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Bomba buvusi namų dar-

Darbo unijų vadai prieš Nixoną

i

kalėti ir dar po 3 metus jie cjaijzmo“ formas, kad ”tose

I

Dar griežčiau Nixoną kri-

t

kainą Bažnyčia turinti mo- bomba vistiek rodo.

pų.

damas iš Kinijos, žuvo lėktu
vo katastrofoje. Tas faktas 
buvo slepiamas, ir tik šiame 
kongrese oficialiai paskelb
tas Lin išdavikiškas žygis.

I
I

bombos išsprogdintojas.
Kaip minėtas kore3pon-

' 1 Prezidentas Nixonas išleido
Panašiai pasisakė ir auto- Hoffą iš kalėjimo, atsėdėjus

rašytame komunikate.
Jame pripažįstama, kad 

daugelyje pasaulio kraštų y-‘ 
ra polinkis į kai kurias ”so- !

kuriuose ji palikta be vysku-; paštalais Sovietų Sąiuneroje 
I............................

bus ištremti į kurį nors šalies 
užkampį.

Darbo unijų vadai pareis-. tikavo AFL-CIO vadas Ge- 
' orge Meany. Jis net pareis-

I

If 
i

Pažymėtina, kad pirmuo
ju pavaduotoju yrą Chou 
En-lai, senas premjeras, išli
kęs sveikas ir per „didžiąją 
proletrinę kultūrinę revoliu-

Kongrese buvo išrinktas ei ją“, arba didįjį valymą, 
naujas centro komitetas iš 
195 asmenų. Partijos priešą-

Nuo ten padėtos bombos žuvo trys asmenys. Sovietų

■ žinių agentūros bando įvykį nutylėti ir sumažinti, bet apie

■ tai garsas jau pasklido užsienyje.
f
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Kairėje AFL-CIO. kuri jungia apie 15 mil. unijų narių, vadas 
George Meany, vidury transporto (teamsterių) unijos pirminin
kas Frank Fitzsimmons, dešinėje automobilių unijos pirmininkas 
Leonard Woodcock. Du iš jų labai kritikuoja prez. Nixono politiką, 
ją remia tiktai Fitzsimmons.

Jis vyko rugpiūčio 31—rugsėjo 2 dienomis Washing- 

tone Statler-Hilton viešbutyje. Išrinkta visiškai naujų 

žmonių valdyba. Paskirstyti medaliai ir premijos.

P.L.B. IV-is seimas Maskvoje sprogdino 
Lenino mauzolėjų

’ : :v. B ’ *

Pasaulio Lietuvių Bend-i Iš kitų žymesnių įvykių 
ruomenės IV-jo seimo buvo' paminėtina Stasio_Lozorai- 
laukiama su nemažu dėme
siu. Kadangi atskirų kraštų 
L. Bendruomenėms būdavo 
kiek prikišama didesni ar 
mažesni nukrypimai nuo' 
kultūros reikalų į politiką ar 
ne visiškai sklandus santy-! 
kiai su Vliku ir Altą, tai ti
kėtasi. kad šis seimas galės 
daug to gruoblėtumo išly
ginti, grąžinti tarp šių di
džiųjų organizacijų sutari
mą. Be to, kaip paprastai, to
kių suvažiavimų atvejais, 
linkstama laukti ”naujos 
dvasios“ dvelktelėjimo, nes 
per kelerius metus ir gyveni
mas nužengia į naujas prob
lemas.

Reikia pasakyti, kad šis 
PLB seimas buvo gausus. Ja
me buvo atstovų iš įvairių 
kraštų, kur tik lietuvių gyve
nama, bet daugiausia iš JAV 
ir Kanados.

Seime netrūko karštų dis
kusijų ir kalbų, kurios nusi
tęsė net į banketą. Žinoma, 
daugiausia laiko sugaišta 
renkant kandidatus į PLB 
valdybą. Naujovė — kandi
datams leista patiems save 
pristatyti publikai ir rinkė
jams. Kiekvienas jų viešai 
pasisakė, kas jis toks yra: 
kokius baigęs mokslus, ko
kias visuomenines pareigas 
ėjęs, ką nuveikęs, kad bal
suotojai žinotų, kokį asmenį 
prieš save turi.

Nors buvo paskelbti gru
piniai sąrašai, bet balsuota 
už kiekvieną kandidatą at
skirai. Buvo tikėtasi išsirink
ti kiek įvairesnės sudėties 
valdybą, įtraukiant į ją ir 
Vliko pirmininką dr. J. K. 
Valiūną, ir Altos pirmininką 
dr. K. Bobelį, ir vieną PLB 
kūrėjų prel. J. Balkūną ir kt. 
Bet taip jau įvyko, kad Bro
niaus Nainio vadovaujama 
grupė nupūtė šiuos ir kitus 
kandidatus ir buvo išrinkti 
visi jo sąrašo žmonės:
Jonas Kavaliūnas, Bronius 

Nainys, R. Kasperas, J. Šla
jus, kun. Jonas Borevičius, 
Kazys Dočkus ir Stasys 
Džiugas.

Senasis PLB pirmininkas 
Stanys Barzdukas paskelbtas 
PLB garbės pirmininku.

Kaip sakoma, laimėjusieji 
net ir nesitikėjo tiek laimėti 
ir dabar norėtų, praplečiant 
valdybą, kooptuoti prel. J. 
Balkūną ar dar ką kitą, bet 
nežinia, ar tai pavyks. Taigi 
telieka tik palaukti, kokio 
poveikio naujoji valdyba 
turės Bendruomenės veiklai 
ateityje.

Seime buvo priimta visa 
eilė rezoliucijų, apie kurias 
reikėtų pakalbėti atskirai, 
kai bus gauti jų tikri tekstai.

čio. jr.. paskaita „Tarptauti
nė padėtis ir Lietuvos laisvi
nimas“, skaityta praeitą sek- 

I madieni“. Ypač būtų įsidė- 
' mėtini lietuvių tarpusavo ko- 
vos aistras ir „narsumą“ šal- 

' dantieji jo žodžiai, skirti 
kiek pristabdyti lenktynes į 
„liežuvinį patriotizmą“.

Taip pat atkreiptinas dė
mesys į gerai pavykusius į 
renginius — Čiurlionio an
samblio koncertą, dailės pa
rodą ir banketą.

Dailės paroda Corcoran 
meno galerijoje buvo atida-
ryta dalyvaujant daugybei kimUose Darbo dienos proga, 
žmonių su tradiciniu šampa- smarkjaį kritikavo preziden-; 
nu ir narn anai crern įsniirii inu ir daro labai gerą Įspūdį. to Nixono ekonominę prog.
Erdvios galerijos patalpos,; ra 
pačios galerijos skoningai;
salėse sugrupuoti ir iškabin-J Didžiulės plieno unijos va- 
ti mūsų dailininkų darbai das Abel kaltino prezidentą 
nepaprastai puikiai išryški- j dėl to, kad maisto ir kitokios ......
na gerai atrinktus kiekvieno! kainos kyla, o uždarbių pa-|tran!Jorto unijįsvadas Rtz- 
menininko kūrybos pavyz-. kėlimas varžomas. Jis sako, j simmons Mat tos unijos bu. 
džius. Kai kuriems ju. kaip!kad Nixono administracija- vadai Beek jr Hof(a dė, 
V. Vizgirdai. A. Galdikui ir siūlo neveiksmingą progra. suktvbi sėdėjo kalėjime.

T

i Specialus The New York 
I Times korespondentas pra- 
I nešė gana sensacingą žinią, 

kam komunizmu l'kad Praeit^ šeštadienį Mask- Karą su Komunizmu j voje Lenino mauzoleume bu. 
Associated Press pranefši- vo Jšsprogdinta bomba, 

mu iš Vatikano miesto, Vati
kanas esąs baigęs šaltąjį ka- bo. Sprogimo metu mauzo- 
rą su komunistiniu pasauliulejuje žuvo trys asmenys, 
ir krypsta į bendradarbiavi-j Žuvusiųjų tarpe esąs ir pats 
mą su raudonaisiais rėži- bombos išsprogdintojas. 
mais.

Susitaikymo nuotaika bu- dentas praneša, mauzolejui 
vo jaučiama tarp Sovietų Są- Į materialinių nuostolių nepa- 
jungą aplankiusios Vatika-' daryta ir ten gulinti Lenino 
no delegacijos ir rusų orto-! mumija nesugadinta, bet į- 
doksų prelatų neseniai pasi- vykį matė daug žmonių, ku-

Vatikanas baigia
I
I

I

t
I

I

Jakirą ir Krasiną
jau nuteisė

Sovietų režimo disidentai! 
kė, kad prez Nixonas nėra Petras Jakiras ir Viktoras 
vertas (entitled) būti pa- Krasinas nuteisti po 3 metus 
kviestas į AFL-CIO konven
ciją, kuri netrukus įvyks 
Miami Beach, Fla.

Iš didžiųjų unijų prezi
dentą Nixoną palaiko tiktai

rie laukė eilėje prie įėjimo.
Sovietų žinių tarnyba apie 

tą įvykį nieko nepaskelbė, 
(wines tai nenaudinga sovietų 

' propagandai, bet žinia vis- 
tendencijose esama teigiamą,tiek P>a«ai Pasklido Mask- 
savvbiu“ kurias krikščionvs! vos ^’ento^ tarPe lr J1 bu“ 
urlų "pripažinti ir b^ndyri | ™ komentuojama požemi- 

jas suprasti“. nlu°s ūkimuos ir kitur.
I Lenino mauzoleumas pir- 

Vatikano prelatai skuba madieniais paprastai būna 
pabrėžti, kad Bažnyčia ne- ‘ uždarvtas, bet šį pirmadieni 
sušvelnėjo komunizmo at- I specialiai jį buvo leista lan-

Jie, kaip rašėme, prieš 
teismą buvo atitinkamai po-i 
licinėm priemonėm „su-! 
minkštinti“. 0 tų „moksliš-j 
kų priemonių, kad kaltina-~__ .■____ ___
masis prisipažintų prie visų' žvilgiu. Jie sako, kad nėra j kyti užsieniečiams, norint

 kaltinimų, komunistai turi pakeitimo pagrindiniame fi-! parodyti. kad nieko blego 
pirmąją mibilių unijos pirmininkas mažiau kaip pusę termino, pakankamai. Jakiras ir Kra-, losofiniame konflikte tarp j įen neįvykę. Tik šį kartą sar-

Woodcock. Pagal jį, Nixono Baltuosiuose rūmuose Fitz- sinas buvo gerai „paruošti“,; reli^jos ir marksizmo. 1 gvba labai sustiprinta, ir
.....  " ........................................................... Popiežius Paulius VI daž-1 skrupulingai tikrinami lan-

kt.. skirta visa siena, o Var
nelio didelio masto kūriniai 
skoningai puošia 
parodos rūmų salę. _______ _ _ _ ...

Kaip jau minėta, veikėjų, politika esanti gera didžia- simmont dažnai svečiuojasi, nes teisme prisipažino buvę' ____________  . ___ _
kalbinė dalis nusitęsė ir į i jam bizniui, bet bloga pa- bet spauda rašo ir apie jo rusų užsienio slaptos organi- nai apgailestavo „Tyliosios! Rytojų portfeliai ir kiti pun- I .r «■* i vttt v Ir-<-* ■» zx I   ___  A *  X  — . < • . • v w t n • . • • J j J

Nors bombos išsprogdin-
. v. « (tojo pavardė nepaskelbta,

. J Popiežiaus^ diplomatinę beĮ jau skleidžiama žinia. 
*-|kad jis. kaip paprastai so- 

iiniteU reahstmį būdą apsau- vietuose, buvęs „psichiniai 
nesveikas“...

Žinią apie bombos sprogi
mą Lenino mauzoleume oir- 

Jėzuitų laikraštis „Civitaimas paskelbė Vakarų Vo- 
i Cattolica“ neseniai pranešė.! kieti jos laikraščio Koelner

banketą, įvykusį sekmadie- į prastiems žmonėms, 
nio vakare.. Čia pranešta; 
naujos valdybos sudėtis, pa
dėkota senajai valdybai, į- 
teikti bene 9 nusipelniusiem 
kultūrininkam medaliai. Be 
kitų, medalius gavo Bernar
das Brazdžionis. Juozas Ka
počius. Alfonsas Mikulskis, 
Grandinėlės vedėjas Sagys 
ir kt.

Anksčiau numatytas at
skiras literatūros vakaras 
neįvyko, nes veikėjai, matyt, 
patys jaučiasi esą geri ”dai-’ 
liojo žodžio meistrai“. Tos 
literatūrai skirtos minutės 
buvo atrėžtos tik nuo banke
to pabaigos. Čia buvo pinigi
nės dovanos (po $1,000) 
kompozitoriams Juliui Gai-į 
deliui ir Jeronimui Kačins
kui už jų sukurtas vienveiks- 
mes operas, libretistams A. 
Landsbergiui ir A. Kairiui 
(po $300) už libretus ir Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 
pirmininkui kun.. Leonardui j 
Andriekui perduota šiemeti-_ •• Aiiierihos iJivLuvių ±aiv-ne hteraturos premija įteikti, . . suvažiavlmas j.

r"* M* 10 i vyks š. m. lapkričio 17 ir 18
r0.1? , .", 1 dienomis Chicagoje, Shera-

p- 
me Tabos Farmoje šį šešta-1

i dienį, nes autorius į PLB sei-'< eilėraščių, tuo linksmai už- 
į mą nesuskubo iš Europos at- • baigdamas ir seimą ir ban- 
i vykti. . į keto oficialiąją dalį, nes jau

Po L.R.D-jos pormininko buvo 11 vai. nakties. Po A n • 1 1 _

Mao Tse-tungas bus Kinijos ko
munistų vadas ir toliau po par
tijos suvažiavimo.

Alios suvažiavimas 
Chicagoje

Amerikos Lietuvių Tary-

slaptus susitikimus su Mafi- zacijos agentai, spausdinę Bažnyčios“ (komunistiniuos! 
jos vadais. -pogrindinę literatūrą, netei- kraštuos) likimą.

Dabartinis Kinijos premjeras 
Chou En-Iai ką tik pasibaigusia
me partijos 10-jame suvažiavi
me išrinktas vienu iš penkių 
partijos pirmininko Mao Tse- 
tungo pavduotojų.

j singai informavę užsie-į ----- -- -
• niečius ir t.t. ; inįcįatyvą žiūrima kaip į vie-

IJ • • ----- -

Už tą „bendradarbiavi- goti Bažnyčią ir jos 65 mi
mą su tardytojais ir buvęs iįonus pasekėjų komunisti- 
pelnytas toks minkštas teis-(niuose kragtuose. 
mo sprendimas.

i

Dabar vyksta sustiprintas' r -------- . . ,, ,
puolimas prieš akademiką I kad komunistai išpūtė kom-: Stadt-Anzeiger Maskvos ko- 
Sacharovą ir Nobelio premi-| PromISInlus susitarimus su respondentas, bet jis dar ne- 

laureatą Solženiciną. i Vatikanu, norėdami sudary- ąnojo apie ten žuvusius, ku- 
ti įspūdį, jog sugrįžo religi- be bombą padejusio vy

ro, buvo ir dvi moterys.
Kaip ten bebūtų, bet Leni- 

I no mauzoleume pakišta 
, kad 

žmonių tikėjimas komuniz- 
■» mo „šventuoju tėvu“ ir jo a- 

vis labiau mažėia ir disiden
tų kritiškas žodis pradeda 
auginti atitinkamus daigus.

jos
Matyt, norima kaip nors ir. . _ _
su jais „susitvarkyti“. Bet laisvė.
jie garsūs visame pasauly,! Laikraštis prideda, kad tą 
todėl juos ir sunaikinti nėra • f *
taip paprasta. Tam sovietų į keti, norėdama užtikrinti iš- 
inkvizitoriai turi gerai pasi-i silaikymą tuose kraštuose 
ruošti.

Cholera Italijoje
plečiasi

Italijoje pasirodė cholera. 
Jau mirė 13 žmonių, iš jų 
vien Neapolyje 9.

Pirmiausia ji pasirodė Ita
lijos pietuose, bet jau paste
bėta susirgimų ir šiaurėje. 
Vienas asmuo susirgo Ro
moje.

Kovoje prieš šią epidemi
ją pirmos pagalbon atėjo a- 

________ ______r_______ Mao Tse-tungas pritaręs; merikiečių karinės įstaigos, 
ky pasilieka Mao Tse-tun- siūlymui pagerinti santykius' pradėjusios masiniai skiepy- Nixona» susitiko su viceprez.

__  I • •• «.«. I .• « • MM » S A »V1 A __ :_______ ___  ^2____________1_______ _ J I 
vaduotojus vietoje vieno Lin smerkęs Amerikos ir Sovie- lia net Italijos komunistinė tarę vienas kito padėtį ry« 
Piavo, kuris mėgino nuversti tų Sąjungos pastangas vai- spauda, kritikuodama pačių žn»m su Watergate ir Agnev 

italų nerangumą . | pajamų tyrinėjimu.

