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800 galvą neišsprendė 
vieno klausimo

Gausus ekonomistų ir politikų susirinkimas dvi die

nas ieikojo būdo augančiai infliacijai nugalėti, pareiškė 

šimtus nuomonių, bet nerado vieno stebuklingo recepto. 

Dar jo neturi ir prezidentas Fordas. Jis prašo yisus pilie

čius siųsti j Washingtonų savo "genialias idėjas“.

Auganti infliacija šiuo čia susirinkusieji tai pada- 
metu yra pats pikčiausias I rys, salėje užviešpatavo mir- 
JAV priešas, kuris kone kas-1 ties tyla... Mat, išmintingiem 
dien vis labiau apiplėšia rabinam staiga labai su- 
kiekvieną šio krašto gyven- skaudo jų pačių kišenė...

i
iės vyriausybės ir preziden- X.™
to Fordo rūpestis. ■' tmg,aus"» eaIv« nepadare.

Kovai su šia ekonomine 
grėsme apsvarstyti jau buvo 
Washingtone keli įžymiau
sių ūkio srities specialistų

Prezidentas Fordas, kant
riai išklausęs šimtus nuomo
nių, savo kalboje pareiškė, 
kad po 10 dienų jis pasiūly
siąs kongresui kovai su inposėdžiai, kuriuose, dc^jokio stebuklingo recįtoWdj8-aavo ,9tatymo pro- 

nesurasta. Pagaliau praeitų 
savaite buvo sušauktas be
veik tikras ekonomistu kon
gresas, kuriame dalyvavo
800 delegatų iš įvairiu eko 
nominiam gyvenimui įtakos 
turinčių sričių.

Apie 9 valandas prezi
dentas Fordas 'patsai klausė 
fabrikantų, pirklių, darbo 
unijų vadų, politikų ir kas
dieninių reikmenų pirkėjų 
samprotavimų ir pasiūlymų, 
kurie dažnai buvo vienas ki
tam priešingi ir net juokin
gi. Vieni siūlė įvesti kainų ir 
uždarbių kontrolę, kiti re
formuoti visa finansinę sis
temą, dar kiti — mažinti ar 
didinti mokesčius, o tarp de
legatų buvo kalbančių ir 
prieš kainų kontrolę, ir 
prieš mokesčiu ar aplamai 
krašto biudžeto mažinimą.

Pavyzdžiui, krašto apsau- 
gos sekretorius James B. į chaosą 
Schlesinger įspėjo, kad ne
galįs būti paliestas karo rei
kalams biudžetas, nes tai 
pakenksią krašto saugumui. 
Respublikonas John B. An- 
derson siūlė i? kariuomenė* 
atimti net 3 bilionus. MIT 
ekonomistas P. Samuelson 
siūlė infliacijos skubiu būdu 
nenaikinti, nes būsią dar 
blogiau. Missis-ippi guber
natorius Willram Waller ra
gino tauta neklūpoti prieš 
arabų šeichus, o tvirtai atsi
stoti.. Buvo siūlančiu tuos 
300 000 autobusu, kuriais

jektą. Koks tas įstatymas 
bus, dar nežinoma, bet ma
noma, kad federalinis biu
džetas bus nuspaustas že
miau 300 bilionų dolerių 
kad mažai uždirbantiems 
bus sumažinti, o turtingie
siems padidinti mokkesčiai. 
gal net įvesta kainų kontro
lė. nors tai dabar neigiama, 
nes. tos kontrolės bijodami, 
prekybininkai jau dabar ty
čia kelia kainas.

Prezidentas Fordas krei
pėsi ir į visus šalies gyven
tojus, prašydamas siųsti sa
vo pasiūlymus, tarp kurių 
galį būti ir genialių idėjų.

Taigi dar tenka tos išga
ningos idėjos palaukti, ko* 
ji kieno nors galvoj užgims.

^ortugalija žengia

Dailininko Vytauto Igno kūrinys "žvejai“. Prieš Kalėdas bus iš
leista šio dailininko švenčių proga sveikinimo atvirukų, kurių bus 
galima gauti ir Keleivyje.

i Teroristai pagrobė 
\'JAV diplomatę

Lietuvių kongresasi
pasibaigė I

Praeitą sekmadienį pasi-J

baigė Chicagoje vykęs nme- j 
rikos Lietuvių Kongresas,1 
kuriame dalyvavo gana 
daug įvairių organizacijų 
atstc.ų. O kongreso baliuje 

| buvę apie 1,000 svečių.
Apie tai parašysime kitą 

kartą.

So. Bostone tęsiasi 
mokyklų boikotas

Senatoriai jau glosto 
besikeikianti Castro

JAV senatoriai J. Javits ir C. Pell buvo nuvykę j Ku

bą ieškoti "atlydžio politikai“ tinkamos dirvos. Castro 

juos priėmė tik savo prakalboje neprsustaburaiškai nu- 

keikęs Ameriką, bet tai senatorių nesujaudino.

Portugalija, nuvertus dik
tatūrą ir nuMėsus pirmu 
dienų džiaugsmui, tuoj vėl 
pradėjo krūpčioti, tąsoma į 
kairę ir į dešine. Naujos vy
riausybės ir piliečių tarpe 
kilo daug nuomonių skirtu
mų dėd kolonijoms laisvės 
davimo ir kitų klausimų. Pa
galiau gatves užliejo kairių
jų ir dešinii/jų demonstraci
jos, revoliuciniai šūkiai, ir 
Portugalijos vadas Sninola 
praeitą .pirmadienį atsista-

vežiojami mokiniai, panau-tydino. užleisdamas savo

Arabai užuodė 
paraką

I Domininkonų respubliko 

Praeitą savaitę prez. For-‘sostinėje kairieji teroristai 
dui ir dr. H. Kissingeriui j užgrobė Venecuelos konsu- 
griežčiau pasisakius prieš ,latą ir septynis įkaitus, jų 
arabų alyvos kainų kėlimą tarpe ir JAV diplomatę Bar- 
ir diibtinį jos produkcijos j barą Hutchison. 
mažinimą ir paminėjus dėl, Teroristai reikalauja į 
to galimą susidūrimą", ara-, miliono doleri jr kad Do.

V ^V?'.8£bes !ektl'|mininkonų valdžia paleistų
kad JAV grasinančios karu.j37 politinius kalinius.
Tai nugąsdino ir kai kuriuos j . - ...
Amerikos sąjungininkus Eu- i. ^a®ant šiuos žodžius, te- 
ropo’je, kurie suskubo pa-1 ^uvo žinoma, kad vienas į- 
reikšti, kad jokioje kariškoj s kaitas japonas itšoko pro 
ar kitokioj akcijoj prieš ara-! langąlr paoėgo, o kitusban- 
bus nedalyvausią. Dėl to I d***1 Efasma nužudyti, jei 
Amerikos diplomatams teko I nebus įvykdyti jų reikalavi-
tų kalbų reikšmę mažinti. jma1.

j Arabų pelnas sieks 
>S154 bilionus •

doti senelių ir neturtinguių 1 vietą C. Gomez. 
vežiojimui. DaAininku Ak- Paakutinžs žinios Geibia, 
aios sąjūdis isk«ė plakato: PortuRalija visai

30 valandų darbo - uz 40, a„, nje^io ^ar0 ribos. 
valandų mokesčio! Ir Ro-;

Vykdant vadinamąją "at
lydžio“ politiką JAV santy-

politika ypač piktina Ame
rikoje apsigyvenusius Ku
bos politinius emigrantus. ’ kiuose su komunistiniais 
Čionykštė laisva kūbiečių kraštais, "draugiškai“ pasi- 
spauda pataria senatoriams bučiavus su Raudonąja Ki- 
Javits ir Pell, ieškantiems nija ir Sovietų Sąjunga, at- 
Kubos pažangos, skaičiuoti eina laikas ištiesti ranką ir 
ne cukrines nendres ir pa- pačiam artimiausiam komu- 

, minklų akmenis, bet komu-jnistui — Kubos diktatoriui 
. nistų sušaudytų žmonių ka- Fidel Castro. Tos misijos 

pus, tūkstančius kankinamų Pėdžiai praeitą savaitę į 
politinių kalinių ir jų šeimų Kubą nuvyko net du vado- 
vaigo dienas. į vaujantieji Amerikos sena-

UAV kubiečiu ta» Įpykę: Javit8 7 demokratas Clai- 
dėl Amerikos išpardavinėja- . Pd1 
mų jų kračto laisvės ideaftą,.
kad, sakoma, 'jie organizuo- ’ Laukdami progos paglos- 
sią čia pat teroristų būrius tyti Cąstrui barzdą, tuodu 
ir pradėsią "tvarkyti“ atly-, senatoriai kalbėjosi ir fu va- 
dMo politikos vairuotojus. . dinamuoju Kubos preziden-

. ................... .. . . 'tu Osvaldo Dorticos. ir su
Amerikiečiai žurnalistai, premjero pavaduotoju Car- 

aa proga lankydamiesi Ku- L* RafaefRodri<ruez. ir su 
i boję, daug kur pastebėjo ga-i^, užsienių reika|ų ministru 
na giliai Įmintas sovietinių Raul Roa Kubos

‘rusų pėdas Aerodrome sto-;raudOTasis ponas vi* dar
Prezidento Fordo žmona V! J.05?®4?, bombonešiai, so- ne?jtpftg jŲ priimti. Pasra- 

vietinių sūkių vertimais is- ,iau Castro Draeitą ^4^ 
lipmtos skelbimų lentos, so-, nj prašneko i savo tikin- 
vietų žvaigždė uoste Žmo- (čiiiosiiis. o sekmadienį pri
ma, niekas jiems nerodė so- gmg amerikiečių taikos mi- 
vietų gamybos ginklų. ku-’sionierius
nais laikosi Castro režimas. 1 _ . . . . , .

Prie? tą priėmimą televi-
*VV*WVWVWWVV?T»WVWV’

So. Bostone pasipriešini
mas mokyklų integracijai, o 
kartu ir mokyklų boikotas 
tęsiasi jau trečia savaitė. 
Baltieji mokiniai į mokyk
las neina, o 'juodieji atveža
mi tik policijos apsaugoje.

Be to. čia dar vis vyksta 
demonstracijos prieš moki
nių vežiojimą, ir skelbiama 
kad viso šio mėnesio penk 
tariieniais Bostono ir dar ke
turių kitų miestų mokyklos 
būsiančios boikotuojamos.

Žadama mokyklų nslan- 
kančids ir j jas neiti agituo
jančius bausti pinigine bau
da, bet ir tas grasinimas ne
paveikia.

Prez. Fordo žmona 
susirgo vėžiu

susirgo krūties vėžiu. Jai pa
daryta skubi operacija, ligo
nė taisosi, bet ligos atsinau
jinimo grėsmė dar tęsis apie 
penkerius metus.

Žmonos liga nukreipė pre
zidento dėmesį nuo dauge
lio valstybinių reikalų.

Atgyja Graikijos 
komunistai

zijos perteikiamame mitin- 
' ge Castro į šuns dienas iš- 
l keikė Ameriką ir jos saugu- 
,mo prikištus pirštus nuver- 
; čiant Čilės raudonai! Allen- 
i de ir dar pikčiau išniekino 
patį prezidentą Fordą, kuris 

Padidėjus tarptautinių te- flA veiklą pateisino Ameri- 
roristų veiklai, Pentagonas *cos interesais. Minia, klau- 
susirūpino, kad kokie nors gydama Castro keikiamosios 
piratai nepagrobtų užsieny, kalbos, grasino kumštimis 
laikomų JAV atominių gink-! Amerikai ir jos prezidentui 
lų. Tokių taktinių atominių Įr.visa ^er.!?le įau^®’ kad rei- 
pabūklų tik Europoje yra kia amerikiečiams ’ duoti į 
apie 7,000. Jie yra laikomi, kaių“.
vietinių valstybių apsaugo- Kita diena senatoriai iau 
je. kuria ne visiškai galima pietavo su šiuo "narsiuoju“ 
pasitikėti. , diktatoriumi...

Dabar Pentagonas esąs’ Spaudos atstovų klausi- 
tų ginklų apsaugai sudaręs nėiami, kain jie po tokio* 
naują planą, kurio įvykdy- pirties jaučiasi, senatoriai 
mas atsieisiąs apie $90 mi- pareiškė, kad iie nesą nuste- 
Uonų. jbinti. Castro kalba tebuvo

-l, .. į tiktai "tradicinis’ antiame-
; rikinė“. su jo našiūrom esą

Trejus metus pasidžiaugus negalima sutikti, bet vis dėl-

■ Labiau saugos 

atominius ginklus

Panaikinus Graikijoje ka
rinę diktatūrą ir grąžinus ci
vilinę valdžią, gerokai atgi- 
io ir Graikijos komunistai. 
Svarbiausia, dabartinis mi- 
nisteris piimininkas Cara- 
manlis legalizavo komunis
tų partiją, kuri (buvo už
drausta nuo komunistų par
tizaninio karo prieš vyriau- 
sybę 1947-49 metais.

Dabar komunistų partijos 
komitetas Atėnuose įsitaisė 
ir savo būstinę, išpuoštą pa
gal rusišką stilių Markso. 
Lenino ir kitų jų šventųjų 
paveikslais.

