie yra dau- ir vė- 150 dailininko Adomo Gal- WAI PLAUKIA, romanai
pouarmažiau sadi^tiekųpolinkių, o neretai ir pavanosi- bosais ^mn. baltTO ,anineraMe ,^mokyklą Ne į ipai^„X Autobusai diko spalvotų reprodukcijų » knygnešio kun. M Sidą- 
ta arto sizofrenislu. Kuo toks piktybinis periodines spau- ^a? neS?7 R pustuščiai. Išlipančius su-ir nespalvotų paveikslų, su ™Tlila“ genimo, 233 paL,
dos bendradarbis daugiau išprusęs, kuo geriau jis plunks- įJuodukųį aplmkoje esan- neisime. Unka baltaodis ,pusamžis Charlotte WiHard studija . .
n» valdo, tuo daugiau visiems žalos padaio. Jis bando į_-i- Rlursiin19 j n,- t„ Ponas- kurį apstoję daboja anglų kalba apie šio mūsų *,na! J^o

Rūpėjo 12 d. rytą De Jo- ^Iicininkai k mnkį. Įžymiojo dailininko kūrybą, Gliaudo® romanas is partiza- 
„ . , es?'?.tl leiviai beveik visi juodukai: ii Waldemar George A. Gal-; "M veiklos, 254 p«L, kaina

lSiPtriini^>knirkMSinJm'r berniukai ir mergaitės. Ap-jdiko biografija. Knyga yra j W<60.
c«L neliga sirengę padoriai. Jie palydi! 1?1 didelio formato piala-,

tt pttdavol riSi'P sau Vertinga dovana kaina34.00.
TTIHP fcCflOOl, GSantl tHPp fc j 4 • • . v. • y • lipfliviiii it* IcitjttAiiPiiitcu, i., v 14. Jų taupė 4 visai tusti. Li- neroviui ir Kitataučiui, nai-X W 83 "iutegran.,na $17.00, su pers.unt.mu-

skverbti į kiekvieną redakciją ir susirasti ten draugų. Tuo- vų tokiam įsakymui nepri- 
, taria, ypatingai baltieji. Jie seph Tyųan School,'

met savo straipsniais jis pradeda atakuoti aukomis pasi-' prot£stuoja ir vaikų ne 
rinktus asmenis ar organizacijas. Pasirinktos aukos jis iš ; norj ]ejsti vežti į tolimas 
nagų nepaleidžia tol, kol, jo nuomone, nesutrupina jos į • vietoves, kai čia pat pana- 
šipulius. Vieną straipsnį toks ligonis rašo vienu slapyvar- ; mėje yra gerų mokyklų. Bet 
džiu, kitą jau kitu. Trečiame straipsnyje, aišku, trečiu sla- teismo nutarimas vistiek tu- 
pyvardžiu, kartoja pirmų dviejų kaltinimus, gėrisi jų iš
mintimi, juos cituoja ir vėl dar ką nors sensacingai naujo 
prideda. Tegu tik pabando puolamasis, dažniausiai labai 
garbingas, visiems žinomas asmuo, besigindamas nuo 
šmeižtų atsiliepti, ar padorus prašalaitis jį užtarti! Pikty
binis slapyvardininkas tik to ir laukė. Dabar hidra iškels 
jau šešias galvas. Puls pirmosios trys, puls ir naujai išdy- 
gusios. Spjaudys ugnim ir deiva baisiausiu įniršimu. Įdo
miausia ir liūdniausia čia bus tai, kad paranoiško dema
gogo žodžiai kai kam prilips, ras vieną kitą šalininką. Ne 
kartą buvome liudininkais, kai piktybininko dei-vos sko
nis maloniai apsvaigino visai padorų, slapyvardžiais ne- 
sidangstantį laikraštininką ir jis už tą nenaudėlį pakėlė 
▼ieną arba abi rankas.

Prieš keliolika metų pakviestas kalbėti Vasario 16- 
sios minėjime Detroite viešėjo dr. Pijus Grigaitis. Po mi
nėjimo jis tolėjo intymų susitikimą su būreliu vietinių 
Naujienų bendradarbių. Iškilo slapyvardžių klausimas.
Kad jūs žinotumėte, skundėsi dr. Grigaitis, kiek vargo 
mes su jais turime! Dažnai tai būna nemažo kalibro vi
suomenės veikėjai. Būna ir tikrų politinio bei kultūrinio 
gyvenimo garsenybių. Jie reikalaute reikalauja, kad jų 
straipsnius spausdintume, bet pasirašyti tikras pavardes 
atsisako. Nespausdini — tai grasina visokiais kerštais.
Išspausdini — skaitytojai piktinasi, niršta, ne vienas nu
traukia net prenumeratą, šitaip maždaug dr. Pijus Gri
gaitis kalbėjo. Nebeatsimenu, kaip ten tos diskusijos tuo
met baigėsi, tik žinau, kad dr. Grigatis labai aštriai prieš 
piktybinius sdapyvardininkus pasisakė. Jis, be abejo, no
rėjo ir vietinius korespondentus nuo slapyvardžių atgra
sinti, nors mūsų tarpe, kiek pamenu, vėžinių nė vieno ne
buvo.

