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Prez. Fordo 10 ginklų 
prieš infliaciją

Jis pasiūlė turtingesniems padidinti, o mažiau už

dirbantiems sumažinti mokesčius, pratęsti bedarbio pa— { 

šalpos laiką ir eilę kitų priemonių, bet jos visos per švel

nios infliacijai įveikti. Ypač, kad niekas toje kovoje ne

nori aukoti savo asmeniškos naudos.

Vi i sutaria, kad infliaci- los tesudaro tik 20f r visų 
ja šiuo metu yra pats di-į namų pirkimu; paskolų, 
džiausiąs JAV priešas, ti1.’
niekais nesugdba tikrai iš- Ieškoti būdų padėti taupy
pranašauti, kiap tą pneą 
būtų galima nugalėti. Svar

ino ir paskolų institucijoms 
kurios dabar yra skaudžia**

biausia, kad šioje kovoje paliestos pakilusių nekilno- 
niekas nenori aukotis. jamojo turto kainų, auk?tų

procentų ir depozitų mažėji- 
Iki šiol kovai su infliacija mo.

įvairiausių pasiūlymų yra
pateikę ir mokslininkai, ir Pravesti patenkinamą už- 
politikai. ir paparsti pilie-. sienio prekybos įstatymą, 
čiai, bet laibiausiai buvo lau- ’ .
kiama paties prezidento'. Pakeiti vienenų metų lai- 
Fordo plano, kurj jis turėjo kotarPlul 5% mokesčius sei 
atskleisti kongresui. Paga
liau spalio 8 d. ir prez. For
das prašneko.

moms, uždirbančioms dau
giau'nei $15.000, ir atski- 
riems asmenims, uždirban
tiems daugiau nei $7.500 
per metus. Mažai uždirbau-

JAV prezidentas Gtraldas Fordas!

Mirė ■didis lietuvių 

draugus
Š. m. rugsėjo 30 d. Pary

žiuje mirė prancūzų politi
kas ir kalbininkas prof. Ray- j 
mprd Fchmittlein. 70 m. 1 
amžiaus. Jis 1934-1938 m. I 
dėstė prancūzų kalbą Vy-i
tauto Didžiojo universitete. ’ . . .
Karo metu buvo Prancūzijos KlSSUtgeriUl V€l 
generolas, o kai į Vakaru*| . _ .
subėgo tremtiniai, jis tuo sekasi derėtis 
metu buvo vienas iš vado
vaujančių preigūnu Prancū
zu zonoje Vokietijoje.

S. Kudirka su šeima . 
į JAV tikrai atvyksiąs

Sovietų atstovai pasakę, kad jis tik turįs paprašyti 

išvažiavimo vizos sau, savo šeimai ir savo motinai.

Prezidento projektas in-ij?
fliacijai pristabdyti ar .r vu laimįj0

slpausti žemiau $300 bilio-:
nų. \darbieiiai

sai nugalėti galėtų būti su
glaustas į dešimtį punktų.

Jis siūlo panaikinti visus 
apribojimu? ryžiams, žemės 
riešutams ir medvilnei au-

Nors ši prez. Fordo kai-j Spalio 10 d. Anglija rin- 
ba, talpinanti kovai su infli- ko parlamentą. Rinkimus 

riešutams ir meuvimei au- acija progTamą, buvo net 25 laimėjo darbo partija. Iki 
pertraūkta aplodis. rinkimų ji neturėjo parla-

bw^ii’mentų’ be!t valiau aenat0 ir mente daugumos, todėl pri- 
Paruo»-imui. T ai turėtųj kongreso entuziazmas atslū- klausė nuo mažos liberalųtų

sumažinti šių gaminių kai-j 
nas.

Jis laibai daug padėjo, kad 
Freibunge buvo įsteigtas 
Taikomosios dailės institu
tas, kuriam vadovavo ir ja
me profesoriavo lietuviai 
dailininkai ir mokėsi daug 
lietuvių jaunų menininku 
vėliau auk:tai iškilusiu. Jo 
gražiom pastangom dideli? 

iškaičius lietuvių galėjo stu-

JAV užsienio reikalų sek
retorius dr. H. Kissingeris 
vėl skraido Viduriniuosiuo
se Rytuose tarp Egipto, Iz
raelio. Sirijos. Jordano ir 
Saudi Arabijos ar net Ažy- 
ro. rengdamas dirvą arabų 
taikos deryboms su Izraeliu.

Atrodo, kad jam vėl pasi
sekė parduoti dalį Izraelio
laimėjimų arabams už suti-į'
kimą ar tik pasižadėjimą! Associated Pres agentū-

dijuoti Tuebingeno liniver- Į sėstis su savo priešais žy.jra praneša, kad jos atstovas
•ii —• J *?'-a 1. Molo m-io Ron/fm _ ____ __sitete. Jis labai dau"'badė-■ dais prie bendro derybų sta- 

i jo ir Vyriausiam Lietuvos 
i Išlaisvinimo Komitetui įsi- 
i kurti Fullingėne privačiuose 
namuose.

Arabų kraštuose jis buvo 
sutiktas gana draugiškai, o

kalbėjęsis su šen. Thomas 
E. Morgan, kuris pareiškęs,
jog praeitą penktadienį esąs 
Valstybės departamente pa-

Protestas dėl pinigų 
švaistymo

kurį sostinės meno muziejus 
amerikiečiui dailininkui su
mokėjo $850.000. Tą pirki- 

j go. Giliau jo punktus panag- grupės malonės. ‘ nį patvirtinęs ir premjeras
ringius, ėmė aiškėti, kad fia; Dabar darbiečjai turj 319. Whitlamas kuris lengvašir

- VUko Atstovai būdavo, 
palyginti, dažni jo lankyto
jai Baden Badene įvairiais 
reikalais ir visada rasdavo 
jo nuoširdų palankumą ir 
Lietuvos bei lietuvių tremti-

Australijoje smarkūs pro- nių Vokietijoje reikalų su- 
testai reiškiami dėl vieno pratimą. O vieną kartą jis 
abstraktaus paveikslo, už Baltų Taiybos susirinkimo 

dalyvius išgelbėjo is tikros

nesama stebuklingu vaistų kon8en,atoriai 276 liberalai 
prieš infliaciją, kad tokiom•priemonėm šios ligos nejma-l ’ZT’ “°S 2J
Soma greitai nuįlėti, kad atgtOTUS- b vlso 'Parlamente 

tai tik seni ir dar labai švel

Reikią įsteigti Nacionali
nės energijos komitetą, va
dovaujamą vidaus reikalų 
sekretoriaus, kuris turėtų 
vykdyti vietinės energijos 
didinimo programą. Ligi 
1975 m. pabaigos užsienio į 
alyvos importą būtu galima 
sumažinti iki 1 miiiono sta
tiniu vienai dienai. Ligi 
1980 m. alyvos kuras fabri
kuose būtų pakeistas kitu 
kuru, o automobiliams skir-i lėti pirmiausiai reikią grifež- 
to gazolino kiekis per tą 1*1 uždrausti kainų ir uždar- 
laiką padidėtų 40 procentų. , bių kėlimą ir įvesti kitų eko

nominio gyvenimo sričių
Bausmės už nusižengimus valdišką kontrolę. Bet tokių 

antimonopoliniam įstatymui < kontrolių nei darbininku u- 
turėtų būti padidintos nuo i nijos, nei fabrikantai ar biz- 
$50.000 iki $1 miiiono kor-jnieriai nenori, risi savanau- 
poracijoms ir nuo $50.000 L j diėkais išskaičiavimais. Tai 
ki $100,000 atskiriems as- infliacija vis dar tvirtai žen- 
menims. gia per visų gyventojų gal

vas. mindžiodama popieri
nių dolerių prikimštas pini
gines.

nūs metodai, kurie nenuma- 
I to jokių griežtesnių reformų 
ir suvaržymų.

O keli žymūs ekonomis. 
tai, tarp jų ir Nobelio pre
mijos laureatai, tiesiai pa
reiškė, kad infliacijai nuga-

yra 635 atstovai. Vadinasi 
darbiečiai turi 3 atstovų 
daugumą. Nėra tai didelė 
persvara, bet ris dėlto dabar 
darbo partija galės sėkmin
giau vykdyti savo sumany
mus.

Anglijos ūkio padėtis gal 
niekada nebuvo tokia bloga, 
kaip šiandien, todėl Wilso- 
no vadovaujamai darbiečių 
vyriausybei prieš akis stovi 
gana sunkūs uždariniai.

Uždraudė keisti 
tautybę

dimi ir Pabaltijį užrašė so
vietiniams Kremliaus po
nams.

Tas pats muziejus nese
niai už dvieju paukščių 
marmurine skulptūrą sumo
kėjo $878.000.

Prieš toki pinigu švaisty
mą protestuoja net kai kurie

bėdos. Mat, Tuebingene su
sirinkusią Baltų Tarybą kaž
kas įskundė prancūzu vieti
niam saugumui, kad vyks
tąs nelegalus susirinkimas. 
Prancūzų saugumo parei
gūnai įsibrovė į Tarybos su
sirinkimą, areštavo jo daly. 
vius. grasindami perduoti 
Tuebingene esančiai sovie
tu repatriacfjos komisijai. 
Tik nrikalbėius žandaru vy
resnįjį, kad leistų susirišti

darbiečių vadai. Ir papris-1®0 Schmittlemu. visas 
tai. nes krašte siaučia inflia- nesusipratimas baigėsi be 
cija ir kiti ūkiški negalari-’ jokių pasėkų, 
mai. (E)

Paleido įkaitus, 
negavę miiiono

Domininkonu respublikos

Imtis atitinkamų priemo
nių padidinti industrijon in
vestuojamam kapitalui.

Rusų kalbos konferencija

Sovietų Sąjungoje rugpiū
čio 28 d. buvo išleistas, bet 
tik dabar tepaskelbtas įsa
kymas. draudžiąs keisti sa. 

Ivo tautybę, kuri gaunant 
pasą, 16 metų amžiau? su
laukus, jame buvo įrašyta.

Mišrių šeimų vaikai galė-
Išleisti įstatymą, kuris

leistų pratęsti bedarbio pa- . ...
šalpą dar 13 savaičių tiems,! Bostone ir Amhercto ko-* jo pasisakyti esą tėvo ar 
kurie reguliarią savo pašai-’legijoje posėdžiavo Rusų [motinos tautybės. Daugeliu 
-pą jau sunaudojo, ir suteikti i kalbos konferencija, kurioje „««'
26 savaičių pašalpą bedar- | dalyvavo kalbininkai, rusų
biams. neturintiems jokio' kalbos dėstytojai. Iš lietuvių 
draudimo. j joje dalyvavo bene tik vie.

I nas dr. Pranas Šveikauskas.
Suteikti daugiau Federa- . įdomu pastebėti, kad tar- kymas uždraudė tokį ”atsi-i 

linės agentūros garantuotų ,pe konferencijos dalyviu du vertimą“, 
paskolų namų statybai. Tuo jauni amerikiečiai nrofeso- Kitas klausimas, ar tas i- 
tarpu tokios Veteranų admi-' riai — Robhvonas iš Ohio ir sakymas praktikoje Ivgiai 
nistracijos ir kt federalinės Mayeris iš Kalifornijos — griežtai draus kitataučiams 
valdžios garantuotos pasko-'gražiai kalba ir lietuviškai, prisiimti rusų tautybę...

atvejų sovietijos žvdai užsi- 
rašinėjo esą rusų tautybės, o 
dabar vėl panori atvirsti i 
žydus, kad galėtų išvažiuoti 
į Izraelį. Taigi, minėtas į?a-

Izraelyje šį kartą buvo su- tyr£s» kad Simą Kudirką ir 
rengtos prieš Kissingerį de- ja šeimą sovietai sutinką ia. 
montracijos. Įleisti emigruoti į JAV-bes.

Atrodo, kad Kissingeriui- Sen- Morgan, Kongreso 
šia proga pavyko įsigyti ir!užsienio reikalų komiteto 
Saudi Arabijos karaliaus pirmininkas, patvirtino, kad 
malonę, nes tasai pažadėjo Simui Kudirkai teisėtai bu- 
paveikti kitus arabų kraštus, Ivo suteikta Amerikos pilie* 
kad būtų sumažinta alyvos ^ybė, tad sovietų įstaigos 
kaina. O karalius Faisalas' dabar tik reikalaujančios, 
arabų pasaulyje turi. didelį kad jis paduotų prašymą iš- 
autoriteta. Žinoma, ir dau- vykimo vizai gauti visai sa. 
giausia alyvos. |Vo šeimai, kurios įskaitoma

jo žmona, du vaikai ir moti
na. Toks prašymas turėjęs 
būti paduotas praeitą pir
madieni.