Kinijoje niekas 
pe pasikeitė

Praeitą savaitę Kinijoje 
baigėsi slaptai posėdžiavęs 
Kinijos komunistų partijos 
dešimtasis kongresas, kuria
me buvę 1249 atstovai.

Ilsrus metus buvęs jėzuitų 
Fortham universiteto prezi
dentas McLaughlin. 61 metų, 
vedė 28 metų amžiaus Sari 

! Gomboe.
« * «

Kaukaze mirė ūkininkas 
Mislimovas, kuris esą buvęs 
sulaukęs net 168 metus amž.

• • •
į Praeitą iežtadienį prez.

L. Andriekaus kalbos iš Bos-' sol. Čekanauskienės ir pub- gas, tik dabar jis turės 5 pa-' su Amerika, bet kartu pa-į ti gyventojus. Tą faktą iške- Agnew. Sakoma, kad jie a>> 
Innn T ’ (JTYlorVpa AmnriVna ir Srwio- 1121 TlPf. Ttllli inft koTnilTUrflTlč tMl*C kito txdeti KV-tono sekmadienį iškviestas likos sugiedoto himno teliko 
rašytojas Antanas Gustaitis tik šokiai ir viltys, kurių įsi- 
paskaitė pluoštą satyrinių kūnijimo lauksime .ateityje. Mao, bet nepasisekė ir, bėg- dyti pasaulį.

L . •
i . - . .. .

f
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artėjant

; komunistuojantieji kvietėjai menininkus iš okupuotos Lie- 
j tuvos priims su įprastu komunistų propagandos patosu.
• Ir tegul Bronys Raila trumpai pasako, kam mes tada pa- •
j sitarnausime? Čia juk yra ne vien tik asmens palūžimas.'

bet kaitų ir pylimas vandens ant okupacijai įteisinti pro-! Daug kalbama apie sovie- 
pagandos malūno. i‘ tų ir JAV santykių atoslūgį.

Atrodo, kad kone po trijų dešimtmečių šventosios 
lietuvybės žodžio linksniavimo, po jos visokeriopo įverti
nimo, po pakartotinų viešų įsipareigojimų ir priesaikų sau 
ir visuomenei ją išlaikyti ir pratęsti.— lyg ir nereikėtų iš 
naujo vėl priminti, kad štai prasideda nauji lituanistinių 
mokyklų mokslo metai ir kad į tas mokyklas būtinai reikia 
savo vaikus leistu

Tie, kurie apleido savo gimtinę okupacijos pasėkoje, 
bedženitoriaudami ar dirbdami fabrikuose, pravarė pro 
"kaledžius“ tą jaunesnės kartos šviesuomenę, kuriai Raila 
prakalbėjo, dar nepakasė po palmėmis išeivijos skausmo 
Ir Raila turėtų tą žinoti.

Amerikos stotys tuoj per ra
diją gauna iš satelito foto 
nuotraukas. Jeigu jos nėra 
aiškios, į įtartiną vietą siun- 

nei JAV-se negali įvykti nei čĮamas kitas satelitas, galin- 
v4iiua>.v karo manevių, negali būti; 100 mylių atstumo nu-
apie taikų sambūvį. Galima išmėgintas joks naujas ato-j fotogiafuoti 2 pėdų pločio 

. . . • •• •11. __i _ ? •_- » 1 kto Vyri ič f

Erdvės žvalgai

Deja, ir vėl turime priminti:

Mums kiekvienas lietuvis yra mielas ir brangus, ne
žiūrint, kiek vylingas okupantas jį yra prievartavęs. Bend
ravimas su lietuviais tėvynėje būtų labai mielas ir pagei
dautinas, jei jis būtų galimas be okupanto prievartos.

minis ginklas, nuleistas į jū-j daiktą. Sakoma, kad iš to
rą naujas laivas ar duota ki-lkios fot?^rafiios galima pa
tai valstybei ginklų, kad tai 

Maskva neatsisako viso pa-' antroji valstybė tučtuojau 
šaulio užvaldymo politikos, i 
O dabar jai ir tariamasis ato- i 
slūgis tėra irgi karas, tiktai 
kitais ginklais.

apie tai kalbėti, bet norma
lių santykių tarp tų dviejų 
galybių negali būti, kol

nežinotų.

JAV turi satelitų, kurie 
mato visą sudėtingą kito 
krašto karinę mašiną: ir a-

matyti, kokį laikraštį žmo
gus skaito, sėdėdamas mies
to parke ar eidamas gatve.

Kad ne patriotiniai žodžiai, sakomi patiems sau. o 
tik savo vaikų ir vaikaičių mokymas ir išmokymas lietu
viškai skaityti, rašyti ir savo širdyje Lietuvos meilės gyvą 
šilimą pajusti yra tikrasis lietuvybės žadinimas ir jos pra
tęsimas dar ilgiems dešimtmečiams.

Kad išeivijos lietuvybei daug reikšmingesni tėvų ir 
senelių lietuviški pokalbiai su savo vaikais ir vaikaičiais, 
negu jų karščiausi ginčai dėl lietuvybės įvairių įvairiau
siose tarybose, valdybose, klubuose ar prie pinigų daliji
mosi stalo.

Kai sovietinei Rusijai, vykdant savo hegemoniją, pri
reikė strateginių punktų Pabaltijyje, ji tuos kraštus jėga 
okupavo ir atnešė vergiją, pagal seną imperialistinės ap
gaulės taktiką, pavadino "išlaisvinimu“. Ir šitą melą kar
toti yra verčiamas kiekvienas lietuvis, taipgi ir meninin
kas. išleistas vykti Amerikon. Ir tuo labiau, kad čia tasai 
melas pasitarnauja Lietuvos okupacijos įteisinimui.

Daug to melo okupantas išlieja besigirdamas. kiek 
daug pažangos Lietuvoje padaryta, ją išlaisvinus iš kapi
talistų 'jungo“.

Kad lietuvinti yra reikalingi ne seneliai, kurie net ir 
norėdami jau nepajėgs nutautėti, o tiktai jaunoji karta, 
kuri savo lietuvišką žodį ir sielą dar gali kaip fakelą per
teikti ir dar jaunesnėms būsimoms kartoms.

Kaip minėta, nuotraukos į 
žemę persiunčiamos radaru, 
kaip ir iš mėnulio. Bet jos 
gali būti ir grąžinamos spe
cialiose dėžutėse. Kai sate
litas lekia virš Aliaskos, jis 
išmeta dėžutę, kuri nukrinta 
Havvajų salų srityje. 50,000 
pėdų aukštyje atsiskleidžia 
parašiutas, ir dėžutė paleng
va tupia į žemę. Tuo metu 
prisiartina prie jos karo lėk
tuvas. ir jis specialiu kabliu 
ją pagauna ir įsitraukia į vi
dų. Bet jei dėžutė nukrinta 
į vandeni, tai ji vandens pa
viršiuje gali išbūti 24 valan
das, siųsdama signalus. Jei 
per tą laiką ji nepaimama, 
tai pati susprogsta.

Todėl šios dvi valstybės ir' teminės bombos sprogimą 
atoslūgio metu seka viena; °.re ar žemėje, ore skraidan- 
kitos judesius su nemažės- i ^ių ir aerodromuos stovinčių 
niu dėmesiu, kaip ir šaltojo lėktuvų skaičių, registruoja 
karo laikais. Seka, be kitų1 rake.txI Movimus ir kartu 
priemonių, ypač erdvės sate- • stebi atmosferines sąlygas 
litų pagalba • Pasėlių padėtį ir suteikia ki-

1 tų tikslių davinių apie kraš- 
Skriedami tam tikra orbi- to technikinius ir natūrali- 

ta aplink žemę, tie satelitai nius išteklius, 
automatiniais foto aparatais 
fotografuoja viską, kas tik' 
mūsų žemėje vyksta. Tokius pasiekė tokio tobulumo, kad 
satelitus vadina žvalgybos 
satelitais ir kitaip. Bet kaip, informacijų kitam satelitui, 
jie besivadintų, jų tikslas | esančiam kitoje orbitoje, iš
yra vienas— sekti kito kraš-' vengti debesų ir rūko tam 
to karinį pajėgumą. į tikruose rajonuose, kuriuose

būtu bergždžias bet koks fo
tografavimas paprastu būdu.

Satelitų technikoje JAV

vienas satelitas gali duoti

Kada Lietuva išsilaisvino ?š caristinės Rusijos, per 
tuos du dešimtmečius ji padarė labai didelę pažangą, ku
rią ji būtų tęsusi ir be "vyresniojo brolio“ — raudonojo 
ruso bolševiko okupacijos. Tam pavyzdžiu turime laisvas 
kaimynines tautas: Švediją, Norvegiją, Daniją (paminint 
tik kelias), kurioms nereikėjo jokios "vyresniojo brolio“ 
okupacijos pasiekti to ekonominio lygio, kurio jos yra pa- 

| siekusios, 
t 
t

Keistai gali atrodyti tvir
tinimas. kad tie satelitai pa-' 
skatino JAV ir Sovietų Są-I 
jungą suartėti. Mat, tų sate-1 
litų pagalba abi šalys jau a- 
pytikriai sužinojo, kas vie
nur ar kitur daroma apsi-

•
; ginklavimo, transporto ir ki- 
j tose šalyse, abi gali įvertinti 
' viena kitos karinį pajėgu
mą ir iš to padaryti atitinka
mas išvadas, išvengiant di- 

Mes siūlytume net ir nusipelniusiųjų seneliu ordinus I * 6 J J j delio apsirikimo, kuris ne-
bei kitusžymenius iškilmingai įteikti lietūviškiausio jauni-;ninka!- prtai*? Pnčui Pa>'emti medžiagos. Jie primeta . kartą per anksti pastūmėda- 
mo atstovams ar net ir — lietuviškiausiems vaikaičiams. koki nuvalkiotą apkaltinantį pravardžiavimą ir kartu tuo- vo priešininkus į karą, 
kad jie net už grabo lentos pasilikusius dėl Lietuvos kovo- j ’
jusius savo senelius kiek ilgiau prisimintų.

Kad lietuviška šeima ir lituanistinė mokykla vis dėlto 
yra nepalyginamai svarbesni dalykai, negu lietuvio veda
mas amerikietiškos kompanijos biznis, lietuviški nugėri- 
mai ir lietuviškas kugelis.

Dažnai mūsuose pasitaiko, kai, didelio ir ūmaus ap-Todėl mes siūlome per šventes ir kitomis pakilos gar
bės progomis prie garbės stalo sodinti ne tarpusavėje ko- maudo apimti ir pritrūkę kantrybės ar pajėgumo iškeltu 
vo’je plunksnas nusipešiojusius veikėjus, o lietuviškiausių klausimu polemizuoti, pradedame oponentui primesti ko- 
kolonijos šeimų atstovus, — netgi lietuviškiausius vaikus,' kį nors "grieką“. tuom jį bandydami suniekinti, o patys 
kuriems ta pagarbos valanda tikrai bus ilgam atmintina. į iškilti į ginčo laimėtojus. Šitą reiškinį aš suprantu kaip 

į skolintą įprotį. Daugiausia juo naudojasi diktatūrų 'šali-

Satelitai, nuo žemės Įsa
kius. gali pakeisti savo or
bita, kad galėtų iš arčiau ir 
p-eriau sekti tam tikrus įvy
kius ar karinius objektus.

Tokie Amerikos satelitai 
gali erdvėje suktis 3-4 savai
tes ir daugiau. Kuo satelitas 
skrenda aukščiau žemės, tuo 
ilgesnis jo amžius, kuo že
miau ir lėčiau, tuo greičiau 
nusilpsta.

S<i
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j kad ir mūsų tėvynės okupantas. Jis tokį, kurs jo padų ne-Į, Dabar JAV ir Sovietų Są- 
Į laižo, mėgindamas išreikšti savitą galvojimą, — apšaukia J1111?3 Pasiekė beveik lygaus 
: ‘’liaudies priešu“ ir, atėmęs iš prispaustojo paskutinį lais- karinio pajėgumo. Iki 1972 j 
• vės trupinį, jį sulikviduoja. Šito įpročio, kaip nedoro ir iš ^j^Srvbo^dėf atominiu ’• 
diktatorių pasiskolinto, turėtume stengtis atsikratyti. • . ., * , vorxvE„ *

Mes manytume, kad lituanistines mokyklas baigusiem • 
pagerbti iškilmės turėtų būti pati tikriausioji ir šauniau-. . .
šioji išeivijos lietuvių šventė, atšvenčiama ne tik su vėlia- j diktatorių pasiskolinto, turėtume stengtis atsikratyti.
vom ir vadų prakalbom, bet — dar svarbiau — atžymėta » 
geriausiems mokiniams skirtomis stambiomis premijomis 
ir stipendijomis.

• ginklų gamybos varžybų ap- 

Todėl, vengdamas to negero įpročio, aš nenoriu gerb.' ribojimo nesisekė susitarti 
Railą apšaukti kokiu raudonu bolševiku, kaip jis pats pa- svarbiausia dėl to. kad so- 

i stebi, kad dėl jo priklausymo prie Trečio Fronto kai kas vietai nesutiko įsileisti sve
timų inspektorių, ko reika
lavo JAV. Dabar Amerika

Pats naujausias JAV žval
gybos satelitas sveria apie 
20.000 svarų. Jis atlieka 

(dviejų satelitu darbą: gali 
fotografuoti iš tolo didelius 
plotus ir nuotraukas siųsti į 
žemę per radiją, bet gali, 
priartėdamas prie žemės, fo
tografuoti iš arti ir nuotrau
kas siųsti dėžutėse, šitoks 
satelitas erdvėje gali išbūti 
apie 2 mėnesius.

Dabar erdvėje sovietinių 
šnipų-satelitų yra 5 kartus 
daugiau, negu JAV-bių. Pa
vyzdžiui. 1968 m. buvo pa
leista 180 sovietinių satelitų 
ir tik 24 amerikiečių. Bet 
Amerika dėl to nesijaudina. 
Mat. sovietiniai žvalgybos 
satelitai erdvėje tegali pasi
likti labai ribotą laiką — iki 
2 savaičių — ir turi gi-įžti į 
žemę su vertingomis foto 
nuotraukomis. Be to. būna 
atsitikimų, kad satelitas ne-

i nori paklusti įsakymui iš že- 
I mės. kitaip taius. sugenda 
1 su juo ryšys. Bijodami, kad 
į nuotraukos nepatektų i prie- 
1 šo rankas, sovietai tokius 
"nepaklusnius“ satelitus su- 

Bolševiko sąvoka yra virtusi sinonimu rusiškajam im-Į Įsitikino, kad tokie inspek- sprogdina ten esančiu tam 
•toriai nereikalingi, nes sate- reikalui specialiu įtaisu. Šių 

■ frontininkų bandymą įvesti į lietuvių literatūrą pūslėtų ’ btai suteikia pakankamai ir metų balandžio mėnesį dėl

Tebūnie didžiausia pagarba jauniesiems lietuviškiau- i bandęs ji tokiu įtarti, 
siems tėvams ir jų lietuviškai auklėjamiems vaikams ir te- } 
būnie įsidėmėtini tie, kurie nuo lietuviško žodžio jau šian-! ■---------,, ... - r .. ;
dien savo ir savo vaikų ausis abiem delnais uždengė, kad I penalizmui išreikšti, toĮė)būtųI 
šių į "plačiuosius vandenis“ įbridusių mūsų visuomenės i - - - -
{žymenybių kartais perdaug nepagerbtume. Į rankM bern« sutapatydinti su rusiškuoju bolševizmu.

Be to, šia proga drįstame nekukliai pamąstyti, kad ! 
beveik veltui tiesioginį lietuvybės žadinimo ir ugdymo 
darbą dirbantieji mokytojai yra daugiau verti, negu visi 
čia nukalti skardiniai medaliai, suberti į vieną maišą...

Yra satelitu, kurie skirti 
registruoti kodu perduoda
mas karines ar kitokias ži
nias. Toks satelitas yra pajė
gus atsiminti ir perduoti per 
radi ja viską, ką "girdėjo“. 
Specialistai tas žinias iššif
ruoja.

Kaip jau minėta, yra sate
litų. kurie skrenda erdėie 
žemės sukimosi kryptim ir 

’■ tikslių duomenų. Dėl to abi i to jie susprogdino savo sate-, tokiu greičiu, kad neatsilik-

Keli žadžiai prie žodžių
Paskutinėse dviejose priešatostoginėse Keleivio lai

dose žinomas neginčijamo gabumo rašto žmogus Bronys 
Raila, patikslindamas Draugo trumpą pranešimą apie jo 
vieną prakalbą, pasakytą Los Angeles lietuvių jaunesnės 
kartos šviesuomenės pobūvyje, tarp kitko, palietė klau
simą, liečiantį iš Lietuvos okupanto atsiunčiamų meni
ninkų priėmimą.

