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Taika prievarta grįžta
! į Artimuosius Rytus

Prez. Nixonas ir jo priešai
susirėmė ragais ir nagais
•
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Prezidentas nušalino Watergate bylos tardytoją Cox. j
Del to atsistatydino generalinis prokuroras VV. Richard- >

I

į
:
i

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje priimta Sovietų

S-gos ir JAV-bių iš anksto sutartoji rezoliucija, kuria siū-

Garsėja ir gausėja

Į loma Izraelio ir arabų karą baigti praeitą pirmadienį, spa

baisai, reikalaujantieji traukti prez. Nixoną atsakomybėn.

lio 22 d. 12:49 vai. dienos. Rezoliucijai sutikę paklusti

tonas ir jo padėjėjas Ruckelshaus.

Izraelis ir Egiptas. Tik klausimas, kaip jį bus vykdoma?

Kaip žinome. VVatergate botus Įgaliojimus, pasijuto
skandalą iki šiol narplioja labai nepatogioje padėtyje Į
; Artimųjų Rytų karui vis karo ugnį. To. matyt, nė
specialus senato komitetas, ir nepanorėjo dabar ji savoj
i labiau Įsiliepsnojant, jau bu- vienas iš šių didžiųjų karo
pirmininkaujamas šen. Sam plunksnos brūkštelėjimu at-į
vo pradėję svilti ir didžiųjų sponseiių dar nenorėjo. Dėl
J. Ervin, ir Teisingumo de- leisti, tad praeitą šeštadieni!
* valstybių skvernai. Sovie- to Maskvoje Įvyko skubus
partamento. vadovaujamo pats atsistatydino,
tams ginkluojant arabus, ir ( Brežnevo ir Kissingerio pasekr. Elliot L. Richardsono,' Richardsonui atsistatydi-/
JAV pradėjo dideliu tempu sitarimas vienaip ar kitaip
kuris tai bylai vesti buvo pa- nūs, jo pareigas turėjo per-j
didinti Izraelio ginklų atsar-! šiam karui baigti. Buvo sukvietęs Įžymų teisininką imti gen. prokuroro padėję-1
gas. sovietams siunčiant Į1 tarta ir rezoliucija, kuri sekprof. Archibald Cox. Pasta-; jas VViliiam Ruckelshaus. •
1 Egiptą savo patarėjus, ir madieni pateikta skubiai surasis „generalinis tardyto-, bet ir tas. nenorėdamas pre-.
JAV pradėjo siųsti Į Izraeli šauktai Jungtinių Tautų
jas buvo pakviestas su prez. ‘ zidento Įsakymo vykdyti.;
savo „specialistus“. Tad ne-, Saugumo Tarybai. Čia karšNixono sutikimu ir senato (taip pat atsistatydino,
daug betrūksta, kad fronte, tuose debatuose tiek žydai,
Vilniaus universiteto rūmai, l’žpakaly ma tytišv. Jono bažnyčios bokštas. (Dailinin
palaiminimu. Be to, jam! Tada Coxą atleido laiki-j
ir
tie patarėjai su „specialis- tiek ir arabai dar kartą turė
ko J. Klimansko medžio raižinys).
buvo pažadėtas visiškas sa- nai gen. prokuroro pareigas j
tais“ gali net betarpiškai su- į jo progą vieni kitus apkalvarankiškumas, kad VVater-; perėmęs buvęs Ruckelshau-į
siremti ir Įskilti net didžiojo tinti, bet rezoliucija vistiek
gate bylos rezgini galėtų iš-Į so padėjėjas Yale universi-!
j
j buvo priimta, ir kariaujanpainioti visiškai bešališkai. tteto prof. Robert H Bork. I daliai balsų. Tad greičiaucios salvs sutiko lai nusiVLIKas įspėja
buvo!
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pintas Kudirka gina ■lenktlpareigų visas; bus imta ieškoti vėl kokio
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ių ir smulkesnių Waterga-i Coxo štabas _ ie 50 -o1i nors kompromisinio sprenVliko Taryba š. m. spalio 11d. paskelbė tokį pareis- ij c
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dėmesys susikoncentravo į
Q vįsas dokumentų spin-’
Mums gerai pažįstami Lietuvos okupanto kėslai nuSpaudos agentūra UPIine vėliau, kaip 12 valandų
prez. Nixono pasrkalbejiužantspaudavo FBI pa-\Arabai nutraukė
Į blukinti bet kurį laisvųjų lietuvių vaidmenį pavergtosios paskelbė žinią, kad 16 Per-'P° -5i.° nutarimo. Kariaujammus m bylon isipamioju reigunaL
tautos gyvenimui, o ypač sužlugdyti išeivijos pastangas j mes darbo stovyklos politi-!
šaĮiM daliniai pasilieka
siais savo patai ėjai ir kitais Suprantama, kad tokie Į- alyi'OS tiekimą
padėti savo tautai Lietuvos nepriklausomybę atstatyti. v 5 nių kalinių sugebėjo išsiųsti H "1 pa iau ų pi a žios uzimBaltųjų Lunių aukštais pa- vvkjaj neužmirštant dar irf
nrt
i
ič ntnvvldn«: ir itpikti užsie-' ^Ose pozicijose.