Atvirai kalbant, prieš keliolika metų ir aš šį tą slapy
vardžiais pasirašinėdavau. Iš bailumo, žinoma, nepasiti
kėdamas ssivimi. Parašiau kartą Zuzanos Arlauskaitės-1 
Mikšienės statyto vaidinimo recenziją ir pasirašiau to- Paaurivs^isikimše^ 
ldom apgaulingom santrampom — L.P-as. Man pačiam tais ausis, pra< 
ta recenzijėlė patiko. Vertinau aktorius, kaip išmaniau, besityčiojančiu 
šūsižav&jęs ir su meile. Po poros savaičių pašaukia Zuza- j ą dieni
na Arlauskaitė telefonu, berods norėdama, kad paraš\ skyriaus moksleivis 7 toje ninkai juodukai

ri būti vykdomas, nors tokio 
potvarkio net ir juodukai $17.30. Gyvenantieji Massa-,

Tr. , . , . J chusetts valstijoje dar pri-
Kiekvieną atvykstanti au-lmoika 3% saies tex _ 51 

neklaužadom tramdyti prie- tobusą pasitinka piktas bau-jcenfą
mones. Jie vaikšto poromis bima?, sklindąs iš šaligat- • • •

kurios tfvinkimas buvo jun- j mokvklos šaligatviu, o prq- viuose susirinkusių So. Bos-Į Lietuvių literatūros istori- 
tamas iriprieš rugsėjo 12 d. eiviai, jų vengdami, eina ki- tono moksleivių tarpo. I vie-» ja> j tomas (Nuo Mažvydo

nenori, nes tai surišta su į ginklavęs, prie šono prisika- 
nemažu pavojumi vaikam, bines „funkę“ ir kitokias

Alpia, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Dėl to susidarė ypač sun- 
u atmosfera South Bostone.

Ta įtampa sklido ne tiktai 
tėvų, bet ir moksleivių, net 
mažų vaikų taupė. Štai keli 
pavyzdžiai:

• o •

Rugsėjo 10 d. So. Bosto-

ta puse gatvės. H ir 6th St. ną autobusą paleidžiami ke- 
kampe pastabios dvi talpios, Ii pagaliai, kurie nukrenta 
policijos, mašinos... gatvėje, nepasiekę „taiki-

Nuo H St. einant į Tho-!ni?“; Aukžta? .Po’fc«°» P?‘ 
mas Parke esančią aukšles- rel?unas Pn3lartina Pne

Knygos 
jaunimui

iki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl., kaina 
$10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autoriui 
užsakė parašyti Lietuvių 
Fondas. Čia surinkti kone 
visi mūsų literatūros pradi
ninkai. su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės
spaudos kūrėjai.

• • •
Karūna, istorinė trilogija- 

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

• • •

Du broliukai, 3 veiksmų 
komedija, Anatolijus Kai
rys, 78 psl., kaina $2.50.

Karnavalo aikštėje, nove
lės, parašė Juozas švaistas, 
284 psl., kaina minkštais 
viršeliais $5, kietais—$5.75.

Paikas anapus gatvės,— 
premijuota apysaka jauni
mui, parašė Danutė Brazytė- 
Bindokienė, 156 psl., kaina 
— $3.00.

šamo ežero sekliai, skai
tiniai jaunimui, parašė gabi 
jaunojik ūrėja Nijolė Jan
kutė. knyga labai intriguo
janti, 137 psl., kaina $4.00.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50. 
MURKLYS, A. Giedrias* 

apysaka, 130 psl. kai
na • • •••••••• • • • • •••••••• $1.80.
Lietuva graži tėvynė, Va

lės Vaivorytės eilėmis apra
šyta, Jono Tryčio iliustraci
jos, brangi dovana vaikams, 
43 psl., kaina $4.00.

"choristų“ ir bando juos 
nutildyti, tačiau ir jis nu- 
baubiamas...

stoję gatvės abiejų pusių ša-Į 8 vai. 30 min. iš kažkur 
ligatvius. Žmonės, stovėda- išdygsta kolona policiniu

niąją mokyklą E 6th St. pra-
ne Emerson gatvėje ant ejni policininkų „špalerius“ 
laiptelių sėdi grupė paaug- jje netoliese vienas kito ap- 
lių. Praeivė moteris klausia
jų kiekvieną:

— Ar eisi ketvirtadienį į ant namų laiptų ir plaf-
mokyklą?