Grasino nužudyti 
Kennedžių vaikus

FBI veda tardymą, ieško-Į VakanJ nasaulillj kenčiant 
dama sąmokslininkų, kurie j jyyp, trūkumą, šio deė-alo 
policijos turimomis žiniom- perteku-ios arabu valstybės 
ruošę pasikėsinimą išžudvti į ka?dien vis labiau turtėja, 
visą Kennedžių šeimą. Sa-’ . . , ..
koma, kad du sąmokslinin-J Skaičiuojama, kad tik šių 
kai jau e;, žinomi ir iejko-;

Turkų 1 žinių 
pranešimu, Juodojoje jūroje

pažanga, dabar j to va Hm a įžiūrėti ženklu, 
Indijai vėl gresia didžiulis kad Castro noris owe«niu 
badas, dėl blogo derliaus ir santvkhi ?u J 4 V... Tai. kad 
nepaprasto gyventojų didė-l Amerikos vadus i’* vadina
jimO‘ Tik ** P«torų-: puivimi, kriminaliai, esą

Tai esanti didžiausia bare jų metų Indijos gyventojų galima negirdėti.... Pažanga 
____  .skaičius padidėjo 26 milio-,santvkin atšilimo esanti iau

maistą!“ Bet kai vienas kn-į Bu^t Nizenas dar Kma<1^vlni^'u,iu nUSIKal*!ir H*ju Ūksią $54 biiionai'■»«■». • nuijo maisto matei-i to. kari fnstro i Kubą isn’lei-
nfeas dele^m, ir nrezi-! ri. lijonioi^ „domu nrn ‘TZ’/TriF Kenn. 1 gryno įelno. 1980 m. tos' £,ri. riri "*» ~ Kid*n-' ir TA V «*”»'«’»••ir
dentui pareiškė, kad us ko- Indulio, kuris pėrė- • • E* i ♦ ka . - • a- *’g» neturtingos šeimos turi daugvbę Amerikos spaudos
vai su infliacija sutinkąs sa- £*Wiateid« jo oZTi*''^ ‘° K,™n,™a•’'sak« $*5*** turėsiančios $211 nu ęus>ro«U „mUi d.£.iu „y, kuriems oarodęs
vanoriškai atsisakyti 10-: d„ md^otoi1 ?tatyt'.I"'.0 ^"didatūrą ir bilionų pajamų ir $154 bil. ąrritai nustando. Manomo, hlrtin w j
savo pajamų, jeiju ir visi S^. » n^eraa HKn. j J ?rez,dOTtus- "ors jis pats, gryno pelno , kad jum atominių ginklų dar Ubi>u didėja

aviną, «r j j q Raudis apskurua... —1------

ckefelleri* tegul valgo šuns

vargas Kubos "laimėjimus“
I šitoji JAV nusižeminimo

i
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Seaitvž, viduramžis ir 
„studentiškoji jaunyste”

I Kulttra ir politika
ton "Dialogas su lietuviais“. GRAŽIAI PRISIMINTAS ^^nSriaiįu* \ 

VACL. SIDZIKAUSKAS INICIALAI \

BROMO RAILOS

Mūsų organizacijos — kaip ir žmonės: užgimsta, il
giau ar trumpiau pagyvena, šį tą nuveikia ir tyliai numiiš-

Rugsėjo 21 d. Kultūiinia- ir jos išeivių stiprybės, tau- 
me subetvataryje bestoiue- tinės individualybės ir ištiki’ 
čiai turėjo įpirmą progą akis mo pagrindas ir šiuo metu

______ vadovavo K.
subakeakarių komisijos pir- Lietuvos Laisvės Komite- "Laisvoji Lietuva“ birže- 
miainkasmž. Romas Veitas, tas g^o metus buvu- lio 27 d. numery rašo; - 
o botioaiečių ir apylinkės siam pirmininkui, pernai "Lietuvių spaudoje pseu- 
liefawjųįš| renginį atsilankė mirusiam Vaclovui Sidzi- donimai turi seną tradiciją, 
tiek daug, kad geroka dalis kauskui prisiminti rugsėjo Lietuviai geriau paMto 
au nebeįtilpo į Tautininkų 22 d. Kultūros Židiny suren- Maironį negu Mačiulį, Vaiž- 

namų salę. gė akademiją. Dabartinis gantą — geriau už Tumą.
LLK pirm. V. Vaitiekūnas Rusijos carų valdomoje Lie-

visa virtinė senųjų -vento Jono, švento Roko, švento An
tano, švento Nikodemo ir net Ščėslyvos Smerties organi 
zacijų, kurių dolerinis palikimas likusių kelių narių pasi-» 
dalinamas ir dažnu atveju už velionės gerą atminimą čia 
pat prageriamas... Dėl to gal ir netektų labai stebėtis, nes 
kiekviena senatvė panašiai baigiasi, kai ’jai pritrūksta pa
grindinių vitaminų, užspaudžia kraujagysles sklerozė, 
sutrinka dvasios virškinimo aparatūra ir iš akių išnyksta 
gyvenimo tikslas.

Yra organizacijų, kurios dar mūsų laikais gimė per 
skausmus, o ir augant teko gerokai padejuoti, veržiantis 
abiem alkūnėm taip vyresniųjų seserų į priekį, bet ir tos 
susirado savo pa&aukimą ir prasmingos veiklos sritį. To
kia galėtų būti Lietuvių Bendruomenė, kuri nuo per dide
lės įtampos gal ir gaivo trūkį, bet dėl to dar nė iš tolo ne
siruošia mirti.

Į į alų susi 
'"[miuoju ži

Į‘ju Broniu

susitikti L2anetol patelkč'TOlioiio'"^^ fuvoje spaudos bendrabar;
atn iv raėvtn- roT'.faUnpi’Ins ir SflviffVnOB VMBttagė BOMOlle daugeliuižurnalistu ir rašyto- rezistencijos ir savigynos 

Broniu Raila. ginklas. Jo žodžiais, kokiu
pavartotų statybininkei, — 

Jis čia iš Los Angeles at- "dvasinių. pradmenų 
vyko Kultūrinių atfbatvaka- tos, plienas ir gal kai 
rių vadovybės ir būrelio marmuras“.
draugų kviečiamas. Bostono *
viešnagėn atvyko ir su savo [ Skečias nesigyrė, kad >c* 
žmona Daneta, kuri čia taip trumpą laiką paruoštų koą 
pat turi daug draugų ir ke-; kretų planą ir "trumpai drL 
lis gimines. tari“ visiems išrašytų 

tą, "kaip išbristi iš balos“- 
Manus paruošti, 
liftams visiškai

jų bičiulių buvo ir puiki pro
gą gyvoms diskusi joms, ”se- 

ir kultūrinės 
ataategijbe“ patikrinimui, o 
tat ir paktiiaa nuotaikos

UŽKJLg
Po Kult. sdbatvakariu pir

mininko inž. Romo Veito i- 
vado ^ittą ir išsamu žodį j bet kas iš to, jeigu jie 
tore poeto’ Stasys San t va-[ vykdomi ir tik tuščiai 
•as. surnažindindamas nub- jaunuti. O mūsų balos 
Hka pu Bronio Railos išgar- senos, gilios ir labai
sėjusia žurnalistine ir kt gusios. Daug svarbiau ine- _________ ______
veikla ir jo knygomis vmčjaliau būtų, jeigu ne tik pa-
nnskutiniuoiu "Akimirks-sovietų gundy-

rinkiniu "Paguoda“

, biografinius duomenis. biai turėjo būti atsargūs. ra
šydami į ‘lietuvių spauda. 

Ve. Sidzikauskas gimęs Jie niekada nežinojo, kada 
gausioje astuonių vaikų šei- caro žandarai gali už viena 

t moję 1893 m.. 1908 h. bai- ar kitą rašinį išvežti juos į 
j gęs Veiverių Mokytojų Se- Sibirą. Tas pats ir dabarti-
‘minariją. toliau mokslus ė- nėse sąlygoje. Nors komu- 
• jęs Šveicarijos Friburgo ir nizmo ranka laisvajame pa- 
j Berno universitetuos, Mask- šaulyje gvvenančiu lietuvių 
vos u-to gamtos mokslų ir ir nepasiekia. Lietuvoj daug 
teisių fakultetuose, teisių kas turi giminaičių ar drau- 
mokslus baigęs Lietuvos uni- gu, kuriems galima pakenk, 
versitete, buvę? įgaliotu mi-.ti. per dau? pradėjus reikš- 
nisteriu Austrijai, D. Brito-,tis pafcriotinėie maudoje 
nijai, Olandijai, Šveicarijai, straipsniais nrieš okupantą 
ir Vokietijai, buvęs Lietu- ar io pakalikus. Padaliau 
vos reikalų advokatu Tarp- politinės polemikos ikarštv-

Tarę Sovietų. S<os ir JAV 
vadi- 

įtompos 
Amerikos biznie-

au^e^as j tautinio Teisingumo Tribu-į je ne vien Sibiras ar kalėji- 
nole Lietuvos - Lenkijos ir mas gali bauginti žmogų. 
Lietuvos - Vokietijos bvlo- J Neabejojame, kad visnome- 
se, buvęs Prekybos Instituto' niniame gyvenime atsiranda 
lektorius, buvęs Vliko dele-|ir kitokiu spaudimų, kurie 
gatūro? Vokietijai. Vliko rašančiam dažnai nemalo- 
Vykdomosios Tarvbe« ir an-1 nūs ir "epao'e^dautini. Kain 
siiumgusio Vliko Valdybos, pavyzdi galime nurodyti 
pirmininkas, visa laika bu- vieno Bendruomenės Garbės 
ves LIK ir Lietuvos delega-į Teismo nario patyrina. Ra
cijos Pavergtųjų Europos. da šis doras ir pareigingas 
Tautų Seime pirmininkas, j tautietis, vadef aūdamasis 
dviem atvejais buvęs paties’, savo sąžine, padarė dabar- 
to seimo pirmininku. itinei Bendruomenė? vado^ 

... Įvybei ne visai priimtiną

tapao apie neribotas preky-
Pakankamai gyvybingos yra skautų, ateitininkų, gan-

toriečių ir kitos ideologinės ar politinio aprėdo organiza- naskutiniuoiu "Akimirks-jviemai aemenvs ar meeen*f - 
jos, lygiai kaip medžiotojų, žvejotojų ar grybautojų drau- nių“ rinkiniu "Paguoda“, tai, bet kuo didesnis tiudr
gijoe, kurios gerai žino, ko nori ir ko ieško. j čius išeivių giliai ir riouK ĮlTĮ-Zu/v —; 6016

Šiuo tarpu mus tik kiek stebina vadinamoji šiaurės! Rašytojas Antanas Gus-Į džiai suprastų, kokia yrą 8Vie'€S"
! tai, kalbėdamas Bronio Rai--mūsų tautinės kultūros aa^ . ... P^yars’

"neatidžių priešų“ bai-Įleidimo problema nuo ttgs
satyriniu žvilgsniu at- - senovės ligi dabar — fr bavajotu ge

nančių turkiškų pipirų. Na, o iš tikrųjų toji mūsų išgar- krefpė dėmesį į tas aštrias, met greit suprasim savo 
įtinta skaisčioji jaunystė vis dai* beveik miega, užrietusi svečio kūrybos ašakas*davimus (kuriuos iprriegeiK,__»_
basą kojelę ir įsikišusi jos didįjį pirštą į burną... kurios skaudžiai įstringa tos irsi suminėjo. beatife? ~

i musų konservatyvios visuo- kaip litaniją — f 
Kodėl gi čia vis tokia bejėgystė? Kodėl tik labai re- menės daliai skersai gerklę, vaizdingai ir itin 

tai išgirstame šios naujagimės kokį knirkiantį balselį? ! Paskui kone valandą tru- kalbos stiliumi).
Algi ši mganizacija būtų gimusi visai be reikalo ir dabar °®loje; ket klausytoju ne-.

’ ' nuvarginusioje prakalboje Pralegentos prbfeąitaa a-

Amerikos Studentų oigamizacija, kuri turėtų būti tikrai 
jaunatviška, energinga, kupina minčių esencijos ir degi-

būvio p*=tkjdbėjima3 
Isžmerfįos 

Ro-
kiBi»yra| Prof D. Krivickas apibū-'jn)rendinl!1 ioadresu pradė. 

amerikiečių •dino velionio asmenį nepn-'-0 laiškai, nesiliovė
Į klausomos Lietuvos diplo- 

R. fe Searnaas pažymi, i matfioje, iš ryškindamas jo telefono skambėjimas., jo
plūdimas, ihnėtinėjimaf.......

Maža to. buvo pradėto
^no^kąv^kti.neikmiak^timlže^tn , itm vaiaiingaia gražios lie-

Ne, mes tikrai nenorėtume tikėti, kad musų studen- svc.
čias aiškiai, visiems supran- * ** *

į tomai išdėstė užsienio lietu- idealų 
, . vių (ir aplamai visos lietu- nems ryškinti aoeudoie ir