reigunais. Kadangi tie pasi- viceprezidento Ao-nevv nu i Jau astuonios arabu vals-į
kalbėjimai yra
užrašyti teisfal0 dėl kriminalinio nu.l
magne.ofono juostose, ku- gjkaltimo, smarkiai sukrėtė
rios preziden o žinioje, tai isą krašų Dabar jau sena.
importo, todėl, nedave. Tad paskutiniu metu okupantas ėmėsi kito budo .
, .
• , •
. gurno Tarybos 1967 m. lap
v o> smaigalys nusikreipei
atgtovų rūmuose ir spau- ,6 r alyvos
v
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žmogaus teises ir laisve .
į pati piezidentą. Aukstes-1
garsjaj keliamas prez.. tas arabų nutarimas tiiueles vadovaujantiems žmonėms niekinti. Sovietiniai pareigukalinių tarpe yra ir kričio 2 d. nuostato tuoj pat
teismas paieikalavo,, xixono apkaltinimo, arba* re^šmes neturi.
nai pradeda mūsų vadovaujančius asmenis apšaukti sovie-, gjmas Kudirka JAV parei-* P^^ėti derybas pastoviai
taikai įgyvendinti.
■ad tos juostos būtų atskleis-! j.ajp vadinamo „impvčini-S
.
. ,: tinio saugumo bendradarbiais.
; gūnu išduotas sovietams.
tos teismui. Prezidentas.....
to-i: mo
*
f
blogesnėje
“*” « klausimas
t
-.v, ; padėtyje
- „ -p. Į’
Vliko Taryba atkreipia laisvųjų lietuvių dėmesį dėl!
Pažymėtina, kad S. Ku-j m . .... , ,
, .. .
kio teismo nutarimo nepa
'P Į Prezidentą patraukti at-•*.
/ 10.Po> ?a ! šios naujos sovietų taktikos išeivijos veikėjams diskredi- d i rka buvo išduotas Baltųjų!
ui ici> įa. a ga u miaklausė ir magnetofono užr
zra" i sakomybėn dėl teismo galios'
?es
daugiausia a-- tuoti, ......
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rezultate
Izraelis turėtų
tarpusavio nepasitikėjimui sėti ir tuo būdu laisvųjų : rūmų patarėjo John W. *
šus nei teismui, nei senato paneigimo ar konstitucijos į ia^a.? °‘" sportuoja. A--,
pasitraukti iš visų per karą
į Dean patvarkymu. Dean y- užimtų arabų teritorijų, o akomitetui duoti nesutiko, laužymo, jeigu toks nusikal-ila )al 11 Jorns sumažino par-į lietuvių pagalbai ir talkai pavergtai tautai žlugdyti.
Nepasiduokime provokacijoms ir saugokimės, kad •,a vienas is Watergate istoaiškindamas, kad jam teis timas tikrai padarytas, siūlo; (*uodamo> alyvos kieki.
rabai turėtų pripažinti Izranet visai netyčiomis netaptume sovietų piktų kėslų talki rijos „herojų“.
mo nutarimai nėra privalo visa eilė senatorių ir kong-į
1 elio valstybę.
ninkais.
mi paboti, kad prezidento resmanų. Siūloma net jam|
Ar toji rezoliucija tikrai
valdžia nepriklausoma nuow j pačiam iš anksto atsistaty-Į
Vliko Taryba
i
Lebanono
sostinėje
Beiruįgyvendins
Artimuosiuose
kongreso ir teisingumo in1 : dinti. Prieš ji balsą pakėlė
j te teroristai buvo užpuolę Rytuose pastovią taiką, dar
sti‘ucijos.
ir milioninė ir AFL-CIO mit Amerikos banką ir, paėmę negalima tvirtinti. PaskutiTiesa, prezidentas, siek-! lioninė darbininkų unijaSacharovo gyvybė
’ Italijos gydytojai
kelias dešimtis įkaitų, reika- ! nėmis žiniomis Izraelis dadamas kompromiso, sutiko į vadovaujama Meany. Taip
‘
lavo 10 mil. dolerių arabų i v£ įsakymą nustatytu pirma• pavojuje
sukčiauja
pateikti senato komitetui; pat siūloma netvirtinti ir
1 partizanams paremti ir dar! dieni 12:50 karo veiksmus
1
i
•
n. vi
i
magnetofono juostų santrau- i kandidato i viceprezidentus
Romoje tardomas Įžymus! paleisti kalinius. Bet Leba- J sustabdyti, jeigu tai padaPagarsėjęs kovotojas dėl
ką.
, Fordo. Bet kuo ta politinė
žmogaus teisiu akad. Sacha šiidies ligų specialistas iri nonn kariuomenė įkaitus iš- j rVs i,- Egiptas. Egiptas, atroVyl iausias Watergate by-į krizė baigsis, dar neimanolinkęs Jungtinių
rovas pasikalbėjime su Le kiti gydytojai. Jie mirusių ‘ vadavo, dalis užpuolikų žu- do, irgi
los tardytojas Cox buvo ki-Įma pranašauti.
Tautų Saugumo Tarybos rebanono laikraštininku kalti- asmenu elektroninius širdies! vo» o kiti buvo sužeisti.
tos nuomonės. Jis nepasi-- Atrodo, kad Nixonas šiam
zoliuciją vykdyti. Bet Sirija
i no arabus, kad šie pradėję skatintojus idėdavę kitiems!
tenkino tik užrašų atpasako- „Žalgirio mūšiui“ su savo
Sydnėjuje
karalienė
Elz