Kiekvieno atsakymas:
— Ne, neisiu! Nenoriu,

kad mane trankytų kažkur, 
toli nuo tėvų... Męs turime 
savo mokyklą arti namų...

• • •
Rugsėjo 11 d. 4-je E gat

vėje guminiais dviratukais 
važinėjasi 4-5 metų mažy
liai. Prie jų artinasi, matyt, 
jiems pažįstamas paauglys. 
Mažyliai, metę dviratukus, 
choru sklanduodami, pasi
tinka jį ir palydi:

formelių, stebi policininkus 
ir šnekučiuojasi tarpusavy. 
Netoli Thomas Park E 6th 
St. abiiejose pusėse budi 
mašinoms nuvilkti „atsargi
nės“.

Abiejuose E 6th St. kam
puose susispietę būriai gim
nazistinio amžiaus jaunuo
lių. Palei juos vaikštinėja 
pora piketininkų su plaka
tais. Plakatuose šūkiai, ragi
nantieji kovoti prie5 rasiz
mą ir jungtis baltiesiems su

kų, ir, į gniužulį susispaudę, 
pradeda jaunuolius stumti 
šaligatviu į pakalnę. Pasi
girsta išgąstingi balsai ir ne
apykantos riksmas. Iš mo
kyklos kiemo išjoja į gatvę 
raiteliai ir skersai laikomais 
arkliais nustumia minią iš 
gath'ės vidurio į šaligatvius. 
Policininkų kordonas, nu
stūmęs jaunuolius į pakalnę. 
8 vai. 40 min. nužygiuoja į 
kitą 6-tosios gatvės kampą 
ir tokiu pat būdu, kaip pir
mąjį apvalo nuo nenuora
mų. šie besitraukdami pajuodaisiais prieš turtuolius

— Frenki, Frenki. rytoj ir politikierius, neDritarian-!sipila i gatvės vidurį, o prie 
tu turėsi eiti į mokyklą!.. I čius integracijai. Piketinin-įpirmrfjo kampo vėl suribū-

sins. busins!jkai dalina visiem? Progresi-’riuoja į pakalnę nustumtie- M .. , 
ve LaborParty— komunis-1 ji. Prieš 9 vai. atvažiuoja.

Pašiurpo mano velnina,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelės, 235 psl., kaina 
minkštais vingeliais $3.50,
kietais — $4.00.

• • •
Amazonė* džiunglėse, ro

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

Tave busins, busins.
• • •

' kymų, paraM Vladai Ulngt-' „ D*"“ Aloyzo
i- . ... Barono eilėrščiai mūsų ma

žiesiems, Nijolės Vedegytėa- 
Palubinskienės iliustracijos, 

pri., kaina $4.50. *0 psL, kaina $3.00.

f 1
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Vietines žinios
Grižo ii Italijos

MIELOS SESES IR BROLIAI LIETUVIAI!

das turi užbaigti 1 miliono Lapkričio 17 d. So. Bosto- Niekados niekas nesiskun- 
dolerių vajų, todėl kviečia- no Lietuvių Piliečių d-jos dė, kad buvo perdaug myli- 

f Praeitos savaitės pirriitt- me visus tautiečius ateiti L 75 metų sukakties minėji-
dienj Alė ir Stasys Santvarai Fondui Urikofc j' tą didį ir mas. Į
grįžo iš kelionės po Italiją, kilnų daubą ir ta pačia pro- Lapkričio 24 d. So. Bosto-

L. Tolstojus

Jauilga alėtą eilė, jcai Balfas, kiek jo ištekliai ir surink- dainavimo meną ir literatū- 
tos aukos leidžia, stengiasi padėti j Srargą, i ligas ar kito- tad kraštas yra jau pa-. 
Inas nelaimes patekusiems savo tautiečiams. Tokių Vaėg- .° .. mokJnt il^lų
cftenių, ligų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo žnso- kalbą, ši kelionė buvo ar ( 
«.». t«i»H dkrttaa,. a«.u»ėi, ir»», p«.ibo. u»- “i°"^^2°’Xsl,aikel
kiančių, dar nemažai yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje, Vo
kietijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

Alnvazdoje artėjančio rudens Balfo Bostono skyrius

ir geras skridimo oras.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS 

Rugsėjo 29 d. LB Bosto
no apygardos Lietuvių die-

;56 m. sukakties minėjimas, j 
Gruodžio 6 d. 8 vai. *vak. 

Naujosios Anglijos Pabal
tiečių d-jos koncertas Forst 
&Second Church, 66 Mari-} 
boro St. Bostone.