Mus turėtų bent jau dabar džiuginti viltis, tad štai padė- f LietlIVOS rezisten,inėje
aų metų lapkričio 28^0 dienomis Toronte, Kanadoje, S'Ttadt^vS į diplomatijoje. įbrėždamas

jau yra šaukiamas Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų njy konflikto atžvilgiu. Iš- ** Šhi«|W prezidentas J° optimizmą, drąsų verzlu-
suvažiavimas, kad ten bus išryškinti didieji lietuviškosios keldamas tik keleto, bet la-' Kartkartėmis jb trumpu peoce-
, . , , • , — 1* • * zl Igl 4’ TVlC MWQ*XZ ’lr 1 Sai suminėdavę ir ekn- giant, kuriai politinei grupei. didžiausia atsakomybė

kelta kokia nors kovos vėliava ir jone deklaruoti mūsų vaizdžiai nupiešė paveiksią, anuotos tautos nadėti ir le- Te? 7; . tvoros,*,,jaunimo idealai, pagaliau nors ir garsiau sušukta į aplin- kaip tas dalykas stovėjo mū- ries atsparumo ,3 „7"?* .
kos tamsą ir tuštumą... ! ‘•“t“ gyvenimo praeity- tvirčiausių ryšių bei dialogo K??*1-'"

i^issasiss.a?:

išdaigesnieji bent seną Kauno ”konkę“ nuo kreivų bėgių' i Į** " ^iŽėšiili ar tetaiingai grįžo iš! .R^d^^ P Jurkus įs-
nuv«tė ir davė pradžią šio miesto sumodeminhnui. Pa*W 4Mtik pavojingabstaudiai P“***“ pavaizdavo 10 gy-

tanklšB, 4iwtteės..fe«fhus. pozicija? •«««>;olnifUul»ojH2afL.,„ J venimo įvykius skaidrėmis,
ISydRaftldį1** ikžslug s£5teta kom-!pradedant nuo 1°
ifk frflmpai užsimindamas ir mone, dėl siu mSfty savybė : diplomatinių žingsniu 1920
nepaneigdamas, kad abi ’ tautos išsilaikymas, kartoja im ir baigiant jb labai akty-

lod nors turi ir ribotą | didelę reikšme ypatingai j
................................................................ . . :aa8 aiškiai, vfciema supran- «ea*^***Į*i Li«tu™» įenkijos ir Lietu-,mgintj boio darbovie-

tiskąjį jaunimą užpuolė tokia mažakraujyste. Nenorėta- Uetu_ y^Bttyto^dovmijyčios !y°s -VokieI t.ei-. ištaigai, kurki
me apie tai nei galvoti. yju aplamai visos lietu- pnąBBtoti Tat gerai žino ir . .* , t ie jis dirbo. įstaigos savinin-

toe tech- kalbeio apie velioni okunuo- kams irfy}. ,bwQ pripll’nta 
"’utvadkvti“ ši nepasiduo
danti moraliniam 
tautieti?*

smurtui

Čia teliktu tik pažymėti, 
rd

dėl pasisašytų ar nepasira
šytu šmeižtų tenka tiems, 
kurie juos apausdina. kurie 
duoda baisa ”kroniškiem3 
tulžininkams“*

Deja, šio laukiamo suvažiavimo gautame plane skąi-,
. ?•-> V -'v* .

tome, kad tojo kongreso pagrindinė tema tėra — vienybė. 
Aiškiau — suvienyti atskirus studentų Įdubus, rūpin-

„GANA 
TO JUNGO”

kryptys — tautinė ir politi- Į augimas ir daigi tvirtėjimas 
nė — viena kitai taUonin- vis dėlto gali tęstis net ir toris taipusavio ryšiais, "padėti atskiroms vietovėms (Wu-., . . . .. «. .

bams financiniai arba informaciniai, kada tos yra reflea- prasmingos. Bet
linija .

Na, vienybė tai vienybė, bet ką gi susivieniję veiksi

me? Mūsų studentiškasis jaunimas ir dabar kartais moka 
"susivienyti“, o susivienijęs ir pašoka, ir išgeria, ir pasi- 
glamonėja, ir viešbučiams tokių nuostolių padaro, kad 
reikia net tėvų finansinės paramos prašyti.

Bet ką daugiau, kolegos, išgalvosime susivieniję?

Mū?ų skaitomas planas į šitą klausimą neatsako, nes 
jo autorius net ir pabrėžia, kad — "šitos rašinys nedisku
tuos, ar lietuvių studentų organizavimasis ir veikimas iš 
vis apsimoka ir ar yra vertinga

Jeigu jau taip, — tai pirmiausia gal ir reikėtų išspręs
ti. ar "apsimoka“ ir "reitingą“, o jau tik paskui brėžti 
veiklos planus ir programas...

LIETUVIŲ STUDENTŲ I nimo vakaras, 29 d. — jais- 
SUVAŽIAVIMAS ’nimo šokiai, 30 d.

šiaurės Amerikos Lietuvių' mingas balius.
Studentų Sąjungos suvažia-l Baliaus programoje pasa
vimas įvyks 1974 m. lapkri- i žadėjo skaityti savo poeziją 
čio 28-30 dienomis Toronte,1 Aloyzas Baronas, čia sutikę 
Royal York viešbutyje. Pa- dalyvauti ir Toronto mint s 
skaitą skaityti sutiko dr. Ilo- burmistras Crombie. 
na Maziliauskienė. ir laukia-! Dalyviams trijų dieną 
ma atsakymo dar iš kelią ki- programa (regbtaneija, pa
tų paskaitininkų. skaitos ir vakarinė

Spalio 28 d. bus susipaži- ma) kainuoja $20.

pirmenybė, mūsą dėmesio 
svorio centras (arba kaip jis 
vėliau per trumpas diskusi
jas pastebėjo—"akcentas“) 
turįs būti kultūrinės kūrybos 
puoselėjimas ir ypač užsie
nio lietuviu tarpe kultūrinės 
veiklos rėmimas. Jo nuomo
ne, valstybės gali žlugti ir 
žlunga, žmonių medžiaginiai 
turtai būna užpuolikų pa
grobti ar sunaikinti, bet nie
kas neoaiėgia sunaikinti 
laisvės idealų* dvasinių, me
ninių ar mokslinių vertybių, 
ir tautos tokiuose tamsiuose 
laikotarpiuose vistiek išsi
laiko. dargi sustiprėja ir il
gainiui vėl pasiekia savo 
idealų įsikūnijimo.

Prelegentas Blyškino visą 
eilę satyrų, prielaidų k o- 
Jimybiųi kaip ir kuo išeivi
jos lietusiai jau dabar ir 
daug stipriau galėta pati

kiom sunkiom aplinkybėm, 
—ir. kaip šiandien galima 
regėti, tėvynėje jis nėra pa
siliovęs.

Bronio Railos paskaitoje 
buvo iškelto ir daug kitų 
klausimų bei pateikta atsa* 
kymų.

Prelegento žodis buvo pa
lydėtas gausių aplodismen
tų. Ta proga Danetai Railie
nei buvo įteikto raudonų ro
žių puokštė. Pažymėtina, 
kad Stasys Santvaras jau 
pačioje programos pradžio
je atrinktais žodžiais sūbat- 
vakario svečius supažindino 
su šia elegantiška Bronio 
Railos gyvenimo palydove 
Kalifornijos ir Nevados dy
kumose bei Las Vegas pran
cūziškuose music-halPuoee.

šiame Kult 
je buvo išparduota 
daug "Paguodos" pirmoje 
tomo (antrasis mtuspėje

jflHoonų «r vokiečių mavyz-; 
džine, vra atsilikę apie 10'V1 
metų. Na. o šios rūšies Bra- 
dimti yra reikšmingi ne tik 
•kndimams i erdves, bet ir 
strateginių ginklu gamybai.

Kai amerikiečiu biznie
riai be plano ir tarou«avio 
sutarimo veržte veržiasi i so
vietu rinką, siūlydami vis
ką, ka tik rariko8e turi. so
vietai i tuos mainus eina la
bai arršcaičinotai. siekdami 
caūti, kas ju technologfin* 
nežangai ir kuriniams rei
kalams yra būtinai reikalin
ga-

Seamans įspėja, kad į to
kį biznį einant reikia turėti 
galvoje ne tiktai ši diena 
bet ir tolima ateitis, o ypač 
krašto saugumo reikalai 
JBkapoituojant į komunisti
nius kraštas technologijos 
tintas reikia didelio atsar
gumo.

Dąja. atrodo, kad gobšiv 
kapitalistų ausys šiems ir 
Mautiems įspėjimams yra 
Kurčios. Jie vis tiek atkak
liai tiūle komunistiniemp

reiškimusi Pavergtųjų 
Europos Tautų Seime.

Per pustrečio šimto daly
vių pagerbė buv. LKK pir
mininką. Iš Washingtono 
buvo atvykusi Kajeckienė, 
iš Waterburio — dr. P. Vi
leišis. Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo pirmininkas 
ta proga atsiuntė savo gražų 
atsiliepimą apie Sidzikaus
ką ir jo didelį įnašą kovai 
dėl sovietų pavergtųjų tautų 
išsivadavimo.

Po akademinės dalies ki
toje Kultūros Židinio salėje 
buvo atgaiva ir dar gerą va
landą pabendrauto.

Kor.

Patantiate — treflasb — < 
aMBtoataa Kipro BteUaie atafe 

Loans. Jb Uatia aribą 
Maybfc 1917-1MS aa 

b
Tuščia galva—diddla^««^^>»'""“ta» 

sunkumas.

^7 Boiono pMiėicti a lando-jknttam »VO drunUj už 
nfikžs Nido.) fr J. Kao. «wt«. taw mainu, lumdyda- 

.-T-Tz? įLįS' «au» ižlefrtoa atantdrariM mi favjtf net žmonijos ge- 
aoa musų wms> ygmi. g studijos apie *ta»- rore Ir panašiais kilniais i- 

' tykius sa kraštu“, pavudin- dsabis.
I

• -A
’ - .' » "V

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEM^ 
ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ * 
NAUJAUSIŲ UETUVISKŲ KNYGŲ.

» w w SK »♦



KELEIVIS, sa BOCTOR Kr. 38, 1974 m. spalio 1 d.Tudapda trečias

JfatMii okupantai, kaliu ii Lietuvot!

Zuzaną Arlauskaitę
prisimtnaat

raštu užduotų dešimties paskutinio atodūsio, 
klausimų atsakydama, ’ji Metams nuo didelės as* 
tuomet užbaigė: menybee mirties praėjus,

"Norėčiau, kad nors Dėt- paprastai nebe ašaros lieja- 
roito lietuviai nenumarintų mos, o imama galvoti apie 
teatro...“ gero paminklo statymą. Z.

ROMANAI

Stovina "tarybinį žvalgą“

"Tiesa“ recenzavo šnipo 
Juozo Mikuckio atsiminimų 
knygą, pavadintą "Buvusių
jų Galerija“. Recenzentas 
6tasys Laurinaitis iškelia J. 
Mikuckį ir jo "nuopelnus“ 
šitaip: "Lemtingais lietuvių 
tautai 1940 metais 'jis nuta 
rė būti su liaudimi, pasirink
damas pavojų kupiną tary
binio žvalgo kelią“.

Toje knygoje Juozas Mi
kuckis pasakoja apie savo 
šnipinėjimą komunistų nau
dai nuo 1940 m. pasižadėji
mo ligi grįžimo į Lietuvą iš 
Atnerikos. Ten vaizduoja
mą jo Veikla“ tremtinių la
geriuose Vokietijoje ir vė
liau. kąi apsigyveno Balti- 
morėje. Labai piktai mini
ma ir keletas vadovavusių ar 
dabar čia vadovaujančių vi
suomenės veikėjų, 
puolamas Vlikas.

Juozas Mikuckis, siekęs 
sovietinėje Lietuvoje susi
laukti didelės poeto garbės, 
savo veikla nusipelnė tiktai 
"tarybinio žvalgo“ vardą.

TREMTINYS PRIEŠ 
TREMTINI

Iš Sovietų Sąjungos iš
tremtas rašytojas Aleksand
ras Solženicinas viešai pasi
sakė prieš kitą tokį pat Va
karuose gyvenantį disidentą 
Medvedevą, kad šis savo 
laiške vietomis stengiasi pa
teisinti sovietų politinę san
tvarką. šores Medvedevui, 
sovietų biologui, buvo Lon 
done atimta sovietų piliety
bė už tai. kad jis paskelbė 
knygą apie Solženicino per
sekiojimus. Dabar Solženi
cinas stebisi, kad ir šis jo 
buvęs gynėjas dar pakanka
mai nesuprantąs komunisti
nio teroro sistemos.

1 žinau gana anksti, gal už po- 
ros ar trejeto metų. Detroite 

L *-ji atsirado, negaliu pasaky-
1 ti. ar 60 metų bebaigianti, ar 
tik ką užbaigusi. Tokio am
žiaus didelė dauguma mote
rų būna aptukusios, nebe
judrios, visokių fizinių ir 
nervinių ligų kankinamos, 

j Z. Arlauskaitė buvo visai 
j kitokia. Vidutinio ūgigo ir 
■Svorio, labai gražių, inteli
gentiškų veido bruožu, gyvų 
veriančio žvilgsnio akiu. ži
lų. banguotų plaukų. Ištisą 

f dvidešimtmeti buvo nepsp- 
i rastai gyva. guvi, greita. Su 
Į atsitiktinai sutiktu žmogumi

Prieš vienerius metus, * kalbėdavo mandagiai, šalto- 
1973 m. spalio 2 d. Detroite j kai. Bet bičiulių, draugų tar- 
mirė Zuzana Arlauskaitė-; pe, o ypač aafvo Dramos mė-

Deja, deja, deja!.. Teat
ras Detroito lietuviuose mi-

Arlauskaitės kūnas jos pa
čios valia buvo sudegintas,

rė dar prieš jai iškeliaujant.Į ir pelenai priglausti Lietuvių 
Tik ji jau čia niekuo dėta. Ji j Tautinėse kapinėse Chica- 
pąskutinius porą metų jau goję. Jie tenipasiliks, iki bus

Laimėjo šokių konkursą

Nidoje buvusiame tarp-

NEGI SUSIGĖDINO?
Dar atsimename, kaip 

plačiai Vakarų spaudoje nu
aidėjo žinia, kad rugsėjo 15 

° ypač | d. buldozeriai ir saugumie
čiai Maskvos aikštėje sunai
kino moderniųjų dailininkų 
parodą, suėmė kelis daili
ninkus. sumušė užsienio ko
respondentus ir išvaikė net 
svetimų ambasadų atstovus.