kol kas tylėjo ir karo veiks
' karą. ir pasisakė už Izraelio! pacientams ir paimdavę mo-‘
jimu, o pareikalavo tikro ir priešais yra pasirinkęs gerą
bieta
II
atidarė
operos
rūmus tęsė, o Irakas, Libija ir
i nepriklausomybės garanta-' kęsti kaip už naujus.
pilno jų teksto ir pasiryžo momentą, turėdamas galvo-j
|
iru*,
vertus
$153
mil.
kiti
arabų kraštai buvo pa
vima.
bylą nukelti i Aukščiausiąjį! je užsienio politikos situaciuniversiteto
13
s
Turino
reiškę. kad toji paliaubų re.Netrukus po to i j > namus
teismą. kad tas išaiškintų, jas. Štai. dar reikia Įgyven-Į
x
..
,
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...
medicinos
profesorių
tardo1
I
zoliuciją
jų neįpareigoja.
atėjo du arabai ir paretkala.
•
-, .
• .
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prezidento konstitucinės ga-i dinti prekybos sutarti su so-!
, , c ,
1
mi dėl universiteto pinigui
•Palestinos partizanai aiškiai
vo. kad Sacharovasuzciauo- pasisavinimo.
• ■ ■
T.
*lios ribas. Ir štai čia Įvyko j vietais. čia pat vyksta svarbi j
.Jie pacientu
J pasakė, kad jie kariausią ir
tų burną arabų-žydų kon-!
.
lemiamas prezidento Nixo- Europos saugumo konferen-’
sumas
susikišdaj toliau, iki Izraelio sunaikini,_
no iš vienos pusės ir teisin-' cija. čia pat reikia baigti Iz-į Henrv Kissmgerss. ja\ užsie- f ikto k ausimu, arba butui vę j- savo kišene.
į mo. Jordanas paliaubų siū
gumo organų bei kitų prezi- Į raelio ir arabų karą ir darĮ nio re,ka,V ministras.
N»be- pasiruosęs galimiems neti
lymą priėmė palankiai.
dento priešų iš kitos susirė-ldaug kitų pradėtų politinių',io laikO!S premijos laureatas. Retumams.
žygiu. Kaip visatai gali pa-į',is
Prem’j? savo kartu SU
mimas.
Viena aišku, kad tikra ra
Tie arabai pasisakė esą
Laivų krovėjų unijos pre-1;
šiaurės
Vietnamo dervbu l’arvPrez. Nixonas pareikala-1 krypti ar baigtis, jeigu būtų;
mybė ir taika Artimuosiuose
Juodojo rugsėjo partizanų zidentas Gleason pareiškė,*
vo, kad tardytojas Cox to-( nušalintas prezidentas, jei-j z,u.i« de,e«acih* pirmininku I.e n
J)a<]ruose
Rytuose gal nušvis tik po il
žūti dėl kad unijos nariai nekraus,
liau Į Aukščiusiąji teismą' gu dar nėra nė vicepreziden-t,)uc rho* inklu taikos premijos,
kragį0
gesnio laiko.
Pietų1 "avu nrasto.
sovietų laivų, jeigu Sovietų:
bylos netemptų. Šis nesutiko j to. nė kito tinkamo toms la-|paskvr,niu nepatenkintas Pietų
L •
paklusti. Tada prezidentas' bai atsakingoms pareigoms ' ’etnamas. o ji smerkia taip:
taip; Sacharovas
^acharovas apie
apie tą Įvykį S-ga nenutrauks karinės pa-( Vienakis Izraelio karo ministras
Spėliojama, kad JAV’ ir
liepė ji atleisti iš pareigų irs perimti ir painiems uždavi- pat ir e,,e kltM vakariečių, ypač pianesęs policijai, bet si į galbos arabų kraštams.
: .Mošė Dajan. Prieš kelerius me- ' Sovietų S-gos bendra rezovisą jo suorganizuotą Įstai-i niams spręsti žmogaus?
dabar, kai paaiškėjo, kad šiau-jtai rimtai neieagavusi.
! tus jis per 6 dienas suplakė ara- liucija buvo pr iimta gal tik
ga
panaikinti.
i Žinoma, kongresas gal ir rės Vietnamo komunistai yra j- _ ______ _ T
.
Ispanijos pietuose dėl po bus ir užėmė jų didelius žemės po kokių nors slaptų susita
gą panaikinti
Generalinis
prokuroras'galėtų paprasta balsų dau- s,iun-ę Artimųjų Rytų karą ir!
tvynio žuvo apie 100 žmo- plotus, šiandien, kai arabai ne rt imu. kuliuose šios dvi diRichardsonas. kuris buvo! guma iškelti prezidentui by- vadovauja arab« priešlėktuvinių
Šio karo metu Izraelis yra nių, o dar daugiau yra su- tikėtai užpuolė Izraeli. karas žiosios valstybės dar padarė
Coxą pakvietęs ir suteikęs, lą, bet vargu ji nuteistų se- rake,« įrengimam* ar net dalv i u žemęs 500 kv. mylių nau- žeistu. Tai viena didžiųjų tęsiasi jau antra savaitė, ir per ' slaptą bizni ga! ir- kitu ma1 jos Egipto teritorijos.
. tenykščių nelaimių.
jam Watergate byloj neri- natas, kur reikalingi du treč- vau'a kov°j«
galės nematot i.
1 žųjų valstybių sąskaiton.
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kilmė buvo iš to paties kamieno: sumanymą paimti i erd'. ę voriukus astronautų centrui pasiūlė viena Texaso moks
leivė Judita Milės, o juos užaugino Dorothea Dix ligoni
nės Raleigh, N. Carolinoje. mokslininkas dr. P. Witt, ta