Bostone dar vis nėra' 

ramybės
Nors teismas nutarė Bos

tone net jėgos priemonėm 
vykdyti mokyklų integraci
ją, bet baltieji vis tiek dar 
nenusileidžia, mokyklas boi-

Senatorius sako tikis, kad 
tas prašymas tuoj pat būsiąs 
patenkintas ir Simas Kudir
ka kaip tik galima greičiau

kotuoj'a,Tr dėl to k'yhdaM Bvyksi«s iš Soviet>» 
muštynių ir kitokiu nesusi- Kos-
pratimu. Dabar riaušininkus' Jd gimo Kudirkos likt 
reneaa bausti federalinia. mas .jtaj teiCT-amai ir j,5si. 
temngumo oręanai o jeigu J be„ks dįkoti

Įreikes, atsiusti net kanuo- kak,iai veikusietns mOgii. 
meng kun turėtu priversti kiams simo Kudirkos 
gvventoius vvkdyti Integra- tojams be at,y(lžio 
cijos įstatymą. • kiusierns gyvą io bvlą. ir hu-

Deja, visi tie gąsdinimai "Aiškiems ‘.JAV senato-

Milionai pakenkė 
Rockefelleriui

Pradžioje atrodė, kad Ro- 
ckefelleris bus greitai pa
tvirtintas viceprezidento pa
reigoms, bet dabar senato 
komitetas, kuris svarsto tą 
klausimą, užkliudo už jo mi- 
lionų. Mat. paaiškėjo, kad 
Rockefelleris, būdamas New 
Yorko gubernatoriumi, yra 
išdalinęs apie porą milionų 
dolerių dovanų įvairiems 
politikams ar pareigūnams.
Komitetas nori žinoti, kokiu 
tikslu tos dovanos buvo taip 
žarstomos.

Spėjama, kad jo patvirti
nimo klausimas tebus snren- 
džiamas tik gruodžio mėne
si- . -,.-_r_Lr-u-u-L — - ______ - -

* vog įgitiniai. kuriuose galį, kad Amerikos žurnalistai 
Prez. Fordas vetavo kong- Sekmadienį vėžio liga mi į būti 19 bilionų alyvos stati-, stebėtu sovietu erdvėlaivio 

reso priimtą nutarimą, drau. rė plačiai išgaraėjusiot tele-* nių, taigi net dvigubai dau. pakilimą iš Baikonūro ba- 
džiantį Turkijai teikti keri-Į viaijoa programos "The Sul- giau, negu Aliaskos šalti- zės. Jie sutinka leisti ta ivv- 
nę paramą, kol ji neišves livan ShowM vedėjas Ed nivose, kurie jau pradėti ki sekti tik Inturisto viešbu. 
savo kariuomenės ii Kipro. SuIUvan. . j _ pumpuoti. tyje Maskvoje... j

kairiųjų sąjūdžio nariai isi-Jv » J ’ 
veržė į Venecuelos ambasa- 
dą Domininkonų septinėje, 
paėmė užstatais 7 asmenis, 
jų tarpe ir JAV informacL 
joa tarnybos narę Hutchi’on. 
ir pareikalavo 1 mil. dolerių 
ir paleisti 37 politinius kali
nius.

Domininkonų valdžiai la
bai tvirtai laikantis, po 13 
dienų derybų grobikai įkai
tus paleido, negavę nei mi-

„„ mažai turi reikšmės. 77 
Praeit, sekmadieni Bos- JXalrkuls,e7 

tone pirm, kart, buvo su. ^k7."?- Si Simo Kudir- 
rengtos demonstracijos in-tercijos šalininku. .Tose Yerta .emalio, knygo, tiem 
dabrvavo tik apie 700 hio-|zmonem Paeerbtl- 
dūkų. Tai labai maža* skai-5
čius. palyginus su dešimtu Šitaip Kremlius 
mis tūkstančiu vaiku vėžio-! 
jhno priešininku, demonst- bendradarbiauja 
ravusiu So. Bostone. Matyt, I
ir juodųjų tarpe nėra daug' Kitais metais Amerikos ir 
norinčiu savo vaikus vežioti sovietų astronautai rengiami 

liono dolerių, nei politinių i tolimas nuo namu ir nesau- j drauge skristi į erdvę. Ame- 
I j rika sutinka leisti sovietų

’ žurnalistams stebėti jos erd
vėlaivio pakilimą aerodro-

kalinių, tik jiems patiems gios aplinkos mokyklas, 
buvo leista išvykti į Pana
mą.

Meksikoje esą surasti aly- me. o Kremlius nesutinka.V Ii* • • 1 • !• ’ 1 1 A_  •! g____
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Batfis kviečia talkon
■M

Prof. Slavėnas įdomiai ir 
ai. be užrašų, nagriilė- 

Pabažtijos valstybjų šan
kius su galingomis kaimy

ninėmis valstybėmis po Pir
mojo pasaulinio karo. t

logiją (mokslą, k vis studijuoja neaiškius reiškimus, ne.'ras Kriščiūnevičius. Ilgesnę minėti. Nors specialų leidinį 
galimus patikrinti eksperimentiniais metodais). Psicho- (trijų valandos ketvirčių) ruošti atsisąJsįįa, nes tokių
kinezė (būdas "dvasiniai“ kilnoti daiktus) esąs labai re- tema "Prezidentas Antanas leidinių kainosWmcnL=kai
tas, bet pa-itaikąs. Sakoma, kad kartais žmogus galįs tu- Smetona kovotojas ir vals- įkilę, o išplatinti W tegali-

Bendrojo Amerikos Lie tūrių Šalpos Fondo veikia rėti tą psichinę jėgų. pats to nežinodamas. Pernai Belgu tybininkas“ skaitė is Ne\v ma tik... po simtą®gzemp-
pradėta prieš tri-dejimtį metų. reikšmės ir svarbos nenu-įjoję, esą. viename kaime ištisą savaitę keliuose namuose Yorko specialiai at\v ę^ korių. bet sukaktis busianti
stojo. Komunistinės Rusijos agresijos išdavoje po II-jo Į sklaidydavę akmenukai. Pakviesta policija saugojo, tyrė, 0 Pasv!itoJį1Cenebuvo LThktuštetes istoriili^6’ l TrumPai apibūdinęs geo-
Pasaulinio karo benamiais tremtiniais tapusieji mūsų tau-1 bet to reiškinio negalėjo išaiškinti. Jokių chuliganų ne- ’ nieko, koSLe™ ' ' |P“1** PT ka?*
treciai įsikūrė laisvojo pasaulio įvairiuose Kraštuose. Pra- buvę. kvietė ir kleboną išvaryti velnią, bet nepavyko. įdomumas čia — A Simu-: Visų pirma apie patį su- P° karo, prelegentas, ^nali 

Kasdien tuo pačiu laiku grįždavo akmenukai, nematomos &0 atrinkti kai kurie A. kaktųrinį pobūvį. Jis įvyks
rankos svaidomi. Smetonos biografiniai niu-'i šeštadienį, lapkričio 9 d.,

To reiškinio tirti atvyko ir keli profesoriai parapsi- aneai’. akcentų sudėjimas Dievo Apveizdi kuitūri.
ekologai. Žurnalistai kaip amaras apspito ir dieną, ir nak. ant vįen0.31 kJtų \e.ionio 
ii saugojo nelaimingųjų žmonių namus. Pagaliau vienas S^TeSai^I?1 ^Sitkilnl

« . . . j *2^ — • ,2 .., . . . Itas įskėlė velionio teigiama
mokslas apie tokius reiškimus dar įpraktiskai nieko nezi- veiklą vokiečių okupacijos 
oo. ir prašė pašalinti namų blokadą. Jo aigumentus pa- metu 1914-19 metais. Ma-
virtino įriutęs būras, kuris su-šake puolė žurnaKstus. KaL 'žiauriai kalbėjo apie autori-ltai jau platinami tėvų komi 
rninVaa +»nvr» anoiamo cnac vūmne trvlilriMvw>tic ‘ +a+i«Usi lnlVuo tetO narių bei mokytojų. Pa.

tariu sekti vietines radijc

džioje buvo įkurtas BALFas jiems paramai teikti ir rūpin
tis imigracija į Ameriką. Padėtis pasikeitė, pasikeitė ir 

reikalingieji.

Laisvojo pasaulio kraštuose šelpiamųjų skaičius su
mažėjo, nors vis šelpiami lietuviai, kurie dėl vienokios ai 
kitokios priežasties negalėjo išvykti į Ameriką ir dabar 
gyvena Vokietijoje. Italijoje. Prancūzijoje. Belgijoje 
Austrijoje. Norvegijoje. Anglijoje. Šveicarijoje. Brazili
joje, Argentinoje. Kanadoje. Turkijoje ir Amerikoje.

niame centre. Meninę prog
ramą atliks iš Clevelando 
Vyrų oktetas su soliste Irena 
Giigaliūnaite. Po trumpos 
akademinės ir koncertinės 
programos bus balius. Bilie

zavo įvairius faktorius, tu
rėjusius svarbią įtaką galin
gųjų valstybių reagavimui į 
Pabaltijo klausimą.

BALFo tiesiama pagalbos ranka daugiausia pasiekia 
lietuvius, gyvenančius anapus geležinės uždangos. Pasie
kia Lenkijos valdžios teritorijoje gyvenančius ir tremti.

S&tre. Be to, BALFas stengiasi padėti ir į vargą pa 
laisvojo pasaulio kraštuose gyvenantiems lie 

ir lietuviams pabėgėliams iš sovietų pančių.

.ininkas, buvo spėjama, esąs vienos šeimos trylikametis ‘ tetinio režimo laikus, nors, 
•ūnus. Jam išvykus pas gimines, akmenukų lietus nusto- atrodo, kalbėjo gana obiek-

o teikiama parama tai ne vien kasdieninio gy- 
reikmenimis aprūpinimas, bet ir moralinė, vaiz. 

rodanti, kad išsiblaškę po Įvairius pasaulio kraštus
neužmiršta vienas kito ir broliškai sušeloia.

io. Kas būtų dėl tokio įvykio buvę prie? penkis šimtus 
metų?!

Europoje atsiradusiai krikščionybei teko sunkiai ko
voti su pagonybe. Nors popiežiai prisitaikė ir daug kata. 
likiškų švenčių sutapo su pagoniškomis, vis tiek senųjų 
dievu gaibintojų buvo daug. Pirmaisiais krikščionybės 
amžiais popiežiai nekreipė per daug dėmesio į .pagoniškas 
praktikas, kurios slaptai klestėjo. Primityviose tautose dar 

dabar madoj visokie ritualiniai šokiai, pav., prašant

tyviai ir istoriškai rimtai.

Didesnę staigmeną pada
rė į programą neitrauktas. 
ex promptu apie 10 minučių

valandas ir abu dienraščius, 
iš kur gausite konkretesnių 
informacijų.

Kadangi Detroito metro-
kalbėjęs Julius Smetona. Jis polyje yra dvi lituanistinės

mokyklos, tai turiu paaiškin 
ti. kad čia kalbu apie di
džiąją, vardus kaitaliojusią 
dabar Žiburio vardu besi
šaukiančią ir Dievo Apveiz-

seksų žiūrima kitokiomis akimis. Tam tikri ritualiniai vai- j***irkov* už lai^l±„ pataI'

singumo šokiai pagonybės laikais būdavo šokami senųjų ’

labai rūsčiais žodžiais kalti 
no ir bolševizmą, ir "išdavi
kiškos JAV vyriausybės“ 
veiklą. Ypač ragino kovoti

lietaus. Tiek senovėje, tiek ir dabar primityvių tautų ir į PP6? Pastar9;a-nes tai

Jis iškėlė visą eilę įdomių 
ir nagrinėtinų faktų. Versa
lio taikos konferencijoje bu
vo plačiai išdėstyti Lenkijos 
interesai, kurie buvo ir kitų 
tautų palaikomi, bet Balti- 
jo tautų reikalai buvo paly
ginamai mažai diskutuoja
mi, nes tos valstybės nebu
vo pilnateisės tos konferen
cijos dalyvės ir net neturėjo 
įtakingų užtarėjų. Taip pat 
prez. Wilsono užsienio poli
tika ("14 Points“) įsakmiai 
negarantavo Pabaltijo tautų 
nepriklausomybės ir laisvo 
apsisprendimo teisės. Išsky
rus vieną kita patarėją, A- 
merfkos valdžia buvo linku
si Pabaltijį laikyti rusų įta-

Spalio mėnesis skirtas BALFo veiklai lėšoms sutelkti, f singumo šokiai pagonybės laikais būdavo šokami senųjų 1 «rv,c,v gferQje> Prancūzija rėmė
fiį vajų pradedame su viltimi, kad mūsų tautiečiai bus dos- j keltų ir kitų. Taip pat būdavoėvenčiamos ir vadinamosios I Prezidento vaikaičio, pa. Nepamirškime Balfo I*»kijos interesus, o vokie- 
oūs, kad BALFo tiesiamoji pagalbos ranka i vargą pate- į "raganų šventės“, kuriose iš fkrųjų nieko pikta nebuvo. • saulinio garso pianisto An- v°j°’ kadPa-
kusiems sesei ir broliui lietuviui nebus tuščia. j 0 kad tos moterys šokdavo nuogos ar mėnesienoje, tai tano Smetonos 40-ties minu-i Kiekvienais metais atgie-|ba •1?.va2stJ/)lu nepni.JauT