Kadangi toji dailininkų 
grupė pasiryžo tokią parodą 
rengti antra kartą rūgščio

Mikiienė. į
Mirė vos keletą savaičių Į 

85-sius amžiaus metus Įžen
gusi. nes buvo gimusi 1889 
m. rugpiūčio 24 d. (bet ne 
rugpiūčio 28 d., kaip L. En
ciklopedijos I tome klaidin
gai parašyta).
° Prieš 21-rius metus dar 
prof. Vaclovo 
daguotame LE 
tome apie velionę žinių la
bai šykštu. Ten. šalia jau 
minėtos klaidingos gimimo 
datos, parašvta. kad ji gimė 
Šiauliuose. Pradžios mokslą 
ir 4 gimnazijos klases bai erė 
irgi Šiauliuose. Rygoje 1908

gėjų sambūrio aktorių, žo
džių Į aksomus nevynioda
vo. Dialogus papuošdavo 
sodriais epitetais, o kariais 
ir vieną kitą gan rieboką 
keiksmažodį paleisdavo. Bet 
tai būdavo tik momentai, tik 
akimirkos, tik dinamiškos 
aktorės - režisierė? vulka-

buvo ligonė, nuolatinė ligo
ninių įnamė, o jeigu ne ligo
ninėse, jeigu jaukiuose duk
ters Nijolės namuose, tai 
vis tiek daugiausia savam 
kambary netoli lovos.

O vis dėlto Detroito lietu
viuose teatras buvo ilgiau iš
silaikę?. negu kitose, net 
daug gausesnėse lietuviško
se salose, pavyzdžiui, New 
Yorke ir Chicagoje. Neabe
joju, kad didele dalimi tai 
buvo Z. Arlauskaitės nuo 
pelnas. Juk nuo 1949 m. iki 
1970 m. Dramos mėgėjų 
sambūris čia pastatė 43 vei 
kalus. Iš 97 spektaklių 48 
buvo nuvežti Į kitus miestus, 
o 49 Įvyko Detroite.

Per Dramos mėgėjų sam
būrį perėjo didelis būrys 
aktorių - mėgėjų. Sambūris 
visiems jienįs davė labai 
daug. o kai kuriems tai buvo 
laimingas persilaužimas iš

® X X • • 1 • X V

galima palaidoti laisvojoje 
Lietuvoje. Bet pirmiau negu 
visa tai Įvyks, turi būti 
kruopščiai paruošta ir ne
delsiant išleista jos mono
grafija. Medžiagos, man re
gis, yra apsčiai, tik reikia 
gero redaktoriaus ir... lėšų. 
Apie tai pirmoje vietoje tu
rėtų pagalvoti įvairios Det
roito lietuvių organizacijos 
Zuzana Oriauskaitė-Arlaus- 
kaitė-Mikšienė. teatro menu 
gaivinusi tautą jos laisvės 
priešaušry, laisvės džiaugs
me ir laisvės sutemose, ne
privalo paskęsti užmarštyje 

Alfonsas Nakas

CHICAGO, ILL

Paskelbė Lietuvių Kongreso 
Dienas

Chieagos majoras Richard 
J. Daley išleido specialią 
proklamaciją, kuria š. metų 

į rugsėjo
I Amorilr

28 d., tai Maskva paskelbė
tautiniame pramoginių šo- kad parodai ruošti jau duo-im įsigijo mokytojos cenzą 
laų konkurse pirmą vietą danti leidimą... f petraipiiyie gimnazi ja už-
laimėjo lietuviai Skaiste ir Sovietijoje Vakaruose po- baigė j915 m. Ketverius me 
ir Romas ldzeleviciai. Kon- pūliams vadinamasis ’

straktistų menas
not? tik dailininku rūsiuose mokykloje? Tuo pačiu metu

kurse varžovų buvo iš Le- 
hingrado. Minsko, Talino. 
Kauno ir Klaipėdos.

MASKVOJE NUBAUDĖ 
MIRTIMI TURISTĄ

Kaip praneša sovietų laik
raštis Izvestijos užpraeitą 
savaitę Maskvoje mirties 
bausme buvo nusmerktas

Biržiškos re-Įniški išsiveržimai, po kurių J nutautimo Į lietuvybę, per j

daibo 60-ties metų sukak-; nuolatinė režisierė, o retes- j 
čiai, 1967 m. Detroito korės-' niais atyejais ir aktorė, ne-1
pondentai ėmė rašyti, kad ji turėjo reikalo nei noro eks- Į gaVfffllP

Naujųjų metų istorija, —
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas. 182 psl., kaina $4-50. ,

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

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psL 
kaina $4.5C,

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

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė /.ntanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Birutė Kemėžaite, SU
DIEV! AS IŠEINU..., 294 
psl.. kaina $4 50.

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

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

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas, 280 
psl.. .kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. II tamsą 
428 psl, kaina $4.00.

j Aidai ir šešėliai, premi-
i,juotas romanas, parašė Va-

vaidinti pradėjo 1907 męt perimentuoti bet kokiais’ *«! cys Kavaliūr.a3, 234 psL,
tais, tai, va. iki šiol scenoje modernizmais. Jos pasta tv-'. Paguoda, akimirkų kro-, kaina $5.00. 
pasiliko. Taip rašinėjome mai būdavo tradiciniai, tai- j ni-kos^4, I dalis, paraše Bro-1 Dailininko žmona, roma-

i- vis Uetuvių Enciklopedijos komi daugumos skoniui.,nYs Raila. 428 psl., kainainas parašė Juozas Tinkas,
__ _______________________ > datomis ramstydamiesi ir Daugelį metu publika jos' ralukštais viršeliais $5.0A kaina $5.00.

įasis a'b-jtus (1907-11) mokytoiavo I spėliodami. Ruošdamas dar sukurtus spektaklius noriai, kietais" — $5.50j

tegali tū-: j^ypr0P lietuvių žvaigždės vieną straipsnį Naujienoms, ir gausiai lankė. Lankė iki’
u rūsiuose nftnūdau tų datų patvirtini- suameriikonėjo, aptuko. į.

isgiratr jos pačios lū- tuščiavidurius balh» iŠkljį-į

Rene Rasa, MEILĖ TJll 
KAMP Y,219 psl. kaina $3.-

panūdau tų datų patvirtini- suameriikonėjo, aptuko. | " ’ ’ ’ j 3<50.
mą -išgirsti JĮ jos pačios lu- tuščiavidurius baliūs iŠkiy-į Adomas Galdikas, apie* Juozas Švaistas: ZIOB-

LIETUVIU NUOTAKA »”®w»sijvb uiiuhuji hjiv. pų. Tas mano telefoninis in- do. j 150 dailininko Adomo Gal- RIAI PLAUKIA, romanas
BOLŠEVIKAM GRĮŽTANT Trumpam grižusi į Šiaulius, terview su Z. Arlauskaite Honorarai, materialinis diko spalvotų reprodukcijų iš knygnešio kun. M. Sida-

I .1011.19 m /lonkoArrvei Vnmn'yra platokai atprašytas Nau- pelnas jos ne tik neviliojo.1 ir nespalvotų paveikslų, su ravičiaus gyvenimo, 233 pst,
jienų 1967.X.23 laidoje. I bet ir purtė. Spektaklius ji Charlotte Willard studija kaina $2.50.
klausimą, ar tikrai jau 1907- rengdavo įvairių patriotinių, {anglų kalba apie šio mūsų Aitvarai ir giria, Jurgio 
siais metais buvusi scenoje, šalpos, kultūrinių bei politi- įžymiojo dailininko kūrybą Gliaudos romanas iš partiza- 
ji man pabrėždama kiekvie- nių organizacijų vardu ir vi- ir Waldemar George A. Gal-! nW veiklos, 254 psl., kaina 
ną žodį šitaip atsakė (cituo- są pelną toms organizaci- diko biografija. Knyga yra I $4-50.

ir laukti šviese?rtių laikų.

į Sovietų Sąjungą iš Kana-[skiečių naciams traukian-' 
dos atvykęs turistas Georgi galima susidaryti apytik-'

Rvgoįė dalyvavo Giedrės 
draugijos dramos sekefioie.

1911-12 m. darbavosi Varno
K Tusto Paleckio Svvturv draucriioi’e- ten būdama teis Justo Paleckio Svytuiy afro ir biblio_

spausd.namo dienora-c.o ,s- * JT „
traukų, vaizduojančių antrą Pptra„qi ,r car;voiP 0.1,, 
bol^vįkų grįžimą Lietuvon

Tsmaridze, jau gavęs Kana
dos pilietybę.

Tsinaridze buvo nuvykęs 
f Gruziją savo giminių ap
lankyti ir ten buvo suimtas.

Jis į Sovietų Sąjungą nu
vykęs David GeJdiashville 
pavarde. Buvo apkaltintas 
ir nuteistas mirti neva už nu
sikaltimus. padarytus antro
jo pasaulinio karo metu.J
t Geldiashville žmona krei
pėsi į Kanados premjerą 
Trudeau, prašydama jos vy
rą gelbėti nuo mirties, bet 
kokie bus to prašymo rezul
tatai, dar sunku numatyti.
; Tas įvykis rodo, kad joks 
ekskursantas Sovietų Sąjun
goje nėra visiškai saugus. 
Taika priminti, kad sovieti
niai įstatymai nepripažįsta 
jokios svetimos pilietybė 
žmogui, gimusiaros Sovietų 
^ąjtmgoje ar jos okupuotuo
se kraštuose. Tai liečia ir 
lietuvius. Tik pastaraisiais 
laikais, žvejojant turistus ir 
užsienio valiutą ar siekiant 
politinių tikslų, tas įstaty
mas nevykdomas. Bet pagal 
jį sovietai galėtų suimti 
kiekvieną svetimo krašto pi
lietybę priėmusį okupuotų 
sričių kilmės žmogų ir dar 
jį teisti kaip "didžiosios tė
vynės išdaviką“. Tuoj po 
antrojo pasaulinio karo tas 
įstatymas buvo gana plačiai 
sovietų spaudoje ir išeiviam 
aiškinamas, kad šie ilgai ne- 
Mukę grįžtų "namo“, jeigu 
nori išvengti bausmės.

ri tų dienų vaizdą, nors au
torius ir sava spalva visus į-i 
vykius dažo. Čia išskaitome, 
kokius žmones komunistai 
sutiko, ką tie jiems kalbėio 
ir kaip "jautėsi“, sulaukę 
dar vienu "išvaduotojų“.

Tarp kitų dalyku J. Palec
kis dienoraštyje rašo:

"Iš Utenos atvyko K. Li
sauskas. Iš žmonių kalbų jis 
patyrė, kad prieis ateinant 
Raudonajai armijai, hitleri
ninkai ir ju pakalikai gąsdi
no visus, skleisdami gandus 
apie ’bolševikų žvėrišku
mus4. Girdi, paskui pirmuo
sius armijos daliniu? eisią 
mongolų, totorių, žydų bū
riai. kurie žudysią, kaposią 
nosis, ausis...

Apie pii-ma apsilankvmą 
Kaune tapo kitko pastebi:

"Iš pasjkalbėiimu natv- 
rėm. kad daugelis inteligen 
tų patikėjo hitlerine propa
ganda. Plačiai buvo sklei 
džiama tokia paskala, kad. 
miestą užėmus visi gyven
tojai būsią surinkti Vileišio 
aikštėje, atskikrsia tuos. ku 
rie kovojo nrieš hitlerinin
kus. visi kiti būsią sušaudo
mi. Kai kas net apsirūpinės 
nuodais tokio pavojaus at
veju...“

Tai rodo. su kokia "mei-

bei vedėja. Rvgoje. šiauliuo- ’ju): 
se ir Petrapily vaidino eilėje j "Jūs, vvrai spaudoje pra-

joms palikdavo. 1171 didelio formato pusią-į Veja* lekia lyguma, romą.
Už jos nuopelnu* norėd a- pių, brangus kultūrinis tur- nas, parašė Aloyzas Baro*

lietuviškų vaidinimų, rėži- šovėt pro sali, mano sceni- mos atsidėkoti, visa eilė or- tas sau ir vertinga dovana nas* kaina $4.00.
suoiant S. Venslauskienei, 
D. Jakavičiui, G. Landsber
giui, K. Glinskiui, J. Linar- 
ui, J. Vaičkui.

1919 m. buvo pakviesta į

nio darbo pradžią aprašinė- ganizacijų paskelbė ja savo lietuviui ir kitataučiui. Kal
dami. Tiesa, kad senoie at- garbės nare. Lietuvių Sočiai- na $17.00, su persiuntimu—
sidūriau 1907 metais. Ir tai demokratų 116 kuopa ją ir- $17.30. Gyvenantieji Massa-' na $5.00.
K...... r —_ -i__’ __ j. ilt ___ __ _______j_______________________ ___ ; ibuvo rudenį, nors gerai ne-j gi paskelbė savo gaibės na- chusetts valstijoje dar pri- 
bepamenu. spalio pabaigoje; re, ir tai labai anksti. Dau- moka 3% sales tax — 51 

Vilniaus dramos teatrą, bet tar lapkričio pradžioje. (...) J gelio pašnekesių metu ji ta centą.
netrukus. Vilnių okupavus Bet aktorės rolės aš ten ne-; organizacija ypatingai di-1 • • •
lenkams, išsikėlė į Kauną iri turėjau. Ir ne visa buvauI džiuodavosi. nes tai buvo} Lietuvių literatūros istori-
iki 1931 m. dirbo Valstybi 
niame dramos teatre. Atleis
ta į pensiją, dar vaidino O- 
nos Rvmaitės vadovauiama-j tai toks jau lengvas, niekų

scenoje, o tik mano galva... J jos jaunystės laikų idealas. | ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
Sufleriavau... Ar rašantieji i Juk ji augo ir brendo lietu-1 iki Maironio), prašė Pranas 
manote, kad sufleriavimas vių tautos atgimimo ir 1905 i Naujokaitis, 606 psl., kaina

- ___ -i______________ eiAAn i_
me

Alpu, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai-

Knygos
jaunimui

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.

