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Viceprezidentas nuo 
mieto-kitas į jo vietą
Agnew atsistatydino ir buvo nuteistas trims metams ‘ 

kalėjimo sąlyginiai. Prez. Nixonas toms pareigoms pasiū- • 

lė senatorių Geraldą Fordą, (kurį, tikimasi, kongresas Į 

patvirtins.

Šie metai Amerikos isto
rijoje galėtų būti pavadinti 
Didžiųjų sukčių metais, nes 
dar niekad vienu kartu, tiek 
daug ir tokiose aukštose val
džios sferose nebuvo jų iški
lę paviršiun. Watergate by
los tardytojai, išbaidę šiltą 
draugiją didesnių ir mažes
nių "žulikėlių“, veikusių 
Baltuosiuose Rūmuose, pa
lengva artėja net prie paties 
prezidento durų. Čia dar ne
įmanoma pasakyti, kokia

"Keleivio" telefonas AN 8-3071 Second-class Dostage paid h t Boston. Massachusetts

Buvęs JAV viceprezidentas Spi
ro Agnevv, pasitraukęs iš parei-

metus kalėti lygtinai už mokes
čių nusukimą. Vž tą nusikaltimą 
teisėjai galėjo Agnew tuoj pat

Sėdi viešnios iš Ne» Yorko: kairėje __SLA centro iždininkė Eufrozina Mikužiū
tė ir Lietuviu Darbininkų d-jos \'ew Yoi ko skyriaus pirm. Bronė Spūdienė. kurios, 
atvykusios į Stasio Michelsono laidotuves, atsilankė ir i Keleivio įstaigą. Jas atlydė
jo SLA vicepirm. Aleksandras Čaplikas (stovi dešinėj). Kairėje — Keleivio red 
Jackus Sonda.

sensacija ta byla pasibaigs.; Teismas jį jau nubaudė 3- 
ar kaip tyliai ji nublės. Bet 
viceprezidento Agnew kar
jera jau pasibaigė.

Šio aukštojo pareigūno iš-j pasodinu į kalėjimą, 
vir'. imas iš kėdės tuo biau-Į 
rcsr.’s kad jis neįmanomas; vsvmnrnn*
pagražinti net jokiais politi- . . V 00 ė VieŠOSlOS
niais motyvais ir nėra politi- kad nuo v įcepi ezidento pa-į 
kieriu tarpusavės kovos re-Į reigų nuvertimas dėl Kimu- ; fabdarOS ėeklUS 
zultatas. Tai tik JAV vice-ina^° nusikaltimo jau yra;
prezidento kriminalinių nu-?pakankama moralinė baus-! New Yorke spalio 23 d. 
sikaltimų padarinys. J me, kuri išliksianti ir istori-. bus nagrinėjama 3 asmenų

Kuo Agnevv buvo kaltina- joje. Dėl to nutarta jam ne-‘ byla, kurie kaltinami vogę 
nia<;? į kelti ir kitų bylų už kitus nu- j viešosios labdaros (vvelfa-

Teisingumo departamen-! sik?ltimus- j re) čekius. Teisiami vienos
tas, vadovaujamas Eilioto i, Žinoma, paprastas gatves i we!fare Įstaigos vedėjas, 
Richardsono, jam krimina- kišenvagis už tokius misi-, Kolumbijos universiteto gi- 
linių kaltinimu yra surašęs; kaitimus būtų buvęs teisme i nekologijos profesorius ir jo 
apie 40 puslapių ir juos pa- j surakintas, nespėjus nė žiob- draugė, modeliuotoja.

HV teiti... s Būdavo išrašomi čekiai ir
Agnevv ’ palaidojus“, tuoj padirbami gavėjų parašai', 

iškilo problema, kas gi bus: Kas mėnesį išrašydavo po 
• bus paskelbti ištisai, bet'jo įpėdinis—naujas vicepre-1 40 tokių čekių vidurkį skai- 

» tarpu visuomenei žino- zidentas? t ciuojant, po • 140. laigi taip
Kadangi prezidento pasi- dnbdama. ta tie.,ukė per ke-

į inktą viceprezidentą turi ■ I)ur„rnei?sl Pasi^avino $ 
patvirtinti kongresas, kurio!-68.000. Dajai reikės už tai

rėmęs ne tik liudininkų pa 
rodymais, bet ir neištrina
mais dokumentais. Jie gal 
dar
tuo tarpu 
mi tiktai svarbiausieji vice
prezidento nusikaltimai.

Būdamas Marylando gu
bernatorium ir vėliau jau vi
ceprezidentu, Agnevv priė-

daugumą sudaro demokra-j at^kytb _ 
tai. tai kilo rūpestis, kad to-: Pažymėtina, kad skvriaus 

vedėjo metinė alga $13,625.
per

savaite.
mė net iš septynių statybos; kį ir demokratams priimti-
firmų kyšius už joms atiduo-hą respublikoną būsią sun- o p ofe.onaus $4.000 
tus valstybinių parangų,KU surasti ir kandidato ies- 
kontraktus. ‘ ^kojimas užtruksiąs ilgą lai-' ,. .

Jis buvo susitaręs su inži-i ką. Bet prez. Nixonas praei- Ji VulC lllOS pi emiĮU 
nerijos firmomis atitinka-į^ savaitgalį visus nustebino, 
mais procentais dalytis pei-, viceprezidentu pasiūlyda-
na. ‘ (mas visų mėgiamą Michiga-

Būdamas gubernatoriumin° senatorių Geraldą Fordą, 
ir viceprezidentu, jis priim-Į G. Fordas yra apie 20 m. 
davo jam vokuose atneša- darbavęsis kongrese ir sena- 

iki te. respublikonų partijos iš
tikimas vadas, bet sugebėjęs

Prez. Ni\ona

Japonai reikalauja
i
savo salų

mus kyšius nuo 2.000 
3.000 doleriu.

3 mokslininkams
Šiemet Nobelio medicinos 

premija paskirta 3 moks
lininkams: dr. Kari von 
Frisch, 86 metų. dr. Konrad 
Lorenz, 69 metu ir dr. Niko-I e *■

i las Tinbergen. 66 metu am
Be kitų kaltinimų, jis ne-; ir su demokratų partijos} žjaus> jje pasidalino tą 510, 

sumokėjo valdžiai priklau-1 žmonėmis gerai sugyventi ir! 999 švedu kronu vertės la
sančių mokesčių nuo nuslėp
tų pajamų.

Paskutinysis kaltinimas-datūra prezidento svečių: 
Amerikoje yra pats pavo-l susirinkime buvo sutikta a-
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Arabai ir žydai kariauja 
ligi paskutinio tanko

Abu priešininkai giriasi laimėjimais, bet iš tiesų dar 

nė vienas nepasiekė persvaros. Tankų sudaužyta šimtai, 

o žmonių žuvusių ir sužeistų — tūkstančiai.

į Karas tarp Izraelio ir jo 
l kaimynų vyksta su didėjan- 
i čiu įnirtimu. Abi pusės skel- 
; bia savo laimėjimus, bet nė 
j vienai jų negalima visiškai i 
j patikėti. Tiesa tėra tik ta.
' kad abu priešininkai jau iš
liejo į smėlį daug kraujo, a-į 
bu sunaikino daug vienas ki-; 
to ginklų, o jokio lemiamo' 
laimėjimo dar nematyti.

« Izraelis jau kelios dienos 
? skelbia, kad jo daliniai pra
laužę Sirijos frontą ir artėja 

į prie Sirijos sostinės Damas
ko. Žydų artilerija, esą jau 
apšaudami Damasko pa- 

į kl asčius. Be to, šiame fron- 
j te buvę sunaikinti šimtai a- 
! rabų tankų, ir pasipriešini- 
Į mas esąs palaužtas.
I Deja. beveik tuo pat metu 
Sirijos štabo komunikatas 
sako, kad Izraelio kariuo
menė šiomis dienomis visu 
frontu atstumta, kad sunai-

lzraelio valdžios pirmininkė 
Goldą Meir. ant kurios galvos 
užgulė karas su arabais.

kinti 65 žydų tankai, trys jų 
artilerijos baterijos, daugy
bė prieštankinių pabūklų ir 
pridirbta priešininkui kito
kių nuostolių. Nors Jorda
nas dar betarpiškai karo su 
Izraeliu nepradėjęs, bet jo 
kariuomenės daliniai kauja- 
si prieš izraelitus Sirijos 

i fronte, kur esą taip at ir 
Saudi Arabijos pajėgų.

Didesnis įvykis yra arabų 
pradėta didžioji ofensyva 
Egipto fronte ištisai visą Su-

Japonijos ministras pirm.;
Tanaka, aplankęs kelias V. • e
Europos valstybes, buvo už- B OS t OHO priemiesty 
sukęs ir į Maskvą. Čia jisai t _
Brežnevui aiškiai pasakė, tSlldege 1 o blokų

1 kad Japonijos ir Sovietų Są-! . . .
i jungos santykiai negali pa- Sekmadienio popietyje eZo kanalą. Čia arabai jau 
j gerėti, kol'nebus gražintos klI° gaįsl?s negyvenamame Į pirmą šios savaitės dieną e- 
karo metu užgrobtos japo- nam^ ( helsea. Bostono prie- są numušę 44 Izraelio lėktu

vams priklausiusios Kurilų ™ie,Styje- '],s J>allf.te net 18;VUS sunaikinę 150 tankų ir 
blokų, sudege keli šimtai dar daugybę kitų šarvuočių, 
namu, medžiaginių nuosto-j žydai, esą, priversti trauktis 
lių gali būti apie $500 milio- vįsu frontu.
nų. Gaisrą gesino SO ugnia-į Tuo tarpu Izraelis prane- 
gerių komandų, dūmai buvo ša. kad Sinajaus tyruose E- 

gipto puolimas esąs atmuš- 
dide- tas, sunaikinta 200 arabų

I salos.
t Sovietams tos salos turi 
i mažos reikšmės, o japonam- 
l suspaustiem mažoj teritori- 
j ,oj. svarbi kiekviena žemės 
1 pėda.

Bo* Kremliaus imperialis- 
; tai kol kas apie tų salų grą- 
ižinima nenori nė kalbėti.

matomi už 50 mylių. 
Tai jau antras toks

Pagrobė britųĮ
konsulą

is gaisras šiame mieste. - tankų ir daug lėktuvų. Ara- 
Į 190$ m. balandžio 12 d. dėl į bai puola sovietine taktika 
jgesių komandų, dūmai buvo'masiniai tankų priedangoje, 
i 17,000 ir žuvo 18 žmonių, .tad kartais vyksta susidūri- 

į mų vyras prieš vyrą. raižant 
• Trudeau pasirašė SU ' peiliu vienas kitam po barz

da.
slegiamas kilusio j Guadalajara (Meksikoje) < Kinija Slltai'ti ( Kuo ta Egipto ofensyva

zydų-arabii karo, nesibaigian- j mieste 4 maskuoti teroristai! r j Į baigsis, dar nežinia,
j čios Water»ate skandalo bylos įsiveržė į Britanijos garbės- Kanados premjeras Tru-į Izraelis pirmą kartą pa- 
‘ ir kitl- rūpesčiu. ' konsulo VVilliams butą ir jį deau, lankydamasis Kinijoj, ir savo nuostolius. Pa-

j išsivedė. Teroristai reikalau-( pasirašė prekybos sutarti, j pranešimą per pirmas
! ja paleisti 51 politinį kalini susl^ar^ konsulatus, jĮ astuonias karo dienas žuvę
į ir $200,000 pinigais.
i šiemet tame mieste

rimtai darbuotis įstatymų! pie $12i.o00) premija lvgio-! 
leidimo įstaigoje. Jo kandi-į mjs -

Tie mokslininkai laikomi
....   ..v., mokesčių į-; biejų partijų atstovų aplo-j nau/os mohjio sakos — eto-
staiga nuvarė į kalėjimą ir dismentais. ir. atrodo. jjsĮ logijos pradininkai.^. Etolo- 
į kapus net stamiausiąjį šio į bus ir formaliai kongreso' ^.ai 11 l?^na pai-
krašto gengsterių karalių Al patvirtintas.
Caponę, prie kurio joks teis-j 
mas nesugebėjo prikibti.

Tokių kaltinimų akivaiz-! žinovai sako. kad šią žie- 
doje Agnew praeitą savaitę mą galima sulaukti naujos 
atsistatydino. prisipažino ' rūšies "Hong Kong Flu“. 
nesumokėjęs mokesčių ir| Tai virusinė influenza. bet 
teismo buvo nubaustas trims kitos rūšies, negu amerikie- 
metams lygtinai. Taigi tie-'čius kamavusi 1968-69 m. 
šiai i kalėjimą nepasodino. K01 ai su ja jau pagamin- 
nes teismas buvo nuomonės, ti specialūs skiepai.

jingiausias. nes

rių gyvių elgseną. j
Frisch ir Lorenz yra aust-j 

rai. o Tinbergen — olandas.'
Šiemet pirmi metai po'

1965 m., kada nė vienas a-’ 
merikietis negavo medici-į
nos premijos. t-------------------------- —
—— ------- -------------------- ——* JAV generalinis prokuroras El

Izabela Peronienė yra pir- *'ot Richardson. žymu vaidmenį 
moji viceprezidentė prezi- suvaidinęs viceprez. Agnew by-
dento žmona. ! !<>s aiškinime.

keistis mokslininkais, medi- j 9-^ Zydu kariai ir 2,000 bu- 
1 cinos ir kultūrininkų dele
gacijomis.

, gūžės mėnesį buvo pagrob-i Trudeau porą valandų 
j tas JAC konsulas Leonhar- kalbėjosi ir su Mao Tsę-tun-į žintos, kaip tai kaio metu 
1 dy. Jis buvo paleistas, kai ^u. kuris labai domėjusis į visada yra daroma. Tikras 
banditai gavo $<$0,000. (Kanados istorija, geografi-j skaičius paaiškės tik vėliau. 

• J ja. ekonominėmis, socialinė-1 Kaip viešai žinoma, sovie-
mis ir kitomis problemomis;. tai transporto lėktuvais sku- 

. Atsisveikindamas Mao man-} biai veža arabams naujų 
'dagiai pasakęs: "Nepamirš- ginklų atsargoms papildyti, 
j kitę pasveikinti savo žmo-. Atrodo, kad JAV taip pat 

1 remia ir žydus, nors apie tai 
j niekas garsiai nekalba.