, buvo jų asmeniškas reikalas. , ;fių rečitalis Liietuvių na- du giesmelę Balfo garbei, j ‘esąs tiktai
Prašome BALFo skyrių ir apskričių valdybas. įgalio- . .... ., . mams suteikė tikrai nepel.'kai sulaukiu spalio. Va, ir Iaikmas. Tai įrodo vokiečių

tinius ir talkininkus jugtis h- kviesti kitus i iėšų telkimo Į , Bet Papr«aai ^taku Bažnyčios 0 bBtari ne‘ vė, jis čia. Ir vėl susibaudę į ęohtĄa.Ktapedos krašto at-
vaiaus pravedima. ! a.tyse jgavo labai blogą praaną. 08 nelaimių ir ligų ar -didelį dvasi< būrelis pasišventėlių, pasi-1 politiniu ivvkių

ir blogo derliaus būdavo kaltinamos raganos. Raganavi- džiaugsmą ‘ dalino Detroitą su apylinkė-i1-31(13 lKl kulminacinio Mo-
Prašome BALFo skyrių ir apskričių valdybas. įgalio-1ma? buvo Skomas aantykia^MA. eriniu. Pate-tikėjimas ’ ?iS>kveliol^

tinius ir talkininkus jungtis ir kviesti kitus i lėšų telkimo ! ;aganas -"a P«^u J^davumu amnenų, i Nepaisant visokių provin- ka aukas Bendrajam Lietu-
vajaus pravedima. ;antgamunf jėgą, kun juos verčia daryta bloga, ernrų trūkumėlių aplama, ^Poa“V®a“Tn k<ek palankesni bet ir

• NetiKeci raganas buvo erezija. Pndėjus žmonių tamsumą, minėjimą reikia laikyti ne- KenKa, aišku, pinigus. Jų . ., n • • •
Vargstančiu ir išb’aškvtų po visą pasaulį vardu pra- pa'?dą. neapykantą, prietarus ir patalogiškus maniakus, paprastai gerai pavykusiu. ,MiUrf-. teresus. lnlussa'° ™-

žome lietuvius gntžia auka prisidėti, kad BAi^as ~ tiknj W "saba„«. •

ir broliam lietuviam. Detroi- - išbūtų pajėgus išklausyti rišu savo nelaimingųjų brolių pa
galbos šauksmus.

BALFO Centro Valdybe

Mokslas irgi buvo lakomas erezija. Gydytojai, alche

ŽENTĄ TEKHSONAITE

Žvilgsnis į praeitį
(Tęsiny?)

Magija buvo skiriama į dvi rūšis: baltoji magija, ku-

mikai, filosofai ir kiti raštingi vyrai (jei nebuvo asmenis-' Nenustebkite, kad pade- te šiuo metu vyksta agitacija ' • nah&^na^PfthalMZ 
ki karalių draugai) patekdavo į nemalonę, o paskui bū- jau šauktuką. Lietuviškų už kitą, už multimiKoninę’ «o v.aiJtvbių nenajėguma ro
davo lengvai apkaltinami erezija. Taip visa civilizacijos vestuvių jau taip reta, 'xai rinkliavą, už vadinamą Uni- aiigtgkiau suprasti savo 
pažanga viduramžiais pasidarė kaip užsaldyta. Vienas kelinti metai poruojasi -čia. ted Foundation, arba Tarch tarptautinės padėties ir su
kitės drąsuolis, drįsęs skelbti naujas idėjas, turėdavo bekrašte gimę jaunuoliai. Drive. Tosrinkliavos propa- į tampresnius tarpvals-
bėgti i Olandiją arlba Skandinaviją. Todėl ispanų valdy- R^sei° -28 .Dlavo Ap‘ fatonal tIesI0g pro * i ^ius.
JT veizdos bažnyčioje buvo su- kiša mums savo blankus,

• -1*1 ♦ v • • j v 1^FU k tuokti Alma Abariūtė ir E d- kad tik pasirašytumėm kuo! Prof J Slavėno paskaita
Mpemiko teorija pateko i mdek?ą — buvo uždraus- „qwiQ£5 To i^~« t - ; ,, v. .n vardas Sventickas. la paų didžiausią sumą, kūną jie,įšaukė daug klausiimų. ir

ta. O įsteigus Šventąją inkviziciją, persekiojimų manija vakarą kultūriniame cent- paskui per visus metus išren-! vyko gyvos diskusijos užsi- 
įgavo milžinišką apimtį- Kasmėgo per daug maudytis ar re susirinko apie 400 svečiu ka iš mūsų algų, dahbda-1 tęsusios taip pat ilgai’ kaip 
atspėjo gerą orą, tae jau galėjo būti apkaltintas ragana- į vestuvinę puotą.. Geni- viams talkinant Jokia or-[ jr pati paskaita. Diskusijų 
rimu. Ypač, kad eretikų ir rąganų turtas būdavo konfis- nuotaikai toną davė ne tik ganizaci ja, ką nors bendra Įmetu išryškėjo ne tik įvai- 
kuojamas karaliam arba bažnyčios labui. Baisu ir pagal- io«ni io„ su lietuviais turinti. United ■ rios temos, paliestos paskai-

rejpk/113;!toje, bet taip pat ir prof.
pagal-

... ........... , . voti. koks žiaurus teroras tiek šimtmečių siautė Dievo irnos axs.as ji-s geras. pa<iex išgydyta (sreoudingari T k
amogųar apginti nuopBsoko, dvasus «• juodoji tūnos wian, Mkųbovo vienas -r-d«»«nt Jur
UKs.as yra ologas ir žmogų; žalingas (liga. mirtis). L . ’ . . . .-„a.. ,

sviesus, 
nieji,

gražus, jauni jau-
Foundation nėrabei jų lietuviškų pa- . . -i -- —- - - -—

ūl mergių- pajauniu kelios po- Duodami anai milzmiskai J Slavėno nuomonės apie a- 
_ ____ „___________________ bet ir abeji Jaunųjų tė- organizacijai, pagalvokime j merikiečiu politinių moksli

au daugiau moterų negu vyrų. PeriėkiojJiws Čsatiąo ip ’Yai. Jie, tėvai, po salę švais. aPie pažiūras į Rytų Euro-
pacanus vaškinę sutelėlę, Į: autorių raštai bei popiežiaus bulės.
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Balfui
Senovėje tikėta, kad 

kurią primaišoma priešo plaukų ir nagų. galima priešui 
labai uakenkti. ne: ji nužudyti. Aišku, kai toks labai orie- 
taringas žmogus žino. kad jo priešas turi tokią statulė
lę ir jam nori pikto. tai. tur būt. vien B to prietaringumo 
sukeltos baimės gali susirgti. Juk dar visai neseniai tikėta 
į visokius blogos akies nužiūrėjimus, prakeikimus ir pan. 
Aišku, senais laikais niekas nežinojo apie mikroorganiz
mus ir jų įtaką žmogaus sveikatai. Nelaimės. ligų epide
mijos tiek žmonėms, tiek gyvuliams vis būdavo aiškina
mos kerais ar piktosios dvasios veikla. Yra atšalų, kurių 
užvalgius, galima gauti haliucinacijas (durnaropės, kurio
mis lienn iškam kaime kartais juokais užgirdydavo žmo
gų). Indiškos kanapės, iš kurių gaminamas hašiš (marihu
ana L Atsimenu, kaip Lietuvoje bobelės kartais mažiems 
vaikams duodavo aguonų galvų arbatą, kad miegotų, ši
tas vaistažolių žinojimas primityviose tautose buvo labai 
išvystvlas. Juo Europoje užsiimdavo daugiau moteris, 
motina žinias perduodavo dukrai, tuo būdamos medici
nos pirmtakai arba viduramžių raganos. Daug žolių yra 
nuodingų. Viduramžiais nuodų menas klestėjo, net ir 
karalienė? juo užsiimdavo.

Viduramžiais nieko nebuvo žinoma apie dosines li
gas. nors senovės graikai savo raštuose apie jas kalba. 
Pav., Platonas skiria ligas į dvi rūšis: vienų kilimo prie
žastis yra fizinė, o kitų dvasinė, šitas graikų žinojimas vi
duramžiais pasirodė pavojingas (ligos buvo Dievo baus
mė) ir imta viską sistemingai naikinti ir drausti. Atsiran-

tėsi svečius sveikindami, ^iau’ o daugiau Balfui. Kęs| pos problemas, 
kalbindami k;ekvier i nro nčra prievartaujamas jkynų Dažnai religija ir Dievo meilė yra skelbiama žmogui * na,brėždami kokie i p darbdavių, verčiau Balfui 

kardo pagalba. Taip kiyžiuočiai krikštijo Lietuvą. Ka- įmingi jįetuviais savo jau-’-atl<luokllne v18* labdarybei 
dangi pagoniškas tikėjimas Europoje vis dar buvo gyvas. Į nfkjįug ’ užauginę. Tokiu. numaty^ sumą. Nuo darbo 
bažnyčios tėvai pasiryžo jį sunaikinti ir išrauti iš šaknų. I linksmų vestuvių nebeteko < PaJan}W mokesčių ir auka 
Senovės keltai tikėjo, kad visa gamta esanti dieviška. Jų . išgyventi. Balfui yra nuskaitoma.

Nepamirškime Balfo. Ne
pamirškime Balfo! Neišvy-

[ išgyventi
vaidilos "dndden“ negarbino stabų, bet aukojo aukas j 
ąžuolynuose, kurie būdavo laikomi šventais. Garbino , Abu jaunieji yra baigę li 
saulę, ąžuolas būva šventas medis. Pradėjus kovoti prieš j tuanistines mokyklas, abu 
pagonybę, net ir Dievo ąžuolynus iškirto... buvo ir tebėra veiklūs skau

tų organizacijoje. Edvardas
(Bus daugiau)

ŪEUKMTO NAUJIENOS
Tagerbė Antaną Smetoną t jos sekusiame koncerte. A- 

pie tai po keletą žodžų čia 
Iš eilės Detroito organiza- h* pasakysiu.

cijų atstovų sudarytas ko
mitetas. kuriam vadovavo

Po programos buvo kavu
tė ir laisvi pašnekesiai.

REMKIME S. KUDIRKOS 
FONDĄ

prieš metus baigė Detroito 
universitetą, gavo baka lau
reatą iš mechaninės inžine
rijos. dabar dirba savo sri
tyje ir ruošiami magistro 
laipsniui tame pačiame uni
versitete. Alma Wavne

kime iš namų Balfo auktj 
rinkėjų. Balfui davęs, pa
remsi savuosius.

Alfonsas Nakas

’ PROF. DR. J. SLAVĖNAS 
APIE PABALTIJĮ

Pirmas šio sezono Kultū-

studijuoja
Truputį po vidudienio a-i baigs ateinančiais

JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba, no
rėdama padėti Simui Kudir
kai atvykti į šią šalį. įsteigė 
specialų Kudirkos fondą ir 
prašo visus geros valios lie
tuvius jį paremti aukomis.

Savo auką galite siųrti 
adresu:

Simas Kudirka Fund,
Account Nr. 153026—7 

Liberty Fed. Sav. and Loan 
Ass.

202 N. Broad St.
Philadelphia, Pa. 19102

Bostone aukas priima LB

Valstybiniams universitete ros klubo susirinkimas įvy- 
studijuoia sąskaitybą, kuri? ! ko rugsėjo 28 d. 7:30 vai.

vakare Tarptautinio Instku-metais.
Lieka jauniesiems palinkėki 
sėkmės ir likti lietuviais vi. 
są gyvenimą.

Beje, sekantį šeštadieni 
vėl grynai lietuviška pora

Tautinės sąjungos pirminiu- kademija buvo pradėta Lie
kas Jonas Švoba. 1974 m. tuvių namų didžiojoje salė. 
rugsėjo 29 d. surengė pir- je. dalvaujant, be eilės kitų 
mojo ir paskutinio Lietuvos svečių, velionio sūnui Juliui 
respublikos pnemdento An-įir vaikaičiui Antanui Sme- 
tane Smetonos 100 metų gi- į tonoms. Detroitiečių publi- 
mimo sukakties minė jimą.: kos buvo prisirinkę netoli I eis prie altoriaus, bet ame
Minėjimas tęsėsi, galima sa- dviejų šimtų. Trumpu Mo
kyti. nuo saulės -patekėjimo džiu minėjimą pradėjo Jo

dą draudžiamų knygų indeksas, Taip ir pai-uki nusileidimo, nes puaaidė- nas Švoba. Programai vado-
chmėm ligom sergantys žmonės buvo laikomi velnio ap- į jo r7^e pamaldomis visose vauti pakvietė inteli-.
rttaaif. U tų laikų pūšicių matome kad jų 'o«hw, kawĮ»U Į>aži».vSa«eJ«enta*k« moterj Dalių Gil-,

. vei- 0 vėlyvus pietumis vydienę (ji savo pareigas į
pavakary. Turėjau progą •_
dalyvauti velionio garbei

toli gražu nebuvo humaniškas. Dar blogiau 
nią. jo tariamai apsėsti būdavo žiauriai kamuojami.

to patalpose Bostone. Prie 
pradėdamas programą, klu
bo pirmininkas Ramūnas
Kondratas pristatė naujųjų’ „pylinkės valdybos nariai

’ją gal turėsiu progą parašy. 
ti kitą kartą.