Parkas 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. Giedriam 

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

lės Vaivorytės eilėmis apra-

$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 Aiiatoli
jus Kairys, 318 psl.. kieti
viršeliai, kaina $6.50.

• • •
Pašiurpo mano velnias,

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

• • •
Amazonės džiunglėse, ro

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

metų revoliucijos sūkury. 
Ne tik ji lietuviškai socialis
tinėmis idėjomis žavėjosi, 
bet, jei neklystu, socialistų 
veikloje ir pati reiškėsi.

Grįžtant prie scenos, tai 
Z. Arlauskaitė yra unikali 
asmenybė, teatriniame dar 
be išbuvusi beveik 65 me
tus. Pasakykite, kelias kitas 
tokias asmenybes lietuviuo
se turime? Tokių ir pasauli
niu mastu labai mažai pasi
taiko.

Jeigu anemiška mūsų iš
eivija, tarptautinėms aplin
kybėms- kiek pasikeitus, bus 
papildyta lietuvišku krauju 
R tėvvnės. jeigu dėl to lie

jos mėgiamiausių rolių, vai-jtuvvbė ir vėl suklestės, tai

n.V lllcwier> lama-1 jau menų
Mūsų teatre. V. Bičiūno! vertas daubas? Pabandykite

vedamame žvaigždikio te
atre, vėliau Jaunojo žiūrovo 
ir Jaun. teatre — iki 1944 
m., tad iki pasitraukimo iš 
Lietuvos. Vokietijoje Ingol- 
stadte 1945-1949 m., vado
vaudama pačios įsteigtai 
vaidintojų trupei, daugiau
sia reiškėsi jau kaip režisie
rė. Nuo 1949 m. rudens ji 
tapo Detroito Dramos mėgė
jų sambūrio vadove ir reži
siere ir su tuo sambūriu liko 
iki gilios senatvės, beveik 
iki mirties.

Tiek enciklopedinių ži
nių. daug kur mano paties 
žodžiais atkartotų ir gale 
keliolika žodžių papildvtuj 
nes. kaip sakiau pradžioje, 
LE I tomas išleistas prieš 21- 
neriui metus. 1953 metais.

Visa laika nuo 1949 m.

patvs. pamatysite
Toliau tame pasikalbėji

me ji man paaiškino, kad 
pirmąją rolę gavusi tik 1908 
metais G Žemkalnio-Lands- 
bepgio dramoje "Blindoje“. 
Ji man tuomet papasakojo 
visą eilę įdomių sceninio 
darbo epizodų ir suteikė kai 
kuriuos Dramos mėgėjų 
sambūrio skaičius. Ilgiau 
tuomet ji sustojo ties Sofiios 
Čiurlionienės komedija "Pi
nigėliais“, kurią čia minimos 
sukakties proga Dramos 
neigėjų sambūris statė ir kur 
ji pati pasiėmė Normantie
nės rolę. O tai buvo viena iš

i « v ; i L , visa laiKa nuo m.Įe“ lietuviai antra karta lau- f kaip ir ve1ionž sendamas 
ke savo ^vaduotojų“ ir mftfdamas

dinta dar 1919 metais, kai 
dar Normantienė nesivadino 
Normantienė, o Žibinskie- 
ne... Ak. kito pasikalbėjimo

rasi ir lietuviškos scenos 
meilė ims grįžti. Ten, kur 
tebėra gyvas Z. Arlauskai
tės prisiminimas, lietuviškai

| syta, Jono Tryčio iliustraci- 
jos, brangi dovana vaikams, 

Medinis dievas, 11 apsa-! ^3 psl., kaina $4.00. 
kymų, parašė Vladas Mingė-' _ Diena prie ežero, Aloyzo

proga (ios 75-riu amžiaus t scenai atkerti bus leng- 
metų sukakti minint). Nau- viausia. Jeigu gi už noros 
iienoee paskelbto 1964.VTIT. dešimtmečiu lietuviškai išei- 
27. ji man pasakojo, kad vijai bus lemta išmirt, tai Z. - -e

. . . . . . . .» .-.„vArlauskaite tanusi tik per Arlauskaitė musu kultūros; ^a» ?46 psl..kama $5.00.
mu ir zudvmu bei trėmimu.npreta- pa<?al saVQ biurokratų klaida, kai visi istoriku bus naganai mini-’ i/Hto tmklaL 7 pasakoji- 

Be to. žmonių baime pasi- monF luog recenzuodamas, kiti šeimos nariai visada Ii- ma su tais. kurie lietuviška niai. Aloyzo Barono, 182 
gnnde ir antrą karta. spaudoje, su velione susipa-ikę Orlauskais Jipaskutinį iš kultūrą svetur puoselėjo iki kaina $4.50. _ P8 • v • • .

i l 1

aduotojų 
Stalino "saulės“ antro pate- 
kėiimo. Tokiai žmonių bai- 
užteko ankstesniu atsimini-

teatrą
ir lankydamas tiek Dramos 
mėgėju sambūrio, tiek ir vi
su kitu koiektvvu snektak-

» •

• »:

nu*

»
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vežioti ir maišyti baltus su ; 
juodais Bostono ribose. To-i 
ktam įsakymui priešinant
daug juodų ir baltų tėvuiir į jau ^jį. IsuiHelfoa, Idela joiitekliai ir surink-
siūlo, kad vaikams būtų leis- tot aybot leidžia, atengiaai.ęadėti į vargi* 1lifto ar kito-
ta* mokyti;' tose mokyklose,» ujm nelaimes natekusiems tavo tnutiočiaras. Toėtiir 
kurios yra arčiausia jų gy-'
venamųjų vietų. Teisėjo įeisiu, alkstnnšuK •kurstančių ir

kiančiui dar nemažai yra Lietuvoje, Sibiro trautyfc Vb-

MIELOS SESES IR BROLIAI LIETUVIAI!
VISUS SVBK1NA U 

ISPANIJOS

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

I
Akyse—kaip Mikas, 

akių — kaip vilkas.
už

Paragink savo pažįstamus 
Daug nuoširdžių sveikini- išsiraiyti Keleivį. Jo kaina

Garrity nutarimas yra ap
skųstas aukštesniam teis
mui. Blogybė yra ta. kad tei
sėjo Garrity nutarimas ’jau 
yra vykdomas, nelaukiant, 
kol bus apsvarstytas* skun
das. Toks skubus nutarimo 
vykdymas gwli Bostonui at
nešti daug žalos ir sukelti 
gyventoju tai prasinę neapv- 

įkantą. Juodųjų nugyventi 
’• rajonai, kaip Roxbury ir da

lis Dorchesterio, sumoka žy
miai mažiau mokesčių negu 
seniau, kai d-ar ten buvo ge
ri namai. Dėl to didesniais 
mokesčiais turėio būti ap
krauti kiti raionai. O dabar 
konfliktą'- dėl mokyklų dar 
labiau paskatins gerus mo
kesčiu mokėtojus krau-tytis 
iė Bostono mie«to kitur, ir 
miesto iždas mažės

— Maiki. tai ar aš tau ne
sekiau. kad biznieriai <ni 
valdžia susidėję, paskelbė 

i Sau Bostonui vaina. Jeigu 
Į valdžios žmonė' tikėtu, kad 
j integreišenas yra toks ge
tras daiktas, tai te’«ėįa« Gar

kreipiasi j Jus, teeis ir broliai {lietuviai, ir 
aultoe. Neatsisakykite Balfo gy tyMiiiua darkąs

Aukas prašome siųsti Balfo 
kui Jonui Valiukoniui,
Mase. 02127.

Vajus pradėdamas spalio T A ir tęsis ilii 197£n.gma»- 
džio 1 d. I

Vajų globoju Šv. Petro lietuvių- paropijoo kleboną* 
kun. AatanasSultniiunaa. t

mų Jura# ir visiems skaityto
jams iš saulėtos Ispanijos.

Aplankiau lietuvių skau
tus Anglijoje ir Vokietijoje, 
o dabar dirbu ir atostogau-

piniginče ju.
Linkėjimai visiems skau

tams ir lietuviams.
Jūsų

m a» Petras Molis,
LSB vyr. skautininkas

£ Balfo Vajaus Komitetas-

PLASTINES OPERACIJOS TIK 3 TEŽINO PASLAPTĮ

Šiandien Amerikoje atsi
randa vis daugiau norinčių 
"pasigražinti“, savo išvaiz^ 
dą pajauninti ar aplamai

Beveik prieš 1000 metų 
šv. Brunonas Prancūzijos U 
Chartreuse vietovėje, netol 
Grenoble miesto. įsteigė vie- 

vie-kaip nors pakeisti. Tai pa.! nuryji*. Anais laikais y,
daroma vadinamom plasti-!nuo ,al. bvuv.° ^mų
nėm ar kosmetinėm opera- Praminkime
rijom, kurias atiiėka speci
alūs tos srities chirurgai. 

Sakoma, kad 1946 m. to-
. .. - - —---------------------------- kių norinčių operacijos ke-

dieną kažkoks vaikezas iš- ant Vpi’inktono strvto, i liu pasigražinti buvo apie 
mušė akmeniu is dantų pyp- irrnoras White parvadintu115,000,* o dabar jau yra dau- 
kę, ir mislinu, ar nereikėtų ^jr Black ir amsigvventu giau nei milionas. 
iš Sau Bostono bėgti. Jau si- Bovburv, o gubernatorius j Tokia kosmetine operaci- 
taip mielina, ir Bambickis. ■patistatvtų manšiona Matta- ja gali būti pakeičiama no- 
Jfo, ir kai visi Abėpun, tai pane jfe «visri turėtu siusti sies tivaifcdlų ištempiama 
biznieriai už pusdykį nų- ^vo vaikus jr vaiku vaikus'veidb odk it panaikinamos 
pirks visą Sau Bostono pro- ten. kur mokosi iuodukai, irraulŠMės. padidinamos aiba 
pertį ir prie gražaus jūros -narodyti pavvvdi. kaip rei- sumažinamos' krūtys, pake- 
kranto pasistatys sau sky- snuryventi. Be to, senato- liamas nukaręs pilvas. o jei 
skreipenus. . . . Huq Kenne^v ir senatorius norite, chimnEa#gali jums

— Tėve, kad.biznieriai y- Brooke turėtu atsidarvti sa- net bąrad<B: (Saukus perso
na landūs visur, kur tiktai vo ofi~”s Ro^iburv. Ot-’dair dinti ant plHco viršugalvio, 
pakvimpa pelnas, . tai . yra tūns policininku, kurie Žinoma, visa tai kainuoja 
teisybė, bet nesusipratimas mv^ėg? «u siu Bostono vai* geras sumas pinigų. Sakysi- 
dėl mokyklų ir tarp juodų kais p>apmn botu pasiusti va* me, kreivos norios ištiesini- 
ir baltų vaikų ir tėvų ne dėl gandvti. Toks vra-mano mas sr lfūdhfti nulinkusios

— Maiki, sakyk, kas gi ermydens, kad net-man aną fjĮy a.os’pvventu Doreli este-
čia bus iš tos Sau Bostono 
vainos?

— Apie kokį South Bos
tono karą tėvas šneki?

— Ugi, Maiki, matai, kad 
į. Sau Botsoną prigužėjo a- 
pie tūkstantis poliemonų, 
virš galvų laksto kelikapte- 
riai, o ant Bunker HiU, sa
ko, tuojau pa statys anuotas, 
kuriomis Vašinktono laikais 
apšaudė anglų laivus.

— O kam tie pabūklai 
dabar būtų reikalingi?

— To tikrai aš nežinau, 
a*1e mislinu, kad policinin
kai nori apsiginti nuo Sau 
Bostono skūlės vaikų. O gal 
nori apginti Kolumbijos 
Pointo prodžektus?

— Nesių>rantu, kam tos „------- ---------------—t vri nvinDf-Mf iai
tavo išgalvotos armotos, nes nisu juodųjų vaiku neisi-' KELEIVIO RĖMĖJAI,
dabar jokia anglų invazijai leisdavo į tas mokyklas, kur’,. A. Jantauskas, Austrah-

baltųju vaikai mokėsi. Da- Ja»— $10.76. 
bar toks draudimas yra pa- , H. Kennedy, Phila.,—$6. 
naikintas. Juodi studentai' $5: J. Johnson, Eas-
yra-visur priimami į univer-’1011, ir A- Griauzdė, A- plauką, nes beveik tiek 
ritėtus, ir jiems yra suteikia-'von* Mass. . _p dauriaukainuoiamos net viroki^TengvatoePo $3:
Tačiau pradinė* ir viduri-, pamiltom, Ont., J. Sutkus,, -f <. •.,; j
nėse mokyklose daię Irar; Sfo^ton, Ma^, G.^StukM,J „ora padBTaiinimo

to ,prasidėjo.. Amerikoje jau proįe^^^s. M^iVi. ,r <mtbai! žemyn užrieflpiag
seniai mėginama integruoti 
mokyklos, kaęT baltieji ir ‘ 
juodieji kaitų-mokytųs. Se-

— Viso gero, tėve!

ttJMk

NAUJOS DOVANOS 
JAUNIESIEMS

Mažiesiems — spalvotais 
paveikslais Jono Minelgos 
eiliuotos pasakėlės "Kiškio 
(Pyragai“, Kaina $3.50;

nors ir visiems gerai žinomą 
benediktino likerį, kuris iš
radėjų vardu ir vadinamai

Ir šv. Brunono įsteigtieji 
prie Grenoblio vienuoliai 
nebuvo kokie perdžiūvę san
kabai. Jiems, kaip sako; net 
ir Dievas padėjo, nariųada 
mas pas juos atgailai mote
rų prievartautoją Fnmcois

Per ilgesnį laiką pašte vi 
sada susirenka įvairiausio 
turinio siuntinių, kurių neį
manoma buvo įteikti adre
satui, nei grąžinti siuntėjui 
dėl klaidingai užrašytų ad-į 
reų, ar siuntinio suirimo,' 
bei gavėjų mirties ir kitų Į 
priežasčių. Tokie užsimetę 
.daiktai po kurio laiko par
duodami iš varžytynių.