• ; Svarbesnis momentas bus.

antras toks atsitikimas.
jau j 
Ge-

vo sužeistų. Bet neabejoti
na, kad šios aukos praneši
me vra bent du kartu suma-

Norvegiją valdys 
socialistai

nos.| Koalicinė Norvegijos vy-'
! riausybė atsistatydino. Nau-i 
ją kabinetą sudarė darbo; 

i partijos vadas Bratteli. Jis' 1 jei arabai nutars neduoti
parlamente turi 62 atstovus, j Popiežius Paulius VI įsa- akaranis savo naftos. Ta- 
Be to. jį l ems kairieji sočia- kė jėzuitu ordino viršininkui da Artimųjų Rytų karą dar 
listai ir komunistai, kurie tu- Arrupe sudrausti savo na- skaudžiau pajus ne tik visa 
ri 16 atstovų, ir tuo būdu rius. kad jie neskelbtų per V akarų Europa. betir-Japo- 
parlamente naujoji vyriau- didelių "naujovių", kurios nija. kurios išsiplėtus pra- 
sybė t mės vieno balso dau- te^alinčios nuvesti tik į pa- monė yra tik ir gyva arabu 

■ gumą. klydimą. nafta. 4
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Ar negalima tai padaryti i Kaimo Jurgio užrašai 
,. ir kitose kolonijose? į ANITA IR ARABELLA

Mes. eiliniai žmoneliai. leidžiame savo

mi gaubtuvą nuo saulės ir apžiūrėdami savo buveinę erd- paveikslų memorialinę ‘ga
vėję. Lauko pusėje astronautai išbuvo beveik dvigubai ii- leliją vienuolyno vadovybė 
giau, negu pirmosios pamainos astronautai. Vaikščiojimo nuoširdžiai pritarė, paskir- 
išorėje pirmas uždavinys buvo užtiesti naują saulės gaub- dama patalpą bei visokerto- 
tą. įdėti filmų į saulės teleskopo kameras, inspektuoti kai! Pai tein( ama Ai:a Pai ne
kurtas sugedusias manevravimo raketas ir apžiūrėti vėsi-

gyvenimą namojo skysčio sunkimąsi...

plačiau ir vaizdingiau -pristatyti“ Lietuvą, jos kultūrą ir Į ^uanu, tumiame nuosiaoiame laiKoiarpyje gyvename, j "Garriottas padavinėjo dalis ir Įrankius, o Louma
dabartines problemas amerikiečiams ir tik angliškai te-į kelių dešimčių, šimtų ii net tūkstančių metų ateityje j tiesti saulės uždangą, pirma prisitaisęs paspaias ko-
kalbantiems lietuviams ir džiaugiamės, jeigu i amerikie-! busimieji žmonės stebėsis mūsų šimtmečiu ii spėlios, kas! kad galėtų laikytis vietoje. Gaubto tiesimas truko 
tiškąją spaudą patenka nors trumpa Lietuvos problemas : Per sutvėrimai esame buvę, sugebėdami atvei-sti visai
paminimi žinutė, jeigu radijuje ar televizijoje kada tei-' nauJ3> neregėtą, negirdėtą žmonijos istorijoje amžių, 
giama prasme ištariamas tik "lithuanian“ žodis. Bet pa-’
kalbame ir paliekame, tarsi kažkas būtų mus Įtikinęs, kad į Mūsų palikuonys stebėsis ne tiek šiame šimtmetyje 
daugiau čia nieko padaryti ir neįmanoma, kad šis dalv-! buvusiomis neregėto masto skerdynėmis I-jo ir II-jo pa
kas ne nuo mūsų valios priklauso? ‘ • saulinių karų metu, kiek visų mokslo šakų ir technikos

i pažanga.
O vis dėlto, pasirodo yra plati galimyoė Į amerikietis- j

kąją visuomenę ne tik atsitiktinai kiek prašnekti, bet ir j ju^ mūsų dienomis žmogus jau atsiplėšė nuo Žemės 
kalbėti ilgai ii sistemingai. Lietuvą ii jos kultūros verty- įraukiamosios galybės ir vaikšto "dievų takais“, siekian- 
bes kitiems palodyti patiaukliai, spalvingai ir mums į čiais milionus mylių ilgį; plieniniai ir ugniniai vežimai-ra- 
naudingai. J ketos skuba į Marsą,, Venerą. Jupiterį ir neįsivaizduoja-

Pavyzdys—Bostono naujagimė "Garso Bangų“ anglų įname tolyje esantį Neptūną! O kas toliau? Tik vaizduote 
kalba radijo v alandėlė, pradėta gana Kukliai mūsų jaunų-! tegalima aprėpti. Tie "ugniniai vežimai“, skriejantieji ne- 
jų akademikų pastangomis, o iki šiol jau užsirekomen- paprastu greičiu, kol kas nešasi nuostabius robotus — įvai-
davusi kaip didžiai reikšmingas kultūrinis veiksnys. Štai,1 riausios rūšies tyrimų įtaisus, valdomus nuo Žemės kom-Įga* Europos, paviršiaus tyiinejimui .
Lietuvos istorijos temos, jos dabartinės problemos, su ati- - piuteriais. O netiukus juos paseks gyvi "pusdieviai“ —

Dailininkė Aleksandra Mer- 
ker-Vitkauskaitė mielai su
tiko techniškai ir meniškai 
patalpą numatytai paskir
čiai pritaikinti..

J šias iškilmes atsilankė 
per 70 asmenų, jų tarpe ke-

J tris valandas, nes akordeoniškai sulankstyta jo medžiaga liolika mūsų Įžymesniųjų
• 1 _ __ . .1 •! l ’l ..a V V .l.buvo sukibusi..

"Darbą baigus, Lousma pranešė, kad erdvės stotis 
parudavusi nuo saulės. Saulės neapšviesta pusė esanti bal
ta. Naujo gaubto reikėjo dėl to. kad pirmosios pamainos 
užtiestasis jau buvo sunykęs nuo stiprios saulės šviesos...“

Ne vien išorinėje pusėje darbavosi antroji šios labo- 
latorijos pamaina. Jai netrūko užsiėmimų ir viduje: nė 
šventadienių neturėjo laiko švęsti. Antai, rugsėjo 4 dieną 
iš Houstono centro pranešama:

"Skylab-2“ astronautai Darbo Dieną (Labor Day) 
buvo užsiėmę, įruošdami pirmąją kamerą žemės, ypatin-

x. , , ... .. ,. , x iz • x-- ta , * • j Jie buvo užsiėmę ne tik įvairiausiu įtaisutinkamu įvadu Vinco Kudirkos satyros, Kristijono Done-: astronautai. .. . . . .,. . . . . , . , . ...., ... . ...... . . . ! J . ■ I įtaisymu, jų patelkiamu davimu registravimu bei tilma-
laicio Metai“ — tai tik keli paskutiniųjų programų patie-1 i • «. U • - *• . k--

kalai amerikiečiui klausvtojui, kuris su pasitenkinimu ga- Tokiems žygiams atitinkami žingsniai jau padaryti: i į _ . . , .. ... , j
lejo juos priimti. O praeito penktadienio žodžio ir muzikos šiemet pavasari amerikiečiai iššovė ir paleido aplink mu- . f . ...
montažas "Motel is lietuviu liaudies dainoje" buvo tiesiog su žemę suktis neįprato didumo ir svorio (apie 90 tonų), «* «"*»>"»?,r ve,kla suda1^ !‘’°"»a™=S a»t™^a a^ 

vienetą, vardu "Sylab-2“ - erdvės laboratoriją. Toje la- ronaut« Pamalnos Programos dali.pavyzdingiausias radijo kūrinys saviems ir kitataučiams
boratorijoje yra trys kambariai žmonėms gyventi, miegoti, 
maudytis ir pan. Ji skrieja aplink mūsų žemę 300-200

tikrinimu.

klausytojams.
Talentingos Birutės Vaičiurgytės meniškasis žodis., .. , .. . T i x x «. •. . .. ....... i • mvliu aukštyje. Ir nenukrenta, nes tas atstumas ir atitm

kuriuo ji nepaprastai spalvingai ir jautriai nupasakojo , ... . a - x i • ...
, . , . ,r ? • • - i- j- •• • karnas greitis ją apsugo nuo Žemes traukiamosios jėgos
kiekvienos dainos turini, — tąją musu liaudies poezijoje ....... . L . , , • . . i • ,

* x • , - j . O ji skrieja apie musu gundytoją Žemę tokiu greičiu, ku
nuo amžių gyvą moters meilę, ilgesį, sielvartus ir skaidrų . . . , J. ' A . , , , .
džiaugsmą, — ir čia pat gerai atrinkti Čiurlionio ansamb
lio ir kiti įdainavimai galėjo smigti į širdį ir buvusiam vi-! 
sai svetimam mūsų tautai žmogui. >

Toks darbas yra tikrai vertas pasigėrėjimo, vertas į
pritarimo ir visuomenės paramos. I šio nuostabaus padaro iškėlimas į erdvę nebuvo pil-

Tad kyla klausimas, kodėl tokių radijo programų
anglų kalba negalėtų būti kitose didesnėse mūsų kolonijo- Į to išorinio spaudimo nuo jos buvo nuplėštas uždangalas, 
se? Negi tik Bostono Universiteto radijas yra mums toks ! turėjęs jį apsaugoti nuo saulės spindulių karščio. Uždan- , 
dosnus, o kiti universitetai būtu nepalankesni? ’ šalui nusiplėšus. raketų iššovimo centre buvo sprendžia- y

Gal būt tik dėl to, kad kitur nėra tokių Mykolo Drun- į ma: palikti "Skylab-2" sukiotis erdvėje, iki ji kada nukris erfvios 1Ia?(Ialen05 GaMikienfe

karnas greitis ją apsugo nuo Žemės traukiamosios jėgos. 
O ji skrieja apie mūsų gimdytoją Žemę tokiu greičiu, ku
ris ją vienoda jėga stumia nuo Žemės tolyn, kaip Žemė 
traukia į save žemyn, ir todėl toji laboratorija, kaip ir ki
ti Žemės satelitai, nei nutolsta, nei nukrinta ir keliauja 
pastoviu savo keliu.

Apie tai — sekanti kartą.
Kaimo Jurgis

j specialiai Įrengtas kamba- 
; rys — meno galerija Adomo pasieks 
i Galdiko tapybos darbams.

Beartėjant ketvirtosioms j Cia Į''a!m<?lbertaf su 
dail. A. Galdiko mirties me.! nepabaigtu kuriniu, greta-.
tmėra(gruodžio7d.),Put-T‘etef“ dazai? bel te.?tu-i 
namo N? P. M. Sesent vie-‘ kals’ V,ena slena uzima

DAIL. A. GALDIKO 

MENO GALERIJA

dailininkų, tarp \ew Yorko 
ir Bostono Gyvenančiu .4d. 
Galdiko meno kūrinių ver
tintojų.

Jautriais žodžiais vienuo
lyno vardu sesuo Augusta 
ir sesuo Margarita supažin
dino svečius su galerijos 
tikslu — apsaugoti nuo su
nykimo šio didžiojo kūrėjo 
daibus ir ii patį pagerbti. 
Dail. Merker, dabar ei
nanti galerijos kuratorės pa
reigas. apžvelgė dail. Galdi
ko kūrybą aplamai ir čia e- 
sančius paveikslus.

Po vertinimo ir pagarbos 
žodi Galdiko kūrybai tarė ir 
keletas svečių dailininkų. 
M. Galdikienė, dėkodama 
visiems už jos j>astangu įver
tinimą, patvirtino dail. A. 
Kašūbienės pranešimą, kad 
ilgai lauktoji Adomo Galdi
ko monografija jau plaukia 
iš Europos, kur ji buvoA c*
spausdinama, ir netrukus 

Putnamą.
j.s.p.

LIETUVIU RADIJO 

PROGRAMOS

pintos-lentynos, talpinan-
nai pasisekęs: dėl didžiulio greičio ir ne visai apskaičiuo- nuolyno didžiajame pastate čios turiningą A.G. meno metu vi a 22 lietuvių radijo 

šio mėnesio 7 d. įvyko Ado- biblioteką ir gausią kolekci-j programos. Iš ju Chicagoje 
mo Galdiko Memoriam ati- ją Įvairių kraštų figūrėlių-, 3, Bos'onė 2. Pirmoji lietu

vių radijo programa pradė
ta transliuoti 1929 m. Chica
goje.

Laisvajame pasauly šiuo

: suvenyru.

0-o<? BinTtP« Vnciin actė^ Skirmoq Knndratienės Romo > 1 žemę ir sudegs JOS atmosferoje, tarytum koks meteoras, „X 1 I - - • x- -• ; .gos, cnutes \acjuig\ieb, ^kiimob ivonuiauenes, nomo . , , A- • x x • j • , i kurioje taip pat kabo visa sumanymui įrengti cia nuo- Lietuviu televiziios nrom-
ar bandvti issovimo metu atsiradusias skvles uzlomvti -i-_• i. t - , • i vluviu piugŠležo ir Perkūno Kinkomo, trečiosios kartos lietuvio

Ką kiti rašo?
į ar bandyti iššovimo metu atsiradusias skyles užlopyti eilė jo kūrinių, yra skirtas ir Satine dail. Adomo Galdiko 
Į graitomis pagamintomis užuolaidomis“. Tas užuolaidas 
j tegalėjo uždėti ne kokie automatai, bet gyvos būtybės —' 
i astronautai. "Skylab-2“ pagaminimas kaštavo daugiau nei;

rama tėra tik Chicagoje.

J
BLOGAI BOSTONE, O KITUR DAR BLOGIAU

20 bilionų dolerių. Milžiniška suma! 

Laimėjo pažiūra: "Rizikuokime!“

Visas Bostonas susijaudi- čius, nesaugiais padaryda-! "Skylab-2“ buvo suplanuota panašiai į viešbutį: vie-' 
no, kai vieną moterį juodieji ma alėjas, plačius bulvarus . nj gyventojai, prabuboję čia kurt laiką, išvyksta, o jų vie-! 
paaugliai pi i\ eite apsipilti ii ei d\iu> paikus, nes juoda- j tQn aįSkrencja Pamainomis! Pirmoji to "viešbučio“ 
gazolinu n-ją padegė, ka. to- sis krmnnalas genama klės- amaina tul-ėjo jame gyventi 26 dienas. Nedykaduoniau-
toją subadė Tr akmenimis l iausi, nekalčiausi jų rasės dama, bet atlikdma 1S anksto numatytus uždavinius. Taip 
užmušė. Atrodo, kad jaunie- piliečiai. Nesvarbu, kad juo- 11 bu^o padaryta.
kur negali būti blogiau. i dosios rasės santykiai su , r>- •• • - . • ? , , ' . !Deja vienas žvmbiju lie- miesto policija vra patys p'™oj. pamaina, nusigabenusi paskubom pagania,-' 
tuvišku korespondentu'Alt blogiausi, kad rugsėjo galui ^danginę medžiagų, savo paskirų atliko pavyzdin-
Nakas ”N. Lietuvoj" spalio artėjant dėl mokytojų strei- iriausiai: susijungus su beorėje erdvėje skrendančia Sky-
3 d. bostoniečius lab-2“, užklojo ant jos iššovimo metu nuplėštus uždanga

lus ir, atlikus dar eilę kitų numatytų pareigų ir išbuvus 
"danguje“ nustatytą laiką, sugrįžo atgal į vargšę žemelę.

nurami- ko tebėra uždarytos pia
no“: Detroite esą dar blo- džios ir vidurinės mokyklos, 
giau. Nesvarbu, ak, nesvarbu, į ką

Štai ką jis rašo apie Dėt- kadai teigiamai garsus visa- 
roitąyūnėtame laikrašty: me pasaulyje miestas pavir-

"Detroit News dienraščio to. į garbę. į nemirtingumą "Skylab-2“ išvyko antroji astronautų pamaina, pasiiyžusi 
rugsėjo 21-sios laidoj neran- kandidatų netrūksta. Šie toje "rezidencijoje“ išbūti 59 dienas. Tą pamainą suda- 
du žinios apie paskutinės' me-ai —naujo miesto mero rė: skridimo komendantas Jūrų laivyno kapitonas, buvęs 
paros žmogžudystes Detroi-Į rinkimų metai“. į 1969 m. lapkričio mėnesį mėnulyje, .Alan Bean, marinų
to metropoly. Jeigu Detroiti Nominaciniuos rinkimuo- korpuso majoras lakūnas Jack Lousma ir civilinis dakta 
New nerašo, tai arba nė vie- se buvę net 19 kandidatų. rag Qwen Garriott 
na žmogudystė neįvyko, ar- Vienas jų net psichiatrinio 
ba šios paros laike nei viena

Praeitą vasarą, liepos 28 d., į padangėse skraidančią

Tnelnithaboiit
JhBjnrderous haupenlngsafioanl 

flnCutlerVigilantdiiring

žmogžudystė neišaiškinta. 
Jeigu tikrai nebuvo nužudy
tas nė vienas žmogus, tai bus 
buvusi neįtikėtina, tiesiog 
Detroito gyvenimo būdui

instituto įnamis — rimtas Liepos 28 dienos vakare iš Houston. Tex., (ten yra 
proto ligonis, antras — 38 leidžiamų raketų kontrolės centras) buvo paskelbtas spe- 
metų negras, atliekąs 5 me- dalus pranešimas, kurio kai kurias ištraukas pakartoju: 
tų bausmę kalėjime už su-,
klastotų vertybės popierių "šeštadienio vakare trys astronautai laimingai pa- 
transportaciją, o anksčiau siekė padangėse skraidančią erdvių laboratoriją (Sky-

nenormali diena. Jau esame 
sumušę visus pasaulio rekor
dus. Jau visas pasaulis žino, 
kad Detroitas— Murdė r Ca
pital of the World. Jau šiais 
metais nužudyta daugiau 
kaip 500 žmonių, keliomis 
dešimtimis daugiau, negu 
1972 m., kurie irgi buvo re
kordiniai.

