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Kissingerio politinių misijų' 
kelione

Maskvoje jis surežisavęs Fordo ir Brežnevo pasima- j 
tymą Vladivostoke. Pasiekęs kai kurių pažadų ginklavi- ’ 

mosi apribojimo derybose. Ii Maskvos išskrido į Indiją, 

kur bando atšildyti Indirą Gandi

Dr. H. Kissingeris gal ka- Dar reikšmingiau esą tai. 
d a istorijoje bus vadinamas kad sovietams rimtai rūpi 
"keliaujančiu JAV užsienio Amerikos ekonominė ir 
reikalų sekretoriumi“, nes technologinė pagalba, dėl 
daugumos jo politinių laimė- kurios jau buvo derėtasi dar 
jimų ar ir pralaimėjimų bu. ankstesniame Brežnevo ir 
vo pasiekta ne Valst. depar-Į Nixono susitikime, 
tamento kabinete, o tik ke-. Šiuose pasitarimuose L. 
lionėse ir betarpiškuose su-! Brežnevą tik gerokai įpyki- 
sitikimuose su kitų valstybių1, no JAV spaudos paskelbtas 
vadais.

Arabų, suskilusių į dau
gelį valstybėlių, vienybės 
niekada nebuvo, ir anglų bei 
kitų užkariautojų gundomi, 
jie vis liejo vieni kitų krau.

Latevajame pasauly gyvenantieji lietuviai laiš kais. telegramomis ir eisenomis gatvėse protes- '
tavo dėl Australijos ir N. Zelandijos vyriausybių nutarimo pripažinti Pabaltijo įjungimą į Sovietų

^Chicagoje plėšikaiSąjungą, čia matome Toronto pabaltiečių demon straciją.

Arabai mojuoja kardais 
vienas prieš kitą

Konferencijoje Moroke kilo dideli nesutarimai dėl 

to, ko dar nėra. Jordanas nenori savo teritorijoje palesti

niečių arabų valstybės. Jos nenori ir Izraelis.

ją. Pirmą kartą naujosios is
torijos laikais, atrodo, juos 
sujungė tik bendras priešas 
Izraelis. Bet ir tai sujungė, 
tur būt, neilgam, nes atskirų 
arabų valdovų interesų skir
tumai yra didesni, negu Iz
raelio neapykanta.

Pastarųjų dienų jo kelio, 
nėję nuo Viduriniųjų Rytų 
ligi Indijos ir toliau reikš
mingiausias trijų dienų stab
telėjimas buvo Maskvoje..

Lietuvos laisvinimo 

darbo konferencija
Ji įvyko spalio 26-27 die

nomis White Plaans. N.Y.,

Bombos sproginėja 

New Yorko centre

LB nupirko bilietus 

Simui Kudirkai
New 

net

Štai šiomis dienomis Mo
loko sostinėje Rabate susi- 

j rinko net 21 arabų valstybė- 
Plėšikai Chicagoje iš Pu- lių vadai aptarti galimos 

lorator Security bendrovės. taikos ar bent kokios nors 
seifų pagrobė $4.3 mil. j koegzistencijos su Izraeliu.

Pagal grobio dydį tai ant- Būta pasiūlymų, kuriuos 
rasis toks apiplėšimas. 1963 greičiausiai Jordanui ir E- 

Anglijoje buvo apiplėš-jgiptui tyliai įpiršo Kissinge-

pagrobė $4 mūionus

šeštadienio naktį
\ orko centre sprogo —- - . ua auuum ™ 7=“““ t m. Anglijoje ouvo apiplėš- jgiptui tyliai jpirso Kissinge-
bomfoos: dvi bankų apylm- galės atvažiuoti į JAV-bes. į tas pašto traukinys, iš kurio, ris. Pagal juos, Izraelis turė- 
kėje. dvi Rockefelleno cent- J bet Lietuvių Bendruomenės pagrobta $7.6 miliono, 1922. tų sutikti grąžinti arabams 
re, o kitos didžiųjų bendro-; jAy valdvlba iau nupirkoI m. Chicagos .priemiesty iš j dalį per karus užimtos teri-

1 Nors dar nėra žinoma, ka- 
5 da Simas Kudirka su šeima

sovietų pasižadėjimas uz 
prekybos sutarties tvirtini
mą leisti emigruoti tam tik
rą skaičių žydų, nes tokio 
viešo nusileidimo žydų spau
dimui sovietai nenorį rody-j
ti. Be to, tas pažadas buvęs.Vuinoie dalvvavo Vliko Al- Tai pirmas Kissingerio su duotas tik žodžiu, bet ne ko-J kUn°Je ^ ’

Kremliaus valdovais po JAV • kiu įrašu sutartyje. I tos, Laisvės Komiteto, Pa-
prezidentų pasikeitimo, su-1 Iš Maskvos Kissingeris iš-J šaulio LB, JAV LB, Kana- 
dariusio tam tikro rūpesčio skrido i Indiia sukuria nuo’ - -
ir sovietams, nors prez. For- Pakistano - Indijos karo!^os ir Batuno atstovai, 
das, sėsdamas į Nixono kė-j 1971 m. JAV santykiai yra. Konferenciją stebėjo diplo.

irroka! 8 8U^.ko*matinės tarnybos atstovas'ank«'’ta*.siemo politika nesikeisianti. j komunistų demonstracijos į . 1 Kairiųjų portonkiecių va-
.... , . I su iškeltais plakatais "Šalin | £en* konsulas Anicetas Si-į das pripažino, kad bombų
šiandien atrodo, kad po Kissingeris!“ Nebojant ne-'mutis.

trijų dienų intensyvių Kis- palankios nuotaikos, Kissin-f

vių apylinkėje Park Avė.
Triukšmas buvo labai di

delis, keliuose kvartaluose 
išbyrėjo namų langai, bet-

singerio derybų su Brežne
vu tos JAV ir Sovietų S-gos 
"atlydžio“ politikos tęstinu
mas lyg ir buvęs bent žo
džiais patvirtintas.

sprogdinimas yra viena iš 
priemonių Puerto Rico ne-

geris turėsiąs eilę pasitari-! Konferencijos nutarimai.priklausomybei iškovoti bet
mų su taip pat kiek atvėsu. < bus netrukus paskelbti, 
šia Indira Gandi. Jis norįs’

o , 1 j rz- • • • duosianti arabams atominių! • * n « •Sakoma, kad Kissmgenui & w ; k , vj(1^, prM?s Fordo VlZltą
pavykę surežisuoti prez. G. kuoduose Rytuose pavo-i v.. . .

iineas ginklavimosi varžv Kltą menesl yra numaty‘ Knos'aS S ‘-P-.Fo-ao kelionė Ha.Fordo ir L. Brežnevo pirmą 
susitikimą sekantį mėnesį 
Vladivostoke, kai Fordas 
lankysiąsis Japonijoje.

jis nežinąs, ar šios bombos 
buvusios išsprogdintos mi
nėtu tikslu.

Buvęs prez. Nixonas 

vėl ligoninėje

pinigus vežusio traukinio tori jos, bet jis nenorįs savo 
plėšikai pagrobė $2 mil.. o pašonėje, kairiajame Jorda- 
1950 m. Bostone iš Brincks no upės krante, atskiros Pa- 
bendrovės ir 1962 m. prie jlestinos arabų valstybės. Ge- 
Plymoutho iš sunkvežimio'riau. kad tą teritoriją ir Pa- 
gengsteriai išsėmė po pus-Jlestinos pabėgėlius valdytų 

•t • • > ' antro miliono dolerių. s Jordano karalius Husseinas,
garsus smuikininkas, Už plėšikų nurodymą Pu- o ne mirtinas Izraelio prie- 

įrolator bendrovė paskyrė!šas arabų partizanų vadas 
Spalio 24 d. Amsterdame $190,000. Jau suimti 4 as-!Yaser Arafat.

širdies smūgio ištiktas mirė menvs, bet ištardžius paleis- Į
vienas geriausių pasaulio y .pagaliau suimtas bendro-; Kaišioję konferencijoje
smuikininkų Dovydas Oist- Vės sargas, kuris aoiplėšimoiškilo šis dar neturimos teri- 
rachas, 65 m. amžiaus. metu buvo tarnyboje. Jis yra į tol‘ijos pasidalinimo klausi- 

Ikaltinamas dalyvavęs tame.mas> įsidegė tarp Jordano 
Į Amsterdamą jis buvo. apiplėšime. karaliaus ir Arafat tiks pik-

atvykęs iš Maskvos diriguo. J Itas ginčas, kad turėjo ra-

Simui Kudirkai ir jo šeimai 
kelionės bilietus iš Lietuvos 
į Ameriką.

Mirė D. Oistrachas,

visiems kraštams pražūtin
gu karu. Kissingeris taip pat 
norįs apraminti Indija dėlSutarta, kad Brežnevas ... . _.

revizituosiąs Ameriką kitų Amerikos rengiamos Diego 
metų liepos mėnesį. ’ Garcia saloje, Indijos van.

i denvne. karines bazes.
Po yiadivostoko konfe-; Žinoma, už visokį oalan- 

rencijos tuoj pat būsiančios kurną teks kaip nors atlygin
ti.

Grižęs iš Tolimųjų Rytu. 
Kissingeris dar numato vė’ 
užsukti į arabu kraštus, ti
kėdamasis juos dar kartr 
(oartūmėti į taiką su Izrae
liu.

Mirė Sovietų S-gos 

kultūros ministrė

duotos naujos instrukcijos 
ginklavimosi apribojimo ir 
tolimesnio "atlydžio“ dery
bininkams Genevoje, nes 
abi šalys norinčios ginklavi
mosi lenktynes sukontro
liuoti.

Svarbiausia, norima užsi
tikrinti abiejų šalių arsena
luose turimų strateginių 
ginklų ir jų pajėgumo pu
siausvyrą. Kontrolė turėtų 
liesti ir nuo sausumos bei iš 
povandeninių laivų palei, 
džiamas daugiagalves ato
mines raketas, kurių užtai
sai gali būti nukreipiami į 
visą eilę skirtingose vietose 
esančių taikinių.

Sovietai esą padarę kai 
kurių nuolaidų, išjungdami 
iš numatytos kontrolės Euro.

Buvęs prezidentas Nixo- 
nas vėl paguldytas Long 
Peach ligoninėje ir tiriamas, 
ar būtinai reikia daryti ope
raciją.

riose dalyvavo apie 2 mil. i Jis serga venų uždegimu, 
žmonių, ir prieš prezidento Sakoma, kad ir po operaci- 
atvykimą ir jam viešint nori j ’jes dar kelis mėnesius turė- 
surengti dar didesnį triukš-! sias būti gydytojų priežiūro- 
mą. je.

poniją. Prieš tą kelionę su
judo protestuoti komunistai, 
socialistai ir didžiosios dar
bo unijos. Jos surengė jau 
apie 500 demonstracijų, ku-. • __ ________ ___ • _ ii* »

Snalio 25 d. Maskvoje mi- j 
rė Sovietų Saiun^os ilaramfe-Į 
tė kultūros ministrė Jekate-i 
rina Furceva. 63 metų am-' 
žiaus, vienintelė moteris, ši
taip aukštai iškilusi sovieti- 
nėie administraeiioie.

Dar neseniai ii turėio’vre-j 
malonumu dėl suktai bū I 
dai? savo dukteria? na0a*v. 
tos vilo«. kuri atsiėjo 170, 
000 rubliu.

poje esančius JAV strategi-j Aišku, Furcevos žodis irį 
nius bombonešius, ne?, esą,, patvarkymai atsilierodavo ir 
tikrai norį politinės ir kari- (į Lietuvos kultūrini •’vveni- 
nės įtampos atlydžio Į ma. ne? be ios anrobavimo 

Be to, jie. esą. taip ipat pri. negalėta būti nei olate«n?o 
sibiją to kelio galo, į kurį visasąjunginio masto dailės 
nekontroliuojamas ginklavi. parodos nei kurio kito me
nkasis galįs nuvestu no renginio.

Kongresmanas Robertas Hanrahanas (resp. iš Illinois), 
kuria kielt galėdamas rūpinasi Simo Kudirkos išlaisvini
mu ir jo su visa šeima atvykimu į JAV-bea, kalba Aštun
tojo Amerikon Lietuviy Kongreso bankete rugsėjo 28 d. 
Ui šiuos nuopelnus jis buvo pakeltas Lietuvią Bendruo
menės garbės nariu.

Nuotrauka P. Maletos

ti tenykščiam filharmonijos j 
orkestrui 6 koncertų, skirtui 
Bramso kūrybai. !

Velionis 
Maskvos

Bostone antiintegracinis 
sąjūdis dar vis nesibaigia, 

buvn ir apra«! Šeštadieniais ir sekmadie- 
konservatorijos ■maw vyksta didžiules pro-

iprofe=orius. Jis yra padėjęs • motorkados, •
ir nevienam lietuviui iškilti Bostono ir kitas;

mokyklas boikotuoja, moki. 
i niai vežiojami j mokslą po- 
Į licijos apsaugoje, o pačiose 
J mišriose mokyklose kartoja, 
si riaušės.

