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Franco vis tiek liepė 
penkis sušaudyti

Jis nepaklausė nei visos Europos valstybių prašymo, 

nei popiežiaus Pauliaus VI asmeniško maldavimo pasi

gailėti baskų laisvės kovotojų. Dėl {jiems įvykdytos mir

ties bausmės kilo didžiausias pasipiktinimas Europoje, 

ir 12 valstybių atšaukė iš Madrido savo pasiuntinius.

Daug "politinių eksper-; vaizdu, "kad Franco despe- 
tų“, nurodydami į Portuga-i ratiškai stengiasi išlaikyti 
lijo- vidaus sąmyšius, dik- savo tironiją, kuri jau vis 
tatūrą nuvertus, tikėjo, kad: tiek griūva“
Ispanijos diktatorius Fran
co iš to pavyzdžio pasimo- Spėjama. kad po šių su-
kys, savo režimą sušvelnins šaudymų teroris.inė veikla 
ir leis 'kraštui palengva - Ispanijoje gali dar padidėti, 
normaliu keliu žengti į de-lnes jau dabar baskai grasi- 
mckratiją. Deja. pasirodo, į na taip pat kruvinai keršyti 
Ispanijos įvykiai rieda visai f^aticoj f\ aidžios gynėjam, 
atvirkščia linkme: senstan- Neabejotina, kad valdžia iš 
čio diktatoriau- Fanco ran- savo pusės taip pat imsis 
ka ne tik nešvelnėja, bet dar dar griežtesnių priemonių 
žymiai kietėja. prieš teroristus. Bet kaip

Liepos 25 d. prez. Fordas priėmė mažumų atolo vų delegacijų. Lietuviams joje atstovavo Altos 
'pirmininkas dr. Kazys Bobelis ir SLA pirmioln kas Povilas Dargis. Nuotraukoje matome prezi-

Naujos rezoliucijos 
Lietuvos reikalu

Stengiamasi išryškinti mintį, kad Helsinkio konfe

rencijos nutarimai, atmetantieji {galimybę jėga keisti po

karinius Europos rubežius, dar nėra Sovietų Sąjungos 

įvykdytų užgrobimų pripažinimas.

, Amerikos Lietuvių Tary- 
p i •-'-s • i • « ’ ba pianeša. kad yra gavusi 
C. JUClUtei paskirta vi.ą eilę tekstų naujų rėžo
mo ‘ liucijų. pasiūlytų kongrese

premija : ryšium su Helsinkio konfe-
Kipras Bielinis savo tęs-' rencijos deklaracija. Visos 

tamente 'buvo paskyręs ^os rezoliucijos gina Iaetu- 
, $3,000 už veikalą, kuriame yos.Ir kltV P»vei«tų Baltijos 
i būtų geriausiai pavaizduoti' teiS€S 1 laisvę, ypač
j pikti komunistų darbai. Šio-: pabrėzdamos žmogau* tei- 
' mis dienomis testamento i slli ^pažeidžiamumą.
įvykdytojo sudalyta komisi-1 _ .. ...................
jatuc požiūriu geriausia' Tokios rezoliucijos, jeigu 

dentą Fordą sveikinantis su P. Dargiu. Vidury dr. K. Bobelis, dešinėje kongresmanas Edvardas ‘ knvga pripažino dabar Bos- kongreso priim-
J. Denvinskis.

Kaip žinome, Ispanijoje
matėme Portugalijoje, po 
tokioj griežtos diktatūroj

tone gyvenančios Sibiro *»• paneigtų soviebni aiokr- 
tremtinės Elenos Juciūtės "imą, kad MV, pasrraayda- 
atsiminimus "Pėdo, mirti* "’os Helsinkio susitannų, 

tuo budu jau pnpažjsta ir
kone visą laiką vyksta opo- griuvimo dažniausiai iš po
zicijos pogrindinė veikla, I grindži o išlenda gerai or- 
kuri reiškiasi ir teroristi-i ganizuoti jau kitos diktatū- 
niais veiksmais. Palygina- rinės sistemos misionieriai 
mai neseniai BaškųWavės j komunistai.... ,
są jūdžio ir Antifašistinio Į
fronto nariai nužudė kelis Suomijoje ri/lkimai 
policininkus bei tautinės Į 
gvardijos karius. Po uolios nieko nepakeitė 
medžioklės Franco policijai
pasisekė suimti keletą tų Suomijos parlamento rin-

........................, kiniuose socialdemokratairevoliucionienų, ir 11 jų bu-, 2 iliko
vo nuteisti mirti. Tai šukele £ jš 200
visoje Europoje dideli pa- atstovy turŽ8 54. Antroje

vietoje su 40 atstovų stovi 
komunistai. į rinkimus ėję 
liaudies demokratų vardu. 
Trečioje vietoje liko centro 
partija su 39 atstovais, ket
virtoje konservatoriai su 35

sipiktinimą, ir demokratinės 
vyriausybė’, bei paskiri žy
mūs asmenys kreipėsi į dik
tatorių Franco,, kad šių te
roristų, kovojančių dėl bas
kų nepriklausomybės ar de
mokratinės santvarkos, taip 
griežtai nebaustų. Buvo ti- ara‘° al ’ 
kimasi, kad Franco šio de
mokratijų balso vi- dėlto 
paklausysiąs.

nas reikalavo pakelti net 
20%. bet tam pasipriešino 
Saudi Arabija.

Ta kaina nebus keičiama 
9 mėnesius.

Rugsėjo 20 d. sukako 75 metais 

New Yorke gyvenančiam advo-

Pakėlė naftos kainą Vėl kėsinosi į Fordo »»>w“ ir jai paskyrė $3000 (BaltijOS ,kJra5tų sovietines

10 procentų
; Vienoje kelias dienas po- 
sėdŽiavą -lfoteųltą rękepor 
tuojančių valstybių atstovai
nutarė nuo spalio 1 d. pa-*
kelti naftci kainą 10%. lra- J1**’ bandydama

kai fi.eikinosi su publika.

premiją,
gyvybę

Rugsėjo 5 d. Sscramento ^^yboS

metu amžiaus moteris From-' Spalio 3-4 dienomis Dėt-! “^^“komSS
jj nušauti. roito univemitetej^ssim.;^^^,^"

okupacijom teisėtumą, atseit 
j— palaimina ir Stalino-Hit- 
jlerio grobuonišką sutartį, 
į. Taipe tų rezoliucijų yra 
‘ir pasiūlymas sudaryti spe-

Antras pasikėsinimas bu
vo rugsėjo 22 d. San Fran
ci co mieste. Čia kėsinosi jį

poziumas tema "Naciona
lizmas SSSR ir Rytų Euro
poje. Brežnevui ir Kosygi
nui valdant“.

darbiavimo reikalams. Toji 
komisija sektų, kaip Helsin
kio susitarimą pasirašiusios 
šalys laikosi susitarimo nuo- 

Simpoziume dalyvaus ii -vPač ,kiek į“ ,iefi»

Atrodo, kad prezidentas 
socialdemokratams paves 
sudaryti naują vyriausybę, 
kuri bus koalicinė, kaip ligi 
šiol. i

Kaip dabar ryškėja, tero- 
ristės Patricios Hearst ir 
dviejų į prezidento Fordo 
gyvybę pasikėsinusių mote
rų bylose gynyba stengiasi 
"įrodyti“, kad jos visos bu
vusios ar esančios nesveiko 
proto, tad už savo veiksmus 
neatsakingos. Bet Hearst

Bet štai įvyko ne visai 
taip. kaip tikėtasi. Franco 
6 teroristams mirties baus-! 
mę pakeitė ilgų metų kalėji
mu. o 5 praeitą šeštadienį 
vis tiek buvo sušaudyti...

Toks kietas Franco val
džios sprendimas Europoje 
ir kitur sukėlė tikrą audrą.
Iki šiol jau 12 Europos vals
tybių atšaukė iš Madrido 
savo pasiuntinius Minios 
demonstrantų puolė Ispani
jos pasiuntinybes Paryžių- tokiu savęs "apkvailinimu 
je. Romoje. Bonnoj, Frank-I nėra patenkinto ir jau reiš- 
furte, Švedijoje, Norvegijo
je ir kitur. Kai kur jos ban
dytos padegti, ir policija 
tik didžiausiom pastangom 
vo= pajėgė jas apsaugoti 
nuo sunaikinimo.

kia nepasitikėjimą savo gy
nėju.

• SS

nušauti taip pat moteris .... ... ..
Moore. 45 m. amžiaus, bet lietuviai profesoriai: Tomas zmo^aUs teislll Reibimą. 

.... , , , . šalia jos stovėjęs buvęs jū- Remeikis, Leonas Sabaliū-
A;-ku, dabar pabrangs ir! kinkas sukliudė pataikyti nas. Algirdas Landsbergis.

: Leonardas Gerulaitis. Tš vi- i 
so dalyvaus apie 30 profe
sorių.

naftos gaminiai, o už gazoli- ; Drezidenta 
j no galioną reikės mokėtiu P

katui Steponui Briedžiui. Su- J centą ar pusantro daugiau
kaktuvininkas yra šakotos veik* 

los visuomenininkas, Amerikos Socialdemokratai
Lietuvių Socialdemokratų s-gos ‘ gavo smūgi 
centro komiteto narys. Linkime)

jam dar ilgų laimingų metų.
j Bremeno valstijoje įyy- 
’kusiuose rinkimuose ?ocial-

6% bai- 
turės 

52
atstovus iš KM). Krikščionys 
demokratai gavo 33% bal
sų, laisvieji demokratai —

j demokratai neteko
Badas Domininkonų;SUt bet V1S delt0 jie

; parlamente daigumą:
respublikoje

Dėl did-elOs sausros Do
mininkonų respublikoje ba-;'jgV-1’ 
dauja apie šeštadalis visų, 
gyventojų. Žmonės maitina-į §juo metu s(X.įaldemokra-

vaisla:s’ be* 11 Jau tai daugumą teturi tik Bre- 
trūksta. Jmene. Per paskutiniuosius

JAV labdaringoji CARE pusantrų metų jie daugu- 
organizacf’a parūpino kiek mos neteko Hamburge ir
maisto 500,000 gyventojų. Berlyne.

Moore policijai žinoma, 
kaip radikaliųjų narė.

Pagaliau leido vesti Nelegalios aukos 
prancūzę rinkimams

Siūloma, kad ta komisija 
būtų sudalyta iš senato, at
stovų rūmų. JAV preziden
to, gynybos departamento 
bei prekybos departamento 
a t tovu.

Komisijai būtų duota 
teisė apklausinėti liudinin
kus leisti knygas skelbti 

Sovietų administracija la- Phillips naftos bendrovė! protokolus, susirašinėjimus, 
bai ilgai neleido buvudam prisipažino, kad. 1970 ir,memorandumus ir įvairius 
sovietų šachmatų čempionui 1972 m. yra davusi $51,500 kjtus dokumentus, liečian- 
Spaskiui vesti prancūzę, dir- aukų 54 kongre.-manams, į čius įtarimo vykdymą ar 
bančią Prancūzijos amba- kurių skaičiuje buvo ’r For-į j0 laužymą. Komisija perio- 
sadcje Maskvoje. Pagaliau das. Sakoma, kad nė vienas, diskai duotų pranešimus 
po ilgu pastangų tas leidi- iš kongresmanų apie tas ne-Į senato ir atstotų rūmų na
mas dabar buvo gautas. legalias aukas nieko neži-1

noįes. (Bendrovės neturi 
Tai pavyzdys, kaip Sovie- teisės rinkimams stambių 

tų Sąjungoje tvarkomas pi- aukoti).
liečio net žmonos pasirinki
mo reikalas. Aiškėia. kad toji bendro

vė rėmė ir
kandidatė.Narkotikai nuodija 

JAV jaunimą

prezidentinius, nėra linkę 1 
| pasikeitimą“

nams.

Jau ir dabar išryškėjo 
davig' bė faktų, kaip sovie
tai Helsinkio su si’h rimus 
ai&kina tik savo naudai ir 

joki "idėjomis 
laisva emim-a- 

Iciia ar kitus politinio atly
džio ve’ik mus.

Akad. Sacharovas 
si į laisvąjį pasaulį laišku, 
InriesdamcH gftiti įkalintąjį 

_ _ ... , j . r,. laikraščio Veče redaktorių
Pažymėtina, kad j Fran- Vl.dimir, Oaipon. Ji. yn

Lr * “ * * • * * • a*1 nuteistas S metus kalėti,
kreipėsi ir popiežius Paulius.
VI, prarydamas nuteistųjų * * ’
nešaudvti, bet diktatorius ir! Sovietų laikraštis Izvesti- 
>0 balso nepaklausė. Jis ne- i* mirusį Egipto
paklausė kolektyvinio pra-j prezidentą Nasseri, visiškai 
šymo Europos Ekonominės, nepaminėdamas dabartinio 
Bendruomenės. Taigi, kaip. įpėdinio Sadato, kuris, 
Švedijo? premjeras Palme ’ ta**t7dMm*ris su Izraeliu, 
pareiškė, dabar visai aki-i-tojo sovietų malonės.

A. A. Inžinieriui

ANTANUI SKUDZINSKUI,• a
if t . * .