Lituanistinei mokyklai

valdybą: vicepirmininkus 
Renatą Špokevifienę ir Erd- 
vilį Janulaitį, sekretorę Ni
jolę Šležienę ir iždininką 
Ritą Kapočiūtę.

Šio vakaro prelegentas 
istorikas dr. Julius Slavė
nas pirmą kartą Bostone

pasigėrėtinai atliko). InvoJ Sueina šį rudenį. Dabar-5 skaitė paskaitą. Jo tema — 
Naciją Skaitė šv. Petro para- tinis tėvų komitetas rengia- "Pabaltijo valstybės tarp

Be to. tuomet niekas nieko nežinojo apie parapsicho- ruoštoje akademijoje ir po pijos klebonas kun. Vikto- si tą sukaktį iškilmingai pa. Rytų ir Vakarų“.

Stasys Augonis, Henrikas 
Čepas ir Antanas Matjoška.

Lietuviai, mes tikime xJū
sų dosnumu ir iš anksto dė
kojame už paramą.

Bostono LB Valdyba

UETCVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — ui 50 žentų, už $2.50

-f-- .



UOVB, SO. BOSTOR \'r. 40, 1974 m. spalio 15 inulipta ketvirta

opglių klodo nukasamas že- 
iąės sluoksnis, ir anglis ka
sama iš viršaus. Toks kasi- 
Rte būdas yra net pigesnis; 
ir mažiau pavojingas. į

— Bet, Maiki. kas tada 
pąairtaro iš tos žemės? Juk
mąaittPe tada ją sukni a ly
giai kaip kiaulės.

— Tai tiesa. tėve. Tokie 
lame pavirsta dykuma. Betl 
dabar valdžia išleido įstaty- 
aą, reikalaujanti buvusias 
felfltfdų vietas vėl užpilt’' 
jgmę ir apželdinti augmeni- 
J*-

— Argi toks darbas apsi
moka?

— Kai kur apsimoka. C 
ypač apsimokės dabar, kai 
tetyksta alyvos ir pabrango

« anglis.

— Sakyk. Maiki, ar dar 
• yra ir mainerių unija, kaip 
seniau buvo?

— Yra tėve ir unija, ir net 
gerai oiganizuota. Ji turi su 

* |i kasyklomis sudariusi kont
raktą, kurio terminas bai- 

, giasi šių metų lapkričio 12 
; dieną. Dėl naujo kontrakto 
sudarymo jau prasidėjo de-

B. Spadienei 70 metą

I

i Paskutiniuoju metu J. Akyte —> kaip MBmm* eri
1 Navo sveikata smarkiai su. akių — kaip vilkas.
šlubavo.

s

NAUJOS DOVAhbs 

JAUNIESIEMS

• Mažiesiems — spalvotais 
paveikslais Jono Minelgos 
eiliuotos pasakėlės "Kiškio 
Pyragai**. Kaina $3.50.

Vyresniesiems — Julės 
^vabaitės - Gylienės knyga 
"Gabriuko užrašai. Kaina 
$3.00.

bu persikėlė j Ameriką, j Novai } ra seni keleivio 
Pennsylvaniją, kur. kaip mi- skaitytojai.

, nėta, vyras dirbo kasyklose,, Uimi jienv m u 
o ji siuvykloje. Vėliau juodu; . . j.pJ 
persikėlė j New Yorką. ‘

Žinomai New Yorko vei
kėjai Bronei Spūdienei lap
kričio 3 d. sueina 70 m. am-

nau-

Apvogė kleboniją
Pranas Spūdis, anglių ka 

syklose sugadinęs savo plau. 
čius. prieš 2 metus mirė.

_ . l n.včios klebono A. Juslaus
Bronės Spūdienės visuo-. virtuvės langą ir ištustino 

t meninė veikla labiausiaiiš-šaldytuvą, kuriame buvo 1S 
; ryškėjo persikėlus j New jautienos kepsnių ir kitokie 
Yorką. Ji buvo viena iš lie- maisto apje ioo dol. vertės, 
tuvių siuvėjų unijos steigė. • » *
ju. Tas skyrius dar ir šian- Sunkiai susirgęs Petras 
dien gyvuoja, nors jame *ie-Į galtušonis buvo išvežta j

Naktį į spalio 2 d. vagy 
; išmušė šv. Pranei kaus baž-

tuvių siuvėjų jau mažai be-
žiaus. Paprastai tokio am- liko. Ji yra ir Lietuvių Dar. 
žiaus žmonės jau išeina į bininikų draugijos 7 kuopos 
"pensiją“, bet Br. Spūdienė pirmininkė, Socialderookra-Į 
yra kitokia. Ji visuomeninė-1 tų centro valdybos narė, uo-» 
je veikloje šiandien dar gy- li Balfo veikėja, 15 metų iš. į
viau reiškiasi, negu prieš 30 
metų. Ją sutiksite kiekvie
name lietuviškame darbe ir 
renginy New Yorke, ją pa
matysite Chicagoje. Bosto-

buvusi jo centro valdybos 
vicepiimininkę, direktore, j 
viena iš Dariaus -Girėno 
paminklo statytojų Brook- 
lyne. kurį ji ir šiandien glo-

ne ir kitur, kur tik vyksta boja. Ją matome Altos New
__ J___ •_ !• A   V/x».1zav nlzirmoua VO 1 4 O ‘

ligoninę. Dabar 'jis iškelta? 
į senelių prieglaudą?

M. Stonie

Skaitykite 
šias knygas

Yorko skyriaus valdyboje. "KARALIAI IR BULVĖS“
visą laiką pnklauso SLA Įr- Tai LIUD0 DOVYDĖNO 
yra 335 kuopos pirmininke. 1

Bronė Spūdienė gimusi Be to, ji yra viena steigėjų 210 puslapių knyga. Joje 
------- . i. ------ _i----------- ii—-•-----— o*------- 1— kurias go-

svarbesnis 
skrydis.

lietuviškas są

— Maiki. tu man žadėjai» — Tėve, tu pats sakei, 5*08* ai’b-a- U-ni^d 1904 m. lapkričio 3 d. Mari-' ir operetės choro, kuriame yra 24 pasakos, ku
pasakyti, kur dingo lietuvis-• kad laikraščiąi dar paraše, orkers unija jteikei jampolės Valsč. Patašinės, ir pati dainavo 22 metus., > džiai .kaily, jaunim
ki maineriai. Mainerių tar-į kada toks ir toks "pąaiųarų“ ®COA. arba BitummousO- kajme stambaus ūkininko* į nimas. Ji susilaukė i

pe as 
frontų.

jaunimas ir se-
'jųoiųsną** kaime, stambaus ūkininko* i nimas. Ji susilaukė ir puikių

turėjau seniau daugi mirė. Tąigi dąųgųiųą bųvu- fi®tetors As;aciation reika- šeimoje, kurio je augo 9 vaL j Didžiausia Br. Spūdienės »P»udo. Įvertinimu. Taigi 
Jie atvažiuodavo į’šių lietuviškų apgftąjęąsįų javimus. Tie reikalavijai yra ju tarpe 4 mergaitės. ,dorybė — tai mokėjimą? su. paskubėkite įsigyti Kelevy. 

visokius suvažiavimus ir su-i jau priglaudė Amerikos že- f“ punktų ir sudaro 43 ma- jos mergautinė pavardė bu- gyventi su kitų pažiūrų as- Kaina $4.50.
buvimus, o mes nuvažiųoda-! mė, o tie, kurie dar išliko, 811]ele rašytus puslapius, ra- VQ Brong Ramanauskaitė, menimis. Tokių tolerantų Benedikto Rutkūno eilė- 
Yome į Pennsylvaniją ir ki-i gyvena pensininkų gyveni- grindimai reikalavimai ne- javas buvo prasilavinęs ir mažai beturime. raičių knygą "Žirgeliai
tur į jų piknikus, o dabar mą, kurį ir tėvas pą^i. -f8 atlyginimo padidinimą ur: veiklus žmogus. Jis net buvo, žvengia“? Ją galite gauti
»e visai išnyko. Kaip kum- . . ... PH^kymą pne kylančių iajfcoina5 apylinkės advoka-į Nors ji aukštojo mokslo ir Keleivy už $3.00.
■paras išdūko: nei jie atva- —Mąjlęi, ų kur jtt vąikąi kHMių, pensijų pakėlimą, nes duodavo kaimynams nėjusi, bet savo natūralia iš- Žemės ūkio gamybinė ko- 
žiuoja, nei pas save užsipra-įir vąikaičiai diųgo? Ar jie saugumo sustiprinimą, nes teisinių patarimų, parašvd a-į mintimi yra daugiau lietu- operacija Nepriklausomoje 
šo. O gazietosapie jų veiki-• nedirbą mainos®? (Įi- l>er dabartinio kontrakto vo ir net bylose vvbei patarnavusi, negu kas Lietuvoje 1920.1940 (rašo
mą irgi nieko nerašo. Gi se-. pūkai, kūnų tiek dau^ visur laikotaiipt 392 aT^hak^iai stodavo kaip privatinis gv., kitas. ; dr. VI. Bublys, J. Fledžins-
niau visos lietuviškos gazie-1 priviso, ale nesustoto maine- žuvo kasyklų nelaimėse. npiag> Tačiau auginti tokią 
tos buvo pilnos korespon-1 ^ų tarpe? didele šeimą buvo nelengva,
dencijų apie mainerius.

kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
Taigi, ne veltui organiza. P. Ručinskas, L. Dargis, K.

. ko, kad jie tokiu įeikalavi- ypa£ j^aj vaikai paaugo. To-;CGM sudarytas specialus ko- šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi-
— Tėve, angliakasių vai- mų negalį priimti, nes tai pa- dėl kri kurie vaiku pabandė i mietas jai ruošia pagerbi- riūnas, A. Reventas), 257 
4 uaiVn uoliem. VnlHi olrroc T,r, nnži - . ... .. . 07 J O —1___ _____ 1 !__• • 1-1-  Karts nuo karto dar viena . .

kita gazieta parašo, kad ^ai lr vaik^ų vaikai dažniau- keltų algas 
toks ir toks buvęs maineris
pasimirė ir buvo palaidota?, 
ir dac all! Lyg šuniukas 
vamptelėtų nakti į mėnuli 
žiūrėdamas. Tai kur. Maiki, 
dingo lietuviški maineriai?

— Tėve, angliakasių dar
bas buvo ir yra sunkus. Se
niau jis buvo sunkesnis ne 
gu dabar. Mat, anglis sprog
dindavo ir kasdavo bei sem
davo rankiniais įrankiais. 
Taigi dalbas būdavo sun
kus. pavojingas ir sveikatai 
kenksmingas Dėl to dauge
lis Amerikos darbininkų ne
norėjo to darbo imtis, ir 
anglių kasyklos ėmė samdy
ti daug atvažiuojančiu emig
rantų. Kai iš Rytų Europos

šiai pąsįrinko kįtųs dąfbus. na, kiek ilgai laikysis dabar-
O tię, kurie pąsilikų piąs tą tinės anglių kainos — 40 ... ............ ... ...... . .......... ......
j * — • rt .1* k_ * ’ • už toną, o anerliaka- gomybės laikais susipažino
darbnunkąis, ir dėl to ne- šiai jau dabar uždirbą 50 5U Lietuvos kareivėliu Pra- 
matyti jokio jų onraguoto doleriu per dieną. Na. o aną- įn SpQdžiu kuris tuomet 
veikimo. Tėvus JW<» hakaąai sako. kad kasyklų tarnav0 Marijampolėje sto. 
seniau buvo ir MaMkl) nehiai pašoko nuo 400 iki vinčiame pulke, bet jų pa-

Jie neži. emigruoti į’kitus kraštus. j mą spalio 27 d. 2 vai. popiet psl., kaina minkštais virše-
New YoHko evangelikų pa- liais $9.50. kietais $10.00. 

Bronė Lietuvos nepriklau-Į rapijos salėje Woodhavene. Antano Škėmos raitu II L
,_.A. r-i .------91 -sios ir 85 Rd. kampas, i (dramos veikalai — Julija, 

Į ir kiti, Žvakidė, Kalėdų
I inkime jai dar ilgai diib-’ Živilė, Pabudimas. Vienas 

ti Tėvynės labui ir lietuvių vaizdelis, Ataraxia), 440

i » «0» procentu, anglie, parei- žintis’ir beiiko«k pažintimi,
- kalavimas didėja dėl aiyvo, jr daugiau njeko. Spūdi,
,įskjnius, ir >znjo trūkumo, tai darbininku rei-, ]ms m. j*wko i Kanada ir

ir kontraktoni*,. u 8«ta» nda^mm esą pagristi ir re- vS!!au persikėlė į Ameriką
bei tūkstančius nan^O 4*-, ali-tiški. , jr Pennsylvanijos ang-
bar ir jų neliko, nęa f. . ............... , lin lakiose; ?
seno, o jų vaijiąu ų* $$i]pi- —O kas bus, jeigu jie ne-! -‘
čiai turi kituą Į4aMmjW, ar susiUrs? | n^&įrtvdama gC-
ausimaiėėsukitąUtoaMitiest iresnės ateities Lietuvoje.
daibininkaig ir 
Taip atsitiko, tėvej ir 
vo "frentais“ 
”maineriais“.