Nesvarbu, kad į Detroito 
vidurmiestį nebesaugu va-

jau 3 kartus kalėjime sėdė- lab-2) ir pakilusį "xA.pollo“ prijungė prie skraidančios la- 
jęs už plėšikavimą. boratorijos..

Nominuoti buvo miesto
policijos komisaras John "Astronautai planuoja tyrinėti saulę ir dangaus kū-
Nichols ir negras senatorius nus. Jie turi galingus teleskopus, kuriais fotografuos saulę
Coleman oung. , j,, j^jįų dangaus kūnų judėjimus... Svarbiausia, mokslinin-
. . . , V11? spėJ1' kai norės nustatyti, kiek laiko žmogus gali išbūti erdvėje“
kai jau baiminasi, kad. įsnn-, » »
kus policijos vadą, būsią di-! » . . • j ........................., .riesnės negi-ų riaušės, negu! . Antroaos pamainos vyra, erdveje skriejančioje labo-
1967-jų vasarą o išrinkus iator,J0Je išbuvo is anksto nustatytą laiką ir dar su kau-,
negrą senatortų _ baltųjų Pu — daugiau nei 59 dienas. Jie visą laiką intensyviai

žiuoti nė dieną. Nesvarbu, j migracija į tolimas miesto( dirbo ir darė įvairius tyrimus. Pavyzdžiui:
kad juodoji rasė, terorizuo-! apylinkes pasieksianti epi-. . .. ,z -
rhnv. mrmni io I deminį lygį. žodžiu, Deti-oi-! Erdves laboratorijos astronautai Ovvenas K. Garn-

tui pranašaujama dar gra-* ottas h' Jack R. Lousma rugpjūčio 6 d. vakare grįžo į erd- 
žesnė ateitis.“ į vės stotį, išbuvę lauko pusėje 6 vai. ir 31 minutę. įrengda-

dama pirmoj vietoj juodąją 
rasę. nuo baltųjų palaisvino 
ir gražiausius miesto pakraš-

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglų ka lha 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 SS.95. bet Keleivio adminisi tari joje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 21 et. mokesčio.
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EA1 SKAITO

TAM JHJONOB K Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NBPB1K1A.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Kompozitorius
Banaitis

Grįžo akt. H. Kačinskas

Aktorius Henrikas Kačins
kas, ilgus metus dirbęs Voi- 
ce of America \Yashingtone, 
išėjo i pensiją ir grižo i Ne\v 
Yorką. kur jis seniau gyve
no.

Rašytojas L. Andriekus 

išsikėlė į Kennebunkportą

Poetas vienuolis pranciš
konas Leonardas Andriekus, 
ilgokai išbuvęs New Yorko 
vienuolyne, paskirtas cent- 

Kazvs Viktoras rinio vienuolyno Kenne- 
. bunkporte viršininku. Ten 
jis praeitą savaitę išsikėlė.

Vilniaus sukakties 

minėjimas

Lietuvos sostinės Vilniaus -
650 metų sukakties 

u;

Smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas.

nas.

JAV LB suvažiavimas
pijos bažnyčioje, kurias lai
kė ir pamokslą pasakė kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ.

Septintosios tarybos pir
mosios sesijos suvažiavi
mas įvyko 1973 m. spalio 
6"/ ditnomi^ D'etioite. Posė-j jų vai. prasidėjo pilna- 
džiai \yko Dievo Apvaiz-j jjes posėdžiai, ir buvo svars- 
dos lietuvių parapijos kul-(tOnu atskiru komisijų pa- 
tūros centre, t. y. naujame | teikti siūlymai dėl LB atei- 
dar nevisai užbaigtame i-; ties veiklos ir tuo reikalu pa.

darvti nutarimai.reng.i pastate. Pastatas yra 
pritaikintas šių laikų gyve
nimo sąlygoms, yra gana 
moderniškas ir labai įvairios 
formos, lyg iš atskirų viene
tų susidedantis objektas.
Jame yra bažnyčia, sporto 
salė. mokyklos ir kitos kul
tūriniams reikalams patai-, D’ta saukti Chicagoje. 
pos. Statybos komiteto pir-J Suvažiavimas baigtas 
mininkas ir visu statybosv V
darbų organizatorius vra 
inž. Algis Rugienius. Jis su-

Užbaigos žodžius pasakė 
naujai išrinktas krašto val
dybos pirmininkas Juozas 
Gaila ir tarybos prezidiumo 
pivr»i. ADG Rugienius.

Kita tarybos sesija numa-

mmeji-( 
‘ mas bus spalio 28 d. 4 vai. į 
; popiet Kolumbo vyčių salėj, 
i 86-22 85th St.. Woodhaven.

Paskaitą skaitys prof. dr.
; Jonas Puzinas. Be to, prog- 
i lamoje dalyvauja rašytojas; 
i Povilas Jurkus. J. Rūtenis j 
1 tam minėjimui sukūrė poe- 
! mą „Sostinė“. Programai va-! 
dovaus ir deklamuos Irena j 
Veblaitienė. j

Minėjimą rengia net 8 or
ganizacijos.

ANTROSIOS MOKSLO IR 

KŪRYBOS SVARSTYBOS

Lapkričio 21-25 dienomis 
Chicagoje Jaunimo Centre 
bus Antrosios mokslo ir kū
rybos svarstybos (simpoziu
mas). Jas rengia Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų S-ga. Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų 
S-ga. Lituanistinis Institutą:

tojų S-ga. 
į Programos darbams va- 

I lamstas dr. Aytenis Vasyliū-; (j0Vauja prof. dr. Vytautas
Vardys, o organizaciniams 

j ir technikiniams — inž. Jo- 
į nas Jurkūnas.

Vasyliūnų koncertas , , ĮĮ Svarstybose jau sutiko da
lyvauti per 100 akademikųŠęstadienį. spalio 27 d., 

5:15 vai. vak. Carnegie Re- 
cital Hali salėje bus kame
rinės muzikos koncertas. 
Koncerto programą atliks : 
smuikininkas Izidorius Va-! 
syliūnas ir pianistas dr. Vy

1953 m. '’Pelkiu žiburėlio“ programos atlikėjai, 
re Irena Nivinskaitė. akt. Henrikas Kačinskas, 
radijo pranešėjas Kazys Deveikis.

20 metu nuo „?eik‘ų 
žiburėlio” sužibėjimo

, Gal būt, negalėtume labai 
skųstis, kad išeivijoje per 
maža dėmesio kreipiama 
muzikos menui. Dar turime 
chorų. Chicagos Lietuvių O- 
perą.
paskiri solistai dainuojo tie
siog neribotoje erdvėje Įvai
rių minėjimų ir specialių 
koncertų proga. Taip pat ne
nuskriausti tautinių šokių 
šokėjai, kurie įvairiomis 
progomis skelia užkulniais 
iš grindų kibirkštis, atsto
vaudami savo menui. Mes 
esame dalyvavę jau keliose

važiavimo metu išrinktas 
i dešinę: redakt. Petras Jurkštas. akto- VII-S1OS tarybos prezidiumo 

Dalia Sruogaitė - Bylaitienė ir Margučio • pirmininku

į Suvažiavimas prasidėjo 1 
vai. po pietų. Jame dalyvavo'»

vai. no pietų malda, kurią 
atkalbėto kun. Jonas Bore- 
vičius. ir Lietuvos himnu.

A. Škudzinskas

PETRAS JURGĖLA 

FILME ”12“

47 iš 49 atstovų. Suvažiavi-, Tvirtu kun. Algimanto
buto ir aktorius Henrikas’mą atidarė Vl-sios tarybos, Kezio pasiryžimu ir atsidė- 
Kačinskas, Įvairiom progom’ prezidiumo pirm. Vytautas; jimu filmas ”12“ jau artėja

jatvykdavęs Į Chicagą arbai Kamantas, pasveikino tary- 

dalyvavęs iš
juostos. j vau ja visai lietuviškai visuo-j mentacija. apimanti 12 vi-

’Pelkiui menei ir .vra atsakinga už! suomenine bei kultūrine

programoje1 bos narius ir svečius 
magnetofono. žymėjo, kad taryba

n pa- 
atsto-

prie pabaigos. Tai gyva, 
vaizdinga, meniškai paruoš
ta ir istoriškai brangi doku-

Vis dėlto, visus

Įsijungė tnicagoje simenant ir pagei 
gyvenantieji aktoriai. Ir taip tingas Įvertinimo žodi 
1953-54 metų sezone Mar- ka skirti Balio Sruogos dūk

‘ten- kis sukalbėjo invokaciją. » Petras Jurgėla. prieš oo
Suvažiavimą žodžiu svei- tus

me-
Yilniuje davęs pradžią

mažesniu vienetų, o gučio klausytojai girdėjo net teriai Daliai Bylaitienei, tos kip3 Detioito apylinkės pii-j lietuviškam skautų sąjū-... . ~ . ~ ‘ i i-i i_._i.l-_ ~ __ i- •* _ mininVuc Tonos TTrnnnoe I rlvini TVkzlSl i*. L.,-36 literatūros valandėles. kultūros ugnelės išsaugoji-

Tai buvo ne koks atkišti- 
nis darbas. Buvo stengiama
si išlaikyti ko aukščiausią 
šios literatūrinės programos 
lygi, ko objektyviausiai ir ; 
ryškiausiai apibūdinti pa
čius autorius, perteikti jų 
kūrvba ne tik aktorių lūpo-

mininkas Jonas Urbonas. | džiui. Todėl ir filme jis bus 
mu iki šiol su vaidilutės"pa- PLB valdybos pirm. Bronius ( dokumentuotas, kaip vienas 
sišventimu besirūpinančiai !K

Petras Jurgėla buvo pra
dėtas filmuoti 1973 m. ga-

ir tam kilniam reikalui ski
riančiai visą savo energiją.

Stasys Barzdukas. Sveikinu-J 
šiųjų raštu paminėti tik as-; 
menu ir organizacijų, . D , , ... ,?ai"; žiai Įsikūrusioje jubiliejinė-dai. Po to buvo pristatyti ta- Į ‘ J

ir Amerikos Lietuvių Gydy- dainų ir tautinių šokių šven
tėse. bet dar nebuvo nė vie-

iš lituanistinių, technologi
niu ir medicinos mokslo sri-£
čių.

Ta proga lapkričio 23 d. 
bus Vlado Jakubėno muzi
kos kūriniu koncertas Mari- 

, jos aukšt. mokyklos salėje,'

nos lietuvių grožinės litera
tūros šventės, skirtos plačiu 
mastu lietuvių dailiajam žo
džiui pareklamuoti ir pa
gei bti bei i jo kūrėjus at
kreipti rimtesni dėmėsi.

Todėl mums ypač malo
nu šiandien prisiminti Chi
cagos. „Pelkių Žiburėlio“ ra
dijo programą, skirtą spe
cialiai lietuvių literatūrai, 
lieruvių literatūros kūrėjų 
balsui.

įsidėmėtina, kad „Peikiu

Tokios sunkios, neapmoka
mos ir ilgalaikės kultūrinės 
veiklos gali imtis tik žmo
gus, kurio širdyje jau iš ma-

„ ... žens šeimos aplinkoje yra . .. ... , ...
mis, bet ir juos gyvu žodžiu diegta neužgesinama lietu- mmacijų ir balsų skaiciavi- 
prašnekinti. ; vj^ko grožinio žodžio meilė. ^m° komisijos.

Visi aktoriai ir redakto-i Pranešimus apie Lietuvių!
riai dirbo veltui. Antraisiais Džiugu, kad šiame Kultu- Bendruomenės vbeiklą pa~;, j.. .
„Telkiu žiburėlio“ metais riniame darbe visokeriopai darė krašto valdybos pirmi-į 
redakcijon Įsijungė ir poetas talkina ir jos vyras dr. Ge- ninkas Vytautas VolertasJ 
Algimantas Mackus i talka! diminas Bylaitis. tos veiklos apie Mokslo ir kultūros sim-i 
*=tojo* Dalia Juknevičiūtė.! mecenatas ir plačios skalės poziumą—dr. Vytautas Var- 
Gintra Narienė. Rita Kava-’ menų kdlus vertintojas irtu- dys, apie Švietimo tarybą—| 
lienė Salomėja Valiukienė. i ris JŲ išsamų pažinimą žmo- pirin;riforiąs Kavaliūnas, a-!

pie Garbės teismą — pirm. I 
Jonas Našliūnas ir kt.lVf-ICMIVJia 1 Virvių /-4I17U-

dėlė., kmia paruošdavo G. i rėlis“

rybos nariai ir svečiai ir su 
mažais pakeitimais priimta 
darbotvarkė ir sudarytos no

je skautu stovykloje, o toli
mesnis filmavimas ir įrašai 
Į juostas buvo atlikti Chica
goje. Čia filmas gaus ir ga
lutini jo apipavidalinimą 
bei stilių.

Kad

tenis M. Vasyliūnas. Daly-: 0 Iapkriči'o25 d'.—banketas: Žiburėlis sužibo jau prieš 
vaus ir klarnetistas Daria Informacijų akademinės 29 metų. Tai buvo me

tais, kai Šviesos sambūrio 
T _ .į prof. dr. V. S. Vardi. De- valdybos nario Petro Jurkš-

Norman J. Seaman, j partment of pontical Šcien->to iniciatyva rašytojo Balio 
jugeliui lietuvių me-. ce University or Oklahoma,! Sruogos šeštosios metinės 

koncertus yra ren-j paje p-p 905. 455 W. Lind-i ^uvo paminėtos ir per Mar- 
1 sev St., Norman. Oklahoma, &uči° radiją. Tuo metu Ba- 

, ... , 73069. lio Sruogos duktė Dalia
Prisimirubni, bei pagerb- visaig kjta;s reika]ais

i.imi i jtiojo i kia kreiptis j inž. J. Jurkūną. Į
kompozitoriaus Kazio v ik- oo;;n c,t r,v.___ “ |

Mott. Konccertą rengia!
koncertų ren-I

programos reikalu kreiptis

ges.

3259 W. 66th St., Chicago., 
III. 60629. tel. 312-GR6-4217;

Leonas Narbutis ir kiti. Bu- ^us-
vo įvesta ir muzikinė valan-i Teliepsnoja „Pelkių Žibu-

dar daugeli metų ir Po pranešimų atskirose j
Gudauskienė. i

filmo galėtume su- 
juo gėrėtis, be fil

muotojo parodytų pastangų, 
reikėjo ir konkretesnės pa
galbos — filmo fondo, kurį 
vajaus būdu iki 922.20 dol. 
ryžtingai sutelkė V.S. pav. v. 
s. Česlovas Kiliulis. Štai tie, 
kurie, reikalą supratę, savo 
aukomis prisidėjo:

Liet. Skautų Brolija —teišblaško mūsų_ medžiagi- patalpose vyko komisijų po-, 2#0 do, Bostonas per c 
1957-58 metu sezone ”Pel-i n”) vertybių užgriozdinto sėdžiai, būtent: .švietimo, I Ki]iuIi h. v. Eikina _ ,93

; gyvenimo tamsą!

GAILA, KAD TOKIŲ 

MAŽAI YRA

kultūros, dconomijos-finan-j do, Detroitas per'k Hei- 
sų. jaunimo, organizacijos-:ni _i00 dol., Chieaga 

Į administracijos ir politikos-- TaI|at Kel 5a g Mik. 
' mfonnacijus. kunos turėjo naiti ir A Karaliūn, _ 84 
i išdiskutuoti 3-jų metų LB
veiklą, padalyti išvadas, nu
matyti ateities veiklos gai
res ir pateikti tarybos pilna
ties posėdžiui svarstyti.

įuną
dol.. Worcesteris per P. Mo
li — 65 dol.. New Yorkas 
per L Jankauskienę — 60 
dol.. CIevelandas per V. Ba
cevičių — 50 dol.. Los An
geles pe»* P. Pakalniški —35 
dol.. Philadelphiia per G. 
Dragūną — 32 dol.. Mont-

kių Žiburėlio“ programoje 
buvo skirta vietos ir estų bei! 
latvių rašytojams. Iš estų 
kalbos versdavo Alė Pajau-! 
iytė ir Julius Jacyna. o iš,
latviu —- Zina Katiliškienei Bostono kultūriniuose pa- 
ir Henrikas Nagys. j rengimuose dažnai sutinka-

Vėbau. Maručio radijui me gerai nuaugusi ir gražią 
persikėlu5 i užmiestine stu- barzdelę užsiauginusi jauno-
dj.ja. ‘vagiškai žuvus L. Va- S1OS kartos intelektualą Ra- n-nktj jr j g organai: i tary-* 
naraifienpi ir A. Mackui. mūn3 Londratą. Jis gimęs ‘ * 1
'"Peikiu Žiburėlio“ progra-,
ma beveik aštuonerius metu'? Pernai 
buvo nutrūkus?. Ir tik

Tą pačią dieną buvo iš-
Sruogaitė - Bylaitienė. pasi
kvietusi talkon aktorius Ire- 

Nivinskaitę ir Vytautąną
bos prezidiumą 3 metams-

toro Banaičio mirties de
šimtmetį, Vasyliūnai skiria* 
visą šio konceito programą i 
jo kūrvbai. Bus atlikta altu'
(viola) ir fortepijonu jo',
Rapsodinė Sonata h moli, j 
Lietuvos idilijos — Trio; 
smuikui, klarnetui ir forte-! 
pijonui, ir Sonata d moli
smuikui ir fortepijonui.

Bilietus platinti paprašy
ta Irena Banaitienė. Taip' dėkojama K. Adomaičiui, o darbas 

~ ’ -.......................... -• '„Peikiu

PASTEBĖTOS

Valiuką, paruošė ištrauką 
iš B. Smogis dramos „Kazi
miero Sapiegos“. Margučio 

KLAIDOS ' savininkei ir vedėjai Lilijai 
■ Vanagaitienei toji progia-

Paskutiniajame Keleivio i ma taip patiko, kad ji pa- 
numery išspausdintoje JAV j siūlė panašias literatūrines 
LB Bostono apygardos vai-* valandėles rengti kickvie- 
dybos padėkoje Įsibrovė ke-'ną Margučio radijo sekma-

! Vokietijoje, Lietuvos iki . „ T ,
metų nebuvo matęs.' I?2; Alg,s *u?e"lusį t°nasi nėr B. Niedvarą - 25

,070 lis istorikas ruošiasi dakta j Urbonas ir Robertas Selenis, | do|.. Hamiltonas nėr A. Tu-
1970 •’ to s, ruoš I v;sj ja Detroito; i garbės; maiti 22 dol Hartfordas

metu rudeni. Madini isi-! ™ teismą 6 metams - prel. Jo- ner V. Nenoria - 20 d J.
Torontas ner P. Būtėną — 
30 dol.. EliVabethas per K.

gDu<? nuosava studiją, io ve- rtipendiją moksliniam ^aJ-,nas Balkūnas. dr. Jonas Ge
dėjo Petro Petručio. Dalios; bui, pusmeti praleido Vii- j nyg ir A,gig Makaitis> 3 me.

• niuje ir kitur Europoje.Sruogaitės - Bvlaitienės ir' '5tams ~ prof‘ Balys Vltkus- Matoni — 10 dol.. Omaha
Dalios Juknevičiūtės susita-' 1 ' dr* B' Nemickas ir I^nas‘ ner A. Antanėli — 6.20 dol.
rimu ir bendradarbiavimu J " h eitaciją. | Kazlauskas; į kontrolės ko-Į x ..
„Peikiu Žiburėlis“ vėl sužė-' ^ors ir neturėdamas rie- misija 3 metams — Valenti-i, ..ajauT>.ed.ja?£' Kiliulis 

! rė.io. Talkon grižo Zina Ka-: Wai apmokamos vietos, o, nas Melinis, Rozalija Šoms- ^ai'tu Pirmūnu Petra Jur- 
leidimą parku naudotis! Taip buvo tas kultūrinis tiliškienė. Leonas Narbutis.: še)n™je trys asmenys, Ra-į kaitė ir Algimantas Šaulys; ?. ?’ nzmugdamiesi . gra- 

ir pradėtas tęsti. Danutė Bilaišienė, Romas- mūnas vis dėl to yra dažnas i krašto valbdybos pirminiu- z]ais vaJaus rezultatais, vi- 
Žiburėlio“ vardas Sakadolskis ir kiti. irstai lietuviškų knygų pirkėjas.! kus 3 metams — inž. Juozas j'a^s'dėkoja °t0* 

a.j.gcF.

lios klaidos. Parašyta, kad! dieni.
uz

pat jų galima gauti salės ką
snio 154 West57th St..New 
York City. Studentams bi
lietų kainos nupigintos. Lau
kiama gausaus nevvvorkie- Praleista, kad Brocktono pa\adinimo. Atitinkamą ra
čių bei New Yorko apvlin- Sandaros klubas varžybų dijo stoties signalą sukūrė
kiu lietuvių bei jų svečių at- laimėtojų dovanoms pasky- ii iskambino muzikė Giedra 
silankymo. jrė $25.00. * Gudauskienė. Valandėlės

turėjo būti K. Adomavičiui

pirko net už 61 dolerį
Tenka pažymėti, kad tar- Minime čia tai dėl to, kad Spalio 7 d. suvažiavimas 

pe daugiau nei 60 „Pelkių tokio amžiaus knygų pirkę- pradėtas 9 vai. pamaldomis į ’ 
Žiburėlio“ šviesos didintojy JV yra labai mažai

AOį ' -* -•
Dievo Apv. lietuvių

Paragink

para-1 >nctanis $7.00.

parntimvnB 
. Jo kaina
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Iš okupuotos Lietuvos !

ii
i t

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvosl

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Vienos kelionės reportažas
Šiaurės Atlanto Vandenynas. Jumbo Jet 747

Saulės apšviesta debesų karalystė. Milžiniškas Jum
bo Jet 747 plaukia kaip žuvis per žydrų ir permatomai 
skaidrų oro vandenyną. Saulė ant tamsiai mėlyno fono 
atrodo stebėtinai arti. Lėktuvo motorai galingai gieda. 
Orlaivis yra tikras milžinas. Staiga pakvimpa olandiško 
tabako kvapas. Du jaunuoliai priekyje rūko pypkes. Ame
rikiečiai ar kanadiečiai? Spėlioju. Abu užsisako po stiklą 
viskės. Jų veidai labai panašūs. Broliai. Atrodo septynio
likos aštuoniolikos metų.

Išskrendant iš Briuselio, praėjome kontrolę. Anks
čiau to nebuvo. Bijoma oro piratų. Grupė jaunų žandarų, 
kurie atrodė kaip paskutinės gimnazijos klasės mokiniai, 
stovėjo ginkluoti automatiniais šautuvais. Jie gana pa
viršutiniškai pasikniso po rankini bagažą, tur būt, ginklų 
ieškodami. Paskui viena ponia, pasikvietus mane i atskirą 
patalpą, skubotai nuslydo rankomis man per šonus, pa
lietė krūtinę ir pasakė, kad galiu eiti. Vasaros atostogų

ti ir savo kosmetikos gami-J 
nių ir jų reklamos. Pavyz-! 
džiui, viena jų dantims valy
ti pasta turinti gydomosios 
galios, nes jai gaminti nau
dojamas sūrus vanduo iš vie
no ežero netoli Pomorie,! 
prie Juodosios jūros. Pasta

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psk, kaina...... $2.

> ATSiMiNiMAl IR MIN- 
į TYS, dr. Kazio Griniau*,
I II tomas, 336 psl. kaina $5.

TRYS IR VIENA. J aninosi taijnystf^ atmvint. 
Meritehleri taip pat gydo, Narūnės atsiminimai apiey, i p z / 4 
nes jai gaminti naudojamas ra§VįOjus Gabrielę Petkevi- n j k- 3

: vieno mineralinio šaltinio;/.2utę. Bali Smogą. Jurgi'~ 
i vanduo. . . Į Savickį ir Juozą Švaistą ,171

Dantų pasta tai tik pa-» pis>> kaina $3.00. VYSKUPO P. BUČIO
į vyzdžiai. Jie dar atsivežė

• k't kiu "ori nnaliu“ nei-, ĮVYKIAI IR ŽMONĖS, ATSIMINIMAI, i tomas,į LnomuU,)aSFStamZ- gfcn* Stasio RaŠtikio atsimL PS!” kaina $3-50’. U to*
"įminiu“ f-v in- nimų III tomas, 616 psk, kai- mas 282 pU.. Ramu y3.o0.• džioti "gaminių“, tarp jų 

vitaminu, hormonu. įvairiuC' c c c
į ekstraktų, medaus ir
• pieno, štai tau!

O ir Žmogų propagandi
niuose lapeliuose jie. kaip 
matome, rašo didžiąja rai
de. Štai tau ir kosmetika.

Europos viešnia Bostono rašytoju tarpe Santvarų bute rugsėjo 
17 d. Sėdi Žentą Tenisonaitė-Hellemans ir Stasys Santvaras, stovi 
Antanas Gustaitis. Viešnia Z.Tenisonaitė buvo atvykusi į Bosto- ; 
ną iš Belgijos savo jaunystės draugės Birutės Martinkienės aplan
kyti. Ji yra išvertusi i niderlandų kalbą lietuviu poetu kūriniu, o 
iš niderlandų kalbos į lietuviu kalbą dvidešimtojo amžiaus nider- 
iandų poetu kūriniu. Abi rinktinės yra išleistos. Ji yra taip pat 
išleidusi ir savo eilėraščiu rinkini "Pavasaris ir aš“.

na $15.00.
: GANA TO JUNGO, Kip» 

bičių J MES VALDYSIM : ro jgjejinj0 atsimiinmai, 492 
SAULJ, parašė L. Dovyde-Į psk, kaįna 35.O0. 
nas, I tomas 268 psl., II to- į
mas 248 psk Kiekvieno tomo i BAST AI AiPSNIA!.
kaina $4.00. į ATSIMINIMAI AFiE

WE WILL CONQUER ,VUŪZĄ LIŪDŽIU, Petrone-

Tie penki kareivio penai

Jau skaitytojams gerai ži
noma. kad Britanijos kara
laitė Anne išteka už armijos į 
kapitono.

Išteka tai išteka, bet tą iš
tekėjimą vis sutinka šiokie 
tokie skandaliukai. Iš pra- 

’ džiu laikraščiai ir televizija 
TJ Įrodė, kur jaunieji gyvens, o j

THE VVORLD by Liudas (lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
Dovydėnas, 217 psl., kaina Aaina .............................. $1.
$5.00.

(ATSIMINIMAI, Juo
zas Liūdžius. 246 pusla-

& j piai. kaina..........$3.00.

S Į KĄ LAUMĖS Į ĖMĖ 
j (apie Salomėją Neri). Pet- 
1 •onė’ės Orintaitės, 234 pšL, 

Kaina $3.00.

IžSAKYKITE TtOJ! 
TIKTAI PER 

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

į po to kritikai pradėjo: žiū-
I — ’l • j ’l Tl* •namai,i 

tuo tar-1
i nu kraštas turi šitokia ba’sv--

_ . _ . . , T , . , ibę benamiu ir gyvenančiu;
Pagaliau užtrenkiamos durys. Lėktuvas pajuda. jg melsvų miglu pakyla didingos viršūnės. Aukštos ; laužuose! Tai busimasis ka-! 

Sprausminiai motorai atbunda ir ima siurbti orą. Rieda . jr pasakiškos, kaip paslaptingos debesų pilys. Apačioje * ralienės žentas atsikirto: vi- 
plačiu Zaventem aerodromo keliu vis greičiau ir greičiau. 1 sublizga vingiuotas, auksinis upės kaspinas. Tamsiai pilki: si karininkai, sako. gauna 
Gerokai įsibėgėjęs, kaip paukštis išplėtęs sparnus, miiži- debesys imi grūmoti lėktuvui. Atsistoja piestu kaip žirgai, i tokius butus, kaip aš. 
nas sunkiai atsiplėšia nuo žemės ir greitai kyla i viršų. Milžiniškai aukštesni už kalnus. Rūksta kaip dideli laužai, i Vedybų proga jauniesiem 
Briuselio miestas tolsta, ir netrukus namai lieka tik ma- jumbo Jet paneliai i pilkos miglos pūkus kaip sidabrinė i bus perkamos dovanos, 
žos degtukų dėžutės. i žuvis. ' Į Pirks jas ir kariuomenė. A-j

viacija turi kažkokį fondą. 
Stiprūs ir galingi motorai ūžia ir dunda. Milžinas., Karo laivynas kažkaip ren-

pabaiga, ir lėktuvas pilnas keleivių. Turistai. Daugiausia j ant vietos. Saulės spinduliai atsimuša i metalinius sparnus.; , ėkite. sako. kokie 
amerikiečiai. Kol visi sulipa, o gal lagaminų kontrolė, bet i šviesa suskyla i tūkstanti žaižaru. Skrendame toliau per • kjek kambariu, kai 
išskrendame valanda vėliau, negu numatyta. I Kanada i Nevv Yorką.