• • •
Senatorius Ed. Kennedis 

duotame Boston Globė pasi-

muzikos mene.

G. Motors mažina 

darbininkų skaičių
Kadangi automobilių pa

reikalavimas sumažėjo, tai ’ kalbėjime prisipažino, 'kad 
didžiaurioji automobilių ga- Kopechni nuskandinimas jį

mindami Įsikišti ir Moroko 
karalius Has?anas, ir Egip
to prezidentas Sadatas, ir 
Saudi Arabijos karalius Fei- 
salas, ir kiti konferencijos 
dalyviai.

Arafatas pareikalavo 21 
vado konerenciją, kad ji sa
vo nutarime jau dabar Pa
lestinos išeiviams pripažintų 

(iš Izraelio atgausimą Jorda- 
į no upės vakarų krante teri- 
1 toriją jo valdžiai ir dispozi
cijai. Karalius Husseinas to 
nenori nė girdėti ir patsai 
pasiryžęs deiybose kalbėti 
ir Palestinos arabų vardu, 
ko. žinoma, nori ir JAV. ir 

. Izrelis. A Ižyro prezidentas 
Boumedienne ai’kiai palai- 

. kė Arafato pusę.

mybos bendrovė nutarė at
leisti i? darbo dar 6,000 dar
bininkų. | Italijoje dar via nepavyks-

J ta sudaryti vyriausybes, nes 
didžiosios partijos tarp sa
vęs nesusitaria, o nė viena' Po karštų tarpusavio gin- 
jų neturi daugumos, reika- či; Rabato arabu konferen. 
lingos tvirtai ir pastoviai vy- ei ja baigės moraliniu prita- 
riausybei. j rimu Arafatui ir karaliau?

* • • , Huseino pažadu, kad jis
Šen. Mike MansfieH pra. 

našauja, kad netrukus turės 
būti vėl įvesta kainų ir už. 
darbių kontrolė, nors prezi.
dentas Fordas to ir nenore*: ką iš viso to arabų tarpusa- 

j tų, nes tai vienintelė veiks-' vjo erzelio išgraibys čia be
ls gydytojų buvo reika. miut* priemonė prieš au. siiucšiąs dar kartą atvykti 

lau’jama "gero elgeesio“ pa-! I*nčią infliaciją. į dr. Kissingeris.
žymėjimo, o tai labai kliudė! 1 Primintina. kad Iziaelis
gauti tarnybą Frankui prie. į Argentinoje vis dar siau-» atskiros Palestinos arabų 
angų pažiūrų asmenims. teroras. Tik per paskuti.' valstybes taip vengia, kaip

. niąsias 3 dienas buvo 5 poli. peilio savo pašonėje, nors 
Dabar valdžia nuo tokių'tiniai nužudymai, o nuo Pe- JAV gal ir būtų linkusios 

pažymėjimų reikalą rimo at-'rono mirties jau žuvo **** hlnmamiu
sisakė, ir streikas baigėti. politiniai veikėjai.

Jau anksčiau panašiai pa
darė Fordo ir Chryslerioj 
bendrovės.

Ispanų diktatorius 

nusileido
Baigėsi Ispanijos gydyto

jų streikas, kuris tęsėsi 3 sa
vaites.

slėgsiąs visą amžių.
• «

nedarysiąs seperatinės 
kos su Izreliu.

tai-

Tuo tai u lieka palaukti.

125 tokiam projektui blogiausiu 
atveju pritarti.

• • *■ e «- s s • a * ' • *> - * • * o
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Lapkritis S dienos pareiga Kalbėjo apie dabartinės iš- Vytauto Alanto pristaty. 
eivijos spaudos negeroves ir tas, popietėje kalbėjo sve- 
teigiamjbes. Skatino skai- tys iš Los Angeles Bronys 
tyti spaudą ir gerbti mūsų Raila. Neminiu čia prelegen.

Lapkričio 5 d. rinksime JAV kongresą ir dalį senato, 
rių, o kai kur ir gubernatorius ar kitus pareigūnus, žino. 
ma, mūsų balsas didžiuliame balsų aruode gal ir nedaug . , .
sveria, bet vis dėlto jis gali būti reikšmingas, o kai kuriais jPaIen I &era- 
atvejais vienam ai* kitam kandidatui ir lemtingas. Taigi 
į tą mums demokratinės santvarkos teikiamą teisę ir pa
reigą nieikam nederėtų skeptiškai numoti ranka.

Šia proga mes neagituojame nė už vieną kurią dviejų 
didžiųjų partijų, nes savo programa jos mažai ir tesiski
ria. Be to, ir tie prieš rinkimus garsiai reklamuojami pa
žadai vėliau labai dažnai užmirštami, aiba paaiškėja, kad 
realiame gyvenime jie neįmanomi įvykdyti. Norėtųsi tik 
pabrėžti, kad kraštui yra daug geriau, kai kongrese nė 
viena didžiųjų partijų neturi dviejų trečdalių daugumos 
nes tokia persvara vestų į vienos partijos valdymą ir pre
zidento galios užblokavimą.

Mūsų balsas taip pat nueitų niekais, atiduodant jį už 
kurį nors tik prieš rinkimus iškeliamą menkos visuome
nės grupės kandidatą, kuriam nėra jokių galimybių lai
mėti. O ypač, baltuojant už kurią iškištą prokomunistinę 
galvą.

Taigi šiuose rinkimuose siūlytume mū ų tautiečiams 
balsuoti ne tiek už vieną ai- kitą partiją, kiėk už pasirink
tus tokius asmenis, kurie jau parodė lietuviams daug 

..palankumo, — kurie iki šiol žodžiu ir veiksmu rėmė Lie
tuvos laisvės bylą, kurie kiekviena proga priminė pasau
liui neteisėtą Pabaltijo tautų sovietinį pavergimą, kurie 
ir JAV kongrese bei senate neužmiršo mūsų tautos kan
čių ir sklaidė įkyriai skelbiamo sovietinių propagandistų 
melo dūmus.

Erdvės šnipai
LAUKAS REDAKCIJAI

Didžiai gerbiamas Keįeivi,
! VKLS Kanados krašto

Kad visos valstybės viena pajėgumas ir net kurioje valdybos vardu nuoširdžiai 
kitą intensyviai šnipinėja— vietoje yra koks sovietų lėk- dėkoju už pritarimą, t. y., už 
nėra jokia paslaptis. Ypačituvas, povendeninis ar ki. išspausdinimą Vilniaus Die- 

o .... , šį "šnipinėjimo meną“ puo. toks laivas 24 valandų laiko.’ nos proga mūsų atsišaukimo.
, -U JSavo'^a! v‘en£s .Ya?.nselčja didžiosios valstybės, tavyje.
Į minėjmų atvykęs JAV doa pastotoje B Raila lie. kuriy ta tur būt tikraiį 

LB krašto valdybos piimUte gyvybinius lietuvių išeivi- daugel: vadinamųjų'kapita-J Tokiostechniskosiosžval- 
jos klausimus ir pateikė kai listinių prale*kia So. gybos veikla JAV-bėms per
kuriuos receptus. Tai buvo vietų Sąjunga. Bet. žinoma, metus atsieina apie 6 bilio- 
ta pati ka ba, kūną prele. Amerika pat „esnau-Įnus dolerių.
v6ntb S zS°-?tQne-' džia. sugebėdama šiam rei.
Yjfke (•! ir Tjk kalui naudotis dar ir išteku
Detroi ui buvo duoti kai ku- Hnta 
ne (jei gerai nužiūrėjau, za..
Iio pieftuko?) skirtingi at-į šiandien mėlynais aki 
švaistai ir, be to, šiek tiek njais jr dirbtine barzda pri 
sutrumpinta. Kadangi vįm 1 gjdengęs šnipas batų tiktu'
Bronio Railos paskaitų įsi. senoviškam vaidinimui tin

žurnalistus... Prašė, kad to titulų, nes. kas apie Bro. 
spauda šalintų negeroves, nį Railą dar nežino, tam aiš. 
kad mus auklėtų, kad mus kinti jau pervėlu.

ninkas Juozas Gaila irgi a. 
peliavo į redaktorių ir spau
dos bendradaibių gerą vali? 
ir prašė grąžinti mūsų suski
lusią visuomenę prie vieny
bės bei darnaus darbo. Pa
skelbė, jog lapkričio mėne
sį LB pavadino spaudos mė 
neriu. Labai jautriai jis pri
siminė apsilankymą Nepri. 
klausomos Lietuvos redak 
rijoje Montrealy. kai redak. 
rija buvo uždaryta dėl re 
faktoriaus Jono Kardelio 
mirties. Prisiminė ir apsiian 
kymą Keleivio redakcijoje 
kur matė metų naštos slegia
mą redaktorių kilojant sun
kius švino gabalus.

rašiau į magnetofono juos
tą, kitame savaitraštyje ban
dysiu pateikti keletą auten
tiškų ištraukų. Keleivyje tai 
daryti nėra reikalo, nes, 
kaip minėjau, 'prieš mus pre
legentas kalbėjo Bostone.

Aišku, kad Sovietų S-gos 
žvalgybiniai satelitai irgi 
nėra užsimerkę ir kurti, nore 
ir kiėk prasčiau girdi ir ma 
to, negu amerikietiškieji.

Už tai savos spaudos pa
laikymui pridedu mažutę 
auką.

Priede: 10 dol. banko per
laida.

Reiškiu pagarbą .'*
Juozas Dilys

Labai dėkojame už auką. 
Tok? šios organizacijos mos
tas yra retas pavyzdys.

• z- '

Keleivio administracija

PRIMINĖ PABALTIJO 
VALSTYBES

Čilės ambasadorius Ar 
nello. rugsėjo 26 d. Jungti
nėse Tautose atsakydama? 
Jugoslavijos atstovui, tarp 
kitko šitaip kalbėjo:

"Kas įvyko mano tėvy
nėje, be jokių abejonių pa
tvirtino, kaip tęsiamas kri
minalinis sovietinio komu
nizmo kišimasis į kitų kraš
tų reikalus. Tas pats žiau.

karnas personažas. Moder 
niekieji šnipai arba sėd1* 
JAV kongrese, prezidentu 
roję. Maskvos komunistu 
partijos centro komitete, a»’- 
ba — skraido beorėje erd 
vėje per svetimas teritori 
jas. išpūtę savo mechaniška- 
akis ir ausis, iš padangių 
stebėdami įvairia uivs i vv- 

, forus ir daiktus mūsų Juoza
pato pakalnyje.

Beveik 80 popietės daly
vių tarpe buvo visokio plau
ko svečių, netMidelių Bronio 
Railos ideologinių priešų, 

sudainavo penkias okupuo.'Po paskaitos su visa eile jų
tos Lietuvos kompozitorių apsikeitėme nuomonėmis.’ Kiek tokių žvalgybiniu 
daineles. Sale kone sprogo (Nepatenkintų nebuvo, išsky- satelitų kuris kraštas turi. 
nuo plojimų. Irus vieną, kuris (pasakojo,tikrai nežinoma, bet ameri.

. i^1’ as nemačiau) tuoj po• kječiai viešai mini savo bent
Gretimoje salėje buvo su- paskaitos, piktą repliką me.' penkjs svarbesniuosius

Meninėje dalyje Stasio 
Sližio vedamas bene tuzino 
moterų chorą? pasigėrėtinai}

ŽYDŲ PADĖTIS 
GERESNĖ

Rugpjūčio 28 d. žinomas 
Londono laikraštis "The 
Times“ išspausdino straips
nį, užvardintą "Triukšmas 
gali pakenkti sovietų žy
dams“. Tame straipsnyje 
Norm a n Davie? aprašo su
varžymus, kurie yra Sovietų

rengta spaudos draudimo tęs. išvažiavo namo. Na, jis j

rūmas, tas pats agresyvus į- Sąjungoje užsienio turistam 
taikos plėtimą?, kuri jie (so. ir patiem Sovietų S^gos pi. 
vietai) atskleidė žvgiuoda- liečiams, norintiems keliau- 

j mi 1939 m. į Lenkija, kiek ti ar persikelti į kitus kraš-J V • -V j V iRinkimų dieną ypač reikėtų nepamiršti tų kongres-Į laikų leidinių parodėlė. Ja sudarė tik vieną ketvirtį! Vienas jų vadinamas ”BigiY?cį!U * PabaltiJ°.tus*

reikalus.

Dabar atsilyginkime jiems bent savo balsu, kad jie 
ir ateityje liktų mūsų ištikimi draugai.