Kada būsime apdalinti
„Garbės raštais”?

rytum kokius dvynučius.

Politinis

pašto ženklas

Seniai žinome, kad gali
Iškilmingai ir saugiai i "Skylab“ palovius atvykę,
ma politikuoti-,, pasiunčiant
dvynučiai savo elgesiu išsiskyrė.

karinome! ? užimti kaimyni
Kaip iš Keleivio pirmajame puslapy spausdinamo
Apie Anitą iš raketų vairavimo centro Houston ru:- i nio krašto, sakant kalbas,
Vliko "įspėjimo“ galime numanyti kažkuris iš prasikišu' j sėjo 16 d. buvo paskelbtas šitoks pranešimas:
spausdinant žemėlapius ar
sių čionykščių veikėjų yra gavęs iš Lietuvos propagandis
"Skylab astronautai vakar gedėjo mirusio voriuko pašto ženklus.
tų "pažymėjimą“, kad Stalino laikais esąs buvęs NKVD
| Anita, su kuriuo pilotai skrenda beorėje erdvėje ir kuriuo
užverbuotas truputi savo aplinkoje "pasidairyti ir pasi
štai mes. žinoma, linkę
domėjosi. Mokslininkas astronautas Oklausyti“, na, ir žinoma, pasakyti, ką matęs ir girdėjęs... Jubiliejinėje skautŲ stovykloje v. s. Petras Jurgėla su stovyklos jie nepaprastai
~
-- i i »
• •
, - • •
į atleisti Sov. Sąjungai, kad ji
wen K. Gainott pranese. kad Anita visai nevalgė jai pa-;
raminanlU()5e žemžla
vadovybe. Iš kairės į rešinę: v .s. č. kiliulis, s. I. Kerelienė, v_s.
teikiamo musinio skanėsto, nei geriausios rūsies stoiko į piuose Lietuvą ir kitus okuKadangi liežuvinėje kovoje melo atsargos yra neiš A. Saulaitis (stovyklos viršininkas),
L. Milukienė.
P.
gabaliuko. Dėl to ji ir mirė...“
semiamos, nebūtų nuostabu, jeigu prie tokio "pažymėji-l Jurgėla, s. S. (Gedgaudienė ir
l puotuosius kraštus nupiešia
P. Molis.
mo“ būtų pridėta dar ir smulki apyskaita červoncais ir j
Liko vienišas Arabella. Jo būta geležinio charakterio1 tokiomis spalvomis, kaip ir
kapeikomis, kiek už tuos patarnavimus kada sumokėta.
ir kietos valios, kurią jis parodė gyvendamas erdvės la- į
tėvynę ... Aisva

va

va

boratorijoje. Dvidešimtąją skridimo diena astronautai, i aU.’ M
be kitų žrniy, centrui pranešė:
'
i •“‘n’

Kaimo Jurgio užrašai

ne"