Raila teigia, kad tie. kurie nejaučia pavojaus "palūž
ti“ lankydami koncertus ar parodėles iš okupuotos Lietu
vos atvykusių menininkų, jie gali tokius parengimus lan
kyti ir net padėti juos suruošti.

Yra neginčijama tiesa, kad lietuviai menininkai, no
rėdami išvykti iš okupuotos Lietuvos, turi gauti okupanto 
vietininko sutikimą. Gi tas sutikimas duodamas tik tada, 
kada okupantas užsitikrina, jog menininkas pasitarnaus 
jo propagandos tikslams.

Taipgi dar yra ir kita neginčijama tiesa, kad tiek A- 
merikon išleidžiamasis menininkas, tiek ir jo kvietėjas tu
ri būti okupantui patikimi.

(

Kiekviena tauta turi teisę ieškoti savitų socialinių 
reformų ir už jų įgyvendinimą veikti, kovoti bei kurti ati
tinkamą literatūros formą be jokios "vyresniojo brolio“— 
ruso pagalbos. Trečiafrontininkai. kaip anų laikų pažan
giosios lietuvių jaunuomenės šviesuolių elitas, to ir siekė. 
Gi kad kai kurie iš jų prisidėjo prie bolševikų, kai rusas 
okupavo Lietuvą, irgi negalima būtų imti pagrindu tokiam 
apšmeižimui, nes čia buvo tik atskirų asmenų gelbėjimosi 
motyvas, pasinaudojant buvusio režimo jų apšaukimu bol
ševikais, Trečiąjį Frontą uždarant.

Kaip jau žinome, vieni tų prisitaikėlių buvo arba pa
čių "išvaduotojų“, atseit rusų, prie kurių 'jie bandė prisi
gerinti, sulikviduoti, arba mirė priešlaikine mirtimi, siel
varto kančios nukankinti.

Be to, Raila nuo trečiafrontininkų nusigręžė ir nuėjo 
pas tuos, kurie lengvai visus tuos, kurie tik jiems nepatik
davo, apšaukdavo svetimos valstybės agentais bei bolše
vikais. (Norit pavyzdžio? Suvalkijos bruzdantys ūkinin
kai, arba neseniai miręs šviesios atminties Požėla).

Toliau grįžtant prie Railos minčių. Tenka labai ste
bėtis, kad Raila, pats priklausydamas prie, sakyčiau, "iš
eivijos skausmo luomo“, drįsta tą skausmą po gerų vaišių 
palaidoti po palmėmis...

Nejaugi Raila išeivijos skausmą matuoja pagal pra
rastas pozicijas Lietuvoje ir jį lengva ranka pakasa šiame 
krašte patogiai įsikuriančios šviesios jaunosios generaci-

šalys sutarė, kad ginklavi-l 1 osmos-oa . 
•mosi< atominiais ginklais * * *
kontrolė bus vykdoma "na
cionalinių technikinių prie-* žvalgybos satelitų. Jie skrai- 
monių pagalba“, tai yra erd-! do nuo 98 iki 22,210 mylių 
vės satelitais, nuo kurių akių1 aukštyje aplink žemę, 
labai sunku bet ką paslėpti.;

Vienos rūšies satelitas. 
Ta satelitinė žvalgyba y-' sveriąs 3,500 svarų, aplink 

pač buvo sustiprinta keli mė-! žemę apskrenda per 24 va- 
nesiai prieš Brežnevo atsi-į landas, skrisdamas žemės 
lankymą Washingtone. nes'sukimosi kryptimi. Taigi jis 
čia norėta turėti pilną sovie-: beveik stovi viename erdvės 
tų karinių išteklių vaizdą' taške virš tam tikros Sovie- 
prieš pradedant pokalbius! tijos srities. Iš čia jis seka vi
su tikruoju Sovietų S-gos są toje srityje vykstančią 
valdžios vadu. Į veiklą — lėktuvų ir laivų

* * • j statybą, ginklų ar kariuome-
Dabar nei Sovietų S-goje, nės stansportus ir visa kita.

JAV dabar turi 5 rūsių

tų nuo jos sukimosi ir kabo
tu vis virš tos pačios žemės 
srities. Tokiu satelitu „užda
vinys pastoviai stebėti rake
tų paleidimo įrengimus ir tų 
raketų iššovimą. Vienas toks 
satelitas paleistas 1973 m. 
birželio 12 d. stebėti kartu 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos 
pasienio ir įrengimų. Jis pa
keitė satelitą, kuris ta užda
vinį atlikinėjo nuo 1971 m.

Bet palikime linksmų vaišių nuotaikas nuošaly.

Iš okupuotos Lietuvos ateinančios žinios liudija, kad 
ten tauta kenčia didį okupacijos skausmą, kurio, kaip 
Raila, nelaidoja. Jaunesniosios kartos šviesuomenė tėvy
nėje tvirtai tiki į tautos išsilaisvinimą, kuris ateis daug 
greičiau, negu mes įsivaizduoti galime.

Nesu rašto žmogus, koks yrą Raila, vienok šiais ke
liais žodžiais norėjau pareikšti balsą iš minios paliudiji
mui, kad išeivijos skausmas negali būti matuojamas pra-

Juk nei mūsų išeivijos patriotinės organizacijos, nei jos ištaigingų rezidencijų "bek^arduose“? Jei taip, tai gal | rastomis pozicijomis ar laidojamas ištaigingose reziden-
paskiri asmenys (pa v., kad ir Bronys Raila) kaip kvietė- Raila trumpai ir aiškiai pasakytų: kur paliko skausmas ei jose, 
jai okupantui bus nepriimtini. Okupantas visada pasirinks ano berno, nuo kurio jis savo laiku nusigręžė? Ar kume-| 
kvietėjus iš "vilnininkų“ ar "laisvininkų“ ar kitų Lietuvos ’ čių vaikai, Lietuvoje išėję aukštuosius mokslus, okupaci- ('___  _ _ ___ ___ _ _ ~ Išeivijos ir okupacijos skausmas visumoje yra simp- 
okupacfją užgiriančiųjų tarpo. Ir jei mes, kaip Raila sako, ’ jos skausmą taip pat lengvai laidoja po liepomis (o jos juk tomas netektos laisvės. Tas skausmas neišnyks, kol lietu* 
net jiem* padėsime suruošti tuos parengiipus, tai argi tuo mums daug gražesnės už svečios šalies palmes!..), šiaip v^s jausis lietuviu ir kol.Lietuva nebus laisva, 
mes nepademonstruosime okupacijos įteisinimą? Juk tie taip dar "susikombinavę“ kad ir ne taip šaunias vaišes? __ A. Balsys

♦ ♦ ♦

Pirmas žvalgybos satelito 
išbandymas buvo padalytas 
1950 m., bet praktikoje pir
mą kartą juo pasinaudota 
1962 m. Kubos krizės metu, 
kada atrodė, jok neišvengda
mas susidūrimas tarp JAV ir 
Sovietų S-gos dėl to. kad pa
staroji ryžosi įrengti atomi
nių raketų bazę Kuboje.

Prez. Kennedžiui reikėjo 
tiksliai žinoti, kiek Sovietų 
S-ga turi tarpkontinentinių 
raketų. Buvo spėjama, kad 
ji tokių turinti 400. J erdvę 
paleistas žvalgas patyrė, 
kad sovietai teturi tokių ra
ketų tik tuziną. Gavęs tokias 
žinias, prez. Kennedy parei
kalavo Chruščiovą nedel
siant savo raketas išsivežti 
iš Kubos ir ten kitų nega
benti. Gaila, kad vėliau prez. 

į Kennedy neįvykdė savo pla
nų.

Nukelta į 3 pusL
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RE-EIVIS, S3. B0STC3 X*uSiapis ii ecia-

Amerikos Lietuvių Gyvenimas |
I Geresnė yra solidarumo! 
| mokesčio padėtis. 1972-1973’ 
1 metais Vokietijos LB valdy-į 
I ba didesnes ar mažesnes su-; 

Dvidešimtasis Santaros-( Lietuvos ex libris paroda, mas yra gavusi iš 24 apylin-!
Šviesos Federacijos suvažia-

Jantaros-šviesos suvažiavimas jPiyina palaužė, paskui teisia j
------- ---  e * v , Sovietų spaudos agentūra[ vė'jimas karsto išmierų bū- . 
veiks spaudos kioskas ir taip kių. Bet ir šioje srityje yra i paskeibė, kad prasidėjo is- Adelėje arba dar ir grasini- (

v*

vimas įvyks Tabor Farm, pat bus pristatytos ir plati- liūdnų dalykų. Pav., viena j toriko Petro Jakiro ir Vikto-I 
-* * • t - • /» rr _!•___________ • —  •  • • a i • * O IzA AA • t f • i i i i •• 1 1 IMich., rugsėjo 6-9 dienomis, narnos dvi naujausios Algi- apylinkė nėra mokėjusi nė' ro Krasino byla, kad jie kal- 

•-------- x._<. —.• _„_x_ ---- j. _.v cento nuo 1967 m., 3 apylin- tinami pagal baudžiamojo

sumokėjo 1969 m., kitos 5— 
1970 ar 1071 metais.

Jo programoje numatyta vi- manto Mackaus Fondo iš- 
sa eilė paskaitų ir kitų kul- ’ 
tūrinių įvykių.

Ketvirtadienį, rugsėjo 6 d.: I

Dr. Kostas Ostrauskas — 
„De exilio“.

Prof. Algis Mickūnas — < je“. 
„Fenomenologinis metodas’ 
lietuvių kultūros studijose“, j

Istorikas Vincas Trumpa •

— „Pašnekesys apie Santa
ros-Šviesos istorijos inter
pretaciją“.

Penktadienis, rugsėjo 7 d.:

leistos knygos: Antano Gus-1 kės ^kutinį kartą mokestį 
taičio humoristiniai eilėraš
čiai „Saulės šermenys“ ir 
Algirdo Landsbergio du ste
bukliniai vaidinimai „Vėjas 
gluosniuose. Gluosniai vėju-

NAUJAS „PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMAS“

Tikimasi, kad į suvažiavi- 
1 mą atvyks ir Lietuvių Rašy- 
i tojų Draugijos premiją lai- 
. mėjęs Edvardas Cinzas.
i

Organizacinis posėdis — 
moderuoja Audronė Misiū
nienė.

DIDELIS ĮVYKIS 

CLEVELANDE

Tas įvykis — nauji Lietu
vių namai, — Lithuanian 
Community Center. — ku
riuos pastatė lietuvių tirš
čiausiai gyvenamoje Cleve-

mas sušaudyti ir už draugų 
išdavimą siūlymas paleisti 
laisvėn ir kt. Tokiu būdu bu
vo palaužta ir Jakiro valia:: 
jis tapo robotas ir daro tai, 

tę, vesdami piiešsovietinę a-1 ką kankintojai ir tardytojai] 
gitaciją ir propagandą. j nurodo. Dabar toks sužalo-^

I tas žmogus bus teisiamas, ir 
Petras Jakiras yra 1937; jo „parodymai“ bus naudo-

I
i 

Gerai dar. kad Jakiras,; 
nujausdamas, kad ji g-.!i su
imti, ir gerai žinodamas so
vietų slaptosios policijos me
todus. suspėjo draugams 
pranešti, kad jie nekreiptu 
dėmesio į visus jo pareiški
mus. kuriuos jis gali padary
ti būdamas suimtas ir kanki
namas. Bet „feisma<

baudžiamojo
j kodekso 70 str. ir kad kalti- 
i namieji prisipažinę nusikal- 
f
II

Dabar kaip tik laikas siųsti 
DOVANAS 

ŠVENTĖMS savo giminėms Lietuvoje ir SSSR.
MOtCK ;a1a S, šAi.DYTUVI S. SKALBIAMAS MASINAS, 
TELEVIZIJOS APARATl S. KAMERAS, SIUVAMĄSIAS 

MAŠINAS. BALIU S.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikro
džius ir maisto produktus.

automobilių modeliai:
VAZ—2101

VAZ—2102 Station VVagon
VAZ—210'1 Naujas modelis

I

Ramūnas Kondratas —į 
„Vilniaus universiteto profe-1 lando dalyje Lithuanian Vil- 
soriaus Juozapo FrankoĮ lage bendrovė. Namo vertė 
mokslinių teorijų evoliuci- $350,000. Jame yra salė, ku- 
jos“. rioje gali tilpti apie 300rioje gali tilpti apie 300 

žmonių, geros, patogios pa- 
Prof. Romas Misiūnas — talpos klubui ir taip pat iš- 

„Mažosios tautos besifor- j nuomoti ofisams, 
muojančioje pasaulinėje sis- į 
temoje“, komentatorė * 
mantė Kondratienė.

f

i - -; m. Stalino įsakymu sušaudy-i jami kitiems apkaltint. 
Išėjo naujas Pasaulio Lie-' to komandarmo Jakiro su

turiu Jaunimo Sąjungos nūs. Tada 14 metų Petras ir 
Centro leidžiamo žurnalo J° motina buvo suimti. Savo 
„Pasaulio Lietuvių Jauni- jaunystę Petras praleido ma
mas“ antras numeris.. Jo di- žamečių nusikaltėlių koloni- 
deliuose 35 puslapiuose yra j°?e ir ir koncentracijos sto- 
daug įdomios informacijos vykiose. Jo pralšymas išleisti 
apie gyvąjį lietuviškąjį jau-, i laisvę tebuvo patenkintas 
nimą. " ! karo metu — jis buvo pa-

' siųstas į frontą, bet netrukus 
Žurnalo vyr. redaktorė y-• vėl grąžintas į stovyklą, 

ra jau spėjusi plačiai pasi-Į 
reikšti lietuviškoje veikloje.’ Tik Stalinui mirus. Jaki- 
jau antrą kartą išrinkta į; ri,i buvo leista grįžti į Mask- 
JAV LB tarybą Jūratė Ja- v^- Čia jis baigė istorijos in- 
saitytė, jos pavaduotoja — stitutą ir įsijungė į visuome- 
Emilija Pakštaitė. Redakci- į nin§ veiklą, 
nėj kolegigjoj yra net kelio-’ 
lika asmenų. (■

J—
I

Skir-- Rugpiučio 17 d. tuose na- 
| muose buvo atidarytas Lie- 
j tuvių klubas.

8 d.:J Rugpiučio 18 d. buvo iš- 
i kilmingas banketas, kuriame 

Liū- dalyvavo per 250 asmenų. Į 
nės Sutemos daiktai ir žo- Meninę programą čia atliko 
džiai“.

Metinė prenumerata $2.
Adresas :
2422 W. Marąuette Rd.,

Šeštadienis, rugsėjo

Živilė Bilaišytė — 99

vis 
įtiek tais pareiškimais pasi- 
• naudos. ‘
I

Nauji
ZHiGl 1.1
ZII1GI 1.1
ZHIGl 1.1
MOSKVK TI 10S—1E 
MOSKVICH 112—1E

1- O 1) A R O G I I T S. INC., yra VIENINTELĖ firma 
Amerikoje, siunčianti DOVANINIUS CERTlllK ATUS per 
VNESHPOSYLTORGĄ be jokių tarpininkų ir 1.1.

I* O 1) A R O G I E T S. INC... yra vienintelė firma 
Amerikoje, pateikianti persiuntimo Įrodymus, atitinkančius 
jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.

\ ................... .....................................
f..................................

/Klienlu patogumui užsakymus galima paduoti liet kuriai prie 
musų prisijungusiai firmai:
Globė Parcel Serviee. Ine., 723 VValnut St.. Philadelphia, Pa. 
19106.
Cosnios Parcels Express Corp., 488 Madison Avė, New York, 

,N.Y. 10022.
Package Evpress & Travel Agenev, 1776 Broadway, New 
York. N.Y. 10019.

P0DAR0G1FTS, INC
240 FIFTU AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10001

Tel. (212) — 685-4537
Atidaryta šeštadieniais iki 5 vai. vak.

t;

Pasak vyskupą M. Valan-į> 
čių, jo gimtojo Nasrėnų kai- S 
mo ūkininkas Pilypas Braz-lį 

į dauskas 1806 m. pavasari iš ? 
| Klaipėdos parsivežęs 7 bul- » 
j ves, ir, kai visa šeima vieną | 

sugraižytą žalią bulvę su j 
druska apsūdydama paraga-L 
vo, niekas negalėjo jos pra- ) 
ryti, ir sūnus pasakęs, kad į 
ją „negut vokiečiai ga’i vai- s 

gyti“. Bet kiaulė vieną bulve < 
labai gardžiai suėdusi. Kitas 
bulves pasodinę, užaugusias,: 
matyt, valgė išvirtas, ir jos 
tapo kasdieniniu maistu.

!

Jakiras drįso viešai prie
šintis sauvalės ir neteisėtu
mo veiksmams. Jis buvo 
nuolatinis prieš valdžią nu- 

j kreiptų protestų ir demonst- 
' racijų dalyvis.