DETROITO NAUJIENOS
Dainos ir dailiojo žodžio 

vakaras

Plačiai užsimotas, ilgai 
(bet labai blankiai) rekla
muotas LB Detroito apylyj. 
kės spalio 12 d. rengtas Kul
tūriniame centre Dainos ir 
dailiojo žodžio vakaras bu
vo beveik fiaseo. Kodėl? 
Pasakysiu vėliau. Pirma a- 
pie programą.

i statyta apie eKsponatų,: plačias sntis ir perteiRrta.; m ® ~ o-pt-p^tip np<™ kitunuo keliolikos maldaknygių1 Trumpai, ašvai (Lietavtų žemėje atitinkamoms Į- Paeina nU0 to. kaip to. g™ 3 l^'žmoTu 
bei kantičkų iki Amerikoje namuose kalbėjęs iš rašto) stotims toį teritorijos foto-ih ‘?P ” k!tas krastas n’?° 3 U grUplU U' 
išleistų laisvamaniu raštų, pasisakė ir LB krašto valdy- Rafijas ir radijo žinias.' s0Yletu l<anuomenes, o taip „av™cH jis nurodo
A Vokietaitis užklaustas bos pirmininkas Juozas Gat. vienį jo akis gali būti nu. ^Co^rinMta a^°S2 kataM?TetX kurių 
pauškino, kad daugumą la. Jis pnmme susiskaldy- kreipta ir specialiai į kuri tikybinės ir tautinės bėdos

?«? ..‘"g* S3k?™3:.»• ^XuZan^art>ln’ gymiai didesnės, žydam

sovietai padarę nuolaidas 
vien tik dėl gerų santykiu

atspėti, koki laikrašti žmo.j suvieiines laisves JAV. Tačiau sovietu vali 
•gus ska;to, stovėdama į PAVYZDYS džia gerai žino, kad tai ga-
Maskvos Raudonojoje aikš
tėję...

nors tasKą, ir, saKoma. is, . - .. t
go red. Bronius Kviklys. Ge- steigimą ir kitas anomalijas. 100 mvnŲ atstumo ji galinti,giems ozpu0111*81118-
—i -1 i ICviolo Tiimolio+ira i faVza .’«i_____.    

SOVIETINĖS LAISVĖS
rai, kad į minėjimą atęjau Kvietė žurnalistus į talką jžiūrėti krautuvių iškabas ar;

si... Milžiniškoje, daugiau lakai anksti ir apie 40 minu. vienybei grąžinti, 
kaip tūkstančio vietų salėje čių galėjau praleisti parodė.
sėdėjo tik 102 žmonės Tai- l£je. Nepaprastai buvo įdo. Su Broniu Raila kaitų bu- seoejo uk įuz žmones. įai j f f i yQ h. žmona Daneta. Abu
gi. Šimtas du, (skaitant ir ke. ">«• Rai]oJs neforTnalių „a®,,
lioliką rengėjų bei jų vaiku- . .................čiu. štai kodėl 3 vakarą lai. ,G»!. P°raA Pnes vė -^menin n
kau fiaseo. Kodėl taip atsi- Ą Musteikis ma- u Wmdsoro jusuomenimn-
tiko. reikėtų plačios ir gilios ?*„p3s3”„* vi 
analizės. Su analizėm 
lauk?ime patogesnio laiko.

bei laikraštininkais.

PAVYZDYS
Ii sudaryti precedentą kitom 

į Bstuno žiniomis, šių me- tautinėm grumėm. užgauti 
i tų gegužės mėn. 1 d. Esti jos ju interesus. Todėl esa na- 

”Big Ear“—satelitas, kn. tortinėje Talinne buvo 3uim- voiinga kelti nėr “dldeH 
ris skirtas nuklausyti nrie’o tas Statybos instituto vyr. triukšmą dėl žvdu. nes tai 
kariuomenė? vadovybių, , , n , ..... --------- ----—- --------. -- ’*a- mokslinis bendradarbis O- ^ali priversti svietu valdžią

-na- Praz«» kad M norsparašy- Popietei vadovavo sios ir ki- ar kitu priemOnių pasi- JPV Meremaa. 93 valandas suvaržyti išvažiavimus
čiau spaudos tema. Sakiau, tV popiečių iniciatorius ir žibėjimams. išlaikius kalėjimo vienutėje. ‘ --
kad prieš minėjimą jau per entuziastas, LzS Detroito ' paie]-gtas> bet pašalintas iš

Be’je, į vakarą atsilankė vėlu- bet minėjimo metu, skyriaus pirm. Vladas Sele-, "Project 647“ satelitas parei^ jr laukia, kas bus 
čia retas svetys Bronys Rai- tikriausiai, gausiu įkvėpk nis. ? skrenda aplink žeme 20.000 tonau. 1

Vakare turėjo dalyvauti 
poetė ir beletriste Julija 
švabaitė _ Gylienė, rašytojas i buvo dviguba gėda.
Vytautas Alantas ir solistė! 
Aldona Stempužienė. šitaip 
per radiją buvo skelbiama 
Iki .paskutinės minutės. Bet 
kai programa prasidėjo, LB' 
Detroito apylinkės piim. J. 
Urbonas pranešė, kad J. 
Švabaitei prieš dvi savaites 
(taigi!) padaryta operacija 
ir ji nedalyvaus.

la su ponia. Jo akivaizdoje m.°~; Įkvėpimo gavau, kaip 
jautresniems detroitiečiams Nei manęs, nei kitu laik

raščių bendradaibių į minė
jimą neįleido, neužsimokė-

Ka tik gaveme
Kelionė aplink pasauli,

Lietuviikos spaudos 

sukakčių minėjimas

įvyko spalio 13 d. Lietu
vių namuose. Čia jau susi
rinko apie pusantro šimto 
žmonių. Kur nesusirinks, kai 
ruošė lygiai 12 organizacijų. 
Užteko tik ateiti valdybų ir 
kontrolės komisijų nariams, 
kad salė būtų artipilnė...

Rengėjų komiteto vardu 
minėjimą atidarydamas, A. 
Musteikis tepasakė, kad 
spauda dabar esanti pate
kusi į klystkelius ir reikalin
ga gydymo (čia ne citata; 
čia mano žodžiais atkartota

St. Kaunelienės šauniai 
pristatyta, apie spaudą kal
bėjo profesorė ir visuomeni
ninke iš Clevelando Aldona

A. Stempužienė, sūnaus 
Lino Stempužio gitara paly
dima, puikiai padainavo 
daugiau kaip tuziną retų 
mūsų liaudies dainų ir bi?ui 
pridėjo dar porą tarptauti
nių. Vyt. Alantas perskaitė 
savo naują novelę "Bitės 
teismas“. Nors skaitymas ir
turėjo trūkumų, bet novelės A. Musteikio mintis), 
turinys intriguojantis, įdo
mus. J. Švabaitės eilėraščiu*' 
labai gerai skaitė jaunutė, 
tik penkiolikmetė moksleivė 
Taura Zarankaitė, o prozi
nės vaiku literatūros uabalė-’ Augustinavičienė. Tema: 
lį — "Gabriuko užrašu“ aš- i ”Spaudos draudimas ir lie- 
tuntaii skyrių —aktorius I tuviškos spaudos proble- 
Karoh’s Balvs. Manau, kad' mos“. Pradėjusi Simanu 
Švabaitės kūivba dviejų ge- i Daukantu ir Motiejum Va
ru skaitytoju buvo pade-'Jančium, prisiminė visus 
monstruota net geriau, negu praeito šimtmečio pabaigos 

ir šio pradžios lietuvių lite-

, ! myliu atstumo oibitoie. Jis.
Premuneraoja* spaudą - turi labai jautrius itaisus O kuo Meremaa nusikal

ki i f j* ' >:*.■'temperatūros pakitimams to? Jis prašė leisti važiuoti j Juozo Kaributo kelionių j-
Spaudos (^šūdipio žemėje sekti ir stebi atomi. į tarptautinę mokslinę kon-j spūdžiai, 423 p:l.. kaina $5.

jimo rengėjai paskelbė bandymų sprogimu-, ra-’: ferenciją, kur jis turėjo
spaudos savaitę. Sekmadie- ke^u jgšovimus, visu tu re’š. ’ skaityti paskaitą. Jo prašy- 
nį, liepos 13 d., pne visų kjnių vaizdus televizijos kamas buvo atmestas .Prieš tai 
lietuviškų bažnyčių turėjo'

jus varganų dviejų dolerių. 
Ne doleriai svarbu, p. Mus- 
teiki. bet principai. Apie 
spaudos draudimą Detroite 
1974 metais aš tikrai dar 
parašysiu. Tik — kantry
bės.

B. Raila žurnalistų pobūvy

Barėsi kai kurie veikėjai, 
kam LŽS Detroito skyriaus 
valdyba žurnalistų popietę 
rengia tuo pačiu metu, tai 
yra tą pačią dieną — spalio 
13-ją, — kai dvylika organi
zacijų supuolę mini spaudos 
draudimo panaikinimą, Vi. 
sai be rtikalo. Mūsų popie
tės oficiali pradžia buvo pa
skelbta pustrečios valandos 
vėliau. Nė vienas | popietę 
neatvažiavo, pirma iki galo 
neišbuves spaudos minėj! 
me. Kalbant anie save. jeigu 
ne pakeliui į žurnalistų po. 
pietę. į Lietuviu namus jo
kiu būdu nebūčiau 26 my
lių važiavęs, nes nebuvau 
ten foviestas. Manau, kad ir 
daugiau tokiu buvo. tad 
spaudos minėjimo rengė
jams mūsų popietė tik į nau
dą išėjo.

būti kampeliai ar stalai, 
kur būtų galima užsisakyti 
lietuviškus laikraščius. Die
vo Apvaizdos .parapijoje pa
žadėjo budėti LB Detroito 
apylinkės valdybos pirmi, 
ninkas Jonas Urbonas. Dai. 
liojo žodžio ir dainos vaka
ro metu salėje mačiau iš 
anksto paruoštą stalą ir 
maždaug šitaip skambantį 
plakatą:

A
"čia galima užsiprenu

meruoti Daibininką, Drau. 
gą. Dirvą, Laiavąją Lietuvą, 
Keleivį. Nepriklausomą Lie
tuvą, Tėviškės Žiburius ir 
kt“

!
Nesu tikras, ar po Kelei

vio nebuvo dar vieno laik. 
raščio, bet sekančią savaitę 
Dirvoje tilpusioj nuotraukoj

merą perduodamas savo 
"ponui“.

Satelitas "Vėla“ turi to. 
kia atominių sprogimų radi
acijai sekti "uo ilę“, kad to.

protestuodamas ir nešdamas 
plakatus su užrašu "Vykdy
kite žmogaus teises prakti
koje ! Sacharova3 . Solženi
cinas“, Meremaa žygiavo 
Talinno gatve. Nė poros ki

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

laus sprogimus ir jų sukelta j lometru nenužygiavus, jis 
radiacija jis galėtu užregist- buvo polici jos suimtas ir nu

gabentas į kalėjimą.

JEI NORITE DOVANOTI 
SAVO KONO DALU

ruoti net iš 100 milionų my
liu atstumo. "Vėla“ skenda 
aplink žeme 70.000 mylių 
atstumo oibitoje ir vnač se
ka Sovietu S^ros. Kinijos iri 
kitas Azijos teritorijas. Re 
to, tokios rūšies satelitai 
skraido keli.

Dar minimas vadinamasis 
"DMSP*‘ satelitas, kurio už. 
davinys rinkti meteorologi
nius davinius, bet, žinoma, 
ir krašto gynybai reikalin- 

žinias. į

Kiekviena?, kuris yra 18 
metų ar vyresnio amžiaus ir 
nori po mirties persodinimo 
reikalams dovanoti kurį 
nors svarbų savo kūno orga
ną, kaip inkstus, kepenis, 
plaučius, akį ar ką kita. gali
Kreiptis i National Kidneyj centus. 
Foundation įstaiga, kurių y-1 
ra kiekviename didesniame

Adomas Galdikas, apie 
150 dailininko Adomo Gal
diko spalvotų reprodukcijų 
ir nespalvotu paveikslų, su 
Charlotte Willard studija 
anglu kalba apie šio mūsų 
įžymiojo dailininko kūrybą 
ir Wa Įdėm ar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra 
171 didelio formato pusla
pių, brangus kultūrinis tur
tas sau ir vertinga dovana 
lietuviui ir kitataučiui. Kai
na $16.00, su persiuntimu— 
$16.30. Gyvenantieji Massa
chusetts valstijoje dar pri
moka 3% sales tax — 48

Lietimų literatūros istori-
Be šių erdvės satelitų., mieste, fenai prie dviejų į: ^uo Mažvydo

galima pasitikrinti. Tik tik- žvalgybos reikalams naudo.• liudininkų turi pasirašyti įi Maironio), prašė Pranas 
rai nebuvo Naujienų vardo.’jttui seismografai, aukštai | atitinkamą dovanojimo kor
Komentuoti palieku kitiems.