ta ,
Bet vis vien tai yra gana idomus ir net pakankamai
■
ne
“
,
ir
vis,
skundai
atsimuišradingas naujas bandymas senam tikslui pasiekti. Vadi
"Skylab-2 kartu keliaująs voras Arabella dirbo nuli- Į 'a. kaip i kietą sieną. Bet
nasi, tie prakeiktieji pabėgėliai, iki šiol sovietų propagan
dos apskalinti kraugeriais, banditais, žyd mūšiais, fašis SILKUTĖS IR VORIUKAI: ANITA IR ARABELLA nės gravitacijos sąlygose, numezdė naują voratinklį, ku-į hiikraš'*uo=e plūstamų žoris tiktų grobiui pagauti ir žemėje“.
j džiu marias priliejame, kai
tais. hitlerininkais ir kitokiomis atplaišomis, staiga — jau
! vakariečiai savo žemėla
sovietinio saugumo bendradarbiai, nemandagiai tariant,
Žmogus, išmokęs raketomis pasikelti į beorę erdvę
Pasak Garriotto. pirmasis voratinklis atrodęs keistas, piuose mus priskiria Sovie
ir nutolti nuo Žemės tiek toli, kur nebeveikia jos traukia-! nes jį megzti Arabella pradėjo pirmosiomis skridimo die tų Sąjun:tai.
šnipai, taigi "savi žmonės“!
nioji jėga. susitinka ten su jam neįprastais reiškiniais.! nomis. Bet antrojo siūlai buvo išvedžioti taisyklingai į
Pavyzdžiui. "Skylab-2“ erdvės laboratorijos antrosios! kampus ir sunarstyti apskritimais aplink centrą. MoksliDabar, atrodo. Airijos
Sakytume, — linksma girdėti!
respublika
papolitikavo paš
pamainos astronautai pirmimis dienomis jautėsi taip pras- i ninkams buvo įdomu patirti, ar vorai gali išpinti geometBet iš tiesų šis naujas okup. Lietuvos propagandistų j tai (svaigo galva, vertė vemti, nepajėgė susiorientuoti),' rinį rezginį be žemės traukimo jėgos, ir jie įsitikino, kad to ženkdais, .J? išleido naują
metodas yra didelė parama mūsų "super patriotams“, ku- į kad Žemėje esąs valdymo centras buvo besiruošiąs siųsti! gali. Jiems tai įrodė jų bendrakeleivis tvirtavalis Arabella. 3 ir pusės peno pašto ženk1o. Jame pavaizduota žalia
rie kiekvieną, bent kiek skirtingas kelnes dėvintį, tuoj pat specialia komandą jiems gelbėti — parsigabenti atgal. 1
. ,
n ,
.
.
.
Europa ir nuo jos mėlynos
skuba apšaukti komunistu, jų agentu ar agento tarnu ir To nereikejo daryti. nes po kurio laiko laboratorijos gy-1 .
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. . . -i-• j-x, ji- giau kaip 59 dienu skridimo beoreje ei dveje grizo atgal. jūros atskn-ta purpuro rau
aplamai — tevvnes išdaviku . Na, o dabar, kai dar ir ventojai reikiamai atsipeikeio ir salėjo pradėti vykdyti ,
.
-ii-.
•
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sovietinis saugumas viešai paliudys ir patvirtins tokius jiems skirtus uždavinius.
‘
'
kartu parei^bendami ten gimusias silkutes n- narsų;; donumo Airija, visa Airija,
mūsų "patriotinių tribilų“ sapaliojimus, - savikiršos veik-,

loję galėsime viršyti ir paties Brežnevo užbrėžtą petiletką. j
Kai po dviejų mėnesių gyvenimo "Skylab“ jie sugrį1 žo atgal į Žemę, rasta, kad jų muskulų pajėgumas buvo
Reikia pripažinti, kad šis naujas būdas tikrai atsklei- • susilpnėjęs 20'š . o kraujo raudonųjų rutuliukų (hemoglodžia daug plačių galimybių čionykščių avelių galvoms vi- : bino) gaminimo celių pajėgumas 12' <. Be to, sugrįžėliai
siškai sukvailinti.
| iš "ano pasaulio“ vėl iš naujo turėjo prisitaikyti žemėje
1 esančioms aplinkybėms: kelias dienas nebeveikė įprasta
Pavyzdžiui, jeigu taip ir sušvinta "Gimtojo krašto“ • orientacija. Antai, astronautas Lousma, vonios kambary
pirmame puslapyje kurio nors mūsų pirmininko besišyp- 1 nusiskutęs ir suvilgęs veidą odekolonu, to skysčio bonkusanti didžiulė nuotrauka jubiliejaus paminėjimo proga 9 tę numetę ant grindų, manydamas, kad tebesąs "Skylab“.
kur paleisti iš rankų daiktai lieka plaukioti erdvėje, kaip
Kas gi tau patikės, kad nenusipelnei tokio pagerbi kokie pūkai, pasklidę ore; o antrasis astronautas — dak
mo
taras Garriott, pirmąją naktį eidamas su žmona į viršų
‘ miegoti, neteko pusiausvyros, kai žmona užgesino šviesą.
O jeigu dar kuriam nors okup. Lietuvoj už akių pa- šviesą užžiebus, jiusiusvyrą vėl atgavo,
darytu nutarimu — "Garbės raštas už bepriekaištingą vi- į
suomeninę veiklą išeivijoje“?
j
Keista tai. kad antrosios pamainos astronautai daug
j greičiau atsipeikėjo žemėje už pirmosios pamainos astro- '■
Niekaip čia neatsirėksi, kad tokio "Garbės rašto“ ne- • nautus, nors antrieji beorėje erdvėje buvo išgyvenę beveik
si užsitarnavęs ir nenori!
į dvigubai ilgesnį laiką už pirmuosius.
j
jeigu dar profsąjungos kelionlapis tėvynėn ir atgal? j
ii
Tamsta! Geriau apie tai garsiai nė negalvoti ir tokių

O

sugestijų nepateikti.

Žinoma, gal mes galėtume bandyti tokiu pat būdu ir
atsikeršyti. Atsilygindami galėtume .A. Sniečkų apdovanoti LB medaliu. V. Kazakevičių paaukštinti mūsiškės L.
Žurnalistų S-gos garbės nariu, generolą Karvelį išrinkti
Šaulių S-gos valdybon, o komjaunimo sekretorių pakelti
skautų patronu...