Chicago, III. 60629
Sėkmės „Pasaulio Lietu-;

1 vių Jaunimui“!

RECENZAVO KNYGĄ 

DAY OF SHAME
i
i 

solistė Aldona Stempužienėj 
ir pianistas Andrius Kupre-į

Prof. Rimvydas Šilbajoris vičius. I
I

Rugpjūčio 19 d. buvo na- - , T_ ,. .
mu pašventinimas, atidary- Rukšėno Simo Kudir os is- 

davimą nušviečiančią knygą 
; Day of Shame. Recenzija 
i pavadinta „Šaltojo karo gė
dingas įvykis“.

— ”Sigitas Geda iš toliau ir 
iš arčiau“.

i

Pradžioje valdžia jo ne
lietė. Kitus suimant, ji palik
davo laisvėje. Kilo net įtari
mas, kad valdžia tokiu būdu 
nori Jakirą diskredituoti, bet 
vėliau ir jį stipriau paėmė į 
savo nagus.

I

Didžiausias Bostono dien
raštis The Boston Globė mg-Paskutinį kartą Jakiras 
piūčio 12 d. recenzavo Algio I buvo suimtas 1972 m. birže- 

TF T» 1 - - •* T • -< 1 TF

i

i
'■įs

Prof. Julius Slavėnas — mas ir statybos rėmėjų pa- 
„Liberalizmas Vakarų ir Ry- gerbimas.
tų konfrontacijose“.

Prof. Rimas Vaišnys—I miesto burmistras Perk ir' 
„Busimasis pasaulio vaizdo, apskrities bei miesto rinkti, 
biologizavimas“. | pareigūnai.
Muzikos ir poezijos vakaras!
_...................  ... i

Visose iškilmėse dalyvavo

Recenzentas pažymi, kad 
A. Rukšėnas aprašė visas 
Simo Kudirkos išdavimo 

kiekvienaApie tai rašė vietos spau- smulkmenas ir
Dalyvauja solistė Aldonai da, skelbė radijas ir televizi-. smulkmena tą įvykį daro 

Stempužienė ir ■komp’.į Da--ja. i dar gėdingesnį“, kad tos
liūs Lapinskas. Poezijos va-į ! dramos aktoriai Bostone ir
kare dalyvauja: Rimas Vė-' Lithuanan Village vado- Washingtone - vykdė savo 
žvs. Antanas Gustaitis.’Ži vi-• vvbę sudaro pirm. Juozas' pareigas kaip tikri biurokra- 
lė Bilaišytė, Liūne Sutema J Stempužis, vicepirm. Zeno- tai, ir tiek. Jam atrodo, kad 
Marius Katiliškis. Vitalija nas Dučmanas ir nariai — adm. Ellis yra kiaulės gal- 
Bogutaitė, Algirdas Lands- ftdYa.r^as, , Stepas, 
bergis, Austė Pečiūraitė, 
Henrikas Nagys. Eglė Juod
valkytė.

I
Į 

lio 21 d., o Krasinas tų pa
čių metų rugsėjo mėnesi. Jų 
suėmimas buvo siejamas su 
pogrindžio organizacijos, 
leidusios „Einamųjų metų 
chroniką“. išardymu. Mat, 
1972 m. pradžioje Sovietų 
Sąjungoje buvo daug suėmi
mų. Gegužės 31 d. pirmą j 
karta po 1937 m. buvo iš-i 
krėstas ir Jakiro butas.

/

Sekmadienis, rugsėjo 9 d.:

Prof. Vytautas Doniela — 
„Autoritarinis ir egalitarinis 
mentalitetas“.

, Jurgis t 
j Malskis. John Apanovitch. 
I Pranas Stempužis, Ernestas 
i Šamas. Žiemas Tarutis Rai- 
Įmundas Kudukis. Stasys 
i Mačys ir Stepas Lukas. 
Į 
I 
į

Pažymėtina, kad Rapolas 
Zamliauskas namų statybai 
paaukojo $10,000.

Suvažiavimo metu vyks

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

ERDVĖS ŽVALGAI

VOKIETIJA

Veikia be susirinkimų

vos. kap. Brown baukštus.
Šia proga norime paklaus

ti. ar‘jūs turite ta knygą? Ją 
galima gauti ir Keleivy. Kai
na $8.00.

TAIKOS ŽODIS LŪPOSE, 
GINKLAS RANKOSE

Netmkus po to į Jakiro, 
buto duris pasibeldė taksio' 
šoferis ir įteikė dvi bonkas 
vyno nuo „užsienio draugų“. 
Jakiras tuo metu turėjo sve
čiu. ir jie vieną bonką ištuš
tino... Ir apsinuodijo. Pasi
rodo. kad vermute būta nuo
dų, kurių didesnis kiekis nu
varo žmogų į kapus. Jakirui 
taip blogai neatsitiko, bet 
porą dienu jis vis dėlto buvo 
be sąmonės.

I 
I

I

the murderous haooeningsaOoard

the CutterVigilant dūrins

the Russian-American

controntationoff JI

Netrukus jis buvo suimtas. 
Kalėjime jam. matyti, buvo 
pritaikytos psichologinio po
būdžio ir kitokios „moksli
nės“ priemonės atsparumui 
suminkštyti. Tam yra varto
jamas ilgas nemigas, specia
lūs spinduliai, į maistą įmai
šomos atitinkamos cheminės 
medžiagos, kelių dienų sto-

Artėjant pagrindiniams 
Europos Saugumo konferen
cijos pasitarimams, Vakarų 
spaudoje vis dažniau iškelia
mi Sovietų S-gos gudraus 
veidmainiavimo faktai, jos 
pastangos Vakarų demokra
tijai užmigdyti gražiais tai
kos, žmoniškumo ir šviesios 
ateities žodžiais, tuo pat me
tu slaptai gaminantis naujus 
ginklus toms demokratijoms 
paplauti.

Martha’stnneyard

Vokietiios LB valdybos š. 
m. liejos 15 d. Informacijose 
rašoma apie Lietuviu Bend
ruomenės organizaciją.Neabejotina, kad šitoje 

„dangaus žvalgyboje“ ir so
vietai yra padarę memažą 
pažangą, bet manoma, kadi. _ . . • , •H u— x iu • J___ ' kės nariu susirinkimas.

Pagal istatus per metus 
turi būti bent vienas apylin- 
_________________ o iš 

tikru iu iš 33 apylinkių tik 5 
apylinkės buvo sušaukusios 
savo metini susirinkimą 
1973 m., o 1972 m. dar 4. 
Vadinasi, tik 9 apylinkės te
vykdo įstatų nuostatus..

Formaliai imant, tik 9 a- 
pylinkės ir turėjo teisėtą val-

amerikiečių satelitai yra su
dėtingesni ir jų aparatai to
bulesni, kaip tai įrodė ir pa
vykę skridimai į mėnulį ar 
dabar sėkmingai apie žemę 
skraidanti laboratorija, ku
rioje gali darbuotis net ast
ronautų kelios pamainos, at
siunčiamos iš žemės. Reikiaf _. 
manyti, kad ir fi tos Skylab 1 dybą, nes ji turi būti renka-

Jau paaiškėjo, kad po po 
atominių ginklų sutarties pa
sirašymo suvietai baigė ga
minti daugiagalvę atominę 
raketą, kad tokiomis raketo
mis ginkluoja savo povande
ninius laivus, kad šioje srity
je ‘jau beveik pralenkė JAV. 
Be to. nusiginklavimo arba

ginklus, laivus ar lėktuvus, 
kurių jie dar neturi, bet pa
sigamins vėliau. Atseit, su 
Vakarais prekiauja „miru
siomis dūšiomis“

f

1

K I

manyti. Kaa ir b tos dKyiaD i - j* aAmerikos astronautai karima kasmet Yra apylinkių,’ Kenkia įmosi apnbojimc• dė
tais pažvelgia pro Kremliaus' kur valdyba rinkta prieš 15 7^^ sonetai pnskaiciuo- 
Ungį | metų. į J* derybų objektu ir tokiusįmetu.

t 
i 

Į tai atkreipė dėmesį ir( 
JAV kariniai sluoksniai ir 
reikalauja kongresą taip pat 
naujų povandeninių laivų, 
naujos konstrukcijos bom
bonešių ir kitų ginklų, kad 
ir šis kraštas nertoli neatsi
liktų nuo sovietų.

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglų ka lba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokių rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz. 
mui ir jį Išdavusių JAV admirolų, kapi tonų ir kitų biurokratų gėdai įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95, bet Keleivio administracijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 24 et. mokesčio. I
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Kaimo Jurgio užrašai

■"Si

peditorius pasakoja:

dailės dirbinių. 56 grafikos ina>nes
kuriniai ir 12 gobelenu. riaus...

Arkliu lenktynes

darbus išstatė S. Krasaus-

rosi?

LĖMĖ

i

Kaimo Jurgis

U SOCIALDEMOKRATŲ TEISINGAS KELIAS
Kanadoje streikuoja po-' lankčsi New Milfordo, N.J.,* ir darbo net savo krašto ri-

waA 4^ <-» 1-K 1 — > /-I XX 1 T /"X W ’• •• 1 • • 11 r įl _ JI T X t _1    1 — *   
•9

(E)

Sovietų Rusijos komunistus SOVIETU DIPLOMATAS [čia. Blogoj padėty yra ma-j Darbininke. Baigiamosiose! džios leidimo.
— ŠNIPAS

A U T O M O B I L I A 1

rarbias karines paslap- įlu?ios popieriaus kainos ne-
rtis.

Čemiševas turėjo apleisti

Savo aprašymą A. Masi- g

f

I

I —

1
♦

KĄ PARSIVEŽĖ Iš 
SOVIETŲ S-GOS

butą gal net Kremliaus rū
muose.

S

• s

BUČIO 
I tomas, 

•’>•), II to-

Sovietų Sąjungoj paudžiava!

-

vi

nu kilimo botagas, šių metų; 
rugpjūčio 23 ir 24 d. ameri
kietiškuose laikraščiuose pa
sirodė iš Washingtono tokia 
žinia:

D1ENOJANT, Kipro Ele-
iinio, 464 psl., kaina....$2.00

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Vadinasi, tas užkietėjusiu 
Rvtų Vokietijos s^alinisto 
Ulbrichto įpėdinis i Lietuvą 
ilsėtis pakviestas Maskvos 
"zapravihr*.

Seniau Solženicinas gyve
no Riazanėj. vėliau jis per
sikėlė Į savo gero draugo če-

Gintariniai darbai paruoš
ti F. Daukanto. L. Šulgaites. 
F. ir I. Pakutinskų. K. Sima-

žieji laikraščiai. Keleivis 
dar turi popieriaus iki Nau
jųjų Metų. Iki tol, reikia ma
nyti, streikas pasibaigs.“

WE WILL CONQUER 
THE W0RLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

New Yorke pagautas So
vietų Sąjungos ambasados 
sekretorius Čemiševas. ku-

toną. Iki šiol buvo 168 dol. rius jau yra miręs, o po sa- 
Amerikos prekybos depar- vaitės tas „nabašninkas“

ė Juo- 
nusl a- 
$3.00.

I LIETUVĄ!
IKI

Milžinų rungtynės, Myko-> 
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

užsakykite tioji 
TIKTAI PER

I N T E R T R A I) E 
E X P R E S S CORP.
GERIAUSIA DOVANA

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, \ lado Požėlos, 335

mi
, j

f

skelbė, kad ji popieriaus Pasitaiko, kad pranešama.

GANA TO JUNGO, Kip^
ro Bielinio a’sin:iin:,iai, 492

PENKTIEJI METAI, Kip- 
i ro Bielinio, 592 puslapiai, 
, kaina .................... $2 00
I _ _ • • • •Jaunystes atsiminimai. pa
rašė Vladas Pcž?l?., 335 psl.,

Kaina .............  2,435.00
Visos kainos JAV’ dol.
Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DR ABI M AI
I>anl.ytojams iš SSSR
Mes turime šito biznio 24 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

ateina iš Kanados laikraštį! Kas čia pas jus da-1 mstrą.

Savo laiške Solženicinas
' 61.

Į ' J

Liepos 26 d. Valstiečių;
Laikrašty K. Grėblikas ap- kai. Į visas Lietuvos aukštą- 225 ar 250 dol. už toną.“ 
rašo Utenos hipodrome ne- sias mokyklas šiemet būsią 
seniai Įvykusias žirgų lenk- priimta 12.000 studentų.

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl., kaina 
$2.50.

i

Certifikatai pristatom? 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites.

Už specialųjį rublį yra 
' imama $2.80 

Jokių primokėjimų!
Prašykite musų naujo 

iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

i LABAI SVARBU!

‘asmenų), 12 psl., kaina $:
1.00. Gaunama adresu: Už 
tikėjimo laisvę, — 23430 
Harms Rd._ Cleveland. Ohio 
44143.

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,
K- Žuko, 476 psl., kai
na ................................... $5

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS, 
gen. Stasio Raštikio atsimi
nimų Iii tomas, 616 psl., kai- 

Į na $15.00.i
ATSIUNTĖ PAMINĖTI , e MES VALDYSIM PA

SAULĮ, parašė L. Dovydė-
Jaunimo žygio už tikėjimo nas> 1 tomas -68 psl., U to- 

laisvę 1972 m. anketos su- mas 248 psl. Kiekvieno tomo

Šiemet sueina 70 metų ! 
nuo Rusijos socialdemokra-j 
tų darbininkų partijos II-jo 
suvažiavimo. Šią sukakti 
Vilniuje liepos 30 d. minėjo

listo Rostropovičiaus vasari-! vestinė (į anketą atsakė 514Į Kaina *4-uu- 
nę arti Maskvos. x

Gal ir taip. Tačiau paki- 

! nusmuks. Ką tada mažieji 
laikraščiai darys ir kaip gel- 
bėsis?

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJŲ M9DELI.1Ų 

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina................$3.812.00

; pastabose jis tarp kitko ši- į 
I taip rašo Darbininko rugpiū-
! čio 17 d. laidoje:

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 

i minimų (1909-19181 IV to- 
i mas, 272 psk, kaina k.etaig 
viršeliais ................. $3.75.

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 

Kaina............. $ 1,365.00
ZHIGUI.I VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ............. $4.197.50
Export model 
MOSKVITCH 412 IE
Kaina . . ... $3,862.00
MOSKVITCH 408 IE 
Kaina............. $3,551.00

Z^POROZETS ZAZ968

! ~ a e :___ .
: Tačiau pašto Įstaiga lyg lionis šitaip baigia: 

Paprastai giriame vieni tyčia rodo tendenciją tokius 
mažuosius laikraščius išgy
vendinti ir tai daro keldama kai koks nors ekskursijoje mą‘.

- kau, „Misteri, tas

Į 
i

Kai jo klabenimas vietos 
jtoje pačioje vietoje gyvena* milicijos ar policijos dura 
apie 20-tį metų, o jūs graži- nieko nepadėjo, jis laišku 
note tuo adresu siųsta jam, kreipėsi į vidaus reikalų mi-

Iš okupuotos Lietuvos

Maskva Į Lietuvą pakvietė . tynęs. kuriose dalyvavę dau- 
staliidsto įpėdinį J J“? ivairiaplau-

i kių žirgų. J šias lenktynes
Jaunimo Tiesa rugpiūao

21 d. rašo: į

~ Vokieli jos Vieningosios į
socialistų partijos Centro ko- 
miieto pirmasis sekretorius! 
E. Honekeris. kuris TSKP 
CK kvietimu atvyko ilsėtis i 
mūsų sali, jau torą savaičių 
su šeima vieši Tarybų Lietu
voje**.