Alfonsas Nakas

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-

skraidantieji iš žemės vai-! telę. Apie tai turi būti pain 
ruojami lėktuvai, laivuose'formuota ir šeima bei šei- 
įregti elektroniniai kiaušy- mos gydytojas, 
tavai ir kiti įrengimai. Dėl.
to yra tiksliai žinoma, kiek» Bet jeigu vėliau gyveni-

iš pačios autorės galėiome. _____ ....
Sovietų Sąjunga išbandė „ _

______ , raketą, kori, pafabt* ii pojsoriefafturfkurios "rūšie? me toks udcotojta pnkeirtų .
ir kai kurių (pav. Kudirkos, • Birutės ir Petro Januškų vandeninio laivo Juodojoje raketų ir laivų, kada ir kur s*v? nuomonę, pakanka tik 5JJkai.su jų kūrybos payyz- 

O vis dėlto J. §vabaitė • Vaižganto) siūlė išleisti di- CadiUac’o motelyje Windso- jūroje, gali Įiasfafcg Ckica- vyfoo kokie jų ginklų bandv. pasirašytą^kortelę taidrasky- P€no^11^8
gali džiaugtis laiku susirgo- ^des» plžčias monografijas, re, Kanadoje. gą.

tikėtis. Gaila tik. kad auto- ratus ir publicistu. Apie vi. 
- rė? nepamatėme. i sus kalbėjo su didele meile

j mai, koks Kinijos atominis ti, ir sutartis negalios. spaudos kūrėjai.

i

5JJkai.su
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Okupuotoje Lietuvoje
63 šūkiai

Urnai okupantai, ialin ji Lietuviu!

JAV ŽURNALISTAS APIE PABALTU!

The Washington Post.viau išnaudoti nuosavas 
bendradaibis Peter Osnos 
ąplarfkė Vilnių. Rygą ir Ta
liną. Savo įspūdžius jis ap
rašė trijuose numeriuose.
Tik gaila, kad prie Vilnius,
Ryga ir Talinas autorius pri- nustojau t savo uždirbtos 
deda USSR. (pensijos.

Iš Vilniaus straipsnyje Iš Talino straipsnis (rug- 
(rugsėjo 6 d.), kuris pava-'sėjo 13 d.) pavadintas "Bal- 
dintas "Eivironment Rules Į tie Nations Moving Peasants 
—Strick in Lithuania“, ra.! Into Settlements“, kur nag- 
šoma: jrinėjama viensėdžių panai*

I kinimo ir ūkininkų į bend-
"Pemai Vilniaus fabrikai'ras gyvenvietes .perkėlimo 

suleido didelį kiekį užteršto l problema. ”Nuo viduramžių 
vandens į Neries upę. Ar tai’ užsilikęs gyvenimo stilius 
buvo padaryta per neapsi- i keičiasi, gal būt ant visados,

priemones ir darbo jėgą 
Taip, pvz., Estijoj nuo 1970 
m. leidžiama dirbti į pensi
ją išėjusiems vyrams po 60 
m. ir moterims po 55 m., ne-

žiūrėjimą ar per nerūpes
tingumą — neaišku. Aišku 
tik, kad miesto savivaldybės 
departamentas, kurio žinio. 
je yra vandenų priežiūra, 
savo uždavinio neatliko. 
Dėl to buvo užteršta upė. žu
vo tūkstančiai žuvų ir pavo- 
jun pastatyta gyventojų 
sveikata. Apie tai buvo pra-

kai žmonės apleidžia savo 
medinius viensėdžių na
mus“. Latvijoje, kur palie
čiama 200.000 šeimų, tą 
planą vykdo greičiausiu 
tempu, o Lietuvoje ir Esti
joje iškėlimo į viensėdžius 
tempas yra lėtesnis.

Spalio revoliucijos 57.. 
sioms metinėms Sovietų Są-* 
jungos komunistų partijai 
kaip paprastai paskelbia šū-i 
kius, kurie privalomi ta pro-j 
ga naudoti. Tai yra lyg ir 
trumpos maldelės, turinčios 
tikslą nukreipti žmogaus 
mintis į kelią, vedantį į ko
munistinį "išganymą“. Šie
met ju yra 63. Mažai naujų, 
dauguma kasmet kartoja, 
mų.

Nepagailėta šūkių visų rū
šių darbininkams, tarnauto
jams ir kitiems dirbantiems 
labiau pasispausti, daugiau 
prakaito dirbant išlieti, kad 
Kremliaus ponai galėtų pra
bangiau gyventi.

Čia karštai sveikina ”ko. 
lonijų ir priklausomųjų ša
lių tautas, kovojančias prieš 
imperializmą ir rasizmą, už 
laisvę ir' nacionalinę nepri
klausomybę“, bet, žinoma, 
nėra jokio šūkio, kuris ra
gintų dėl išsilaisvinimo ko
voti ir tas tautas, kurios yra 
komunistų pavergtos.

Broliškai sveikinami "fa
šistų kalėjimuose ir kasyk
lose vargstantieji narsūs ko-

Bostono Balfo prašymas
MIELOS SESES IR BROLIAI LIETUVIAI!

Jau ilga metų eilė, kai Balf as, kiek jo ištekliai ir surink
to* aukot leidžia, stengiasi padėti į 'vargą, į ligas ar kito
kia* nelaimes patekusiems savo tautiečiam*. Tokių varg
dienių, ligų ir senatvė* prislėgtų, netekusių laisvo žmo
gau* teisių, alkstančių, skurstančių ir mūsų pagalbos lau
kiančių, dar nemažai yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje, Vo
kietijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

Akivazdoje artėjančio rudens Balfo Bostono skyrius 
kreipiasi j Jus, sesė* ir broliai (lietuviai, ir prašo piniginės 
aukos. Neatsisakykite Balfo gyvybiniu* darbu* paremti 
vienu ar kitu doleriu.

Auka* prašome siųsti Balfo Bostono skyriau* iždinin
kui Jonui Valiukoniui, 99 P Street, So. Boston, 
Mas*. 02127.

Vaju* pradedama* spalio 1 d. ir tęsi* iki 1974 m.gruo- 
džio 1 d. |

Vajų globoja Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas 
kun. Antanas Baltruiūnas.

Balfo Vajau* Komitetas

"Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose"

Tai didis paminklas didžiam žmogui, —poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūlėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuris 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 kūl ėjo žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Sruogą rašo apie 70 jį įvairiais lai
kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių akmenų, 
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū
rėjo atvaizdą.

Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona;

LB. Bostono apygarda 
dėkojavoto’jai dėl tautų laisvė’“, t 

bet visai užmiršti pasveikin_|
. . ti milionai kalinių, rūdvjan-j Lietuvių B-nės apygardos. Programą parėmė:

mitetui. Jis Vandens Apsau- versti vasarnamiais. Lietu- komunistų kalėjimuose.: valdyba nuoširdžiai dėkoja • A. Andriulionis. A. And-

Seni 'kaimo namai Pabal-
nešta Gamtos Apsaugos Ko-’ tyje buvę nugriauti arba pa

gos Departamentą nubaudė 
71,000 rublių bauda (beveik

voje. kur. atrodo, labiausiai 
suprantama, kad

100,000 dol.), kuri yra lai-ldžiulis išoriškas
koma didžiausia iki šiol ži
noma bauda už gamtos ap 
saugos taisyklių pažeidimą?

mas, neseniai

labiausiai gaukiaina "Laisvė .kapitaJ visiems, kurie darbu, auko- i riušienė. S. Augonis. K. Ba- spauuai ir ^teiuo veuomo zmon^
vyksta di- lo kaliniams“, bet nesisielo-’mis ir atsilankymu parėmė čanskas. A. Baika, L. Bara- dr- Vanda Sruogiene Apipavidalino dail. Algirdas Ku- 
pasikeiti- • lai —0 vaKniams * Trečiąją Lietuvių diena rug-’ nauskienė, dr. P. Bizinkaus- rauskas. 1974 m. spaude Morkūno spaustuve. Kaina $10. ?inskas pasikeiti- . .jaTna laisve vargo kaliniams.! Trečiąją Lietuvių dieną rug- 

131 „ 7° a.^rjr" kurie įkišti į komunistų ka- sėjo 29 d. Romuvos parke,
tas 6000 akrų ’ etnograiškas j ėjimus ir koncentracijos, Brocktone.

kas, P. M. Cvirka, H. Čepas,} Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.

parkas“, kur surinkti pavyz-* 
dziai tradicinių Lietuvos.

Laikraštis toliau pastebi, i kaimo namų, su įdomiais Lietuva sovietų pr^gdeje 
kad Lietuvos gamtos apsau-j rėžiniais. langais ir daržęc* ? ♦ ir J ’
gos įstatymai ir jų vvkdy- * liais. Lietuvos pareigūnai 'Danijoje
mas laikomi pavyzdingais1 aplamai atrodo stengiasi bū- 
Soviėtų Sąjungoje, ir vadi-; ti "humaniški“, kiek įmano• a vi • _    -   t-   X-S >

Lietuvių dienos pasiseki. 
! mas yra visų mūsų tautiečių 
bendro . darbo vaisius, čia

Spalio 24 d. uždaryta So. <*«<» parengimo prisidėjo 
Dėkojaiųe: JacKui Sondai

S. Durickas, S. Eiva, dr. J. 
Gimbutas, A. Glodas. M.. 
Gofensas, O. Ivaškienė, R. j 
Ivaąka. R. Jagmintas, A. Į KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU.

norima'prisiminti tuos, ku-iį3?^3* Rh,S- Jančauskai,’ GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA, 
rįe daugiausia prie Lietuvių^:?5; Janu^vwiai, į Jo-^ • KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IW

nemorioNiresmibHkos iuos ma Perkėlimo tempas čia Sąjungos prekybos ir . ~eK°J3^'. n .ųamosios re^Ofikos juos ma. rerkenmo tempas ia ė oaroda Daniios ir Povilui Žickui uz Lietuvių
seka. "Kur gludi to pnezas. yra lėtesnis, ir perkelti dar pramones paroaa uamjos n-arsinhna snaudo'Ie
tis?“ klausia laikraštis Ir viensėdžiuose gyvenančias sostmeje Kopenhagoje, ku- . J .'atoko:"1to' 240 šeimų " buvo atidaryta spalio 11 “turiu X"o“

kad visa vykdomoji galia y. ne anksčiau kaip apie 1990 ^^rkd^s

visos parodos. Taigi, didelis į^J0 valandėles. Klebonuirą sukoncentruota vienoje į- metus, 
staigoje — 1957 m. įsteig? 
tame Gamtos Apsaugos Ko.. 
mitete.“ Tas komitetas yra* 
atsakingas tiesiog vadina
mam ministrų kabinetui,1 . . , .
kas praktiškai duoda jam raį,.^n.am vadovauja res-
hisvas rankas. Straipsnis jmMikme. premijos iaurea.

tas Saulius Sondeckis, spa-
-paigiamas. į lio 5 d> pradėjo jtenkioliktą-

5 "Visoje Sovietų Sąjungo- jį sezoną. Koncerto progTa- 
je lietuviai yra žinomi savo moję buvo T. Makačino 
gera stiliaus nuovoka. Net. "Trys šokiai“, pirmas kom- 
ir tokie, kaip įprasta SovieJ pozitoriaus kūrinys,, sukur
tų S-goje, barakinio tipo tas specialiai šiam orkestrui, 
gyvenamieji namai Lietuvo-' taip pat pirmą kartą buvo 
je atrodo geriau. Jie pa-' atliktas naujas A. Bražins- 
puošti gėlynais ir medžiais, ko veikalas — simfonija 
gyventojų rūpestingai pri-i "Homo sum“ ir kt
žiūrimi. Neapleidžiami ir! A
«rUmiA»rini“ sj sezoną orkestras ruošpnemieocia. . du ,koncertų (po 5

Iš Rygos įspūdžių (rugsė- koncertus kiekviename), 
jo 10 d.) straipsnis labiau-

(E)

Pradėjo 15-jį sezoną

Lietuvos kamerinis orkest

siai liečia darbo jėgos trū.

S vi “S? naujausių lietuviškų knygų.
Č. Kiliulis, S. Kiliulis, B.'
Kriščiukaitienė, dr. J. Kuo
dis, L. Lendraitis. B. ir G.

i

Makaičiai, E. Manomaitis, 
A. Matjoška. kun. A. Miciū- : 
nas. č. Midkūnas, dr. B. Mi- 
konis. P. Navazelskis. B.

dėmesys. Bet kodėl? į
Tai aiškėja iš Lietuvos «oje. Romuvą parko. vado-! -J.S an una, e. • Sto-

pulionis, J. Stašaitis, V. ir E. 
Sužiedėliai, J. Šilimas. A. 
škudzinskas, S. Šmitienė, A. 
Šlepavičius, J. Špakevičius. 
I. Ulpaitė, A. Valančiūnas.

premjero pavaduotojo Ksa- vyhei už leidimą naudotis 
vero Kairio rugsėjo 17 d. parku. Brocktono apylinkės 
"Komjaunimo Tiesoj“ nusa. valdybai ir pirmininkui Sta- 
Ikytų tikslų: parodyti’Tary- siui Eivai už talkinimą, dar- 
bų Lietuvos ekonomikos ir, ir loterijos suoiga- : vXms% A k K^
kultūros laimėiimus nasiek * nizavimą. Albinai Baškaus. ‘

Bronei Meižienei ir Jen^-
tų šeimoje“, kaip "Tarvbų1 kitoms mieloms virtuvės tal- 
valdžios sąlygomis nedide-į kinimkėms, kad visi būtų So
lis agrarinis Pabaltijo kraš..tūs- Kostui Pranckevičiui už 
tas tapo išsivysčiusia indust- ^ar,°.i tvarkymų. Antanui 
rine kolūkine respublika

P<e* padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 

o mes viską atliksime.