1 — Tėve, tada bus strei
kas

gerovei.

— Maiki, taį te 
kad maineriaiėmė plai/kti išeiviai lietu

viai, lenkai, slovakai, ukrai-i. - „mečiai.-daug jų papuoš

į anglių ka-yklas. Mat, 
syklose dirbant, beveik ne
reikėjo mokėti anglų kalbos, 
o. be to. ir vietiniai darbi
ninkai ten nesiveržė, užtąt 
daibą buvo nelyginamai 
lengva gauti, o uždarbiai bų- 
vp palyginamai neblogi. At
eiviai ir darbo sunkumo, (r 
pavojaus nebijojo, nes ne
buvo kitos išeities. Jie apsi
gyveno ■ įvairiuose mieste* 
aųpse netoli nuo anglių 
sykių ir ąukūrė ^vą 
ja*, klubus ir
aacįjak Taip išaugo ir lietu
viškos kolonfios. apgyven
tos lietuviu "mainerių“. su 
būriais ir tėvas oasibiČhi- 
liaudavai ir stikliuką išlenk
davai-

a» — Tai jau prastai. Maiki, 
nes tada ir maineriai išmirs 
badu.

— Tėve, priaibcHą #Įfe 
žuvis žiūri, kur gttiMfc fctta- 
gm — kur geriau. Taip ir 
angliakasių valkai UaMĮks^ 
tė, kur jiems geriau, ė lipa. 
kai iš karto susirado leng
vesnius darbus, tai ka jiems 
kišti galvą po žeme j kasyk- 
llaa?

— Nebūtinai. Angliaka
siu unfjos turi dideles su
mas darbininkam? padėti 
st eiko metu. O gal apsieis 
ir be streiko. Dabar eina 
darybos, kurias veda iš ang
liakasių pusės UMW prezi
dentas Amold Miller ir ka- 
sjklu oiganizaciių BCO? 
prezidentas Walter Walla 
cę. Abu yra naujokai, dė’ 
kontrakto derybų dar nie-

«resne3
1929 m. tal-p pat išvyko į 
Kanada. Čia įi vėl susitiko 
Praną Spūdį ir 1931 m. už 
jo ištekėjo. Kuri laika abu 
dirbo Montreaiyįe toje pa- 
čoje siuvykloje. 1938 m. a-

stojo nuo 10 iki 20 bilionų 
vertės produkcijos, pusė mi
liono darbininkų neteko 
darbo, ir infliacija pašoko

krda nevede, nes abu dar 
— Bet ar dą^ar jop a?!* O' lyginamai neseniai išrink

ti.mamose dar dirba?
— iw

ir gyvas*, 
kritė daAasĮvajigjiąk

ma mi
kurios

— O jeigu tie naujokai 
nesusikalbės?

— Tada. tėve, jau būtų 
blogiau, nes daugelis pra-

— Maiki, tu man pasako-

S tokius dalykus, kuriuos 
be

UiSAKTKITfi T(TOjl

TIKTAI PER
INTERTRADE

E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

J^UETIIV^!^
GERESNE NEGU IKI 

ŠIOL

SPECIALUS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JOSŲ GlMINtS 
TAI PATVIRTINO!

Už juos Jūsų giminės ga
li pirkti, i ą tik neri, mo- 
kertami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tau 
pat, kaip turint 109 «M. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE 
ENPRESS CORP. ukūi 
pasius jums veltui įrody
mus.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti, paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
1 PR1STATYMA g
Certifikatai pristatomi 

giminių namus 
maždaug per 3 savaites.
Už specialųjį rublį yra 

. imama $2.55
Jokiu pnmokėjimą! 

Prašykite musų nauju 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street
Pifth Ueor .

New York. N.Y. 10018
Tel. 982-1538 

LABAI SVARBU*

A U T^OįOJULI A I

Pilna garantija 
' Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE ($ ŠIŲ
NAUJŲ M9DELLIŲ 

ZHIGULI VAZ am 
Kaina .... $3,440.00

NAUJAUSIAS * L_ 

PAGERINTAS
EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103

ZHIGULI VAZ 2102 T '

STATION WAG0N 
Kaina ...... $3,795.—
E x po r t model 
MOSKVITCH 412 IR 

-Kaina ............. $3,49S.SS

MOSKVITCH 408 IR 
Kaina ............. $3,210.86
MOSKVITCH 420 Tr
STATION WAGON 
Kaina .... $3.643jH
MOSKVITCH 4271 IK
STATION WAGON 
Kaina ............. $3,910.00

J psl.. kaina $t>.00.
r Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi- J 
nimai. redagavo Antanas ' i 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5 00
' LIETUVOS ISTORIJA f

Spalio 2 d. mirė Frank! Aaid?.’ 5ara?į dr- Y®* f 
Phillips, palikęs liūdinčius! D«wrdaite-Smoe«ene.• 
žmoną Marija, Altos vice- DSlj 11

K. Lutu

LAWRENCE, MASS. 

Mirė F. Phittip*

li žemėlapiai, tvirtai įrišta į 
Ka^na »•............ $8.

Versmė* ir verpetai, aki-
Velionis buvo gimęs " Jtraipsnių rinkinys

metais Lawrence. praeities ir artnnų dienų ak-
I tualia.s klausimais, parašė

Be jo, mirė Jurgis Baie-l®ro?Js^ai^a’ 351 psl., kai-
zentas. 69 m., ir Ona Gren-‘.na
daitė, 57 m. » SAULES ŠERMENYS“

pirmininkę, du sūnus ir tris 
dukteris.

Ifoikėli Navai Tai visai neseniai išleistas 
• ir humoristinė.? poezijos rin-?

Toi<r; iUoc Jroiv.J Rožė ir Juozas Navadaus-; Antano Gustaičio satyrinės iki 307<. Taigi ilgas stręrkąs,. . M . Ca,v=la v;nwa
būtų krantui labai nuosto
lingas.

— O iš kur tu, Maiki, vi
sa tai žinai, kaip kok ai Sa
liamonas?

— Tėve. jeigu tu skaity
tum rimtus laikraščius ir e- 
konominius žurnalus, tai irgi 
viską žinotum.

— Et. Maiki, tokius daly
kus beskaitant, gali visiškai

įmonių turėtų sustoti, išdiūti smegenys ir gali gau-
žmams tari tik nrftfg kia Vadžios atstovas energijos ti durną galvą. Aš kartais 
maMnas valMLlMIteim*- ministeris Sawhill sako, jei net ir dėl tavo galvos bijau.

, frp slralMas tęstųsi ilgiau kaip
■ • dienas, tai krašte kiltų kaušio niekad nepavilgai...

___  ___________ idesnė krizė, negu pernai Gut bai, Maiki, nes aš jau
nepasakok, iš kur lietuviški j naš. diiar jS^mas^t alyvos trūkumo. O per- sudžiūvau beklausydamas... 
maineriai atsirado, bet pa- dinamai "įtrfač* mining**. na* <^1 arabų uždraudimo
sakyk, kur jie pranyko! jgj . ^įsihininis nuo įvežti alyvą Amerika nu- — Viso labo, tėve!

ne? netgi šnapsu savo pa-

tavęs žinau! Tu man

,v»'.

kai. Navai išsikėlė pas dūk- kinys. įdomiai ir gausiai 
terį New Port News, Va. į iliustruotas dailininko Vik

toro Vizgirdos.
J. Nava? Lawrence var- šią didelio formato puoš- 

gonininkavo šv. Pranciš- nią knygą išleido Algimanto 
kaus bažnyčioje, o vėliau — Mackaus Knygų Leidimo 
Lietuvių tautinėje bažnyčio- Fondas. Ji dar gaunama ir 
je. Kai dar veikė Liaudies "Keleivio“ administracijoje, 
choras, Navas jį mokė. Kaina $7.00.

BALTIC APTS CONDOMINIUMS

506 71st Avą, Fstorburg Beach, Fla. 33706
1 fr 2 Miegamąją botai, gražus, modernūs, patogūs, arti 

jūros, krautarią ir autobusą. Nedidelis vienetas, mažos išlaikymo 

iėlaiėus. n wmwriisn, be gyvulią.

Brokeriai gegeMaątiai. jUinea noo $24,000 pradedant.

Telef* 813—360-0700.

iTAPOROžETS ZAZ 908 
E naujas

Kakta ............ $2453.00
Visos kainos JAV dpi.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių ’] 
nuotraukomis.

BOTAI

DRVRn DRAB12IAI
Lankytojams H SSSR 
Mes turime šito biznio 24 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintą užsa
kytojų.

6
•z ■-
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Okupuotoje Lietuvoje|Ii St. Santvaras 
išvertė dar 
dvi operasKusot okupantai, ialin ii Lietuvos!

Chicagos Lietuvių Operos 
E. Mieželaitis — soc. darbo me, jo vardu bus pavadinta I kolektyvas buvo pasirinkęs 

didvyris j viena gatvė, Vilniuje prie Į pastatyti G. Verdi operąG. Verdi
j namo K. Preikšo gt. nr. 10,1 Otelio. Jos tekstą Stasys 

valdovai nn* 1 kui* jis gyveno, bus pakabin.1 Santvaras jau Lietuvoje bu 
Mioi*l>itt..i'ta memorialinė lenta, vienai y° išvertęs, bet, jo negalint 

socialistinio darko! i® pionierių draugovių pava.1 ten ^auti, jam buvo paves- 
«Oyrio Mudą. Tii raki- i į1"* J' Zlburka!ls . vardu
Samia* apdovanoji"*., už jr ve;į]ą Į Tris

I darbą reikėjo nutraukti, nes
Paminklas J. Mačiui-Kėkštui !olista® Stasys Baras ture 

jęs atlikti Otelio vaidmenį
Rugsėjo 27 d. Plienu ka-l ir nSesn>laik* ne"a-

_ pinėse buvo atidengtas ak-
tlen^ijos ten torij o i e orei— ♦ v,i* *■ i Vietoje Otelio Chicagos
fcift^bus pastatytas aka-f^ve  ̂ nutarė statyti G. Do-
demflcn nmf Jono Kriščiū 5^ -Ye. ’ Imzetti komišką operą Mei-
oenufco pror. Jono Knsciu- Kėkštui su tokiu įrašu: I, - eleksvras kurios žodini;,p°^Jonas Mry^:k,H “k4 v&

kystės kabinetas ir Dotnu- teratūros pradininkas, 1867-1
1 * 9 dvąje — jo vardu viena gat- 1902“ ’ sPano y a”

vė. Be to, bus išleista knyga 
apie jo gyvenimą ir veiklą.

Jonas Kriščiūnas ilgus me'
tos profesoriavo Žemės ūkio džios iki mirties 1902 m. 1 vertęs ; lietuvių kalbą, 
akademijoje, yra parašęs. gruodžio 15 d. redagavo 
daug veikalų įvairiais žemės! „Vienybę Lietuvninkų“ New 
Ūkio klausimais. jYorke.

VISUR SAVI RŪPESČIAI
t

Į Australijoje Sydnejaus 
mieste neseniai pastatė labai 
gražius operos rūmus, atsiė- 

j jusius daug milionų dolerių. 
Atrodytų, kad jų administ- 
racijla neturi jokių didesnių 
rūpesčių. Bet Dabai klystu
me, taip galvodami. Štai ką 
apie tai rašo Australijos lie
tuvių laikraštis Mūsų Pasto
gė liepos 22 d.:

9*1Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose”

ROMANAI

šei Eduardui

nuopelnus“.

įamžino J. Kriščiūno 

Ir J. Žiburkaus atminimą

„ . . t - I Įdomu pastebėti, kad tai
Primintina, kad J. Macys Į kerods, jou 21-ji opera,

, .Kėkštas nuo 1901 m. pia-1 kurią St. Santvaras yra iš-
O

Naujai pradėjęs eiti pa
reigas operos rūmų admi
nistratoriaus pavaduotojas 
pareiškė, kad jis jau pat 
pradžioje susidūrė su pirma 
didele problema — žiurkė
mis. Apatines operos rūmų 
dalis užpuolė šimtai mažų 
graužikų, termitų, kitokių 
kenkėjų. Problemos — ken
kėjų kontrolė, dar vė-inimo 
įrengimų vamzdžių užsikim 
Šimas (imant jūrų vandenį 
iš giliai, vamzdžius užblo
kuoja žuvys, ar priauga 
kriauklių ir kt.). Bet tai tik 
dalis kasdieninių darbų. 
Reikėjo pakeisti 3 transfor
matoriai, sutaisyti1 išmuštą 
specialaus stiklo langą, ku
rio sutarty mas atsiėjo $5000. 
Pasitaiko ir vandalizmo — 
koncerto salėje supiaustyta

y-

■ s*

i
r>;

« x

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

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo-

* «
Raud. armijos artilerijos Neseniai JAV-se su turis

te*. majoro Jono Žiburkaus Į tų grupe lankėsi Kauno kli- 
vardu pavadintas Savano-l nikinės ligoninės direkto
riškosios d-jos armijai, avi- . rius dr. Petras Jašinskas ir 
acfjai ir laivynui remti Kau- { Vilniaus universiteto filoso
fo aviacijos klubas, šiau-įfijos docentas Vladas Ribi- 
liuose, kur J. Žiburkus gi-' kovas.