Lietuvių Fondo nariui ir Bostono Lietuvių Fondo 
vajaus pirmininkui, mirus, žmonai Jadvygai, 
giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautų-

Lietuvių Fondo 
Taryba ir Valdyba

Pikta buvo ir 
Eloise

Bostono mokytojai
Plataus masto tvrimai ro- a _

do, kad 48% aukštesniųjų c/rii&lg baigė 
mokyklų mokinių ir 64%
universitetų studentų vienu Daugiau karp savaitę 
ar kitu atveju yra bandę streikavo apie 5 W0 Bosto-
"ragauti“ narkotikų. įskai- no. mo*<y*<*y moky-j Floridoje ir Alaibamoje
tant ir marijuaną. 26% mo- tojų. Teisėjas, norėdamas tą -siautęs viesulas Eloise. ku- 
kiniu ir 41% studentu nar- streiką palaužti, mokytojų j n’ę ^a'p jr visi kiti, įprasta 
ikotikus vaitoja* pr/toviai, unM ėm® bausti net po $25, vadintj moteriškais vardais 
ypač daug jų tarpe yra ma- už streikuotą dieną ir. padarė apie $300 mil. nuo- 
rijuanos rūkytojų. įsakė kasdien po 12 valandų («toliu. Ypač nukentėjo Fort

ve ti derybas, kuriose tarpi-: Waltcn Beach. Destin. Pa- 
Tai tikrai liūdnas faktas, ninkavo du federaliniai tar- narna City sritys. Pennsyl- 

ne gi šie asmenys vėliau no- pininkai. : vaniioje viesulas sukėlė po-
rės vadcrauti krašto politi- • itvynį, vra žmonių aukų ir
niam ar kultūriniam g>*ve- Pagaliau praeitą pirma-: buvo apie $150 milionų nuo- 
nimui. dienį streikas baigėsi. įstolių.
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Mažieji didelėje tikrovėje
Kokios spalvos ir kokia ideali demokratija bebūtų, visais nariais, miesto etnologei Nelly Sepulveda buvo. 

kaip ten prieš įstatymus popieriaus lape visi piliečiai būtų įteiktas visų (virš 30-ties) Bostono apylinkės organizacijų* 
sulyginti. — tikrovėje "mažieji“ vis tieik yra didesnių ir sąrašas su trumpais apibūdinimais ir pirmininkų adresais, * 
gausesnių alkūnėmis nustumiami į pakraštį, nors tai būtų * kultui o? darbuotojų ir menininkų (dailininkų, kompozi- 
daromą ir gana švelniai bei mandagiai. Ta tiesa neabejo-Į torių, solistų ir t.t.) sąrašas ir adresai, ir straipsnių kopi

Minėjome, kad burmistro įstaiga iš musų komiteto kultūringai pareikšti savo nepasitenkinimą. Ligi šiol dau- 
gavo daug žinių apie Bostono lietuvius. Be žodinių pasi- giau tik patys šarvo tarpe kalbė’jomės, kad programa mums 
kalbėjimų su Lietuvių Enciklopedijos atstovu, šv. Petro nepatiko. Jau laikas tą kalbą nukreipti ii- į stoties ausį. 
lietuvių parapijoj klebonu ir paties Bicentennial komiteto Stoties antrašas:

tinai galioja ir demokratinėje Amerikoje, kur taip pat ’ jos iš Encyclopedia Lituanica ir kitų informacinių leidi- 
visi "lygūs ir lygiateisiai“, tik dauguma truputį "lygesnė“ j nių. Gi visa rita medžiaga, kaip irgi minėjome, per bur- 
už mažumą. Juk to kabutinio lygumo padalinys yra ir čia | mistro įstaigą tapo prieinama ir 5-tojo kanalo žmonėms, 
vykstančios rasinės riaušės, ir kova dėl mokyklų, ir dėl

Savo nuožiūra vadovaudamiesi mūsų sudaryta infor
macija, pa tavieji liepos mėn. pradėjo kreiptis į paskiras 
lietuvių organizacijas bei asmenis pilnesnio vaizdo susi
darymo tikslais. Televizininkai aplankė So. Bostono lie 
tuvių parapiją. "Keleivio“ redakciją, matėsi su "Garso 
3angu“ kolektyvo nariais, su Enciklopedijos darbuotoju 
Mykolu Drunga, istoriku Algirdu Budreckiu, veikėja Fe
licija Grendalyte. adv. Zuzana Šalniene ir kitai?. Visi šie 
asmenys suteikė papildomų informacijų, o Alg. Budrec
kis dar įspraudė pluoštą gerai sutvarkytos, dalinai niekur 
ligi to laiko nepasirodžiusios, medžiagos apie pačią anks
tyvąją Bostono lietuvių istoriją

Vienok, nors televizininkai vasaros metu taip ir lan
kėsi pas mūsų žmones, jie nesileisdavo į kalbas apie tai, 
ką ir kaip jie žada filmuoti, vis sakydami, kad dar tik 
renką medžiagą. Svarbiausia, niekuomet neklausdavo, o 
ką gi patys lietuviai norėtų apie save pamatyti, kokie jų 
būtų pageidavimai dėl programos pobūdžio ir turinio. 
Gi kai jau viskas buvo susukta, nebuvo jokios konsulta
cijos su lietuvių komitetu prieš paleidžiant programą 
bangomis.

balso didžiojoje spaudoje ir televizijoje, 
jų atstovavimo valdžioje.

Pagaliau ir pats faktas, kad "mažosioms“ tautinėms 
grupėms bent didžiųjų tautinių švenčių metu reikia skir
ti atskirus dolerių fondus ir specialiai kelioliką minučių 
televizijos programose, rodo, kad dar toli gražu ne visi, 
ne visada ir ne lygiai prileidžiami prie didžiųjų fondų ir 
kitų kultūrinių galimybių. O ir prisigrūdus prie to bend
rojo stalo, vis dar to lygaus ir draugiško
vimo trūksta, ir gana.

"mažųjų“ dėl

"mažojo“ trakta-

Pereitą karią mes jau esame pasisakę dėl nevykusios 
lietuviškos televizijos programos 5-jame kanale rugsėjo 
5 dieną. Dabar čia spausdiname gana platų tuo reikalu 
Lietuvių Bicentennial Komiteto paaiškinimą viso to kelio 
į mūsų "lygų reprezentavimąsi“ ir tuos pakelės akmenis, 
per kuriuos teko perlipti. Kitą kartą tikimės pateikti dar 
pluoštą tokių šį reikalą liečiančių "atsiminimų“ tų, kurie 
dalyvavo televizijos programoje, atstovaudami mūsų 
"tautinei mažumai“.

General Manager 
WCVB-TV Channel 5 
5TV Place

Needham, Mass. 02192 
Telef. 449-0400

Bostono Bicentennial Komitetas

Kaip darbuojasi sovietinis 
cenzorius

rimas, kad Kennedis buvo 
Dalias nušautas ne vieno 
asmens.

Nors Kennedžių šeima 
Warren komisijos sprendi
mu- patenkinta ir bylos at- 

I naujinimo nenori, bet da- 
j bar. pradėjus visokioms piš- 
talietininkėms šaudyti i pre- 

, zidentą Fordą, žymiai su- 
!c*l’»rėio galimybė ir nraei- 
j ties teroristine veiklą iš nau- 
| jo ir nuodugniau pa^ilden- 
! ti. Atrodo, kad tam bus lin
kęs ir senatas.

OPTIMIZMO LAŠAS

S<?7. Kai kuri am<*rikiet”kon 
‘•'nauda i Vra 'Visur e lavų 
bizūne su sovietais stengia
si mūvėti f^ana švinas ner- 
cnp»ktvv?s. TvfyJinėrima kad 
tai kelia1? atžvilgiais 
naudinga Amerikai.

Sc/.ietai, grūdu trūkumo 
prispirti, verčiami mokėti 
auks e nę javų pervežimo 
kainą. Tai duosią daugiau 
darbo JAV jūrininkams ir 
didesnio pelno laivų krovė
jams.

Ilgo termino glūdų preky-

jau seniai straipsniu apie Dogonadzės 
avo re ikarams vis persi- teoriją. Straipsnio, tiesa, šį- 
paus iindavo užsieniuose į- kart cenzūra neišmetė, bet 

. airicmis kalbomi- Oeidžia- nubraukė Levičio pavardę, 
muosius mokslinius žuma- nes tas norėjo gauti leidimą 
lūs ir knygas, niekam už tai i'Važiuoti į Izraelį ir pateko 
iė dėkui nepasakydama. Tu- į valdžios nemalonę.
•ėdama daugiausia politinių,
sumetimų, ji 1973 m. pasi-j Kartais, deja. ir cenzoriai 
’ ašė tauptautinę autorinių. šį tą žiauriai pražiopso. Vie- 
4e’riu giriarii. kuri draudžia i name "Nature“ žurnalo nu- 
‘okius dalvkus. P?bar jau ir meryje neseniai buvo iš- 
įi turi prašvti leisti šį ar ta spausdintas Mordovijos sto- 
rer ispau^dinti ar išsiversti vykioje laikomo K. A. Liu- 
ir įsipareigoti mckėti hono- barskio laiškas, kuriame jis 

.....................vy

Sąjunga

rams.

Anksčiau, kai jokios su-
rį • D 1 X •* I 1 ° tartys nevaržė, užsienio
/VtflC 1 | PYl|fr|l|l KATI91A Programai užpildyti stotis kvietėsi A. Ghapliką, Z.'kraštai net nepamatydavo
“J O a 1 nuuuię šalnienę. R. Šležą, P. Krakonį ir O. Ivaškienės šokėjus., rių persispausdintųjų ir jau

v Tačiau tenka pabrėžti, kad, mūsų žiniomis, nė patys kai- SUSC|.lėtintųjų leidinių. O
Mūsų visuomenėje kursuoja nuomonė, ,kad uz nevy- ; Mėtojai nebuvo patenkinti matytu rezultatu. Pirmiausia.: dslbar jau aiškėja, kaip juo- 

kusią 5-tojo televizijos kanalo lietuvišką programą reikia ; kai kuriais iš jų nebuvo j- anksto 5^^ dėl klausi- se pasidarbuoja sovietine
kaltinti Lietuvių Bicentennial komitetą ar joje pasiro
džiusius asmenis. Šia proga norime pateikti keletą faktų, |kurje klausimai ištikiųjų buvo banalūs ("Papasakoti ko- Sumala-
kurie, gal būt, vers tokios nuomonės atsisakyti. ! kj lietuvišką anekdotą“), į kuriuos greitai ir įdomiai ..g^ce™davė toriim?pe!l

Minimą programą ruošė ne lietuviai (ir nei latviai, ’gali «***'.» televizijos programų įnamiai. Tre- sispa(Isdinti jo tek8t» gu aą- 
nei estai), o pate 5-tasis kanalas. Šita aplinkybė buvusi čia, kai kunems kalbėtojams, norėjusiems savo mintis lyga, kad bus atsiųsta tam 
įsakmiai išaiškinta pirmajame stoties vadovybės susiti- Papiki. paryškinta, sklandžiau išreikšti ai is naujo per- tikras egzempliorių skanaus 
•kime su įvairių tautybių atstovais š. m. balandžio mėn. kalbėti b™> pranešta, kad nebeliko daugiau tirščio fil- tos sovietines laidos ir dar 
viduryje. Tuomet buvo palbrėžta, jog ū-ta-is kanalas pats ™°>.katl (Įu0'as kiekis jau visas sunaudotas. Ketvirta, kai šie ie pnmo ■ J*®i 
rinks medžiagą filmui, .pats ją apdoros ir pats suredaguos k«™Į Pasisakymai buvo taip sutrumpinta ir sukirpti, kad laukta, kol atos
galutinį rezultatą. Programos vykdytojais - “prodiūse- tos vietos, kunos, jų paoių nuomone, buvo pačios įdomiau- to
riais“ buvo pristatyti Paul LaCamera ir Stephen Schlovv. SIOS’ taP° lsleIst,>s- š,talP ■’>"«» paaiškinimas apie dabar- la- ''■aname oc

mų: jie buvo priversti šnekėti ekspromptu. Antra, kai, cenzūra.

prašo daiyti sovietinei 
riausybei įtakos, krd to- ,ba būsianti labai naudinga 
kiems, kaip jisai, būtu lei- farmeriams, nes jie iš anks- 
džiama gauti moksliniu? Į to turėsią garantuotą savo 
žurnalus, nes be savo srities • gaminiams rinką, o. be to, 
literatūros uždaryti jie atsi-, esą staigiai nepakilsiančios 
lieką ir tai reiškia profesinę Į ir vidaus rinkoje kviečių ar 
mirtį. Tą laišką cenzorius kitų glūdų bei jų gaminių 
bus pramiegojęs — skundas kaino?.
buvo perspausdinta? ir so
vietinėje žurnalo laidoje.

KAS TIKRAI NUŽUDĖ 
PREZ. KENNEDĮ?

Į Už javus tikimasi mainais 
Įgauti sovietinės alyvos, ku- 
’ rios Amerikai vis trūksta.