Britams, be abejo, tasai
ženklas gnyba i širdį. Šiau
rės Airija juk tebepriklauso
jiems, šiaurės Airijos pro
testantams taip pat toksai
' ženk'la- '
akis.
Jonas Gvardijonas
*T-I-TTr T TT T T + Tff

Gaila naujagimių silkučių, gaila voriuko Anita. sa
Kas skaito knygas,
tam
vo valia mirusio badu erdvės laboratorijoje, bet visų la
netrūksta geriausio draugo
biausiai gaila narsuolio menininko Arabella'
ir išmintingo patarėjo.
Žmogus, šiandien pajėgiąs išsiplėsti į begalinių tolių
erdves, žengia dar tik pirmuosius žingsnius i paslaptingą
visatos Kūrėjo labirintą.
Kaimo Jurgis

Sokratas

❖ ❖
Švelnumas nugali visa,
bet pats yra nenugalimas.
L. Tolstojus

"Skylab-2“ antrosios pamainos astronautai buvo pa- į
siėmę dviejų rūšių gyvių: 50 silkės ikrų ir 2 voriukus — ;
xAnitą ir Arabella.
Tie gyviai buvo patalpinti į atitinkamas patalpas — j
.
indus. Ikrai paleisti į gerai permatomo stiklo "akvariumą“,
o voriukai — į atitinkamo dydžio taip pat' permatomą
A?
keturkampę dėžutę.

dieną "Skylab“ akvariume, išsikalusi iš ikrinio kiautelio,
pradėjo plaukioti mažytė silkutė, ieškodama ko nors už
kąsti. Kitomis dienomis ją pasekė ir jos sesutės ir broliu
kai. Visi sveiki, laimingi, išvydę be traukos erdvėje sau
lės šviesą. Tik gerokai išalkę. Specialaus patiekalo joms
netrūko. Jos valgė, žaidė, augo, šmikščiojo vandens "gily
bėje“. iki atėjo laikas grįžti į Žemę pas savo tėvelius...
* * *
O voriukų būta visai skirtingų charakterių, nors jų

se sudaromi vadovybės są!
rašai,
kalbinami ir įtaigojaPLB VALDYBA
i mi balsuotojai ir t.t. Tektų
Tie rinkimai buvo įugsėjo apgailestauti., kad neieško2 d., bet ilgai niekas mūsų J1]3 kompromisų, o per tai ir
spaudoje jų tiksliai neapratalkos.
šė. Vaizdas paryškėjo, kai
"šie pastarieji PLB valdy
buvęs PLB valdybos narys
gerai sucementuotas ir pui- huvo pasiūlyti keli asmeuolus visuomenininkas dr. bos. o taip pat JAV LB ta kiai suprantąs rinkimų tech- nys“.
Henrikas Brazaitis juos nu rybos ir seimo rinkimai aiš niką ir balsavimo principą
kiai parodė, kad tai nėra
pasakojo Draugo bendra populiarumo kontestai, kaip — neskaidyti balsų (Tai; Taigi, nors kiekvienas
darbiui V.R.. Tas pasikalbė kas nori tvirtinti. Taip pat Chicagoje A. Nainio šalinin- kandidatas buvo atskirai
kų sudalytas sąrašas. Kel. balsuojamas, bet iš tikrųjų
jimas Drauge išspausdintas | nepasitvirtina
nuomonė, red.). Antras gi gausus kan- buvo balsuojama už vieną
rugsėjo 29 d.. Jame dr. H. Į
dviejų blokų. Todėl laiBrazaitis taip kitko šitaip kad į Bendruomenę neisi- didatų skaičiumi ir pilnas
•
•
—
.
;
mėjęs
blokas iškėlė ir kai
jungia
organizacijos
ir
gru

sako:
imponuojančių, gerai žinopės. Priešingai, organizaci- mų asmenybių, tinkąs popu- kuriuos mažai težinomus as-1
"Seimas vyksta ne tik vie-' > ir
b'ol!«ojas' I liaiumo kontestui, bet ne menis. kurie gavo daugiau-,
sumoje, bet ir užkulisiuose. ’ sąrašus. Šiame seime Nomi- koncentruotam balsų gavi- šia balsų. Be to, ir jų gautas j
koridoriuose ir net priva nacijų komisijos paskelbti ( mui. Ir žinome, kokie buvo balsų skaičius terodo tik jų
čiuose kambariuose. Prime dviejų grupių kandidatų są-į balsavimo rezultatai. (Lai- populiarumą to bloko rėna amerikiečių konvencijas. rašai. PiiTnas kuklus, vos rnėjo minėtas piimas čika- muose. Tai galima spręsti iš
Kiekviena grupė agituoja už tik 7 asmenų (tiek buvo Į giškių sąrašas. Kel. red.). dr. H. Brazaičio rinkimų pa
savo kandidatus, užkulisiuo- prieš tai nutarta rinkti), bet Be to, dar iš salės atstovų vaizdavimo.
KAIP BUVO IŠRINKTA

as P!anese"Priešingai astronautams, kiti "Skylab“ keleiviai nebuvo tokie laimingi, sugrįžę i žemę. Mažytės silkutės, kurios buvo gimusios erdvės stotyje, Houstone rastos negyvos. Arabella, išlikęs gyvas, kurs meistriškai atliko vora
tinklio mezgimo meną nulinėje traukoje, po poros dienu
sugrįžimo mirė savo narvely Huntsville. .Alabamoje...“