KODĖL JŲ NEKVIEČIA GRĮŽTI?

operų eiliuotų tekstų vertė- Kuneerio supiausiyia.
jui reikia ne tik mokėti kai-1 ?ėdvnė, rasti mėginimai įsi- Į toje knygoje apie Balį Sruogą raišo apie 70 jį įvairiais lai- 
bas. bet gerai nusimanyti ir laužti. Rapintis saugumu .kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų,

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- 
Klijuotas ror .anas, parašė 
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 Kemėzaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU^ 294 
psl., kaina $4 50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma
nas, I 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 iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas, 280-----.------------ j .. • įauzu. ivupiniis saugumu Kais ir įvairiose apunKyoese arumai pasenusių aciiienų, • , 1 • eono

muzikoje, ypač dainavimo J nemaža problema, nes i atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū- Į p Andriu. Valu
reikalavimuose.

LABAI PABRANGO 

NAMAI

Andriu* Vatucka*. NE-
tėjo atvaizdą. MUKO SŪNŪS, H toms*,

Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona j 428 p«l, kaina $1 ftQ
dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Ku-į Aidai ir šešėliai, premi. 
rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $l(k J juotas romanas, parašė Va- 

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje. į cys Kavaliūnas, 234 psl.,
Į kaina $5.00.

-------- - ' ■ — ■ • ------" l Dailininko žmona, roma-
j nas, parašė Juozas Tintais, 
kaina $5.00.

• \ Rene Rata. MEILĖ TRl- 
Kelionė aplipk pa*aulį, KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 

Juozo Kaributo kelionių į- 3.50.
spūdžiai, 423 pst, kaina $5.( Jtaosa* Švaiste*: ŽIOB- 

Pafuoda, akimirkų kro-'J^AI PLAUKIA, romanai 
nikos 4, I dalis, parašė Bro- ® knygnešio kun. M. Sida- 
nys Raila. 428 psl., kaina ravičmiK gyvenimo, 233 pst,
minkštais viršeliais $5.00, ' ” > Į ** . . . . T .
kietais — $5.50. ’• w

»Gliaudoe romanas iš partiza- 
Adomas Galdikas, apie j „ų veiklos, 254 psl., kaina 

150 dailininko Adomo Gal- ; $4.50.
_ diko spalvotų reprodukcijų > Veja* lekia lyguma, romą.

Roma<? Laimonas hakrė ir nesPalvotl} paveikslų, su' nas, parašė Aloyzas Baro- 
Komas Leimonas baigė Charlottc Winard gtudijaį nas. kaina $4.00.

anglų kalba apie šio mūsų Alpi*, romanas, autorius 
j daug koncertavusi Vakarų P°IU matematika’ižymioJ’° dailininko kūrybą Kazys Karpius, 227 psl., kai-

171 didelio formato pusla
pių, brangus kultūrinis tur-

i rūmai turi 800 kambarių.
i

Infliacijai augant, visos' 
prekės kone 'kasdien gero-į 
kai brangsta, bet dar dau-J 
giau nekilnojamasis turtas.’

Bostonas
N. Anglijos pabaltiečių 

draugijos koncertas
, ! ti prie Įėjimo koncerto die- j

.... . . Naujosios Anglijos pabal-: n3- Atskiri bilietai — $4.‘ 
Vyriausybes statistiniais Uečį draugija kviečia Bos. studentam ir pensininkam—

duomenimis vienos tonoMį. aptikiu lietuvius ir $2.
namai nuo 1963 m. pabran- . ■buvo atsakyta: Pirma tegul juaniai nuo įsoa m. pauran- •

visus lenkus iž^ 69% k net 1°% tik pas- «e i^eaX koncerte, j -So^o-trimomi .
,-------------------- aTaiP- • *u.tlnla'slaJS Vlenenals me-kurio programą atliks sopi „ , , , .

je) savo 1974 m. birželio - kyti ir dabar , visus kvieti- tais. ; wi^n ir esf '. Maj. Romas Leninas su
rugpiūčio laidoje palietė ir mus OT*> namo. Adomas vargonininkas Carl Otto zm.ona Mrtda (Martmkute)
vnnm« Ti«nanrn«5tai idomu Mickevičius kadaise yra pa.! ^ors tos Kainos n KieK - ® 7? . , ir dviem vaikais grįžo iš Vo-mums nepaprastai į . sakes- ”Jeieu aš iuos namir-! skiriasi, atsižvelgiant i na- Maertson. Koncertas įvyks kietiios ir ajpsigvveno B 
klausimą, būtent: Sov. Są- saMį Jeigu as juos pamn , į , ir vietove’ bet spalio 20 d. (sekmadien) ^tijos ir apsigyveno ».
jungoje gyvenančių lenkų siu. Tu Dieve danguje, 5 vai. vak. First and Second ------
pade* Straipsnio pavadini- Pam»"k mane- ijtais^ž namus mokėjote 66 Mariborough St.

mas -Neužmirškime. Čia aziaWko, Rusiios!$22,200. Ui 1968 m. jie kai- (kampas Berkeley ir Mari-,
yra trumpa jo santrauka. , * J. .. in9Vn ian 900 1973 m

leidžia milžiniš- plotuose vra užsilikusiu lie-;navo Jau įy/d m.bojnetai leidžia miizims- likimai1 — $35.000. o šių metų pra
bas pinigų sumas infiltruoti į'1'"1; d •
PO visų pasaulį iSbl^kytom Kodf‘' lezimas Gimtajame

Paryžiuje išeinąs lenkų 
kalba laikraštis „Polska w 
Europie“ (Lenkija Europo-

Martinkienės namuose, 98 
Forest Hills St., Jamaica

džioje — $37,500.

borough gatvių). Bostone.
Sopranas Eva Wil=on yra ^ologįj? Boston College 
„A---- -  magistro laipsniu, o Milda

lenkų kolonijom ir jų orga- Jya®te“ neragina jų
mzacnom. Lietuvon, nesudaroŠių dienu Lenki-
jos valdovai rodo dideli su. • gn^ti.
sirųpinimą už jos ribų gyve
nančiais savo tautiečiais.
Išimtį sudaro tik... Sov. Sa-, 
jungoje užsilikę gyventi 
lenkai (anie 2 mil.), anie 
kuriuos visai nutvlima. Ko
dėl tain vra? — klaupia tas 
laikraštis. Kodėl Lenktos 
draugijos rvšiams su užsie
nyje gyvenančiais lenkais 
nalaikvti visni nesidomiu- 
Čios Sov. Sąjungoje gyve
nančiais lenkais?

giižti
jiems

(Elta)

NE PREKYBA, BET 
LABDARYBĖ

Darbo unijų centro AFL- 
CIO. kuriam prklauso apie 
15 mil. narių, prezidentas 
Meany sako, kad JAV pre
kyba su Sovietų Sąjunga 
virto labdarybe.

BILIJONAI KATĖMS 

IR ŠUNIMS
kolegi 

Bostono 
prieš 15 metų. Maj. Leimo-

baigė dainavimo studijas . . . .. k s 
IHannoveno valstybinėj mu- ,5 M

Gal nenorėsite tikėti, kadlųvyojr 1972 in ji°laimė'jo J38. '"'Sa diibo JAV 
tiek pinigų amerikiečiai iš-lffiį, U^bis,“mr?nir a‘‘
leidžia šitiems gyvulėliams.!rao4tą "Jaunųjų menininkų lįe'-t s 1 F?rt Bevens. Mass., 
Bet taip tvirtina dalyko ži- konkursą“. TMs pačiais 5P«iaIls‘as psicholo-

tais ji laimėjo pirmą vietą g
valstybiniame konkurse, ku
rį ruošė vokiečių muzikos 
mokytojų ir artistų sąjunga.

Eksporto - importo ban
kas buvo įsteigtas tam. kad 

v . . . . skatintų Amerikos ekspor-
Nesidonu jais, atrodo, ir j duodamas paskolas už-

diaziausios (per 5 mil.) len- sjenį0 pirkėjas, o dabar jis
kų kolonijos JAV centrinė 
organizacija Polonija. kuri 
aprūpina viso pasaulio len
ku kolonijas mokyklų vado
vėliais ir kunigais. Tuo tar
pu Azijos Rusijoje, nuo li
ndo iki Vladivostoko, teliko 
vienas lenkas kunigas tenai 
esantiems lenkams tikintie. 
sleme (apie 1 mil.) aprūpin
ti.

daro priešingai. Jis šelpia 
JAV pramonės varžovus. 
Jis duoda paskolas Sovietų 

S Sąjungai, net teimdamas 6 
’ * palūkanų. Ir tai vadina
ma „pagalba atsilikusiem 
kraštam“.

TESTAMENTAI

Knygos
jaunimui

Du broliukai, 3 veiksmų 
komedija, Anatolijus Kai-

tas sau ir vertinga dovana 
lietuviui ir kitataučiui. Kai
na $17.00, su persiuntimu— 
$17.30. Gyvenantieji Massa- 
chusetts valstijoje dar pri
moka 3% sales tax — 51 
centą.

novai.
Kačių ir šunų čia yra 100 

milijonų, ir tas skaičius kas 
valanda padidėja 3,000. Pri
dėkime dar 125 mil. įvairių 
kitų gyv ūnų — gyvačių, triu
šių, baltųjų pelių, beždžio
nių, net liūtų, leopardų li
kt., kuriuos žmonės laiko 
savo malonumui. Į tą skai
čių įeina ir 8 mil. arklių jo
dinėjimui. O kame dar žu
vys ir paukščiai? Vien kam
barinių paukščių skaičiuoja
ma apie 23 mil., o žuvų 310 
mil.

Tiems gyviams išlaikyti 
per metus išleidžiama apie 
$17 bil. Vien už kačiukus 
per metus sumokama $310 
mil.

Illinois valstijoje namų 
gyvuliukams pastatytas mo
telis atsiėjo milijoną dole
rių. Bet jo kačių skyriaus 

J koridoriai iškloti kilimais,

Vaigonininkas Carl Otto 
Maertson yra lektorius Han- 
noverio valstybinėje muzi
kos ir teatro aukštojoje mo. 
kykloje. Jo specialybė —ro
mantiška ir estų kompozito
rių muzika, parašyta vargo
nams.

Dar yra laiko įsigyti seri
jos bilietus šiam ir kitiems 
dviems koncertams: gruo
džio 6 d. — latvių Phoenix 
Woodwind Kvintetas su sol. 
Jūrate Veblaityte - Licht- 
field, 1975 m. kovo 21 d. — 
sol. Gina čapkauskienė, a. 
komponuojant Sauliui Ci
bui.

„GANA 

TO JUNGO”

Lietuvių literatūro* istori-į rys, 78 psl., kaina $2.50.
j ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
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.

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-

• • •

Solženicinas prikėlė iš už
maršties sovietiniuose lage- *’<’MW! koridoriai iškloti kilimais. Serijos bilietai trim kon
nuoeegyvai palaidotu mili- parengtą leidir.į „Kaip »u-Į sūnys maitinami jautienos certam — $10. studentam ir
onų žmonių likimą. Kodėl. <jaronij testamentai“. Tai la-1 kepsniu ir kiaušiniene su pensininkam— $5. Serijos 
klausia laikraštis, dabartine (kumpiu. i bilietus galima užsisakyti
Lenkijos, vyriausybė nesirū- bai naudinga informacijų) p^ė milijono New Yorko’ pas Ireną Veitienę (tel. 698-
pinanti jų gražinimu tėvy- k lg norintieni8 sudary. Į šunų kasdien suėda pusšimtį 1990) ir Vytautą Izbicką tom**. Jte lieti* mėsą
n«n? Kai 1955 m. tuometi- ~ ftek 326-7442L

{•įgykite teisininko P. šulo

Pašiurpo mano velnias,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelės, 235 psl., kaina 

į minkštais viršeliais $3.50,
pra,.u.i. - - ra-i kietoji —>4.oo. i šyto, Jono Tryčio iHurtrad-
MutMa — tnOub — <Mn-. ro-' J08. Vmngi dovana vaikams,
m—Imtas Kipro Bielinio atoki manai, paračč Jose Eustasio^ ^2 psl*. kaina $4.00.