• Tam optimizmui pridi- 
; dinti keliama dar ir propa- 

Pastaruoju metu vėl atgy- gandinę nauda. Esą. Krem- 
ja jau buvęs išspręstas klau- Jius turis viešai prisipažin- 
simas, kas yra tikrasis 1963 ti, kad be Amerikos paigal- 
metais įvykdyto prez. John bos ji? netgalįs savo pilie- 
Kennedžio nužudymo orga- čiams patiekti ant stalo gau-

Nors kadaise sesnio ir geresnio maisto 
tam klausimui davinio. Tai esąs Maskvą į- 

0 Wa-

tinį Lietuvos vargą po rusais ir eilė spalvingesnių momen- ceryje buvo a' ? nizatorius?
Svarbu suprasti, jog pabaltiečiams bei kitiems reika- tų is Bostono lietuvių istorijos. Galop, net ir estetams vie- ,.;g R laWo5 din-! aiškinti sudaryta vadinamo- žeidžiantis faktas,

lai toii gražu nebuvo pristatyti kad ir šitokiu būdu: na, nokios ar kitokios išvaizdos pristatymas dar ir kaip pn- ?(} K kiekvieno numerio vi-' ji Warren komisija buvo shingtono stiprus ginklą? ir 
mes, televizijos stotis, štai Jums paskiriame pusę valan- klauso nuo sumanaus televizijos kameros vartojimo, kuris dutiniškai dingsta maždaug nusprendusi, kad Kennedį įrodymas savo ekonominio 
dos. o Jūs tik duokite, tik parodykite, ką Jūs turite ge- keliais atvejais buvo ‘jei ne plikai nemokšiškas, tai bent po viena straipsnį, ir kartais,1 nužudė tik savo iniciatyva pranašumo.
riausio! Ne, priešingai, stoties pareigūnai pakartotinai pa- jau visai neprisitaikąs prie sąlygų, visai atikištinis. • fcaip sakoma, net sunku at- įr pats vienas Lee Harwey:
reiškė, kad stotis pati išstudijuos pabaltiečių veiklą, pati . .. • A . spėti, dėl ko cenzūra neno- Oswsldas. bet kadangi tą' Bet yra irjkitų nuomonių,
nuspręs, ką ir kaip rodyti. Jie pabrėžė, kad stotis turi sa- . kalbėtojams būtų buvę iš anksto pnstatyti sto- rb ,kad dalyk a paskaitytų Oswaldą tuoj pat nužudė ^ar įtikinamiau įro-
vuosiu? tyrinėtojus (researchers), kuriems patarėju tar- ties klausimai, jeigu tie .patjs klausimai būtų buvę labiau sovietiniai mokslininkai. *Jack Ruby ir pradėjo keis-
nauja prof. Oscar Handlin. Amerikos tautinių mažumų ^ieškoti ir sistemingi, jeigu filmuojant būtų buvę pai ody- 
eksnertas ‘<*au&iau meninės nuovokos ir jeigu, tos visos žaliavos

i redakcija būtų buvusi kriuo-pštesnė,'-U taį be abejo,.ir 
Kelias savaites po šio infonnacinio susirinkimo su- ’ rezu]tatas būtų išėjęs daug geresnes. visus šiuos 

silipdė ir Lietuvių Bicentennial komitetas, kuris tuoj pat j Jeigu“ laiką atsakomybę nešėsi pati stotis.
pradėjo darbą su bumistro į taiga, organizuojančia ma-J d ka(J ,baltic(..ius vaduojančios ogia-
zumų menesius miesto ribose. Su šia įstaiga i? karto buvo . . .. ... ... v. - m-• - i •* i j v • i • * . .. . r» mos parengimui pati televizijos stotis nepaskyrė reikiamovisai kitoks darbų pasiskirstymas, negu su stotimi. Bur-1 ,. r. ... .
mistro įstaiga pasakė oi^anizuosianti pabaltiečių paren-
gimus ta prasme, kad ieėkosianti vietų, susitarsianti dėl I .. .. ................ ... .. . ... ...
±b^xtx^sz±rxkit,j °rgani2acrj,i atft°vai nufp,cn<iė p,ašyti pasimatym°
ramą, net patiems lietuviams, lamams ir estams paliK jo , reika] vef).ju Robert M Bennett Po.
sianti uždavinį nu?tatyti pareiginių pobūdį bei turini. Gi

r. , . j- ' tose aplinkybėse mirti ar žū-' demokratijos priešą, kad sis
Kadangi perspausdina- ti kitj Hudiniirkai, tai ėmė bot« pa.lčeesnis pakelti ne- 

nuėji leidimai skinami ne aidsK ir »hoinn«s ar Wnr bų Amenkos kapitalistą ant platesniam skaitytojui, bet ^komSoj“’byloms-,kartuvių...
daigiau ribotam mokslinių kass= tiP«a i
įstaigų ir mokslininkų skai- 4 f O pačių sovietu propa-
čiui. tai cenzoriai net per- Dabar, senato komisijai, a^toa, kad Sovietų
daug nesistengia paslėpti tyrinėjant JAV saugumo! Sąjunga Amerikos javus 
savo daibo pėdsakų. Kad veiklą, tų įtarimų atsirado Perkantl tlk dėl to, kad a-

televizijos stotis, pasak burmistro pareigūnų, pati imsian- 
ti visą atsakomybę už programos realizavimą nuo pra
džios iki galo. Todėl televizija ir nelaukianti iš pabaltie
čių kokio plano, skripto ar iš jų pačių iniciatyvos kylan
čių pasiūlymų; visą reikalingą medžiagą ji pati su?ira- 
sianti, kai tik reikės.

Susiiūpinę šitokia padėtimi, mūsų komiteto atstovai 
gegužės mėn. visgi patys kreipėsi į stotį, klausdami, iš kur 
ana mananti susigraibyti reikalingą apie pabaltiečių?' 
informaciją. Programos "prodiuseris“ Paul LaCamefa 
pareiškė, kad jis informacinę medžiagą gaunąs rš bur
mistro įstaigos, kuri, iš tiesų, jau buvo mūsų pačių stropiai 
tuo atžvilgiu aprūpinama. LaCamera taip pat pastebėjo, 
kad jis filmavimo darbą pradėsiąs tik liepos - rugpiūčio 
mėnesiais ir iki to laiko turėsiąs apsčiai progos su mumis

kalbyje lietuviai norėtų sužinoti, kodėl stoties personalas 
į apie mus sukamą filmą pažiūrėjo lyg ir pro pirštus. Ta 
pačia proga bus pasiūlyta ir visai konkreti mintis ateičiai.

Būtent, didelis ir mėgiamas 5-tasis kanalas juk galėtų 
įsivesti nuolatinę savaitinę programą, skirtą tautinėms 
mažumoms. Bostone tokių yra daug. ir pasikeisdamos jos 
tikrai sugebėtų užpildyti savaitinė? programos turinį. Lė- 
?as jai išlaikyti turėtų skirti pati stotis, kurio?, vardu ta 
programa ir eitų. O kad programos turinys iš tiesų būtų 
taiklus ir atstovautų vaizduojamųjų noras, stotis turėtų 
samdytis "prodiuserius“ aiba bent konsultantus iš pačių 
tautinių grupių tarpo. Tai įgalintų stotį paruošti tokias 
programas, kuriomis lietuviai ir kitos nustumtos mažumos 
galėtų džiaugtis.

Gal iš tikrųjų nėra to blogio, kuris neišeitų į gerą.

išmestųjų straipsnių vietos visai naujų, ir komisijos na- 
ner daug nebaltuotų ir nesi- rys sen> Richard S. Schwei- 
mestų į akis. jos užkamšo- ragina bylą nagrinėti iš 
mos skelbimais. O kai dėl iš- naujo. Mat, paaiškėjo daug 
braukiamųujų ?traipsniu su- tada nežinotų ar nuslėptų 
mažėja puslapių, tai jie iš faktų:
naujo pernumeraojgfmi, bet
kariais šalia paliekama pus-j Prezidento Kennedžio žu- 
lapiuose ir senoji numera- dikas Oswald esąs buvęs 
•ija. j ČIA agentas, kuris gal kar-

„ 4 . ... i tu diibęs ir priedo naudai.
Butai taip pat jau turėjo j OswaMą nužudęs Ruby

progos susipažinti, kaip so- buvę? taip pat FBI agentas, 
vietinė cenzūra patvarko

meriikiečiai maldaują gelbėti 
ju "griūvančia“ ekonominę 
sistemą, už tai siūlydami vi
sokių patarnavimų.

en mokslininkų mėgiamą 
žurnalą "Nature“. Viename 
to žurnalo numeryje cenzo
riai i’metė mokslinį straips
nį ir įdėjo knygų skelbimą. 
Straipsni? mokslininkams 
nebūtų pakenkęs, bet jis pa
rašytas dr. Žores Medvedev. 
ruso. kuris dabar dirba Bri
tanijoje ir iš kurio buvo at
imtas sovietinis pasas. Taigi 
reikalas perdaug aiškus: 
Medvedevas ne režimo žmo-

nuoipažinti. Tuomet jisai buvo įspėtas, kad vasaros metu j ^^3 mums padarytą meškos patarnavimą gal reikėtų 
Bostono lietuvių tarpe veikla gerokai susilpnėja ir kad j 3^^ kaip paskatinimą ir progą feikovoti pastovią vie- 
filmavimą būtų gerai pradėti jau dabar. Pvz., jam buvo į ų gaV0 miesto televizijos ekranuose. Tai didelis žygis, bet 
nurodyta lituanistinė mokykla, ir jis buvo paprašytas nu- ir Kudirkos Bostone pradėtas išvadavimas iš bolševikų .... _ . .

. filmuoti iš jos vaizdų, kol ji dar neišsiskirstė vasaros nMn) buvo nemažas. Bent pradėkime pirmuosius žing?- •į^ebegaTeltrit
atostogų. LaCamera apgailestaudamas atsake, kad sto- .aunje jau neoegan egzis-

. ties nustatytas tvarkrasis neleidžia jam jau dabar pradėti. tuoti.
filmuoti lietuvius ir kad, be to, unijos taisyklės nelei- Todėl prašome savųjų per daug ant mūsų nepykti, Panašiai yra atsitikę su 
džiančios šeštadieniais filmuoti nieko kita. kaip tik aktu- o vietoj to ištiesti taip reikalingą pagalbos ranką, šiuo britų chemikų draugijos žur- 
alias žinias. metu reikėtų stočiai laišku arba telefonu kategoriškai, bet nale išspausdintuoju Levič

Tuo metu Kennedis esąs 
davęs įsakymą nužudyti 
Fidel Castro, ir tas. keršyda
mas už tokias pastangas, ga
lėjęs suorganizuoti Kenne
džio nužudymą.

Apie nužudymo planą, 
net vietą ir datą, FBI įstai
ga kažkurio asmens buvusi 
tiksliai painformuota, bet 
prezidentas nebuvęs tinka
mai apsaugotas.

Daug šią bylą liečiančių 
dokumentų dar ir dabar yra 
"slapti“ ir nepaskelbti, o tai 
irgi kelią įtarimą.

| ŽMONIŲ NUOMONĖS

Per atitinkamų institutų 
apklausinėjimus buvo pa
reikštos tokios nuomonės a- 
pie dabartinį JAV gyveni
mą:

Kalifornijos kirpėjas: 
"Turtingieji turtėja, vargšai 
dar labiau vargsta, o viduri
nioji klasė naudojasi.“

Massachusetts sunkveži
mių vairuotojas pensinin
kas : "Aš gaunu $250 pensi
jos per mėnesį, o pragyveni
mas kainuoja $600. Reikės 
parduoti namus.“

Miamy Beatch moteris: 
"Niekas neturi niekuo pasi
tikėjimo.“

New Yorko moteris: "Aš 
e?u sah-o buto belaisvė.“

Bbnkininkas: "Nebojant 
visu blogybių Amerika yra

Be to, vis kartojamas įta- geriausias kraštas pasauly“.

r
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Rusai okupantai, ialiu ii Lietuvos!

Bylos nr. 24 atšaka 
Vilnioje

Rafo VACLOVAS SEVRUKAS

Clevelando dainininkai Bostone
Beeitai Hali salėje — Ginos 
Čapkauskienės koncertas.

i
Du sukaktuvininkai

Kuo rūpinasi Utenos 

vyr. gydytojas

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika nr. 16 paskel
bė šitokį Utenos centrinės 
ligoninės sienra'štyje ”Tie- 
sos žodis“ vyr. gydytojo įsa
kymą:

„Utenos rajone dirba 90 
gydytojų, iš jų 79 rajono 
centrinėje ligoninėje,

Atsiprašom, mes ne vagys.... . .. . - . • • x .
Kaip kiekviena socialine grupe, tarp ir disidentai 

šakių rajono Tėvynės! kalboje vaitoja savitų pavadinimų. Pavyzdžiui, visus as- 
kolchozo Jankų ir Lekėčių] menis, kurie buvo teisti ar bent saugumo tardyti ryšium 
kaimų fermose pradėjo Į su Maskvos „Einamųjų įvykių kronika“, jie vadina „Bylos 
dingti karvės. Ieškota pla- Nr. 24“ dalyviais. Lietuvių tarpe panašiai išgarsėjo byla 

Nr. 345, kai tardė ir teisė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“ rengėjus ir padėjėjus. (Ši byla dar nebaigta).

310 i

ioje apylinkėje, bet—juod
margių nė kvapo.

Pagaliau vienas kaitas 
nemelavo — vagys buvo su- 

| rasti.
„Atsiprašom, mes ne va- 

uvs. Iš viso šis žodis mums

Bylos Nr. 24 atšaka

Be regimo entuziazmo, 
gal ir be pareigos jausmo 
pradedam įbėgti į kultūri
nių renginių naują sezoną. 
Jeigu jis bus sėkmingas ir 
nestokos laikytojų—kitą pa
vasarį galėsim pasidžiaug- 

savo gyvastingumu, jei 
nugrimsim į abejingumą ir 
užsidarysim asmeniškų po
būvėlių pastogėse^ tur būt, 
gan greit ir visai užges mū
sų kultūrinių renginių žibu
riai.

miko’j. Žinoma, tai nėra pro
fesionalų dainininkų okte
tas, bet ir mėgėjiškumo ri
bas jis yra aukštokai peršo
kęs. Oktetui ir solistei akom
panavo pats Rylas Babic
kas.

Rimtoji koncerto dalis 
buvo paties R. Babicko per
pinta M. K. Čiurlionio dai 
nų pynė, su fortepioninėm 
įtalpom bene vienuolika ar

Adv. Steponui Briedžiui 
rugsėjo 20 d. sukako 75 me* 
ai, o jo motina Antanina 

rugsėjo 15 d. baigė 100 me- 
,ų. Tai tikrai retas įvykis.

Ką tik gavome

vidurinio medicinos perso-1 
nalo.