Gyviai erdvėje

Šių gyvūnėlių paskirtis buvo nevienoda. PiiTnieji tu
rėjo parodyti, ar be žemės traukos erdvėje gyviai gali gim
Bet vargu tuo sukeltume tenai vertą dėmesio sąmyšį, ti ir gyventi, o voriukai — pasirodyti savo darbštumu ir
nes komunistai, kaip žinome, visiškai silpni tikėjime, o sugebėjimu pinti tinklus, kuriuos jie taip sumaniai ir
mes čia tik ir laukiame, kaip greičiau kurį nors nekaltą kruopščiai mezga žemėje įvairiausiuose kampeliuose.
tautietį liežuviu papiauti ir lyg ožį paguldyti "ant tėvynės
aukuro“.
Silkutės savo paskirtį atliko pasigėrėtinai: jau trečią

Ką kiti rašo?

Arab!n«- Deja' s' m' sl’all°lo ,llenos Tlme zurna- pietūs ir šiaurė.
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by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka
tragediją. Tai jokiu rudžiu nesugraužia
mui ir jj išdavusiu JAV admirolu, kapi
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy

|ba parašyta knyga apie Simo Kudirkos
mas paminklas Simo Kudirkos heroiz.
tonu ir kitu biurokratu gėdai Įamžinti.
SS.95. bet Keleivio administracijoje ją
ventojai dar primoka 21 et. mokesčio.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
J. PUZINAS
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PAS1KEITIMAI SLA
CENTRE

Jau rašėme, kad SLA
centro sekretorius Algirdas
Budreckis pasitraukė iš pa
reigų ir perėjo dirbti Mass.
valstijos di audimo departa. mentan.

S'SS

,

Šįmet sukanka lygiai 650 metu, kai Vilnius pirmą
kartą jau įsakmiai paminimas istoriniuose šaltiniuose.
Dėl to kai kurie istorikai 1323 metus nori laikyti Vilniaus
miesto pradžia. Mano įsitikinimu. 1323 metai sąlyginiai
gali būti laikomi Vilniaus — Gedimino sostinės įkūrimu.
Vilniaus pradžia siekia labai tolimus priešistorinius lai- i
kus. Jau prieš 12-10 tūkstančių metų Vilnius ir Jo apylin- '

aptikta Gedimino pilies kalno rytinėje dalyje. Tai prieš- ‘
kristinio laikotarpio lytiniams baltams būdinga brūkš- į
niuotoji keramika. Paskutiniaisiais amžiais prieš Kristų !
ir pirmaisiais amžiais po Kristaus Gedimino pilies kalne
jau yra buvusi sustiprinta sodyba. Kalne ir vėliau gyven- i
ta žmonių. Didelės svarbos dalykas laikytinas XIII a. me
dinės pilies liekanų atradimas, o 1964 m. vakarinėje Ge- Į

TO NIEKAS NKPUK1A.

aiVUitis

Gedimino sostinės Vilniaus
650 metų sukaktj minint

kės buvo apgyventos žmonių. Apie tai liudija titnaginiai !
dirbiniai, surasti kairiajame Neries krante, Grybų gatvė-!
je. 1 urime radinių ir iš naujojo akmens amžiaus, kai for-:
mavosi baltų, t. y. lietuvių, prūsų, latvių protėvių kultūra
ir tautybė. Tai yra įvykę maždaug prieš 4000 metų. Iš lie
tuviško laikotarpio tuo tarpu seniausių sodybos liekanų

KAS NIEKO NEVEIKIA,

j

I Patirta, kad jis bus frater1 nalio draudimo organizacijų
• skyrius viršininko pavaduo[ toju. T as skyrius prižiūri vi
sas minėtos rūšies draudimo
organizacijas.

Vilniaus katedra, garsiojo architekto Lauryno Stuokos-Gucevi

čiaus kūrinys. Dabar katedra paversta dailės muziejum ir koncer-

A. Budreckio vieton pa
skirta Genovaitė Meiliūnienė, kuri Susivienijimo cent
re dirba jau 27 metus, eida
ma įvairias pareigas, ir yra
susipažinusi su visų skyrių
darbais.
S‘
i

BALFO SEIMAS

ATIDARĖ SAVO VYRO

CLEVELANDE

IR TĖVO MUZIEJŲ

Naujoji sekretorė yra bai-1
gusi Liepojos komercinį ins-j
titulą ir studijavusi ekono
miką Kauno universitete. i