— * - - net iš Alytaus ir Mažeikiųl 
rajonų. Pasirodo, kad Duse-| 
tose esąs žirgynas ir jame iš
augę arkliai lenktyniauja su 
iš toliau atvykusiais. Pirmą 
prizą laimėjo širvintiškis M. 
Sekmok&s. Kitame rate pir
mą prizą laimėjo VI. Stun
džia. su savo žirgu Almazu 
nulėkęs vieną kilometrą ir 
600 metrų per 2.13 minučių.
Lietuvos gintaras Veignjoje

Liepos 7 d. Sovietskaja 
Litva rašo, kad birželio 28 d. 
Budapešte. Vengrijoje, ati
darytoje parodoje buvo fe- 

Į statvta 600 Lietuvos gitaro

!> 
!
i

i 

i 
Mūsiškiai komunistai gal J 

ir nebūtų jo pakvietę, bet! 
dabar jiems reikia rūpintis^! 
kad svečias turėtų kuo dau-; 
giau malonumų.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

pašto išlaidas jau iki tiek, £ 
kad tie laikraščiai nebeišga
li mokėti ir yra verčiami už
sidaryti. Tai vyksta pagrei
tintu tempu. Per 10 metų 
daugiau kaip 600 tokių vie
tos bendruomeninių laikraš
čių jau likviduota.“

Popierinės ir paštines bėdos

Visokių gaminių, ypatin
gai maisto produktų, kainos 
kyla. Laikraščiai tas kainų 
kilimo lenktynes stropiai re
gistruoja ir skelbia savo skil
tyse. Vartotojų ir pirkėjų o- 

į rientacijai: norite — pirki- ; 
te tuos pabrangusius pro-! Ir Keleivio leidėjai tą laik- 
duktus. ar apsieikite be jų. ■ raščių korimo kilpą smarkiai 

į jaučia: paštas linčiuoja juos
Pastaruoju laiku ir pačią | ne vien keldamas kainas, 

spaudą, be kitų vargų, jau, bet ir kitokiais būdais. Kelei" 
irgi pradėjo čaižyti tas kai-; vio administratorius ir eks-

Taip sako Nobelio premi- sios“ valstybės vidaus reika- 
jos laureatas rašytojas Sol- lų ministrui Ščelokovui. 
ženicinas, kuriam valdžia i Ar pavyks Solženicinui. 
neleidžia apsigyventi Mask- gal sužinosime vėliau. Žino- 
voje. ■ ma, jeigu jis pradėtų rašyti

i taip, kaip Kremliaus ponai
Šių metų pradžioje Solže-! reikalauja. jeigu pradėtų 

nicinas oficialiai persiskyrė i šlovinti dabartinį režimą il
su savo žmona ir gegužės. prakeiktų tai, ką yra anks- 
mėnesi susituokė su Natalijai čiau parašęs, tai tuoj gautų 
Svetlova, su kuria jis jau se-1 
niau gyveno ir su ja turėjo 2 j 
sūnus. į

TRYS IR VIENA. Janinos 
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę, Bali Sruogą. Jurgį 
Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

„Pasitaiko, kad Keleivio 
skaitytojai skundžiasi ne
gauną laikraščio. Mes laiku 
laikraštį išsiuntinėjame vi
siems prenumeratoriams, o 
kartais vieną ar kitą numerį 
gražina mum paštas su prie
rašu: „Adresatas nesuras- 

_ tas“. Ne kartą skudžiausi 
i paštui, kad ‘jis be reikalo 

įgauti pakankamai popie-'gražina laikrašti. Nekreipia 
riaus... j dėmesio. Supvkęs nuėjau

‘ pas pašto viršininką ir. at- 
'*Amerikoje išeina 1,761vertęs telefonų knygą, pa- 

dienraštis. Daugumas iu bū-;... . . .- - - * ( JŲ į klojau jam, rodydamas ne
centu, tačiau dabar vienas iš;‘* telefon<! numer!', beJ ir| '"r “T“““” ...... .

• • - - - i adresą to žmogaus, kuriam į nui neleidžiama pas ją ap-

” Amerikos Laikraštčių
Leidėjų S-gos pirmininkas 
Stanford Smith pareiškė 
spaudai, kad leidėjams gali 
tekti pakelti laikraščių kai- 

sunkiau darosi

i
Susituokęs su Svetlova, 

Solženicinas išsinuomavo 
nameli prie pat Maskvos ir, 
pradėjo žygius, kad jam bū
tų leista apsigyventi Mask
voje kartu su šeima.

nonio. E. Augaitte. Grafikos
.v u., [‘i., „u - darbus isstat*? S. Kiasaus- Į . ..
s arkliu lenktynės ant < kas, A. Skirutytė. V. Valius, Jau varduodamas po j tuo siustą Keleivi

Gobelenus - B. Valentinai-'>^a^ ažin0- ”žiūl žk“ 
te-Jokuboraenė. D. K\etke- j Hlaidu ‘jkau, „Misteri, tas žiogus
vičiūtė ir kt. į 1 * ‘ **

t
’ šiuo metu Ronderio mies- 
I te, Danijoje, išstatyti lietu- 
’ viu liaudies dirbiniai, foto- 

Komj. Tiesa, pradėtos dar1 grafijos ir kt. Deja, uetuv įų 
1956 m. Jų populiarumas vis į tautos kultui*os \ erty bėmis 
didėja, bet susiduriama ir su j reikia puošti Sovietų Rusijos 
sunkumais, būtent: labai su- j firmą ir garsinti jos \ ardą... 
mažėjo arklių skaičius, ypač I 
ristiku. Savo ilgu straipsniu į 
J. Aleksaitės ragina rūpintis ? 
auginti ristikus arklius iri 
plėsti lenktyniavimo sportą. Ę

Nuo seniai Lietuvoje vyks-1 
ta ne lik plačiai žinomos žie-1 
mos
Sartų ežero ledo, bet ir va
saros arklių lenktynės Ute
noje. Sartuose žirgai kinko
mi Į važius (lengvos iškilmi
nės rogės L o Utenoje i ra
tukus. Žirgų lenktynės Ute
noje. kaip rašo liepos 25 d. ‘

Maskvoje gyventi papras- < 
tai leidžiama tik tiems, ku- > 
rie ten turi darbą. Bet pagal W 
veikiančius potvarkius, šei- C 
mos nariams leidžiama gy- < 
venti pas dirbančius narius. > 
Nors Svetlova dirba, Mask- ■ 
voje turi butą, bet Solženici- >

iį
i

1 į psl.. kieti viršeliai, kaina —
į $4.00.

i VYSKUPO P.
i ATS’MINIMAI,
; 320 psk, kaina $3.

mas 282 psl.. kaina $3.50.

„Apie 60G Amerikoje su-’ 
naudojamo laikraštinio po
pieriaus ; 
ir 35'4 pagaminama pačio- 
v. Amenk°j.e- . Didžiausia j »gony, sorrv...“ sumikčio-' rašo, kad, tur būt, nė vienoj J 

ana os popieriaus samin- jo pa^0 Vn<-įninkas ir paža- kitoj valstybėj, net koloni-įi 
.... ,Oja,—’ _* Iac*Illlan Blaedel įa reikala sutVarkvti.“ ’joj, nėra tokios įžeidžiančios 

(E) bendrove Vankuveryje pa- ‘ . privalomos pasportinės sis-!<
temos, kurioje gyvenamoji < 
vieta pasirenkama ne atski-h 
ro žmogaus, bet tai nustato! 
jam valdžia. Šioje sistemoje I 
persikėlimas į miestą, o ypač, 
iš kaimo į miestą, yra didelė | 

i privilegija.
1I Milionai piliečių kenčia 
i dėl tokios tvarkos. Vedamos' 
; derybos dėl tūkstančių teisės, 
I emigruoti, o milionai neturi į 

Šį pavasarį Sovietų S-goje , teisės pasirinkti gyvenvietės

* * *
Liepos 26 d. Sovietskaja kainą pakelia iki 178 dol. už jog laikraščio prenumerato- 

Litva rašo, kad Vilniaus \ ai.
Universitete studijuoja 16.
006 studentų ir šiemet į jį tamentas pareiškė, kad po- keikdamasis nats ateina Ke-
būsią priimta 2.805 naujo- pierius gali pabrangti iki Ieivio atsiimti...

I
I
I

I Prie šios žinios tinka ir
Į poatostoginiame Keleivio.
•numery (33) pirmame pus-;
; lapv esanti žinia: 1
i !Į y. . . ______

vos valstybini pagrindą, t. y.: pieriaus fabrikai, dėl to pra- gimnazijos mokinių ekskur-. bose. Tą padėtį dar labiau 
prieš laisvą nepriklausomą į dėjo trūkti laikraštinio PO-|Sfja> Toje gimnazijoje mo- pablogino neseniai įsigalė- 
Lietuvą.

partijos skyrius, Įsteigtas: 
Lietuvoje. Liepos 29 d. Tie-1 
soje įdėtas ilgas straipsnis,’ 
pavadintas "RSDDP II su-j 
važiavimas ir Lietuvos So-; 
cialdemokratų judėjimas**.! riam seržantas Wood perda- 
Buvo labai Įdomu rasti apra- * vė svarbias karines paslap- 
šymą, kiek Lietuvos social
demokratų partija prisidėjo 
savo judėjimu prie RSDDP.I

Mes gerai žinome, kadi 
Lietuvos socialdemokratų 
partija Įsisteige 1896 m. ir 
gana aktyviai veikė Vilniuje 
ir kt Bet taip pat žinome, 
kad Lietuvos SDP buvo sa
varankiška — ji neįsijungė 
nei i Rusijos, nei Į Lenkijos 
SDP. Dienraštis apie tai ra
šo: "Tiesa, Lietuvos social
demokratų partija RSDDP 
II suvažiavime nebuvo atsto
vaujama, nes RSDDP atsto
vų derybos su LSDP vado
vais, besilaikiusiais savo se- 
peratistinės pozicijos, šio su
važiavimo išvakarėse neda
vė jokių rezultatų.“

I 
pieriaus. Didieji laikraščiai, kytojauja ir senas pedago-j jęs įstatymas, kuris draudžia! 
kurie turi savus popieriaus! gas a Masilionis. Jis apie tą j kolchozininkams net laiki-l 
fabrikus, to trūkumo nejau-1 ekskursiją gana plačiai rašė nai apleisti kolchozą be vai-

ii 
Jis primena ministrui, kad Į 

baudžiava jo krašte yra pa-į 
naikinta prieš 112 metų ir! 
skelbiama, kad Spalio revo-1 
liucija panaikino paskuti
niuosius jos likučius.

— Man rodos, kad aš,

Černiševo išnuomotame 
automobilyje rasta svarbūs 
dokumentai, kurie liečia Ka
lifornijos oro bazę, specialių 
tvrinėjimų ištaigos veikla ir 
kt

„Po visų šitų minėtų mo
kinių ir jų vadovų išgyveni
mų. po visos neįprastos gy
venimo tvarkos, nors tatai' 
tetruko tik nepilnų 10 dienų, 
po visos įtampos, visi kaip 
vienas, vos pervažiavę Suo
mijos sieną, spontaniškai 
užgiedojo Amerikos himną. 
Kaip žinome. Amerikos jau-

GERESNĖ NEGI 
ŠIOL

SPECIALUS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
ENPRESS i ORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI patvirtino:
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE
ENPRESS (’ORP. mk .ai 
pasiųs jums veltui Įrody
mus.

i Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais

I rubliais labai geru kursu 
l PILNA GARANTIJA
k LABAI GREITAS 

PRISTATYMAI

I
i
tj
i
i

Į psl.. kaina $5.00.

'.RAŠTAI — S’PllAil’SNIAT, 
I ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

., lės Liūdžiuv’ienės, 88 psl., 
j dina ............................... $1.

1 i

H ATSIMINIMAI, r-
) i zas Liūdžius, 2
J piai, kaina ...
' i
H KĄ LAUMES
) Į (apie Salomėją Nėrį). Pet- 

"Onė-ės Orintaitės, 234 psl.,
[i Kaina $3.00.
Į Į

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1950 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 

i činskas 273 pusi, kaina $3. 
t
■ PASKUTINIS POSĖDIS, 
Juozo Aucėno atsiminimai,

' 227 psJ., kaina......... $4.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 rsL, kai- Į

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios įdo- 

i mūs 1940-1945 m. ačsimini- 
i mai, 176 psl. Kaina $2.00. 
I

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 

i kaina .............................$2,

II j 
kaip iv kiti piliečiai, ne bau-;- 
džiauninkas ir ne vergas irl( 
turiu teisę pats laisvai gy- ( 
venti ten, kur noriu, ir nie
kas, net aukščiausia valdžia,, 
neturi nuosavos (proprie- 1 
tory) teisės mane atskirti i 
nuo šeimos, — aiškina Sol
ženicinas „demokratiškiau-

i
• I_  _  _ _  _ I

i 
dalyvavęs moksleivis, pama- ( 
tęs mane iš tolo, pribėgdavo j 
ir pasakydavo, kad visa, ką; 
aš buvau minėjęs savo pa
mokose ir (paskaitose, yra! 
tiesa, ir kad Rusijoje, toli 
gražu, nėra taip, kaip mes 
skaitome savo spaudoje,

Nevien kylančios kainos 
dusina mažuosius laikraš
čius. Juos tiesiog smaugte 
smaugia ir vis keliamos pas-1 njmas nėra jau taip linkęs 
to patarnavimo kainos. sav0 vėliavą gerbti ar himną 

„t , . - i v I giedoti. Rytais klasėse ten-Industnal News[ ka jau paraginti atsistoti ar.
! ba pagarbiai stovėti ger- 

biant vėliavą. Taigi vienas 
šitas himno sugiedojimas, 
ekskursijos vadovų nuomo
ne. ryškiausiai pademonstra
vo, ką moksleiviai ?š Sovietų 
Sąjungos parvivežė. Parsi
vežė tdkį Rusijos gyvenimo 
sąlygų ir apskritai komuniz
mo santvarkos supratimą. 

________ _ „___ kokio jie neišskaitys iš jokių 
Washingtona . o seržantas | tai priešinga spaudos varžy- knygų, neišgirs iš jokio mo- 
Wood kalėjime laukia nu-imui ar kėslams jai užmauti kytojo“. 
pelnytos bausmės. • apynasrį.

Rastieji dokumentai rodo, 
kad sovietai domisi ne tik 
slaptais duomenimis apie 
Amerikos karines pajėgas, 
žvalgybos ir kontržvalgybos 
medžiagą, bet ir demonstra
cijomis prieš Nisoną, pasi
kėsinimais bombomis c taip 
pat ir kitais Įvykiais, kurie, 
atrodo, tėra vietinės reikš
mės.

Antai,
Review“ pranešime ”Wea-l 
king the Free Press“ rašo, 
kad laikraščiai su mažes
niais nei 25,000 skaitytojų 
tiražais, yra tikrasis laisvos 
spaudos nugarkaulis. Tie 
laikraiščiai greičiausiai ir 
tiksliausiai „iškasa“ Įvairias 
vietos naujienas ir painfor
muoja visuomenę. Didžiuma 
JAV visuomenės yra griež-

Nesidėjo su Rusijos soci
aldemokratais todėl, kad 
Lietuvos socialdemokratų 
partija stojo ant Lietuvos 
valstybinio pagrindo. Tuoj 
tarpu dabartiniai Lietuvos kitus todėl, kad ir jie mus 
bolševikai yra prieš Tieta-' Pvrirtv

girdime per radiją ar mato- 1 
me televizijoje. Tokiu būdu h 

I visai netikėtai įsigijau gražų ’ 
’ būrį jaunų draugų, naujų. 
(talkininkų kovoje prieš ko-Į 
munizmą ir už pavergtų tau- 

„Buvo begalo malonu, tų iš jo vergijos išlaisvini-Į 
1 1.^1.^___ ,1__ ___



archatą.tis.

’ F

— Žinau, tėve; 
šių metų mėnesiai 
kaip nebuvę.

— Ale bus ilga istorija, 
Maiki, jeigu apie visus juos 
kalbėsi.

I 
I

— Ar žinai. Maiki, kad 
vasara jau baigiasi?

— O man, vaike, daugiau 
rūpi praeitis, kada narsūs 
mūsų kunigaikščiai švaistė 
blizgančiais kardais ir gąs
dino Maskvą.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

astuoni į 
dingo,!

I 
i

— Jes. Maiki, ateis laikas, •
kad ir mudu būsim dingę, i 
kaip nebuvę.

čius, reiškia, įvesti baudžia-

Nr. 34,1973 m. rugsėjo 4 d.

1974 M. KALENDORIAUS 

REIKALU

„Keleivio kalendoriaus“

1974 m. neleisime. Kas už jį

jau yra sumokėjęs, to įmo-

kėtąją sumą įrašysime į pre-

numeratą.
Keleivio administracija

zogooogooooooot-

— Popiežius, Maiki, yra 
katalikų bažnyčios karalius. 
Jis sėdi auksiniame soste ir 
žiūri, ar neprasideda kur re
voliucija ; o šveicariškoji 
gvardija jį saugoja, kad kas 
jo nekidnopytų. Ar nema
tai?

jų nerimas. Bet nespėta jį 
palaidoti, kai bajorai vėl ė- 
mė maištauti.. O jo sūnus 
Feodoras buvo pamaldus, 
lėtas vyrukas ir negalėjo jų 
suvaldyti. Patarėju jam bu
vo įpirštas jo paties svainis, 
kuris ne poterius kalbėjo, 
bet pradėjo tvarką vykdyti. 
•Jis vadinosi Borisu Goduno- 

- Bet nereikia apie tai!™: Jis. jaunam carui

J
i

į
I

GALIMA GAUTI

I

Senojo

i

Keleivio administracijoje 

galima gauti Leono Saba
liūno „Sočiai Democracy in 

Tsarist Lithuania, 1893— 

1904“.
Kaina $1.00.

Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi- 
knygų platintojus. Kaina $5.00 
minimų tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. k

1 kovas ir nepriklausomos Lietu- 
itiduoVas pramanytam amžinam Į vos gyvenimo pirmuosius metus.