Utenos medicinos dar-'sios autotransporto įmones 
buotojų darbas, vykdant. vairuotojai Antanas Bart- 
mokslinę paterialinę pašau-; kus. Zijatas Iškajevas, Kęs- 
lėžiūrą. įvertintas patenki- luti? Šidiškis ir Lionginas 
namai. Rajono centrinės Ii- Zakšauskas. Pastarieji du 
goninės ateistinės propa- net darbo spartuolio pažy- 
gandos komisiją aktyvesnio mojimus paklojo. Žiūrėkite,

negražiai skamba.“ — mu- 
! sėsi į krūtinę Kauno pirmo-

kekie mes nusipelnę, kaip 
mus vertina ir gerbia prof-

Medicinos darbuotojai la-! ?«un?os ',iet°S,. komitetas, 
bai dažna, susitinka su Ilgo- Taj?j . „
mu - žmogum, sunkiose į.
genimo sduaepo^e: ligos.,, sulipdavo, o 
skausmo, kančių bukleje.j.

darbo per 
vystė.

1974 metus neiš-

„Byla Nr. 24“ buvo pradėta rengti 1972 metų sausio 
mėnesį. Jos tikslas buvo — sužlugdyti demokratinį sąjū 
dį Tarybų Sąjungoje. Ne tik Maskvoje, bet ir daugelyje 
kitų miestų, visuose imperijos pakraščiuose masės žmonių 
buvo areštuojamos ir tardomos. Bylos finalas buvo — Ja- 
kiro ir Krasino nuteisimas bei laikinas Maskvos „Kloni 
kos“ sustabdymas 1973 metų rudenį.

Lietuvoje anos maskvinės bylos tiesioginė atšaka 
arba lyg besiplečiančio vėžio ligos šalutinis auglys, atro
dė taip:

1972 metų sausio 14 d. Vilniuje ir Kėdainiuose buvo 
padalytos kratos pas dešimtį asmenų. Į Vilniaus saugumo 
įstaigą buvo paimta tardyti apie 20-25 asmenys. Jų tarpe 
Viktoras Petkus, Antanas Terleckas. Stasys Jakas. Vladi
miras Gražulis, Pianas Radžiūnas ir kiti.

Tardymas truko ir kitą dieną, o vakare man ir Jakui 
buvo pateiktas kaltinimas: antitarybinė agitacija ir pro-

dvylika Čiurlionio harmoni 
• zuotų (liet liaudies dainų 

Rugsėjo 20 d. 7 vai. 30 Oktetas su soliste Grigaliū- 
min. vak. So. Bostono Lie-inaite jautriai padainavo 
tuvių Piliečių d-jos III a. sa-; šešias dainas — ir tai buvo
ej L.B. Bo tono apylinkės. gražus M. K. Čiurlionio pa- 
valdyba, pirmininkaujama gerbimas.
Ant. Matjoškos. surengė

lz

Tokiose situacijose žmogus as a^ežda\o “ paganda. Mane areštavo, o iš Jako — Vilniaus inžinieri-
, , * • j i vo Jonui Krasauskui Norei- . . . . • _x-x x , • . idaug ką mąsto. į daug ką 
pažiūri kitokiomis akimis. 
Šios būklės ypač vi a palan

nio statybos instituto gamybinio apmokymo meistro —

tradicinę Tautos šventę — 
vysk. Motiejaus Valančiaus 
ir dail. M. K. Čiurlionio mi
nėjimą. Pagarba lietuvių 
tautos praeičiai yra tikroji 
Tautos šventės prasmė. Tad 
bendruomenininkai atliko 
pagirtiną darbą, nes šie me
tai yra minėtų mūsų tautos 
didžiųjų vyrų metai. Deja, 
Bostono ir jo apylinkių lie
tuviai kvietimo neišgirdo. 
Valančiaus ir Čiurlionio mi
nėjimas Bo-tone vargu išsi
vers be skylės kišenėj.

Kito* Clevelando okteto 
dainos — beveik tik estradi
nė muzika, su geni skoniu 
atrinkta. Minėtini šie pa
dainuotų dainų autoriai: J

kr-kėse ir kitiem. Tai vagių . . .. .... ....... . , x. . . ,
gaujai dar priklausė P Paeme pasižadėjimą nepasisalinti ir atvykti, kai bus pa- 

o.v. , Mak5imav-USi RarnutiSi šauktas tolesnio tardymo.
klos materialistinei pašau,e-, Rožkus Kęs,utis šidski?. ' D»72 m. lapkričio 22-27 dienomis byla buvo spren-, kelti mūsų nuotaikas iš Cle-

Iš- džiama LTSR Aukščiausiajame teisme. Pagal LĮSK bau-i vėl and o atvyko solistė I.

Mūsų renginį padabinti 
dainom, praskaidrinti ir pa

formuoti. Deja, los! Mingti A Rartkus> z
a cijos ’e ai J»nau< 2)a'’kaievas. P. Maksimavičius ūžiamojo Kodekso pan pritaikytą 68 straipsnį, o Jakui Grigaliūnaitė ir žinomas vy- 
u^ymui3 ^IndhriduavSam* „bausti ketveriem, L. Žak- 199-1, mes ątsidūrėme ”ąntitarytnmnką“ tarpe. Čia tinka rų balsų-oktetąs, vadovauja

darbui dar neskiriame dė-. .. ves atėmimomesio. Į „ ___
savo oponentus visada ąpsadkik sOciaUztbo priešais“, Ma 
no „nusikaltimas“! be to, tapo paikelta# į aukštesnį laips- ?lo!Tl 
nį — i pavojingo valstybinio nusikaitimo“. Už to sveikhwm 
kius pačius verksmus man taikomas vienas straipsnis, o
Jakui — kitas. Kodėl? O todėl, kad Jakas į statistikos I. Grigaliūnaitė — kame- 

„Lietuvos TSR kūrybiniu rėmus būtų įtrauktas kartu su tuo, kuris išgėręs suplėšė rinė dainininkė, turinti ma-

žiūrai

Individualus ateistinis 
darbas turi būti -vedamas 
atsižvelgiant į tikinčiojo 
amžių, sveikatos būklę, ne-Į 
turi kenkti profesiniam? už-J 
daviniams. Mūsų gydytojai]

is dviem metam lais- priminti Ląono Trockio, buvusio Lenino bendražygio, pa- irtas Ryto Babicko. Kurie 
ėmimo, o K. Šidiškis stabą. 1936 .metais jis kad tarybinė „piurogratya buvom ir koncerto pašiklau- 
•kum po pusantrų me- teeivo oodnentūs visada amsabkih sOcializtho nriešais“. Ma- ?^Tn nenųsivylėm. tižiu-<u Počkum 

tų lygtinai.

Mažai dėmesio naujai 

dramaturgijai

šypsenom 
mais Clevelando

ir ploji- 
daininin*

Rudenys ir pavasariai,
I dalis, parašė Albinas Ba
ranauskas, 350 psl., kaina 
— $6.00.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Pagaire, premijuotas ro
manas. parašė Jurgis Gliau
dą, 270 psl., kaina $4.50.
Lietuvių Darbininkų Drau- 

Weill ir F. ė* j* ^cw Yorke, 104 psl.,
kūrinius har- f°rmato» daug iliust

racijų. kaina $3.00.
Rūtelės aitvaras, —nauja 

poemėlė vaikams, dailiai su-

Stankūnas. K. Griauzdė, A.
Bražinskas. G. Gudauskie
nė. V. Bagdonas, J. Raudo
nikis, T. Makačinas, N. Lu- 
boff, M. Novikas, R. Bie
liauskas, A. Jakavičius, S.
Rombeng, K.
Loewe. Visu?
monizavo ir oktetui pritaikė 
Rytas Babickas, svetimų
dainų lietuviškais tekstais' ... T v - - n . . . 
pasirūpino D. Staniškienė. J. Narūne. Gausiai ir
P. Kudukis. R. Babickas! »doJm!?!lll.ust™y°d”1Z>ta 
(kaip regim, jis yra neabe-l ...ne* Kama $1.50. 
lotina te vyrų sambūrio šie-i į^*uT1* “vo »»!•"
la). Oktetas visas daina? pi ‘Zh?’e ,r v..uomeneK, Pa
dainavo sklandžiai. ntmin-'se,St,asy3 ??^-ukas' 268 
gai, dainom derama nuej-1 Psl"_kalna W-00.

.taika, neblogai skambėjo ir; Pėdo* mirtie* zonoje 
[Verstinių dalbų tekstai, i .Sibiro katorgininkės ir go.

; i vietinių kalėjimų kankinės 
Taip tad Bostone paminė- Elenos Juciūtės atsiminimai, 

jom Vysk. M. Valančių ir 544 pal. Kaina $10. 
dail.-muziką M. K. Čiurlio- . Mūsų žvirbli*, J. Narūnės 
nį. Kun. prof. Stasys Yla eiliuota pasaka vaikams, 16 
minėjimą praturtino itin rū- psl., fcaįna $1.20 
pestingai paruošta ir vertin
ga paskaita, o Clevelando

individualų ateistini darbą; sąjungų savaitraštis Litera- vėliavą, ir kad jį būtų galima ištirpinti tarp kriminalinių, lonaus tembro gerai valdo-
veda dar labai nedrąsiai, šį, Įūra jr Menas“ rugsėjo 20 tai yra — nepasiųsti į tokį lagerį, kur galėtų bendrauti mą balsą, atskleidė mum
darbą turi vesti ir vidurinis j d priminė, kad šį sezoną su politiniais kaliniais. savo muzikalumą ir švariai
medicinos personalas. Tuo j teatrų repertuaruose esą ne- Mums inkriminavo Samizdato literatūros gaminimą intonuojamą frazalvimą. Ją
tarpu dar daugelis darbuo-į mažai klasikinių veikalu. o. i varžė ir stebino musų sales

savo muzikalumą ir švariai dainininkai iškiliuosius tau
tos vyrus apžėrė dainom.. 
Pagalba visiem, kurie į mi-Į Ar skaitytos?

dos komisija — ateistinį ta-i mctus neprieis prie to mūsų' nuomon«.; tai “g0™6. pernelyg protingas tokios; tau parašysiu, padainavo
ryba turi supažindinti gy-! kultūros aruodo?“ rūšies psichiniams ligoniams, o jei sveikas, tai jis yrasubtiliai ir gracingai. Šiaip
dytojus. vidurinį medicinos! Ne geresni ir naujos ori-• žalingas ir pavojingas mūsų valstybės priešas...“ j jau Grigaliūnaitė yra devin-J

c, . j------.—Manau, kad tautiečiams pravartu žinoti, kas yra tieItasis Vyrų okteto balsas,|
„ideologiniai ekspertai“, kurių 'nuomone remdamasis,' dainuojanti -solines dainų j 
kerta saugumo kardas. Štai jie: j Įtalpas, dalyvaujanti ir an-.

Burokevičius, Vilniaus Inžinierinio statybos institu- sambliniame dainavime. |

personalą su ateistinio dar- ginalio-ios dramaturgijos
bo metodikos principais. 
Dauguma medicinos dabuo-

i eikalai. nes jos tik du vei 
kalai tenumatyti. 

tojų gali ir turi įsijungti į! žurnalas reiškia viltį, kad 
materialistinės pasau:ežiū-Į ”planai dar bus koreguoja- 
ros propagavimą... i mi. atsiras naujų veikalu“.

*x • X- - X .1 • -1 Gerai, kad taip būtų. Bet
Ateistines tarybos pirmi-Į gaj]a ka(j "Literatūra ir Me- 

ninkas G. Lazdausnas. i nas« neiškėlė klausimo, ko-
i? n_x_ i • . x • Hėl savoji rlramahirgiia taiD
E Petr.uxk.ene. 75 meta, i nuW(A5ta j ša)j Ar -r fia nė.

Rugsėjo 23 d. įžymiajai!ra kalta "vyresniojo brolio“ 
Lietuvos dramos aktorei E- ponaus ranka, kur, visa 
lenai Žalinkeviėaitei - Pet-
rauskienei sukako 75 metai. 7!a ,!l'gūo.ia. Deia. tokie 
Lietuvos dramos teatre ji Ji’aus,,n0; negalima
pradėjo vaidinti 1922 me- ^en ne mineti, 
tais. Karo viesulas ir ią bu-
vo nubloškęs į Vokietija, bet ] _
po karo ji grižo į Lietuvą. Į PERONO KAIRIO ATSI- 
kur buvo pasilikęs jos vyras -MINIMU PIRMASIS TO- 
Kipras Petrauska*.

E. Petrauskienė vra ir ver
tėja. f.Teertusi nemažai ope
ros libretų. Rašė ji ir eilė-, 
raščių Alės Sidabraitės sla- 
pyvardžiu ir yra išleidusi jų 
rinkinį „Eskizai“.

M. K. Čiurlioniui skirta* 

palto ženklas

Sovietų Sąjungos ryšių 
ministerija illeido narto

j MAS „LIETUVA BUDO 
1 JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—"TAU 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS.

Kaina $2.00.

to mokslinio komunizmo katedros vedėjas;
Černeckis, LTSR Mokslų akademijos Antikomuniz

mo sektoriaus vylesnysis mokslinis bendradarbis;
Dobrovolskis, Vilniaus universiteto Lietuvos istori

jos katedros vedėjas;
Minkevičius, LTSR Mokslų akademijos Filosofijos 

katedros vedėjas;
J. Repšys, Vilniaus universiteto filosofijos katedros 

docentas;
R. Skaisgiris. Vilniaus Pedagoginio instituto Filoso

fijos katedros vedėjas
Visi jie su filosofijos mokslų kandidato laipsniais. 
Žinoma, kaip ir visi kiti, taip ir tie ekspertai už savo 

veiksmus bei pareiškimus atsakingi kiekvienas individu
aliai. Todėl šis jų pavardžių sąrašas suprastinąs tik kaip 
konstatavimas, o ne subendrintas kaltinimas. Bet vis 
dėlto kas nors yra gi kaltas už tai, kad. pvz., toks Simu
tis, sunkiai sergąs džiova, net po 20 metų kalinimo nepa
leidžiamas; kad neatsižvelgiama į jo laišką Aukščiausios 
Tarybos pirmininkui, kuriame prašė leisti jam bent nu
mirti laisvėje (šitą laišką mes platinome, ir jį irgi skaitė 
ekspertai). O juk tą atsišaukimą paskaitęs, bet kuris „eks
pertas“ turėjo pajusti to žmogaus taurumą ir didingumą

nėjimą atsilankė, pagarba] Paiiurpo mano velnias, 
Ant. Matjoškai ir jo vaid. L. parašė Liudas Dovydėnas, 
B. apylinkės valdybai, kuri 7 novelės, 235 psl., kaina 
tokią gražią ir prasmingą minkštais viršeliais $3.50, 

j kietais — $4.00.
Pasakyta parašyta, Anta- 

Įno Smetonos kalbos ir pa- 
Į reiškimai 1935-1940 metais, 
| sudarė Leonas Sabaliūnas, 
* spaudai paruošė Vincas 
I Rastenis. 350 psl., kaina $10

Mano žodyną*, Richard 
Scarry, daugiau nei 1,400

Tautos šventę surengė.
(k. Mas)

NEW YORK, N.Y.