SIUNTINIAI-DOV ANOS
{ LIETUVĄ IR USSR!

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

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

SIUNTINIAI, PASIEKI MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

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

CENTRINES {STAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
TeL: (212) 725-2449

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-K878 
HALTiMOKE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
&O. BUS1UN, Mass. 0212Z, 390 W. Broadway AN 8.8764 
CHICAGO, 111. 60622, 2243 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119,877 E. 185tn St. 486-1836
DE1RO1T, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
EL1ZABETH, N J., 07201, 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campuu A. 365-6350 
LOS ANGELES, Gal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 413-0177 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOL1S, Minn.55418,2422 Central Av. NE, 788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 731.8577
PARMA, Ohio 44134, 5432 State Koad 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė. GR 1-3712 
ROCHESTER, N.Y. 1462i, 683 Hudson Avė. BA 5-5923 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236—9th Avė. LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98125, 115516th Place, N.E., EM3-5566 
SOUTH RIVER, NJ. 08882, 168 Whitehead Avė. 257.2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N J. 08611, 730 Liberty St. LY 9-9163
VINELAND,N.J.08360I\irisL Hali, W.Landis A.609-696-9796

rė, O. Vilėniškienė, P. Viš
činis, V. židžiūnas, K. Ba
rimas. A. Kriščiūnas, V.: 
Kuodys, A. Monkevičius, A. 

Jurkštui ir Jonui Venckaus- Burkenalaitis. J. Romanas,, 
kui už .pasitikim, mielų sve- į- Vabukonis. K Šunenas, į 
tolių prie vartų. Vladui Eiki-i ' 1Llsį T <’u^{te
nui už programos garsinima.1 '? aesa1'.. ...
per mokram,. Dr. Petrui .X,,s,ems nuosndziausias 
Bizinkauskui už knygų kio?- ac,u *

Bet, atrodo, dar svarbiau 
ir net svarbiausia buvo įro
dyti. kad Lietuva pati įsi
jungė į Sovietų Sąjungą ir 
dėl to dabar negali atsi
džiaugti "laimėjimais“. To
dėl parodoje — "istoriniu 
dokumentų fotokopijos pa
sakos apie Tarybų valdžios 
paskelbimą Lietuvoje 1918 
metais, Lietuvos Komuni-tn 
partijos pogrindžio kova«. 
aoie Tarvbu valdžios atkū
rimą 1940 metais“ ir t.t.

Rūpinasi, kad per ilgai 
nepoilsiautų

LB Bostono apygardos 

valdyba
ko suorganizavimą. Juliui 
Spakevičiui, Eurografikos 
vedėjui, už gražaus progra-l 
mos viršelio projektą. Juo-į ’
zui Kapočiui už programos! Kitais metais naftą par. 
išspausdinimą. Tautinių šo-i duodančių valstybių aukso 
kių sambūriui ir jo vadovei’ ir svetimos valiutos atsargūs 
Onai Ivaškienei. Sporto klu-1 bus didesnės negu visų pra- 
bams ir jų vadovams Vytau- moningų kraštų, 
tui Eikinui ir Eduardui Au4.|
trui. Sporto varžybų teisė iui!’***’“******’*"’***’**’’* 
Algimantui Skabeikiui. So.j A. ŠKĖMOS RAŠTAI 
Bostono Lietuvių Piliečių1
d-jai ir Brocktono Lietuvių Antano Škėmos raštų I to- 
Sandaros klubui už aukas mas (Nuodėguliai ir kibirkš- 
po 25 dol. sporto varžybų • ty3, Šventoji Inga, Čelesta, 
laimėtojam? dovanoms (sta.'Balta drobulė ir K. Ostraus. 
tulėlėms) pirkti. j ko pastabos) 500 psl.. ir II

Dėkojame visiems, kurie tomas (Julijana. Živilė, Pa- 
Lietuviu diena parėmė fi- (budimas. Vienas ir kiti. Eva-* 
nąnsiškai, nes be finansinės kidė, Kalėdų vaizdelis, Ata-I 
paramos būtų buvę sunku raxia). 440 psl., kaina po; 

Kremliaus ponams pasi- Lietuvių diena surengti. $6.00.
rodė. kad darbo žmogui tiek Dažnai dėl finansų stokos 1
poilsio nereikalinga, ir todėl dau* darbu lieka nei- Abi knygos gražiai įrištos, 
nutarė seikmadienį, lapkri. vykdytu, nes niekas nenori

galva__ didelb 1° laikyti darbo die- imtis finansinės atsakomy- Perkant abu tomu kartu —
bes, - kaina tik $11.00.

Pirmojo ciklo programo-
kumą Pabaltijo regpubliko.Je — Mozartas ir šiuolaikinė 
se. Gimimų skaičius tuose muzika, 
kraštuose esąs smarkiai su-i
mažėjęs: "Net Lietuvoje.: ,r. A,jtrojo ciklo — Bacho ir 
kur tebėra stiprios katalikiš-”r J
kos tradicijos, gimimų skai
čius tiek kritęs, kad nebe.

Vivaldžio kūryba.

Dalis koncertų bus pakar.
daroma jokių didesnių eko.!*?*3 Šiauliuose. Panevėžy, 
nominių planų“. Algirdas MMpedoje, Kaune ir Kap. 
Brazauskas. Gosplano vice-Įsulte’
piimininkas. pasakęs: "Imi-j „ ..... ...
gracijos mes neskatiname.! ri*uJa architektų valdyba 

Susitvarkysime su savo na_«
tūraliu prieaugliu“..

Lapkričio 7 ir 8 dienos So. 
vietų Sąjungoje bus nedar. 

Spalio 17-18 dienom ViLJbo dienos — minės revoliu- 
Į niuje susirinkęs Lietuvos ar. cijos sukaktį. Lapkričio 9 ir 

Iš visų trijų Pabaltijo. rfiitektų sąjungos aštuntasis 10 d. yra taip pat poilsio 
kraštų tragiškiausia esanti. suvažiavimas išrinko naują i dienos — šeštadienis ir sek.

maniems.Latvijos padėtis, kur gimi-' valdyba, kurios pirmininkas 
mų škaičhis esąs labai že-! y™ A- RaMeika. o pavaduo- 
mas, beveik kaip 1940 m. f°Jai A- Cibas ir A. Paulaus- 
Tatai verčia importuoti dar- *as.
bo jėgą iš kitur. Ta pati ten. į_______________

dencija pastebima Lietuvo.! 
je ir Estijoje, kur stengia-' Tuščia 
masi kaip galima produktv. sunkumas.

1
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KELEIVIS. SO. BOSTOR

ŽENTĄ TENISONAITE

Žvilgsnis į praeiti
(Tęsinys)

ŠVENTOJI INKVIZICIJA 

RAGANŲ TEISMAI

Nr. 42. 1974 m. spalio 29 d.

tam ginantis, užrišę akis, sukaustę geležiniais batais ko.
jas, įmesdavo į ankštą bosą, iš kurio ištraukdavo kartą AltOS ŽfiliOS
per dieną ir kaip įmanydami kankindavo. Toks tardymas 
tęsdavosi tris dienas. Mažai daliai iš tų, kurie šiame pra. 
gare pasilikdavo gyvi“, teikia M. Valančius, „užtekda- 

, vo kantrybės gintis iki galo, ir jie, visų pirma moteiys,
• eidavo ant laužo“.

Popiežius Lucius III 1184 metais buvo įkūręs baž. 
nytinį ’ špionažo tinklą“ eretikams sekti. Įtartieji as
menys turėdavo patys įrodyti savo nekaltumą. Jeigu 
jiems tai nepavykdavo, juos perduodavo valstybiniams 
autoritetams nubausti. Nesant dideliam „nusikaltėlių“ 
skaičiui, po popiežiaus Lucijaus kiti popiežiai tą inkvi
ziciją sustiprino. Innocentas III reikalavo, kad valstybių 
valdovai imtųsi griežtų priemonių prieš atskalas. Taip 
pat inkvizitorius pradėjo skilti jau pats popiežius. O po. 
piežius InnocentasIV įvedė dar naujovę: žmones, įtar
tus eretikais, tardant kankinti. Romiečių imperatorius t 
Frederikas 11 1220 metais patvirtino įstatymą: eretikus j 
bausti mirties bausme.

Ispanijoje inkvizicija išsilaikė iki 1834 metų. Pas- 
kutinę ragana ant 'aužo buvo sudeginta 1888 metais 
Peru v ak tybė je. Parva sapienta regitur mundus! 

Bibligrafija

Dr. W. Cahn: Gerute Nederlandse Systematisch Ingerich- 
• te Encyclopaedie, tomas IMI

J. A. C. Brown: Teęhniąues of Persuasion, 1963
J. H. Kruizinga: Tuasen pepyrus en paperbeck, 1965
Robert Charroux: L’histoire inconnue dės hommes depuis 

cent mille ans, 1970
Franz Baumer: Vo® Ziauberkult zur Psychoanalyse, 1970
Martin Koomen: Het ijzige zaad van de duivel, 1973
Tarybinė moteris, nr. 5, 1974
Aarde en kosmos, nr. 6, 1974

Protestas prieš Australiją

Į JAV atstovų rūmų narys 
Frank Annunzio rugsėjo 17 
d. pasakė kalbą, pasmerk
damas Australijos ir Naujo- 
sios Zelandijos paskelbtą 
Baltijos valstybių įjungimo 
į Sovietų Sąjungą pripažini- 
nimą.

Frank Annunzio kalba ir, 
jo pasiūlymu, latvių, estų, 
lietuvių protesto raštas iš- 
spausdinti ”Congressional 
Record“.

Batunas skleidžia knygą 

apie pavergtuosius

AM.

Eretikų teismai daugiausia vyko Pietų Europoje, 
Prancūzijoje ir Italijoje, o raganų teismai paplito į Šiau. 
rėš Europą: Angliją, Škotiją, Vokietiją ir Nederiandus. 
Vėliau tiek eretikų, tiek raganų persekiojimai eina ly
giagrečiai ir tokiom proporcijom: iš dešimties sudegin
tų žmonių devynios buvo raganos.

CLEVELAND, OHIO 

Minės radijo sukaktį
i

LAYVRENCE, MASS. 

Mirė kun. J. Gaspariūnas

i— Sveikas sveikutėlis, tu, į Jie važinėja armabiliais, ganas

Rugsėjo pabaigoje prieš Trumpai sirgęs, spalio 13 
25 metus buvo įsteigta lie. d- ndrė Lietuvių Tautinės 
tuvių radijo valanda Tėvy- bažnyčios klebonas kun. Ju.

. . , x , , j »• t»-x x-, -x- • nės Garsai, Juozo Stempu. bus Gaspariūnas.
Raganiavimas buvo atskalos dalis. Bet netikėti j ra- žio vadovaujama. Ji penkta-į 
is buvo irgi nusikaltimas. „Haeresis ėst maxima ope- dioniak mm R vai iki 9 vai I

mano Maikeli!
— Sveikas gyvas, tėve! 

Tu šiandien labai susijaudi- 
nęs. Kas atsitiko?

— Nugi pustekinis bėgau 
pas tave. Mislinau, kad nie
kada tavęs nebematysiu.

— O kodėl tu, tėve, taip 
galvojai? Aš gi dar nesiruo. 
šių mirti. Pirma noriu baig
ti mokslus, padoriai pagy
venti, šeimą sukurti...

— Taigi, Maikuti! Gra
žiai šneki. Pavėlink tave pa
glostyti. Noriu būti viemas,

°Pe- dieniais nuo 8 vai. iki 9 vai.! Velionis gimęs 1925 m.
motociklais, vaikšto pėsti ir!ra maleficarum non credere“. Šitas sakinys yra knygoje vakaro duoda turiningą pro. gruodžio 13 d. Dūkšte. Lie- 
lėkioja oru helikopteriais, l „Malleus maleficarum“, parašytas domininkonų Hsin- gramą Clevelando ir apylm- tuvoje, Karo metu pasitrau- 
Kaip tikros vainos čėsais. frich Kramer ir Jacob Sprenger ir išspausdintas 1486 me- kės lietuviams. j kęs į Vokietiją, lankė kuni-

— Matai,tėve, labai <Uug tais. Ta knyga pasidarė raganų ir eretikų „medžiotojų“,
tėvų nenori, kad jų vairai katalikų, tiek ir protestantų, biblija,
būtų vežiojami į kitas Ino.* * r

Batuno pirmininkui Kęs
tučiui Miklui paprašius* A- 
merikos Lietuvių Taryba 
nusiuntė 200 egz. prof. J. 
Ereto knygos ”The Foigot- 
ten Balts“. Ši knyga vokiš
kai buvo išleista Europoje, 
anglišką jos vertimą išleido 
Altą, ispaniško vertimo me
cenatas yra prof. B. Vitkus, 
prancūzišku vertimu rūpu 
nas inž. Venckus mecenatas 
dr. L Kriaučeliūnas, o itališ. 
ka laida rūpinasi grupė at
eitininkų sendraugių, ku
riuos organizuoja kun. A. 
Stasys.