Vyras demokratas šeimo
je sudaro palankias sąlygas 

I moters diktatūrai.
i

GAVOME RIBOTĄ SKAI
ČIŲ „NIDOS“ SIENINIO 
NUPLĖŠIAMO SU PASI
SKAITYMAIS KALENDO
RIAUS. KAINA $3.50.

KAS PASAKYTA APIE 
PRAGARĄ TESTAMENTAI

KIUUYIS. SO. BOSTON

Ką tik gavome

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

I

KELEIVIO
prenumerata-gera35

4

*

Kas domitės Tiesa, mes pri 
siysim veltui spaudos. Kreipk’ 
1 ės šiuo adresu :

Lithuanian Bihle Students, 
212 E. 3rd Street. 

Spring Valhy, III. 61362.

(Skelbimas)

Užkandis, pasakojimai,

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato, Seimo nario, mi* 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

Vardai ir veidai mūsų kul- 
, tūros istorijoje (Nuo Mažvy- 
■ do iki Skvirecko), parašė 

?rgaras Naujajame testamenteĮ Stasys Yla, 345 psl., kaitia 
Naujajame Testamente vra I- ■ • ,s į •P’-b ' •

Skuitant toliau. Dovydo žo- 
ižių prasmė paaiškėja. Jis aiš
kina, kaip Viešpats išgelbėjo jį į 
iš mirties, nors jis ir buvo mir-Į 
.inai susirgęs. "Pragaro skaus- į 
mai“, apie kuriuos jis kalba, yra j 
tentėjimai, kurie vargina žmo-Į 
vų ir galop nukankina arba už- i priklausomoje 
įraukia ant jo mirtį. Bet nors»

., kain a$4.50.

T ę s i n y s 8 , " * " ~ ~ ~ * * ■■■■■-■
I I

PIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS į GANA TO JUNGO

—Vadinasi, popiežius rei
kalingas tik tam, kad švei
cariškoji gvardija turėtų ką 
saugoti. Bet kokia iš to nau
da? Rusams nebuvo naudos 
ir iš patriarcho, kurį jie 
vadindavo „Oberprokuroi 

i Sviateišago Synoda“. Jis bu- 
’ vo tik carų despotizmo rams- 
tis. Revoliucija nūšlavė tą i 
despotizmą su visais jo 
ramsčiais, o jaunoji Rusija 

i apsieina be jų. Ir mūsų tauta 
i lengvai apsieis be popie- 
1 žiaus, kai istorija jį pašalins.

; — Nu, tai daugiau apie tai
'ir nekalbėkim. Verčiau už
baik man apie baudžiavą, 
kurią, kaip sakei, Goduno
vas patarė carui Feodorui 
Rusijoje įvesti. Kodėl jis no
rėjo baudžiavos?

Tęsinys 9
Atsargus ištyrimas 

Testamento tekstų, kuriuose 
Randame žodį šeol. parodo, kad 
litas ’’mirusiųjų pasaulis“ yra 
|>adėtis, į kurią nueina po mir
ties gerieji ir piktieji, bei šven
tieji ir nusidėjėliai. Bet tai nėra 
būtinai amžinas mirties stovis. 
Jobas juk nesitikėjo pasilikti 
įnirtyje. Todėl baigdamas savo 
inaldą jis prašė Viešpatį, kad at- 
įnmintų jį in pašauktų iš šeolio. 
įiis stato klausimą: “Ar numiręs 
smogus vėl bus gyvas?“, ir pats 
atsiliepia į savo klausimą, pa
tvirtindamas savo viltį į prisikė- 
: imą tokiais žodžiais : ”Tu šauk 
’;i mane, ir aš atsiliepsiu, savo 
’ ankų darbui paduosi dešinę“.— | 
Jobo 14:13-15. ’

• Tik vieną kartą Senajame Tęs 
ramente žodyje pragaras yra į- 
erptos mintys apie skausmus ar A 
,uspaudimą. Psalmėj 116:3 mes 
įkaitome: “Mirties skausmai 
<hebr. virvės) apstojo mane, 
iragaro (šeolio) suspaudimai 
prislėgė mane“. Šitoje vietoje 
.alba Dovydas, kuris kai kada 

1 pasiduodavo gundymams, bet jo 
Jrdis buvo ištikima Sutvertojui, 
.r dėl to kalbama apie jį, kaip a- 

, pie “vyrą pagal Dievo širdį“.
(Ap. Darb. 13:22). Juk netiktų j 
pasakyti, kad toks vyras buvo į 
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RETO 
ĮDOMUMO 
KNYGA , Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary- 

[ ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai-

galvoti, tėve. Į ateitį reikia P.ririšti. J™ žemės valstie- 
žiūrėti drąsiai ir tikįti. kad «»s; reiškia, Įvesti baudzia- 
ji bus giedresnė negu dabar- v^-’r is el^t usijoje pa n-(

— Žinai, tėve, kad bau-l pasaulio kentėjimui, kurie paga 
džiavos tada reikalavo eko
nominės Rusijos sąlygos. 
Tai nebuvo paties Goduno*- 
vo ; išradi frias. ■ *

— Aš, Maiki. negaliu to 
suprasti.

I — Gerai, pasakysiu ki-
- O ką reiškia patriar- Rusijos Pjotas labai,d!- 

phatiKs? ' dells’ 0 gyventojų tais lai-
kais buvo dar nedaug, ir jie 

____ ______________ _ ‘ . O 
dvarai buvo dideli, ir jų že- 

tokia me* apdirbti buvo reikalingi 
..... kur motina tvarko i žemdirbiai. Todėl Goduno- 

dalykus. Tokia sistema va-įy^Pą(arė tuos išsimėčiusiu? 
dinasi matriarchatu.

‘pavadinimai paimti iš loty- 
j nų kalbos.

Argi buvo Rusijoj to-

— Patriarchatas reiškia buvo plačiai išsimėtę.
tokią tvarką, kur viešpatau- 1 ................. - „ -
ja tėvas. Gali būti ir 1 
padėtis, 1— Bet tai liūdna praeitis, 

tėve, nes Maskva 'šiandien 
pradeda vadovauti Europai, 
o mūsų kunigaikščiai beveik 
ir pačių lietuvių pamiršti. Irj 
tėvas nežinai, kodėl taip at-i _ Argi buvo Rusijoj to- 
sitiko. ar žinai ? j kie laikai, kad bobos darytų

—Prisipažįstu, Maiki. kad j 
nežinau. Ale čia tu pats kai-i 
tas, kad nepaaiškinai man. i 
Apie Rusiją tu man irgi ne 
viską pasakei. Va, apie mū
sų tautietę Kotryną, kuri sė
dėjo ant sosto ir valdė visą 
Rusiją, tu man dar nieko ne
pasakei. Jeigu nežinai, kas 
ji buvo ir kaip iškilo, tai at
siversk savo knygą ir iš jos 
paskaityk. Koman!

— Tikrojo matriarchato 
Rusijoje niekad nebuvo, tė
ve; tačiau buvo tokių laiko
tarpių. kada caių vietoje 
soste sėdėdavo moterys. Ga
liu paminėti ir jų vardus. 
Štai jie: Sofija, Kotryna I, 
Anna I. Elzbieta, Anna II ir 
Kotryna II. šešios vainikuo
tos caricos, tėve.

— Apie Kotryną, kurią 
rusai vadindavo Ekaterina, 
a'š dar nekalbėjau, tėve, nes 
prie to laikotarflįo, kada ji 
buvo atsisėdus į Rusijos sos
tą. aš dar nepriėjau. Aš už
baigiau tik Ivano Žiauriojo 
viešpatavimu, o po 'jo buvo 
dar 7 carai, ir tik po jų Kot
ryna užėmė sostą.

— Bet tėvas norėj’ai žino
ti ir kaip atsirado pasaulyje 
baudžiava. Dabar galiu pa
sakyti. kad iki Ivano Žiau
riojo Rusijoj baudžiavos ne
buvo. Bet jam mirus, jo vie
tą užėmė jo sūnus Feodoras. 
Prie Ivano bajorai buvo nu-j 
malšinti, tik po žeme rūgo

Veterinarinė medicina ne- 
; Lietuvoje,, 

laikinai jis buvo išgelbėtas. Taip; Paraš« dr- Stasys Jankaus- 
žiūrėdami mes matom, kad visi ; kas, 338 psl., kaina $6.00.

- L‘ i liau Įveda i mirtį, gali būti pa Į 
vadinti "pragaro skausmais“, 
nes jie pasibaigia mirtyje, šeoly- 
ie arba Biblijos pragrea.

Naujajame Testamente yra 
vartojamas graikų žodis hades 
v-ertimui hebrajų žodžio šeol to-1 
>e vietose, kur cituojama iš Se-! Karnavalo aikštėje, nove- 
įojo Testamento. įdomų pavyzdį j ]eS parašė Juozas Švaistas, 
turime Ap. Darb 2:27. Nes tui(KM . i • . . .
nepaliksi mano sielos pragare psl.. kaina minkštais
(pekloje, hadeje) ir neduosi sa- viršeliais $5, kietais—$5.75. _ 
vo šventajam matyti supuvimo“.; t
šitie žodžiai yra ištrauka iš 16- į Nužmogintieji, Vilniaus ir 

Seinų krašto lietuvių išgyve-1 
•as Dovydas išpranašavo mirti [ 
r prisikėlimą Jėzaus. Šioje pra-; 
.įašystėje Dovydas vartojo heb- ! 
rajų žodį šeol: vertime gi Apaš
talas panaudojo graikų žodį ha- , 
les. Iš to mes žinome, kad žodis Į 
hades Naujajame Testamente! 
reiškia tikrai tą patį, ką šeol Se
najame Testamente. O matyda
mi, kad Pamokslininko 9:10 pra
našas išaiškino, kad šeol yra ne
sąmoningumo padėtis, nebelieki 
jokių abejonių apie tai, ką reis 
kia žodis pragaras Naujajamt 
Testamente.

Šv. Petras aiškina, kad Psal
mėje 16:10 parašytoji Dovyd< 
oranašystė kalba apie mirtį ir 
prisikėlimą Jėzaus Jo aiškini- 
nas svarbus tuo, kad jame pa
sakyta. kad pats Jėzus pateko į 
Biblijos pragarą t‘ada, kai buvo 
numiręs. Taip tat pasirodo, kac 
Biblijos pragaras nėra tokia vie- 
a, apie kokią kalbėdavo vidur-1 
imžių teologai; mes juk neina- 
'.ome, kad Jėzus nuėjo į kanki- parašė Jurgis Jankus, 216 
limo vietą. Bet atsimindami. pSj 
<ad Biblijos pragaras yra mir- F 
ties padėtis arba stovis, mes su-» 
nrantame. kodėl Jėzus nuėjo į ‘ 
pragarą. Biblija aiškina, kad Jė- 
us, vykinbamas žmonijos atpir

kimo darbą, užėmė nusidėjėlio 
vietą mirtyje, taip padarydamas 
atpirkimu arba atvadavimo kai
na už pasaulio nuodėmes. Taip 
darydamas jis “paragavo mirti 
■iž kiekvieną žmogų“ ir dėl to 
turėjo nueiti į mirties padėtį ar 
ba į Biblijos pragarą, žr. Iza. 53 : 
3-10; 1 Tim. 2:3-6; Ebr. 2:9.

nimai lenkų okupacijos me-j 
tais; parašė Petras česnulis, * 
256 psl.. kaina $5.00. i

Dievas šiandien, Krikščio-Į 
nis gyvenime knygų nr. 9, 
leidinys, parašė kun. Jonas! 
Gutauskas, 283 psl., kaina; 
$6.00. : 

i

Abu • ūkininkus sutraukti arčiau 
' prie dvarų, duoti jiems že
mės pragyvenimui, o prie 
tos žemės juos pririšti, kad 
negalėtų pabėgti. Pririšti 
prie žemės žmonės tapo dva
ro nuosavybe, kaip darbiniai 
gyvuliai, ir dvarininkas ga
lėdavo juos mušti, kaip gy
vulius. Todėl buvo susidaręs 
net posakis: „Jeigu nueisi i 
dvarą, gausi mušti, o jeigu 
nenueisi, tai gausi mušti už 
tai, kad nenuėjai“. Ir dvarų 
vertė buvd sprendžiama pa
gal tai, kiek dvaras turėjo 
pastovių baudžiauninkų. Jei 
bajoras pralošdavo save 
dvarą kitam bajorui, tai pra
lošdavo su visais kaimie
čiais. Kadangi laisvųjų gy
ventojų jau nebuvo, o kara
lius ar kunigaikštis eidavo Į 
karą, tai dvarininkai turė
davo duoti jam savo žmonių. 
Ir jeigu bajorai susikirsdavo 
tarp savęs, tai muštis turė
davo apginkluoti jų bau
džiauninkai. Taip būdavo 
ne tik Rusijoj, bet ir švento
joj mūsų Lietuvoj. Kitąsyk 
a‘š papasakosiu tėvui dau
giau apie tuos laikus.

— Olrait, Maiki, aš tuo

> 
!
»

— Aš niekad to nežino
jau, Maiki. Denkiu, kad pa
sakei. Dabar pasakyk man 
ką nors apie pravoslavną 
vierą.

— Nesakyk, tėve, „provo- 
slavną vierą“. Sakyk lietu
viškai : stačiatikių tikyba.

— Olrait, Maiki, aš galiu
pasakyt, kaip tu nori, tiktai 
per daug manęs nemuštra- 
vok. Aš pasakiau „pravo- 
slavna viera“, ba norėjau ži
noti, kam jai buvo reikalin
gas patriarchas, kurį, kaip> 
sakei, Godunovas įpiršo. Jes, į tarpu eisiu pažiūrėti grybų, 
kam jis buvo pravoslavams, §juo laiku jau turėtų dygti 
reikalingas? j kelmučiai. .

— O kam mums, kat^i-'
kams yra reikalingas popie
žius? Ar tėvas gali pasaky Karūną ir anc naktinio 
y2 puodo galima rtždetb

*

f <

»

Napoleonas. Baltija, Ame- 
i rika, parašė Vincas Trumpa, 
! 251 psl., įrišta, kaina $6.00.
■ Parkas anapus gatvės,— 
į premijuota apysaka jauni- 
j mui, parašė Danutė Brazytė-
Bindokienė, 156 psl., kaina 
— $3.00.

» Taikos rytas, novelių rin
kinys (15 novelių), parašė 
Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai
na $4.00, kietais viršeliais— 
$4.65.

' *■ -f

Po angelų sparnai*, nove
lių rinkinys (25 novelės), 
parašė Alė Rūta, 191 psl., 
kaina $4.00, kietais virše
liais — $4.65.

Mūsų piaeities beieškant, 
parašė Česlovas Gedgaudas, 
357 psl., didelio formato, 
įrišta, kaina $15.00.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 

Į kaina $4.50,
Tu esi amžinas, kaip am-l Sunkiausiu keliu, roma- 

žina saulė, o lietuviškas žo- nas, parašė Jurgis Gliaudą,; 
di! ! 251 psl., kieti viršeliai, kai-

St. Santvaras { na $5.00. _ _ _____ '____

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

•. Gana to junga, 492 psl. 

Teroro ir vergijos imperija 
į . Sovietų Rusija, 309 psl.
■i ’ ’ ■ • ;

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190b m. revo- 
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša 
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.



Poslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON

BALYS SRUOGA

Giesmė apie Gediminą
i J

(Tęsinys)

F Buvo Lietuva laisva, 

Kunigaikščiai valdė ją.

Ji išaugo, išbujojo,

Kai valdyti josios stojo

Didis vyras, kurs vadinos 

Kunigaikštis Gediminas, — 

Garbanotas ir taurus, 

Tartum uosis stamantrus. 

Gediminas!.. Vardas jojo 

Tuksianti kardų atstojo. 

Priešai ir pikti kaimynai 

Žino ranką Gedimino, —

Kad kaip griausmas ji smagi, — 

Kad jam Lietuva brangi!

Kartą priešų didžią minią

Iš savu kraštų išginęs, 

Linksmas grįžta Gediminas 

Atsikvėpt miškuos tėvynė*. 

Su šauniais kariais savai* 

Jojo kloniais ir kalnais.

Ir medžioja — miškas braška! 

Stirnos, briedžiai, lapės, meškos, 

Aibes lekiančių žvėrių 

Klumpa, krenta nuo strėlių. 

Skamba liemens ąžuolų 

Nuo trimitų, nuo linksmų... 

Gediminas it erelis 

Kleketuoja po girelę...

Tik staiga tankmėj giliai 

Šakos traškančios sujunda, 

Subrazda seni stuobriai, 

Virpančiais aidais nudunda, 

Lyg per plačią girią skrenda 

Staugiantis koks debesis, — 

Tai pro vyšnines pušis 

Kažkoks dvylas kalnas lenda... 

Ne, ne kalnas! Tai žvėris! 