Ką netrukus matysime 

ir girdėsime
Moteriška šilima ji oktetą 
šildo, dainas pagyvina ir su-j p0 Tautos šventės rugsė- 
jausmina. ’ jo 2H d. minėjimo dabar

Clevelando vyrų balsų laukiami šie renginiai:
oktetas, jau keliolika metui o .. ,o „
Ryto Babicko sėkmingai va-! !8-19 dienomis M.
dovaujamas. galima sakyti, I ^’ ^1U1 ^0
yra dar jaunų veidų oktetas, su^t!e.s. mmejimas.
išly gintų ir gerų balsų sarn- }.į* sP^ia iai to įmos Ka- 
būris. Oktetą siSlaro šie vy- ^ormjos atvyksta buvusi
rai: pirmi tenorai - Algis įd?U?v?sl. °P?ro?
Gyly? ir Mindaugas Motie- ^mininke Vince Jonuskai- 
jūnas. antri tenorai -Rai-'^’ kun garbes prezidiume 
mundas Butkus ir Gytis Mo-! YXra Pakviesta ir daugiau 
tieiūnas. baritonai-Mečys* ^ecllJ 1S kltl* vletovl* 
AukytuoHs ir Džiugas Sta-! LapkHčio 16 d> bus viešas 
niskis bosai - Romas Bub- 9Up Jindinimas su Kazio 
5 Škirpos knyga -Sukilimas“.

tetas yra darniai susidaina 
vęs, balsų tembrai nesipiau 
na, yra jautrus melodijose 
ir niuansuose, paslankus rit-

Abu renginiai bus Kultū
ros židinyje.

Lapkričio 30 d. Camegie

1

„SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 

ženklą su M. K. Čiurlionio i iliustruotas dailininko Vik- 
atvaizdu. Toks pat ženklą- toro Vizgirdos- Didelio for- 
išleistas ir armėnų poeto mato, drobiniai viršeliai, !a- 
Avetiko šimtajam gimtadie-, bai tinka Kalėdų davanom?. 
aini pažymėti. į Kama S7.00.

ir bent iš susižavėjimo reikalauti jam jei ne įstatyminio kas ^us^jusr V. Justickas, S. Rapoportas. Mokslų aka-
žmoniškumo (pokariniam? rezistentams vis dar taikomas 
Stalino laikų kodeksas su bausmėmis iki 25 metų laisvės

Antano Gustaičio satyrinės! atėmimo), tai bent amnestijos.
Tardomųjų ratas buvo neapsakomai didelis. Tardė 

visus, su kuriais Stasys ir aš buvom susitikę: ne tik asme
niškus draugus, bet ir visus darboviečių bendradarbius.

spalvotų paveikslų iš įvai. 
riaušių sričių ii kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įriškta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Kelionė aplink pasaulį, 
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 psl., kaina $5.

Lietuvių kalbos žodynas 
mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta. 
sys Barzdukas, iliustruotas, 
kiekvieno žodžio reikšmė 
paaiškinama sakiniu. Tai 
leidinys, kurio ‘jau seniai rei
kėjo mūsų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše
liais, kaina $6.

Paguoda, Bronio Railos 
nk:mirksnių III dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25. 
Lietuvių iieivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas,

demijos sociologas ir biologas V. Maginskas, „Žinijos1 
draugijos lektorių grupės vedėjas V. Mikailionis, studen
tai V. Buldygercivas, A. Kinkas ir kt. Mano užrašų kny
gelėse buvo daugiau kaip 300 pažįstamų asmenų sąrašas.

Buvo ir kurjozų. Pvz.. J. Abramovičius nukentėjo gausiai iliustruota, 500 psl.,
tik už asmenišką draugyste su manim, o D. Bednionis ir kaina $4.00.

Amazonė* džiunglėse, ro-tarpe buvo Skaičiavimo mašinų gamyklos mokslinio dar'‘^n^jobypdradai'bisUkuz tai, kad kartu su manut, narašč Jose Eustasio
larbo ..rgamzavimo skyriau. vi^iniiAa, S. Butkus, filu- ,anl““ Sociologijos klubo posėdzi.is VilnmiB un.versrtet. p Gau.yį( 355

sofiįos mokslu kandidatas V, Lazutka, literatūros kriti- • (Bus daugiau) p*l., Kaina $6.00. ____

<
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didelis keleivio
RĖMĖJAS

Iš balandžio mėnesio au
kotojų per klaidą nebuvo 
paskelbtas mūsų laikraščio 
bičiulis Charles Bukaveckas 
iš Miami, Fla., kuris Kelei
vio 70 metų sukakties pro
ga ne tik pratęsė 4 metams 
prenumeratą, bet dar paau
kojo mašinų fondui $72.00. 
Taigi viso labo gavome net 
visa šimtinę!

Nuoširdžiausias ačiū Ch. 
Bukaveckui ir drauge atsi
prašome už aną neapsižiū
rėjimą.

Keleivio administracija

RAGINA SUDĖTI ANTRĄ 
MIUONĄ

DETROITO NAUJIENOS

Tauto* šventės minėjimą*

Jis įvyko Dievo Apvaiz
dos parapijos kultūriniame 
centre rugsėjo 7 d. vidurdie
nį. Trumpu žcdžiu šventę

tų paskelbiau 
liuose).

svetimženk-,

Apie pusantro šimto pub
likai labai ilgai ir entuzia»-į 
tišAai nuplojus, įvyko skan-

pradėjo LB Detroito apylin- dala?. Devynioms vėliavoms 
•kės v-bos pirm. Jaunutis scenoje stovint, o dešimtajai 
Gilvydi?. Į sceną iškilmin- rymant. prie mikrofono at- 
gai įnešus dešim‘į vėliavų, j ėjo jaunas LB valdybos na- 
devynios buvo įstatytos į rys Vitas Sirgėnas "meninei 
metalinius stovus o dešim-'grogramai vadovauti“. Bet 
toji. po minutėmis užtruku-Į jam labai knietėjo pasisaky-

Lietuvių Fondo valdybos 
pirm. dr. A. Razma pasiun- 

I tė lai kus LF taiybos, val
dybos ir visų komisijų na
riams bei LF vajų komisijų 
piimininkams, visiems PLB 
valdybos ir paskutinio sei
mo nariams, , visiems JAV 
LB valdybos ir paskutinio 
susirinkimo nariams, apy
gardų ir apylinkių pirminin
kams. prašydamas parodyti

siu manevro, liko atremta į 
scenos uždangą. Po pamal

ti, kad buvęs Vilniuje pen 
kias dienas ir kad tos pen-

dų ir minia, ir rengėjai dau- kios dienos, priešingai pre- 
giau ka m valandą slampinė-į legento teigimui, jam kabai 

. laukdami minėjimo pra-! daug davę. Ir pasi? alke. To
džios, bet niekas nesusipra- negana. Gal, sako. daugiau 

kas iš publikos turi klausi
mų prelegentui? O kaip gi' 
Atėjo vienas teisininkas

to patikrinti vėliavų kotu- 
ir stovu skyles. Tokio nelem
to vėliavos (rr los, skautu) 
naniekinimo čia niekada 
nėra buvę. Bet tai tik ne
sėkmės pradžia...

J. Gi’vydis dar kartą pra
šneko. Apie šventės reikš
mę. Iš rašto, skandžiai. Kle
bonas kun. Viktoras Kriš
čiūnevičius sukalbėjo invo- 
kacinę maldą. Prof. dr. Jus- 

,. x ., Įtina? lakūnas publikai pri-
SSSLAūūl /a^lza’ { statė minėjimo prelegentą,

retą ir tolimą ri.ečią. savo 
kolegą, psichologijos profe- 

”Už poros sava ičių pa-1 šorių dr. Vytautą Bieliaus-

(taigi!) ir labai šiurkščiai 
prelegentą paprašė pasiaiš
kinti "už mestą drąsią min
tį“... Šiam pasiaiškinus, atė
jo ir kitas teisininkas (ric!) 
ir vėl sarkastiškai nusuokė, 
kad kur gi matė, jog be 
Maskvos ansambliai būtų 
išleidžiami... Dar karta pre
legentas aiškinosi, ačiū Die
vui, nepraradus nervu nei 
pusiausvyros. O scenoje vė

Teisės patarimai

1

Advolcali dr. M. fivcikanskicnė sutik* atsa
kyti I Keleivi* akaMytajų Uauafma 
reikalais. TI* klausimai turi būti 
informacinio pobMib. Klaasimua ir at» 
sakymu* spausdinsime šiame akyriuja. 
Laiške raukia paūmėti, kad esat* Keleiviu 
skaitytoja*.

aiąati tiaatuc

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey at La*. 
Boston Five BniUiac 
1895 Centre Street 
W. Rosbury, Maaa. 02133

Klausima* .paliekama procentais, o ne
, nurodytomis sumomis, nes

Esu per 70 metų amžiaus, niekas nežino, kiek pinigų 
Gy.enu su antra žmona. Tu-: jis suvaitos pats, kol gyvas, 
riu sudaręs testamentą pas; Tamdai mirus, kai kurios 
advokatą. Testamente yra‘išlaidos bus laikomos "pir

maujančiomis“ (preferred). 
Tokios išlaidos yra paskuti
nes ligos mediciniškos išlai
dos, laidojimo išlaidos ir ad-

nurodyta, kaip aš esu pa-* 
skirstęs savo turtą; nurody
ta, kam ir po kiek turi būti 
išmokėta. Dabar, jei traktų 
pinigų bankuos, ką Probate Jministrą:/imo išlaidos (ex- 
Court darytų, kai testamen-’nenses of administration). 
tas bus teismo rankose? I Minėtos išlaidos turi būti 

Antras reikalas — mano • apmokamos pirmoje eilėje, 
ir nė vienas iš tų asmenų,United States Series "E“

bondai (bonds) yra užrašy
ti mano seserų vaikams ir 
mano antrosios žmonos anū
kams. Ar Pro>bafe Court vis- 

liavo?. O priešais meninės ką išskirstys pagal testa- 
pregramns vadovą įtūžusi; mentą?
minia. Studentas, dar vie-I Trečias reikalas — norė-

dėjimą arlba tuoj pasių ti sa
— Tėbe, ko gi tu taip dai-, viena 'jų yra panaši į mūsų’ va auką pagal išgalę, 

raiši eidamas ir dar bėginė-j Palangos Birutę, kuri savoj
ji iš vienos gatvės pusės įiviežlybumu net žemaičiui i. . - . , ... , - o • • i ? • • • • • ------t.-.—. -------------•kitą? Ar nori, kad tave au- Kęstučiui širdį apsaldino?: ®'^lu ?ntr« laižkl v'sle,ms ka- kantoną!, kondensuo- nos ponios garsiai paragin-: ciau pakeisti pirmiau sora-

~ __ ’ - l__ - . . _ f * . . . i l.r tiainums oll curuan t,, lr,,_ tol not iv non-oihioi Nflno-'toe cileinrotn A—
tomobilis peivažiuotų?

— Aš bijau. Maiki! Gal 
tu žinai gerą vietą, kur bū
tų galima pasikavoti?