Daugelis domisi Lietuvagų semmanją Eicihs3tate.
Lapkričio 24 d. tai sukak- Atvykęs į JAV. įstojo į Sa

van arola kunigų seminari-j Į centrinę Amerikos Lie. 
ją Scrantone, kunigu įšven- tuvių Tarybos būstinę datu 
tintas 1955 metais. Kuri lai- j gelis, ypač studentų, krai
ką ėjo kunigo pareigai WiL piasi, ieškodami informaci- 
kes - Barre dioceziioje, o ! jų apie Lietuvą. PvZ., plis. 
nuo 1960 m. lapkričio 11 d. kutiniu metu kreipėsi stu-

ciai paminėti 
koncertas.

rengiamas
kyklas, toliau nuo namų. Jie t Popiežius Grcgorius IX 1233 metais savo ruožtu in. 
priešinasi. Valdžia nenori, jfviziciją dar labiau sustiprino. Jis paskyrė inkvizitoriais
kad nepatariantieji- yažio-- jjomininkonu ir pranciškonų vienuolius, kudtie galėtų SLA 14 kp. susirinkimas 
jmiui susimuštų su tiąs,ku- rrie tokiam vM&JU^Ma. **“u stlikti savo uždavini- Kad“*i 
ria. Užtat ir pakviM^Tpo- ^davo Vlenuolynams’ tai tle JT vienuolynai darėsi vis 

licija.
po-, < e. /

. . "■ Z*
Bet vis tięk. Malki, y- 

ra neviemastis. Kodttiškal-

, turiugesni, juo daugiau eretikų ir raganų patekdavo ant 
laužo.

Visuotinis.. SLA kuopos 
narių susirinkimas buvo spa
lio 6 d. Genovaitės ir Albino

buvo Lawrence Ifetuviu. dentė K. Hobner iš Baltimo-
Tautinės bažnyčios klebo. rėš, E. KoncevieiStė iš E- 

i vanstono, G. Burna iš Cent- 
, rai Islip, N.Y., ir eilė kitų.

Karsokų namuose. Jam va. j nas.

Ispanų inkvizicijos galva Thomas de Torąuemada Kun. J. Gaspariūnas pri-
DraziuIls’ klausė SLA 14 kuopai, da.

Povflas Šukys pranešė a-’lyvaudavo vietos Altos po- 
Vasa-

kaid tu tas pats esi, kaip a-;?jį5ai F* auto da iė (deginimo ant laužo) išradėjas. 1559
nuočės esi buvęs. L* Stovai įhj-SSt- - gegužės 21 d. Valladolid’e jis sudegina iš karto 30 ži

Yra fSvp Skn iataivmas niU» 0 kitus uždaro kalėjime, ’kad sudegintų kitą kar- pie praeitą vasarą Bostone; sėdžiuose, kalbėdavo Vasa- 
! ir baigta norint pralinksminti karalių Pilypą 1L.,grįžtantį iš įvykusį SLA seimą, kiek ii- rio 16 minėjimuose ir kt Jis

V KpHorlanaii Soviiui tais nuttAM Auiamuimi eiau sustodamas nrie kuooai buvo ir senas Keleivio ?kai-

— O kodėl 
būti kitoks?-

aš turėčiau

— Tu. sūneli, per ta savo 
mokslą visai neįveizdi. kas 
aplinkui darosi

m. 
zmo- AUKOS S. KUDIRKOS 

FONDUIno io minėjimuose ir Kt. jis
Nederlandų. Sevilloj tais pačiais metais sudeginanti giau sustodamas prie kuopai buvo ir senas Keleivio kai- dr Antanas Kltilftte

matau, kad Amerikoj* nėm žmogus ir 80 nubaudžiami, nes jie galvojo lygiai taip svarbių reikalų, kurie į seLj (Rochester’ N Y )’ ž™**
jokios vienmatis* Be to, M- pat, kaip ir Liuteris. Su aukomis ant laužo buvo sude- mo darbotvarkę nepateko. ,nus su visus mokėjęs >ugy- ir keturi vtiL

------  _ _,_x_ ------ - —---------x---------------------------- į venti žmogus. kai parėmė Simo Kudirkos
Fondą po $5.00 nuo kiekvie
no šeimos nario, iš viso $30.

— Ne, Maiki, dabar aš

— O kas čia ypatingo da-‘ kyk man, ar
ninkai galį 
Bostono LŠ 
saliūna?

rosi? /•
— Taigi, ar nežinai, kad 

valdžia su policija pradėjo 
vaikus vogti? Susodina tuos 
iskalninkus į tokius gelto- samon^ 
nūs amvfoilius ir išveža....
Visą praeitą nakti mislinau, 
ar ir tavęs jie nenukidnaji- 
no? Vedlug to, net širdis 
pradėjo kitoje krūtinės pu
sėje baladotis.

— Tėve, nei valdžia, nei 
^policija moksleivių nekidb 
napina. čia tik teisėjo Gar- 
ritti įsakymafc vykdamas, 
kad baltuosius sumaišytų su 

‘juodukais, poitorikiečiah, 
kiniečiais, joponais ir ki
tais. Tai daroma tam, kad 
sulygintu visos Amerikos 
•gyventojus. Kiekvieną rytą 
iš baltųjų apgyventų vietų 
moksleivius i:veža i spalvo- 
tojų mokyklas, o iš jų atve
ža spalvotuosius. Po pamo
kų juos visus vėl atsral veža 
pas jų tėvus. Tai ir viskas.

— Palauk. Maiki, o kodėl 
tavęs į tą vežiojimą neįfi- 
geriavo?

— Aš. tėve, mokausi uni
versitete. o tas vežiojimas 
privalomais tik pradžia.- Į 
moteliams ir aukštesniųjų 
moky&lų mokiniams.

— Aha. Tavo versitetuo- 
se niokosi jau gustabarėie ir 
stiprūs vyrai, užtat vežioto- 'gerti?

urė4- gintos ir jų knygos. Todėl nenuostabu, kad. tokiu tempu p kuopos kuklaus iždo'
S?’ *kelbiant artimo meilę’ du amžius Ispanijos gyven. nutarta skirti auką Tėvynės! Jo laidotuvėmis rūpinosi 

Plbėckl įojų skaičius sumažėjo, ir iš dvidešimt milionų ispanų Garsų radijui ir laikraščiam’ parapijos komitetas: pirm. 
. į krtBšte liko tik šeši milionai.. Inkvizitorius Torąuemada — Keleiviui ir Draugui. Piesliaikas. sekr. Amelija

— B kur, n«r' p«r aštuonioliką savo valdžios metų sudegino 10,220
monę išmonių, o apie 97.000 nuteisė galeroms. , Metinis narių susfrinki-

! mas numatytas kviesti gruo.
Keista, kad 16-17 amžius, renesanso periodas, ati- džio 1 ar 2 dieną, 

dengia greta kultūrinių laimėjimų savo tamsius prietaJ , . . . , . _ o H
rus ir baisių persekiojimų beprotybę, kuri siautėjo l»- 'nė8 bedama visus daly" 
biau, negu viduramžių pradžioje. Pažymėtina, kad tieki^ p j ’ be
Liuteris, tiek ir Kalvinas taip.pat šventai tikėjo į raga-j Sly^mo 
nas.

i.. ■ Išmonių, o apie 97.000 nuteisė galeroms,
” O, BtdllCa9

monė. Ana, Jfcentas
Zacirka angefekuM'jN^eto/ ’ 
se išskaitė, kad gi
lėse, bet ir salįūriųpse/bts 
Įvesta tikriausioj^
Sako. norinčius 
juodžius iš 7 
sais atveš į Sau 
baltus veš į, Ro! 
juodžius, kad; 
visiška lygybėj 
liūnai to ur
dyti, tuos valdžia^
Ar tu tai žinai,

— Taip, tėve, smičiau ir 
aš C. McConagle rištą, ku
riame jis aiškina, kaip iš'
€harlestowno baltieji alaus 
mėgėjai bus vežioĄmi I Chi. 
natovno barus. Bėt tu tėve 
turėtum žinoti, kai PUieSv 
kldbas nėra saHOIM* i kari 
kiekvienas praėivM JtB ięt 
tt. Jame gali lankytis' tikta* 
to klubo nariai ir jttarečiai 
Jokios intometin jame 
niekas negali 

— Tai rokuotas?* kad ioks 
5voda3mtfa neėnlM 
tono Piliečin kM» Uftežfes
ir niekas ii San BtėiĮrtto iau „įBkųstą raganavimu, žavėjimu ar būrimu žmogų 
veš manęs j Rofcdtaf alftn teismas įkalindavo, tardydamas, ar jis kaltas, ar ne. Pri. . .

___  ripažinusį kaltu teisėjai tuoj pat pasmerkdavo sudeginti. I P®*-’ *au.a $8.00.
jai bfio, kad negautu per’ ■“ Delio gan aus» rimas, <’pį»0 atveju, jei kaltinamasis gynėsi esąs nekaltas, jj .. . ._____ .
marmūzę. O su vaikais tai.ttia. w ‘mesdavo, surišę rankas, į vandenj. Kuris veikiai nuskęs.

te *Vhp^d‘v° betvi±"’
maga man, aoaei oa»oosio.|H* plaukta, bent kiek plūduriuodavo vartdegis pavirMnje, 97ooo»nd«n 511 mU kaisss.ivssvž.ds:”S”“*

Šių laikų modernūs rašytojai, rašydami apie raga
nas, sako, kad negalima inkvizitorių k teisėjų kaltinti 
mūsų laikų normomis. Pennethorge Hughes mano, kad 
teisėjai buvę rimti vyrai ir norėję savo pareigas atlikti 
sąžiningai, kaip jie tais laikais jas suprato, fee to, nerei
kia pamiršti, 'kad tuo pat metu, kai raganų teismai smar
kiausiai siautėjo, buvo išimčių ir tarp pačių dvasiškių, 
kurie atvirai ir moksliškais argumentais įrodinėjo, kad 
tikro raganavimo nėra.

Raganų teismus pirmieji uždraudė olandai. 1610 m. 
Olandijoje įvyko paskutinė byla, ir raganavimu apkaL 
tintą moterį teismas išteisino. Kituose kraštuose raganų 
teismai baigėsi: Anglijoje 1684 m., Amerikoje 1692 m., 
Škotijoje 1727 m., Prancūzijoje 1745 m., Vokietijoje 
1775 m., Šveicarijoje 1782 m., Italijoje 1791 m. Lenki- 
jtje 1859 m.

O Lietuvoje vyskupas Valančius Žemaičių Vysku
pystėje aprašo štai ką:

Mirė

Spalio 8 d. mirė senosios 
kartos ateivis Liudas Parše, 
nas, 80 m. amžiaus, palaido
tas Kalvarijos kapinėse. Jis 
vertėsi statybos daibais. Gy
veno vienišas.

Spalio 11 d. mirė naujo
sios karto3 ateivis Vytas Ma
žeika, palikęs liūdinčią žmo. 
ną ir dvi dukteris su šeimo-

Prof. dr, J. Puzinas buvo 
pirmasis aukotojas, įnešęs 

Pažymėtina, kad velionis $25.00.
visą gyvenimą mokėsi. 1967, «
m. Bostono Universitete jisuFondui snpsate 
gavo slavu kalbų bakalauro ^1U0 a"resu:
laipsnį, Merrimack kolegi
joje studijavo inžineriją, 

j Lietuvoje dar tebėra gy
vi ’jo tėvai Emilija ir Petras 
Oaspariūnai, brolis Petras ir 
3 reserys — Eugenija, Mela
nija ir Valerija.

Stundzaitė ir kiti nariai.

Simas Kudirka Fond «/o 
Liberty Federal Savings A 
Loan Assn., 202 N. Brosd 
St, Philadelpliia, Pa. 19MB.

t 9

Yra ir daugiau mirusių

Petras Baltuškoms, 86 m., 
Aleksas Sidlevičius. 64 m., 
Bronė Jurčikonytė - Šauki- 
mienė, —visi palaidoti Lie
tuvių Tautinėje kapinėse. 
Ieva Aidukienė, kilus jos 
namuose gaisrui, pritroško

šis bankas yra lietuvių ži
nioje. ir į jį galima kreiptis 
lietuviškai.

mis. Lietuvoje velionis dirbo į >r nuvežta j ligoninę mirė. 
prie geležinkelio Joniškio
Motyje.