Jo kakta — it jaujos dury*. 

Kaip bedugnė eketi* 

Jo paraudusi akis , ..Ji
. S i ''

Ugnimi kraujuota žiūri. 

Tartum šakos šimtametė* 

Platūs, aštrūs jo ragai.

Ir, karių būrius pamatęs,

Ima rūstauti jisai:

Kojom drasko žemė* plutą, 

Aria samanas ragais;

Iš nasrų jo tyška puto* 

Pakuliniais burbulais; 

Baubia, kriokdamas mauroja, 

Kad girelė net vaitoja.

«

— Tauras! Tauras! — nuaidėjo 

Per plačias eiles karių.
«

Tauras net subaubt nespėjo, 

Kaip jo šonan suzvimbėjo 

Debesis šmaikščių strėlių. 

Jis piestu tik tik atsistoja.

i 
t

t

i

i 
i

t
i
>

Ir, supratęs, kas įvyko, 

Tauras visiškai supyko. •

Kaip pašėlęs sumaurojo — 

Ir kad liuoktels iš pušyno 

Viesulu į Gediminą!

Net kariai neteko žado, 

Akyse tarytum mirga: 

Tauras mėto, drasko, bado 

Kunigaikščio jotą žirgą. 

Tartum vėtros ūžesys 

Išgąsty kariai suriko:

— Kunigaikštis kur? Kur jis? 

—Gediminas kur paliko? 

Tauras baubė, tauras siuto, 

Spiaudės putų burbulais, 

Žirgą minkydama ragais. 

Gediminas pats nejuto, 

Kaip išskrido jis į aukštį 

Virš pušaičių, tartum paukštis 

Grobį vydams, suplasnojo 

Ir, prie ąžuolo nukritęs, 

Lyg įpratęs būt skraidyti,

Gyvas sveikas atsistojo. 

Nusitvėrė šviedrią ietį.

Tartum žaibas netikėtai 

Krisdamas iš debesų —- 

Smogė taurui tarp ragų. 

Toki gavęs tauras smūgį 

Ne savu balsu sušuko, —
•

Ir kaip didis viksvų kūgis 

Dribtelėjo ir susmuko.

Tik dabar atsikvošėjo 

Žygio nustelbti kariai, —

Ir per girią nuaidėjo 

Džiaugsmo pergalės garsai. 
Sveikina jie Gediminą, 

Ūžia tartum avilys.

Tik nelinksmas vienas jis, 

Tik jis vienas nusiminęs 

Ir į šūkavimus jų

Taria liūdinčiu balsu:

(Bus daugiau)

Vitaminai, vitaminai/ vitaminai.

susijęs su jų dalyvavimu mejramą, patarimą ar ir m«te- 
džiagų apykaitoje. Didesni rialinę pagalbą, kad jie ap- 
vitaminų kiekiai pakeičia linkybių nebūtų verčiami
fermentinių reakcijų eigą ir įtik verstis paleistuvavimu, i 

į iškreipia tam tikras audinių! vagiliauti ar net plėšikauti. •

Šitokio benamio jaunimo
‘ apykaitos grandis. Be to, kai 
j kurie vitaminai gali sukelti
labai sunkias alergines reak- pagalbai kongrese svarsto- 
cijas, o kartais net gyvybei ma paskirti apie 60 mil. dol. 
grėsmingą anafilaksinį šo- Už tuos pinigus būtų įrengta 
ką“.. visa eilė ”užuvėjos namų“,

kuriuose specialiai parengti 
Toliu išskaičiuojama dau- patarėjai turėtų bandyti tą 

gybė hipervitaminozėssimp-i benamį jaunimą grąžinti į 
tomų.

ką“..
I

ROMANAI i
i

Sunkiausiu keliu, romą- 
Inas, parašė Jurgis Gliaudą, 
i 251 psl., kieti viršeliai, kai

na $5.00.
Agonija, romanas, antra 

laida, parašė J. Gliaudą, 406 
psl., kaina $5.00.

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

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl., kieti virše
liai. kaina $6.00.

Vytautas Alantas, AMŽI
NAS LIETUVIS, I dalis, 412 
psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
414 psl., karna minkštais 
viršeliais $6.00, kietais — 
$6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, storinis roma
nas, I dalis. 405 psl., kaina 
minkštais virbeliais $5.00.

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $4.50

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, 
232 psl., kaina $4.00.

Birute Pūkelevičiūtė. — 
Rugsėjo šeštadienis, 
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5 00.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo. 233 psl., 
<aina $2.50.

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudės romanas iš partiza
nu veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Vėjas lekia ’yguma, romą, 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

I

i

naudingą darbą, į normalią 
visuomenę, atgal į sėslų gy- 

JAV Maisto ir Vaistų ad-'vertimą. nukreipiant jį nuo 
ministracija atkreipia ypa-' kriminalistų, 
tingą dėmesį į vitaminus A, 
B. C ir D. Žinoma, tokia humanita

rinė idėja yra labai gera, to-
Vitaminas A yra reikalin- kia paslydusiems pagalba la- 

gas kūno audinių formavi- bai reikalinga. Tik gaila, 
muisi, kaulams, skilviui ar ^a? šiame krašte labai daž- 
dantims ir kt. Bet jo pertek-j na* geros idėjos neša prastą 
liūs gali sugadinti inkstus ir derlių. Pav., vadinamasis 
nustumti žmogų prie mirties. profesinis bedarbių per- 

į auklėjimas“ tedavė labai
Vitamino B grupė, suside- ma£a naudos ”auklėtiniam“. 

danti iš 12 skirtingų vitami- 0 mi]ionus dolerių surijo ad- 
nų. Šie vitaminai padeda nu-; mjnįstraci>jos persona]as įr 
galėti anemiją, širdies ar įjvajrūg sukčiai .socialinė šal- 

• vilkinamojo organo sutriki- ( pa, be rįmtos paramos jos 
.' mus. Bet yra ir keletas pavo- reįkalingiems. priaugino ir 
j jų nuo labai didelio šių vita- profesionalų dykaduonių ir 
j minų pertekliaus. apgavikų, vargo vardu gyve-
| ,..t . n į nančių prabangoje. Gali bū-

Vitammas C reikalingas I ti kad ir benamiu vaiku ”už- 
! kaulų, dantų ir minkštųjų: uovėjos namai“ gali išvirstl
■ audinių formavimuisi, bet ir 
i dėl jo pertekliaus kenksmin- 
, gurno medicinos autoritetai
■ karštai ginčijasi.

Vitamino D perteklius ga
ji sukelti kepenų ir inkstui 
švelniųjų audinių užsibloka-j 

1 vinius ir dėl to kartais net 
i priartinti mirtį.
(

I visokių valkatų restoranais, 
kuriuose viskas gaunama ne
mokamai iš tos 60 mil. dole
rių sąskaitos.

PIKTOS GAMTOS 
IŠDAIGOS

Kur pažiūri, pilna išdai
gų. dėl kurių žmonės labai 

' Be to. šio vitamino didelis! nukenčia.
' perteklius gali padidinti i
kraujo spaudimą, pagreitin-į Štai netoli musų tornadas? 
ti pulsą, sukelti raumenų su- nusiautė West Stockbridge. j 
glebimą, mieguistumą ir ki-Į^el .^a b siauia buvo jo ke-Į 

. tokius reiškinius. iI
»

žinoma, tai nereiškia, kad! ................ ;
vitaminai yra aplamai visi, yra sužeisti, is jų keli 
kuo nors kenksmingi. Pa-pau Pr*e mirties, 
brėžtina. kad gali būti vie-! 
naip ar kitaip kenksmingas 
tik jų perdidelis kiekis*

I -

PABĖGĖLIŲ VAIKŲ 
PROBLEMA

į lio juosta, bet medžiaginių 4 A 1 v A Q
! nuostolių skaičiuojama $5 1/ ĮįĮĮVOĮI 117 Jk / 
: milionai. Žuvo 4 žmonės, o JO“ “ V“

Kiek toliau. Meksikoje, j 
i daug pikto pridarė viesulas 
i ir baisus lietus, patvindęs 
! didelius plotus, be pastogės 
į palikęs 400,000 žmonių, o Į 
j kapus nuvaręs 70. Bet to dar 
: buvo maža: tuo metu dar su- I

Atsitiktinio kareivio užra
šai, J. Januskio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.

Stepono Strazdo eilėraš
čiai, 159 psl. kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psl., kaina $1.80. .

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Skaičiuojama, kad šiuo drebėjo žeme. Ir taip smar- 
metu Amerikoje yra apie lipiai, kaip čia jau seniai ne- 
milionas vaikų, pabėgusių iš, buvo drebėjusi, 
namų ir klaidžiojančių po 
visą kraštą. Manoma, kad 
tiktai viename 
tokių yra apie 20,000. nors

T. , , ., .. tikro skaičiaus niekas ir ne-'Kam dabar reeikalmgas 
toks vitaminų suvaržymas? * į___

Į^tei dalinai gali atsakyti Vaikų pabėgimo iš šeimos 'čius toks didelis. Be to, jis 
ir įžymus Lietuvos alerginių prježasčių yra įvairių. Tai buvo labai stiprus (net 6.5 
ligų specialistas ir Kauno ga]j būti visai suirę šeimos laipsnio Richterio skalės) ir 
Medicinos instituto farma- santykiai, nepakenčiamos palietė 24 miestus, 
kologijos katedros docentas moralinės ir medžiaginės są-i Paskutinis didesnis žemės 
dr. Ęennkas Mituzas, kuris jyorgg jaunuolio troškimas drebėjimas Meksikoje buvo f—- — y_1 —  —A -___ a__________• • O > J I i i ■* • r?/a

kitko rašo:

Vitaminai — šiandien yra' vaistai, kuriems gali reikėti 
dažniausiai minimas žodis, recepto., 
kalbant apie maistą ar svei
katą. Jų rūšys ir kiekiai sura
šyti ant maisto produktų įpa
kavimų ir gėrimų bonkų, ir 
juos siūlančios iškabos puo
šia vaistinių langus. Ir visuo
menė yra įtikinta, kad vita-. 
minai ne tik reikalingi mūsų i 
sveikatai, bet — kuo jų dau-1 
giau, tuo geriau.

Dabar žmonių aukų skai-
New Yorke čius Jau artėJa Prie L000. 

bet dar ne visos žinios gau
tos. Žemės drebėjimas Įvyko 
nakties metu, kada žmonės 
miegojo, todėl ir aukų skai-

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

tuo klausimu straipsny tarp išgyventi romanuose prisi-
Ar buvo visuotinis tvanas, 

64 psl., kaina 25 centai.

Deja, taip nėra. Tuo vita
minų bizniu jau rimtai susi- 
ūpino ir Amerikos Maisto 

ir Vaistų administracija. 
Mat, paaiškėjo, kad kai ku
buose produktuos^ tų rekla- 
nuojamų vitaminų visai nė- 
a, o kituose — gali būti jų 

oerdaug. kas irgi kenksmin- į 
ja sveikatai. Ji ruošiasi iš-i 
eisti potvarkį, reguliuojantį 
vitaminų pardavimą dide- 
iais kiekiais vartotojams. Y- 
pač tai lies dideles dozes vi
taminų A ir D. Administra
cija leis pardavinėti grynų 
vitaminų 50 procentų die
nai reikalingos normos. To
kie produktai bus laikomi 
normaliu maistu. Tarp 50 ir 
150 normos bus laikoma spe
cialiu dietiniu produktu, o 
daugiau nei 150 procentų 
vitaminų normos — jau bus'

I

I I

skaitytų nuotykių, mergaitės 
noras iškilti j kino žvaigždes 
ir pan.”Visi žinome, kaip vita

minai reikalingi organizmui. 
Jie padeda įveikti ligas, su
stiprinti išsekusį organizmą, 
įgauti atsparumo. Didžiai • Iies Jau p(J 
vertindami vitaminus, kar-jdienų skaudžiai sudūžta, ir 

(tais imame juos be saiko var-1 toks svajotojas ar svajotoja, 
I toti. O juk vitaminai, kaip ir; 0 ir kitų priežasčių iš namų 
kitos vaistinės medžiagos, išvytas vaikinas ar mergai- 
tam tikromis sąlygomis gali tė atsiduria varge, pavojuo- 
būti ir nuodingi. Ilgai ir gau- se. ligoninėse ar net kalėji- 
siai vartojamos, šios biolo-}me. 
giškai aktyvios medžiagos!
gali sukelti labai sunkius? Neseniai atrasti apie 30 
kai kada net mirtinus ūmi- Houstone išžudytų jaunuo- 
nius apsinuodijimus arba lė- lių lavonų, tai į tų pabėgė- 
tines intoksikacijas. Kai su- lių problemą ir vyriausybė 
sergama dėl vitaminų per-! atkreipė savo akis. Nors jų 
tekliaus organizme, tai šis visų ir neįmanoma sugaudy- 
lėtinis apsinuodijimas vita- ti ar grąžinti namo, bet mi
ntinais vadinamas hipervita- tarta ką nors daryti, kad to- 
minoze. Vitaminų nepagei- kie jaunuoliai nevilties die- J gyventojų apie vienam mi- 

• dalijamas veiksmas gali būti ną galėtų kur nors rasti at- lionui žiūri badas į akis.
* —

Deja, kone visos gražio
sios tokių pabėgėlių svajo
nės jau po kelių ar keliolikos I

1957 m., kada žuvo apie 70 
žmonių, iš jų daugiau nei 50 
sostinėje — Mexico City.

Bjaurius pokštus gamta 
krečia ne tik mūsų pašonėje. 
Tolimoj Azijoj — Pakistane 
potvyniai užliejo taip pat 
didžiulius plotus. Vandeny 
paskendo pasėliai, miestai. 
Kai kur gatvėse vanduo kail
io net iki 15-20 pėdų.

O Afrikoje siaučia sausra. 
Viskas išdžiūvo. Kai kuriose 
srityse dėl vandens stokos iš
dvėsė iki 95% gyvulių. Dėl 
to šešiose valstybėse su 24 
milionais gyventojų 13 mili- 
onų žmonių gresia badas.

Tokioje padėtyje yra Ma
li, Chad, Mauritania, Nige
rija, Senegalija ir Upper 
Voltą valstybės.

Dėl sausros sunkiai kenčia 
ir Abesinija, kur iš 26 mil. v .- _ $11.40, bet visos kartu par

duodamos u2 $2.

a

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Eilės ir straipsniai, 95 psl. 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko* 
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai audėjus, jų kaina

t

9
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Sveikino iš Kanados

Vietinės žinios
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LITUANISTINĖS M-LOS 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ 
DĖMESIUI!

PADĖKA
Įį

Keleivio atostogų metu e- 
same gavę iš Santa Monicoj 
gyvenančios poeto Prano 
Lemberto našlės Monikos

Iš tolimos Kanados šiau
rės — Sioux Lookout, Ont.— 
atsiuntė sveikinimų Keleivio 
skaitytojams bostoniškiai A-, 
leksandras Čaplikas, dr. An-i 
tanas ir jo žmona Blanche' 
Kapočiai.

Paminės Tea Party

Bostono Lituanistinės Mo- 
yklos naujieji mokslo me-; Lembertienės laiškelį, kuria
si oficialiai prasideda šį,me ji dėkoja visiems savo 
eštadienį, rugsėjo 8 d. , bičiuliams, su ja pabendra-

9 vai. ryto bus mokiniams, vusiems šią vasarą lankymo- 
r jų tėvams pamaldos Šv. Į si metu Bostone. Tad šią pa- 
‘etro lietuvių parapijos baž-I dėką tik dabar kiek pavė- 
iyčioje So. Bostone. • luotai spausdiname.

Tuoj pat po pamaldų —, ♦ » »
M»kinių registracija ten pat, XT .
.lėj PO b. i nyčia.1 -Nuoširdžiai dėkoju vrniems , 
Registracijos metu bus Jangams ir pazjstaniiems| Parįamente. 

ranešta, kuriose patalpose1 Bostone kūne atsilankė lie-i

Gruodžio 14-16 dienom 
didelės iškilmės svar-bus 

baus įvykio, kuris dabar va
dinamas Tea Party, 200 me
tų sukakčiai paminėti.

1773 m. gruodžio 16 d. 
bostoniečiai į jūrą išmetė 
350 arbatos dėžių. Tuo jie 
protestavo prieš kolonijų ap- 
dėjimą mokesčiais be teisės 
turėti savo atstovus Anglijos

* X

Šitas įvykis buvo viena iš 
■T?--------- .— «'“•!'—• 91 i • mflno vvro a a .kibirkščių, iš kuriu netrukus
Beitų šeštadienį prasidės nor-Į p0S -1 a- 1 man0 vYro a* a-|i..-u k..
■malios pamokos. 
I Visus mokinius reikia už-
■ registruoti šį šeštadienį, kad ,
■ vėliau netektų gaišti pamo-. 
I koms skirto laiko.