— Nagi, ar jau tau protas

Nė velnio’ Dabar ios kaini LF nariams sU sąrašu tų, ku-( tai, bet ir paribiai. Nepa-’tas, susiprato. ± rie ’jau atsiliepė į antrojo mirš»a ir tai. kad dr. V. Bie-!
gengsteriai jau griebiasi net' ...J . . z. ~
už pistalietų ir eieliavoja į'"nh»n.° ^“^vimą (jų hauskas buvo A-du žurnalo 
patį prezidentą! nemažas būrys, taip pat ir (orios ketvirti '■•
r 1 mano seimą pasiuntė 1,200 steigėjas ir pnmasis redak

— Betgi tau, tėve. nėra dol.). Jūsų pavaldė bū- norius
pradėjo drumstis. kad tokia ^bijoti- Tu esi “ papras- t}na Ume s«raše-tada antr°-
nepagiista baimė 
Ar ką nors apiplėšei

— Nausa, Maiki, aš nieko

kuriems yra paliekama tur
to (beneficiaries) negaus 
savo palikimo dalies, kol 
tos išlaidos nebus apmokė
tos. Jei neužtektų pinigų 
toms išlaidoms padengti, ta
da bus parduodamas kitoks 
turtas, kilnojamas arba net 
nekilnojamas toms išlaidom 
padengti. Padengus pirme
nybę turinčias išlaidas (pre-

įšytą testamentą. Ar galima
_ , . į būtu padaryti patai ymus

Menine programa—dvie-Į adxvoikato? Pavyzdžiui,
imtmeč’o’)! JU deklamatorių du eilėraš-!aą nesu nur(Xjęs testamente.į ferred charges). turtas bus

čiai. Taura Zarankaitė jaut < - - -----
riai išgyveno Bernardo Braz
džionio ”Tris vizijas“, (

kiek pinigų paskiriu palai-j paskirstytas pagal Tamstos 
dojimui, šermenims ir pan. nurodymus. Reikia neuž-

Po mano mirties visu rei- miršti, kad įstatymai numa
to tam tikrą paliekamo turto

________ t..............  ..... dalį našlei (widow’s statu-
. . „T. „ Kazio Inčiūros no greras draugas, sąžinin- tory ahare). Kokią dalį? Tai

.......................... priminęs, i Tėviškę . J „as žmogus, kuriuo aš pilnai į priklauso nuo to. ar yra vai-
jeg Lietuvoje švęsdavo dvi f" ' * * - ........... - *
tautos šventes, Vasario še-' Rugsėjo Aštuntosios mi- . . .. . k d
šioliktąją ir Rugsėjo Aštun- nepmą re^is, ne piraą- .fl. rta tvarkvti ,aMo_ 

l?.a?,s.k,no 1;e‘,k, mę- J! kartą Detroite rengia Lie- reikaJug Ar'jj galėtų

anmko^ Us senas Pensininkas ir J°“ Jo mfliono idėja vėl pradės Dr- v- Bieliausko pa kai-. Karolis Balys, irgi puikiai' ka]lJ tvarkytoju— administ- 
'j kios atsakingos valdžios judėti jūsų apylinkėje, nors tos tema buvo ’Tauta ir kui- f interpretuodamas, laisvai Į ratorium yra paskirtas ma- 

i vietos neuzimi. (maža dalyte nepasiduokime tūra . Tauta, aišzu. mūsų, ■ atpasakojo Kazio Inčiūros įjq peras draugas sažinin-
žydams!“ Taip baigiamas ’ietuvįU. Jžajigo^e : ,,rra"^v““ ' “,. • .. • ,» j ! — O aš irai esu ščėslyvos - , ...neaprubavojau. ir tokie da-jSSu*idžs * tas laiškas, 

lykai man ne į galvą neatei- . . . . . manail iau nip.
na. Juk tu žinai, kad žemai- , * -J , r jau me- K£LEIVIO RĖMĖJAI

-----k° nereiškia? Be to, yra darčiai žmoniij nerabavoja.
— Na, pasitaikydavo ir jų

Į ir kitokių priežasčių?

pasitikiu. Gerai žinau, kad i kų ir kitų aplinkybių. Jeigu 
našlei testamente yra palie
kama tam tikra tūrio dalis, 
ji daugumoje valstijų turi

Po $13 aukojo s. Juška, filosofiškai apibrėžė, kas tuvių Bendruomenė. Dabar- bv]a prie- tejsę jai paljeka.
tn,™/ vbr/in nmildLliu • ~ TokiU prezidentų, kaip Chicago, III., ir P. Leita, So. vra tauta ir kas jos kultūra, tinė valdyba prieš minėjimą
Ani tėvas’ yra Pilna Amerika ir Boston, Mass. į Atnarpliojo ir nuo kultūros spaudoje ir per radiją akel-
appi ne.-i giiuejęs apie ze-: . • • t prtrioii __ ________ u,-. nnVoeniekas už juos neduotu ni-' J. Podėli, So. malti piesrką Tadą Blindą? T,lV •> no _ . t

tamentą? Testamente ir iai-mą sumą aiba įstatymų nu- 
.. , - , s .. - wei- pagina geroka turto dalis.. matytą dalį.

Boston, atribojo civilizacijos sąvo- be, kad šią proga ir aukos I 2. U.S. Savings bonds: jei
Nusivy ę* > <pam;tog vjen0

du, tada jie bus paskirstomi 
pagal testamento nurody
mus. Jei jie yra Tamstos ir 
kitų asmenų vardu, tada'jie,

n MniVi iai ”un a,ia — 11 v*— ka. Išdė tė kultūros puošė-1 bus renkamos LB naudai.;
ri. K,, : Kltlbos draugijos preziden- J. Jacobs, Hamden, CL. Įėjimo galimybes tėvynėje: Tikrai, rinkėjai landžiojo, Connecticut valstija.

vo gerosdflėiosžemaitis: kąį êTusJrnwaliSkl“ "* ! V'a k°re*'”° aUkU '
baerocių atimdavo, tą - *

kelio. Juk ana — ir šunų Mass., — $10.

is
biedniems atiduodavo. Bet 
aš niekad ir tokio? razbaist- 
vos nenadariau.

— Tai ko dabar baidaisi?
— P.rhu!
— Kekių moterų?
— Visokiu! Argi tu ne

matai. kad visi Amerikos 
čvfai drebina blauzdas iš 
baiinė;? Juk per Mriukąčė-j k .. k

bebos v-ena no Mos „ Q pPraeit/nedėlia ir
• Tustabebi sove net i Ame-I V. j , -., ., . ~ ; su gaspadme z?ada nutrunku n’-p'/’rlen^a O gal tu , 1 .. v . , , . * jL-iko. ne-, pasikvietęs frentu,mishm, kad tiktai tos ..a,. . . ., . . . •r’riprie gyvatines suvaleem iosvi oie Ampnkme tam SU- 
duraavnio? Maiki. tu nepa- 
žisti bobų!

. ("Tautos dvasia yra kūry-:P° ir prašinėjo __
Po $3: N. Nivinskas, Hart-’ binga bet kalėjime ji daug kaip per Vasario šeflloliktą-. Atsakymas

bo prezidentas... Čia niekas,foid. Conn., J. Januška,,ko nesukurs, nebent išpuošia k*i renkama Altai. Tik! „ ,
tokių pareigūnų ne-audo. t x;n žmogus suaaio testą

Į Tad dėl ko galėtum tu
'joti?

— Dėl senų griekų. Mai-' 7a™UI1!>„ .
Iki, kurie dar ir šiandien gu-iA- Stamsauskas, Momence,»vilizacija, siekiai. Naujo H atskirtų nuo neaukojusių.

li ant sumenijos! Kadaise! «L Paulauskas, St. Jean, 
viena bobikė man tiesiai i; Que^A* Jankauskas, Chica 
akis pasakė, kad mane rei
kėju kaiti šuni pakarti, o ki-

• v•— — «

— Amerikoje pamišėlių 
yra pakankamai vyru ir mo
terų. Pe to, nevertėtu tau 
tėve, v:?a« moteris panieki-, 
namai vadinti bobomis. Jos 
šiandien vra lvri a teisės SU' 
vvra’5. lygiai garbingos tr 
5Šmin+nero« ir Ivgiai gali ei
ti kad ?r aukščiausias parei
gas. Tie tamrir moterų na- 
žeminimo laikai iau praėjo.

— Vot, atsirado dar vie
nas bobišius! O ar tu matai, 
kas iš to tavo moterų sulygi
nimo pasidarė? Štai tik pa
žiūrėk į ūlyčią! Jau negali 
rasti padorios mergos su 
undaroku, su kikllkėliu ar 
su gražia skepetaite ant gal-

šolderį. Ir apsižiūrėjusi ji 
kad suriko aną dieną: Tave. 
rupūže, girdi, reikia tik nu
šauti! Ar tu manai, kad ta; 
nieko nereiškia?

— Tikriausiai nieko.
— Tai tu manęs nesu

pranti ir visiškai nevelim 
gero... Pet kai tarie kokia 
boba vvsis su lazda ir beibiu 
rankose per mies’a. tai ne
ieškok ir nas mane pagal- 
bo ! Gut bai.

TORONTO. ONT. 

"Parama“ auga

"Paramos“ kredito koo-| 
peratyyas per šių metų 71 
mėnesius asmeninių palco-l 
lų išdavė $368,000, įkeičiant

go. III.
Po $2: D. Venciūnas. Cle

veland, Ohio, C. J. Paul, 
Crn+ereach. N.Y.

Po $1: V. Paliulis. Barre, 
Ma s.. J. PetJkūnas, Brock- 
ten, Ma«s., S. Steckis, Bel- 
nnre. N.V, A. Kašėta, O- 
maha. Nebraska.

Visiems aukotojams nuo- 
•i dus ačiū.

Keleivio administracija

NAUJOS PAREIGOS

Kun. Leonardas Andrie- 
krs nuo lapkričio mėnesio 
bi s kultūros žurnalo Aidų 
li eratūros ir apžvalginės 
dalies redaktorių?.

Lietuvos mes čia nesukursi-! Pezul’atai menkoki; tik per 
Net jei Cnrofesoriui ^00 dolerių tesurinkta. Betme.

Kaziui) Pakštui būtu navy-|kai pradžiai, tai nėra labai 
ke sukurti "atsargine Lie’u-i blogai. Patartina kitais me- 
va“. ten kultūra nebūtu bu- tais geriau pasiruošti. Det-
vusi Lietuvos. Komunistinė
je sistemoie. na^al Leniną, 
viskas partijai. Prie tokiu 
sąlygų nei menas nei moks-

roitas tepirmauia! Kai ši 
rinkliava isinilietins, atei
ties meta’s bus surenkama 
gal nemažiau, kaip APai.

las. nei kultūra negali Liehi-j Minėjime nedalyvavu-iem 
voje tarpti. Tiesa, po Stali-j primenu: auką Lietuvių
no. varžtams kiek atsilei
do. kultūriniai poreiškiai 
kiek atkuto. Palietęs n’šiu 
k’ausima. akcentavo, kad 
iie turi būti privatūs, ne vie- 
b’. Paneigė ir eksknrsiin i 
T-’etuvą raudas kai telei-
džiama nuvykus ",ner pen

• Ii susidaryti visai kitoks re- 
. zultatas, negu pageidauja

mą sumą be vargo sutelksi-I ma.
me Žinau, kad dešimkės ar j 4 jej to pageidauji, gali 
kiek daugiau atsisakę, be-j^eg^ja^Įg nurodyti, kad 
veik nė vienas nenusi- yra pavedama našlei rūpin-
s kriaustu me.

Primenu, kad JKF komi
tetas yra LB Detroito apy
linkės valdybos įsteigtas ir 
jam vadovauja Vacys Ur-TZii. Vii... f

tis laidojimo reikalais, o ki
tus reikalus tvarkyti pave
dama Tamstos minimam as
meniui (Executor).

Palikto turto tvarkymas 
bonas. Kiti nariai: Vitas’bei jo skirstymo reikalai yra

”ExecutoriaUi“ rankose, o 
ne teismo. Tačiau tie dalbai 
atliekami teismo priežiūro
je. Yra tam tikra procedūra, 
kurios executorius arba ad
ministratorius turi laikytis. 
Visi asmenys, kuriems yra 
paliekama turto, bus atitin
kamai painformuoti įstaty
mų numatytu būdu ir laiku. 
Po Tamstos mirties execu- 
torius (executor — testa
mento vykdytojas) prista
tys testamentą teismui. Kai 
teismas ji oficialiai pripa-

Bendruomenei atiduoti ne
vėlu. Sutikę bet kurį valdy
bos narį galite tai atlikti. 
Bendruomenė neturi būti 
skriaudžiama.

Ar aukojote Jaunimo 

kongresui?

Jaunimo kongreso finan
sų komitetas, apie kurio įsi- 
steigimą čia rakiau vasaros 
pradžioje, per tris mėnesius 
tesurinko tik apie pu?ę rei
kiamos- (5,700 dol.) sumos. 
Rinkėjai man skundėsi, kad 
dalis aukotojų teskiria labai 
mažas sumas (po penkinę ir 
dar mažiau), o dalis komi
teto pastangas netgi atvirai 
boikotuoja.

Keleivyje birželio

Sirgėdas, Rita Matvekaitė. 
Alfonsas Juška (iždinin
kas) , Rožė Ražau?kienė, 
Daina Astaėaitytė. Regina 
Juškaitė, šiuos žmones, jei 
ne visus, tai vieną kitą, pa
žystame. Be to. aukos renka
mos prie bažnyčios po pa
maldų. Nepasiteisinsime, 
kad neturėjome progos.

Apie jaunimą kalbame 
spaudoje, salėse, namuose. 
Atrodo, kad jis mums nepa
prastai rūpi. Bet kai pats 
veikliausias jaunimas oasi-

kias diouaq padirginti ner
vus ir išleisti nini<m:“. Bet 
dpfpptė duodanti vilties, 
kad. kultūra atskirus nuo 
nnlitikos. gal salėtume iš 
Lietuvos kviestis ansamb
lius ir savus ten siusti, ne- 
diktnoiami, nenrotesduoda 
mi dėl kitu primetimu. Rai- 
g« optimi-tiškai. kad Retu 

’ - - • • imu ’auta praeityje daim
dynaa, redagavo Karsavi-, ru^ii. vokiečiu

ir 
tad
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Vyriausiuoju redaktorium 
li-. ka dr. Juozas Girnius.

są?