Kovo 21 d. 8 vai. vak. N
Bostono skautų dėmesiui! l na Romuvos parke Broekto-^ Anglijos Pabaltiečių d-jos

NORIU SUSIPAŽINTI
Esu našlė, 55 blondinė, | 

gražiai atrodau, išsilavinusi, ne- * 
geriu, nerūkau, pasiturinti. No-1 
riu susipažinti su vyresnio am
žiaus pasiturinčiu vyru.

Rašyti Keleiviui, pažymėjus 
"Gražinai“

(40)

JOHN’S HARDWARE

396 W. Broaduray 
So. Boston, Mass. 02127 
Puodžius ir BAB Sanulo 
TeL; 268-3835 (bknioį

288-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA

te ta ta
«■!* «• m u ta«d ta
* i 
»> A
«te

ne.kreipiasi j Jus, sesės fir broliai (lietuviai, ir pTašta piniginės I

aukos. Neatsisakykite Balfo gyvybinius darfettt paremti savo darbą pradeda rugsėjo
vientl ar kitu doleriu. ‘ [mėn. 28 d., šeštadienį, po Ii- .. ,.. . c.a

Auka. pr*JoiM.ių»ti Balfo Bo.tood*yri.u,įMimii- tuanistinės mokyklos. i lė?e lietuvių radijo valandos
kui Jo nu i Valiukoniui, 99 P StrOėt, So. I&taton, t Sueigos vyksta tokia tvar- (j a-QVpa yarpo vakaras. 
Mass 02127 ka: *

Vajuspradedamas spalio t d. irisas.ilti 074nfcfkuo- Skautfe ir paukštytės ren- Spalio 18IiiSo. Bostono
. J ” kasi Tautininkų namuose. Lietuvių Piliečių 4-jos III a.
v - . a ... - . .. ‘ Sueiga nuo 1:10 vai. iki j salėje rengiama Bostono li-
Vajų ąloboja Šv. Petro lietuvių parapijų* klebonas g .40 vai. popiet. tuanistinei mokyklai parem-

Spalio 13 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie-

koncertas Longy School of 
Music, Edward Pickman 
Hali, 1 Follen St., Cambrid
ge.

kun. Antanas Baltrušūna*.'
‘Balfo Vajaus Komitetas

Kultūros klubo svečias — prof. dr. Julius Slavėnas

!
e, vai. pvrpicu

Mergaitė?, norinčios jsto- 
• ti į skautes, kviečiamos atei
ti i sueiga.

į paukštytes priimamos 
nuo 6 metų amžiaus, į skau
tes — nuo 11 metu.

Sueigų kalendorius 
Rugsėjo 28 d., šeštadieni, 

skaučių ir paukštyčių suei-

LB Kultūros klubo valdy- tinius sovietų okupacijos 
ba maloniai kviečia visus pripažinimo impulsus istori- 
tautiečius atsilankyti į pir-;nėje perspektyvoje.
mą Bio sezono parengimą, j pr Slavėnas 1969 £a Tautininku namuose,
kuris įvyks rugsėjo 28 dJ baigė Illinois un i versi te-' Soalio 12 d.. šeštadieni. 
7:30 vak vak TarpUutinio u ir U n 1961 įslgUo nm” ir paukštyčių sueiga
........................... gistro laipsnį: Studijas vė- Tautininku namuose.

liau tęsė Chicagos univerai- Lapkričio 9 d.. šeštadieni, 
tete. kur 1969 m. gavo isto- ir Paryčiu sueiga
rijos daktaro laipsnį. Nuo Tautininkų namuose.
1963 m. jis profesoriauja < . - ,.Stote UnfveW Coflege Auko. L.rtuvn, Fondu,
Buffalo, New Yotk. 1 ..u.............. . . , ,

1 Alfonsas ir Aleksandranė^nOT^pS:

šiai.

ti tradicinis balius.
Spalio 26 d. 5, vai. vak. 

Naujosios Anglijos Pabal
tiečių d-jos koncertas, kurį 
atlieka estas vargonininkas 
Carl-Otto Martson ir sopra
nas Eva Wilson First & Se- 
cond Church, 66 Marlboro 

i St., Bostone.
Spalio 27 d. arkiv. Jurgio 

Matulaičio minėjimą? So

OFfėt*

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

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

Rugsėjo 27 d. — Emigra-

MEVO KARALYSTES žINIOa 
Tęsinys Nr. 27

"Pagonių laikų“ pasibaigimas 
1914 V.M. buvo tasai laikas, ku
riuo naujasis pat tiulis pradėjo 
užimti senojo pasaulio vietą, — cfaes įtampos (Mėginimai 
kai senasis pasaulis pradėjo mir- . „linkumai i)ūt; Kptuviu-a 
ti ir palikti vietos naujam pa- ir sun Kūmai OUtl lietuvių a 
šauliui. Bet mes neturime lauk- • merakieciu ar ameriKleci-lie- 
ti, kad staiga kas nors perdaug tuviu, 
įvyktų, vienok jau galime pa- j 
stebėti dideles permainas pa- • 
šaulio tautiškoje ir politiškoje 
srityse. |