Mokyklos vadovybė
ir

Tėvų komitetas
j

Atidaroma baleto mokykla

Rugsėjo mėnesi Brockto
ne atidaroma balerinos Svet
lanos Vasily ir jos vyro Fre- 
derick Kimbrough nauja ba
leto mokykla. Ji vadinsis 
Svetlana Vasily School of 
Ballet.

į Prairo Lemberto prisimini-i ^Bo didelis gaisras, po kurio 
1 mų programą. kur perrekor-* Amerikos kolonijos tapo 
duota juosta buvo perduoti! nepriklausomos nuo Angli- 
jo knygos "Tau, sesute“ pri-i Jos-

j statymas ir penkerių metų' •=---------
; mirties paminėjimas. , IŠNUOMOJAMAS BUTAS
j Dėkoj'u gerb. Bostono lie-l
; tuvių radijo Laisvės Varpo' Dorchestery. arti Ashmont 
! vedėjui Petrui Viščiniu! už srities, išnuomojamas 5 kamba- 
j jo sutikimą perduoti tą pro
gramą ir už atvažiavimą iš 
Brocktono, už jo sugaištą 
laiką ir nuoširdžias pastan-

Į gas.
; Didelė padėka mieliems 
Prano draugams rašytojams 

j Antanui Gustaičiui ir Stasiui 
Į Santvarai už šiltus prisimi-
! nimo žodžius.
I

j Mano mieloms draugėms 
■dėkoju už suruoštą jaukią- - ., ” J . S" «««U TS,

kavutę po programos, prie ra|iniošiM, 
kurios galėjo visi pasisve
čiuoti. Už tą ponių rūpestį,' 
prisidėjimą prie bufeto, pa-!

' rodytą man didelį nuoširdu-
■ mą visoms lieku labai dėkin- 
|ga.

Ypač nustebino ir labai 
sujaudino įteiktos man bal
tos gėlės, kai buvo dainuoja- 

i ma "Tau. sesute“, 
į Už jas ir dėmesį nuoširdų

KELEIVIS, SO. BOSTON

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

i

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

ii

South Boston, Mass. 02127
393 West Broad way
Telefonas: 268-8764

Savininkė; Aldona Adomonienė

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NESIVĖLUOKITE!

TRANS.ATLANTIC TRAVEL SERVICE

1 J

’ Li

16 dienų (Vilniuje—5. Kaune—1, Rygoje—2. Taline—3 ir

Helsinkyje—3)

kaina nuo $675.00

Vykstantiems iš Chicagos $100 ir iš Detroito $66 daugiau. 

Jungtis prie grupių galima Bostone arba N e w Yorke 

Dar yra vietos šiose grupėse:

Spalio 3
ir
Gruodžio 21

BŪKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE-

TAI TIKI, KAD mūsų kova bus laimėta.
i

STEPONAS KAIRYS

ALfftlfCII 011. COMPANY

130 Safford Street

Wollaston, Mc.ss. 02170
Tel. 472-2086

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
Aliejaus kuras
Aliejaus degikliai
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

i 
i

Dažau ir Taisau
Namus iš lauke ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisai 

mką, ka pataisyti reiaia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM
598 Broadway

So. Boston, Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

i
irių butas su 

fronte ir užpakalyje 
garo šilima, kūrenama 

Teirautis bet kuriuo 
lefonu: CO5-0832.

prieškambariu, 
porčiai, 

gazu. 
metu te-

1
1
I

(34) -
l

PARDUODAMAS NAMAS
, l

So. Bostone nebrangiai par-
į duodamas 3-jų šeimų namas, ap ’ 
šildomas alyva. i

Dideli kambariai, ąžuolinės 
; grindys, nauji virtuvės ir cent- 

y mo krosnys.
Kreiptis į savininkus — Old

’ Harbos Street. So. Boston. l-me
’ aukšte. . i i

HIGHLIGHTSOF SC ANDIN A VI A l'

15 days from $ 309, 00 plūs air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norway, Holland

i

I
i 
» 
• 
I 
( 1 
t

I Svetlana ir Fredas yra 
įprofesionalai teatralai, dar- 
,bavęsi plačiose teatro meno 
sritvse: koncertavę, dalyva
vę New Yorke Broadweyaus 
scenoje, filmuose, televizijo
je. Baleto meno jie yra mo
kęsi pas įžymiuosius pasau
linio vardo baletininkus, 
kaip Vera Nemčinova. Ana
tolijus Obuchokas. Martha; 
Graham, Matt Matox, Luigii 
ir kt.

Atidaromos mokyklos ad-į 
resas yra: 825 N. Main St.,. 
Brockton. Tel. 588-9063 ar i ačiū tariu ponioms Alek- 
Mrs. McLaughlin, 587-1254.

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad,

Tallinn and Riga.

(34)

Sandrai Gustaitienei. Zuza
nai šalnienei, Angelei Va- 
kauzienei ir jas įteikusiaiMokinių registracija: rug

sėjo 7 d. nuo 3 vai. iki 6 vai. Į Onutei Vilėniškienei.
po pietų ir rugsėjo 8 d. nuo Į Lieku visada su gilia pa- 
11 vai. ryto iki 4 vai. po pie-Į garba

1 Monika Lembertienė

L------------------- .... -----

KAS RADOTE

1973 m. liepos 22 d. Seselių ge- 
i gūžinėje Putnume pamirštą vo
kišką foto aparatą Rolleflev Nr. 
3435488 su prožektorium? O gal 
žinote, kas jį rado?. Labai pra
šau pranešti tai man laišku arba 
telefonu. Už tai būsiu labai dė
kingas ir atsilyginsiu. Mano ad
resas : :

Juozas ščiuka,
Belden Street,
New Britain. Conn. 06051 
Tel. (203)—225-7277.

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116

Tel.: (617) 482-4952

For information contact:

Grįžo Rita Ausiejūtė I

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

I

UŽ VIENĄ DOLERI IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

CENTUS PER MĖNESI

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM

i

k

Iš anksto jokio įmokėjimo * Ištūnok Jti per <0 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION, 900 East First St, Boston, Mass. Tri. 26S-4500

✓

Buv. Bostono dramos sam
būrio gabi narė, o dabar 
prancūzų kalbos mokytoja 
Rita Ausiejūtė vasaros atos
togas praleido Europoje, ap
lankydama kelias valstybes. 
Dabar jį vėl grįžo į savo dar
bą.

Buckingham rūmai, ku
riuose gyvena Britanijos ka- i 
ralienė, turi 600 kambarių. 
Rūmus aptarnauja 202 tar- 

. nai.

I

"GARSO BANGU“
PROGRAMA

Ši radijo programa trans- ' 
liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. 
vakaro.

Rugsėjo 7 d. programos 
nebus.

i * * * • \

Rugsėjo 14 d. — ”Vytau-' 
tai, kur šuo pakastas?“, Ro- 

, mo Šležo realistinė fantazi
ja.
I

informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauĮii bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690, Quebec, CAN ADA

CI A SUSIVIENIJIMAS
O LA LIETUVIŲ

AMERIKOJE

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Rugsėjo 23 d. Maironio 
Parke Worcestery Lietuviu 
Bendruomenės Bostono apy
gardos Lietuvių Diena.

• • «
Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos auditorijoje 
Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės rengiamas 
Tautos šventės minėjimas- 
koncertas. • • •

Spalio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo rudens 
parengimas.

• * •
Lapkričio 25 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose Bostono ramovė- 
nų rengiamas Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 56 metų 
sukaktie! paminėjimas

Prancūzų rašytojas Malpo 
išleidžia dail. Dalio iliust
ruotą knygą, skirtą impera
toriui Aleksandrui Didžia
jam (356-323 prieš Kristų). 
Knyga pavadinta: ”Care. aš, 
laukiu tavęs Vavilone“. Iš
leidžiama tik 100 egz., kai
na — milionas frankų (apie 
$250,000). Tai pati bran
giausia knyga.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Tograma Naujoj Angliio; 
s stoties V/LYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
14. Perduodama: Vėliausių 
oaaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
los ir Magdutės pasaka, 

i Biznio reikalais kreiptis ’ 
Baltic Florists gėlių ir dovi 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivia.

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MII JONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika’lMgiausias 
apdrandas nuo >100.00 iki |1G.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrsudą — Ba. 
dovment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už >1,000.00 apdraudos tik >3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klabu ir draugijų nariams. Už >1,000.00 akcidenta- 
ISs apdraudos mokestis >2.00 f metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jolfu 
parašysite:
IJthaanlan AIHanre of America
807 West 30th Street, New Yorfc. M-T. 10001



Puslapis aštuntasKELEIVIS, SO. BOSTON

-~T

Užsakė net 5 egzempliorius!

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
• ga pagerbti bankete, kuris; piain, Mass.. ui 
į ruošiamas rugsėjo 28 dieną I Rukšėno knygos 
’ 7:30 vai. vak. Lenox viešbu-: Shamp“ npf 5 pct!
tyje (netoli Prudential).

J. Lendraitis—magistras
*

Mirė St. Kontautas

Rugsėjo 29 d. po ilgos

■>
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

T 3E

PLOKŠTELE

I

i
Laisves Varpas

Dr. J. Pašakarnio
I

AM 1,430 KC
i

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

( #♦##***♦♦*»♦♦###♦*♦♦*****#*<**##< ♦r*#**###*'##*********##**#************************************#*******

t

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
<

už visus kitus indėlius moka

I 
»
I

h

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimą* 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Ausėta) yra

▼iri $274,000,000

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti J

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500
Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vaL 
po pietų.

už nemažesnius kaip $1,000 dvieju’^^ - 
metų įspėjimo indėlius moka
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

i 4

1

i

Bostoniečių Magdalenos ir1 
Leono Lendraičių sūnus Į 
Jurgis Suffolk universitete i

I

Nr. 34,1973 m. rugsėjo 4 d.

Viešnia iš Kalifornijos

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS.
Tel. SVV 8-2868

j p a D i N į s
OPTOMETRISTAS 

Valandos;
nuo 9 vai rvtc iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neoriinaama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

Šiais metais dar numato- Specialus lietuvių komite- 
mos dvi ekskursijos: spalio tas sumanė T. Tattan ta pro- 
3 d. ir gruodžio 21 d. i

Vietines žinios
i

Išvyksta šeštoji ekskursija Pagerbs T. Tattan

Rytoj, rugsėjo 5 d., j Lie-i nfus metus BTos?no Im
tuvą išvyksta Trans-Atlantic! turahzacijos ir Imigracijos 

! jstaigos socialiniam skyriui 
Travel Service šiais metais ; vadovavo Teofilė Kielaitė- 
organizuota šeštoji ekskur- ; Tattan. Ji labai daug yra pa
sija. kuriai vadovauja pati i dėjusi lietuviams, kurie kū- 
tos įstaigos vedėja Aldona ' Bostone. Netrukus ji iš- 
Adomonienė. ! e^na i pensiją.

»i

Šiais metais dar numato-

Praeitą savaitę mus ap
lankė Lilian Jonikienė iš 
San Francisco. Ji atvažiavo 
savo motinėlės aplankyti ir 
žada čia dar kiek pabūti. 
Vyras Povilas buvo taip pat1 
atvažiavęs, bet jis jau grižo į 
namo.

Susirenka Darbininkų d-ja t Baigėsi Katalikų Mokslo komp. Jeronimas Kačinskas.
I Akademijos suvažiavimas

gos jubiliejinės (55 metų)!??’ Bostono Lietuvių Pilie-( 
stovyklos Beaumont, Ohio, 
gavome gražų su stovyklos 
vaizdu atviruką. Jame v.s. 
Česlovo Kiliulio ranka para
šyta : "Geriausi linkėjimai iš ■. 
jubiliejinės stovyklos!“ Be
Č. Kiliulio, pasiraišė vyr. sk. 
Petras Molis, ps. Vytautas 
Alksninis, ps. Vytautas Dil-Į 
ba, s. Vladas Morkūnas ir K 
ps. Rimas Žinąs.

Svečia* iš Anglijos’• I
i

Per šias dienas suvažiavi-• _ ...
me buvo eilė paskaitų, ku-i Prac,ti* savalt« CT^ama* 

Lietuvių Katalikų Moks-1 rias skaitė svečiai ir bosto- iš jubiliejines skautų stovyk-

Sveikino skautai

Iš Lietuvių Skautų Sąjun-, į 9 į’.1 jį ItS-Ttį

cių d-jos patalpose bus pir-, j0 Akademijos suvažiavimas niečiai bei aptarta akademi-. los mus aplankė vs. Juozas 
masis po atostogų Lietuvių1 baigtas rugsėjo 2 d. banke-j jos organizaciniai ir kiti rei-i Maslauskas liptnviu skautu 
Darbininkų d-jos narių susi-j tu So. Bostono Lietuvių Pil. i kalai. Sekmadienį dalyviai Į .... *
rinkimas. Visi nariai kvie- d-jos salėje. Ji buvo pilna < lankėsi prel. Pr. Juro sukur- Anglijoj ii Vokietijoj \a- 

* svečių. Meninę programą at-, tame Alkos muziejuje Put-■ deiva. Ji atlydėjo vs. česlo-čiami dalyvauti.
~ _ j liko solistas Benediktas Po-C. Janeliuniene, —. • T -j • ir, vilavicius ir Izidorius Vasy- 

sekretorius liūnas, kuriems akomponavo

Olga Kausins iš Jamaica 
j Piain, Mass., užsakė Algio 

....Jį3^ ”Day of 
. Shame“ net 5 egzempliorius. Į 
kuriuos ji žada paskleisti; 
tarp savo pažįstamų.

name.

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

— 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.

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

: vas Kiliulis.

Gana i

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

<

li- 
. . „ . ' gos mirė 82 metų amžiaus

gavo anglų kalbos magistioj Steponas Kontautas, palikęs
• laipsnį ir apsigyveno Chica-' liūdinčius dukterį ir du sū- 
’ S°je. į nug (vjenas kunigas). Jis

Jaunieji Jonikai kasmet' Jurgis Lendraitis Bostone i palaidotas rugsėjo 1 d. Kai-! 
aplanko savo artimuosius— i buvo veiklus jaunimo tarpe, i varijos kapinėse, 
tėvą ir udšvį Simonus Bosto-1 porą metų vadovavo studen-j Velionis priklausė Sanda-j 
ne. Šiemet jie jau berado tik ! tams neolituanams, šoko: rai. So. Bostono Liet. Pil. I
vieną Simonienę gyvą. i tautinių šokių sambūry ir kt. draugijai ir kt. i

Savybės: 
I’rodiikt ingumas 

Grožis 
Ekonomija

Pilnas įrengimas. įskaitant aly

vos hurnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais— 

10 metu garantija.

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienoj įrengimą*

CITGO CLIMATICPaskutinė modernaus alyva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co. HEATING OILS
Alvva šildymo specialistai

47# Adam* Street, Oniacy, Mase.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per diena

Skambinti — Boeton: 436-1204 5°5i'°"= 773-4949 i

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
tas. vedžioja.

- II,
Į
II
Į

yra vienintelė oficiali i*t*Į- 
ga VV ore estery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 

terio į Lietuvę ir kita* Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai n 
tvarkingai.

Cis salima gauti įvairiau 
siu. importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikliena

Flood Square 
Hardivare Co.

Sav'.nizibM Ji. J. ALEKNA
628 EAST EROADWAT 
8OIJT“ SOtSTUN, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4143 

Besjamiu Metre Dažai 
Popiercs Sienoms 

Stiklai La.-'g-ams 
Visokia reik natoy s namaau 

Reikmenys plumberiama 
Visokis Ksležiea daiktai

Telefonas: AN 8-2805 J
I)r. Jos. J. Donovan\

Peter Maksvytis 
Carpenter 4 B-ilds*
49 Church Street
K M ii ton, Mhas.

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbu* ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 0 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675
JOMUS!

s###**#******#***##****#**#*******-'

S
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelui E. Rodd
| (RUDOKIUTĖ)
| OPTOMETRISTt
;; Valandos:
į; nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara
’ 445 BR0ADWAY

:: SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
MtoeoocoeoeeoeooooooccoocoooGococococcoooon&oosaecco!;

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadsray, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6G20

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadienius ir sekas.

M&T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

•

□ Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinis (pilimas
□ Patogios mokejimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkite

žmogaus — be ydos.

h A.J.NAMAKSY
;• Rca* Estate & Insurance / 

321 Country Club Rd.
•ĮNewton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645... •:

t

Keleivio administracijoje! 
galima gauti Lietuvos ope-| 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vaL

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Vv orcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

BOSTONO Į LIETUVĄ 
kitus Rusijos okupuotus 

kraštu*
Pristatymas greitas ir 

garantuota* 
•Prekės parduodamo* nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

IŠ 
ir

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel|Service,Inc
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTrading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — —
Ketvirtadieniais 
šeštadieniaisi

— 9—5 1
9—6 J

uždaryta

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

t*********************♦♦*♦*♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦***♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦




