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Kongresai baigėsi- 
lauksime rezultatų

Altas aptarė savo reikalus. Sudarė valdybą. Kongre

se dalyvavo 414 atstovų. Sveikino pabėgėlis ii Lietuvos.

Birželio 27 d. Chicagoje Altos garbės nario L. Šimu-’ 
buvo Amerikos Lietuvių Ta- čio žodžiu. Dr. K. Bobelį? 
rybos metinis suvažiavimas, padėkojo visiems, kurie pri- 
kuriame apžvelgti praeitų sidėjo prie kongreso ruošos, 
metų darbai ir nusmaigsty- Sugiedoję Lietuvos himną,
tos ateities veiklos gairės. dalyviai skirstėsi namo. 

i
Altos valdyba sudaryta5 šeštadienį, rugsėjo 28 d., 

tokia: Ameriko? Liet. Kate- kongreso atstovams ir sve- 
likų federacijos atstovai — čiams buvo surengta? ban- 
dr. K. Bobelis ir kun. A. Ste- ketas, į kurį atsilankė per 
šys, Socialdemokratų s-gos 800 asmenų.
— J. Skorubskas ir dr. J.1
Valaitis, Tautinės s-gos — Bankete kalbėjo kongres- 
T. Blinstrubas ir A. Trečio- manas, Derwinski, kongr. 
kas. LRKSA — dr. V. Ši- Hanrahan, kuns labai riipi- 
maitis. SLA — P. Dargi?. S,mo Kudirkos iriatovi- 
K Kat. Moterų tarybos —E. n.ln?1*’ se*h druska ir laikra?- 
Vilimaitė, Sandaros — dr. tminkas Seeger. kūnam Lie- 
K. Šidlauskas ir T. Kuzienė, I tuvl1 Gydytoj s-ga pa=ky- 
Lietuvos Vyčių — A. Pukal-1Pr6nyJ4 . «enausius 
niškis. Lietuvos Atgimimo j «t™*wnn» aP>e Lietuvą.

Įsidėmėtini šen. Hruskos 
v U įžodžiai: "žmogaus laisvės

— v. SITOKUS. dvasia negaH am
žinai pakęsti šitokios nelais
vės. kokia šiandien yra So
vietų Sąjungoje“.

Banketo programai vado
vavo filmų aktorė Rūta Kil 
monytė.

Komp. Juliaus Gaidelio vadovaujamas Bostono lietuvių vyrų sekstetas. Iš kairės į dešinę: Nor
bertas Lingertaitis, Helmutas Lingertaitis, Vytautas Bruzgvs (pirmininkas), komp. Julius Gaidelis 
r(meno vadovas, dirigentas), Ričardas Liadenis, Pranas Šimkus ir Vytautas Eikinas. Plačiau apie 
sekstetą rašoma 4 puslapy.:

Washingtone, mirė 

Balys Paramskas

Italija ir vėl
i

t

be vaidilos

Bostonas dar vis kariauja
prieš integraciją

ftampa didėja. Policija nepajėgia garantuoti saugu

mo. Žada į South Bostoną atsiųsti federalinius maršalus.

nys. Baltieji mokyklą vi=ai 
boikotuoja.

Visiškai sutrikus mokslui

Jau bus trys savaitės, kaip 
Bostonas vis dar veidą ne- 

| nublėstančiu nerimu, šukei-
tu prievarta vykdomos “O;; irstidėjant liavojui' Bostono 
kyklų integracijos. Tai ypač, WkitQ Vv<u_
juntama So. Bostone, kur

Konkursas jauniems

žurnalistams

majoras Kevin White krei-
,...................... A . pėsi į Distrikto teismą ir įpo didžiųjų pinus mtegraci- int į- kd u įsskiusį 

ją nukreiptų demonstracijų,. teisėj? w Arthur Galrity>
kone kasdien vienoje ai ki-. ješkodamas kokios nors fe- 
tojenetoje įskyla netgi ga-|dera,inė. valdžios pagal. 
na piktų incidentų su mus- į,os nes mjest0 policija jau 
tynemis, sužeidimais ir ares-. kaI(inama kad nesugebanti 
tais* i blogėjančios padėties apval-

Praeitą pirmadienį didelė'^; Skendimo ieškoma 
grupė So. Bostono tėvų de-
monstravo prieš šio miesto 
teismo įstaigą ir kreipėsi į 
miesto valdybą, protestuo-

kontakkte su senatoriumi 
Brook ir kitais negrų atsto
vais ir su nuosaikesniais 
baltaisiais. Atrodo, kad tei-Spalio 2 d. staiga mirė į 105 dienas Italiją valdžių-! Lietuvių Žurnalistų Są- 

Balys Paramskas. buvę? ii- si Rumoro vyriausybė atsi- jungos centro valdyba ragi-
gametis Lietuvos Žinias lei- statydino. Ją buvo sudarę na jaunuosius žurnalistus, j lumą. kaip tokiais neramu 
dusios Varpo bendrovės di-' socialistai, soialdemokratai iki 30 metų amžiaus, rašyti į j mų atvejais dažniausiai bū- 
rektorius, liaudininkų vei-, ir krikščionys demokratai, laisvojo pasaulio lietuvių na. Be to, baltųjų minia Dor- ,. .. J * ^in

dama prieš policijos brtita- aėjas 
tlnmn kai,, tnkiaia neramu- Kvmo_ keisti, tad bus ieško-

Rugsėjo 28-29 dienomis 
posėdžiavo Aštuntasis Ame
rikos Lietuvių Kongresas, j 
kurį atvyko iš 25 valstijų 
414 atstovu. Be to, posė
džius sekė daugiau nei šim
tas svečių.

Aukų kongresui sudėta a- 
pie $10,000.

chester St. ištraukė iš auto- 
mobilo juodą vairuotoją, ir, - Spėjama, ’kacTttF į South kol policija atvyko, skau- BostonTbūsią atsiųsti 128 
džiai apmušė. Ta proga iš- federalinės valdžios marša- 
sivystė muštynės ir su juo- ]aj tvarko? atstatyti, nors čia 
dūką gelbstinčia policija, veiks ir vietinė policija. Tie 
Keli policininkai . buvo su- vadinamieji maršalai turės 
žeisti ir keli mušeikos suim- didesnes teises nei policija,

' galės suiminėti pasipriešinu-
v ... sius, kurie jau bus baudžia-Kadangi laikraštis The \ w 

Boston Globė labai aiškiai ?
pasisako uz integracija, tai ~ x •- , , -
paplito plakatai, raginantie- „ Sprendžiant u dabartines
ji šį laikraštį boikotuoti, o S0.-.60'4.0"?
prie to - praeitą pirmadie- uikos, tenka labai abejot.,
nį nežinomų "strielčių“ bu- Kad. ta*a butų greitai grą-
vo apšaudytas ir šio laikraš- ^.lnta* odo’ ad c,a Pn?" 
čio pastatas. sinamas, ne bk. mokinių

vežiojimui ir maišymui, bet
Esant tokiai padėčiai da- Prisibiioma' kad i ??• B®3- 

lis juodųjų mokinių buvo toną to proga nepnsikraus- 
nukreipta į Columbia Point ‘J’M modusu Šiuo metu So. 
universiteto pastotus, į Ros- Bolone juodukų piliečių 
lindale ir kitur, bet ir tenai nematyti net meškeriotojų 
kilo riaušės. Riaušėse prie tarpe, kūnų pirmiau būdavo
Roslindale High School 18 f“1;’ dauK- Vlsl b,J° ga,I™» 
jaunuolių buvo suimta. incidentų.

; Dėl šių neramumu kenčia

IDėl tokios įtampos ir sto-; ir Rostono lituanistinė mo- 
a kos saugumo į So. Bostono. kvkla. nes jai neleidžiama 
aukštesniąją mokyklą praei-. naudotis Thomas Park vai

tą antradienį, sakoma, atvy-' dVkos mokyklos natalpo- 
ko tik vienas juodas moki- mis, kurios dabar šeštadie

niais visai uždarytos saugu- 
Pažymėtina, kad buvo de- mo ar kitais sumetimais, 

monstruojama net prieš kar- ‘
dinolą Madeiros. kuris už-, 
draudė viešąsias mokyklas' 
boikotuojančius mokinius' L 
priimti į parapine?.

kėjas. Atvykęs į Ameriką, jų atstovui Rumorui pirmi-’ spaudą ir kviečia dalyvauti 
diibo kongreso bibliotekoje.; ninkaujanb. ! DauŽAardžio Fondo konkur-

! t se.
Velionis gimęs 1907 m.j Eina sunkios derybos dėl| Konkureo dalyviai, iškir- 

gegužes 6 d. Rygoje, baigęs i naujos vyriausybes sudary- „ ia;v,^ič;u -.„o raši. Kauno universiteto teisių fa-l mo. J ją pakliūti labai ver. spūdintus nuo 1974 

m. sausio 1 d., ar padarę jų 
kimuose gavo 27% visų bal- foto kopijas, atsiunčia tą į- 

j sų. Bet yra daug priešingų domiąją medžiagą iki 1974 
! komunistų įsileidimui į vy- m. lapkričio 1 d. LŽS-gos
1 -„.—.u__ •• pirmininkui kun. J. Vaiš-"au9^- nes, sakoma, jie „iui, SJ., adresu: 2345 West

" el.n?,ne n°red"?1 56th St., Chicago. iii. 60636.
Ibet siekdami vesti kraštą dalyvauti

Fordas uždraudė - - -

kultetą. Paliko liūdinti žmo-žiasi komunistai, kurie rin 
na ir duktė, kurioms reiš- 

’ kiame gilią užuojautą.

Taip gausių kongreso 
sveikintojų buvo ir neseniai 
iš Lietuvos pabėgęs kompo
zitorių? A. Jurgutis, kuris 
priminė, kad Lietuvoje yra 
didžiausias pasipriešinimas 
okupacijai ir pabrėžė užsie-. ... . .nio lietuvių, ypač JAV or-i™ P°™^^bd?n<?° 
ganizaeijų veiklos reikšmę. ' iim

Kongresas priėmė visą ei-
lę nutarimų, kurie bus pa
skelbti vėliau.

Kongresas baigtas jautriu

Taigi, kongresam pasibai
gus, belieka laukti ne tik jų 
nutarimų, bet dar labiau — 
kokio nors juntamai teigia-

jimą ir visuomenės skeldėji
mą.

Suvaržė grūdų 

eksportą

Seniai bebuvo tiek 
bedarbių
’ Rugsėjo statistika rodo, 
kad JAV bedarbių skaičius 

Į pakilo iki 5.8%.
į Tiek daug bedarbių yra 
į buvę tik 1972 m. balandžio 
i mėnesį.
j

i Australijos senatas 
! prieš premjerą

Prez. h ordas uždraudė i dar į sunkesnę ūkio padėtį, visų lietuviškų laikraščių 
dviem grūdų eksporto bend- kad. kilus suirutei, galėtų jaunieji bendradarbiai, ne- 
rovėm parduoti Sovietų Są- j paimti į savo rankas valdžią, išskiriant jaunimui skirtos 
jungai 125 milionus bušelių t
kviečių ir komų. į Reikia laukti, kad šią sa-

; vaitę bus sudaryta ‘jau 37-ji 
Be to, paskelbtas potvar- pokario vyriausybė.

kis. draudžiantis parduoti 
užsieniui daugiau nei 50,000 j Peru Sostinėje 
tonų kviečių, komų ar sojosj
be iš anksto gauto valdžią,' drebėjo Žemė 
leidimo. Mat, baiminamasi.

Į kad vidaus rinkoje nepakil-’. Praeitą savaitę Peru sos
tų javų kainos. t tinėje Limoje ir pajūrio sri-

Dėl to draudimo labai su-’ ty i pietus buvo smarkus že- 
sirūpino Japonija, kuri i? čia mės drebėjimas. Padaryta 
įsiveža labai daug soios nu- daug medžiaginių nuostoliu, 
pelių, reikalingų maistui ir žuvo per 20 žmonių ir keli 
pramonei. šimtai yn a sužeistų.

spaudos.
Pinigines premijas pa

skirs LŽS-gos centro valdy
ba savo posėdyje lapkričio 
6 dieną.

Radijo valandėlių jaunie
ji bendradaibiai ar laikraš
čių foto reporteriai gali kon
kurse dalyvauti, valandėlių 
vedėjams ar laikraščių re
daktoriams juos raštu reko
mendavus.

LŽS-gos centro valdyba

Spalio 1 d. Kinija iškilminiai 
minėjo komunistą valdžios 25 lOOOOOOOO* ooooooooo*

Australijos senatas 29 
balsais prie? 27 pasmerkė 
vvriausybę dėl jos Pabaltijo 
įjungimo į Sovietų Sąjungą 
pripažinimo, bet tas senato 

Į žodis vyriausvbės sprendimo 
.negali pakeisti.

Irano šachas alyvos 

kainų reikalu

(ieorge Meany, apie 15 mil. nartą tarinčią darbo uniją centro pre- 
metą .ukaklį. b«t j« koomte- Į JAy p^į zidentas, liudydamas senato užsienio reikalą komitetui, smarkiai

tą vadas Mao Tse-tungas ttkik iigarsėjm. Nobelio' kritikavo JAV aantykią su Sovietą S«a politiką. Pasak jj, JAV
mėse nedalyvavo. Jam jau M * laureatą ir tremti* j siekiamas atoslūgis su Sovietą S-ga esąs tik vertas pašaipos, nes
metą ir. sakoma, kad jo sveika- . .. . . « « I tai tik JAV vienašališkos nuohidea. Jis esąs už santykius, kurie
U bloga. Premj. Cbou En-lai. 75 “i

Irano (Persijos) šachas] 
atsiliepė į prez. Fordo iri 
valst. sekretoriaus Kissin-ge- 
rio reikaklavimą sumažinti 
alyvos kainą, kuri paskuti
niuoju metu padidėjo 4 kar
tus.

Šachas sako, kad niekas 
negali įsakyti, bet galima 
tartis. Pramoningieji kraštai 
turi sumažinti savo gaminių
kainas, tai tada bus galima . . . Brežnevas dalv-lsvi,-styti ir alyvos kainų au-:2±^d“v“į^S2.! 
mažinimo klausimą.

Mes nenorime suardyti1 minėjime, kur jis buvo la-J

Brežnevas pradėjo 
keliauti

Sovietu Sa įungos komu- 
Brežnevas daly 

j vavo Rytų Vokietijos 25 me 
! tų sukakties iškilmingame ’

pramoningųjų kraštų ūkio, bai pagerbtas vietinių komu-1
■a. aniL t»i» gal iš HgaaMa *biei’ “''U "'"‘■'ėo-la. Jte Basistat^i ir arte* ai- j<ako šachas, mes giname tik nistų vadų. Gruodžio pra-j 1973 m. nuvemtasta eilėn
bavo atvykę I 4iM| banketą. HB*** Tokių! «i.wrto palankam. arinei,, lalky-, arėki..)..! w tvirtais, rejkalu^ Kyiefių jis*wSiasi atvyktj j dr. Salvadore Atarta G«

pasakė trumpą kalbą ir pa 45 girkit piliečių iki šiol tabu-' "** Sw'le1’ niP* n« eksportas, bet gauti lengvą kreditą žjy daržovių auginimas tę- Paryžių, o gruodžio pabai-< Neseniai paaiškėjo, kad ir
minučią vėl grįžo į ligoninę. Ki* ro tik gan. Lafajetaa ir W. ^huokigiją, kad už tai vėliau galėtą sumokėti Amerikai kte* be galo, o aivos šaltiniai goję ar sausio mėnesį — į j žvalgyba jam nuversti 
tone Iškilmine ir iis nedalyvavo. fh>ww.lbilli  ̂ tenniu kumščiu. _ .__________ __ ____________ nėra amžini — jie išdžius. Romą. gavusi net 58 mik» . J

JAV
buvo



'KZLZ^S, SO. B337C3

nežino. Kadangi ja pirmieji pradėjo domėtis psichologai, 
o ne gamtininkai ar medikai, tai ta mokslo šaka ir vadina
ma tuo vardu. Kitaip ją būtų galima pavadinti ir parafi- 
zika, parabiologija ar pan.

BRANGIAI PERKAMA APGAULINGA

. ..

39, 1974 m. spalio'8 d.

vio\jsfc

Trapatį tyliau, gerbianti!
Organizacijos kultūringoje visuomenėje yra neahe- Parapsichologija tyrinėja žmogaus patyrimus ir ga- 

jotinai reikalingos, tiesiog būtinos. Tuo labiau mums, po limybes. kurias iki šiol psichologija nėra tyrusi. Tokie da-
visą žemės rutulį išsibarsčiusiai išeivijai nors ir voratink-; lykai, kaip reinkarnacija (kad žmogaus siela gyvenanti 
lio siūlais sujungti, tautinei giminystei palaikyti ar žygin ne vieną gyvenimą), telepatija, aiškiaregystė, psichoki- 
į kurį nors bendrą tikslą surikiuoti. Bet kartais susidaro
įspūdi:, kad kai kurių mūsų organizacijų ar sąjūdėlių 
veikla yra tarsi milžiniškas fabrikas, kurio mašinos net 
šimtus mylių siekiančiai* garsais ūžia, klaba, švilpia, kau
kia, -šneiu ir pro kaminus juodais dūmais ir liepsnom 
spiaudosi į dangų. Pagal tų garsų dydį. regis, galėtume 
patikėti, kad produkcijos gale iš šito didžiojo arpo ausies 
tikriausiai byra aukso luitai ai* bent jau mutinio gintare

U.S. News & World Re- teikiami sovietų ginklai a- 
port žurnalas bei kita Ame- rabams. __

1 rikiecių spauda, stebėdama Tuo pat metu, kĖTBoyie- 
sovietų vadinamąją "atly- tijos užsienio reikalų mintst-Į^^ 
džio“ politiką, vis dažniau ras Gromyka Jungtinės^

nfcana 
Albina

UI GVAZDIKUI 
METŲ jį

alio 2 d. senam Kelei- 
»jui Antanui 

sukakto M)0 me- 
oga jo sūnus dr.

atkreipia dėmesį į tos poli- Tautose giriasi sovietų - o^ntanalkassenas 
. . , , . ... , .. ... . , . ' tikos apgaulingumą ir geros merikiečių santykių pagerė-^{lbi p^g iė suruo-

neze ir telekineze, bilokacija (japudis. kad žmogus gali valios stoką, kuriant "talkos jimu. Maskvos spauda at-Kį °uotaZTgnamuos Mans_ 
apleisti savo kūną), magnetizmas, arba gydymas minti- atmosferą“, kurios kitos, kakliai varo antiamerikinę fieįįe *Mass kurioje daly- 
mis ar kūno dalies palietimu, ir spiritizmas. Anksčiau- ir valstybės nuoširdžiai nore- propagandą, straipsniais ir vavo daug giminių, 3^aikai- 
hipnozė priklausė parapsichologijai. tų ilgam laikui sulaukti. j karikatūromis puldama A- ^aj jr provaikaičių.

Visus šituos dalykus, kurie dar labai mažai ištirti, Visos sovietų vadinamo-- meriką dėl Izraelio, Cambo- * ~ -
galėtume pavadinti ir magija. Senovėje magais buvo va- sios "nuolaidos“ yra arba, dijos, Pietų Vietnamo palai-
dinami persiški ir zoroastriški (Zaratustra) kiminai Vė- brangiai perkamos, arba tikjkymo ir dėl Čilėje įvykusio 
liau tas žodis ėmė reikšti (burtininkus ir astrologus. Vidur- žodžiai, visai priesin- • perversmo

žirniai. Na. o iš tiesų, nrirų nuostabai, pro tą ilgai ir pai- amžiais mago vardą gavo alchemikai. Alchemikai ieškojo komunistų režimo veiks-. Dar įdomiau, kad Mag
niai organizuoto visuomeninio mechanizmo paskutinę 
skylę galingas vinteliatorius išpučia tiktai suglamžytu: 
seno popieriaus skutelius...

Bet užtat jų daug. Jeigu mes surinktume tik po vie 
ną egzempliorių visus mūsų organizacijų susirinkimų pro
tokolus, aplinkraščius, valdybų su tarybomis ir tarybų su 
valdybomis susirašinėjimus, Įstatų aiškinimo patikslini 
mus. rinkimų vajaus skundu*, patvirtinimus, paneigimus, 
viešus veikėjų atsišaukimus ir slaptus anoniminius šmeiš 
tus. — tai gautume tokią pageltusio popieriaus kupetą, 
kuri būtų šimtą kartų didesnė už visus išeivijoje išleistu
dailiosios literatūros ar muzikos kūrinius, mokslo veika-■ 
lūs, lituanistinių mokyklų vadovėlius ir net maldaknyges 
draugėn sudėjus.

Mes čia jau nė nesveriame kokių nors narsių viens 
kito konkurentų supeckioto periodinės spaudos popie

būdo, kaip poprastį metalą paversti į auksą (kas
dien yra pnanoma). ie^odavo išminties akmens ir ban-,^ ' *. j^Xrife, cinkuodama
dydavo pagaminti gyvybes eleksyrą. Alchemijos tėra yra | Tarp ejfe nepaguodžianJ tenai sau palankų komunis-
laikomas egiptietis Hermes Trismegistio?, gyvenęs apie *-i-j----------- j----- i... j ----------j: i,—*—=a...
100 m. po Kristaus. Pats žodis "magi“ persiškai reiškia"magi“
kunigą, o magija reiškia primityvią religiją.

Kai religija ir magija išsivysčiusiose tautose ne tik
skiriasi, bet kartu viena kitai prieštarauja, tai primity
viose tautose net ir šiandien magija ir religija beveik 
nesiskiria. Gamtos reiškiniai buvo ir yra primityvių kul
tūrų žmogui nesuprantami ir apsupti magiškų jėgų (pa
galiau ir mes ne viską suprantame). Tokiu būdu magija 
virsta siekimu įsigyti medžiaginių ar dvasinių sugebėji
mų, kuriais būtų galima nepaprastu būdu paveikti kitus.

čių faktų, nurodoma, kad ūži tinį pogrindį, kuris turėtų
pažadą kasmet išleisti emig
ruoti į Izraelį 60,000 žvdų 
sovietai išsiderėja didžiau-

užimti valdžią Titui mirus, 
o gal dar ir anksčiau. Tai vi
sai aiškiai įrodė ir neseniai

šio palankumo principo tai-; Jugoslavijoje buvusio!? dvi 
kymą ir kitas lengvatas pre- į politinės bylos, kuriose buvo 
kyboje su JAV-miBe to. i nuteisti net 32 komunistai— 
nėra garantijos, ar tikrai po i Maskvos agentai, 
tiesk žydų bus išleidžiama, Į Sakoma, kad į tą sąmoks- 
kai pregyibos sutartis įsiga-, lą yra įvelti net patys so- 
lios. ‘ vietų, čekoslovakų ir veng-

Atominių ginklų anribo-; rų ambasadoriai, ir sukilimo 
jimo pastangose pasiektas' atveju esanti rengiama inva-

A. Gvazdikas gimė 1874 
m. spalio 2 d. Šunskuose, 
Marijampolės rpskr. Į Ame
riką atvyko dar praeitame 
šimtmetyje. Piima gyveno 
Baltimorėje, o vėjiau atsikė
lė i Bostoną, čia vertėsi pre
kyba, o prieš išeidamas į 
pensiją kelioliką metų dir
bo siuvyklose. Priklauso So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijai.

Jis turėjo 4 brolius ir 1 se
serį. bet jau visi mirė. Mirė 
ir jo žmona Marija Rač
kauskaitė.

A. Gvazdikas ilgus metus 
skaitė Keleivį, bet šį pava
sarį su gailesčiu nutraukė 
prenumerata, nes pasilpo a- 
kys. nors šiaip, pagal tokį 
amžių, sveikata negali skųs
tis. -

Keleivio redakcija sveiki-

Asmuo. kuris sugeba savo aplinkai išaiškinti tuos keistus
gamtos reiškinius ar jais pasinaudoti, pasidaro savo rū- tik kildnls^s^tarimas, irizija į Jugoslaviją, kaip ka

riaus. nes kaltais tik dviejų skiauturėtų gaidžių peštynės j sies dvasininkas. i dar nežinia. kaip jį Sovietų daise ji buvo surenka į Če-
laikraščių puslapiuose tęsiasi ištisus mėnesius. Mat. esą. Mat, tikima, kad magas galįs susisiekti su mirusiųjų Saiunga vykdv?. koslovakiią. na Antana Gvazdiką, pradė-
tautai ir Lietuvos laisvei gyvybiniai svarbu. kad vienu ar ir dvasių pasauliu. Jis žinąs dievų valią ir pageidavimus. 1 Liežuviu linksniuodami Bet. nebodami ?ios realy-’ antrais šimtine, ir linki 
kitu pirmininku būtinai būtų Nikodemas Plikis, o ne Ra-' Galįs atbaidyti ar išvaryti piktąsias dvasias. Sugebąs iš- taikos vardą. Sovietijos ko- bes. JAV biznieriai ir suvai-j ,-PTns dar daug ramiu metų. 
polas Ilgaausis ir sekretore būtinai Barbora Rukutė. o ne gydyti ligonius, prišaukti lietų. Iš burtininko gautas amu- mumstai intensvviai gink-!kėię kongresmanai ir sena-, f}aila. kad iam pačiam iau 
Kunigunda Pajplėšaitė... Į lėtas galįs jo nešiotoją apsaugoti nuo nelaimių ir burtų. • luoja Šiaurės Vietnamą, ku-j toriai išsižioję vis dar tiki., ninku beįskaityti, kas rašo-

Nuo šitokios veiklos pagamintos makulatūros jau da- i Juo primityvesnis žmogus, tuo didesnę galią turi to- ris rengiasi lemiamai ofen-ėkad viena diena iš akmens ma.
bar linksta perkrautos lentynos. Neabejotina, kad ji bus kie magai arba dvasininkai. Todėl senovėje greta valdo- s>wai Saigono valdžiai su-j pradės teketi vanduo, kaip5

naikinti. Tokiu pat tikslu anais bibliniais laikais.labai kruopščiai saugojama, kad ateities Titaniku būtų i vų labai svarbią vietą užimdavo dvasiškių luomas, pav., 
parvežta laisvojon Lietuvon ir ten visos dulkių užgultos senovės Egipte. Senieji egiptiečių manuskriptai (miru-ių- 
"tarp savęs kovotojų- pavardės būtų Įamžintos istorijoje, jų knygos) netgi duoda patarimus mirusiam, keliaujan- 

Deja. mes linkę pranašauti, kad visa toji "svarbi is- čiam per mirties karalystę. Magija egiptiečių gyvenime 
torinė medžiaga- ateityje turės tik tiek vertės, kiek ir vaidino svarbią rolę, ypač ieškant nemirtingumo. Senovės j usirinke
Lietuvos Metrikoje išlikę Didžiųjų kunigaikščių baudžiau- magas atstodavo šių laikų gydytoją, psichologą, filosofą ir' p į'° ’ Si:0blviJ ‘
ninku vardiniai sąrašai... gamtos mokslų specialistą. Jeigu dar turėsime galvoje Mykola ir Alisą Pakš-’

Ar tik nebūsime arčiau tikrovės svajodami, kad atei- primityvaus žmogaus baimę ir tikėjimą į visokias ant- 4
ties Lietuvos
kabos ne mūsų 
nupiešti be 
išsirikiuos

(Bus daugiau)

m

NAUJA LB APYLINKĖ SOCIALDAMOKRATŲ

KRONIKA

KELEIVIO RĖMĖJAI

S. Bartis, Nashua, N. H. 
— $13.

J.K., Worcester, Mass.,— 
$10.

. ? Po $5: J. Jacdbs, Ham-
Lietuvos Socialdemo- jen Conn., - I. Pauliukas,

Boston,

kių tarybų direktyvų ir patikslinimų...
Na. o tos šiandien žavinčios fotografijos, vaizduojan

čios mus besisveikinančius su prezidentais ir jų kiemsar
giais gal dar ir gulės rūsyje, bet jau bus neatpažįstamai 
nublukusios nuo ateities laiko ir saulės...

Gaila, bet taip gali būti.

GERAI PAVYKUSI LIETUVIŲ DIENA

valdyba. Valdyba 
pirm. Mykolas Biliūnas, vi 
cepirm. Jonas Mikalauskas. į 
sekr. Eduardas Jansonas ir 
ižd. Elena Mineikienė. 

Apylinkės valdybos adre

,____Klemas* Ouin
sudaro SociaMemo.kratų partijos, cy, Mass., S. Jdškus. Chica

Lietuvių B-nės Bostono Po to aikštėje įvyko spor- gas: * Mykolas Biliūnas. 42 
Tad ar nevertėtų mūsų bendrinių ir atrkirinių orga- apygardos 3-ji Lietuvių die- tininkų tinklinio varžybos Fuller Rd., Centerville. Ma.

nizacijų fabriko ratams suktis kiek tyliau, kiek sklan- na rugsėjo 29 d. įvyko Ro- tarp LSS Grandies ir Cam- 02632.
džiau, mažiau trinantis vienas i kitą. mažiau spiegiant ir muvos Parke, Brocktone. bridge Volleyball Club Jko-Į . Susirinkimas nutarė, kad
savo triukšmu žalojant tautiečių nervus ar baidant iš me- Žmonių, palyginant su bu- mandą. Varžyboms teisėja-:.Gįtne Cod apylinkė savo
džių tėvynę primenančius žvirblelius? t Vūsiomis anksčiau Lietuvių vo Al£fa|ąflįtas SkabeOds.’ vįjįkla būtų pavyzdys kitom

Dėl kilnių idėjų dirbti ir aukotis galima ii* be triuks- Jį kartą buvo žy- \isus trfš ftaNlIkihi širma*' abvlinkėms.
. . • mifli mainau no« norevovo laimom 2-.?mo, ir be a?memskos garoes atpilde alkio, ir be savo arti-

mo neapykantos. Savo nosies nužeminimas juk irgi kilni- 
na žmogų...

ŽENTĄ TENISONA1TĖ

Žvilgsnis į praeiti

miai mažiau, nes išvakarėse ža persvara laimėjo ameri-i Iniciatoriai apvlinke steig 
buv o skelbiamas rytdienai kiečių komanda, kurio? tre- tf buvo LB Tarvbos narvs ir 
blogas ir lietingas oras. Bet neris yra mūsų tautietis Ed- Lietuviu Enciklopediios lei- 
oras buvo gražus, šilt^ ir vardas Austras. So. Bostono
dalinai saulėtas, ir, tik už- Lietuvių Piliečių d-jos ir 
baigus programą, pradėjo Brocktono Sandaros klubo 
niauktis ir vėliau lynot. skirtos sporto laimėtojams 

Tą dieną 10 vai. ryto taurės teko amerikiečių žai- 
šv. Kbzimiero parapijos ■ dėjams.
bažnyčioje buvo ikkilmin- Po sporto varžybų daly- 
gos pamaldos už Lietuvos. viai salėje užkandžiavo gar- 
kankiniu ir pašventintos vė- ’ džiai paruoštais Brocktono 
liavos. | šeimininkių užkandžiais ir.

Romuvos Parke Lietuvių • muzikai grojant, linksmai 
dieną atidarė LB apygardos praleido likusią dieno? da-

dėia? Juozas Kapočius, My
kolas Biliūnas ir kt.

Dabar Lietuvių Bendruo
menės Bostono apvn-arda 
sudaro 5 apylinkės: Bosto
no, Brocktono Ogtne Cod. 
Providence ir Worcesterio.

T B Bostono aiPV<rnndo<5

Amerikos Socialistų Tede- m, s. Stropūs, Austra- 
racijos ir Britų Darbo Parti- Uja, V. Vitas, Burlington, 
jos. f>nt A Kaminskas Tpr-

• Socialistų Intemaciona- ling Huriits. Mich., P* Mikš
io Biuras ruošia naują tos runas, Montreal, Que.„ A. 

organizacijos statutą. Pro- Palubinskas. Montreal. Que. 
jektas bus svarstomas arti- s. Wools, Chicago, I?l„ A. 
miausiame biuro posėdyje, i Beržaiti?, Chicago, lik. G.

• Spalio 24 ir 25 dienom Mąkaitienė, Norvvood. Ma., 
Londone įvyks Rytų Euro- i. Bent, Providence. R.I., J. 
pos klausimams tirti grupės Gaidis, Worccester. Mass., 
posėdis, kuriame kuriame K. Daugėla, Bedford. N.H., 
Latvių Socdem. Partijos E. Gimbutienė. Los Angeles, 
pirm. Bruno Kalninš pada- Cal., J. Walasbimas, Ver- 
rys pranešima. Šioje grupė- dun, Oue.. K. Miliors. Chi- 
je dalyvaifia Vakaru Euro- - cago. III., L Wenckus, Mia- 
pos socialtistų partijos kimi. Fla.. W. Armalis, Balti- 
taip pat Rvtų Europos par
tijų egzilėje atstovai.

"Praeitis yra ateities dabartis”, sako japonų priežo
dis. Šių dienų žmogus, pasiekęs aukštą technišką kultū
rą, yra dažnai dvasiniai dar labai atsilikęs. Jeigu kitos 
planetos aukštesnė civilizacija stebėtų mūsų pasauli, tai I .
žeme* gyventojus tortytų vua, lausmra.e. Ar cvrlt- • P tautiečius, j ' , Ai.
aaąja ir kultūra nėra uk plonutis politūros t įmindamas, kad pirmoji į
2vens žudo ttk m alkio. O homo sapiens... Lietuviu diena JAV buvo A. JURGUTIS JAU JAV

A. VAIČIULAITIS 
VADOVAUS A. BALSUI

J pensiją išėjusio Ameri-
valdriba syp’krna vairiai su-i kos Balso lietuvių skyriaus 
sikūrusia Came Cod anv. į vedėjo dr. Kosto Jurgėloe 
linkę ir Indo ran® ir «ėk-į vieton paskirtas rašytojas 
miv^o darbo lietuvybė' nuo- Į Antanas Vaičiulaitis, toje į- 
«e1ėitmo vp?kloip ir Lietu- {staigoje ‘jau seniai dirban

tis.

Nereikia grįžti giliai Į praeiti. Tik trapus laiko 
sluogsnis skiria mus nuo tamsių ir baisių viduramžių. O 
kaip šiandien? Ir tai vra žmonijos tragedija, kad ji nie
kada nepasimoko iš praeities. Taip kaip vaikas neklauso 
motinos ir kiša pirštuką prie ugnies, kol nudegina, taip 
ir žmonija pakartoja savo klaikias, tik kitokio varianto, 
kitaip įpakuotas ir su kitais statistais.

MAGIJA

surengta prieš 60 metų Pir-1
mojo pasaulinio karo metu.l Prieš kelis mėnesius iš 

Programa prasidėjo tau- Lietuvos pabėgęs muzikas 
tiniais šokiais salėje, šo-; Aloyzas Jurgutis rugsėjo 26 
kiuose dalyvavo Onos Ivaš- d. atskrido į New Yorką, 
kienės vadovaujamo sanibū- kur jį pasitiko Vliko pirm.

vos laisvės kovoie!
Bostono Apygardos Valdyba

DEVYNI MILIONAI 
ALKOHOLIKŲ

Sveikatos departamento 
kovai su alkoholizmu sky

ATSIUNTĖ PAMINĖTU

rio jaunesniųjų ir vyresnių- dr. J. K. Valiūnas. Kartu su r’®us veJ 
. , , t v j-i.— rašo. kad is 9 milmmi JAVjų šokėjų grupės. d r. J. K. Valiūnu jis dalyva-

’ ‘ Po tautinių šokių Onai vo Lietuvių kongrese Chica-
Šiais laikais magais vadiname asmenis, kurie labai Į I' ^ienei ir V ytautui Eiki- go.(e. Dabar jį globoja Bai 

įmantriai atlieka visokius triukus ciike. Yra dar visokių!"?1 nenuilstamą rimi- P1™*!.‘

arioarepų irkitotaųMrlatdnų.iune pngaudii»ja .eng-jan rdo? aaingumuj g. Lietuvoj atsiskyrt Jugoaia- 
vat.krue, pranašaudami Jiems ateit], ir panašiai. Daą»i.rį1Mtj buv0 įteikti Uetuviu rijoje ir pabėgo į Italiją, 
nrt mados dalykas yra spiritistiniai seansai. Net neder- Fondo jubiliejiniai Ten jis pasiprašė politinės
landų ir vokiečių literatūra yra Įgavusi naują kryptį, ku- medaliai: Onai Ivaškienei— globos

rašo, kad iš 9 milionų JAV 
alkoholikų 33% yra moterų, 
kad 5% viduriniųjų mokyk
lų mokinių pasigeria vieną 
kartą per savaitę ir kad dau-

Marijos Saulaitytes 
jos rinkinys "Šeštoji Diena“

Dedikuota Vilniui. Virše
lis dail. Alfredo Stanevi
čiaus. 1974 m. Spaudė Nida 
Londone. 78 psl.. Kaina $3.

Tai ketvirtoji (Vilniuje 
apsilankymo mintimis) au
torės poezijos knyga. Kitos: 
Kai mes nutylam. 1967 m. r 
Viena saulė danguje, 1971 
m. : And You (anglų kalba),

mare, Md.. F. Sillus, Chica- 
IŲ.. J. šūkis. Cleveland,

Ohio, M. Glen, North Bay, 
Ont.

Po 22: K. Roman. Fen- 
view. Ont., D. Vaičiūnas, 
Cleveland. Ohio. J. Majaus
kas. Camden, NJ. S. Kens- 
tavičienė. Hone. B.C.

Po 21: P. Žirolis. So. Bos
ton. Man.. J. (Adomaitis, 
Hamilton, Ont.. O. Anririuš- 
fceriėienė. So. Boston. Mass. 
S. MileSka, T/»wistone. Me., 
A. Shukis, West Hartford, 
Chm,.

Visiem® ankotoiarpg nuo
širdžiausiai dėkojame.

ninistracija

ri vadinasi magiškasis realizmas. Aplamai, šiandien vi- Mindaugo, o Vytautui Eiki-' A. Jurgutis yra muzikas,; Išpeahačiausio kumeliuko
sur matomas didelis interesus parapsichologijai. nui __ Trijų Lietuvos pre- kompozitorius, buvęs kon--išauga geriauMae arklys.

Kas yra parapsichologija, gal dar daug kas gerai zidentų. ' servatorijos dėstytojas. • Temistoklis

guma paauglių labiau mėgs-Į1972 m. 
ta marijuaną. Į ]ęUrj jafką mokvto-

! iavo Vasario 16 gimnazijo- 
' ie. dd>ar dėsto Conn. valsti
jos Storm universitete ir

Geri žodmai
Analn-liHuviu kalbu io- 

dvnas, V. Beravvkas nsnia 
lsWa. anie 31.000 žodžių, 
690 psl., kaina 28.00.

I ietovių-anglą kalbų io- 
dynos, redagavo Karsavi-

_____ _ lr Slapoberskis, apie
ruošiasi literatūros daktaro 27.000 žiu, 511 pol., kai*

— .-X-

i
laipsniui. I

na $6.00.
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Rūtai okupantai, ialin ii Lietuvos!

Utenoje atidengė paminklą 
J. Uborevičiui

Rugsėjo 27 d. Utenoje iš
kilmingai atidengtas pa
minklas Stalino sušaudytam 
buv. armijų vadui, karo apy
gardų viršininkui generolui 
Jeronimui Uborevičiui.

J. Uborevičius gimęs 1896

Gerai įvertino Panevėžio 

teatrą Maskvoje

Jau rašėme, kad Panevė
žio dramos teatras, kurio 
vyr. režisierius yra J. Milti
nis, buvo nuvykęs vaidinti 
Maskvoje.

Gastrolėms pasibaigus, 
buvo pokalbis, į kurį susi-

m. gruodžio 24 d. Daugailių < rinko žymūs režisieriai, ak 
J*3 buvo sušaudy-I toriai, dailininkai, rašytojai 

* teatro kritikai, kultūros mi 
nisterijos atstovai.

Pagal "Tiesą“, kultūros

tas 1937 m. vadinamojoje 
maršalų byloje kartu su Tu- 
chaoevskiu ir kt. Jų tanpe
buvo ir lietuvis gen. Vytau-1 ministerio pavaduotojas K. 
tas Putna, gimęs Molėtų] Voronkovas pareiškęs, ka< 
valsčiuje. Jie visi buvo kai- panevėžiečių susitikimas su 
tinami dalyvavę sąmoksle maskviečiais įkvėps tolimes- 
nuversti Stalinui. niems kūrybiniams ieškoji-

Pamtoklą atidengiant pa- mams.
sakyta daug kalbų, iškelti 
didžiuliai Uborevičiaus nuo
pelnai raudonajai armijai ir 
komunistų partijai, bet nė 
vienu žodžiu nepriminta, 
kodėl tokio garbingo žmo
gaus gyvenimas buvo nu
trauktas, nesulaukus jam Į 
net 45 metų ir kas dėl jo to
kio ankstyvo žuvimo kaltas.

Kadangi, slėpdami Stali
no nusikaltimus, šio diktaro- 
riaus įsakymu sušaudytuo
sius komunistai šiandien va
dina tik miglotu vardu "de
presuotais“, tai nenustebsi
me, ^eigu ateityje jų enci
klopedijoje bus parašyta, 
kad jie visi mirė nuo slo
gos sukelto chroniško čiau
dulio.*;

E. Juškys—kinematografijos 
' komiteto pirmininkas

Maskvos Dailės teatro vy
riausias režisierius Jefremo- 
vas pažymėjęs, kad Panevė
žio teatras turįs savitą vei
dą, pasižymįs ieškojimais, 
aukštai vertinęs aktorių 
meistriškumą.

Teatro kritikės N. Veli- 
chovos nuomone, Panevėžio 
teatras esąs vienas iš pačių 
įdomiausių šiandienos ko
lektyvų. Jis įdomus progra
mos išbaigtumu, gilumu ir 
rimtumu, savitumu, savo kū
rybinės dirbtuvės patyrimu. 
Jis nesivaikąs greitos sėk-

sovietai pašaukė į Maskvą stovykloje paliko šiurpų įs- 
didelę tų šalių karininkų da- pūdį.“ ;
lį __ 400 lietuvių. 400 latvių 1S1_. !
ir 250 estų. Jie buvo pa-’ .kviesti tariamai kariniam,’1U8 P»b^į°‘aut« k1ar!n1'n-
apmokymui. Maskvoje jie ku’' aL^tm\au kal įU’ 

nueinkluoti suimti nUM bodl,Wis bruožus, ku- 
’ ‘rie skyrė vienos tautos kari

ninkus nuo kitos. Pvz.. dau
guma lietuvių karininkų ne
mokėjo rusų kalinis ii- buvo 
labai patriotiškai nusiteikę. 
Tačiau jie gana gerai prisi
taikė prie sunkių stovyklos 
sąlygų, oųganizavo savo bri
gadas ir. dirbdami labai są
žiningai. net sunkiausiose 
šąlvgose išpildydavo nor
mas. Jie buvo valstiečių kil
mės. baigė gimnazijas. Ju 
tarpe aš sutikau labai inteli
gentiškų žmonių.

"Gvvus išlikusius latviu 
karininkus galima būtu 
skirstyti į dvi grupes. Vieni 
jų laikėsi panašiai kaip lie
tuviai. kiti nuolat rašė pro
testus ir skundus, kaltinda 
mi saugumo organus (NKV 
D) sovietiniu įstatymų nesi
laikymu. Šitos grupės lat
viai karininkai atsisakydaJ- 
vo kalbėti rusiškai.

"Su ypatingu liūdesiu pri
simenu estų karininkus. Jie, 
matyti, buvo priėję išvadą:

buvo
nieko nelaukiant susodinti į 
prekinius vagonus ir išsiųsti 
į Sibirą. Paskui juos laivais 
gabeno Jenisėjaus upe į 
Norilską. Norilsko koncent
racijos stovykloje jiems bu
vo pranešta, kad bus teisia
mi. Vargšai karininkai bu
vo be galo sujaudinti. Kai 
kurie jų rašė prašymus Vy
riausiai Sovietu Sąjungo: 
Karo Tarybai, reikšdami sa
vo lojalumą ir žadėdami at
likti karinę tarnybą bet ku
riame sovietu kariniame da
linyje. Bet į tuos jų prašy
mus ir protestus nebuvo 
kreipiama nė mažiausio dė
mesio.

"Dalis tų Pabaltijo krašti 
karininkų pateko į tą pat 
skyrių, kur buvau laikomas 
ir aš. NKVD norėjo juos lai
kyti toliau nuo pašalinių a- 
kių. bet Norilsko koncentra
cijos stovyklos kalėjimai bu
vo perpildyti, ir nebuvo į- 
manoma atskirti baltiečių 
karininkų nuo kitų

991'Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose"

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

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo-

ROMANAI
Naujųjų metų istorija, —

Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas. 182 psl., kaina $4.50.

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

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas ronanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psL 
kaina $4.50,

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

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

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU-., 294 
psl.. kaina $4 50.

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

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

Atlaidų pavėsyje, roma» 
nas, parašė Povilas Abelkis, 
467 psl. kaina $4.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SONGS, romanas ii
suvalkiečių ūkininkų sukili-

”Kai kurie jų iki pat aavo S“"?,*?** ta? ,,r ™ |,a"'ų, kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių aemenų, m° m I tomas, 280
1 ~*ka- » 

tars ir jie išsigelbės. Štovyk- Veikala\aninžA snaudai ir išlaido velionio žmona ! MUNO S0N0S’ n tomM»

kadangi nebėra. nepriklau-(toje knygOje apje galį Smogą rašo aipie 70 jį įvairiais lai-

nrnnaZndi7a? . k™. baigdavo gyvenimą nu-1 Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona 428 pgj, kaina $4.00.
XPS • sižudydami pavieniui ar net dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Ku- Aidai ir šešėliai, premi-
naJraPet ne tik Roompa elta# irisais būriais. Po kelerių rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10. J juotas romanas, parašė Vs-
pasiraišęs ne tik Rooseveltas * » «•* «•,ir Churchillis, bet ir Stali- metl» tik vienas kltas llkoi 

............... ... ,nas. Mums tvirtino, kad pa- ®rvaa'
n?®s’,.. pa^dšutimško blizge-. giliau pasaulyje daugiau "Sovietų Sąjunga nepasi- 
sio, ‘jis ieskąs metodo sėk- nebebus baimės ir karų. tenkino sunaikindama Pa-1 
mes. O tą metodą kolekty- j jęaj kurie baltiečiai karinio- balti jo tautų— Lietuvos.:

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

==— ■ ■ ■ - —=--------- —- - — — } Dailininko žmona, roma-
I nas, parašė Juozas Tinimą, 
Į kaina $5.00.
! Rene Rasa, MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
3.50. ‘į

švaistas: 210B-

Ką tik gavomeBROKLYN, N.Y.
i

Lietuvos palto ženklų

_______________ jais. NKV tremta j Sibirą šimtai tūks- j paroda |
razcova, kalbėdama apie at- p neleido. Karininkai buvo tančių paprastų piliečių.' N w Ymko Lietuviu Flla-
kėl^’Mirt^T^okio^spek^ R^08 desperacijos. Dal*eli* ten ir žuvo.“ teligtų draugija rengia Ant-
takli Tai hnvpv didplfc mp. Kas dvi savaitės iš mūsų ka- Tėviškės Žiburiai, pateik- rąją Lietuvos pašto ženklų 
nasTi reiskuri naceidavi- meros sušaudydavo karinin- darni šią Josio Beigerio kny- parodą — II Lithpex — sa- 
ma kad T Miltinis ir namto- kų Juos išvesdavo gos ištrauką, teisingai pažy- vo veiklos 20-mečiui pami-
diniai teatro aktoriai daž- P° vien^ 1 vadinamąjį "teis- mi. kad, remiantis šiais ir ki- nėti. Ji atidaroma spalio 27 
niau rašvtu straipsnius teat- Pastarass vykdavo čia tais liudijimais, reikėtų pra- d. 12 Mai. Kultūros Židiny, 
rinei Raudat aiškinto savo Pat’ kal®limo koridoriuje, dėti ieškoti sovietinių karo 361 Highland Blvd. ir užda-

Kelerius metus buvęs So
vietų S-gos ambasados Wa- 
riiingtone sekretorius ir 
konsulas Edmundas Juškys diniai teatro aktoriai 
paskirtas "Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Valstybi
nio kinematografijos komi
teto“ pirmininku.

Kelionė aplink
Judzo* Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 peš., kaina $5.

Paguoda, akimirkų kro- MAI PLAUKIA, romanas 
nikos 4, I dalis, parašė Bro- ® knygnešio kun. M. Sida- 
nys Raila, 428 psl., kaina ravičiaus genimo, 233 peL, 
minkštais viršeliais $5.00, ■ kaina $2 50..
kietais — $5.50. J w Ju^°

, _ . Gliaudos romanas iš partiza-
Adomas Galdikas, apie, „ų veiklos, 254 psl., kaina

150 dailininko Adomo Gal-; $4.50. 
diko spalvotų reprodukcijų j ygj,, uvu lyr—«•, rome, 
ir nespalvotų paveikslų, su nas parašė Aloyzas Baro- Charlottc Willard studija: nas,’ kPaina $4.00.

Mirė A. Rudzinskas

Po ilgos ir sunkios ligos 
rugsėjo 19 d. mirė Pravdos I tumą. 
korespondentas Kaliningra-' 
do sričiai Antanas Rudzins
kas, gimęs 1923 m. Šiauliuo
se, nepriklausomoje Lietu
voje buvęs mokytojas.

Komunistam valdant Lie
tuvą, jis redagavo Šiaulių 
"Raudonąją vėliavą“, nuo 
1948 m. diibo "Tiesoj“, o 
nuo 1957 m. buvo Pravdos 
korespondentas. Jam buvo 
suteiktas nusipelniusio žur
nalisto vardas.

Vnrvhoa būda* ii rairinusi vienas NKVD tarnautojas nusikaltėlių, nekaltų imi f- romą tą pačią dieną 5 vai.Svto teatro^kritikSPelydavo kaltinimo ak-, nių žudikų. Reikėtų ir kelio- po pietų.
dugniau atskleisti Panevė-'1? ? tu?s straipsnius, ku- mis krtbomb Melsti ir do- Pimoji paroda buvo su- KS
žio teatro kūrybinę veiklą. ‘I318 remiantis jie buvo te - kumentų rinkini ap.e sov.e. 11)ošu 1964 m. rugpiūčio 17- įž^ojo daiiintako kCn*a 
nustatyti jo vietą dabarties, kan“nk“ ‘Y J#,*1#’ ,r *"/)*<’<»"« 23 d., kai draugija minėjo !r^Xnar George AJSa’ na tS00 
teatro mene, jo tautinį savi- penkų>1’’ U " l0 dik° biOgrafija- K”yga

kolona, kitus, kad skleidę i K£|0IA KOMUNISTINIU mija apdovanotas "Vilniaus 
antisovietinę propagandą ar, laiHu“ rinkrnv«» T*kad tolimoje praeityje, kai į "ŠVENTŲJŲ“ VARDUS Ulda nnkinvs-T‘ 

jų šalys dar buvo nepriklau- Į

anglų kalba apie šio mūsų

Kiek kitaip atsiliepęs dai
lininkų s-gos sekretorius A. 
Vasilijevas apie meninį šio 
teatro spektaklių apipavida
linimą. Čia Panevėžio teat
rui dar reikią daug padirbė
ti. nes kai kurių spektaklių 
apipavidalinimas neatitin 
kąs teatro bendrojo lygio — 
esąs banalus, butaforiškas, 
šaltas. Toks subrendęs ko
lektyvas lengvai galįs paša
linti šiuos trūkumus.

Komunisti) gen. sekretorius 
apie Pabaltijo karininkų 

nužudymą
Buvęs Izraelio komunistų 

partijos generalinis sekreto
rius ir Komintemo narys 
Josif Berger (Barsilai) 1973 
m. Meido atsiminimų kny
gą "Krušenie Pokolenije“. 
Autorius pats yra ilgus me
tus sėdėjęs sovietų kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose. o šiuo metu profe
soriauja Bar-Ilan universite
te Tel Avive. "Tėviškės Ži
buriai“ pateikia tuos minėtų 
atsiminimų lapus, kur šis

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

I 
1

171 didelio formato pusla
pių, brangus kultūrinis tur- 

laida“ rinkinys. Tai 1918 m. ;tas sau ir vertinga dovana 
i 'lietuviui ir kitataučiui. Kai-gruodžio 26 d. (kojos jėga

Tuo. po revoliucijos ir ^ka™u0PXT8PaUSdinUe'
sikaltę komuniMams. Kari- Stalino laikotanpyje rusiūko- J k . . u našto
ninkama buvo leidžiama pa- jo komunizmo davatkiški' .yos 10 t PRak.

išpažinėjai ar jo propagan-
niiVt»uiKwli »*

Draugija turi apie 200 na-
sakyti 5-10 minučių gynimo
si kalbą. Bet tai buvo tik 
formalumas, apgavystė, nes 
juos dažniausiai pasmerk
davo sušaudyti. NKVD dar 
turėdavo gauti mirties 
*vnrendimo patvirtinimą iš 
Maskvos, tačiau tas patvto 
ninimas ateidavo labai grei
tai. ir juos netrukus sušau
dydavo.

dos visiškai sukvailinti bu-.
vo pradėję net savo vaikus!

na $17.00, su persiuntimu— 
$17.30. Gyvenantieji Massa- 
chusetts valstijoje dar pri
moka 3% sales tax — 51 
centą.

Lietuvių literatūros istori-

Knygos
jaunimai

krikžtyti "tikrai, tarybiniais'^^P.0. vi^l j?: L1“™? (Nuo ,Mažl'ydo

Du broliukai, 3 veiksmų 
komedija, Anatolijus Kai
rys, 78 psl., kaina $2.50.

Karnavalo aikštėje, nove-

sas, taninas. Spalis, mer
gaičių — Konstitucija. In
dustrija, Elektriikaeija, E- 
neigija, Barikada, arba dvy
nukų. "pakrikštytų“ Kūju ir 
Piautuvu...

Pastaruoju metu tokie 
vardai kelia pašaipą ir su- 
daro nepatogumų Jų savi
ninkams. tad yra leidžiama 
lengvomis sąlygomis juos 
pakeisti į kitus, laisvai pasi
rinktus. Ta galimybe labai 
daug žmonių Ir naudojasi.

Reikia pastebėti, kad oku- 
puotoje lJetuvoje net ir ko
munistą) dar nebuvo tiek

nų gyvena ne toliau kaip (tūrių tomų Lietuvių literatū- 
100 mylių nuo New Yorko. j ros istorijos, kurią autoriui 
Draugi ja per metus išleidžia užsakė parašyti Lietuvių 
24 psl. biuletenį anglų kai- Fondas. Čia surinkti kone
ba. Nario mokestis — $3 
metams.
išleistieji ženklai, taip pat 
lenku ir nišų administraci
jos laikais.

šia proga išleisti 3 skir
tingi vokai. Jų visų trijų 
kaina $1. Užsakyti galima 
draugijos pirmininko adre
su: W. E. Norton, 2647 
Weddington St., Philadel- 
phia, Pa. 19137.

įėjimas į parodą 
Rengėjai maloniai

"Taip buvo sušaudyta,
^eriau sakant, nužudyta ne
mažiau kaip 400 baltiečių 
karininkų, pradedant estų 
generolu Brede ir baigiant 
jaunesniaisiais leitenantai*.
9kelbiant mirties sprendi-

buvęs įžymus komunistas | J”®8’ ne^uvo kreipiama jo- 
pasakoja apie pabaltiečių. Į kl(J dėmesjo > tų kannmkų 
taigi ir lietuvių, karininkų! P°“tines pažiūras. Pvz., es- 
išžudymą Norilsko koncent-R1! generolas Brede buvo H- 
racijos stovykloje. Ten rašo- ’ ^ra^as. antifašistas. Ta-
ma. Ičiau vistiek buvo susaudy- ............................. . x

• tas. Esu įsitikinęs, kad iš politiniai sukvailėję, kad vinis atsilankyti.
"Kai Sovietų Sąjunga J Maskvos buvo duotas įsaky- pavadintų Kū-

1940 m. prijungė Estiją, • mas sušaudyti tam tikra Pa- j«» Priekalu, hm —
Latviją ir Lietuvą, visi tų ša- j baltijos tautų karininkų Dalge ar Akėčiomis. Lietu- 
lių karininkai gavo tokį^pat skaičių. Kai nustatyta skal- vo* J®unimas šiandien daž- 
rangą raudonojoj sovietų ar- čių nužudė, nutraukė lik vi- oiauaial įregistruojamas se- —
mijoj, kokį buvo turėję prieš dacija bei šaudymus. Tų lietuviškaL tulitiniais neturime dėl to suabejoti, 
tai. 1941 m. birželio men. žmonių naikinimas musų vairiais .. į Leninas

veltui.
kviečia

Jeigu komunizmo labui 
reikėtų išnaikinti devynias 

niauslai įregistruojamas se- dešimtąsias visų gyventojų,

Parkas anapus gatvės,—
premijuota apysaka jauni
mui, parašė Danutė Brazytė- 
Bindokienė, 156 psl., kaina 
— $3.00.

šamo ežero sekliai, skai
tiniai jaunimui, parašė gabi 
jaunojik ūrėja Nijolė Jan
kutė. knyga labai intriguo
janti, 137 psl., kaina $4.00.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50. 
MURKLYS, A. Giedriaus 

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

lės Vaivorytės eilėmis apra- 
I syta, Jono Tryčio iliustraci- 

Amazonės džiunglėse, r o-į jos, brangi dovana vaikams, 
manas, parašė Jose Eustasio ’■ 43 psl., kaina $4.00.
Rivera, vertė P. Gaučys, 355 * Diena prie ežero, Aloyzo 
psl.. kaina $6.00. Barono eilėrščiai mūsų ma-

Medinis dievas, 11 apaa- Šiesiems, Nijolės Vedegytės- 
ky.nų, paraše Vladas Mingė- Palubinskienės iliustracijos, 
la, 246 psl.,kaina $5.00, 40 psl.. kaina $3.00. _____

visi mūsų literatūros pradi
ninkai, su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės 
spaudos kūrėjai.

Karūna, istorinė trilogija- 
poema iš Mindaugo epochos 
1237-1268. parašė Anatoli
jus Kairys, 318 psl.. kieti 
viršeliai, kaina $6.50.

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

I

t «
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Akyse — kaip šilkas, už 
akių — kaip vilkas.

DETROIT, MICH.liausiąs gyvųjų žurnalistų 
tarpe —Brony® 'Raila.

Popietę rengia LŽS Det
roito skyriaus valdyba. _. . . ...

dBi, jaunieji, čion — į būrį, i Bostomškių vyrų sekste- Kaip matome, pasirinki- rimes 1896 m ee-SrJSfgjĮ** «£L-X. * *<» mas didelis. Neąpsispręndu-!^ ;jo d. Kaune. Velionis
•fclSeiojas, kiek tik £li. f®1“ meninių vienetų A-siems kur, renginį pesimik- |yAV atv ko 1912 m
ipo šią didžią laisvės šalį... menkos ar Kanados lietuvių ti. patartina dalyvauti visuo- h. mėnesi ir ausievveno

tarpe. Kiti du jo gimmėsjse trijuose JKai kas nuogęs-; DicksonCity, Pa. 1928 m.
vedė Pranę Virbickaitę, su 
kuria užaugino dvi dukteris 
— Pauliną ir Mortą.

1942 m. jis atsikėlė Į Dėt-
__ - • I ***** eu • w vw nmeuaovmr- pofco

lietuviškos vienas kitas dainininkas pa- minė bei koncertinė minėji-sitraukė. bet jo vieton too- mo dalis Lietuviu namuose ve&ttaviu oXnS 
jau stojo kitas. Bostoniskiai i Arai pasibaigs. O tarp Lie- . ____

Sveiki,vyra dtanifiskai! Mirė Vincas Stoiius

Galima spėti, kad pana- gyvuoja Montrealyje ir Qe-ltauja ir priekaištauja, kad 
šiais nežinomo poeto pos- velande. j LŽS Detroito sk. valdyba
mais kompozitorius ir din- per tokj ilgą veiklos hi-jsekmadienio renginį dubli- 
gentas Julius Gaidelis krei- ką sekstete būta ir kai kurių,kuojanti. Tai nėra tiesa. Nuo 
pėsi į Bostono ir artumos pakeitimų, bet ne esminių: J12 vai. iki 2:30 vai. akade-

’lietuvius vyrus, 
dainos mylėtojus.

Paragink savo pažįstamus 
iisirašvti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

NAUJOS DOVANOS 
JAUNIESIEMS

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

Kreipinys- buvo pateiktas jau stojo kitas. Bostoniskiai 
laiku, tinkamoje aplinkoje savo tarpe yra turėję ir neg
irtai meno šakai tinkamiems prastą vyriško vieneto :nau- 
vyrams. Besikr eipiantis aiš- jenyibę: jų tarpe tenoro bal- 
kiai nuspėjo ateiti... Sakyki- su yna dainavusi mergaitė— 
me, (buvo aiškiaregis... Vida Mališauskaitė. O būsi-

Bostoms kadaise pagrįs- muose seksteto koncertuose 
•■tai galėjo didžiuotis kultūri- klausytojams teks patirti ir* ti. 
ninko vardu. Čia gimė Lie- dar vieną netikėtumą: į pro- 

■I tuvių Enciklopedija, čia iš- gramos atlikėjų gretas is’*~ 
kiliojo aktoriaus Henriko jungs du jauni dainininkai 
Kačinsko dramos studija, (mergaitė ir bernužėlis), be- 
čia Aleksandros ir Antano si ruošią konservatorijoj so- 
Gustaičių įsteigtas ir į pro- liftu karjerai.
fesionalinį lygį įžengės Bos-: Sekstetas s*au nesiekia io- 
tono Dramos Sambūris, čia kio materialinio atpildo. Jis 
gražiai blykstelėjęs Beatri- jau ne karta yra veltui tal- 
čės Kerbelienės Modernusis kminkavęs įvairioms onga- 
Jaunimo Teatras, čia—Kul- nizaciiom?, dirbančioms lie- 
tūros .klubas, Kultūriniai su- tuviškiems reikalams, ir ne- 
batvakariai. Tautinių šokių sibrangina nuvykti net į to- 
vaidinimai ir kt. čia pragy- limesnes lietuvių koloniias

pasibaigs. O tarp 
tuviu namų ir minimo wind- 
soriškio adreso — vos pus
trečios mylios. Pusvalan
džio tikrai užteks ir pro Ka
nados muitinę prasiskverb
ti, ir Cadillac motejį pasiek-

Alfonsas Nako*

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

jų narys. Keleivi jis skaitė 
ilgus metus, šis laikraš+* 
lankys jo namus ir toliau, 
nes jo žmona, jau čia gimu
si ir augusi, gerbdama savo 
vvro atminima, pasiryžus 
Keleivį skaityti ir ateitvje.

Kaip jau minėta, velionio 
liūdi jo žmona ir dvi dukte- 
rvs su šeimomis. Joms mūsų 
gili užuojauta.

Turime-Lietuvos žcmėla į 
- IUŽ SO -?»■> f,

Tuščia galva — dideli* 
sunkumas.

BALTIC APTS CONDOMINIUMS

506 71st Avė, St. Peterburg Beach, Fla. 33706 

1 ir 2 miegamąją butai, gražūs, modernūs, patogūs.— Tėve, kodėl tu šiandie ir ddbar visi sutartinei nu- i-u- ■■■■.=>«=> "'■“■'-M i » z »»»«»?« mui, grauš, patsus, arti
toks nelinksmas? stato alyvos kainas. Nors do nusupelne laurus kom- jų įpradziusmti lietuviškai jūros, kraatuvi, lr autobusų. Nedidelis vienetas, mažos išlaikymo

r 7 Ps.- ’i?“ ."“- ko ir Juliaus Gaidelio miš- sirvžes nevengti. P į iSlaidou. Tik suaugusiems, b. gyvuli,,
linksmybes senam žmogų,, aai pabrango, brt karna tarp j gi^metų Xno Bostono1
'“^t nėra ir tiek da«a!Jn&te nSS* Deja' "uova^s,jvvni’eksteU pirmasisžin^!
rttpesfių, kad reikėtų v^kt? i alyvos Wto£ dar Mbtau kU- g*’*’ ±b- ®?-.Bo8t.on“ “etu*i.’1'
Tėvui „.h,.. h., *]„ kam ir gaja-... Gaila, labai Piliečių d-,os romuose atei.
levui nereikia nei iteitou tų n pelnąs dar dujėtų, ajy- nanSo tenkričio 9 diena,
darbo, nei žmonos, nei sei- vos šaltinių savininkai nuta- n .r;o+;„v‘ n i

’g P Bostonui vistiek samblį sudaro šie šaunūs .............. .................. _
— Gera linksmybė’ Nei'das net jiems nmasino ' dar skirta ”9Pinduliai ir vyrai: vadovas ir dirigentas i.-iuie V^Lt£i:dUteWis.’ I

pačios, nei marčiom—o kas' — Tai ar arabafubai nu šviesi rytmečio grazna“... komp. Julius Gaidelis, du 2. bate of-iuimg: s«Pu»ber 30,
pačios, nei marcio., o Kas lai ar arapai lanai nu- Tą įvaizdžiai įro_ broliukai Norbertas fr Hel- 3.F«quency or.fesue: Weekiy (ExcePt for two weeks in Au^ust). 
mane pabučiuos agandaj . , do jjm dvyl5ktus metus be_ mutas Lintrertaičiai. Vvtau-’į of of£ice o£ ”uWicatlon: 636 »«^way, South

nvko irėmė rarti kad Ame- ““P®8 dainininkų meno tas Brūzga tpirmin’nkaO, 6. rf u. op rffKes pUbiu,hera (N«
S;.-___■ridaug Vienetas Bostono vvrų seks- Vvtautas Eikinas, Ričardas print.n): 636 East Bro«d».y, South B«ton, Mas.. 02127.

tetas“, arba šešetukas. Jis T»izdenis ir Pranas (Pruncė) e- Narnės and addresses of pubtisher, editor and managing editor: Keleivis

Brokeriai pageidautini. Kainos nuo (24,000 pradedant. 

Telefonas: 813-360-8766.

UJS. POSTAL SERVICE 
III- STATEMENT OP ’OWNkKHHlr, MAJNAGEMfc.vr AND CIRCULATION 

(Act of Augint 12, 1970: Section 3685. Title 39. United States Code)

1974

rūpinai?
— Ne, Maiki. Aš tai sa- rika nesikištų į jų 

kau, ba iš dainos žodžio ne- j reikalus.. . ar ’ 1. » I - r ne tik nepavargo ir neaptin- Šimkus. Publisning Co„ E. Broadvray, So, Boston, Mass. 02127. Editor: Jackus
S^raleZvoje£££

vis tiek nesumažina.
— O kokie rūpesčiai, tė

ve, tar/e spaudžia?
— Maiki, ant vieno punk

to, tai vakar su frentais kiek 
išgėrėm, ir (šiandien rūpi.

ra.ralk«M V ra A 4ra. rVZ-LU S1CAU1 H ritėjųarabams vainą, kad jo -ne- rt' ,, :^rara.#»<i klauso? laimėjimu, jzeuge
— Ne, tėve, karo jis jiem 

neskelbs, toetgadi imtis kito
kių priemonių.

— Tai ką jis gali padary-

rvŽto siekti naujų meninių Žiai damimti nėva rpika’o 7, Owner (If by a Corporation, its name and address mušt be staded and also
į naują n? pasakoti, nes. kas IU yra immidiatley thereunder the narnės and addresses or stockholders owning

darbo barą. klausęsis, tas Žino. o kurie w 1’oWinK 1 pereent or more of totai amount of stock. If npt pwned by a
Taip, dvyliktieji metai lie- dar nemrdėio turė- nrogos corP°rBtion’ *»» name8 *"d "M"**® <>r the individuai owners mušt be

tuviškos dainos muoselėiimo išrasti ir p»tvs įminti. : įT’w,Md % * p*kT7hip 7 '7'. ra T*
•Z a J . X 1 •! I m • • -n- *1 • /• e and address, as w«llas that of each mdividual mušt be gi ven): Litbuanian

IK Skard entmo . P©r-t<Į laika, Tanti---Sveiki, vyrai d ai- American Socialdemocratic Federation, address of the prezident* Jonas

kuo pataisyti sveikatą. Ant) ti? Jeigu vžinos negali ap- 
antro — tai jau ruduo, greit1 jovyti, tai beUcAca tiktai bar.
ateis žiema, ir reikės kūren 
ti pečių.

r— Tai kas iš to? Juk jau 
nė pirmą žiemą kūreni savo 
krosnį.

— Jes, Maiki, aš jau dauer 
žiemų pražiemavojau. bet 
dar niekada nebuvo taip pa
brangus pečiaus šilima. Tie 
frentai, kurie prie pinigo, iš
lekia į Floridą, kaip paukš
čiai į šiltus kralštus, o mums 
čia reikia kaip varnom ant 
stiibos kamino dūmų šildy
tis. Juk oilo jau nebegali .į- 
pirkti. o tik šnapsu šildytis 
išeina dar brangiau.

— Nesirūpink, tėve. vie
naip ar kitaip nepražūsi.

— Tai ar mislini, Maiki. 
kad oilas jau atpigs? Juk 
dabar žydai su arabais jau 
nesimuša, tai ir oilo galėtų 
daugiau duoti.

— Ne, tėve, alyva npat- 
pigs. Tiesa, arabąi dabar 
parduoda alyvos- daugiau, 
bet jie reikalaut ir aukštes
nių kainų. PrieK kelerius me
tus alyvos statinę jie par
kuodavo už pusantro dole
rio. o dabar reikalatfra jau 
daugiau kaip vienuolikos.

— Ar pasiuto. Maiki? Tai 
kodėl jie taip tuos praisus 
iškėlė?

— Matai, tėve, alyva vi
siems labai reikalinga. Be

boston?:kių šešetukas ne 
vien Bostone, bet ir visame 

. rytiniame Atlanto pakrašty
je esančiose lietuviu koloni-

— Nevisai tėve Ameri-iioae <Hartfolvle» New Yor-
Vo <roK 1 kp Baltimorėje ir kt.) yra
ka gali susitarti su kitais a- Kn
lyvoe pirkėjais alyvą iš ara-!

tis ir badytis špygomis, kaip 
susipykusios bdibos daro.

ninjnkai!

TIKTAI

INTERTRADE

E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

1 LIETUVĄ! '

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALUS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO! i

Už juos jūsą riminės ga- i 
Ii pirkti, ką tik nori, mo 
kėduir i tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prakią Š 
200, $300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE 
EXPRESS CORP. rnCai 
pasiąs jums veltui įrody
mus.
Rublią certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
' PRISTATYMĄ^

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
mažtfeug per 3 sakaites'. 
Už snecialųjj rublį yra 

t imama $2.55
Jokiu pnmokėjimą! 

Prašykite musu naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EKPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth FI«or 

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

LABAI SVARBU!

A U TOblOB^LTA 1

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE W ŠIŲ 
NAUJŲ MODELLIŲ

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ______  $3,440.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina^^^^OSJHTjOtt

ZHIGULI VAZ 2102 f 
STATION WAGON f 
Kaina ...... $3,795,(W
Export model 
MOSKVITCH 4t2 IE i 

iKaina ............. $3,490.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ............ $3,210.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ____ _ $3,043.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina ...... $3,910.00
Z APOftoŽETS AZ W 
Kaina ............ $2,200.00

CAPOROŽETS ZAZ 908 
E naujas

Kaine^^JgįSSjOO
Visos kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRABUŽIAI

Lankytojams Iš SSSR 
Mes turime Šito biznio 24 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

96th St., Woodhaven, N.Y. 11421.: Pakalka, 8781 
i fruatees:
Į Milda Aneata, 8 Mayhew St, Dorchester, Mass. 02125.

Stasys Griežė-JurgeleTiiius, 30 Pleasant St., Dorchester, Mass. 02125 
Jonas 'Pakalka, 8781 9tth St., Woodhaven, N.Y. 11421.
Jackus Sonda, 328 E St, So. Boston, Mass. 02127.
Mary Strazdas, 15 Būrrill PI., So. Boston, Mkss., 02127.
Anthony Waleiko, 885-A Oreat Rd., Bedford, Mass. 01730.

The above trustees act for the Lithuanian Anierican Socialdemocratic Fede- i 

ration, a corporatim dūly organized and ezisting according to the laws oi) 

the statė of New Jersey. Iį

8. Knosrn hondhoMors, mortgafes and other security holders owninfc or 
A.PStUS pasirinkimas klausv- Detroito bei apylinkės lietu- holding l.pereent or mom of totai amount of honds, mertgages nr other

securities (If there are none, so State): None.
f. For optional completion by publishera mailin£ at the reguldr ratas (Sec

tion 132,121, Postai Service Manual) 39 U.S.C. 3C26 provides in pertinent 
part: ”No peraon who would have been entitled to mail matter under 
former section 4369 of this title shall mail such matter at the rstes pro- 
vided under this sdbseetion unless he files annually with the Postai Ser
vice a irritten rėquest for permission to mail matter at such ratas“.
Ia accordance witb the provisions of this statute, I hereby reqnest per
mission to mail tlie pdMieation named in Item 1 at the reduced postajre 

ratas prasentiy authorized by U.S.C. 3626. Signatare of managos: Jackus 
Sonda.

10. For completion by nonproflt organizations authorized to mail at svečiai 
ratsa (Section 132, 122, Postai Manual. The purpose, funetion, and non- 
profit Status of this organization and the ezempt statas for federnl in- 
eome tnz purposes. Have not changed during preceding 12 rnontha. Have 
changed during preeeding -12 months. If changed, publisher mušt submit 
szphmation of change with this statement

11. Eztend and nature of dreu- Averadge no. copies
latfon Each issue during

■veceding 12 monts
A. Totai No. copies printed (Net Press Run)
B. Pnid Circulation 2,410

1. Sales throoch denlsn and,c«rrien,
Street veadom aan semiter snleB 63

2. Mail subseriptiona 2.206
f. TeUąl<baid circulatien > 2,268
D. Free distribution by mali, earrier or other

means.
1. Sampile, eomplimentBry, and other

J-kas

DETROIT, MICH.

Kultūringas spalio 12-13 d. 

savaitgalis

Jeigu Keleivis dar suspės

į atidainavę? net 50 koncer- 
bų pirkti kartu. Jei Ameri-! ^’T , . ... __
ka. Vakarų.Eųropa ir Japo-' f" to™"?™ 77^.. , alt
niia taip suaRartu. tai ffalė. raU8K ,vain lr zavmtl- Tai sl3 mano pavėluotą žinutę 
h/anibtttSramK- rkrina: ®°ie šežios dešimtys dainų! išspausdinti, tai štai kas

mažinti. Be to, alyvą per
kančios valstybės galėtų su
sitarti neparduoti arabams 
reikalingų prekių, kol jie 
nesumažins alyvos kainų.

— Bet, M«dki, šitaip besi
ginčijant visi automobilių 
motorai išdžiūtų ir fabrikų 
ratai sustotų.

— Ne, tėve. dabar visur 
daromos didelės alyvos at>< 
sargus, be to, daug kas kei
čia energijoežaltiniuB.—ima 
naudoti atomine jėga. ang
lis. alyvos šaltinių ieško sa
vo kraštuose. Štai anglai at
rado didelius alyvos ialti-

tojams. O tas skaičius dar vių laukia spalio 12-13 Sa
bus napildvtasnauiai išmok-į vaitgalyje: 
tomis, nes darbo ir laiko 
tam reikalui ne iigailima.

šeštadienį, spalio 12 d. 7 
vai. vakare Dievo Apvaiz
dos parapijos kultūriniame 
centre įvyks dailiojo žodžio 
ir dainos vakaras. Progra
mos atlikėjai — poeti Julija 
švabaitė - Gylienė, beletris-

vis tiek durni. Jie pristatė 
arabams visokių įtaisymų a- 
lyvai pumpuoti, išmokė juos 
to biznio, o dabar patys nuo tas ir dramatupgas Vytautas
jų priklauso. O iš tų anglių 
bus tiktai daug suodžių, o

Alantas ir solistė Aldona 
Stempužienė, Vakaro ran-

mažai naudos. Kas man iš p’ėja — LB Detroito apylin
kė.anglių, jeigu mano gaspadi- 

nė jau seniai išmetė savo
___ apižinį pečių į dumpas? O

nta štaūrh d*ar nėra ’T ’nai?eri,i •,««
ka veda vamsdŽius .per A4 
liaska ir*daug alvvos gaus#? 
tenai. Be to. aakoma. kad 
Brazilijoje .buvo atrasti di
džiausi pasaulv*ie angUesf 
Modai. Amerika hvi turi 
daug anglies ir gali ja var
toti alvvos vietoje arba iš 
im pastamtini duias. Na. o 
tada arabai galiviaai netek-Į

niekas nenori po žeme lįsti.
— Tėve, dabar tiek daug 

angliakasių ir nereikia, nes 
yra visokių naujųų mašinų, 
kurios anglis geriau ir grei
čiau kasa už žmones. Tačiau 
ir dabar angliakasių unija 
dar turi daugiau nei 120,000
narių.

— Nu, tai papasakok bui.

Sekmadienį, spalio 13 d., 
12 vai. Lietuvių namuose — 
spaudos draudimo panaiki- 
nimo $ukaktfeB minėjimas, 
čia paskaitą skaitys cleve- 
landiške kultūrininkė profe
sorė Aldona Augustinavičie 
nė. Po paskaitos bei akade
minės dalies — ten pat vai
šės. Rengia kelių organiza
cijų sudarytas komitetas, 

i vadovaujant Kultūros kta.