Bostono paštas tokias var
žytynes skelbia spalio 10 d.
9 vak ryto South Postai An- 
nex rūsyje. Tas pastatas yra 
Dorchester Avė. ir Summer 
St. susitikimo rajone. ( 

Parduodamus dalykus ga-; 
Įima apžiūrėti spalio 9 d. į 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. 
po pfetu. Taupė iš varžyty-. 
nių parduodamų daiktu yra’

PAŠTE UŽMIRŠTŲ 
DAIKTŲ VARŽYTYNES

d’Estrees, kuris žinojo gero*siuvamųjų mašinų, knygų,| 
gėrimo receptą ir jį atidavė, laikrodžių, brangių papuo-1 
vienuoliams. i salų, radio priimtuvų ir kt.

Pagal tą receptą buvo|
pradėtas gaminti naujas lj-J TIKTAI $62£ MILIONŲ 
keris Chartreuse, kuri? var-’
totojams labai patiko ir( Senato komisijai, tikri- 
greitai plačiai pasklido. J nanėiai viceprezidento Nei-; 

1903 m. Prancūzijos vai- sono Rockefellerio finansus,’
___ _____ .džia tuos vienuolius ištrėmė paaiškėjo kad jis "vertas“.
gali atsi- į Ispaniją ir likerio-gamyklą tiktai $62.5> miliono. Tiesa,

__ _____ _ ______  1,500 iri nusavino, bet naujieji seimu dar jis turįs truste globoja-’
daugiau doferių. Krūtų ati- ninkai nežinojo likerio re- 1,10 tinto apie $120; milionų. 
tinkamas suforminimas at- cepto, į kurį įėjo net 130 p bet senatoriam atrodo, kad 

vairiu, rūšių žolių-ir priesko- ,r tel oar maaa? skaičius.
Manoma, kad dar dvigubai

TIKTAI PER

I-N T B ET RADĘ

R X P R E S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

t fclBTOVĄl

GERESNE NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EKPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINflS 
TAI PATVIRTINO!

Už joas iūsę simiBės ža
li pirkti, ką tik nori. mo
kydami tik mažą dalį tlk- 
nuiėa kainas. Tai yta ta* 
pat, kaip tnrint 100 d»L 
krautuvėje už tą sumą 
Kalima pirkti prekią.l 
200.1300 ar net daugiau 
vertės.

INRBOTRADR .. 
EXPRESS CORP. nriGri 
paaięn Jkau vaitai įpa#.

.c.,RnbHn eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geni knrsn 
PILNA GARANTIJA

eiti niio 1,000 iki

negresia.
— Maiki,nors tu ir skai

tai daug knygų, bet nema
tai, kas dedasi čia pat po no
simi. Argi dar nežinai, kad 
ant Sau Bostono prasidėjo 
juoduku invešiohas? Jie jau 
užėmė visą Roksburį. dides
nę dalį Dorčesterio. o dabar 
jau puola ir Sau Bostoną.

— O kam gi jiems reika
lingas South Bostonas?

— Matau, kad tu nieko 
nesupranti, ar pramiegojai 
visą šios vainos pradžią. O 
rokundos čia gerokai susi
painiojo. Kaip žinai, Sau 
Bostone yra seni namai, dar 
senesti, negu Roksburyje. 
Tai biznieriai norėtų tuos 
namus nugriauti ir pastatyti 
dangoraižiu?, ale Sau Bos
tono gyventojai savo lūšnų 
nenori pigiai parduoti. Jie 
tuos namukus aptaiso, gra
žiai munaliavoja, aptveria 
tvorelėmis, apsodina kviet- 
kais ir gražiai gyvena. Tai 
biznieriai nutarė, kad ant

mokori arba vien. juodi, ar
ba vien balti vaikai dėl to, 
kad jų tėvai atČiau tu mo- 
kvklų gyvena Yna tokių, jųų-Į 
duju rajonu, ii kuriu, visi

ateina apie 2,500 dol., ligi 
tokios pat sumos (pakyla ir 
veido odos ištempimas. Na, 
o plikiui* chirurgas tikrai ne
siims sodinti ųŽ T doleri vie-

So.. Boston, Mass., W. Para 
zinskas, Brooklyn. N.Y., P. 
Skurakis, Chicago, IIL, J. 
Vizbaras, Dayton Valley, 
Alberta, F. Beinaris, Dor-

haltieji išsikrauriė- Taivi 
inteerracinio m 
ninkai nuta^ėf 
vaikus vežioti^ 
vieno raionoji, 
tu mokvtiari }r

sfi 
kadkar- 

frlįlMi. 
Maiki.Jbet ar tai nėra 

durnystė? Jekm iau nevali 
ar nenori maišytis tėvai, tai

chester, Mass., P. Suskevi- 
čiua, Coburg, Ont, A. Plės- 
kaltis, Newark, N.J., A. Ne- 
viera, Braintree, Mass., J. 
Kvietkus, St. Petersburg, 
Fla., J. Silks, New Haven, 
Conn., P. Palgrimas, St Oa- 
th.\rines, Ont., M. šimkovas* 
Cl.icago, IU.. J. Grigaliūnas,

kodėl užkraunama tokia pa- U vrrence, Mass., F. Petru
kūta aiksima?

— Tėve. inteararemio mo-
kvmo šalininkai mano. kad 
vaikai iš mažens nripra® 
bendrauti ir tas (padėe iš- 
trėsti iuoduįui iv baltum 
tarpusavio siwrvenimo nro-

Sau Bostono reikia užleisti W*»ma. Todėl iie aha laike
juodukus, kad namai atpig
tų ir baltieji išbėgiotų. Ale 
j Sau Bostoną ir juodukai 
bijo eiti. Tada biznieriai at- 
suntė jų protekšenui polic- 
monus. net ju kavaleriją — 
raitu* ant arklių ir šunų. Bet 
čia sukilo Sau Bo-tono vai
kai. ir prasidėjo vaina juo
dų su baltais, o poliemonų 
su vaikais, kurie prisirinkę 
pikius kišenius akmenų ir 
daužo jais autobusų langus. 
J skūles balti neina, o juo-

®ifdė vaikus- vežioti ir mai-

shonis, Detroit Mich.. V. 
Sv.rma, Phila., Pa., P. Kara- 
liv j, Windsor, Ont., A. 
Ghesnausky, Brockton, Ma.. 
S. Gedraitis. Scottuille. Mi.. 
A. Blasky. Chicago, Ik., J. 
.M.tuHonie, Jaciksonville, FL 
. Po $2: A Tamašauskas, 
Ehnhurst, N.Y., P. Taleiša,

biznis puikiai bujoja, bet 
rimti gydytojai, ispftja klien
tus, kid įprisE ’tyersimainy- 
ma“ jia gsrar susimąstytą 
Reftfa žkioti, kai fr po to
kios konrietihfe operacijos 
(kūnas ir Mimrtonstair vėl 
raukMėjari. Be toj koks nors 
prastesnis - ėktanoas jūsų 
veidb išvaizda gal? taip pa» 
keisti, kad veidrodyje patvs 
savęą ntoflpsšiiisite. pradė
site-potys sotis neapkenti ar 
net figųJatai savęs bijoti 
tarsii būtu jūsų siela itindusi 
i kokį svetimą kūną. Tai ga 
Ii

nhi. Daug visaip buvo- mė- e _
ginta atkurti tą gėrimėli;, bet tiek jam priklauso iš bendro 
tokio skonio, kmp tų vienuo- Rockefellerių šeimos turto, 
liu. nesugebėta padaryti, i
Tada prašė vienuolius afc- __ 
skleisti p&elaoti. bet tie ne-j BOSTONAS NORI , 
sutiko; Pagaliau. 1941 mr. ATSKLTI NUO BOSTONO 
vienuoliams buvo leista su-1
<rrižti. Dabar he vėl. renka1 Integracijos griežtas vyk- 
žoles. išsnaudžia jų sultis ir dymas, So. Bostono moki- 
gamina aną likerį. j nių vežiojimas į juodukų

O B kokli) ioHu to, miltvs

SS?*?..

liai. Kai vienas jų milžta, 
paslaptis pasakoma naujam 
trečiam, kuris jos nežinojot

Gera Prancūzuos val
džiai, kuri. iš to likerio-gau-t 
na neblogo nelno) gera ir 
vienuoliams, kurie, užraga- 
vę savo gaminio, nepamiiš- 
ta pasimelsti ir už savo pat-

LABAI GREITAS
' JRjgTATYMA^
Certifikatai pristatomi 
jūsų; giminių narnos 
maždaug per 3 savaites. 
Už sn°cialųjį rublį yra 

» imama >2.55
Jokiu prnaofcejlmų! 

Prašykite arimų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSZ CORT.

125 East 23rd Street 
Vifth Fleor 

Now. York. N.Y. 10010 
TOL 982-1530 

LABAI SVARBU!

A u—&&£JUo!oA 1
Plhm garantija

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE « ŠIŲ 
NAUJŲ MŪDBLLIŲ 

SUGULI VA2 2iSl 
Kaina ______  >3,440.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ŽIRGULI VAZ 2103 
Kaina ...... 33347.00
ZHIGULI VAZ Z10Ž 
VTATION WAGON

SSkVTTCH 412 IE 

iKalna ..........>34900

r« •:

5vti. Bostone buvo keli pro- Bcth Page. N.Y.
iėkfai. Vienas ii ‘ia numatė 
vaikus vežioti i užmiesčius 
Panašūs siūlymai buvo ir ki
tuose miestuos*, tarp ju ir 
Detroite. Bet Detroito atve- 
iu AiikMiaiMtas teismas nu

Po H: A. Plevok,. Dor- 
^ehoster, Mass., A Lauąalys, 
Cambridge. Ont. G. Ratke* 
yiihi Nashua NJL, J. Po- 
£1118, Los Angeles, Cal, B. 
Bartašius, Sterling Junction, 
Mass*., P. Pečkaitis. Woroea- 
tor, Mass., A. Tomadcy, 
Hastier. Wisc., W. Waai>

sHgmonto iw»w žimarniirono rfel* 
sudaryti tankiai atsikrato-Į Oficialiai vienuoliui 
mr nsichologint problema, i leidžiama per metus išgsr-

Tokfos kumetinės (menk | ti tik du stikleliu^, bet kiek 
‘cfibs yra tifcnd reėkidlnaPB į iie to skystimėlio paravuu- 
tiktiti sunkiai sužalotiems! ja “patikrinimo mitalui4 
kokioje norsnefohnėie arba Į kas ten žino. 
glmuslkmsša dubliais & J
vaizdbs defektus.

čiui visai atsiskirti, nuo Di-. 
džfojo Bostono.

Kaip South Boston Tri- p 
bune rugsėjo 26 rašo, jau e-’j 
sąs sudarytas tam klausimui ‘ 
nagrinėti specialus So. Bos-I 
tono piliečių komitetas.

Šio komiteto atstovai, iš- ’ 
Supinęję senus ddkumen-b 
tufiį priėjo išvados, kad So.lj 
Bostono pusiausalis ir 1803 »1 
metais buvo prie Bbstono, 
prijungtas suktybe, ir prieš A 
tą veiksmą net keturias die- r 
nas kovojo teisme. j j

Tbmis žiniomis, anais lai- '

MOSKVITCH 408 IE 
03,210.00

MOSKVITCH 428 IE 
STATION WAGOR
Kaina ......... 03,843.00
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N

kais įvairūs spekuliantai, vi~. 
Aplamai, geriausių likeriui®*! fle vietiniai gyventojai 

išradėjai buvo.vienuoliai. >uvo So. Bostone prisipirkę^
32400.00

BALTIC APTK CONDOMlNIUMr

tarė. kad nderian tai raito
ti vaikus mero mirato-rflto 
bet neanK raiti į Mtus
•Hinkiniuo iRiostokua Toks Usuakas. Watertown, Coml,’, 
teismo nutovbnas misrė p»- Petkūnaa, Brockton, Ma į 
vvzdi ir kitiems miestams.1 Visiems aukotojams nuo

dus akmenimis mušdami ne-Į Todėl Bostono teisėjas Gar- širdis ačiū.
laidžia. Vot, ir pasidarė tokslrity įsakė autobusais vaikus Keleivio admiiuetracija y

a * '• » . , . . , |

SOI Tiek Aara M. Felerkant Beeelą Pla >3'
I k 2 ndofnaęjų fotai, grąžto, aotorni 

jėroo, knųtralę Ir autobusą. Nedidelis vienetas,
T* snatoMtano, to fyralių.

utini. Kalnus nuo 024,000 pradedant. 
803-300-8708.

<•> B

daug Žemės ir, prieš vietinių 
gyventojų valią, pareikala
vo Bostono miesto valdybą,) 

rkad šią sritį prijungtų >prie 
f centrinio Bbstono.. Nora o-* 

.fpozfcija tada buvo didelė, 
bet spekuliantams savo su
manymą įvykdyti pavyko.

Dabar molėtas piliečių 
komitetas gūdi juo ja lega
lius būdus, kaip būtų gaftma 
nuo Bostono atsiskirti ir pa-' 
tiems tvarkyti So. Bostono 
reikalus.

CAPOROŽCTS ZAZ 088

jį3g88

Visos kainos JAV dol.

Praiykit mto epsetalane 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVI* DRABUŽIAI

meta patyrime Ir 
tantius patenkintų 
kytejų.

tflka-

t i A-V • » » •

i ..»'v—k’U,-)

- • <sv*yvv.e

- »■
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Vietines žinios
ATŠVENTEME TAUTOS 

ŠVENTĘ

išsiuntė daugybę laiškų, ku- dieną. Atskiri bilietai —$4. Lapkričio 17 d. So. Bosto- NORIU SUSIPAŽINTI
rilis kviečiama įsijungti į studentams ir pensininkams no Lietuvių Piliečių d-jos foll 55 Moedi»i, 
vykdomų rudens vajų. Kas — $2.00. metų sukakties minėji- atrodau, išsilavinusi, ne-
ataKųpia i tą šauksmą tai- nam koncertu? būs galima į- mas. geriu, nerūkau, pasiturinti. No-
kon ir prisiunčia surinktus sigyti prie Amj koncerto1 Lapkncio 24 d. So. Bosto- rju susipažinti su vyresniu am.- 

’ pinigus, tas skelbiamas pro-, Vytautą fcfricką (326-7442) no Lietuvių Piliečių d-jos III iiiaus turinčiu vyru.
toje vietoje jau švenčia nau- gramoje. Iš paskelbtų duo-' Atskirus bilietus kiekvie- auzsto salėje ramovėnų Ue-, KeWviui> pažymėjus
jų namų įkurtuves, o lietuvis menu matvti kad dau^ kas Veitienę (tel..-698-1990) ir ,tuvo kariuomenes atkūrimo,

a__i_ * •__ ____ j_ «zi •« *. .. ° . »•__ __ s_i_ • ".C c-ivL-..į-ė.zv,ant tų degėsių po metų iakil- greitai įsijungia į talką, bet Įima užsisakyti pas Ireną.- 56 m. sukakties minėjimas. 
Rugsėjo 22 d. Bostone bu- mingai mini namų sudegimo, dar daug. labai daug yra studentams ir pensininkams ( Gruodžio 6 d. 8 vai. vak. 

vo atšvęsta Tautos šventė, jubiliejų... j klausytojų, kurie dėl antra-' — $5.00. Serijos bilietus ga- Naujosios Anglijos Pabal-
kurios tikroji data yra rug- Meninę .programos dalį gų neturėjimo tais laiškais i trims koncertams — $10;jtiecių d-jos koncertas Forst

— ” * nepasiekti. J tokius kreipia- ceriams iš aukšto. Bilietai- & Second Church, 66 Marl-
masi per programas, »k»ae- ^°ro Bostone.

,programos
sėjo 8 durna Tai Vytauto atliko solistas Stasys Liepas, 
Didžiojo priešų sutrukdyto padainavęs kelias patnoti- 
ir neįvykusio 'vainikavimo nio turinio daineles ir arijas 
prisiminimas, pradėtas švęs- Karnavičiaus op. “Graži- 
ti Lietuvoje 1930 metais. nos“. Klovos op. "Vaivos“ ir 

Pagrindinė šios šventės Verdi °P- "Kaukių baliaus“, 
programa vvko So. Boitcno Akomponavo komp. Jeroni- 
Lietuvių Piliečių d-jos salė- mas Kačinskas, 
je, kur po vėliavų įnešimoj
himnu, invokacijos ir LB a- VAJUS LAISVES VARPO 
pylinkės pirmininko Antano NAUDAI
Mat'joekos įžanginio žodžio
kiek ilgesnę paskaita skaitė 
svečias iš Detroito rašytojas 
Vytautas Alantas.

Jo tema: "Ar Vytautas 
Didysis- girdėk) Geležinio 
vilko staugimą?“

Žinoma, karo anoji legen
da. taki ir šis paskaitos pa
vadinimas nėra tiesioginis.
Prelegentas šia Droga gana 
smulkia1’ panagrinėto gana 
idomų Lietuvos istori jos lai
kotarpi. pasibaigusį neoavv- 
kusiomis Vytauto didžiojo 
pastangomis užsidėti kara
liaus vainiką ir jo mirtimi.

V. Alantas, savo žodyje 
atkurdamas kunigaikščiu e- 
ros Lietums didvbe ir Vy
tauto karinį ir diplomatini 
genialumą, pabrėžė ir liūd
na f ak ta. ikad tuo metu negi
mė nei lietuviukas raštas.

Laisvės Varpo 
veiklai ir išlaikymui būtina 
klausytojų ir plačiosios vi
suomenės talka, kuri reiškia-

P A R E NJ11 M V 

KALENDORIUS

Spalio 13 d. 3 vai. popiet

čiant juos atsiliepti ir padė
ti Laisvės Vaipui. Iš tikrųjų 
^judinimas tų. kurie progra
mos klausosi, bet jos dar ne- „ „ .. . «...
remia, yra vienas svarbiau- • So* Bostono lietuvių Pilie- 
sių uždavinių.

PABALTIEČIŲ D-JOS 

KONCERTŲ SEZONAS

Po trijų metų pertraukos 
Naujosios Anglijos Pabal
tiečių d-ja pradės savo 16-jį

1 čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo vakaras.

Spalio 19 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos UI ą. 
salėje rengiams Bostono li
tuanistinei mokyklai parem
ti tradicinis bakus.

Kovo 21 d. 8 vai. vak. N. 
Anglijos Pabaltiečių d-jos 
koncertas Longy School of 
Music, Edward Pickman 
Hali, 1 Follen St., Cambrid
ge.

JIEVO KARALYSTES ŽlNIO’i 

Tęsinys Nr. 28 

Apie šį Mikolą, Mesiją ir

(40)

1 TWTVW

SPINNEY & KELLY 
REAL ESTATE

711 East Broadway 
South Boston 

Telefonas 268-1566 
South Bostone — ateikite ir ap
žiūrėkite šį 11 kambarių mūri
nį namą arti Thomas Park, tin
kamą gyventi 1 ar 2 šeimom. 
Cėntralinis šildymas, už namų 
kiemas. Skubiai parduodamas.
Kreipkitės susitarti.

Kaina $19,500

si klausytojo įnašų mokė ji-* koncertų sezoną š. ra. spalio 
mu ir įsijungimu į specialų d. su estų vargonininku
rudens vajų po $1.00 pagal 
specialius aukų pakvitavi
mo la,pelių?. Tų talkininkų 
dėka programoje vis dau
giau ir daugiau laiko skiria
ma mūsų visuomeniniams ir 

1 kultūriniams reikalams. De
ja, tokiu tėra tik anie 200. o

Carl-Otto Martson ir sopra
nu Eva WHson. Koncertas 
prasidės 5 vai. vak First & 
Second Church, 66 Marlbo- 
ro Street (kampas Berkeley 
ir Marlboro gafcių) Bosto
ne.

Antrame koncerte daly-
programos klausosi ne tūksj vaus latvių Phoenix Wood 
tančiai, bet dešimtys tūks-jwind Qumtet su lietuvaite 
tančių lietuvių įvairiose ko-'^Bste Jūrate Veblaityte- 
lonijose. jLitchfidd. Kvintetas ir so-

Šiemetinis Laimės Varpo į atliks estų, latvių ir lie- 
rudens vajus gkęlfriaman tra-įbivių kompozicijas. Koncer- 
dicmio rudens koncerto pr©41*8 i'Vk8 gruodžio 6 d. 8 
ga. Jame bus paskirstytos •val- vak. irgi toje -pačioje 
vajaus dalyviams trys ver-’vietoje, kur ir pirmasis kon-

Spalio 20 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 
St., Bostone.

Spalio 27 d. arkiv. Jurgio 
Matulaičio minėjimas So.
Bostono Lietuvių Piliečių
d-jos salėje. Rengia Putna-: išpranašautasai "didelių prie- 
mo vienuolės. Įspaudų laikus“? Mes taip nema.

South Bostone — E. Broadvray 
gražus mūrinis miesto namas. 
Galima laisvai gyventu iš nuo
mos. 10 kambarių su 3 moder. 

Jehovą kulbuma šitoje stebėti-' niomis voniomis, 2 Minų šildy 
nai teisingoje Danielių prana
šystėje, 12 skyriuje. Joje mums 
pasakyta apie laiką, kuriuo ”Mi- 
solas kelsis“ paimti savo kont- 
loiėn žemes reikalus; ir prana- 
.us parodo, kad pirmos Jo dar-, 
bo pasekmės bus “toks prie- ‘ 
spaudos laikas, kokio nebuvo 
nuo to meto, kai tautos pradėjo 
būti“. ,

mas, dideli, patogūs miegamieji, 
didelis kiemas, viskam tinka
mas.- Galima tuoj pat įsikraus- 
tyti. Skubiai atliekami finansi
niai patarnavimai. Skubiai par
duodama. Kama $.39,500
rauonoauunaonnonnuBnanaaun

Ar tik atsitiktinai pagonių 
tautos triuškinamos, ir žydai 
grįžta, atgal į Palestiną utgui- 

I vinti savo tautiško buvimo, ir 
į tuo pačiu laiku pradeda rodytis

Lapkričio 3 d. 3 vai. po i
nome.

bažau ir Toumu
riamus U lauko lr viduje. 
Lipdau popierius ir Uuaau 

sieką, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS 8TAR1NSKAS 

22$ Savta Bili Avė.

pietų So. Bostono Lietuvių Ar kas gali
U.7.*. mes nepergyvename nors dal|
Piliečių d.jos Ui aukšto sa- Šitų suspaudimų? Luko 21:26
Įėję pinnojo Lietuvos prezi- Jėzus citavo šią Dantelio prana-1
dento Antano Smetonos 100 J12 ?kyri<#> ‘f aiškino,1 

. . . _ i , •- kad situme išpranašautame su
metu gimimo sukakties iš- spaudimo laike“ žmonių širdys • 
kilmingas minėjimas, kurį alps iš baimės, belaukiant tų 
rengia Bostono^©rganizaci* -daJykų, kurie turi ateiti ant m-
•jų junginys. ’ !mes- '

__ ____________ _______ . ---------- ------ T , ... a *• o ,» | Ar jau nepasirodė didelis su-'
Mass.. paaukotas geras ran-' taliu. Solistei akompanuos į Lapkncio Z d. Balfo 30 m. sirūpinimas? Taip didi “baimė“
kinis laikrodis, trečioji Saulius Cibas. Koncertas į- sukakties banketas Brockto- dabar yiu apėmusi žmones Di-’
įviius iMjnrouis, ueuuit --------- tose kt dziojo.ie Britanijoje ir kitose j

vietose, kad priešdujinės kaukės! 
yra parūpinamos privatiškiems

iuvjskhs rastas. • j" -
nei granai lietuviškas kultu-Jungos dovanos: pirmoji —
rosiodh. galėjęsugdv^i tau- Boston Savings Bank’ 1974-75 "t pato
tine-dvasia. ir’dėl to. karinei Morioii 2100 taumo, antroji koncertų ^zonas pi

(pabaltiečių 
pasibaigs

galybei artimus. vot nežlu- - St. Norkūno » Dracut. Capkauakienės 
go ir ipati lietuviu tauta.
kušio ^karūn^rimosi^aktas. St. Iieipo iš Dorchesterio na-’ 1975 m. kovo 21

ir net jo minėjimo atšauti- aii^ ^pkš lern tlt ts* iz
Dovanu naskirsdvme ga- Music,

reci-

TeL CO S-68M
21:261

mas esąs gana traukas. 7?’ , .....
Kairi nrele^entas kiek sar- dalvvauti kiekvienas, 
kariškai pažvmčjo, namam pa^’koies bent $1.00. 
sudegus, vokietis po metų Laisvės Varpo vadovybė

1

O e M E S I O i

TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE

GLOBĖ PARCEL SERVICE
• ’ . 393 Wbet Broadvray

S<a Basto*, Mae*. 0027
Tel. (617) 268-8764 »

praneša, kad klientų patogumui įstaiga bus atidaryta 
kiekvieną ŠEŠTADIENĮ nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos, 
« kitomis darbo dienomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

ne, National Cafe, 666 N.
Main St 'f '

♦ . | piliečiams, nes rengiamasi
Lapkričio 3 d. So. Bosto- laukiama oro puolimų, kurių 

no Lietimrių PiJiefi ų d-jos Wek™"a ,aul* anktfiau ar vė- 
s aieje Sandaros Moterų klu-
bo našlių karalienės rinki- 15 tiknW'( U"",us paveikslas!

tono ir apylinkių lietuvius ir į g d S
IU draugu? dalyvauti siuose » a. uostono vy- pUsakyti Apripažinusieji su

rų seksteto vakaras So. Bos- pražūtingais moderniškais karo 
tonę Lietuvių Piliečių d-jo« įrankiais bandė suteikti mums
Hf anksto salėje. ~ tie,k *•"’’> aPie tai’,.k.0 T?’

* : galime laukti ir kas gali įvykti.
j U. G. \Vells ir kiti nupiešė labai 
> tamsų paveikslą, putsai gi lai
kau tikriau parodys, kiek tikrai 

i jie atsjiėjo.

d. 8 
>1 of

Edward Pickman 
Conoert Hali. 1 Follen St.. 
Cambridge.