Pasaulio keitimasis pastebėtinas
bažau ir

Jėzus pasakė, 
pastebėta, kad

kaip jau buvo 
"Jeruzalė bus

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stotie* WLYH, 1860 kb 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekraadie- 
.iaj nuo 1 iki 1:30 vai. die- 

iną. Perduodama: Vėliausių 
Įpnaaulinių žinių santrauka 

r koihentariu, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
1 Baltic Florists gėlių ir dova* 
nų krautuvę, 602 E. Btoad- 
way, So. Bostone. Telefo* 
nas AN 8-0489. Ten gauna- 
nas Iv Keleivin

ta
Me
•w ' • wa ai 

m a ta terta • - «• ta ta m ta ta ta b ta

k.-4 
8 tHiUU
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in

instituto patalpose, 287 
Commonwealth Avė. Bosto
ne.

Programo’je — istoriko 
prof. dr. Juliaus Slavėno 
paskaita: "Pabaltijo valsty
bės tanp Rytų ir Vakarų“.

Prelegentas nagrinės Pa
baltijo valstybių santykius 
su galingom kaimyninmis 
valstybėmis po pirmojo pa- 
saulihio karo.. Taip-pat jis 
iškels ir' analizuos mažai 
kaiii žinomus faktus aoie ga
lingų Vikarų valstybių bei 
Sovietų S-gos traktavimą 
Pabaltijo tautų nepriklauso
mybės iįlaisvo apsisprendi
mo teiste. Tema labai aktu
ali, nes leidžia mums geriau 
suprasti ir nagrinėti dabar- ją. Gyvens Madride.

ir įstojo į Lietuvių Fondą 
nariu.

Bostono Lietuvių Piliečių!min<iorna

d- -i«r r*. t ! pagonių laikui “. Del to mes ga.-JOS salėje. Rengia Putna- ijme laukti, kad, tai gadynei pa- 
mo vienuolės. | sibaigus, turi pasirodyti kokie

t 1 • — n j. 1 •nors ženklai, parodantys per-LapknciO o u. 3 vai. po mainą Izraelio sąlygose pago- 
pietų SO. Bostono Lietuvių niu valdžių tarpe. Dėl to mes ir
Piliečių d.jos III aukšto sa- turime n?etuis
laito, T ««««: ■)us,° pasaulinio karo pasekme- Įlej® pirmojo Lietuvos prezi- ge pasaulio žydai jau nebėra be 
dento Antano Smetonos 100 jokio oficialaus pripažinimo, bet 

’ metų gimimo sukakties iŠ- y™ nors vardiškai Tautų Sąjun- • 
kilmingas minėjimas, *

. - , tia pttsiruuu ūmo pcimama Sl-
rengia Bostono orgimzaci-itų po kojomis pamintu žmonių

Dč. S. Gottautae jdjė Albertu Puekepalaitist jų junginys. reikaluose.
* ** į Nors stačiatikių žydų akys

TW Otauvo j,,, kVL“i'”. —------ V , —T”"1 i4w«noo e o. nww ev m. ’ visuuBel buvo meilingai at-,
ur. Stasys uoetauras. «ku- pk m* sukakties banketas Broekto- kreiptos į pranašų šalį ir Šio- į

r*«/to sus m nizmas buvo turėjęs šiek tiek ne, JJątfcoal Cafe. «86 N., tutong„s prieJ 19į$ metus> ^,1
Mam 9L i jokio pažymėtino laisvės laips-.

. • • • 1 nio nebuvo suteikta žydams'
Lapkrifio 3 d. So. Bogto- s4Tt?joje «?ner°la’

t LT. j t Allenby neisvare {želdintus tur-
no lAetUPių rliiečl ų d-JOS Jeruzalės pasaulinio karo
salėje Sandaros Moterų klu- metu.
bo našlių karalienės rinki- Kai žydai tokiu būdu grįžta

Inu S?8!“?4®. Li.etuviS J Fondui | Lapkriiio 2 d. Brito 30 m. ’ vi»uomet
ris We»ySe^ Bukaktto bMketos Broekto- krrtptcj

metus dėsto ispanų kalbų fe Alfonsas Baika ir Alber- 
literatflrg, gaffo rtndijott g5- Puskepalaitis yra bosto- 
Imti vienerių metų aĮpynoka-- mečiams gerai -pažįstami vi
ntas atostogas ir rugsėjo 8 suomenės veikėjai ir darfoš- 
d. su šeima išskrido į lapam- ciaj besireiškią lietuviškų

organizacijų veikloje.