Gen žodynai

l letuvtų-anflų kalbų io

vos ir susipynusios kaseles.Į nekilnojamąjį turtą $2.240,j JJ™lenkn- bet ig1fkn 1 
Dabar viso’ apsiavė vyri?- 600 vertės. Indėlių padidė-i-! j^migojo «w».vo knbūra. ta< 

jo $1,800.000. ,na ’jsnks ir d*bar.kom kelnėm, visos rūko ma
chorka, visos pasileidusios 
karčius ant pečių ir bare ap
sižergusios ožį lygiai su vy-idantiems 
rais srebia gyvatinę. Ar nors universitete.

rvžo nunešti ugnies į Pietų lžins testamento tvarkytoju,
Amerikos'lietuviu beišblės/ jis eis vi«?a8 įstatymų jam
tanėius židinius, tai dauge- uždėtas pareigas pagal įrta-
lis pajutome, kad penkinė tvmų numatytą tvarką.
labai dideli? pinigas jo pa- ”Executor“ bus reikalingas
stangoms paremti... ! teisinės pagalbos. Jei Tania-

c . . , . .»ta turi savo advokatą, ku-Su tais. kunesamoninrai,  ̂ n^į-yt,

590 psl., kaina $8.00. mus ir tik porą tikslių eita- 16-sios proga, tai reikia-

k



Nr. 37, 1975 m. rugsėjo 3U KELEIVIS. SO. BOSTON Pueitpic ptr.fcUt

Vietines žinios 'dirbo Chicagos Lietuvių O-i 
i peroje, o taip pat dalyvavo 
tos operos pastatytoje Tra-J 
viatoje solL-tu. Nesitenkin
damas lietuvišku muzikos 
gyvenimu, jis dainavo Chi-

Netelcome žmogaus, 

kurio ilgai pasigesime

Rugsėjo 24 d., antrojo šir
dies smūgio ištiktas, mirt 
inž. Amanas Škudzinskas,

Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

c-agos didžiajame operos te- 79 m. amžiaus. Velionis bu- 
atre Lyne Opera. Šiemet jis vo vienas iš veikliausių1 
pradėjo profesionaliai dai-)Bostono lietuvių, todėl ir jo 
nuoti Chicagos simfonijos:šermenims net ir didelės J. Į 
chore. Nesiribodamas vien Rubino šermeninės patalpos- 

atrodė per mažos. j
Čia rugsėjo 26 d. su velio-į

ANTANAS JONAI: d

Vaiko žaliava
16

žemyn, tokie koriai yra
' minkšti ir avilyje .-ukris ar- 

Vaško žaliava gaunama ba išsitemps akutės, 
niu atsisveikinant kalbėjo: bitynuose iš bičių. Pagami- 2. Vienodas akelių dydis, 
inžinierių, LB ir LF atsto- nimui vienam svarui vaško; Korių akelės turi bū:i vieno- 
vai: inž. Vytautas Izbickas, • bitės sunaudoja 8-10 svarų' do dydžio, neištįsusios ir tai- 
Porilas Janėauskas, Madas j medaus ir didelį kiekį žie-j syklingo šešiakampio for-

?oje. režisavo A. Mickevi 
čiaus Vėlines, 1973 m. atli
ko Jasono rolę Euripodc 
Medėjoje, kurią pastatė 
Chicagos universiteto estra- 

Į dinis teatras, o paskutiniai? 
i trejais melais sėkmingai 
’ koncertavo įvairiose lietu- 
j viu kolonijose su sol. Linke- 
! vičiūte ir Naku. Ypač pažv- 
* mėtines ga .trolės po Pietr 
i Ameriką, r? kur jis nesenia; 
sugrįžo.

Pianistas Saulius Cibas—
nereikalingas platesnio su 
pažindinimo, nes jis mūsr 
akvse išaudė? į rimtus meni 
ninkus. Bene pažvmėtin?

Į tik tiek. kad jis prieš kėlėt? 
Gitos Kupčinskienės etnografinis mėgėjų ansamblis, atlikęs dali! metų laimėjo Baltu draugi- 
programos pabaltiečių mugėje 1975 m. rugsėjo 13 d. Apačioje - jos surengtą jaunųjų pianis-
Elenos Vaiiukonienės stalas su jos rankų dirbiniais. Abi nuotrau* | konkursą. O dabar. laiko-

■ 4 - « mas vienu geriausių ne*urn*latvio O. Akmentimo. , , . 7 . „ \ _.1 akompaniatorių Bostone. Jk

jau yra sėkmingai akompa
navęs sol. B. Alseikaitei. sol 
G. čamkauskienei. sol. D 
Mongindaitei^Richardson ir

bos

LAISVĖS VARPO KONCERTO ATLIKĖJAI

muzika, 1959 m. jis laimėjo 
skautų akademikų poezijoj 
kon kuisą, dalyvavo Chica
gos Meno Instituto tapybos 
parodoje, reiškėsi teatre, 
vaidindamas K. Ostrausko 
Kvartete iv Metuose A. Škė* 
mos Ataraxijoje ir Šv. In- didžiūnas. Antanas Matjos- dadulkių. Pagaminimo truk- ■ 

režisavo A. Mickevi- Kazy;, Šimėnas ii Juo- mė apie 20 vai. laiko Net iratpie
smulkiausius vaško žaliavos

I
į mos.

3. Akeliu sienelės

RADIJO PROGRAMA

Seaiaudią Lietuvių Radijo 
tTograma Naujoj Anglijoj 

stoties WLYN, U60 ki- 
tociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia seKraaGie- 
niais nuo 1 iki J .30 vai. die* 
uą. Perduodama: Vėliausių 
jusaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
ros ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Saltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, S-?-. Bostone. Telefo- 
ias Ai5* 5-0489. Ten gauna-

ir h#--eivia

Kaip jau rašėme. Laisvės kuris sėkmingai koncertavo? kitiems. 
Varpo rudens koncerte šū
kiu „Pažinkime ir remkime 
savo talentu “ spalio 12 d. 
3 vai. pe pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je programą atliks jauni 
mūsų menininkai sol. Neri
ja Linkevičiūtė ir sol. Ber
nardas Prapuolenis, akom
panuojami pianisto Sau
liaus Cibo.

Pirmieji du Bostono apy
linkės lietiniams dar negir
dėti ir nematyti dainininkai.

So. N. Linkevičiūtė—bai
gusi Chicagos konservatori
ją bakalauro laipsniu, balsą 
lavino dar pas muz. A. Ste- 
phens, buv.. Lietuvos operos 
solistę A. Dičiūtę, dabar to
bulinasi dainavimo mene 
pas Thomas Wikman. Dir
vos suruoštame konkurse ji 
buvo viena laimėtojų. Ji yra 
dainavusi Chicago’ Lietu
vių Operoje, su koncertais 
aplankiusi didžiąsias lietu
vių kolonijas JAV ir Kana
doje. su sol. Bernardu Pra
puoleniu ir Vytautu Naku

Chicagoje. Clevelande, Det-| Taigi visi trys koncerto 
roite, Rochestery ir kitur.1 programos atlikėjai yra jau- 
Dar pažymėtinas jos Nastė?
vaidmuo Dainavos ansamb
lio pastatytoje „Nemunas 
žydi“ pjesėje. Jaunimo kon
greso metu 1972 m. pasiro
dymas K. Ostrausko „Kvar- 
ete“, Balio Sruogos minėji

me Hortenzijos rolėje. „Bar
boroje Radvilaitėje“ ir ke

. .. ____ _ ______ ;ieno-
zas Kapočius. smulkiausius vaško žaliavos do storio.

Rugsėjo 27 d. rytą iš Šv. į trupinėliu? reikia rūpestin- 4. Dirbtiniai koriai turi
Petro lietuvių parapijos ’ S3} rinkti, saugoti ir sulydy-j būt i sausi, 
bažnyčios ilgiausia eilė au- « i vaiką. Vaško žaliavą su- R ;t ė(, j ileiaur___ 21*__  _ 12_ • __1_ !?.•_' rinvn* oom Imvitii notinlzu. . K ,

tiniai koriai, besikeičianttomobilių velionį palydėjo daro: seni koriai, netinka- 
amžino poilsio vietą Forest mai pasiūti koriai, medaus

Hills kapinėse. ‘ J dangteliai, korių gabalėliai,
.. „ v » korių trupinėliai, korių at-

grazM. zod} tarė mz. <piaįšėigg skutenos. Išpiovus
V. Izbickas. iškėlęs velionio rėmų senus korius išlydi- 
tuopelnus lietuvybei puošė-uopelnus
lėti.

nimui, rėmai nuskutami 11 
nuvalomi. Vasarą, bežiūrint 

Iš kapinių visi buvo pa- ir betvarkant bičių šeimas, 
kviesti į velionio namu? už- tokių skutenų bityne susi- 
kandžių. «renka irgi nemaža. Šias sku

do

temperatūrai, dažnai apsi
traukia pilka danga, praran
da blizganti paviršių ir atro
do lyg matiniai. Pilka dan-* 
ga ant dirbtinių korių yra* 
natūralus reiškinys. .Ja ap-';, 
sitraukia ir vaškas. Užtenka; 
korius palaikyti tarp rankų,* 
pakaitinti prieš saulę, paril-i 
dyti ar įdėti Į avilį, kai tem-Į 

pasiekia

Dažau ir Taisau
6«mb3 ii lauko \r viduje 
Lipdau popierius ir taisau

risl.4, ką pataisyti rekia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON \S ŠTARINSKAS 

226 Sarte Hll! Ava. 
D/rchentrr, Masa.
Tel. CO 5-5854

ni. talentingi. stipriai pasi
reiškė menininkai, kuriuo* 
matvti ir išgirsti tikrai ver
ta visiems, susirūninusiem- 
mūsų nauju talentu pažini
mu, ugdymu ir parėmimu. 

Mirė Sofija Kiliulienė 

Po ilgos ir sunkio?, ligos

r,.,. . , .... tenas sudaro vaško ir pikioGiną užuojautą reiškiame , .... . ... . * peratura
elionio žmonai, vaikams ir e iaij. . u eaas ir šj danga pranyksta. Pilka'ikitiems artimiesiems. ręikm sude-i , saitą yande- ;int [ R

m. Pikis uz vandeni vra , • ;. ........... .
r», -• • { . • x j-, • i- koriai pagaminti seniai, ne-JPlačiau apie velioni pa- sunkesnis, todel jo gabaliu- 

rašysime kitą kartą. kai vandenyje skęsta, o vaš
ko — išplaukia į paviišių.

Bostone laikėsi dr. G. Byla Nugraibyti vaško trupinė- 
liai sulydomi su koriais.

Praeitą savaitgalį ir šios Vanduo nupilamas, ir pikis 
savaitės pradžioje Bostone surenkamas atskirai, 
viešėjo įžymusis galvos chi- Perdirbant piki kartu su 
rurgas dr. Gediminas Byla- vaško žaliava, vaškas būna 
Bylaitfe, nuolat gyvenantis minkštesnį ir, -gaminant 
Chicagoje. Jis čia lankėsi dirbtinius korius, limpa prie 

voleliu. Dirbtiniai koriai su 
nikio vašku būna silpnesni 
ir aivilyje daug greičiau iŠ-j 
tįsta.

Indai ir vanduo

savo profesijos reikalais.

Ini. E. Manomaitis 

nusilaužė ranką

Inž. Eugenijus Manomai- 
tis, išėjęs į pensiją ir turė
damas daugiau laisvo laiko.

Vaško kokybė priklau o 
nuo indų ir vandens, kurie

35 1. C. i

išsistovėję, tvirti ir šauti. I 
Sekantį

pienelį.
(Ik:- daugiau)

apie bičių I

PUAliniMO AGENTCRA 

At’ieka įvairią rūAių 

draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
698 Broadway 

So. Baeton. Mass. 02127 

TeL AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
I

teformuoia Rl»aitytoj»js apie pasauliniun tr lietuviškuosius 
įvykius, dedu flaug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasilaku 
apie visus mūsą visuomeniniu? be* kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoją iaiėką skyrią. kuriame laukia
me abipusiu p;**.įsakymą ir nuomunią kiekvienu visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamttkv, mūsą M- 
eivijos laikra&tis, ieškąs naują bendradarbių bei idėjų, vi- 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausom,) Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-m $8.66 

Adresas:
7722 George Street. I.aSaBe-Montreal, 690. Ooebee, CANADA

umanč nupiaustyti sodybos naujam, perdirbant vaš- 
nedžiu no^ikalineas saikas. ko za1,3V«- La,9vosmedžių nereikalingas Jakas. k.° Ž3li3y* La'9v.os rieb,io 
Taip betriūsiant. .paslydo ?‘°s ! u8st.ys: ?san“°.s vaike’ 
kopėčiom ir jis krisdamas jeba1 gi eitai jungiasi su me-
nusiiaužė kairiąją ranką. ^i315 ’I k.‘^n’1? medziago- 

mife. Todel labai svarbu.
Ifreyko j Lietuvą kad» perdirbant žaliavą,

skydas vaškas kuo mažiau
Algio Mitkaus vadavau- jugtųsi su metalais, ypač to- 

jama ekskursija į Lietuvą kiais. kuriuos greitai veikia! 
išvyko n<ųėjo 24 d. Lietu- rūgštys. Vaško žaliavos už-į 
vo’je ji praleis 6 naktis if m- plikymui ir virimui galima į 
grįš spalio 3 d. naudoti tik švarius aliumi-

Ekskursantų buvo is New j Q , b balti„J 
Orieans, Los -Angeles, Chi- f . , j
cago^ PĮjila<WhiJ<»,, B?*, Vaško žalimai mirkyti,' 
tono ir kitur Tarp jų ir vie- ir ¥jrirti ’ik
na jaunavedžių pora. I minkštą vandeni. Minkštin- 

Kita jo organizuojama*ti Vandenį acto rūgštimi ari 
ekskursija į Lietuvą išvyks’kitokiomis cheminėmis prie-* 
palio 16 dieną. Į monėmis jokiu būdu negali-

lėto metų darbas „Antrojo, .. o_ , n .. 
kaimo“ teatro kolektvve. Iš ™^° ?7. į .ę?™®?..11’0- 
kelionės po Pietų Ameriką nl.ne£ mife K]liu-Ie-
ii par-Užė aukš’ą ivert’!n.e: a1Pzl,,af ’ ™S-
nimą ne tik lietuvių, bet ir 5??° 3? <l. Pį3“1“13 F»re5‘
kitataučiu. Hllfe kaPinėse-

* Velionė paliko liūdinčius
Sol. B. Pr»puoleni,-taip'v> ' 4 Steponą, du sūnus —

pat yra baigęs Chicagos j yy1** skautininko pavaduoto- 
konservatoriia ‘bakalauro: Česlovą ir Romą su šei- 
iaipsniu. o Illinois universi-? T161™8’.^u brolius Lietuvoje 
tete jis įsigijo socialinių j ‘r ye .eri Argentinoje. Jiems 
mokslu magistro laipsni. II- reiškiame gilią užuojautą.
gesni laiką jam teko dirbti , . . -

Keleivio rėmėjas

Ilgametis Keleivio skaity
tojas Jonas Kantauskis iš 
Lewi tone, Maine, ne t»kta: 
užprenumeravo metams Ke
leivį savo giminaitei Anr 
Marinoff, East Louis, III.. 
bet dar pridėjo $3.00 Mai
klo tėvui magaryčių.