Single issoe 
nearest to filing 
data

2,420

63
2^09
2^72

H vavo .almi yMfm. Ir mL man apie lainerius, ba ga- Tą pačią dieną (sekma- , —“Trn rayoiaravai įmycoa. ir * h—* . f. ornee M. wt

free
2. Copies distribetad to aews agente, bot 

not mld
E. Tėtei distribution (Bnm df C and D)

86

2364 2,360

jos sustotu Tiramonč ir auto-1 k* i« iMcdMMN visai fe. na daug mano frentų dirbo; dieni, s^o 13 d.) 3 vai po; ‘
■•-‘ss-,. h.’ss-’sauss'* x

w "S w., m -i. ortJJSL,. -įik- s"‘•I,®"—-”ęvr “-■*““ ^^^7“

bų kraštai sudarė sujungi tos isedos gOs amsrikomi ~ Gut ba‘> Malklt |P°I>ie«- Kalbės pato ilki- tesras-^n--^

66 60

2,410 2420



Nr. 38, W?4 tu. spalio b d. nuum sa BOSTOR Paaiąpfe pesiEM

Vietines žinios
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS BANKETAS

Bo Los Angeles koncerto T ĖST AM E N T Al Lapkričio 17 d. So. Bosto- 
užtikrintai laukiame, kadi no Lietuvių Piliečių d-jos

• Kazys Jakutis bus ovacijų .... — * . ?5 metų sukakties minėji-
rinkėju visose lietuviškose! l««rUU Smioiako P. Šulo mas.

iseanose, kaip tai buvo Los'P»«»W antai K«P «*• , apkrijio 24 a. So. Bosto-
'Angeles mieste . daresni tnstanaental“. Tai ia-i no Lietuviu Piliečiu d-ios TU?‘lltt?°^nOdį MvZarK)’iVv1’! vT?‘uPUikj ^eBU?i^v“1’b,i ,^onnac:J’li aukšto'salėje ramovėnįue-

di, Baiher, Šimkaus, Jaku-K. Jakučiui. Nepraleiskime knygelė norintiems suduiy-^tuvo kariuomenės atkūrimo 
Ul8- ti testamentą. Ten yra ir tęs, 56 m. suk,

Bostono Lituanistinės Mo- kūriniai.Tai progra-
kyklos Tėvų Komitetas ma- Ta> a*1^™** K*
kmiai kviečia visus Bo.tono fbaritonu l. 
ir apylinkės lietuvius daly-
vauti jo ruošiamame meti- r°s ™ Ko?certe; *'o(.to
name bankete, kuris įvyks

onaiin 19 d 7*00 Jurgis Ghautfa taip raue.stfctadiarų, spalio IV u., 7 .00, »Kazio Jakučio baritono 
vai vįcare So Bostono De- 3^^ m Wo
tuMų Priieaų d-jos III auus- mažast atrandame
to saleje. 368 W. Broadway, "T~„. . o.‘ "Qr» Rnoinna malonų intymumą ir vos su-

vės Vaipo koncerte. testamentą. Ten yra 
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — 93.00.

So. Bostone.
Šis tradicinis metinis pa

rengimas yra .pagrindinis lė- 
sų telkimo šaltini? lituanisti- 
nės mokyklos išlaikymui. 
Todėl Tėvų Komitetas kas 
metai deda dideles pastan-

gaunamos melancholijos ši
lumą. Balso apimtis tobu' ii

SANDARIEČIŲ AUKOS

Sandaros 7 kuopa Simo 
Kudirkos fondui iš savo ka
sos paskyrė $75, o dar $130 
sudėjo šie nariai: Steponus 
Janeliūnas, Al. ir Alf. Bai-;So. Bostono Lietuvių Pilie- 
kos po $20, A. Andriulionis,1 čių d-jos trečiojo aukšto sa-

PARENG1MŲ 
KALENDORIUS

Spalio 13 d. 3 vai. popiet

M. ir J. Jurėnai po $10, C. 
Janeliūnienė. M. Jalmokie- 
nė. R. ir Z. Žukevičiai. M. ir 
A. Vadeliai, St. Naudžiūnas. 
A. Kruopis, V. Bajerčius, O. 
Šiųgždienė, P. Žerolis. E. Si- 
man, Br. Bajerčius po $5, M. 
Peledžiuvienė. V. Aluzie-

registro, ir mašastiniame pi
ano perteikime.. Kvėpavi
mas užtikrina ta nuolat pil-

t, vakarą padaryti kuo __________ _____________  -
Įdomesni ir setamngeap Nžra toi. nė ir J. Lekys po $2, E. Ma

žių metų banketo progia- m& Aiški tulevičienė ir N. Kamėnienė
m7 00 va?" Susinažini *eina > veikal° ”er-

7 b V : ~ busipazinl teikimą, talkindama klauso-
mas, kokteiliai. •

7 30 vai—Vakaro atida- ""
. . . mo teksto turini, padėdama

^o.on' Vf ar>M ®’. - išgyventi įspūdžio pilnybe.
raina - Soliste’ SudasPStu Pažymai"®8 mokėjimas an- 
i — vt vi t sviesti fraze jausmu ir itin kas is New Yorko Jam a- virtuoziškas kai kurių veika- 

ompanuos dr. Vytenis M. akordų gerini-
• • r« mas efektingu morendo. i Vv J- Ual" Groja Kazys Jakutis yra mūsų 

latvių orkestras. jaunos kartos dainininku at-’P^aKogų koncerte sezono
• stovas. Itin jautru matyti io į uždarymo įproga rugsėjo 14
ir kiti palinksminimai. Va- koncerto reĮ^rtuara. Tai ah- d- atliko smuikininkas I- 
karometu veiks baras. lietuvių kompozito-|Zidorius Vasyliūnas ir pia-

Vakaro įėjimo auka—$8. rfu dauguma* jjpra&niam dr. Vytenis Vasyliū-
studentams — $4- 1 subanalintam mūsų koncer- "P®*. Elena Vasyliūnienė

Mokyklos Tėvų Komite- t fmajuj dainininkai daž- gausią publiką supažindino 
tas kviečia visus bankete nai i5kiša opeles ari jas su> K. V. Banaičio biografi- 
kuo gausiau dalyvauti ten tl-ksju SUskfardėti klausovui Ja*

po $1.

Be to, kuopa iš savo kasos 
Altai paskyrė $50.

K. V. Banaičio sonata 
sezono uždaryme

K. V. Banaičio smuiko so
nata buvo atlikta Communi- 
ty Music Center of Boston

linksmai praleisti laika ’r jmnonuąjanėjajg forte. Ja- .
tuo pačiu paremti lituanisti- kutis atme»ė šią "tradicfją“. , W°m». kad sonata susi
nę mokyMa, Koncerto finalui Tis jaunas lauke lssklrtlno Pakinio.

Stalus aiiba atskiras v,«- gojįgtag pasirinko V. Jaku-! A.-Ji-i,,. j. u,-
tas galima t^sisak^i bėno ”Keturiu liandiea dai-! Audickų .ukdrt,,
anksto telefonai?: 265-flOR?
‘(Bostone) arba 587-8526

nu“ ciklą... Tai ištisa ir mi-

(Brocktonp).
Tėvų Komitetas

Susitikimas su solistu 

Kaziu Jakučiu

niatiūrinė "Liaudinių“ fo-
* naciių endklooediia. Čia 
raudos ir melancholiškos 

I pastoralės faktūra oreaipš- 
l kai perpinta su jaukia bufo- 
i nada h* šiltu lyrizmu. Imtis 
to veikalo -teveli menimn-

Afceinantį sekiriadienį, spa- kas, suvokęs bendtą to vei- 
Jio 13 d. 3 vai. po pietų Bos-; kalo forą, je konfefctą mū- 
tono ir tolimesnių apylinkių su muzikinėje liteKrtūroie.ir 
lietuviai turės progas So. kartu bevaldas šiam uždavi- 
So. Bostono Lietuviu Pilie- niui atlikti balsine medžia- 
čių d-jos salėje susitikti su ga ir muzikinę kultūra, 
iškiliu mūsų dainininku Ka-| Kazys JakutisJiMo iš š»p 
žiu Jakučiu, kuris atliks uždavinio triumfaHIkai. 
Laisvės Varpo rengiamame V. Jakubėno veikalas Karin 
koncerte programa. I ja iei- .Takučio lūnose buvo šio 
na Bacho, Haendelio, Pur- koncerto šedevras...

EKSKURSUOS IUETUVĄ

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

KAINA tik $ 6 4 9.0 0

|Paekntinč šią actą frnpč Krykšta GRUODŽIO 20 4teną 
Jfrįžta 1975 nu sausio 3 dieną.

KAINA $82 9.9 9

[Jnaftte prie ekskursijų galius BOSTONE Ir NBW Y( 

GBUP8JE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS-

NESIVtLUOKITE:

Stoiųir

TRANS-ATLANTIC TRAVEL

Seutk Bsstsn, Mms. 9U27

393 Wsst Broaduray, P.OBsx 119 

289-9794 

■teka: Aldona

ąuoted are sffective Augusi 1, 1974. Air ftfu 

Įject to changes).

Seni Keleivio skaitytojai 
Antanina ir Jonas Audickai- 
Audick iš Dorchesterio, Ma.,* 
šio spalio 1 d. atšventė 5T
metų vedybinio 
sukaktį.

Įėję lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo vakaras.

Spalio 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos IU a. 
salėje rengiams Bostono li
tuanistinei mokyklai parem
ti tradicinis balius.

sukakties minėjimas.
Gruodžio 6 d. 8 vai.* vak. 

Naujosios Anglijos Pabal
tiečių d-jos koncertas Forst 
&Second Church, 66 Marl- 
boro St. Bostone.

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

DIEVO KARALYSTES ŽINIO

Tęsinys Nr. 29

Bet pastebėkite, kokiu būdu 
šitas pražūtingus perversmas

gyvenimo* mai.

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA 

ši radijo program
liuojama penktadieniais ii 

WBUR 90S FM 
bųnga nuo 8:00 iki 8:30 ▼.
sukaro.*

Spalio 17 d.— Ma-sachu- 
setts lietuvių klubų apžval
ga, arba "Kame alus yra pi
gus“.

Spalio 18 d. — Perkūno 
Krukonio radijo drama 
"McDrunga H“.

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

Spalio 20 d. 5 vai. vak.
Naujosios Anglijos Pabal
tiečių d-jos koncertas, kurį 
atlieka estas vargonininkas 
Carl-Otto Martson ir sopra
nas Eva Wilson First & Se- 
cond Church, 66 Marlboro 

ĮSt., Bostone.
Spalio 27 d. arkiv. Jurgio

Matulaičio minėjimas ,t, , t • a. • tvi. — .kuris turi pasibaigti su naujo-
Bostono Lietuvių Piliečių sios tvarkos gimimu, pasirodė' 
d-jos salėje. Rengia Putna-. tikrai atitinkąs biUijinium pa-J 
rno vienuolės ; veikslui apie gimdymo skaus- į

Į mus. |
Lapkričio 3 d. 3 vai. po- Pasaulinis karas

pietų So. Bostono Lietuvių >i«« I..IV..1** • u.i- 'j..- '
T>’i« — j • ttt i n>Ų laikai pasibaigė, atėjo Pa-Plliecių d.JOs III aukšto sa- saulinis karas su visais savo 
Įėję pirmojo Lietuvos prezi- žiauriausiais kentėjimais ir ci- 

‘ dento Antano Smetonos 100 vilizaciją alinančiomis pasekmė-
metu riminio <uikaktip« iŠ- mis* Pasiba^ Įspūdžiaimetų gimimo SUKaKties IS- aj pasiliko Buvo manoma, kad 
kllmmga8 minėjimas, kurį tasai karas "padarys galą ka- 
rengia Bostono organizaci-|«*ams“, bet nuo pat paliaubų pa- 
•hi •iimoinvH įsirašymo tautos rengėsi kitam
J4 J & Įr Ikarui. Karas buvo vykdomas!

Lapkričio 2 d. Balfo 30 m. "apsaugojimui pasaulyje demo->
sukakties banketasBrockto- !

jumr n i die kt atsirado diktatoriy, demokraty. j
.ne, National Cafe, 666 N. I,e gi beveik visai dingo nuo že- 
Main St mės. Subankrūtijo tautos, ir tuo'

r »« »»« o ja e ! laiku atsirado tūkstančiai
Ltigmnčio 3 d. So. Bosto- milionierių, kurie, įvykindami 

no Lieturių Pflieči ų d-jos kitą pranašystę, "surinko sau 
salčje Sandaros Mani kių-
DO našlių karalienės nnkl- mai» kurie staiga prasidėjo ir

turi ateiti ant senosios santvar
kos: tai turėjo būti "kaip skaus 
mai nėščiai moteriškei“. Kiek
viena motina žino, ką tai reiš
kia. Gimdymo skausmai ateina I 
su pertraukomis, su "palengvi-Į 
nimo“ valandomis tarpais. Pas- ’ 
kesnieji palengvinimo tarpai Į 
paprastai sutrumpėja, ir skaus 
mai didėja, kolei neįvyksta gim 
dymas kūdikio. Ir iki šiai vietai į 

(didysis "suspaudimų •

NORIU SUSIPAŽINTI

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

Rašyti Keleiviui, pažymėjus 
"Gražinai“

(40)

MO9OOOOO0OM

liaiau ir Taisau
Namus Iš lauko lr viduje. 
Lipdau popierius ir 

rinką, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JON A8 dTARINSKAS 
229 8avia Hill Avė.

Tei. CO 5-5864

Mes linkime sukaktuvi
ninkams dar ilgų ir laimin
gų bendro gyvenimo metų.

SOUTH BOStflNO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATI DA RY TAS
382 West Broad way, Se. Bostone

KARL MICHELS ir ROBERT OWEN8 
registruoti optikai 

siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LgMŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LUBIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KIMUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti Ii e t a«v-iš k ai I

Medieaid Oeltere) 
Skambinti: 2 68-88D0 NMicare

Master Ckarge priiauma

staiga pasibaigė — ir palietė 
, ,v. _ , _ visą pasaulį. Jiems pasibaigus,

Lapkričio 9 d. Bostono vy- pasaulis džiaugėsi — beveik pa
rų seksteto vakaras So. Bos- b,ūdo besidžiaugdamas — nors
tono Lietuviu Piliečiu d-in« yieną dieną* neišmanydamas, TTT Y ® 1-- ų Q JOS kad karas buvo tik pirmas ir
III aukšto saleje. skausmų, kurie turėjo ateiti ir

per kuriuos turi gimti visai nau- 
J ja visuomeninė santvarka. 

"Palengvinimas“ ir kiti 
"skausmai“

Po to prasidėjo "palengvini
mas“. Gerovė pradėjo rodytis, 

| ir kiekvienas pradėjo kalbėti a- 
pie sugrįžimą prie "normalu- 
mo“. Taip, palengvinimo laikas, 
tiesa, *atėjo; suvargusio pasau
lio pulsas rodėsi normalus — 

' pasiturintieji politikas gydyto
jai taip sakydavo, nes jie di
džiuodamiesi paskelbė, kad ligo- 

| nis buvo pilnai išgydytas jų 
gudrumu sugalvotais vaistais.

Deja, kaip trumparegė yra 
žmogiškoji išmintis! Anie gy
dytojai nesuprato, kad tai buvo 
naujojo gimdymo "skausmai“. 
Jie nežinojo, kad "pagonių lai
kai“ buvo pasitaigę ir kad visi 
žemės karaliai buvo atgyvenę 
savo dienas, — todėl jie žiūrėjo 
priekin, tikėdamiesi prailginti 
senąją santvarką.

Po to ūmai ir be jokio įspėji
mo 1929 m. rudenį prasidėjo 
antras didelis skausmas — ir 
kaip pirmas, taip ir šitas siekė 
visą pasaulį. Akcijų vertė visur 
puolė su viena diena, ir puoli, 
mas dar nesiliovė. Bankai su
bankrūtijo, ir pramonė nustojo 
veikti.

Nusikreipdami nuo pavojin
gos akcinės rinkos daugelis ati
davė savo pinigus bankams sau
gojimui, bet netrukus jie paty
rė, kad bankai buvo priversti 
uždaryti duris. Kiti gi, nepasiti
kėdami bankais, supirko aukso 
ir sidabro ir sukrovė į spintas 
ar kitur, kuris pagaliau, valdžiai 
reikalaujant, buvo atimtas.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentu Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oa. 14 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $8.00 apmokėjimu —JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49tfc Avė. Ckora, IK 99980. JIB 
Atstevybi, 2499 DaųųO BK, Wlsšsir, 13, OM^ Canada. 
JIB skyrius: 7 Stettgart 59, Dristorgerstr. 7-19, W. 
Germany. Vaistinėse: J 8 J, JM7 W. 8Mb 8L Chicago;
50th Avė. A 14th St, Cicero, 1940 W. 47th St, Chicago,
JOBU.
ir kitur.

Msssewvess»MwssseMssessNeesMsssewesssss

Kas domitės Tiesa, mas pri 
siųsim veltui spaudos. Kreipki 
tės šiuo adresu*

„ , Lithoanian Bfble Studsuta,
- 1 212 E. 3rd Strset

Spring Vsllvy, IK 91342. 
M j (Skelbimai)

JOHN’S HARDWXRE ]

388 W. Broadvray ] 
So. Boston, Mass. 08127 
Puodžius ir BAB Sanulo 
ToL: 288-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš ztotiea WLYN, 1380 kL 
lociklų ir iš stoties FM, 
10L7 mc.. veikia sekmadie
niai nuo 1 iki 1:30 vaL dio- 

iną. Perduodama; Vėliausių 
paaaulinių žinių aantrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Floriata gėlių ir dova
nų krautuvę, 602 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8*0489. Ten gauna
mas ir KeMvia.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių

draudimus
Kreiptis aeau adresu: 

BRONIS KONTRIM

Tek AN
02127 

8-1791

-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklauso

LIETUVA
a

išformuoja saaiiytojus apfr peseulhiiua ir
(vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdėmių skaitytųjų laiškų skyrių, kuriame buklu
me aMpnuių peuieakyiuų ir nuomonių kiekvieno visienm 
-irnrbbi problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIBriTVA“ yra dtammflks. mūsų M. 
stojos bikraštb, Ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, ri- 
suouiet atviras kiekvieno nnumonei, kuris kovoja Ir dirba ui 
oeprikbonomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 99.99 
Adresas:

7732 George Street LaSaDe-Mentraul 890, Ouehee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jan 90 metų tanmnjn Keturių visuomenei ir iimofek- 
jo dsugba kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

SIA
IrKgnJs

pilt nsa, SUSIVIENUIMAS
kuri yra 
oteikb

kad jananoKs gantų pinigui 
Ir gyvenimo pradHnL 

bhai pigią TEBI
apdraudę: ui 9L00K09 apdraadoo tk 99901

8LA-AKCIDENTAL8 APDRAUDA

8LA— jau turi daugiau, kaip tris an puoš 
kapitalą, tad jo aptbnnds tihn b 
ttetuvbčfe

i mm 819990 ki 919009M

TE 9199999 
92.001 motas

i
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ietines žinios
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ten buvo sutalpinti 12 kla- 
! šių. dėl to dairytasi plates
nės erdvės.

Į
j Pagaliau beveik prieš tre- į jus metus pavyko gauti tik- 
I rai patogias valdiškas patal-

iš Dorchesterio paaukota1 P** Thomas Park amerikie- 
gera trišakė lempa. mokyklos pastate So.

| Bostone. Porą metų visi
r_________ Visi kviečiami ir laukia- ? džiaugėmės ir dėkojome už j

mas. Tai mūsų yda, kuri lie-1 mi. Gausiu dalyvavimu su- i pavykusias gražias pastan- 
tuviams garbės nedaro, stiprinsite tą veiklą, kurią1 gas ta(Įa buvusiai Tėvų ko- 
Prieš šią ydą atkakliai ko
voja Laisvės Varpas, kurio 
parengimai visuomet prade
dami punktualiai. Taip bus 
ir per ateinantį sekmadienį, 
spalio 13 d. jo koncerte, 
kuris prasidės punktualiai 3 
vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je. Visi prašomi nevėluoti.

Tuoj po koncerto bus 
bendros vaišės, šokiam gros 
J. Marshal orkestras, veiks

Nevėluokime į koncertą

Lietuviškas 
mas visiems

nepunktualu- 
plačiai žino-j

tojos P. Kalvaitienė ir R. nepamiršti. Jis prašo nors 
Špokevičienė savo butuose,. atsilankyti į spalio 19 d. 
o vaikų darželį teko laiki-; rengiamą banketą ir tuo mo- 
nai ir visai uždaryti. į kyklą bent finansiniai pa-

Kaip visi tie mūsų mokyk-’ remti, nes prieš Tėvų komi- 
los vargai baigsis, šiandien teto akis — tik nežinoma 
dar neįmanoma pasakyti, j mokyklos ateitis ir grėsmin-

Tėvų komitetas, sunkių gos naujos išlaidos.
problemų spaudžiamas, nuo-' ........ . .......................... ——
širdžiai pra-o bent Bostono Yra pasaulyje tik jaunys*
lietuviškąją visuomenę sa- tė, saulė ir namai.
vos lituanistinės mokyklos V. Mačernis

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIK], KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

atlieka Lab vės Varpas, kas mjteto pirmininkei Aušrelei 
sekmadienį duodamas radi- Petronienei. Tose valdiško
jo programas ir orkanizuo- į se patalpose buvo pradėti ir 
dabas koncertus, kuriuose į §je mokslo metai, tik čia jau 
paprastai pasirodo pačios j pat pradžioje Tbomas Park 
stipriausios mūsų jėgos. | mokykla virto ”integracijos

Ikaro bunkeriu“. Dėl didė- 
INTEGRACIJOS RIAUŠĖS!...........................

• jancių rasinių naūfeių ir kitų 
SKAUDŽIAI PALIETĖ IR į galimų pavojų mokyklos pa- 

LITUANISTINĘ M-KLĄ įtalpas šeštadieniais uždarė.
I ir mūsų lituanistinė mokyk- 

Kaip žinome, Bostono la atsidūrė ”ant ledo“., nes 
Aukštesnioji Lituanistinė senieji parapinės mokyklos

įvairių valgių birfetas'ir gai-j n,ok>'kla įmetus ramiai namai jau nugriauti...
vinančių gėrimų baras, o Į išgyveno šv. Petro parapi-
taip pat vyks dovTnu’pa-

'naudodamasi buv. klebonoskirstymas vajaus dalyviam.
Pavyzdingas ir kultūrin

gas lietuvis kun. Antanas
Dovanai nii-mnii _2}kun* Pr- Virmauskio, o pas-; Baltrušūnas lituanistine mo-
So. Boston Savings Bank! kutl.n.lal.s!al? ,'alkai? ypąc: kyklų vėl laikinai priglaudę
Skirtoji $100 taupu, antroji i "u?f11(1?,a klebono ku“' A.,k.tame parapinę mokyklos) 

J j Baltru-uno parama. Deja,: pastate, 'bet sis dar ankstes-t
— St. Norkūno iš Lowell pa-> parapinės mokyklos patai-' nis, trūksta vietos net ketu-Į 
aukotas geras rankinis laik-į pos lituanistinei mokyklai rioms klasėms, ir dalį moki-l 
rodis, trečioji — St. Liepo vis buvo per ankštos, sunku nių turėjo priglausti moky-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8*2868

yra yieninteJė oficiali Įstai
ga Worcestery, miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-

tfrio Į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

lietuviškai, pataraao* 
greitai ir sąžiningai, 

sueina greitai ir
tvarkingai.

Ci» galima gauti Įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

SOCTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti i

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

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

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metą 
patirtis

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST, QUINCY 

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

Senas parvirsta ir negir- Už nusies ne tik jaučius Nerasi
vedžioja. žmogaus — be ydos.

o E. KARDELIENĖS DAINŲ ATLAS PARCELS CO.
PLOKŠTELĖ

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

K. i. ALOUfA 
C28 EAST BSOAOWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Baajamin Mrore Dažai 
Popferoa Sianoina 

Stiklą* Laaraam 
VlaMda reikmenys namam 

Beikmenya plttmbariaam 
Vteokte cvtežlM ttetetol

Peter Maksvytis

49 Choreli Street 
M. Mlltoa,

Atiteka
to Ir pro._______
ke ir ridate, tjreaaani namą Ir 
Mante pastatų, penai Jdn« reike- tartms. Saukite TSedee W I n-

rfm« darban tt

Tetefoaaa: 698-8475

Telefonas: AN 8-2806

|Z)r. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakamio

ol*T(PBDINIS 
OMETR1STAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

i OPTOMETBISTB

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

IMv^uot tiktai vaistas, išpildomo gydytoją ro 

Ir turimo visus gatavus vaistus.

M nik vaistą — eikit J Notarišką vatottog 
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. Beg. Pharm.

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

Telef oaaa AN 8-6629

Mae 9 vaL ryte Mi 8 vaL vw Išskyras šventadieaiaa Ir sskas. 

įsooooaooooaoaaooooaaaoaoaooaaaoaoooooooeooaoaooooa

KIBU

Iff & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinisjpilimas
□ Patogios mokSjimo'[sęlygO8
□ Pilnas ii ld y mo'įr engimas

Skambink ita

268-4662

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
Nevrtoa Centrą, Maaa. 02159

ToL 332-2645 
eaeeeaeaeaaaaaaaaeaeee***********

Keleivio
gauti Lietuvos

ros solistės Elzbietos Kordą*
jų plokitolą. Kaina $6.00. ' 

Palto

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 7983347

Tiesiai ii Worcenterio siun- 
čiam Įvairina siuntinius Į Uotu. 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
pietus! Siuntiniai nudaromi iš

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.:

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAM

IŠ BOSTONO | LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos

reaeeeeeeaeeeee********' jjiiMfi i-rrrrrrrrfrrrrrrrrrriTrrrrr—r—*—*

Laisvės Varpas
j LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mam. 02402. TaL 586-7209

avo, maisto ir
nią. Turime vietoje Įvairią via. 
tinla gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai še- 
measis kainomis. Be to, siunčia
mo nustotą, pinigus ir galite už- 
oakyti Ją gamybos prekes, čia

ton vietojo galio pasirinkti uŠ>

garantuotas

mintomis kainomis. . 
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
ialdytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo dieuoasiB

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
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South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

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

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vsL ryto iki 3:30 vaL 
po pietą,

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryte Iki 5:30 vaL 
vakare. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

P> A. R A R
už nemažesnius kaip 31,000 dvieju 
metą įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrąją ton rūšim indėliai duoda 
6.27% pelne)

. '/i- »» —
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už visus kitus indėlius mska

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prtokaitomi nuošimčiai — Pilnos drandimm 

Bankas veikia 109-tuosius metus. - P"

šio beako direktorią taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale au tarnautojais galima susikalbėti ir HetavtfkaL Tartas (Audi) ym

virš $274,000,000
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Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save Į svečios 
ar nuotoliniam apsigyveaimaL

tai ir sąainingaL Atsilanką įsiti- 
ktamito. Vedėjas A. Schyrinski

nuo 8 vaL ryto ild 2 vaL p.p^

susitarimą telefc
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
TaL 2880068

Trans-Adantk Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosU^ 
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 visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi b e 1 a u k i a n t — k e jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius Į Lietuvą ar perkant 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, Įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—6

šeštadieniais 9 •— 12 vaL

393 West Broadvvay, P.O3. 110
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 268-8784 
Visą skyrią vadėje Aldeoa
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