Iš

Motorai kildami ūžia ir gaudžia pergalės giesmę.
netikėtai patekęs-į audros debesų pinkles, išsigandęs su- ka aukas pagal aukotojų su
dreba. Lėktuvas virpa ir purto. Stengiasi ištrūkti. Trūkčio-. ,a^us- Skandalas kilo dėl ar- 
ja, kaip trokštanti žuvis. ’Tasten your seat belts!“ skani-’ miJ0S- J°s vadovybė išleido

Lėktuvas skrodžia debesis. Žemė vis tolsta, ir palieka tik 
marga mozaika. Virš debesų, toliau, atsiveria berybė oro
jūra. Plačiose mėlynose marėse plaukia balti debesėliai. ________ ~____ .
Purūs ir minkšti kaip vilnos. Debesys visada atrodo gra- ka balsas. "Artinasi audringa oro*7zona“. Lėktuvas krato a^saukima’ kad karininkai 
žesni, žiūrint iš viršaus. Dar neseniai jie rūko kaip dūmai, kaip autobusas, kuris rieda per apskritus akmenis. i vinilo ~>0 ° ° G1’
dabar buriuoja kaip baltos laivų burės. Staiga milžinas P ’ ’
sudreba. Apačioj prasideda baltais debesimis nutiesti Bet dar kartais žybteli saulė, kuri atskelia žibančias ; Rot britai turi tokį piktą 
plotai. ugnies kibirkštis nuo metalinių sparnų. Vėl migla. Tiršta, antikaralininką parlamento

! Pavojinga. Akla. Lėktuvas rimtai kovoja su audros spar- r narį \\ illiamą Hamiltoną. 
Jaunuoliai priekyje vėl traukia pypkes. Užsidėjus nais. Debesys praryja saulę. Pilkos medūzos šoka aplink 1 Tas ir. pakėlė triukšmą dėl 

ausines, aš klausau muzikos. Debesys žemiau glaudžiasi ir griebia virpanti milžiną, kuris iš galingo ryklio pasida-: K-3reivio 5 penų aukos. Ka- 
vienas prie kito.
tuma ir žiba 
mybė. Graži

Vėliau užleidžiami langai. aik Kaoancio sieninio eK-, antra medūza pagneoia milžiną 1 savo nasrus, įvykiu v u; mcn|a< ka(j auku rinkimas 
rano rodomas senas Walt Disney filmas. Ausinėse skam- sparnai dingsta rūke.. Viskas balta. Debesų pasaulis atro-! remiamas savanoriškumu.' 
ba žodžiai. Filmas senoviškas ir gana naivus. Rodosi ka-' do svetimos planetos paviršius. Nesvetingas. Fantastiškas.' juk armijoje seržantas pa- 
daise matytas. Jaunuoliai priekyje vis rūko. Užsisako a-(Gražus. Ir keistas. -prastai sako: "Man reikia i
iaus. Kaimynas kairėje atsistoja. Nusisedejo. Vaikščioda- 1 
mas koridory tarp suolų miklina kojas. Vieno veidas, ap- i Pagaliau Nevv Yorkas. Atsuku laikrodi penkias

i triAu savanorių — tavęs, ta- 
ui-: ir tavęs“, šitokiu sava-.

baigiasi. Šviesa vėl skverbiasi pro langus. niai. Netrukus ratai paliečia žemę. Rieda. Sustoja. Sukasi. 
Atsidar o durys. Lauke karšta ir tvanku. Oras prisotintas 
drėgmės. "Halio Nevv York!“Praskrendame pietinę Grenlandijos dalį. Debesų nė 

ra. Aiškiai matomos aukštos baltų kalnų viršūnės. Mėly- Į 
name vandeny žiba mažytės, sidabrinės šukės. Ledkal
niai. Vėliau lėktuvas pasiekia Labradoro krantus. Tik eže
rai ir ežerai. Reginys — lyg ne mūsų žemės. Toliau ima 
rodytis miškais apžėlę plotai ir kalnai. Tarytum vingiuoja 
keliai, bet tai tik išdžiūvę upių slėniai. Miestų ir- kaimų? 
nėra. kr be galo daug ežerų. Lėktuvas po truputi leidžiasi. 
Vaizdas labai aiškus. Skrendame per- plačią ir neapgyven
tą Kanados Šiaurę. Reginys nykus. Kalnai. Uolos. Ežer ai 
mėlynuoja kaip dideli vandens klanai po lietaus. Vanduo 
skaidriai mėlynas, o žemė pilkai ruda. Čia trūksta tos 
spalvotos mozaikos, kuri matoma skrendant virš apgyven
tų vietų. Air hostess patiekia vakar ienę.

Nusileidžiamo Montreal’y. Dalis keleivių išlipa. Išli-

<1 W K < »* *♦*»* * -» - ♦♦♦ ♦-•'t*'**

įdomios padžros
Sukosmetinamasis sovietinis kartą dalyvavo ir sovietinių 

kraštu atstovai.žmogus
i Žinoma, sovietiniai kraš- 

Sovietinės moterys, kartu tai nebūtų sovietiniai, jeigu 
su vyrais dirbančios ne tik nepasistengtų pasigirti ir su- 
kolchozuose, bet ir- prie ke- maišyti savo ispūstos poiiti- 
lių tiesimo, gatvių grindinio ' nės romantikos net ir su kos- 
ir namų statybos, iš pavir- metiką.

mažai kuo tesiskiiia bninaraį saVo pareiš-

NEPAJĖGIA PALAUŽTI

Rašytojas Vladimiras Bu
kovskis, dar tik 31 metų am
žiaus, bet jau gerai pažįsta 
sovietų kalėjimus ir psichiat
rines ligonines.

Ji pažadėjo paleisti, jei, 
išėjęs iš kalėjimo i laisvę, 
užsičiaups burną ir tylės 
kaip žuvis. Bet Bukovskis to
kį pasiūlymą atmetė. Tada 
jį pei kėlė iš kalėjimo i sun
kiųjų dalbų stovyklą Per
mės srityje. i

čia labai sunkios sąlygos: 
maistas prastas, o darbo
normos labai didelės.

Bukovskio sveikata bloga.
, siaus mažai kuo tesisKina 1 §įaj i)U]O{liai

pa ir olandišką tabaką rūkę jaunuoliai. Lėktuvas laukia į nuo vvrų Tokie pat mėlyni kime kosmetikų konferenci 
aerodrome tris ketvirčius valandos. Keleiviai palieka savo. kombinzonai, tokios pat, a- ją laiko susirinkimu, kuria 
vietose. Netrukus milžino motorai vėl suvirpina or ą. Už-Įnot Janonio, pūslėtos ran- me, "nežiūr int, kokios būtu- 
gaudžia kaip vargonai. Lėktuvas rieda asfaltu vis gi ei- Į kos. me tautybės, religijos, poli-
čiau. Motorai urzgia kaip pikti šunes. Ima grūmojančiai- j.»et įau pr— ^ekkek me. tinių pažiūrų ir kokios san-
kaukti. Ratai rieda vis greičiau ir gieiciau. Staiga milži-|tų j,. Lietuvoje "Tarybinė tvarkos valstybėje gyventu- Anglu - lietuviu kalbu žo 
nas, kaip įnirtęs jautis, pašoka aukštyn ii- bematant neria, i motelis“ ir- "švyturys“ pia- ni5; kekvienas musų nuošir-j dynas. VA Baravyko, 590 psl. 
kaip ryklys, plėšriai siurbdamas orą ii- gi'eiti. (dėjo dominti savo skaityto- (^iai ii’ su pasididžiavimui apie 3i).000 žod>m kaina 86 į

Grri žodynai

jas madomis ii- kosmetika.
Aštrūs sparnai vėl kerta debesis, kurie kaip dūmai q Londone rugpiūčio mėn. 

rūksta ir sukasi galuojančiais kamuoliais. Orlaivis kapo- sukviestoje 27-toje estetikos 
ja orą. Suskaldo laiką ir greitį i smulkias dalytes, kurios jr kosmetologijos tarptauti- 

,sustingsta Orlaivis plaukia. Ūžia. Virpa Ir ati odo stovi nėję konferencijoj** pirmą i

atiduodame savo įnašą, kad; 
sveikas ir gražus būtu Žmo
gus. visų gėrybių žemėje kū
lėjas“.

Bulgarai atsi' ežė pa red v

l ietuviu-anglų kalbų žo-
Jv-nas, redagavo Karsavi. Į1 

ir Šlapoberskis. apienaitė
27.000 zutižių, 511 nsl., 
na <rr po v--

:ai-

Į LIETUVĄ?
GERESNĖ NEGI IKI 

ŠIOL
SVEČIAI ČS RCBLiy 

CERTIFIKATAI
iNTERTRA !)E 

ENPRESS CORP. PIR
MOJI .11 MSTAI PASA
KĖ, IR .IČSy (ŪMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Cž 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 suma 

‘zalirna pirkti prekių S 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
ENPRESS CORP. mk .ai 
pasiųs jums veltui įrody
mus.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
i PRISTATYMĄ«
Certifikatai orisiatonii 
jūsų giminiu namus 
maždaug per 3 savaites.
Už specialųjį rublį yra

imama $2.70 
Jokių primokėjimų! 

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
VŽSAKYK1T TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Fluor

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

LABAI SVARBU!

A C T O M O B I L I A I
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NACJy MDDEU.iy

ZHIGLLI VAZ 2101 
Ka ina .......... $3,627.(K»

NAI JAUSIĄS
PAGERINTAS 

•EKSPORTO MODELIS 
ZHIGCLI VAZ 2103 
Kaina . .. . $1.150.00
ZHIGLLI VAZ 2102 
STATION VVAGON 
Kaina .......... $3.997.00
E\port model 
MOSKVITCH 
Kaina ..........

112 IE
$3.677.00

MOSKVITt H 10$ IE
'Kaina .......... $3.3$ 1.00
ZM’OROZETS ZAZ 96$

.... $2.31 $.00
kainos JAV dol.

Kaina
\ įsos

Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI
luinl.ytojams iš SSSR
Mes turime šito biznio 2 i 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

SIAUBINGOS 
1544 1S50 neta

Dienos. 
etsLuini- 

mai. patašė Juozas Kūpa- 
! činskas, 273 pusi. kaina $3.

, PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Aucėno atsiminimai, 
227 psl., kaina.......... $4.00

■ TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 rsi., kai-

I LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios ido-

: mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

i
i SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 
lvaiiia. ........••..••••••••..

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus a;si- 
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais
V12 ............. t Ot

Milžinų rungtynės, Myko*
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 

i tomas. 203 psk, kaina —- 
minkštais viršeliais $3.00,

!• Kietais .po-oO.

To paties autoriaus tomas
H VI kietais viršeliais $3.75, 

minkštais 82.50.

2VHGSN1S Į x°RA£ITĮ,
K- Zvko, 476 psl.,

;jia
kai-
$5

KCNTR2VAJ GY3A LIE
TUVOJE, Jono Budrio at- 

; siminimai. 224 psl.. kaina 
į $2.50.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psi., kaina....32.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina .......................... 82.00

Jaunystes atsiminimai, pa
rašė v ktdas i^oZvdėi., o3o jtsL,

MYKOLO KRUPAVI
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
psl., kair.a $10.00.

| įrišta, kaina $4.00.
Į
i NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
' PŪVA ATSTATANT, Ra- 
įpolo Skipičio. 440 puslapių, 
i kaina .............................. 35.

NE? RIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimų I) tomas. 476 psl.. kai
na $7.00.

Nuo krivūlės iki raketos, 
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl.. kair.a —-
c:v- ^0
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

1974 M. KALENDORIAUS 

REIKALU

: "Keleivio kalendoriaus*4 i 
i 1974 m. neleisime. Kas už ji' 
’ jau yra sumokėjęs, to imo- 
j kėtąją sumą Įrašysime i pre- 
I numeratą.

Keleivio administracija

rc-uooezy - oocooosocmk

SPAUDA PAMINĖJO 

ST. MICHELSONO MIRTI

KELEiyiS, SO. BOSTON

S®
Kairėje velionio Stasio Michelsono karstas ir jo šeimos pamink
las Eorest Hills kapinėse Bostone. Dešinėje — iš New Yorko į 
laidotuves atvykę organizacijų atstovai: iš dešinės i kairę — Lie
tuvos Socialdemokratu partijos I /.sienio delegatūros narys Jonas

Mūsų laikraščiai vieni 
trumpiau, kiti ilgiau pami
nėjo Stasio Michelsono mir
ti Iki šiol daugiausia para- įkaitis, SLA centro iždininkė Eufrozina Mikužiūtė. Amerikos 

Lietuvių Socialdemokratų s-ga.- pirm. Jonas Pakalka. Lietuvių 
Darbininkų d-jos Nevv Yorko skyriaus pirm. Bronė Spūdienė ir 
SLA centro vicepirmininkas Aleksandras Čaplikas (vietinis).

šė Naujienos, net skirdamos 
vedamąjį, ir Tėvynė.

MŪSŲ PADĖKA

Ryšium su buvusio Kelei
vio savininko, redaktoriaus dievo Karalystės žinios 
ir vėliau nuolatinio bendra-

Vyra* demokratas šeimo
je sudaro palankias sąlygas 
moters diktatūrai.

GALIMA GAUTI

TESTAMENTAI

Keleivio administracijoje 

galima gauti Leono Sabe* 
liūno "Sočiai Democracv in 
Tsarist Lithuania, 1893— 

1904“.
Kaina $1.00.Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinj "Kaip su

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų GAVOME TIBOTĄ SKAI- 
knygelė norintiems sudary- ČIŲ "NIDOS“ SIENINIO 
ti testamentą. Ten yra ir tęs NUPLĖŠIAMO SU PASI- 
tamentų pavyzdžių. Jos kai- SKAITYMAIS KALENDO- 
na — $3.00. RIAUS. KAINA $3.50.

— Sveikas, tėve! i tarė. kad tai geras laikas ka-
— Gut mornink, Maiki. j rui pradėti.
— Kodėl toks susimąstęs,' — O kam jiems karą pra- 

tėve? Ar apie Poltavos mū- dėti?
šį galvoji? ! —Tėve, tai ilgas reikalas.

— Ne. Maiki, čia dabar Arabai nenori žydu valsty

darbio Stasio Michelsono 
mirtimi redakcija yra gavu
si daug užuojautos pareiški
mų. Visiems pareiškusiems 

' užuojautą nuoširdžiai dėko
jame.

Keleivio redakcija

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

S. Bartis, Nashua, N.H., 
aukojo $8.

J. Pine, Seattle. Washing- 
ton. D.C, — $6.

Po $5.00 
ton, Mass.,
Phillips. Wsc.

T ę s i n 15.

Apreiškimo knyga yra ; imbo- 
iių knyga, ir kas joje parašyia. 
iusi simbolinę prasmę, čia pa- 
rinėloji "žveri.“ .tur būt. at- 
v.iizduoj netikra religinę siste- 
maą. reikiaujancią. kad žmones 
ją garbintu: ir jos simbolinė 
reikšmė yra tokia, kad tie. ku
rie tariasi esą Avinėlio pasekė
jais ir tikrojo D.evo garbinto
jais ir tačiau gerbia šitą zy. rį. 

i pat'tika i visol-e: i<ų>u< vargu 
• r daiybv'uuja kenit-j imliose. ko- 
Kie ateis ant i.citiiiu sistemų 
“didžiųjų spaudimų metu“, su 
kuriais turi galutinai pasibaig
ti šita gadynė, šituose tekstuo- 

‘ J Janus Mil-!-e nėra nieko pa akyia apie Kau
Rb , . - --(kūlimą po mirties.. Zalatorius, is- • 1

velnias pasiliks sąmoningus ir 
• žinos, jog jis yra niekinamas. 
Tokia nėra būtina šito teksto 
vra mė. Ab s patys kartais gir
dime \ieen kita sakant apie tą. 
kuiis id'tn nepatiko, kol gyve
no su jais: “Tas žmogus yi'.i mi
ros. tegul jis dabar ilsisi, nieko
"‘•padarysime. kalbėdami apie

Rami

bės vidury arabiškų žemių
Daug arabų išbėgo iš Pales- __
tinos arba buvo iškraustyti. p0 $300-

Aiš

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.