Naujosios Anglijos Pabal
tiečių d-ja kviečia visus Bos-

koncertuose ir įsigyti serijos 
bilietus visiems trims kon-

ir

EKSKURSUOS I LIETUVA

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

KAINA tik 16 4 9.0 0

'Paskatinė šių actų grupė išvyksta GRUODŽIO 20 dien 
'grįžte 1975 m. sausio 3 dieną.

KAINA 58 2 9. 00

BOSTON! ir NRW

GRUPĖJ* DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAI — 

NBSIVILUOKrTBt

1 Smulkesnių žinių ir regiatraci jo* nflteb knfekiti*

TBAN&ATLANTIC TRAVEL

021J7

110

Savininkei Aldona

(Prices ąuoted are effective August 1, 1974. Air fares anb-Į 

to changra)-

SOUTH BOSTONO :

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

382 We*t Brembmgp Sėt Stotose 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS

registruoti optikai 
sifili

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
$dudteat:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

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

Botum atveju — PAGALBA PER I VALANDĄ
Galina nesikalbėti liet antikai I •

Medicaid (Wdfnre)
Skambinti: 2 6 8 - 8 8 0 0 M^knn

Master Charge prtinuiaui

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 mmričių vartoMmaL jš- 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO- 
BATORY, 1437 9a. 491h Avė. Cicero, IR ŠŠ6M. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugeli Rd„ WMnmt U Caradv 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 5Š, Debbargentr. 7-lš, W. 

k Germaay. Vaistinėse: J A L 2557 RMbSLChicMm; 
|85th Ara. A Idth SL, Cicero, 1ŠŠ6 W. «Nk SL, Chicago. 

2923 N. Mihrankee Ave^ 1147 N. Aaklnad Ave^ Chicago 
Jrkitar* * • • "

eeseeeeeeeseeeeeBBeeeeeeeeeeeeeeseeraeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeBeeee

Suspaudimai įvykdo pranašystę
Apaštalas Povilas suteikia 

mums dar kitą nuudingą infor- 
1 maciją apie dabartinių pasaulio 
įvykių eigą, ypatingai apie nai
kinančius vargus, kokie dabar 
slegia pasaulį. Visų pirmiausia 
jis prisimena apie "laikus ir va- 

1 landas“ ir pareiškia, kad kolei

Casaulis nežinos, ką tikrai reiš- 
ia laikas, kuriame jie gyveno, 
r' tačiau Kristaus "broliai“ ’’gerai 

žinos“. Jis įrodinėja, kad kuo
met pasaulio gudrieji vyrai sa
kys "ramybė ir nėra pavojuus, 
tuomet ateis jiems ūmas žuvi.

1 mas, kaip skausmas nėščiai mo
teriškei". — 1 Tesal. 5:1-4.

Kiekvienas žinos, kad abelnas 
agitavirr.us už taiką žemės tau
tų ir žmonių tarpe, norinčių į- 

l statymais pašalinti karą, pra
sidėjo labiau atsižymėti tik pa-

|k staraisiais dvidešimt penkiais 
•ir trisdešimtimi metų. Taip, 
Taikos Draugijos, Taikos Kong
resai yra tikrai moderniški 
bruzdėjimai. Tokios pastangos 

'buvo beveik nežinomos pirmes- 
nębi kartom.

Ar tik atsitiktinai įvyko taip, 
kad tuo pačiu laiku, kuriuo da- 
robia daug pastangų įsteigti tei 
ką, staiga laukiama pražūtin 
giausio visoje istorijoje karo? 
Ar nėra tai pasibaisėtinas įvyk
dymas pranašingų Povilo žodžių 
apie "ūmą žuvimą“, kuris turi 
ateiti tada, kai tautos pradėjo 
agituoti už taiką?

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

f Lithusnian Bible Studente,
i 212 E. ’rd Street, 
į , Spring VaRsy, IR 01302. 

(Skelbimai)

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray
Maaa. 02127

ir BAB Sanulo 
ToL: 268-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc,. veikla sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vžlisusjų 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E< Ęroad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gsuna- 
mafrir Kelatvia

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka (vairių rūšių

Kreiptis

BRONIS KONTRIM 
b98 Broadway 

8s. Boston, Mase. 02127 
Tek AN $-1701

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
iaformuoja skaitytojos apir passulieiua ir 
įvykiu*, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visa* mūsų visuomeainios bei kultūrinius klausimu*. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipuaių pasisakymų ir ouomunią kiekvieno linkme 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIEflTVA“ yra dinamiška, ■hm 16- 
aivijo* hUkraštia, ieškąs naujų bendradarbių kai idėjų, vė- 
sneamt atviras kiekvieno nuomonei, kurie kovoja lr dirba aš 
nepriklausomą IJetuva.

Metinė prenumerata JAV-oe 88.09 

Adresas:
7722 Georgo Street. LaSeltoAloatreal. <90. Ouehue, CANADA

rna—mamamaue^amuaaamBmHmaa«Branmuw

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

8LA—jau 80 motų tarnauja Hetuvių visuomenei ir 9mok6- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS dotarią

M Hg»ja pašaipą, kuri yra 
plgL nes. SUSIVIENIJIMAS neieško patam, o teikia 
patarnavimus savitarpini* pagalbos pagrindu, 
jau turi daugiau^ kaip tris ra

kapitely tod ja agdraud* tikra Ir 
Hriuri* čia gaU gauti įvairių klasių 

■na 6100.00 Ri 010.00600

aš 8LOOOAO apRuodo* tik 08.00 mokam

SLA—AKCIDENTALt

Ui 61,000.00 

I
yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Kreipkitla

B tie
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BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIB

TA! TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
STEPONAS KAIRYS

Vieši Neringa Railaitė

Brocktone pas savo gimi
naičius Janulaičius yra iš 
Los Angeles atvykusi pavie
šėti Danetos ir Bronio Railų 
duktė Neringa. Anksčiau ji 
kurį laiką yra gyvenusi ir 
Bostone.

Ji dalyvavo ir praeitame 
Kultūriniame subatvakary.

Lituanistinės mokyklos i 
vargai

I

Dėl integracijos kilusių • 
riaušių ir boikoto Thomas i 
Park mokykla šeštadienį bu-' 
vo uždaryta. Laimei, lit. mo
kyklai patalpas laikinai da-j 
vė (klebonas kun. A. Baltru-, 
šūnas 6th ir 1 St., bet ten vi-, 
sos klasės nesutelpa. ;

AUKA LIETUVIŲ 
FONDUI

Dr. Jurgis Gimbutas, LF
narys, padidino savo įnašą, 
įmokėdamas Lietuvių Fon
dui dar 100 dol. Tai yra pir
mas iš bostoniškių LF na

rama yra įvairi, įdomi ir pa
traukli.

m_ J. .. - . . v Kaip visuomet, taip ir šį ’ aUihėpeTi UNorietimą
Tradicinis Laisves Varpo kartą atsilankiusieji turės pirm0_

rudens koncertas {vyks apa- progos išgirsti aukštesnio ly- jo mi,iono dolerių ,
ho 13 d. 3 vai. po pietų So.'gio koncertą, o tarp pat pa-/ Laukiame ir kitu LF* 
Batono Lietuvių Piliečių • paremti Laisvės Varpą. ku-*nari įr nenarf auk 
d-jos salėję. Tai bus jau 30-Į ris paramos yra reikalingas didis
tasisjs eiles Lan ves Vai po | ir vertas. . reikalams pinigų telkimo
renginys. j Po oncerto us so įai, dar gįais metaįs bū-

Šio koncerto programą at- grojant J. Marshal orkest-I. amvamilnintna
v.v„. rui. Taip pat veiks lietuviškų; UUftuvių Fondui iki milio- 

valgių bufetas ir {varnų ge- 50>000 doleri
T. . ........ ,nm« balift '“P’-'Tai yra jau nedidelė suma.
Jis yra vienas is trijų lietu-j naši Ona Ulevičiene, antruo- j jeiguJmes visi ateisime 
vių dainininkų profesiona-l ju - Henrikas Čepas. talkon, didjs darbas bus
lų, kurie gyvena damavi- . įgyvendintas. Tada mes ga-
mo stipriai reiksdamies. uz: Nuo .togo .eka teromtu. | |&ime tįkrai didžiuoti; ^vo 
lietuvių visuomenes ribų. Ki-j Bostono Columbia Pomt
ti du — tai solistė Lilija Šu- gyvenvietėje naktimis ir die- 
kvtė ir solistas Arnoldas Vo-; nomis kartais nežinomų te-

LAISVES VARPO 
KONCERTAS

liks solistas Kazys R. Yaku- 
tis, kilęs iš Worcesterio. o 
dabar gyvenąs New Yorke

aukomis padėję stiprų pa
grindą dabartinių ir atei
nančių kartų lietuvybei ir iš-

yra dalyvavę Laisves Vaipo šūviai j policijos ar miesto * d . /
rengtuose koncertuose. !mašinas ir net į kai kuriuos! V. . nftnaq:iikimp T
.Rengiamas koncertas bus.namus. Tai sukėlė didelį su- pond^1<ju^Į 

profe-inio lygio. Jame nebus sirūpinimą. ir į Columbia; t i? jokią MnlSo,. K. Takutis Point rajoną buvo pasiusti. ^.^Sadr 
atliks lietuviu liaudies dai- specialūs policijos daliniai, , iLh?
nas. lietuvių kompozitorių kurie ėmė tikrinti negyvena- ’ UZ auką Uetu-
kurinius ir ištraukas iš įvai- mų namų patalpas ir įsitaisė >v ų F v • v •*» 
rių operų. Jo sudaryta prog- ant stogų sekimo punktus. J a jau* omi

kietaitis. Jiedu taiip pat jaulroristų paleidžiami pa> kiri

I

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir s e k m a di e a i a I s 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nostebiati!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBEI

iNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien bo 
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 CO.
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKfiS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

, COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
| 144 Milbury St
| WORCESTER. MASS.

TeL SW 8*2868
3^a vienintelė oficiali ist»L 
& Worcestery, mari siunčia 

alinius tiesiog iš Worce»-
| Lietuvą ir lutas Rusi 

Jos valdomas sritis- Čia bai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu ūnpdtuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

T w 
špmti

Vedėja B. Sviklienė

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

Flood Sųuare 
Hardumre Co.

SortaiaUo ». J. AUtaMA 
S2S EAST BBOAnWAT 
eoi'TV BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-4141

Bonjamin Mcor, Dalai 
hopi«ro» 3i»rwM

Stikias Lasgams
Vta^Ma reikmenys namam 

ktikznacya pltunSensma 
Vteokto baitam

Peter Maksvytu
C«r»—Hr a BsiW—
<9 Church Street

K. MUtoa, Maaa.
AUtakn vinis pataisymo, niaia 
to ir proįakta*imo darbas tt lan 
ko ir ridoje, gyvananm narna Iri 
Mario pastatę, pejral Jna< rsua-f 
Urirną. taakfts visados iki • va-

Tebfoaast 998-8975
,aaaiab«

Telefonas: AN 8-2806
\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakamio

ol’TPfiDINIS
OMETR1STAS

'Val&ndoe:
t nūn 9 vai ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mana

ma

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos opo* 
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina 86.00.

Paštu nesi

A. J. NAHAKSf
Insurance

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Maaa. 92159; 

TeL 332-2645
. jjj f rrrrrrrr........ -..■■■■■■m.

'•MmaMeaaaaaaAsaaasoaaMaooaMiam
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRI8T9 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vakaro 
Trečiadieniais—atdara

445 BROADWAY

.-fjrffrrrr-T jjj.j in.r..........

Laisvės Varpas
) LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC It WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maaa. 02402. Tet 589-7209
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriansias žmogaus draugas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceater, Maaa. 01604
Tet 798-3347

Tiesiai ii Worcesterio 
Ham įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudalomi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap* 
avo, maisto ir pramouės gaari 
nių. Turime vietoje įvairių via 
tiaėa gamybos ir Importuotų 
prekių ii kitų kraštų visai ie 
momia kainomis. Bo to, siunčia' 
ma maistą, pinigus ir galite uš- 
mkyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminia 
ten vietojo galio pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas ataikvissti 
gimines Ha pas savo i svečius 
ar auoiaviaiam apaigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įeiti 
ktamita. Vedšjaa A. Schyrtaakl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus

Pristatymas greitas ir 
garantnotai

Prekės parduodamos nuia* 
mintomia kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.pi 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mana. 02127 
TeL 2880008

Ę The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

išpildomo gydytojų te

M mik valetų — eikit į notariškų 
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. SL, Beg.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tdafaum AN 8*4929

Nue 8 vaL rytėki 8 vaL Išskyras šveatadiealm Ir enki

H & T OIL CO, Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Maaa. 02127

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinislipilimaa
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo. Įrengimas

Sk. — biakit.

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Maaa. 02127
Skambinkite 268-2800

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 raL ryte iki 8:89 vaL 
Po Pietų,

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 raL ryte iki 5tS9 rak 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 raL dienos.

DABA
ui nemažesnius kaip $1,900 dviejų 
metų Įspėjimo indėlius moka I 
(U tikrųjų tos rūšies indėliai duoda'

9J7% petoe)

ui visus kitus indėlius moka

Nuo {dėjimo dienos — Kas mėnuo priokaitomi nuoiimėiai —

Bankas veikia 109-tuosius metus. - i> 

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Tartas (Amata) ym

viri 8274,000,000

Trans-Adantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmleisti atosto* 
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE. Čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
iirašomi belaakiant— be jokie 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROCIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

i Darbe valandos: —

šeštadieniais 9 — 12 vaL

393 West Broadvray, P.O.B. 118 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 208-8784 
Visų skyrių vedėja AMem