Rivera, veitč P. Gaučys. 366' pri« Aloyzo
psl.. kaina $6.00. ' Barono eilėrSaai mūsų ma

ltis Lenkijos Bieruto rėži. ti testamentą. Ten yra ir tęs-1 
mas ėmė kviesti lenku emi
graciją grįžti Į Lenkija, jam

tamentu pavyzdžių. Jos kai- pasaulio kraštuose milijonai 
na — $3.00. žmonių badauja.

tonų įvairaus maisto. (tel. 326-7442). ; ■eprikhiusoinybfe 1917-1920 ■. r~Medtai* dievą* 11 apsa- žiesiems, Nijolės Vedegytės-
O tuo tarpu atsilikusiuose kiekvie.' korm b neiuiktaommo, Ltadkymų, psražė Vladas Mingė- Palubinakienčs iliustracijos,

ucinlm krsisttinao mi įimtai AtSKirUS DlIletUS KieKVle 94« n«1 kaina 15 00 40 psl., kaina $3.00.nam koncertui galima įsigy- ves pyvMifan© pirmuosius awtw.|la> psi.,Kaina «j»o.uu, , r _

. i OJ.I. /

«
• -♦ - • •• •' , * * ■ • $ .»*« * o a. • * *
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Minės A. Smetonos

Vietines žinios
VASARia 16 GIMNAZIJA AUKOS LIET. FONDUI j

sukaktį

Rugpiūčio 10 d. sukako 
100 metų, kai gimė buv. 
Lietuvos prezidentas Anta
nas

i.

"GARSO BANGŲ44 

PROGRAMA 

ši radijo programa trana-

rų seksteto vakaras So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos,

Naujųjų ateivių (tremti- III aukšto salėje, 
nių) moterys parapijos ba- Lapkričio 17 d. So. Bosto- 
zarui (lapkričio 10 d.) ren- no Lietuvių Piliečių d-jos i
gia rankdarbių (mezginių, 75 metų sukakties minėji-ĮUuojama penktadieniais i|

audinių) atskilą mas. stoties WBUR 90.2 FM
į banga nuo 8:00 iki 8:30 v.

Minėjimą ^MkoOTaTbus'didi'para? 4 kambarių bitas

, . T* sukaktį Tad visos yra prašo-.
Tai vienintelė lietuvių Motiejm ir Ona Mocka-’?“^1.. Bo^°T\e mos k* nore iš savo darbelių;

gimnazija laisvajame pa- petriai jau anksčiau yra įsto-į aP . C1° . , * Vnmitita? paaukoti. Tai bus didi para-i
šaulyje. Ji išsilaiko dalinai ję į Lietuvių Fondą, jmokė-tf®11^ sPe^AIUS . * '' pijai parama, kun labai rei- su apšildymu ir karštu vandeniu
.. j--, v . • . j.l. iaa Z, - ii. kūnam vadovauja Bostono ....

JOHN’S HARDWARE

388 W. Broadvray 

So. Boston, Maaa. 02127 

Puodžiua ir BAB Sanulo 

TaL: 288-3835 (biznio) 

•7176 (namų)

iš gera/.irdžių lietusių 
gimnazijos rėmėjų.

tos darni 100 dol., o dabar jie 
savo jnašą padidino dar 100 
dolerių.

Jau dvidešimt treti metai,
kai Bostone veikia gimnazi- Jackus Sonda, Keleivio 
jai remti būrelis Nr. 120 redaktorius, parėmė Lietu- 
(su organizuotas 1952 m. vių Fondą 100 dolerių įnašu, 
nudėjo 15 d.). Per tą laiką ....Longinas L. Švelni*, Lie. 
iš būrelio narių ir kitų gim- tuvių Piliečių d-jce vicepir- 
nazijos geradarių surinkta mininkas, Naujosios Angli- 
ir gimnazijai pasiųsta 8,008 jos apskrities Vyčių lietuvis, 
dol. Būrelio nariai kiekvie- kos veiklos komisijos nary? 
n ą mėnesį moka po 1 doleri ir vyčių centro vicepirminin- 
ir tuo prisideda prie vieno kas. j mokėjo 100 dolerių.
mokinio išlaikymo. l

i LF Bostono Vajaus Komi-
i Senesnieji būrelio nariai tetas nuoširdžiai sveikina 
kai kurie jau pavargo, kiti naujus Lietuvių Fondo na- 
visai išvyko iš Bostono, to- rius ir visiems dėkoja už au
dei jau sunku per mėnesį kas. linkėdamas gražios sėk 
surinkti 20 dolerių, taip rei- mės visuomeniniame daibe 
kalingų gimnazijai išlaiky- ir asmeniškame gyvenime.

LF Bostono Vajaus K-tas

. ,a^a kalinga, nes skelbtasis
Tautines s-gos sk. pirmimn- us nesutelk€ reikiamos su-i Ketvirtosios gatvės autobuso ii- 
kas Edmundas Cibas. Ko. | .ijos. Yra keltuvas. Arti bažnv.
miteto nariai: Kazys Šime- ;«« ir krBuluvis.
nas (sekr.), Juozas Dačvs Darbelius prašome prista-1 Norintieji apžiūrėti prašomi 

skambinti tel. 268-1566. į 
SPINNEY & KELLY 

REAL ESTATE 
711 E. Iiroaduay, So. Boston. 
Mass.

va- už $190 menesiui. Namuose prie
Spalio 18 d. — Perkūno 

Krukonio radijo drama 
”McDrunga II“. RADUO PROGRAMA ’

Radijo

ti. Jei kas iš skaitytojų no
rėtų prisidėti prie tos gim
nazijos išlaikymo ir pasi
ryžtų ka? mėnesj mokėti 
bena po 1 dolerį, tai prašom 
savo pavardę ir adresą pra
nešti Keleivio administraci-
j3* ~ Stasiui Griežei-Jurge- Bostono Aukšt. Lituanisti
lejviciui. ngg mokyjdog ruošiamame

. , . . .. bankete — "Rudens vaka-, Adomom., .ugrpo programii aU

■ Aldona ir Jonas Adomo- Hk?T Liudas Štokas
niai sugrįžo iš Ketų Ameri- 13 dainuos
kos, kur jie aplankė Argen- 3Peciahai ^aam vakarui pa
tiną, Braziliją ir Bėru. (nnkUs dsuna«

Banketas įvyks šeštadie-^Aririvysk. Jurgio Matulaičio

Solistas 

Lituanistinė* mokyklos 

"Rudens vakare44

(ižd.), Antanas Andriulio- tyti iš anksto į kleboniją, 
nis (Balfo atstovas). Petras prisegus lapelį su aukotojo? 
Ausiejus (Tautinės s-gos) pavarde ir pažymint, kad 
Vytautas Izbickas (neolitu- tai tremtinių stalui, 
anų). Petras Kaladė (ateiti-•
ninku sendraugiu). Juozas 
Kapočius (L. Enciklopedi-' 
jos), Stasys Lūšys (Altos 
sk.), Antanas MatJjoška (L.
B-nės apvl.). Antanas Šku.? 
dzinskas (LB aroyg.). Jonas 
Stašaitis (šauliu kuoposl,
Vincas Šnipas (skautu Žal
sino tunto). Irena Veitienė 
(skaučių Baltiios tunto).

10 vai. ryto bus pamaMo- 
šv. Petro parapijos bažny
čioje. kuriose iriedos solis
tas Benediktas Povilavičius, 
akomp. Jeronimas Kačins-

Iniciatorės

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

DIEVO KARALYSTfiS ŽINIO^ 

Tęsinys Nr. 30

Užsidarė tūkstančiai dirbtu
vių, ir miiionai vyrų ir moterų 
nebeteko darbo, ilgos duonos 
prašytojų eilės atsirado beveik 
kiekviename mieste. Taip tad

Spalio 25 d. — "Kas val
do?“— sovietinės Lietuvos ^Programa Nnająj Anglijoj
politinio proceso nagrinėji
mas.

Spalio 19-d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a
salėje rengiams Bostono Ii- .
tuanirtūiei mokyklai parem-; j“r^eisk^. į
tl tradicinis balius. J mus, kurie labiau kankino, negu jaaaaBBUao

Spalio 20 d. 5 vai. vak.(pirmiau buvusieji 
Naujosios Anglijos Pabal-’

NORIU SUSIPAŽINTI

Esu našlė, 55 m„ blondinė, 
gražiai atrodau, išsilavinusi, ne
geriu, nerūkau, pasiturinti. No
riu susipažinti su vyresnio am
žiaus pasiturinčiu vyru.

Rašyti Keleiviui, pažymėjus 
‘'Gražinai“

(40)

« atirttea WLYN, 1888 M- 
tecikių ir B atottea FM, 
Mtt.7 ne., veikte aetanadie- 
ntete nao lflri J&OvnL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
IMmanUnių žinių aantrauka 
r koaaenfcvai, numik*. dvL 
ios ir Magdutės pasaka

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Floriste gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vray, So. Bostone. Telefo

nas AN 8-0489. Ten gauna- 
ir Keleivis. • i

I‘skausmai“, j
Dar kiti “skasmai“ turi ateiti i

skausmai palietė
vargonininkas, Yis3 Pįuu?1l’ ir visuomenes gy- 

. dytojai vėl pradėjo gydyti hgo-C-arl-Otto Martson ir sopra- jr siausmams atėjus buvo 
nas Eva Wilson First & Se- bandomi vieni ar kiti vaistui: ir 

66 Marlboro beveik kiekvieną sykį buvo skel
biamas “pagerėjimas“. T virti-

kas, pamoksi? Dasakvs prof. • tiečių d-jos koncertas, kurį • Depresijos
kun. Stasy? Yla.

3 vai. po nietu So. Bosto
no Lietuviu Piliečiu d-jos sa
lėje bus akademija ir meni
nė nrofirama.

Čia dr. Antanas Butkus iš 
Clevelando skaitys naskaita 
apie prez. Antana Smetona, 
dainuos Bostone dar neodr. 
dėta greitai kvlantf solistė 
iš Chicagos Audronė Simo 
naitvtė ir trerai

atlieka estas

cond Church. 
?t., Bostone. narna, kad Amerikoje juu nebė-

Spalio 27 d. arkiv. Jurgio ra “depresijos“, bet vistiek sto- 
Matulaičio minėjimą? So. vi tragiškas faktas, kad dešimt 

t d: k „a:., milionų ar daugiau vyrų ir mo-Boetono Lietuvių. Piliečių tery vį8 cjar neturį darbo; ir ši. 
d-JOS salėje. Rengia Putna- tie miiionai kasdien darosi di
lu O vienuolės, desnė problema valdžiai.

UpkrSo M. Balfo 30 m. > į
Žinoma ’sukakties banketas Brockto- vinimo laikai darosi vis mažiau1

Dažau ir Taisau
ii lauko tr viduje. 

Lipdau popierių* ir taisau
dėką, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią

JONAS STAR1NSKAS 
226 Sarta Hill Ava.

TaL CO 6-5854

bostoniškis Benedik4a< Po-j ne, National Cafe 666 N pastebėtini, ir gimdymo skaus-- 
vilavičius. Jiems akomno-] Main St •nV* nusĮte?* !F si<*ia kits kit*o_ t_________ t» • i i t .... . taip, kad šiandien, kuomet mesnUOS SauJlUS Cibas. Lapkričio 3 d. 3 vai. po dar pilnai neišsigelbėjom iš de-nį, spalio 1$ d. 7.00 vai. va .nuos oauuus v-ioas. raniiK-!

, x®uvl^|tas A. Smetonos raštu’š. pietų So. Bostono Lietuvių pasijos, padangėse pasirodo ki 
Piliečiu d-ios III aukšto aa-’i---- 1-----i.*ix— * j Piliečiu d.jos III aukšto sa- tas ^ar teisesnis pražūtingesnioSoaliožTd Bostone ivyks d'j0Sln aUkŠt° ‘raukas skaitys Bū-utė Ado!opano 4/ a. nostoTie jvyKS leje

akivyskupo Jurgio Matulai 
čio minėjimas.,

imavičiūtė ir Feliksas Kon-
Be meninės programos, 

bus gera vakarienė, veiks 
Programoje: baras ir loterija. Šokiams
3 vai. popiet — šv. mišios g™ orkestras.

šv. Petro lietuvių parapijos Tėvų komitetas maloniai 
bažnyčioje. Aukos prel. V. kviečia Bostono ir apylin- 
Balčiūnas (iš Putnamo). kės lietuvius bankete kuo

4 vai. popiet — So. Bosto- pusiau dalyvauti ir parem-
no Lietuvių Piliečių d-jos III ‘į lituanistinę mokyklų, ku- 
aukšto salėje prof. St. Ylos P.?3 padėtis dėl So. Bostone 
paskaita ir iškiliosios solis- ^1^US1V pnefcirtegiaeimų ne
les Ginos Gapkauskienės ramumŲ labai pablogėjo, 
koncertas. | Bilietus ir stalus rezer-

Po programos — kavutė. Y110? gali™ pas
Visi Bostono ir apylinkių tel. 265-6052 ir Ri.

lietuviai maloniai kviečia- *^mbrau*kien6, tel. 1 
mi dalyvauti. 587-8o26.