Žinoma aktualiai mūsų kulbė-1 
imas nebegali nieko gero nei 1 

i .ogu padaryti fun. kurs yra J 
nuimt-.-; panašiai amžinas iš-Į 
•d. Kalimas, sumestas ant šėto
no. nepabes jo tada, kai jis bus 
'Tutinai sau; ikintas ugnies e- 

•zoie: tačiau žmonės neduos jam 
ramybes, jie laikys ji pavyzdžiu, 
parodančiu, kokios pavojingos 
yra piktų ir savimeilės darbų 
pasekmes, 'lokiu būdu dieviška
sis leidimas blogo virs ‘amžinu 
palaiminimu visiems, kurie tik 
priims ir klausys Dievo įsaky
mų. Tokiu budu kiekvienas ga- 
es -priderančiai atskirti gera 
mio blogo. Neabejotina, kad di 

i i/.iuma pasirinks, kas gera.

sku, kad “jų kankinimo dū-
“ simbolinėje prasmėje rei.- 
kad jų kančių Įrodymas ar 
atsiminimas bus

visokių kitų naujienų atsi
randa. Mudu su Zacirka gė
rėm snapsą, ir jis sakė girdė
jęs iš zakristijono, kad žy
dai norėjo Maižiešiaus Įsta
tymu atsisakyti ir papuolė i
trtiheli " *! šešerius metus Egiptas, Siri

— Kaip tai, tėve? : ja ir Jordanas buvo užpuolę pa , ą Pliskaitis, Newark,Į parėmimui viduramžių teorija.
— Maiki, sako. kad žydų’ Izrae.H’ bet ž>'(Iai sumušė v? N.J., J. M. Jakobs, Harnden. *Pie amžin* kankinimą nedoru

gaspadinė Mejerienė pra-į81!}1^ valstybių armijas ir conn, y Selivončikkas, So.|Jų‘
nešė, kad Maižiešiaus Įstaty-į ūžėmė dali jų teritorijų. I)a- B0?ton Mass.. V. Surma.j Kaip bus kankinamas šėtonas?
mui n n mif nac iie ofvrorlo ! UI H UHl ROl 1 citSlim.i tdS pkRrj Do P 1

I. Dent, Providence. R. I., 1 mai

T r>. r •, 1 alsinuninias t)tis prisimini-
T- , , j - i • • - — T-------  Railoms, mlI< kas atsiliks su tais. kurie ,
Jie sako, kad žydai jų žemę Dopęhester. Mass., J. Ali-’garbina ką kitą. u ne tikrąjį Die Į 
užgrobė. Jie turėjo paramos §aus}ęas VVorcester Mass.? V:L -įžiūrint r . ką visos šit Į 
iš arabiškų valstybių ir prieš & Mataftienė, Norvvood" t^st‘l anulkmenos reikšti ‘

negalima sandermingai naudot 
MaSS., J. Johnson, Easton,Į šituos simbolinius pareiškimus

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
iųsim veltui spaudos. Kreipk’ 
ės šiuo adresu •

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street,

Spring Vall ęv. III. 61362.
(Skelbimas)

mai no gilt. nes jis atvedė oar arauai non atsiimu tas phila.. Pa., F. Beinaris, Dor-1 Kai kurie. norėdami “patvir- 
teritorijas ir, gal būt, sunai- eboster Wa«<s l WMiškus Untl“ Pas‘‘kojimą apie amžina- 
kinti Izraeli. Dėl tekilo ka-
las- . . Jackson. Fla., D. Jasaitis,

Tai sakai, Maiki, kad yjį Vernon, N.Y.. K. Daugė-
arabai mislino šešerius me-

žydus i tokią pažadėtą žemę, 
kur nėra alyvos. O kur žy
dų priešai pilistinai gyveno, 
ten alyvos yra plenty. Tai 
arabai dabar už alyvą rieš
kučiomis auksą semia, o žy
dai prie pinigu linkę, tai 
jiems pavydu ir vedlug to 
Maižiešiaus Įstatymai no 
gut.

— Tai kas iš to. tėve?
— O iš to, Maiki. toks 

trubelis išėjo: egiptėnai, sa
ko, mes išleidom žydus iš E- 
gipto nevalios dėl to, kad 
Maižiešių rėmė Dievas ir 
vedlug to nuskandino Egip
to armiją, kuri vijosi žydus, 
ir pusčiose badaujantiems 
žydams pabėrė manos ir pa
leido putpeles, kad žydai 
galėtų pasigauti. Tai su to
kia pagalba egiptėnai nieko 
negalėjo daryti ir turėjo su
tikti su Maižiešiaus reikala
vimais ir pripažinti jo Įsta
tymus. Bet dabar, kaip Me
jerienė paskelbė atsisakymą 
nuo Maižiešiaus Įstatymų, 
tai egiptėnai sako. kad žy
dai raidavei turi eiti atgal i 
Egipto nevalią. O žydai, ži
noma, i nevalią eiti nenori, 
ir vedlug to prasidėjo karas 
su Egiptu.

— Tėve, niekus šneki. 
Goldą Meir yra ne žydų gas
padinė, o žydų valstybės 
Izraelio ministeris pirminin
kas. Tiesa, ji žurnalistams 
pajuokavo, kad Mozė atve
dė žvdus i tokia vieta, kur 
alyvos nėra. o kaimyninės 
arabų žemės alyvos tui i. Bet 
jokių tikybinių Įstatymu žy-

tus ir po šešių metų mislini- 
mo nutarė per pagautine- 
sumurdavoti žvdus? O kam
jiems reikėjo 
mislyti ?

— Tėve. jie ne

šešis metus

'mislino*

sakytus Apreiškimo 20:30, sa 
kvdami, jog jais esą gulima pa 
tvirtinti kankinimo teoriją. Me.- ! 
paduodame ištrauka: “Velnias Į 
kurs suvedžiojo juos, buvo į t 
mestas- į ugnies ir sieros ežerą i 
kur yra žveri- ir netikras pra 
našas. ir jie • ;.s kankinami die 

. ną ir naktį per amžių amžius“
! Mes jau n.utčm. kad Biblija tu

Ką tik gavcme

la, Betford, N.H.. V. Grin
kevičius, Norwood. Mass., J.
Sastavickas. Brockton, Ms..
J. Paulauskas, St. Jean.Į 
Que..

Po $2.00: E. Groves. Chi-i ri aiškų skirtumą tarp ' ugnie.
cago. III., A. Norėt. Spring-! ezcr‘\ ir,. V.'airar? ail,a ?!a\ifcS 

o įuosesi Kai ji. isgip.ui ap-:flejcj Mass., P. ŽeroJis, Soj 
sigmkluoti padėjo rusai. Jie Į Boston Mass.? M šulmist-' 
buvo atsiuntę . tūkstančiu į į ras> Montreal, Que., J. Za- 
savo instruktorių apmoky?par> Hudson, Mass.. M. Bo- 
Egipto armijos ir pardavė ( o-uj-a 0etroit. Mich.. D. Vai- 
Egiptui visokių ginklų: t_an-į čiūnas Cleveland, Ohio, J. 
kų, lėktuvų, raketų ir kito-«’parvvfiavičjus, No. Brook- 
kių karo reikmenų. Jie pra-’ Mass.. C. J. Paul, Cen- 
dėjo labai kištis i Egipto rei-i tereach. N.Y.
kalus ir organizuoti komu-*

įmestas į ugnies ežerą (Apr. 2o 
i4). šitas šėtonui žadi :as;s kan 
kinimas yra skirtas tik jam ii 
negali paliesti tuos, kurie bu 
išgelbėti iš piagaro ir nuo kūrė. 
veidų bus ' nušluostytos ašaros" 
—Apr. 21:4.

Saulės šermenys, naujau- ’
| sias Antano Gustaičio satv- 
s rinių ir humoristinių eilėraš- 
: iu rinkinys su dailininko 
i Viktoro Vizgirdos satyrinė- 
I mis spalvotomis iliustracijo-i 

mis, didelio formato, drobės 
ūseliai, kaina $7.00.
Lietuvis vargonininkas iš-' 

eivijoje, parašė Juozas Žile-.

MtK

nistus. Egiptiečiai išvalė ru
sų instruktorius, bet pasiliko

Po $1.00: Detroit, Mich.. 
J. Wallis, Chicago. Ui.. O. 
Laugalienė. Preston - Cam-

ginklus ir. tur būt, gavo pi-; bridge, Ont., A. Zizas. La- 
nigų iš kitų arabų valstybių Į keworth, Fla., J. Gavėne, 
kurios turi daug alyvos. Jieį Edvardburg. Mic-h.. G. Rat- 
ilgai ruošėsi ir nutarė, kadi kevičius, Nashua. N.H., P. 
dabar geras laikas karui pra-i Pečkaitis. Worcester, Mass.
dėti.

— Tai kaip tas karas da
bar eina?

— Sunku jtasakyti. tėve 
Ir vieni, ir kiti sako. kad 
jiems sekasi. Dabar kitos 
valstybės stengiasi karo 
veiksmus sustabdyti ir pri
versti juos tartis, kitiems 
kraštams tarpininkaujant.

— O ab Maiki, mislinu, 
kad ta .Mejerienė pridarė vi
sa trubeli. Maižiešių

B. Gudaitis, Enfield, 
Visiems aukotojam:

riame nuoširdų ačiū.

Conn
ta-

Administracija

nisteris pirmininkas. Indijos 
ministeris pirmininkas yra 
moteris ir Ceilono taip pat.

— Maiki. už tai nėra tvar-Į 
kos. Aš turiu apie tai su Za-

() kaip šėtonas bus kankina
mas? Ar galime priraikyti jan 
viduramžių teoriją, jei ji netiri 
Ka kitiems? .Manome, kad ne. 
draikų žo<!:-, kuris čia išversta;
kankinami"', prof. Strong aiš 

Kinimu, yra išverstas is žodži. 
jasanos. kui. ) tikroji reikšm; 
rra “bandymo akmuo“. Tas pa 
.odis pasir< <lo 2 Petro 2:8, kui 
pasakyta, kad nedori sodomie- 
?ių darbai kankindavo teisingo 
;o Loto sielą. Mintys apie Lot; 
rurbūt, yra tokios, kad jis kas 
iien mate. kokios pavojingos y 
•a bedieviško gyvenimo sėkmės

kriti-, cirką pa-urodavoti. Ga! man 
kuodama. Nereikėjo bobos,' ta? užims čėso. Tai tu. Mai-, . (
prie valdžios prileisti. Kad ki, kitą nedėlią man papa-Į paiyg 
ilgas plaukas— tai ti unipas' šakok, kaip Petias su Au-ipie Sč-umo <; >. i kinimą su j>a- 
razuma< įgustu Biržuose latravojo. O reiškimu Apie.-Kimo knygoje,

rr ' i , i b.,kur kalbama apie jo “kankini— Teve, dabar daug vvru paskui pasikalbėsime apie

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DESIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
vičius. knyga gausiai iljust-' knygas> kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
•uotą, j»b4 jisl., kaina $5.00. Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl. d

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija <
Sovietų Rusija, 309 psl.

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 drauį 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1005 m. revo?- 
iiucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro kato>"g oį 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 

į teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
'e‘| skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Pasakėčios, pagal Krylo 
vą— Vytautas Petraitis, 217 

j psl., kaina $3.00.
Veterinarinė medicina ne

priklausomoje Lietuvoje,,

patašė čir. Stasys Jankaus
kas, 338 psk, kaina $6.00.

Vardai ir veidai mūsų kul

tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasys Yla, 345 psk, kaina 
$6, ’

Šventas rastas. Naujasis 
testamentas, verstas iš grai- 

; ku kalbos. 635 psk, kaina — 
’ $5.00

Karnavalo aikštėje, novNorėdami oi ingai suprasti 
;aip b.;s "kaiiKinamas“ velnias 
>asinaudosime atkreipdami dė 
mesi į prana. ystę Jzaijo i 1:15 '284 
i7. kuri šitaip skaitoma: “Ti
oūsi nutrauktas i pragar. <šeo .. . .. .

i duobės g:mm;:. Kas tav< NuzmogintieJi, Vnmaus ir
mato. tie p;.-,i nkia ir į tav- ! Seinų krašto lietuvių išgyve- 
žiūri. Ar ta: žmogų.-, mn ‘nimai lenku okupacijos me-,
kurio žemė drebėjo kurs i stat« ■ p česnulis,

i Karalystes, ., us is pasaulio pa į„.. 1
I darė tyrumą, jo miestus sugtio- į 256 psl.. Kama $5.00.

Napoleonas, Baltija. Ame- 
, nka, parašė Vincas Trumpa, 

2-> J psk, Įrišta, kaina $6.00.
Karkas anapus gatvės,— 

premijuota apysaka jauni
mui. parašė Danutė Brazytė- 
Bindokienė, 156 psk. kaina1

re ir savo 
Į davo kalėjimo

•gini:-

’ės pmase ouozas Švaistas.į Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša 
psl.. kaina minkštais! 4

v iršeliais $5, kietais—$5.75 ko’ja 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 lik už $10.00.

„milams nei i.iary- 
(mirties kali i

pranašystę a-I

dai neatsisako. Kai)) tik at-j nešioja ilguš plaukus, o vra Mejerienę ir kitas bobutes, 
virkščiai, jie švente savo i (Jaiąj- gabių moterų, ir ne- pi’ic valdžios prileistas.

— Gerai, tėve.
— Tai gud bai Maik!
- Viso gero!

šventę. kuri primena jiems 
Mozės laikų klaidžiojimą po 
tyrus o Egiptas ir Sirija nu-

svarbu. kokius plaukus jos 
nešioja. Goldą Meir nėra 
vienintele <;ivo krašto mi

pnaiškė a. kad velnias pamą
siflai vs amžinu pavyzdžiu bai
singos padėties, į k'Tis patenka 
tie. kurie sukyla prieš Dievą 
Per amžių amžius Viešpaties iš
gelbėtieji laikys ji didžioje P<i- , .
niekoję Nereikia manvti kad. , Ušl.,

— $3.00.
Užkandis,

,)a!\'se Jui;gi'.-
pasakojimai,

Jankus, 216 
i$ t 50,

[KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
BALYS SRUOGA

Giesme apie Gediminą
(Tęsinys)

IX.

Gediminas pats nesava* — 
loki sapną jis sapnavo!

Trinas, skaidrinąs akis —
Gai dar vilką pamatys?
Niekur nieko. Tyli viska* — 
lr Neris, ir juodas miškas.
T ik žirgai kažkur toli 
Prunkščia, žolę piešdami,
Tik šakelė kur nulūžta, 
Voverelės paspirta,

Tik karys katras staiga 

Besapr-aodams atsidūsta —
Ir tyla vėl krištoline.
Neramu tik Gediminui.

Supas kailiuose lokių,

Bet nesu veria akių:
Vis tas vilkas, tas staugimas 
Lyg kartojas, lvg vaidinas, — 
Kažkur slenka, kažkur grimzta.. 
Gediminas neberimsta. 
Susirūpinęs sapnu,
Šaukias miegančių draugų.

GEDIMINAS
Kelkitės, mieli draugai, 

Raudonuoja jau skliautai.

Greit saulelės skiauteris 
iš pušyno išsiris.

VERKELIS
Kunigaigšti, labas rytas! 

KARIAI

Labas rytas! Labas rytas! 

GEDIMINAS

Labas rytas, lakas rytas... 

VERKELIS

Kunigaikšti, taip anksti 
Mus iš poilsio šauki... %

GEDIMINAS
Mano mylimi draugai,

Vargina mane sapnai.

As ir pats nebežinau,
Kokį sapną sapnavau...
Ten aikštėj, tarp ąžuolų,

Staugė vilkas geležinis.
Lyg ne vienas, lyg šimtinė 
Buvo staugiančių vilkų...
Ir kad staugė, ir kad kaukė, 
Aimanavo, klykė, šaukė, — 
Rodės, ošianti giria 
Virto aimana klaikia...
Vade, gal išaiškint moki 
Mano sapną keistą tokį?

VERKELIS

Aš esu tiktai karys.

Per sunkus uždavinys 
Būt man aiškinti sapnus, —

Dar nepaprastus, keistus!
Nieks iš mūsų viso būrio 

Dovanos tokios neturi.

GEDIMINAS

Gaila. Gaila, kad dar tu 
Neišmokai spėt sapnų.
Aš nurimti negalėsiu,
Sapno prasmę kol įspėsiu.

VERKELIS
Kunigaikšti, jau žinau!
Ten pakalnėje gyvena 
Lizdeika. Žynys toks sena*.
Aš pakviesiu jį tuojau:
Tarnas tas dievų, žynys,
Sapno prasmę pasakys.

GEDIMINAS

Žirgą imk ir lėk kaip vėjas. 
Valios dieviškos skelbėją

Teises patarimai

Klausimas

Atsakymas 1

Tokios rūšies bylos yra; 
labai sunkios. Jas reikia la-j

Andriu* Valuckas, NE
MUNO SŪNUS, romanas iš 

‘ suvalkiečių ūkininkų sukili- 
Halina Ladukaitė- mo J 935 m., I tomas, 280 

šrinkta Brad- i Psk» *‘aI*ui $3.00. <

LIETUVE IŠRINKTA 
VICEPREZIDENTE

Dr.
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko ab»a- kruopščiai ištirti ir pa-k Montvilienė išr
kyti j Keleivio akaitytojy klausimus teisėk ruQŠti Reikia yisus faktus 

reikalais. Tie klausimai turi būti bendro •' nuodugniai ištirti ir smul- 
informacinio pobūdžiu. Klausimus ir at- kiai apklausinėti visus gali-
sakymui spausdinsime šiame skyriuje 
Uiiške reikia pažymėti, kad esate Keieivū 
įkaity tujas.
klausinius praAume siusti tiesiog i>*"o 
•dresu:
Dr. M. Šveikauskas. A t tur ne v ai i.aw.

Boston Five Building 
1895 Centre Street 

W. Roxbury, Mass. 02132

Su dukra nuėjau i krau
tuvę nusipirkti maisto pro
duktų. Įėjus i vidų, pasiė
miau krepšį ant ratukų (sho- 
pping cart) ir pradėjau

viskas buvo išdėstyta, ir pra
šė pasirašyti, bet aš ir vyras 
nutarėme nesirašyti, ir jis, 
tas agentas, buvo labai ne
patenkintas.

mus liudininkus.

Tamsta man duodi labai 
mažai faktų. Nežinau, ai 
Tamsta paslydai ant kokio 
nors objekto, gulinčio ant 
grindų; ar ratukai buvo de- 

1 fektyvūs ir Tamsta dėl t( 
parvirtai ar kitaip. Kiekvie
na aplinkybė čia yra itir 
svarbi. Bylos laimėjimas ai
pralaimėjimas gali priklau 
syti nuo kokio nors fakto 
kuris Tamstai gali atrodyt 
nesvarbus ar nereikšmingas

ford Computer and Systems 
bendrovės viceprezidente. Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS. II tomas,
Ji šioje bendrovėje dirbai 428 psl , kaina $4.00. 

nuo 1969 m., yra baigusi 
Vilniaus universiteto mate
matikos fakultetą, o atvyku
si į Ameriką New Yorko uni
versitete 1958 m. gavo ma
tematikos daktaro laipsnį.

ROMANAI
Abraomas ir sūnus, pre

ii juotas romanas, parašė 
\loyzas Baronas, 206 psl.. 
aina $4.50,„ . .į Be savo advokato, mane

.j_  pranešėme apie tai • nuomone, Tamsta neturėja
stumti. Duktė buvo šalia savo advokatui. Jis mane; kalbėtis su krautuvės įgalio 
manęs. Paėjus vieną ar du PaSy^ uz nepasira-j tiniu. Tam Tamsta turi ad-

paslydau šiau. bet sakė, jog jis tikisi, vokatą. Gerai, kad nepasi- 
krepšiu ir kad aš perdaug tam žmogui rašei. Rūpinimusi reikale 

Smar- neišsipasakojau. , nepakeisi. Todėl patartu a-
kiai susižeidžiau. Ligoninėj , , ...... i pie tai užmiršti ir ateity tar-
išbuvau dvi savaites, o da- Man dabar pasidarė labai, tlg gu savo a(}vokatu, prje£ 
bar guliu namie. Man lūžo neram1^* Todėl nutanau pa-; teikiant kam žinias, o ne po 
dešinės rankos du pirštai, Tamstai ir paklausti, to
Buvo sutinusios ir pamėly- ai galėjau savo leikaląj
navusios abi kojos. Dabar su^dlntl’ nors nePasira“ i Negaliu Tamstos užtikrin- 
jau kojos kiek pasitaisė. Be šiau. Guliu naktį ir rūpinuo-1 kad bylą laimėsi. Manau, 
to, turėjau didelę mėlynę si. Visą kūną skauda, dirbti. Aad Jamstos advokatas
antsmilkinio, ir visą laiką negaliu, net sau valgio ne-‘^okl(?. užtikrinimo neduos. ________________,____
man skaudėjo ir tebeskauda galiu pagaminti. O dabar «PS (^arys viską, kas įma-. nas, parašė Antanas Mustei- 
galvą. Daktarai padarė nuo- dar tas rūpestis prisidėjo. uoma, Tamstai padėti. Jo; kis, 259 psl., kaina $4.50. 
traukas ir pasakė, kad jokio darbas yra sunkus, nes to-,
įlūžimo pakaušyje nėra. j Tikiuosi, kad Tamsta man atvejais sunku įrodyti, I Vytautas Alantas, ŠVEN- 

parašysi ir pasakysi, kad aš būta neatsargumo“, TARAGIS, L-torinis roma-
Mano vyras paskambino ..... .' (negligence) teisine pras- nas, I dalis. 405 psl., kaina

mūsų advokatui. Jis žadėjo ^P1^081- Be to, me. Patariu palikti faktų iš- minkštais viršeliais $5.00.
viską ištirti ir tada su mumis būčiau labai dėkinga, jeigu tyrimą bei jų interpretaciją
susisiekti. Pas mus buvo at- Tamsta pareikštum savo savo advokatui, o pačiai rū- J. Kralikauskas, VAI5- 
važiavęs žmogus iš tos krau- nuomonę, ar aš galiu laimė- pintis sveikatos pataisymu. VILKAS, premijuotas ro-

žingsnius, staiga 
ir sugriuvau su 
apvirtusiais ratukais

Mes
Sunkiausiu keliu, roma- 

įas. parašė Jurgis Gliaudą 
151 psl., kieti viršeliai, kai 
ia $5.00.

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

Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
osl., kaina $5.00.

Kiauros rieškučios, romą

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spal’s, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6,00.

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
<aina $3,00. į

Pragaro vyresnysis, pre-
nijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
<aina $5.00.

Nemunas teka per Atlan-
cą, Vytauto Alanto 5 nove- 
ės, 263 psl., kaina minkštais 
iršeliais $3.00, kietais $3.50 

kis, 259 psl., kaina $4.50.

Vaišvilkas, romanas, pa
rašė Juozas Kralikauskas, 
234 psl., kaina $4.50.

Dailininko žmona, roma
nas, parašė Juozas Tininis, 
kaina $5.00.

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

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

Birutė Kemėžaitė, 
DIEV! AŠ IŠEINU.
psl., kaina $4.50.

su-
294

tuvės, kurioje įvyko nelai- ti bylą prieš tokią didelę ir 
mė. Labai atidžiai mane ap- svarbią įmonę? 
klausinėjo: aš viską papa-

manas, 234 psl., kaina $4.50

šakojau, kaip įvvko. Paskui Skaitytoja VVARERBURY, CONN.

man pakišo tą lapą, kuriame N. Y. valstija.

Pranas Naujokaitis, PA- - 
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ. j 

G. Čapkauskienės koncertas 232 psl., kaina $4.00.

12 knygų už$2
Atgabenk. AtkViesk. Atves. 
Ne! Ant rankų jį atnešk!

Vilniaus miestas iš senovės 
Vyrais ir darbais garsus. 
Metų lekiančių šimtus 
Tartum baltas kalnas stovi 
Katedra jame šventa, 
Mylinčių širdžių kurta.

Kaip klajūnai debesėliai 
Metai bėgo, amžiai yrės, 
Gimė žmonės, vargo, mirė 
Ir išnyko kaip šešėliai,
Į naktužę slinkdami,
Ryto saulės genami.

Katedra balta stovėjo 
Kaip sustojęs bėgti laikas. 
Vyras, moteris ir vaikas 
Virpančia širdim skubėjo 
Guostis joj našta vargų, 
Pasisemt naujų jėgų.

Kiek ji matė, kiek girdėjo 
Ir linksmybės, ir kančios! 
Tartum senos sienos jos 
Ant žmonių širdžių stovėjo 
Ir suaugo su jomis 
Kaip su širdgėla širdis.

Nūn lietuvį ji vilioja 
Kaip gaivinanti šviesa.
Pet ir ji neamžina,
Vilniaus katedra baltoji: 
Rytui brėkštant Lietuvo* — 
Nė žymės nebuvo jo*.

Ąžuolai tenai kero jos 
Nuo nežinomų laikų.
Virš linguojančių šakų 
Vėtros draskėsi, kvatojos... 
Ir kaip pasaka sena 
Ten gyveno Lizdeika.

(Bus daugiau)

Ateitininkai ir Putnamo Birute Pūkelevičiūtė, — 
seselių rėmėjai sekmadienį, RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, 
spalio 28 d. 5 vai. popiet Šv. premijuotas romanas, 237,
Juozapo mokyklos salėje psl., kaina $5.00. Į At#itiktin;o feareivio užra.
(10 John St.) ruošia ark. t ‘ šai, J. Januškio atsiminimai,
Jurgio Matulaičio akademi- Juozas Švaistas: ŽIOB-

127 psl., kaina $2.00.ia-koncertą. Paskaitą skai- RIAI PLAUKIA, romanas 
tys prof. kun. Stasys Yla. o » knygnešio Kun. M. Sida 
meninę programą atliks ope- tavičiaus gyvenimo, 233 pai
ms solistė Gina Capkauskie- Kal‘ia i^-ou-
nė iš Kanados. ... . . . . T ~ Murklys, apysaka vaikam,j Aitvarai ir giria, Jurginį A .

■’ „ (paraše Antanas Giedrius,
Bilietą kainos $4 ir $5. | s « pan z- 13# kajna

Rengėjai kviečia visus at- $4.50. 
silankyti.

Vejas lekia 'yguma, romą. 
nas, parašė Aloyzas Baro

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

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Mich či
gonas, 127 psl., kaina $2.00.

I

AUSTRALIJA

Lietuvaitė — kandidatę į 

pasaulio gražuolės sostą

i Iš 21 grąžiusių Australi- 
: jos merginų išrinktos 5, ku- 
j rios kaip Miss Australija da
lyvaus šiuose pasauliniuose 

' grožio konkui’suose: Miss 
International, Miss World, 
Miss Universe ir Miss Young 
International. Kiekviena jų 
paskirta dalyvauti viename 
iš minėtų konkursų.

Išrinktųjų tarpe yra ir lie- 
i tuvaitė iš Sydnejaus Virgili- 

ia Radinaitė, kurt Australi
jai atstovaus Miss World 
konkurse Londone,

nas, kaina $4.00.

Aidai ir šešėliai, premi
juotas romanas, parašė Va
cys Kavaliūnas, 234 psl., 
kaina $5.00.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 26) psl.. 
kaina minkštais viršeliais 
§2.50, kietais $3.75.

Namas geroj gatvėj, ro
manas. parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Jurgis Gbauda, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Tikra teisybe apie Sovietų 
Sąjungą (paraše J. Janus- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

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

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psi., kaina 25 centai.

Žemaitės raštai karė* me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Eilės ir straipsniui, 95 psl. 
kaina 25 centai.

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

Ji yra 22 m. amžiaus, ge
rai kalba lietuviškai, nerū
ko. negerta svaigiųjų gėrt-

Alpis, romanas, autorius
Kazys Karpius, 227 psl., kai- { Socializmas ir religija, E. 
na $5.00. J Vandervelde, 24 psl., kaina

110 centų.
Rene Rasa. MEiLĖ TRI-i

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-j Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas),

i i Nuskandintas žiedas, 15.64 psl., kaina 50 centų,
j Ar ji laimės minėtą kon-; novelių, parašė Juozas Tini-
i kursą, ar ne. bet dabar jau Į nis, 200 psl.. kaina minkštais Socialdemokratija ir ko- 
j laimėjo nemokamą kelionę, viršeliais $3.00, kietais — m«n«ma* (K. Kauskio), 47
• aplink pasauly, $1,000. teisę f 3.50. | Ps,-» kaina 25 centai
• pasirinkti geriausių drabu-' I .
žiu ir kosmetikos. Be to. jai Anatolijus Kairys, IŠTI- Atslorai sudėjus, kaina 
garantuotas gerai apmoka- KIMOJI ŽOLĖ. 254 psl. ro- y bet *:s*s kartu Par” 
mas modeliuotojos darbas, manas, kaina $5.00. duodamos už $2.

r u
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Iškilmės Bostono Meno 

centre

Bostono Meno centras at
siuntė mums šitokią infor
maciją :

Izidorius Vasyliūnas iš So- 
■ mervillės, gerai žinomas 

Ateinantis Kultūrinių su-; smuikininkas ir mokytojas. , 
, batvakarių susirinkimas bus dalyvaus iškilmėse, kurias 

Antanas Januška jau se- 99 d. 7;30 vai. vak.; ruošia Community Music
mai dirba Gillet e en 10- -pautinėg S-gos namuose So. centras įeAtadieni -Balio 
vfeje pradėjęs nuo paprastų R t įcentia*, se»taaieni. spalio
darbų ir pakilęs iki gana at-j Boslone- , 20 d. nuo 10 vai. priešpiet
sakingų pareigų. Neseniai! Šį kartą subatvakrio prog- iki 5 vai. popiet 48 YYarren 
jis paskirtas tos bendrovės ramoje akt. Aleksandra Avė., Bostone.
finansų planavimo skyriaus Gustaitienė skaitys lietuvių 
vedėju. ” 1 dailiosios literatūros kūrini.

« , » Po programos — tradici-j
Sveikiname ir linkime dar, n- j-avutėt Iz. Vasyliūnas dėsto Com-

aukščiau kopti pareigose. Į ' munity Music Center mo-
A. Januška yra aktyvus Jaunimo kaukių balius 1 kykloje ilgiau nei dešimt 

Bostono lietuvių bendruo- • metų. Jis yra baigęs Kauno
menės narys, nuolatinis jos Jis rengiamas spalio 27į valstybinę konservatoriją 
renginiu lankytojas, buvęs 4 •■-’G 'al. Tautinės S-gos^bu>o konceitmeisteįis \als- 
vtenastalentingiausiųjų dra-; Jtybinėje operoje ir balete

A. Januška planuos 
Gillette finansus

Literatūra subatvakaryje

Tuo
vyks "Open House“ 
no Meno centre.

laiku
Uosto

mos samulio vaidintojų.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

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

• * »
Lapkričio 3 d. Bostono 

Lituanistinės Mokyklos Tė
vų Komiteto banketas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-'jos III aukšto salėje.

Pradžia 7 vai. vak.
♦ » «

Lapkričio 4 d. Stepono 
Dariaus legionierių posto 
salėje Sandaros moterų klu
bo banketas našlių karalie
nei pagerbti.

ti.
Visi kviečiami daly vau-i Raune grojo radiofono

•' simfoniniame orkestre Vie
noje, Austrijoj, valstybinia
me Kolumbijos orkestre Bo- 

Pagyrūnais vadinami tik' gotoje ir yra davęs daugybę

ŽIEMOS EKSKURSIJA J LIETUVĄ;
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dienų, 

grįžta 1974 m. sausio 4 dieną.

15 dienų

(Vilniuje 5. Kaune 1. Rygoje 5. Leningrade?. Helsinky 2 d.)I 

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

Kaina tik $696.00 

Vykstantiems iš Chieagos $100. iš Clevelando $74 daugiau.'

GRl'PtJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

N ESI VĖL VOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į|

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mass. 02127

393 West Broadvvay 

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė'

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MOSV KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street

Wollaston, Mrss. 02170 
Tel. 472-2086

PILNAS ŠILDYMO ĮRENGIMAS IR 
APTARNAVIMAS

Garo katilai, krosny s, aliejaus degikliai, 

vandens šaldytuvai

Dorchester — So. Boston — So. Shore

* * •
Lapkričio 25 d. So. Bosto

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

• • ♦

Gruodžio 8 d. Jordan Hali 
mažojoje salėje I. ir V. Va- 
syliūnų koncertas.

ie, kurie nemoka girtis.

GAL KAS TURI?

Gal kas turi ir galėtų pa
skolinti 1939 m. Lietuvoje 
šleistą Juliaus Būtėno kny
gą "Prūsų lietuviai Sibire“ 
(iš F. Bortkevičienės atsi
minimų).

koncertų Vakarų Europoje,
Kanadoje ir Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse.

"Open House“ rodys stu
dentu ir mokytoju koncer-!IHIGHLIGHTS OF SCANDINAVIA 
tus, atviras pamokas, de-Į
monstruos Įvairaus amžiaus 
žmones, kaip jie groja. '

Dalyviai bus nemokamai 
pavaišinti graikišku, ispa- 

Keleivio redakcija j nįšku. itališku, sirietišku ir
• lebanonišku maistu.
! 1

IŠNUOMOJAMAS BUTAS '

5 kambariu, pirmame aukšte, 
Dorchestery, tik suaugusiems. 
Pageidautina, kad nuomininkas

Nauji centro namai turi 5 
klases. 18 darbo ir studijų 
kambariu, biblioteka, kon- 
certų salę ir kt. Community 
Music Center tarnauja Bos
tono gyventojams jau 63

15 days from $ 309. 00 plūs air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norvvay, Holland 

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad, 

Tallinn and Riga.

For Information contact:

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko lr viduje.
Lipdau popierius ir taisai 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausia 

medžiaga.
JON AS STAR1NSKAS 

22U Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masa.
TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu;.

BRONIS KONTRIM 
598 ltroadway 

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

už atlyginimą galėtu padėti na
mus tvarkyti. Butas su visais metus Mokykla priima ivai-
patogumais. Nuoma žema. 

Kreiptis j šeimininkę antram
aukšle, tel. TA5-9179.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

raus amžiaus studentus. Čia
mokoma dainavimo ir inst-

I rumentalinės muzikos, mu
zikos istorijos ir teorijos ir 
ypaž dirbama su mažais vai
kais. Mokslo mokestis pri
klauso nuo pajėgumo mokė-

Dorchestery išnuomojamas!
5 kambarių butas su prieškam-į 

Vasario 17 d. 2 vai. popiet į bario, fronte ir užpakaly porčiai,' Kas n0,.ėtu (,au ;nfo|..i 
So. Bostono Lietuvių Pilie-, atėmiau, laneat. gar. šilima, ko- maci ju> „a,į kreiptis. Miss i 
etų d-jos salėje Akos ren-jrenama gazo. Joki. .naminiai SusanHilI. Communit y JI u-

* « »

giamas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskel
bimo minėjimas.

gyvuliai nepageidaujami.
Teirautis tel. C05-0832.

(41)

sic Center of Boston, 48
Į YYarren Avė., Boston, Mass. j

02116. Tek: 482-7494.

UŽ VIENĄ DOLERf IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MĖNESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmok ėjimo » Iisimok ėti per 90 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION, 900 East First St.. Boston, Mass. Tel. 26S-4.->00

Of ®/'an<4»rvauiaandmavia

20 Providence"Street, Boston, Mass. 02116 

Tel.: (617) 482-4952

ARGENTINA

Mirė redaktorius 

Konstantinas Norkus

Poezijos knygos
Palikimas, poeto Fausto 

Rugsėjo 18 d. Buenos Ai- Kiršos iki šiol niekur ne-j
| res mirė ilgametis Ai gen- spaus(jjntj eilėraščiai, jo už-J 
J tinos Lietuvių Balso“ redak- r

x ,T , .rašai įvairiais klausimais ir!torius Konstantinas Norkus,
! gimęs 1893 m. lapkričio 9 d. kt., 318 pusiapių knyga. ku-Į 
į Suvalkų Kablvarijos vals- rj^ spaudai paruošė Stasysi

C1UJC’ Į Santvaras. Kaina $6.00.
Velionis Į Ameriką atvy

ko 1915 m. per Japoniją ir 
čia tuoj kibo į visuomeninį
darbą. Timmpai dirbo "Nau-’ 
jienose“, buvo "Lietuvos“ i 
vyr. redaktoriaus padėjėjas, §i radijo programa trans-

1918 m. redagavo ”Sanda- 
t ų“. 1920 m. išvyko j Lietu-' fto,les 
vą. Kaune Įsteigė emigraci- banga nuo 8:00 iki a:30 vai. 
jos biurą. 1926 m., biuro rei
kalams "susipainiojus“, bu- Spalio 19 d. — Pabaltijis 
vo priverstas Lietuvą ap-: Europos priešistoriniais lai-1 
leisti. Apsigyveno Brazilijo- kajS- 
je, bet 1928 m. persikėlė jj rrjjn
Argentiną. Tei. veikė Įvai-I RADIJO PROGRAMA 
riose organizacijose, iki mir-

oAVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
fvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kuli orinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema
rNEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamišks» mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų betvlr.idarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Uetuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722George Street. LaSalle-Montreal. 690. Quebee. CANADA

SLA
♦♦#*♦♦***#**♦**##*#*****♦********

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

vakaro.
• « *

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijo, 
ii stoties WLYW, 1360 ki
tatikių ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
oaaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
įoe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo-

W. 9th Street). Kreiptis j Bronę nM Ajų 8-0489. Ten gaun> 
Butkienę (trečiame aukšte). įy Ketaivla.

ties redagavo "Argentinos 
Lietuvių Balsą“, bendradar-

i biavo ir kituose lietuvių ir 
argentiniečių laikraščiuose, 

i dažniausiai pasirašydamas 
į Nadas Giedraitis, B.K. Al- 
i gimantas. B. Barauskas ir kt.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

4 kambarių su visais patogu
mais ir baldais So. Bostone (134

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MII JONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Eetuvių fiatemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS teieško p**lno, o teikia 
patarnavimus savittrp;nė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mrk.no dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sargi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau'i įvairių kb?3ių reika’ingiausiaa 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė — Fa. 
domnent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duodi VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.90 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTaL? APDRAUDA naudinga visokio 
tmžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klabu ir draogijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 j metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir ’ie plakiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informac;jas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlHanre of America
807 Went 30th Street, Ncw York. N.Y. 10001
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IŠNUOMOJAMI BUTAI

Vietines žinios
ma gausiai atsilankyti. Va- kaip Escamillo roles antį i Mirė J. Kirmelevičius

rių gėrimų baras. j intonacijų. Lu\o tai piimas dinčius žmonų Marijų, sūnų
' Laisves Varpas yra viena! P^^tiodymas didesnėje ope- Jonų, dukterį frances, bro- 
i T. . . ... ! ros rolėje, beveik be repe ti-, iįUs Kazį ir Juozų ir seserį

Lietuvių įadijo valanda} cijų; nepaisant to, jis sceno- Jadvygą Jankienę.
J stipresnių gyvosios lietuvy- - je jautėsi laisvai, sukūrė ele- Velionis priklausė SLA

pirmininkas. ;
Spalio 8 d. apie 200 tau-'

tiečių palydėjo jį į Wood- !, Išnuomojamas butas arba 
lavvn kapines Everette. > kambariai su bendra urtute

Dorchestery, Savin Hill rajone, 
netoli traukinėlio stoties. Yra ir

•00***•»*#**#»##»*-•*•«*«*.

LAISVĖS VARPO 
VAKARAS

Lietuvių radijo valanda 
Laisvėbs Varpas kasmet pa-

kiekvienas dainininkas pa-i kaZ „...ksi/n Pančio afc’s , . vnvmosi.odys atskirai su solo dai-. tnk, ' 1 i io vaka?a suda' ’ F" k‘r -f" 58 kuo'>al.nuo P»‘ *» ie

nomis. o taip pat abudu at-! “ ’ ?°’ P"0 JTU <?!enU buVO
ii— i------ i .ntltlL,\o ciai oo jveitim ( Kad L. Stukui teko tik vienai Sandaros eilesc, ilgus metus

iau ies dai i m?,al^f.Para^ tlem’I "Carrnen“ spektaklis“. buvo Bostono Gabijos choro 
nauuicb uai , kune dideliu atsidėjimu 1

liks duetus. į 
įeina lietuviu

vasarį ir rudenį organizuoja n.os; kompozitorių kū-j tikslumu ir kruopštumu at-
aukštesnio lygio koncertų. rimai ir ištraukos iš įvairių jjejęa> 3^ -X"L

Į laidotuves buvo atvažia
vusi ir velionio sesuo Jadvy
ga Jankienė, gyvenanti Mia- 
mi. Fla.

Velionio Jono Kirmelevi- 
čiaus šeimai reiškiame gilių 
užuojautų.

garažas automobiliams pasista
tyti.

Teirautis tel.: 436-4629.
(42)

fe \ K&x: ■ k ■ J* - . v- y - D

Šiemet toks rudens koncer- °l)elM- 
tas Įvyks spalio 21 d. So.1 Parengimas yra vadina-1 
Bostono Lietuvių Piliečių mas Laisvės Varpo vakaru, 
Draugijos salėje, trečiajame nes nusistatyta kasmet skir-į 
aukšte. Jame programą at- ti bent viena dieną lietuviui
liks solistai Irena Stankūnai- ia(hjo tai n v bai isi vykinti ii į 

Liudas Stukas. Abu jie įžymėti. Jis vyks tokia tvar-; 
ka:

A. A.

PROF. VL. JAKUBĖNAS 
APIE SOL. L. STUKĄ Pi

Ateinantį sekmadienį Lais
tė ir Liudas Stukas. Abu jie VgS Varpo vakare So. Bosto--
yra iš Nevv Yorko. Jiems a-j ka: no Lietuvių Piliečių D-jos!
komponuos dr. Vytenis Va-į L Nuo 2 vai. susipažini- salėje turėsime progų išgirs-
syliūnas i š Somervlile. imas ir kokteilio valanda. 1 ti naujų Chicagos Lietuvių.

2. Punktualiai 3 vai. kon-i Operos solistą L. Stukų, ku- 
Abu solistai yra jaunes-į certinė dalis. i H prof. VI. Jakubėnas po jo;

niosios kartos dainininkai, i o . i pirmo pasirodymo G. Bizeti
gimę, išaugę ir subrendę už; . sočiui, gi o- operoje ”Carmen“ įvertinoj
Lietuvos ribų. Abu jie yra p‘l!\, ai'1','1U!iaite ,^ai_; labai aukštai. Savo recenzi-; 
muzikai profesionalai, bai- Si‘ail x e',,an}an? At^ui II^ as" joje kultūros žurnalo ”Aidų“ Į 
gę muzikos mokyklas ir dir- i menV on\e>t!Ui. ; 1973 m. birželio mėn. nume-'
ba muzikos srityje ameri-! 4. Lvgiai <s vai. traukimo ry prof. VI. Jakubėnas apie' 
kiečių tarpe. I. Stankūnaitė keliu do.anų paskirstymas sol. L. Stukų taip rašo: i
yra gimusi Brazilijoje. L. pagal specialius vajaus lape-J
Stukas — Amerikoje. liūs.

Rengiamame koncerte

"Liudas (iš Nevv Yorko) 
i Stukas pirmukart pasirodė 

Visa visuomenė kviečia- Chicagoje operos scenoje

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
M 03 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKAU LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TKIJę GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

M O 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

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

At.-il.Akykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

1973
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kuriu alyvą

Pilnas įrengimas, Įskaitant aly
vos burnerį, putėj?, oro filtru, 
termooUt?, kontrolę ir darb? su

jungti rūsy su vamzdžiais^
10 mel? garantija.

«9R

Savybės 
l’rudnkl ingumas 

Grožis 
ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

Jk
CITGO

_  « • viTvU CLIMATIC
FORTŪNA FUEL Co. ““"»»»

Alvva šiidvmo specialistai470 Adam* Street, Quiaeyt Misj.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vat. per diena

Skambinti — **" 436 1204 773-4049

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WOKCLSTLR, MASS. 
Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali š»t»L 
ga VV urcesiery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces-

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sązin>ngai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik
vedžioja.

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

Ci» cafima gauti įvairiau
sių. importuotą ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemonis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

b btad Sųuare 
Hardivare Co.

A»--nuknn >. i. ALEKNA 
62S EAST BROJM-'U’: 
SOLI“ MASS.

1ELEEONAS AN 8-4141* 
Ali vre Dažai 

Pop’«rO8 Si«P0l>i!«
Stišiaš i.u. •jfanie 

rf*:x "it r,,.s njunaau 
Rfikr.neTivs piu.Gbtnt nu

Peter Maksvytis
Carpeater 4 čteHdcr
49 Church Street 

*š. Milton, Mums.
Atlieku visus paielsynio, remon
to ir projekta’imo darbus ii lau
ko Ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal J Oru reika
lavimą. Saukite viaados iki fe ra

ndų vakaro.
Telefonas: 698-8675

**♦*♦**♦*####•
A.J.NAMAKSr ‘

Rcal Estate & Insurance ; 
321 Country Club Rd.

Newton Ce.itri, Mass. 02159 
Tel. 332-2645

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Telefonas- ?.N 8-2805
Dr. bm. J. bvnovan, 
Dr. J. Pašakarnio

i t
i £j ę Valandom:
IĮ co-' 9 rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama f
447 BROADVVAY

4 S-udh Boston, Mass

t F e D i N I S 
OPTOMETRiSTAS

u

J bi.■ laiJ”

TEL. AN 8-2124

lDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaisius, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

•82 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 rak ryto iki 8 vaL v_ išskyras šventadienies ir sekm.

M&TOIL
So. Boston, Mass. 02127641 E Broadvvay

.i
□ Krosniesaptarnavimas

- — i.L»f
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

TrjoRca

Skambinkite

S
tu; 268-4662;

’r.;.'\.rT: .. .-z

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCIIIBALD; PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. 
po pietų,

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

Skambinkite S25-DO90

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 rak 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nv.o p vai. ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesr.ius kaip S!,900 dvieju' 
metų įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda. 
6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka
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Nuo įdė jimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

virš $274,000,000

atlas parcels co.
82 Harrison Street.

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs 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-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

gara ntuotas 
Prekės parduodamos 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. 268-0068kinsite. Vedėjas A. Schyrinakl
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j 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 visų lėktuvų 
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 Parcelf Service,Jlnc.
'v. o v

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGlFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 We»t Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
, Į
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