A. Plavičius
J Altos narė J. Stapulionie- 
nė išvežta į ligoninę. Linkiu 
greičiau pasveikti.

• «

Grzi žodynai
Angtų-rietavią kalbų žo

dynas, V. Beravykas, nauja 
laida, apie 31,000 žodžių.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Paguoda, akimirksnių kro

nikos antroji dalis, Bronys 
Raila, 374 psl., kaina minkš. 
tais viršeliais $5.00, kietais 
— $5.50. šioja knygoje, be 
kitų dalvfeu. telpa Įdomūs 
Pronio Railos straipsniai a- 
pie poetus Leoną Škabeiką 
ir Joną Aistį.

Išleido Nidos Knygų klu
bas. I Ladbroke Gardens, 
London W n 2PU. Gr. Bri
tam).

Šv. Pranciškaus parapijos 
kfebonas vra ne kun. A. Ju. 
siūs, bet kun. Alfonsas Ja
nušonis.

M. Stonie
Tos pačios motinos

Jungtinėms Tautoms H-
laikyti JAV kasmet Ulei- (KriMijonss, AntaniliA A. 
džia »60miL Ten dabar p. domae), perite Pradas D. 
139 valstybės, ii kuriu 92 Girdžius. 170 psl, Mm H 
nėra sumakėjunos jom»• Išleido Lietuviškos Knjąfos 
skirto mokesčio. Jų tarpe, klibas, 4545 W 63rd 8t 
aišku, yra ir Sovietų S-ga. Chicago, III. 60629.
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1974 M. LAPKRIČIO 3 D., SEKMADIENI

Algirdas Landsbergis skaitė Kasmet išverčiama apie Paragink tavo pažįstamus 
. - , 50,000 knygų. Daugiausia išsirašyti Keleivį. Jo kaina

savo auryog verčiama iš anglų kalbos. Ii, metanas $7.0(x

Praeitą šeštadieni Bosto- 37 ,r*
10 Kultūros klubo progra. “«•'» 
noje dalyvavo svečias iš 10 l vokiečių. IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Solistė Audronė Simonaitytė

Prez. ANTANO SMETONOS 

100 mėty sukakties minėjimas 

Bostone š. m. lapkričios 3 d. 

prasidės 10 vaL ryto pamaldo

mis šv. Petro parapijos bažny

čioje, So. Bostone.

šv. Mišias atnašaus ir pamokslą 

pasakys prof. dr. STASYS YLA. 

Pamaldose giedantiem solistai 

akompanuos komp. JERONI

MAS KAČINSKAS.

Jew Yorko rašytojas Algir- po 3 iš skandinavų, italų Įr|norehwl<įį Vl>ąCodman RiH
‘as Landsbergis, kuris čia 1 11 lotynų * Aye ^a^-toouJtaoniaėa) 2
Volfą oo„A Vnrv I™kų kalbų. šeimų gražiame name.su dideliu

Dr. Antanas Butkus

Solistas Benediktas Povilavičius

• Iškilmingas minėjimas įvyks 3 vai. po pietų So. Bostono Lietu

vių Piliečių D-jos trečiojo aukšto salėje.

• Paskaitą skaitys dr. ANTANAS BUTKUS.

• Meninę dalį atliks solistai AUDRONĖ SIMONAITYTĖ ir

BENEDIKTAS POVILAVIČIUS, akompanuojant SAULIUI 

CIBUI. . I

• A. Smetonos raštų ištraukas skaitys FELIKSAS KONTAUTAS 

ir BIRUTĖ ADOMAVIČIŪTĖ.

kaitė savo draminės kury. j 
ištraukas.

Šiltu humoru paspal vintu
’.odžiu nupasakojęs savo ke. 

Ilią į dramaturgiją ir teatrą.! 
| rašytojas paskaitė ryškesnes!

cenas iš savo dramos kuri-j
■ių "Penki stulpai turgaus 
uk/tėie“, "Meilės mokyk. 

Įla“, "Barzda“, "Vėjas gluos
niuose, Gluosniai vėjuje“ ir 

|kt. Reikia pažymėti, kad au. 
korius savo kūrybą skaitė su 
Į gero aktoriaus talentu, kaip 
•etai rašytojų tarpe pasitai. 

[ko, ir gausūs susirinkimo 
■dalyviai turėjo malonią pro- 
Igą iš paties rašytojo lūpų ar.

UETUVOj žemėlapi a 
Turime i.ie.uvot' žemėta 
ų — uz •>» -‘-nųy už -S2.5-

01EVO KARALYSTĖS ŽINIO

T ę s 1 n y s \ Nr. 32

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

MINĖJIMUI RENGTI ORGANIZACIJŲ KOMITETAS

sadu vienam ar dviem suau.! 
gusiems. šildomas garažas, su} 
uttldais arba be jų. Rami vieta.

Rašyti: 12 Codmaa HiH Avė, 
Boston, Mass. 02124. Telefonas: 
287-0275.

NORI SUSIPAŽINTI

5 Našlė, patraukli, linksmo bodo, 
neturinti v Jlnai^inių sunkumų,

Didžioji ekonominė konferen
cija, susidedanti iš šešiasdešimt 
šešių tautų, kuri buvo laikyta 
Anglijoj 3 1933 metų vasarą, kad 
ir buvo bergždžia savo užsimo
jime, vienok pateikė gerą iliust
raciją, parodančią, kaip dabar-

tik vienius nuobodulį, nori su
sipažinti su vyresnio amžiaus 
vyru.
Rašykite Keleivio adresu, pažy
mėdami "Koteliai“.

e • •

JOHN’S HAROVAKE

9M W. Braadvmi

Se. Bo.ton, Man. 02127 
Pi uiti ė n ir BAB Senule 
TeLs 20B-SS3S (kbeio) 

288-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA

Beniauna Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
B stotiea WLYN, 1390 M- 
focflclų Ir tt atottau FM, 
101.7 me.» veikia ėekniattfe- 
niaii nuo 1 Iki 1:30 vai. dta» 

.nų. fMrdoodama: V&taustų 
’ąaaeatiffiu štatų santrauka 

r komentarai. muziką* dal- 
io$ Ir Magdutėa pataika.

m

* o♦ u
’ v

Ieškau gyvenimo draugės, 35-45 
metų amžiaus, katalikų ar evan
gelikų tikybos, netekėjusios, 

»>: ■ašim ar persiskyrusio*. .Esu
, ... ividutinio amžiaus amatininkaB,į vieną glaudžią nuo kits ki o ĮUrįų,gavaran|l|n£ą verslą ir ne

prigulinčią grupę. • tarta
londono konferencija buvo . _ nrirrr- f rlr

sušaukta kaip atviras pripažini-.
mas fakto, kad jei tautos nebe- , . .j KrlrMo ndrcnu nažTmf' 
įstengs susitarti ir sugalvoti ko- ^“.V****?* auresu. pasyme- 
kią nors vieningą ekonominę ir.jy8 URU1
piniginę politiką, tui visa civili* 
zacijos statyba turės griūti. Bet, 
deja, jokio tikro susitarimo to
je konferencijoje nebuvo pa
siekta; pasekmės gi buvo to
kios, kad nuo to laiko tautos lyg 
pablūdusios ėmė skubotai gink- 

| luotis ir rengtis prie galutinės 
kruvinos kovos už viršenybę,

• kuri kova būtinai turės virsti 
j jų visų sunaikinimu, tikrai taip,
'kaip pranašystės išpranašavo.
< Taip Sofonijas išpranašavo, 
kad visos tautų pastangos susi
rinkti ar susikuopti “paskutinė- 

r. niekais; ir pa
skirtoji priežastis tokiam nepa- ■ 
sisekimui yra ta, kad jau atėjo 
laikas Dievui išreikšti savo tei
singą rūstybę prieš saumylingą 
ir sugedusią visuomenę — prieš 
pasaulį, kuris paviršutiniai va
dinasi Jo vardu, bet tyčia ne
klauso Jo įstatymų.

Į Pranašas skelbia, kad Dievo

tinė ”tautų šeimyna“ “pabaigos , 
čiau pažinti jo modernistinę, metu“ aktualiai buvo * * ‘

| dramaturgiją.
Algirdą Landsbergį pub.

Pikai labai vykusiai pristatė 
(klubo pirmininkas Ramūnas 

Condratas.

Spinney & Kelly 
Reai Estate

(48,

Dažau ir Taiaaų

1974 M. LAPKRIČIO MĖN. 9 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VALANDĄ VAKARE 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos III aukšto saleje 

ruošiamas

VAKARAS - REVUE

711 East Broadvray 
South Boston, Mas*.

TeL 288-1566 
1.

•outh .Bostone, .E. Broadway 
— parduodamas gražus mūrinis 
|-tanias. Galiam laisvai gyventi 
š nuomos. 10 kambarių su 3 

| moderniomis voniomis, 2 zonų 
•ildymas. dideli, stotogūs miega- 

ImiciL didetis Iudbiab. viflkBBi 
GaHma tuoj pat isi- 

Įkraustyti. Skaldai atliekami fi
nansiniai patarnavimai. Skubiai 
narduodnmas. Kaina $39,500. 

2.
ity Potat — $

Įbarių) aam 
nys. bafbsaali didelis kiemas, 

Įgraži vieta, arti autobusai.
Kaina $35,000. 

* -
South Bostone — 1 febuos mū
rinis mama, 9 kambariai, dvi 

I keramikos vetftaej moderni vir
tuvė, ctntikės SHdyams, saujai 
remontuotas. Kaina $19,000. 

4. •
South Bostone —* seniai veikian- 

i gerai įrengta pelninga kafete-
I rija su antra iam s enkite 7 kam- 
I 'tariu butu. Savininkas išeina į

tarnus iš lanko ir
Lipdau popierius ir 

viską, ką pataisyti taikia. 
Naudoju tik goriausią

'AR&8RA8 

Ava.
JONAS STi

ToL 00 5-5964

butu <4-5*4 kam- 
3 tadymo kros-

tartų nu 
pensiją.

• Programą atliks BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS, vadovaujamas komp. JULIAUS GAIDELIO, 

solistė BIRUTĖ O. ALEKSAITĖ ir solistas NOR BERTAS LINGERTAITIS.

• Šokiams gros geras orkestras, bus skanių užk andžių, veiks baras.

. Visus maloniai kviečia atsilankyti BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Lapkričio 2 d. Balfo 30 m. 
sukakties banketas Brockto
ne, National Cafe, 666 N. 
Main St.

Lapkričio 3 d. So. Bosto
no Lietusių Pilieči ų d-jos 
ealėje Sandaros Moterų klu
bo našlių karalienės rinki
mai.

Lapkričio 9 d. Bostono vy
rų seksteto vakaras So. Bos-Į 
tono Lietuvių Piliečių d-jos Į 
III aukšto salėje.

Lapkričio mėn. 10 d. Šv.' 
Petro parapijos bazaras So. į 
Bostono Lietuvių Piliečių' 
d-jos salėse.

Lapkričio 17 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
75 metų sukakties minėji
mas.

Lapkričio 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje ramovėnų Lie- 
tuvo kariuomenės atkūrimo 
56 m. sukakties minėjimas.

Akyse — kaip šUkas, oi 
akių — kaip vilkas.

•meeeeeeeeeMeeNeeeeeMeeM*MeMeeeMeMiMeMM««eMimeMiMNiMMn
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins- 

■ tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oe. 1$ savaičių vartojimui. Jū- 

I sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
I RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IR. $0650. JIB 
I Atstovybė, 2496 Daugall Rdn Wtadsor, 12, Ont, Caaada. 
I JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Dufeburgerstr. 7-1$, W.