Ačiū J. Kantauskiui už 
paramą Keleiviui.

su mu-ų jaunimu įvairiose 
stovyklose JAV ir Kanado
je, mokant jaunimą lietuviš
ku dainų. Chicagos aukš
tesnėje lituanistikos mokvk- 
Joje jis dėstė lietuvių liau-

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

buvo sudarius Jaunimo trio, dies muziką, chorvedžiu
PARENGIMŲ

KALENDORIUM

EVFROZINAI MIKUŽIOTEI,

jos tetai mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

dime.
Lietuvią Darbininką Draugijos 

7-toji kuopa

Svečiai ii Lot Angeles ir 
New Yorko

šią savaitę pas Aleksand 
rą ir Antaną Gustaičius vie
ši jų marti Rasa, atskridusi 
iš Los Angeles, ir jos tėve 
liai Veronika ir Antanas 
Arūnai iš New Yorko.

Spalio 4 d. So. Bostono 
Jetuvių Piliečių d-joė IU a. 
salėje Lituanistinės mokyk- 
’os banketas.

Spalio 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-joe III a. 
salėje lietuvių radijo Yalan* 
dos Laisvės Varpo koncer
tas.

Lapkričio 9 d. Baltų d-jos 
koncertas.

įflta. Vaškas nuo to įgauna 
Į acto ar kitų rūgščių kvapus, 
j Geriausiai tinka lietaus arba 
sniego vanduo. Galima nau
doti ir nešaltiniuoto kūdros. 
Upės. ežero ir net balos van
denį.

Dirbtiniai koriai
Šiandien bitininkystė ne

įmanoma ir nesuprantama 
be dirbtinių korių. Dirbti
niai koriai turi atitikti šiuos 
reikalavimus:

1. Diibtiniti koriai turi 
būti stiprūe. Jie 36*37 (avi-

Kiiifffiffffrrrrrrrf rrrrrrr* .̂..........rrr~r---------- rrrrrrr rrrfrnjjjjj

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. ėveicarijoB Patentą Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsą giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičią vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IIL 60656. JIB 
Atstovybė, 2498 Daagall Rdn WIndaor, 12, Oot, CattdV 
JIB skyrias: 7 Stuttgart 50, Doisbargeratr. 7-16, W. 
Germany. Vaistinėse: J A J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago,
2923 N. Mlhraakee Ave^ 1147 N. Ashlaad Avė, Chicago 

ir kit ar.
••MVMiMMeMiMiMiMissMiMvvoMMveMOMessaassssasMosreres********

„GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Si radijo

etoties WBUR BOB FM 

1:30 iki 2:00 ▼.
popiet.

1 Apskričio 9 d. Brocktono Į lio) laipsnių Celsijaus tem 

’ietuvių šv. Kazimiero para-’ peratūrOŲe neturi nutrūkti 
nijos mišraus choro kotiCer-jar istfcti. Be to, tik paga
nas, kuris įvyks North Juirfor minti koriai silpnesni už se- 
High School. Oak Street, niau pagamintus korius.
Brocktone, Mass. Tris mėnesius po gamybos

Lapkričio 16 d. So. Bos* dilbtiniai koriai sutvirtėja | 
tono Lietuvių Piliečių d-jos 66%. Dirbtinio korio kraš-i 
salėje Šv. Petro parapijos tai kambario temperatūroje’ 
bazaras. (20 1. C.), padėjus ant dėl-1.

Lafricričio 22 d. Sandaros no. turi pamažu leistis že-j 
salėje Brocktone Balfo sky- myn. Jei kraštai greit links-! 
riaus pobūvis. ta, sukniumba nuo rankos,

SLA—jau 80 metą tamau j* lietuvių vtnaomeiMl ir Umoki- 
jo daugiau ka.p SEPTYNIS MIUONUS dolerių 
oariama.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalteh orgaoicacija — 
dooda gyvybės aądraad4 ir ilgoje guiateų, kuri yra 
pigi, nes.STJSIVIENIJllf Aš oeleike peilio, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pana mHsne dolerių 
kapitalą, tad jo apdmoda tikra ir saogL Kiekvienas 
lietuvis čia gaU gauti {vairių klasių rrikalagiaastas 
spdnadcs nuo $100.00 Iki $10.000.06.

BLA—jaunimui duoda garų Taopsmųjų Apdraudą — Ra. 
dooment tesuraaee, kad jaunuolis gautų pinigas 
šukėtojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

BLA—dooda V AIKAMS ir jacnuoHams labai pigią 1ERM 
apdraudę: ui $1,000.00 apkoadoo tik $8.00 mokes
čio meteam.

BLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Hetsvtikų 
klabu Ir draoųlją oariama. Ui $1,000.00 akcidenta- 
Hs apdraodos mokestis $2.00 | matos

BLA—kuopos yra daugumoje Neturiu kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jis plačiau paaiškins apie 
Susiriesi Jiam darbus.

Geasits spausdintas tefonnacijss, jeigu 
parašysite:

Uthaaalaa AMsass sf Amsėtai
807 Wsst 30tk Strsst, Neir York, N.Y. 16661

t%
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X* •ietines žinios

Geriau, bet dar vis negersi

Taip buvo apibūdinta So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos padėtis rugsėjo 18 d. 
narių susirinkime. Rugpiū
čio mėnesi nuostolio dar bu
vo. bet jis daug mažesni?, 
negu ankstesnių mėnesių. 
Reikia pastebėti, kad rug
piūčio mėnesį neveikė už-

Vyksta i moterų 

suvažiavimą

Lituanistines mokyklos 

banketas

Ė Spalio 4-5 dienomis New į Jis įvyks iį šeštadienį, 
! Yoike bus Lietuvių MoterųI spalio 4 d. 6:30 vai. vak. 
i Klubų Federacijos suvažia-I So. Bostono Lietuvių Pilie- 

Susirinkimu, buvo praneš- Vad0VyM K“ ««
ta, kad užkandinėn įvestas 
telefonas 268-1055. kuriuo 
galima užsisakyti picą, kad 
atėjus nebereikėtų laukti, Į 
kol Pakeps.

Sveikino iš Madrido

Ilgametis Keleivio skaity
tojas ir bendradarbis Alek-

res kuo gaudau daly v auti.; gramą atlik* solistas Liudas 
Iš Bostono į 'šį suvažiavi-J S t uk a s .

mą vyksta skyriaus pinui- _____
5?

Atsilankykite ir paremki
te Tėvų Komiteto pastangas 
kuo ilgiausiai šią mūsų mo
kyklą išlaikyti.

I
SMOMOOOOOOOOOMMOOOdMMOMs

LIETUVOS 2EMELAP1A

Tunme Lietuvon žcmėla 
uių — uz. m) -•enoj. uz *-.a

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIU IR 
NAUJAUSIU LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

kandinė. Jeigu ji būtų vei- sas Zamžickas iš Columbus,

ninkė Aleksandra Moriarty.į
Ji norėtų žinoti, kas dar 

iš narių galėtų į tą suvažia
vimą nuvykti. Prašo jai pa
skambinti tel.: 773-4692.

Lietuvis — policijos 

kapitonaskusi, tai nuostolio gal jau 
nebūtų buvę. žodžiu, reika
lai gerėja. Prie to, reikia 
manyti, prisidėjo ir naujo 
vedėjo Algio Šmito pastan
gos.

Su irinkime priimta vie
na nauja narė. Perskaitytos 
6 mirusių narių biografijos, 
bet tai nereiškia, 'kad visi tie 
nariai mirė praeitą mėnesi: 
jie mirė daug seniau, tik jų 
biografijos nebuvo anksčiau 
paruoštos. O reikėtų, kaip 
seniau buvo daroma, bio
grafijas paruošti sekančiam P«ravink »nvn naristemus ne and,Webster firmos vice 
po narių mirties susirinki- ’š«?re5vti Kt-ieJvj. jc kaina i prezidentu. Joje dirba keli į1 
mui. T7.no. tūkstančiai inžinierių.

Ohio, šiomis dienomis išvy
ko su dukra Milda Šilbajo-i
riene pa blaiiyti po platųjį vhlšininka kirta. k ito.
pasauli. Ta pro-a žada ap- , Lukošius, bene 
lankyt, ne tik visą eilę Eu- ,ietuvis
rrpos. bet ir juodosios Afn-, į*, ,ai jo Bosto’no 
•kos ka, kurias vietoves Jau, jjos 
gavome sveikinimus is Mad-'
rido (Ispanijoje) ir laukia-l Jis yra vedęs Narmontai- 
me platesniu io įspūdžiu iš.t§ iš Camibridge. 
šios nekasdieninės iškvlo'. į

Aukštai iškilęs inžinierius
Gero vėjo visiems kėliau 

ninkams!

t
Roxburio policijos stoties j

į Inž. Vytautą- Sužiedėlis’ 
' yra paskirtas didžiulės Sto

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKAM LIETUVIŠKA PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJ V GENERACV.V LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniai*

NI O 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.
LIETUVIŠKI PIETOS

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 
Atsilaikykite ir būsite maloniai nustebinti!

SBX.P. DRAUGUOS VADOVYBI!

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana

nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Rytdienos įrengimas

Savybės:
rriHliiklingunas

(■ruži>
Ekvnvaiij* Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Paskutinė modernaus alyva šildvmo naujiena Q-JQ0 CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Alvva Mldvmo spėria listai

470 Adam* Street. Oaiary, Manu
Alyvos bui nerio aptarnavimas ištisa. 21 vai. per dicivj

Pilnas įrengimas įskaitau! aly
vos burnerį, puti-j.i. oro liltrr,. 
termo>tal^, kontrolę ir datUj su
jungti rūsy t>u vamzdžiais.

10 metu garantija.

Skambinti — Pastoli: 436-1204, Sau Shore: 7734S40

ša

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.
ToL SW 8-2868

yra yieninteiė oficiali Įat»L 
ga Worcettery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces>

Igrao f Lietuvą ir kitas Ruri 
jei valdomas sritis- Cia kal

bama lietuviikai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Cia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 

Lietuvoje,

Senas parvirsta ir negir* Už nbsies ne tik jaučius 
i vedžiojo.

Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ j 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Vedėja B. Svildienė

Flood Sųuare 
Bardware Co.

Bsytsiabu X. I. ALBINA 
6» EAST DBOADWAT 
8OUT0 9CS7GN. M A 88. 
rELi>ONA8 AiM S-414S

Ba&jamin Mcore D*ia> 
Pvptero* 8i«noiM

Stiklas Langam*
Vte^kto reikmenys Bananą 

Reikmenys pltuabariama 
Vteofcte ceieitss daikte*

Peter Maksvytis
Cfcrpeater A Bctider
49 Church Street

JC. MUtea, Maas.
Atiteka elatis petateymo, romas 
to ir protektanao darbas tt tte-1 
ko ir TMoje, gyvenanti} namo iri 
Mario pastatu, payal Jlteg reika- 
larim^. Saukite rtsados SU I »■ 
landų vakare,

Telefonas: 698-8675

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. < 
321 Country Club Road 1 

Newton Centre, Ma.02159 
Tel. 332-2645 ar 762-6732 

•sooooooooisMiseeMOMOooooaoee****

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

Paštu

Trans-Atlantic TraveI Service
EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 676 dolerių
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

Lapkričio 21 d.- Gruodžio 19 d.-*

Telefonas: AN 8-2806
\Dr. Jos- J- Donovan 
Dr. J, Pašakarnio

otrP ft DIN IS 
OMSTR1STA8

‘Valandos:
{nuo 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETKISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

»<***••**#**#***«**•jjjirrrrr-**

, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. Tet 580-7209 

**********************************aaaooeaaearoaaaaae»ae»aaoa»roaoaaoao

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangasĮ

A1! The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

480 West Broadvvay, South Boston, Maas. 02127
Skambinkite 268-2500

i tiktai vaistau, išpildoma gydytoją 
ir tarime visus gatavus vaistau.

Jai reik vaistą — eikit | UetKviiką vaistinę. 
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. SL Reg. Pharm.

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

Mafsum AN 8-4021
Nua 9 vaL rytu iki 8 vaL v„ išskyras Šveatadieains Ir sek

SAVE AT k
IhIiIHhTb

Z90^7»
(ft gy p«»•• mniticateaSlOOO t

M & T OIL CO., Ine. AVIMI

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ krosnies'aptarnavimas 
D Automatinis'ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas
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csrtificsts hindi providsd reta of interest on amount 
wunar>wn tt pbouom io pi$wooK ral# jovi
and 90 <teys interest fe forfeited.____

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jas 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yru 
adv. J. Grigaitis.

Reikale sa tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 1274,000,009

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

I Darbo valandos kasdien: 9—6
šeštadieniais 9—2

393 We»t Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairins siuntinius | Lieta 
vą ir kitos Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

svoį maisto ir
nią. Turime vietoje įvairią via 
tMo gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai to 
■romia kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir gakta už
sakyti ją gamybas prekes, čia 
seaokėnite piaigas, o gimiaės 
tea vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarptatiakaajame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimtam čia pas sava | svočias 
ar aaatotiaiam apeigyveaimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. 8chyriaokl

EXPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Iš BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus

Pristatymas greitas k 
garantuotas

mintomis luinomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilinę 
šaldytuvus ir pan.

N au jas vedėjas 
Atidaryta darbe

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefc

I

388 W. Broadvray 
Šou Boston, Mase.
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