DĖMESIO!
iftANS • ATLANTIC TRAVEL SERVICE
i ’? GLOBĖ PARCEL SERVICE

393 West Broaduray 
t So. Bbtlon, Maaa. 82127

T«L (617) 268-8764
praneša, kad klientų patogumui įstaiga bus atidaryta 
kiekvieną ŠEŠTADIENĮ nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos, 
o kitomis darbo dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

į savo kraštą ir į Dievo malonę |
i,.____i . T • x t, , . . . ... to . to. -. nuo 1914 m. pagoniškos tautos
j liams uz aukas Liet. Fondui j Lapkričio 9 d. Bostono vy- irsta. Daug iš tų karalysčių, y- 
, ir linkime gražaus ir laimin- rų seksteto vakaras So. Bos-, pač anos, kurios buvo atvaizduo- 
go gyvenimo! J tono Lietovių Piliečių d-jo? tos Nebukadnezaro stovylos ko

štais Meteis Lietuvių Fon- IU aiikšto salėje.

Dėkojame mieliems biėiu- mai.

stovy los 
jau buvo sutriuš.

tSamua Ii lauko Ir viduje. 
Lipdau popierius ir 

dėką, ką pataisyti teikia. 
Naudoju tik geriausią

JON AS STAR1NSKA8 
224 Savla BIU Avė.

TeL CO k-W54

draudimo agentūra
Atiteka įvairią rūRą

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
bM Brsuduay

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA

••d

EKSKURSUOS I LffTUVA

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

KAINA tik 8 S 4 9.0 0

utinė šią sietą grupė išvyksta GRUODŽIO 29 dietą ir] 

1975 au sausio 3 dieną.

v

KAINA 9829.00

pritaaa BOSTON! ir NBW

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NRMVSLU0KI7B;
T >

ainių ar ragiocracijoe rainain arm^rnos

TRANSATLANTIC TRAVEL

991 Weat BfcadiMy, F JkBUft UO

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATI DA RYTAS

382 We»t Broadway, Sa. Boetoae 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

regtatrooti optikai
aii I <

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ '
įteaitaat:

• AKINIŲ PRIRINKAMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RBCBPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINTŲ LŲMŲ PAKBttftTĄ
• KONTAKTINIUS LŲ8IUS
• KATARAKTO LUBIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS

Bntinu atveju — PAGALBA PER f VALANDĄ
Galinta seaikalbėti liet a v iš kai!

MeOlnrid (Wdfare)
Skambinti: 2«8-8S00 JJritam

Motor Ckarp pflnum

J Savininkė: Aldam
(Pricea quoted are effeetive August 1, 1974. Air farea «ub-’ 

įjeet tofhangea).

GERIAUSIA DOVANA—TAI JIB VAISTAI GALVOS'
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. OvelcarUoo Patente Ina-' 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsą gtaninšma n- 
Metamiems ir sau. JIB 8 oe. 10 savaitią vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su 06.00 apftNMjtmtl—JlB LABO- 
RATORY, 1437 8a. 40th Avė. Ckera, RL 00000. JIB 
ĄtotoTTM.«M Ptolrtl <bLJjnafr
JIB skyrius: 7 Stattgart 50, DtaMdfvnMr. 7-1K w. 
Germany. Vabitiaėaa: J A J, 2557 W. OOtk St. Ckieago; 

lOtir Ava. A 14th 8L, Cfcoro, 1609W. 8N9 BL, CMeage, 
2922 N. mvaakaa Ata, 1147 N. AMOted Afe, CUeago 
Ir kftar.

|jų "pirštais* 
ikintos.
Į Nuo pagonių klikų pasibaigi
mo 1914 m. daugelis pasaulyje 
įvykusių permainų buvo taip at
sižymėjusios. kad garsūs vals
tybių vyrai ir rašytojai nurodo 
į prieškarines dienas kaip į "se
ną santvarką“ ir kalba apie esa
mąjį "persimainymo laikotar
pį“, vedantį prie naujos san
tvarkos.

į Kadangi amžiaus pabaiga ne
reiškia sudeginimo mūsų žemės, 
dėl to mes galime matyti, kad 
"ženklai“, kurie liečia tuos da
lykus, nereikalauja tokio aiški
nimo, kuris verstų juos visus 
pasibaigti vienoje dienoje. Tai 

kĮgi mes jau galime matyti, kad 
senasis pasaulis pasibaigia ir 
kad jau turime įrodymų, kad 
naujoji gadynė yra čia pat.

(. Šitoji dabar čia ateinančioji 
J naujoji santvarka yra tai, ką 

Biblija vadina Kristaus Kara
lystė, arba Dievo Karalystė, — 
dieviškoji valdžia, kuri užims

' vietą dabartinių netobulų žemės 
r valdžių. Biblija duoda daug titu- 
Jlų naujam žemės Karaliui, ir 
vienas iš anų titulų yra ”Miko-

,ilM“ — reiškiąs: "kuris kaip 
Dievas“. Tasai titulas parodo, 
kud naujasis Karalius atstovaus 
Dievą, Sutvertoją.