Germany. Vaistinėse: J A J, 2557 W. $9th SL Chfcage;
50th Avė. & 14th SL, Cicero, 1640 W. 47th SL, Chicago,
2923 N. Mlhmkee Ava, 1147 M. 
ir kitur.

meeeesMessueMmeeeeNemeeMmoMeMiNeNemMomMiNUMeN

Biznio reikalais kreipta | 
Baltlc Florizta gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vray, So. Bostone. Telefo
nas AN 3*0489. Tta tamta
mas Ir Khletata

DRAUDIMO AGENTŪRA 
At'ieka įvairių rūšių

Krelptta i 

BRONIS KONTR1M

Sa. BoSUa, 
ToL AM

•2127 
S-17S1

b AVA1TRAAT1S

Nepriklausoma

LIETUVA
iaformuoja aaaiiytojas aplr pasaulinius ir
įvyktas, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai patamko 
apie visos mūsų visuomeninta.* bei kuMrtatao klaustmuo. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laUkų skyrių, kuriame taukia
me abt|MKių pasisakymų ir noomoaių kiekviena vtaiema 
svarbią problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIErilVA“ yra dtaamMtau mūsų ». 
*fvijes taSkrattis, ieikąs naujų bendradarbių bei Idėjų, vk> 
suomei atviras kiekviena nuomonei, burta kovoja ir diroa už

mmą “

9 
oM

H

kerštas bus išreikštas tokiu bū
du, kad Jo “uolumo ugnyje bus 
praryta vilti žemė“. Jei ’’žvė- 
ris** galėjo “praryti žemę“, — 
kaip jau buvo aiškinama, —tai 
ji taip pat gali būti “praryta“ 
Dievo uolumo “ugnies“, nes 
kiekviename atsitikime vartoja, 
me simlx>linę kalbą, visai nelie
čiama žodinės prasmės žemė, 
nei nenurodoma į žodinės pras
mės žvėrį arba į tikrą ugnį. j 

“Ugnies“ simbolis labai aiš-j 
kus. čia juo parodyta galutinas > 
sunaikinimas dabartinės saumy-! 
lumo santvarkos, po kurios at-1 

;©is Kristaus Karalystės admi-i
. .. nistracija. kud per ją žmonės?

pou t n Bostone, E. Broadway — galėtu turėti progos sugrįžti ir, 
įiamai su grožio salonu, pilnas tarnauti tikrajam Dievui. i 

8**°®žum Į K*“! Soūmijo pranašystė visai 
Kama $30,000. j nenurodo į žodinės prasmės že

mės sunaikinimą, nė į visų ant 
žemės esančių žmonių sunaiki
nimą, yra biškiai parodyta 9-je 
eilutėje, kuri skaitosi: “Nes tuo
met (po ugnies) aš vėl duosiu 
žmonėms nesuteptą kalbą (tie- 
ftą), kad visi šauktųsi Viešpaties 

1 vardo ir tarnautų jam sutarti
nai.“

Tasai aiškiai pa1^0- kad 
žmonės nebus sudeginti, bet tu
rės progos grįžti pas Dievą ir 
tarnauti Jam po to, kai simboli
nė “žemė“ bus Dievo rūstybės 
uolumo “ugnies praryta“ — dt 
džiojo “suspaudimo metu“. 

SKYRIUS vin 

Vienintelė pasaulio viltis
Pilnas žmonijos padermės at- 

stoigirrAts į tobulos sveikatos, 
laimės ir amžinojo gyvenimo 
Stovį visą pasaulį siekiančiuose 
Ediniškuose namuose yra tai 
Sutvertojo išreikštasis tikslas, 
kaip parašyta Jo žodyje, Bibli
joj*.

Protas mums sako, kad tai y- 
ra taip, kaip turi būti. Nes jeigu 
Dievas sutvėrė žemę žmogui ir 
žmogų žemei, juk būtų neprotin
gi manyti, kad Jis leis priešin- 

s, apgaulingoms ir maištin- 
ms jėgoms visuomet kliudyti 

meilingiems sumanymams; 
arba nevu esą galima priversti 
JI pakeisti savo nutarimą, kad 
ttgelbėjus nors keletą n savo 
žmogiškų paduotinių, perkeliant 
juos į kitą gyvenimo stovį arba
taiyzą.

CANADA

Metinė prenumerata JAY*«e SSJM 

Adresas:
7722 George Street,

"GARSO BANGŲ*

PROGRAMA 

Šimdije
[stottaTvYB

Atao 9:00 iki 8:30 v.

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTA)

jo daugina kaip SROTYNB MOKJNVS dofartų

ptti, BtaSUDVlEMUllIAB

3B2 Mfest Broadvmy,
KARL MICHELS ir ROBERT OWENŠ

siūta
PILNĄ AKIŲ AFTARRAVBIĄ

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINfMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS •
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKtmi%

• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS RtlKMENB

Būtinu atveju — PAGALBA FU 1 VALANDĄ
Goltaut susikalbėti lietavlšftat f

MedfcaM (Vsifam)
2«B-SS99r

K'

1 Kas domitės Tiesa, mes pri- 
vefttri spaudos. Kreipta 

tės štao adreso:
LKbuanian Bible Students, 

212 E. ’rd Street, 
Spring VsRry, Iš. 613M. 

(Skelbimai)

mm tlOftta fltf DfcštaM 
A|

- ♦ •

name.su
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KELEIVIS. Sa BOSTON Nr. 42, 1974 m. spalio 29 d.

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
STEPONAS KAIRYS

Mirė Fdroiindap Brazaitis • Velionis Edmundas 18 
;metų dirbo Boston Herald 

Spalio 24 d. Stoughtono į laikraščio raidžiu rinkėjų,
Goddard Memorial ligoni- į priklausė jų unijai ir So. 
nėję trumpai sirgęs mirė Bostono Lietuvių Piliečių 
Edmundas Brazaitis, 55 me. draugijai.
tų amžiaus, prieš 2 metus j
mirusio visuomenininko Po. į Jo liūdi žmona Jane, sū- 
vilo Brazaičio sūnus. Spalio; nūs Edmundas ir brolis inž. 
26 d. palaidotas Mt. Hope' Zigmantas su šeima, gyv. 
kapinėse Roslindale.. kur ii-’ Cincinnati, Ohio. Jiems mūJ 
sisi ir jo tėvai. sų gili užuojauta.

Vaikų darželis jau vėl 

atidarytas

Dėl patalpų trūkumo bu
vęs uždarytas Bostono litu
anistinės mokyklos vaikų 
darželis nuo praeito šešta
dienio vėl pradėjo veikti. Jis 

į yra tose pačiose So. Bostono
minėjimas - koncertas • aukit. mokyklos patalpose 

| (Thomas Park), j kurias grj. 
‘ žo ir lituanistinė mokykla.

Vietines žinios
Sveikino ii Italijos | Arkv. J. Matulaičiui skirtas

Žentą Tenisonaitė - Hel-' 
lemans, Keleivio bendradar-! §js minėjimas buvo spa- 
bė. nuolat gyvenanti Belgi-Hio 27 d. So. Bostono Lietu-
joje, atsiuntė sveikinimų ir 
linkėjimų visiems pažįsta
miems iš Italijos (Sorento).

Mirė Veronika Grigienė

Spalio 22 d. Melrose ligo
ninėje mirė Keleivio skaity
toja Veronika Grigienė, pa
likusi liūdinčius dukterį Flo- 
rence Knox, sūnus Juozapą.
Edvardą ir Robertą su šei
momis. Buvo pašarvota J. 
Lubino šermeninėje ir spa
lio 25 d. palaidota N. Kalva
rijos kapinėse.

Aukos Baltui

A. Mažiulis—$15, A. Du
bauskas, V. Izbickas ir J. 
Sonda — po $10.

Visiems dėkoja
Bostono sk. valdyba

vių Piliečių d-jos salėje. A- 
pie arkivy?k. Jurgį Matulai
tį ir jo šventuoju pripažini
mo bylos eigą1 kalbėjo prof.
Stasys Yla.

Gražia meninę programą 
atliko viešnia iš Kanados so
listė Gina Čapkauskienė.

Aukos Simo Kudirkos 

{ Fondui

Aldona Andriušienė au
kojo $20.

Po $10: Juozas Kapočius. 
Antanas Matjoika, Stasys 
Augonis, Jonas Vasy?, An
tanas Lizdenis, T. Bogužie- * lyguti 
nė, J. Mikalauskas, Ona Vi-Į 
lėniškienė ir Juozas Daval 
ga.

Daiželis veikia šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

Šiemet atidaryta ir visai 
lietuviškai nemokantiems 
vaikams lituanistinės mo
kyklos klasė, kurioje ‘jau yra 
10 mokinių.
Lietuvių Darbininkų d-jos 

susirinkimas
Lietuyių Darbininkų d-jos 

21 kuopos susirinkimas bus 
ši sekmadieni, lapkričio 3 
d., 1 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piiięčių d-jos pa-( 
talpose.

Visi nariai kviečiami da-l

C. Janeliūnienė

Spalio 11 d. 2,400 policiJ 

Po $5: Jeronimas Kačins- ninku,Vkūritt saugojo moly-j 
kas, Kazys Merkis ir Bro-įnių vežiojimų, jau sumokėta! 
nius Paliulis. *$1,300,000. O kur dar kitos1

Julija Leščinskienė —$3. išlaidos
1

SOUTH BOSTONO U ETŲ VIŲ 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 aastebiati!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

{NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metę 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST, QUINCY 

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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868

Senas parvirsta ir negir- Už Rbaies netik jaučius
tas.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

yra yienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery, nori siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces-

tarao Į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia bai*

lietuviškai, pataruau* 
greitu ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Cin galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktą, tinkamų Lietuvoje, 
lakai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

V. I. ALBUMĄ 
S2S EAST BBOADWA? 
8OUT* SCSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Banjamia Mcor« Dažai 
Fopteroa 3i<ncnw

Stiklas '
Fla^kla reikmenys

Beikmenys plnniberiama 
Vtef.M* va^eilae daiktai

Telefonas: AN 8-2806
^Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarmo

IP8 DINIS 
OPTOMET RISTAS

Valandos:
nūn 9 tat. ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

Seath Boston, Mane

Peter Miktvjtu
CMMt »M4«
<9 Čhutrii Street

R. MUtan,
Atiteka rtea _____ __  .
to ir pratektajam darbas tt 
ka ir ▼Maja, gyvcMi 
Mario paatata, parai 
laviną. loakHa 
landų vakam,

Tefcfem

TEL AN 8*2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTR 
Valandos:

; nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečia&eniais—uždara 

445 BROADWAT

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas
aeeeeeeaoooooooeaaoeoooeoooooooeaoeooooooooeeo

Ę The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytoją re 

eoptos ir turime visuo gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit J lietuvišką vaisUną.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. &, Beg. Pbarm.

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

Mefuma AN 8*0080

Nes I rai. ryte iki 8 veL vw išskyrus šventadienius Ir eekm.

soooeooooooooooooouuet

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ
žmogaus — be ydos.
M**«********»z******************* »

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Neirton Ceatre, Mane. 02159 

TaL 132-2648
aaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaa***********

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos

jų plokštelę. Kaime $6.00.
Paštu

rrrrrrrrrrfUJJfrr r- ......................................

)

Laisvės Varpas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street, 

Worceater, Mase. 01604 
Tat. 796-3347 

Tiesiai tt Worcesterio 
čiam įvairius siuntinius i Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomas 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
ngą. Turime vietoje {vairią via 
tinės gamybas ir importuotą 
prekią tt kitą kraštą riesi ie* 
momia kaiaomia. Be ta riMI****- 
me sulotą, pinigus ir galite už
sakyti Ją gamybos prekes, čia 
aumokšsfto pinigus, o g 
ten vietojo galės pasirinkti nž-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ŽVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO J LIETUVĄ 
r Intus Rusijos

Pristatymas greitas k 
garantuotaa

Prekės parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių

šaldytuvus ir pan. 
Naujas ved ėjas

Atidaryta darbo

LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadleniatt 11-12

AM 1,430 KC tt WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton, Mane. 02402. TsL 580-7208

Taipogi tarpininkaujame

Ba pas save | sveiku

SOUTH BOSTON, MASS. 
eeaa**eeeeee*Baetoaaaaaaaaaaaaaaaa<aaarwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaa>Baaaaaaaaaiaia

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 
Skambinkite 268-2500

SAVEAT

AYEAR

4-ynr tom, cfcpmtt 
Ccrtificatcs-SlOOO

N S T OIL tt. Ine. 208M£ AYEAR

2’/M-veartefm 
Uepoiit $1000 mintami

tai ir

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL pus. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

Sa Boston, Mase. 02127 
TeL 2680066

Atsilanką {siti- 
Vedijaa A. ągkyrtamU 

'**M*Mvaaaaaaaaaaaaa*Miaaaa<a«Ma«*«a|M*oeo**e**e**MM***e*e**e**

841 E Broadvray Sa Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas 
Q Automatinis lįpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo' įrengimas

Skambink ita

'268 -4662

6.8116^
1-2%-vear temt doporit 
CTrtificates $1000

AYEAR

AYEAR
flO-etaynotteS 
$500 minimuos

5.475-5’ft AYEAR 

ngulsr sccousg

The Federat reąufattons tffeetfng tftee MW ssttnąs 
certifieate$ allow premature withdraw»H oti tavingt 
cettificatc funds provkted rate of interest on smount 
withdra*n is reduced td ths ptubook rate (5’A%ayssr) 
and 90 dayj interest is forfeited. ____

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietą. |

BANKO SKYRIUS.

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vat ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vat ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 

dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima nusi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

ii

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti {Europą, Pietą Ameriką, Australiją 
ar { 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 SERVICB. čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tkkets) 
išrašomi belaakiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius { Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, {vairias 
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
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

■ Darbo valandos: — — — — — 9—5

šeštadieniais 9 — 12 vai.

393 Wmt Bn»dw.y, P.O.B. 116 
So. Bortoa, Mm 02127 
Tdafonu: 268-87M 
▼M rtjrrhĮ ndtj, AMom

z* z • z- -•