Rengėjai

tautas.
Lietuvių Enciklonediio- 

leicMda, neolituenu komo- 
niciios talkinama, išleidžia 
A. Smetonos raštu 6-tąji to
ms. Tai bus "Pasakvta - na-:

... .____ • t • x • karo vaizdas. Atrodo, kad šį
leje pirmojo Lietuvos prezi- kurtą tai bus klasių karas, ku- 
dento Antano Smetonos 100 riame dešinieji atsistos vienoje,
metų gimimo sukakties iŠ- kairieji gi kitoje pusėje, pasi- 

rengę kovoti gyvenimo ar mir- kilmingm minėjimas, , kuq ties kovą tarp kapitaiistų jr dar- 
rengia Bostono organizaci- bininkų iki karčiausio galo. Ar
‘jų junginys. tai bus paskutinis skausmas

negali'Lapkričio 3 d So Bosto- Pirm Pmd>'mo> niekus_  v ’ rP*™?0 cosw- tiRrai k ti mes lime
rašyta antrasis tomas, ku- no Lietuvių Pilieči ų d-jos džiaugtis tuo, kad naujoji Ka-
name tilps A«< Smetonos 
kalbos. įsakytos 1935-1940 
metais Tikimasi ta knygą 
turėti jau šiame minėjime.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atteka {vairią rišlų

Kreiptis 

BRON1S KONTRIM

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA

EKSKURSUOS J LETUVĄ

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

JAU ATIDARYTAS
382 We*t Brondway, Se. Bontene

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 
registruoti optikai

šiite

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ

salėje Sandaros Moterų klu- ralystė bus veikiai aktualiai |-
bo našlių karalienės rinki- . .. . x.,...

į ’ l Turintieji maža tikėjimo Urba
t’’ •— a j v’8a’ netikintieji į Biblijos pra-LapknciO 9 d. Bostono vy- ■ našystes dažnai argumentuoja, 

i kad tie įvykiai, į kuriuos Bibli
jos studentai nurodo, kaip Į “be
siartinančios pabuigos ženklus“, 
yra tik atsikartojantis istorijos 
dalykas. Bet tegul skaitytojai 
pastebi, kad beveik visi dalykai, 
apie kuriuos iki šiui vietai buvo 
nagrinėjama, liečia nepaprastus 
įvykius pasaulio reikaluose, ko. 
kių dar niekad nebuvo pastebė- 

į ta visoje žmogaus istorijoje. Y- 
patingui tai atitinka kitam da- 
ykui, kurį dabar ištirsime. 

žinojimo pasidauginimas

(■formuoja eaaltytojus eplr iiaaaalMuB to*
įvykius, deda daug ir įdomių uuetrouku Ir atvirai 
■pie visus mūsų visuomeninius bei kultftriaii 
Jame rarite (dėmių skaitytojų laiškų skyrių, kariame taokta- 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno 
■ivrMa problema.
'NEFRIKLAUSOMA UEniVA-yro dtam
atvijęs hrikrnštio, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų," vL 
euomet atviras kiekvieno uuamouoi, buri* kovoje ir dirbu ui 
nepriklausom* Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-ue 88.86 

Adresas:
7722 George Street, LaSaile-Meutieel. 866, Ouehec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

.Paskutinė iią i 
'grįžta 1975 uu

KAINA Uk 86 4 9.66

tetą grupė išvyksta GRUODŽIO 20 dieaą ir j 

■austa 3 dieną.

KAINA 88 2 9. 00

f Jungtis prie ekakumiją gaBuui BOSTONE ir NEW' 

GRUP8JE DALYVIŲ SKAIČIUS

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS JKEIKMENIS 

Būtimi atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ

GaUma susikalbėti liet uv id kuž !
MedicaM (Wdfare)

Skambinti: 268-8500
Master Charge priimama

TRANS-ATLANTIC TRAVEL

Ima. 62127

r.PDSn 116

(Prices ąuoted are effective August 1, 1974. Air

GERIAUSIA DOVANA—TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentu Ina- 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminiem, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 <*. 16 spvuičią vartąjimut Jū
sų užsakymus siųsti su 86-00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1427 So. 601b Avu. 9toura, BL 60060. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd. Wludmr, 02, Oat, Canada. 
JIB skyrius: 7 8tuttgurt 50. BuUburgeratr. 7-10, W. 
Germany. Vabribitae: J 8 J, 2817 W. 60lh St. Chieago; 

* 90th Avė. A 14th St, Ctemo,1600W. ffthBt, Chieago, 
2928 N. Mihraukee Ave^ 1147 N. Aehlead Avė, Chieago 
Ir kitur.

Tame pat 12-me Danielio pra
našystės skyriuje, kuriame pra
našas išprar.ušavo dabartinį 
“suspaudimo laiką“, kuris kas
dien darosi aršesnis, jis suteikia 

1 mums dar kartą naudingą ir pa- 
J stebėtiną informaciją apie šias 
Į “paskutines dienus“, kuriose 
įmes gyvename. Dantelis vadina 
tą patį laiką “pabaigos laiku44.

) Dabar aišku, kad kuomet Da
ntelis čia kalbu apie “pabaigos 
laiką44 jis nurodo ne į besiarti 
nantį žemės sunaikinimą, bet į 
pagonių valdžios pasibaigimą 
žemėje. Apie šią gadynę prana
šus sako: “Pabaigos metu cžau 
-gelis bėginės šen ir ten (ant že 
mės), ir žinojimas padaugės44.

Gana aiškūs žodžiai! Bet jie 
turi gilios reikšmės. Tik šios da
bartinės kartos amžiuje žmonės 
tepradėjo tikrai 'bėginėti šen ir 
ten“. Dabar mes gyvename ke 
leivių pasaulyje! Ir kodėl? Dėl 
to, kad staiga atsirado dar nie
kad pirmiau nebuvęs žinojimo 
padaugėjimas, kuris padarė gi 
Įima išrasti naujus keliavimo 
būdus, kaip pranašo išpranašau
ta.

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

LKheenfaui Bible Stodmta, 
212 E. *rd Street,

Spring Vallsy, IU. 61362. 

(Skelbimu)

SLA— jau tori daugiau, kaip lite aa 
kapitalą, kad jo apdraudė tikra Ir i 
letovfa Ba gal paatf teaMą klasta 
apteaadaa mm 8100.60 iki 81C.006JM

BLaA—jumznui ctomb

ite
SLA—AKCIDENTALf ATORAUDA

M, a«.BaBIVIEHDnU&

UI 81.600.66 
22.001 motos 

yra daugumoje Betovių kolonijų. KralpkNIi 
Ir 8e

Uabų te draafljų

867 W«ot 261h Rtraet, Nėr Yerių N.Y. 16291
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Vietinės žinios
Dr. J. Gimbutas išskrenda

Chicagon
Dr. Jurgis Gimbutas pa

kviestas pagrindiniu prele
gentu Akademinio Skautų 
Sąjūdžio 50 metų sukakties 
akademijoj, kuri įvyks Chi- 

; cagoje, Jaunimo centre, spa-
• lio 19 d. 7:30 vai. vakare.
į Filisteris dr. J. Gimbutas 
i kalbės apie A.S.S. jnašą lie- 
I tuvių kultūriniame ir visuo-
• meniniame gyvenime. Spa- 
į lio 21 d. dr. Gimbutą? susi- 
I tiks Clevelande su V-jo Li- 
| tuanistikos instituto suvažia- 
i vimo talkos komiteto pirmi
ninku K. Žiedoniu ir sekre-

Pirmieji aukotojai
Į Balfo paskelbtą vajų 

pirmieji atsiliepė:
Dr. A. Krisiukėnas— $15.

. . . « Po $10 — J. Mikalauskas,
k.. .IT(O MmuOM, O i.UO A įr „ Griaua,fc į. E. jj- J. 
metu |1 yra Mattap.no chro- j Valiukoniai.
niškų ligų ligoninėje. Ji ser- į A. Puskepalaitis — $5. 
ga artričiu. ....! Visiems nuoširdi padėka.

į Laukiame ir kitų geraširdžių ’ 
Linkime jai greičiau pa- i lietuvių aukos.

sveikti ir grįži namo. Balfo valdyba

M. Strazdiene ligoninėje

Marija Strazdiene, viena 

ii Keleivio patikėtinių, ilgo-

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
STEPONAS KAIRYS

’toriumi St. Barzduku suva- 
• žiavimo reikalams aptarti.
: I. ir dr. E. Jansonai atšventė Į 

savo vestuvinę puotą

Visų geri pažįstami buvę i 
bostoniečiai Irena ir dr. J 
Eduardas Jansonai, praeitą į 

t pavasari laimingai susituo- > 
kę, spalio 12 d. Cape Code J 

Isavo gausių bičiulių tarpe,
Atvyk. A. Land.bergi. ! a?venK Š?-Unią na“jo ^ve' i 
™ , TlimO pra(Jzl0S puotą

našlė Stela Jonuškienė išl Dramaturgas Algirdas'paį^ia^į^e^^steren-1 
Rosindale Mass., pratęsia-1 J^nd^rgis spalio 26 dreną lėje, 9fl East Bay Rd., Cape, 
ma prenumeratą atsiuntė ir! Kultui os klube skaitys savo Mass
$100 auką. (kūrybą. Apie tai plačiau—' Linkime daug šviesios'

Nuoširdi padėka Stelai kitą kartą. nuotaikos metų!

VISA ŠIMTINĖ 
KELEIVIUI

Pernai gruodžio 20 d. mi
rusio Napoleono Jonuškos

Stela ir Napoleonas Jonuškos

Jonikienei už didelę para- •
ma.

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 sekmadieniais 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS.
Tet SW

tas.

yra yienintelė oficiali ist»ė- 
gn VVorcestery, mari siunčia 
mantinius tiesiog iš Worces-

leriu j Lietuvą ir lutas Rusi* 
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, pataruau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

(atima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 

tinkamų Lietuvoje,
žemomis kūmomis. 

Vedėja B. Sviklienė

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ KJUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- | 

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metą 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST, QUINCY 

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

Senas parvirsta ir negir- Už nusies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. žmogaus—be ydos. | PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galuna gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu neskmčiamo.

Flood Square 
Hardicare Co.

BartniaUa N. 1. AUtiNA 
S2S EAST BBOADWA? 
8OVT» SCšTūH. MASĄ 
TELEFONAS AN 8-4148 

Baajamia Mcore Dažai 
FopienM 8i«nont»

Stiklas Laagams
Vla-»Ua rciinaeaya namam 

Baiiunanya pltunbariama 
Vbokfe ealeilM

Peter Makevytu
et

A. J. N AM AKS Y

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

OPT
Pft DINIS

OMETR1STAS
Valandoe:
nim 9 tai ryto iki 6 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Maso

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaiatua, išpildome gydytoją ra 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką raistinę,
8nv. Emanuel L. Rosengard, B. Beg. Pharm.

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

Trttf oaas AN 9*6929

Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir sekm.

h & T OIL CO, Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies’aptarnavimas 
O Automatinialipilimaa
□ Patogios mokėjimo^sąlygos
□ Pilnas šildymo*įrengimas

Skambinkite

268-4662

k|*»*f ,£8r

49 Ckarch Street 
K Miksa, Mass.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amdia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRlSTft

nuo 10 ryto iki 9 vnkaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

321 Country Club Rd. 
Nevrton Centre, Mass. 02159 

ToL 332-2645

jjj jfif rr *

Laisvės Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mase. 01604 

Tet. 7963347

Tiesiai Ii Worceeterie 
čiam įvairina siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

etinės gamybos medžiagą, ap
avo, nudėto ir pramonės (šari
atą. Turime vietojo Įvairią via 

■ės gamybos br importuotą 
prekią iš kitę kraštą visai še* 
momis kainomis. Bo to, riunčti- 
me nuristą, pinigus ir gakta at
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminia 
tea virtojo galis pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame 
tam tikras prieigas atsikviesti 
gimines šia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvcnimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai Atsilanką įsiti- 
ktaeita. Vedėjas A. Schyrinaki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO I LIETUVĄ 
lotus Rusijos

Pristatymas greitas ig 
garantuotas

Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobiline, 
šaldytuvus ir pan.

N auj as vedėjas 
Atidaryta darbo diououris 
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. Broaduray 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 268-0088

South Boston Savings Bank | Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

480 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:39 vaL 
po Pietą,

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vaL ryte 8d 5»90 vai 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienon.

už nemažesnius kaip $1,000 dvieją 
metą įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrąją ton rūšim indėliai duoda' 
6.27% pelno) , ,

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietą Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti 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 SBRV1CB. čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaikiai! — be jokia 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pra* 
kea tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
.medžiagas), sąžiningiausiai patarnauju

Globė Parcel Service,Ine.

už visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prbk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikti 109-tuosius motus. - (iŠ '*

8b banko direktorią taryboje yru adv. J. Grigalus.

Reikalo su tarnautojais gulima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Arnote) yra
virš $274,000,000

Rublių certifikatus, automobilius, motociklas šaldytu
vus ir kitus rusiškų p; ekiu užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlantjcTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

t Darbo valandos: — —

šeštadieniais 9 — 12 vaL

393 Weet Broaduray, P.OB. 118 
So. Bwtoo, Mm. 0B127 
T«M«ut 28U7M 
▼b, įlanrt, —Mj. AMwa

' C V-U g •-*a • twr įrita)»
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