Tiesa, kad pranašas sako, kad 
"dangaus Dievas įsteigs Kara
lystę“. Tiesa, kad šita naujoji 
Karalystė bus "dėl žmonių“, vis 
tiek ji atstovaus Dievą Sutver
toją ir veiks dieviškoje valdžio
je ir galybėje ir reikalaus vyk
dyti Jo įstatymus, žmonės ne
bus prašyti balsuoti už ją, nei 
jos {kūrimas ir pasisekimas ne
priklausys nuo žmogiškos išmin
ties ir sugebėjimo.

Kas domitės Tiesą, mes pri- 
siųsim veltui spaudos. Kreipto 
tės šiuo adresu*

Ltttaaantan Mble Stadttrta, l 
212 B. ?rd Street,

Spring Vallsy, IIL 01302.
(Skelbimai)

Informuoja skaitytojus apir paseuHnlus fr
įvykina, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūrinius kbosimuo. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me alrfpttsią pauisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svsrhfii problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIEflTVA“ yra dinamiška, mtaą flt> 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbių bei Idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno ouoamnei, kurta kovoju ir dirba ai 
aeprfktaosomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-os 88.00 
Adresas:

7722 Gesrgs Street, LaSaDe-MontresL 600, Oaebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

riri. M,susmBamus »Hrtfc.

jau tori daugiau, kaip teta ■■ pi 
jo apdraudė tikra Ir

nuo 0100.00 Ori 016.900.00

UI 01.000.00 
I

i yra daugumoje Betutlų kotanijų. Krelpkftii 
Ir jie

107 West Mtk Street, Nor York. N.Y. 100M



nuiro. so. sostus Nr. 37, 1974 m. rugsėjo 24

Vietines žinios
********************************* fiB Dariaus Posto moterų 

banketu

M**********************

VISI I LIETUVIŲ DIENĄ!

nimuose ir kitokiose progra-i 
mose.

i Sandaros 7 kuopos pibm. 
šia proga sveikindami, POTila8 žiroUa „^jo 20 d. 

norėtume palinkėti, kad ji minAjn
ir ateity nenutoltų nuo lietu- tų sukaktį
viškos visuomenės ir atsi- ‘ , ,1,1sėjo 29 d. 3 vai. popiet ren- minty dr. Waingo, >. Ta P‘^a kuopos, valdyba
tin, Hodges ir panašių šei- lr nanal « nuosl|,dzlaI svei-, 
mų pavyzdžius. kiną.

Amerikos Veteranų Ste
pono Dariaus posto Moterų 
pagalbinis komitetas Stepo
no Dariaus iposto patalpose, 
168 H St., So. Bostone, rug-

Šiemet Bostono Apygardos Lietuvių Diena bus atei- gja banketą.
nanti sekmadieni, rugsėjo 29 d. Romuvos parke Brock- Į T...
tAl ~ . | Įėjimo auka — $4.50.

1 į Visi maloniai kviečiami
švente pradedama Šv. Kazimiero parapijos bažnyčio- , dalyvauti.

je iškilmingomis pamaldomis ir vėliavų šventinimu, o ' Moterų Komitetas
12 vaL 30 min. Romuvos parke.

1 vaL 30 min. popiet — meninė programa: tautiniai 
šokiai, sporto varžybos.

Dalyvaukime seni ir jauni, nes visiems bus įdomu ir 
džiugu. 4 I 1

Laima Antanavičiūtė 

ištekėjo

Visiems gerai pažįstama
1 bostonietė Laima Antanavi- 

d.u, «Ulyvių ir viri buvo patenkinti. Rengėjai _ LB L.‘1 fiŪtė 15 d -2-VaL P°‘Pernai Lietuvių Diena Worcestery sutraukė

i pietų ištekėjo už Michel L. j 
tono apygarda — tiki, kad ir šiemet į Lietuvių ^Dieną Cehoon. Abu jaunieji dabar, 
Brocktone susirinks ne mažesnis lietuvių būrys. Tafto universitete studijuo-į

Visus maloniai kviečia — ja odontologiją. Ir jų su-:
LB Bostono apygardos valdyba tuoktuvių apeigos buvo Taf-i 

to universiteto koplyčioje, o1 
priėmimas, kuriame dalyva
vo tik jaunųjų giminės ir ar-j 

rimo Dorehesterio Moterų timieji, įvyko irgi to univer- 
klubui, bet ir ta suma pa- siteto Alumnae Hali. : 
tvirtinta. • '

I L. Antanavičiūtė Bostone; 
Per rugpiūčio mėnesį pa- yra gyvai reiškusis jaunimo 

jamų buvo $18.061, pelno. lietuviškoje veikloje, daly
vavo jo rengiamuose vaidi-

S^^a a a.a^ s.a * a,a,a.a,a ,a,a 1

Kcmgresui paskyrė $100

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos narių susirinkimas rug
sėjo 19 d. Amerikos Lietu
vių Kongresui paskyrė $100.

Kilo ginčų dėl $50 pasky- liko $1,285.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER, MASS.
TeL SW 8-2888

yra yiauntelė oficiali ištai
ga Worcestery, mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Wor<

Senas parvirsta ir negir
tas.

Plood Sąuare 
H ordinare Co.

tųrio f Lietuvą ir kitas Rusi- 
jds valdomas sritis- Čia kai-

lietuvžškai, pataršau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos, medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

». t. AUtONA 
S2S EAST BBOABWA? 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-U4S 

Baajamin Mcore Dažai 
Popieroa 3ianon«

Stiklas
Visokia reikmanja 

Befktnanya pltunbari 
VUokto c«t*<laa daiktai

Mtaeat.
Telefonas: AN 8-2806 1

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Paiakamio

okpo1P9 DINIS 
>METR1STAS

Valandos:
nu<» 9 tai. ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROAOWAY 

South Boston, Mane

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAU VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAU IKI 3:00 VAU

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

Atsilankykite ir bosite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBfi

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- | į* - J 

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

jNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 

patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

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

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
vedžioja.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street,

Worceeter, Mase. 01604 
Tet 798-3347

Tįsėtai ii Worceeterto šiu
šiam įvairias siutintas į Lieta, 
vą ir kitas Bosijęs valdomos 
plotu! Siuntiniai eadarend iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

(yvtMEHi narna Ir

žmogaus — be ydos.
tooeooooooooo^oooooooooooooeeeeeo

A. J. NA1UAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Norton Centre, Maaa. 02159 

TeL 332-2648

PLOKŠTELĖ

Peter Mnkmytu
Cn—« AMMn 
<9 Church Street 

M. Mitam, Mus.
AUMni 
ta ir proi 
ko ir

irimo darbas tt loo- oooeoooooooo»»»oiooooo»»»oeoooo»

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari- 

. jų plokštėtą. Kaina $8.00.
Paštu neeimičiame.

....•----- ---------------------------- ---------------------------~

irimą. laši 
anda vakaro. 

Telefonas: 498-8675

m****************a*M***********w
TEL AN 8-2124

Dr.Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

0PT0METRIST2
Valandos:

; nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY

Laisvės Varpas
) LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TsL 586-7209
8OUTH BOSTON, MASS. 

•a******************************************************************************************************

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

avo, maisto ir
nią. Turime vietoje įvairią via 
ttaie gamybos ir importuotą 
prekių iš kitų kraštų riesi le
menus kataomie. Be te, siunčia
me maistą, pinigu ir galite už
sakyti Jų gamybų prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
tea vietoje gaise pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpintakaejame per 
tam tikru įstaigų atsikviesti 
giminu Ha pu save į švedu 
ar nuolatiniam apsigyveaimaL 
PatarnavioMs atliekamu grei
tai ir sąžiningai. Atailaakų įsiti- 
Ktaeite. Vedėju A. Scbyrtaski

Pristatymas greitas Ir 
garantuotat

kainoms.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilinei 
šaldytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
TaL 268-0066

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai raistan išpildomo gydytoją re 

teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į Notarišką vniettaą,
Bev. Emanuel L. Rosengard, B. S* Beg. Pbarm.

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

NeTeam AN 8-66S6

Nas 8 vaL ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadienine Ir sekm

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo'sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skambinkit.

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

480 Wsst Broadvray. South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2800

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

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vaL ryte fld 5:30 rak 
vakare. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

DABA
ui nemažesnius kaip 91,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka I 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
927% pelne)

ei visos kitus indėlius meto

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas drendbnee 

Bankas veikia 109-t uosius metus. ii' Wfltt9L
šio beaks direktorių taryboje yra adv. J. Grigalua.

Reikale eo tarnautojais galima susikalbėti ir lietu viškaL Turtas (Asneta) yra

viri $274,000,000

► - a •• 
•; ••

«' x s. .
* > * •

iaaaaaaaaaaaaaaaaa*****a*»*a*a**aaa*aa****aa*a*a***a******aaa****

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius 1 Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairiai 
medžiagų), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite vo
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

• Darbo valandos: — — — — — 9—5

šeštadieniais 9 — 12 vaL

393 West Broadvray, P.O.B. 116
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 266-8764 
Visų skyrių vedėja AMom Ai