Jūratė

ir Kastytis
r—.
i?',*

i

C'5/
—

"<
z Aifi

Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti
BANAIČIO OPERA
“JŪRATĖ

IR

KASTYTIS“

Tai padarė dvi architek-Į
Pranešame, kad Baito di
3-se plokštelėse
LIETUVIŲ FONDO
rektorių suvažiavimo. įvyku- tės: motina Vassia Kiaulė-!
dimino pilies kalno pašlaitėje aptikta mūrinio pastato da
Tai geriausia dovana bet kokia proga!
nienė ir jos duktė Laura. PELNO PASKIRSTYMAS
us su puošnių skliautų fragmentais. Tai seniausio v įlmaus roite, nutarimu įr pagal biri
Plokštelių kaina tik $15.00
mūrinio pastato liekana, kuri, manoma, galėjusi būti Min- įelio' 5 d. teismo nutarimą
Jos pačios suprojektavo ir
Nuo fondo įsikūrimo iki'
daugo po 1251 m. krikšto statyta katedra. Maždaug tani vra traukiamas Balfo 17-ta- savo pastatytame name įren- 1973 m. spalio 1 d. gautas. Paštu, kartu siunčiant ir čekį, užsakoma šiuo adresu:
pačiam laikotarpiui skiriamas ir apvalus bokštas, tuiįs sis seimas 1973 m. lapkričio gė prieš 18 metų mirusiam pelnas iš neliečiamo pagrin-.
Lithuanian Opera
keturkampį pagrindą, vėliau sudaręs pagrindą katedros 10 d. Clevelande. Seimas į- jv \yiui ii tėvui dailininkui
kapitalo yra taip paT
„„
, • . .
6905 So. Artesian Avė.
varpinei. Taigi, XIII a. Vilniuje jau yra buvusios trys pi- vyks naujuose Lietuvių
na- Potini
Petrui Tvi-jnlZnni
Kiaulėnui mn-zioiii
muziejų, 'i skirstytas:
lys: Aukštutinė Gedimino pilies kalne, Žemutinė jo pape- muose. 877 East 185th St..
. . .
Chicago, Illinois 60629
i Cleveland. Ohio, 44119.
Muziejuje via (laugiau nei
Knygoms leisti skirta —.
dėje ir Kreivoji Plikajame kalne, už Vilnios. Kaip rodo ■
' 50 Petro KiaulėnoRūtinių, 550.100 aukštajam lituanis-Į
paskutiniųjų laikų archeologiniai kasinėjimai, Gedimino i Seimo pradžia 10 vai. rv- viso labo našle ir dukra tu- tikos
•
mokslui $47.967, mo- t
pilies papėdėje yra buvusi nemaža sodyba, kur aptikta ' to. Seimą globoja Balfo Cfe- ri apie 200 kūrinių.
, kyklų priemonėms ir vado- “SAULĖS ŠERMENYS’
medinių gyvenamųjų ir ūkinių trobesių bei gatvių grindi- ’ velando skyrius, vadovauja
Muziejus yra labai gra- vėl.iams
kultūrinei
mų liekanų. Seniausieji trobesiai siekia XIII a. vidurį, ki- mas Vinco Akelaičio.
Tai visai neseniai išleistas
| žiai sutvarkytas. Juo susido- veiklai remti $13,615, moAmerikos lietuvių politika,
ti yra XIV ir net XV a. Apie XIV-XV a. ir vėlesnių laikų ; Kiekvienas skyrius išren-’ rnėjo, fotografavo ir plačiai Kyklinei spaudai ir jaunimo _Antano
— Gustaičio satyrinės narašė dr K ši tlauskas iJ
- stambūs
•
•’ literatūrai $13,6o0. lituanis- ir humoristines poezijom rin- paia.-e ui. n. MUJausKus. j
Vilniaus pilis turime nemaža duomenų. Prie pilių koncent- ka ar paskiria atstovą
nuo •’ aprašė du
amerikie
kinvs. įdomiai ir gausiai
vadas dr P. Grigaičio, kaitikos mokykloms remti $21, kinys.
gi
ruojasi amatininkai bei pirkliai, tikrieji miestinės gyven- 25 narių (pvz., 50 narių — čių žurnalai.
885, jaunimo veiklai skatin- iliustruotas dailininko Vik- na $1.50.
vietės liudininkai. Vilniaus miesto pradmenų tenka ie?- 2 atstovai. 75 nariai — 3 at-1
toro Vizgirdos.
Lietuvos konstitucines tei
koti dar priešgediminiame laikotarpyje. Deja. neturime stovai ir t.t.). Skyriai, turi n- Muziejus atidarytas ša ti $16,150. literatūros pre
sės klausimais, parašė Kosvisai patikimų istorinių šaltinių tai ankstyvajai Vilniaus tieji mažiau nei 25 narius, - >a\aitgaliai> lis yra 46 Lin- mijoms $9,150, meno pre
Šią
didelio
formato
puoštant
inas Račkauskas, 178
lietuvių
praeičiai nušviesti.
"
"
siunčia vieną atstovą (pvz.,! «en Lane> Farmingville, mijoms $1,000.
nią
knygą
išleido
Algimanto
ps
j
,
kaina $2.
jeigu skyriuje nėra 25 narių, ■ Long Island, N.Y.
spaudai remti $6,000. lietu Mackaus Knygų Leidimo
Kai raštas tyli. praeitis apimama legendomis ir pada-i vistiek skyrius siunčia vie-!
vių organizacijoms remti Fondas. Ji dar gaunama ir
Antano Škėmos raštų II t.
vimais. O tų padavimų, užrašytų XV-XVI a., gausu. Lie-j
atstovą, kad ir nuo 7 na- XX KANADOS LIETUVIŲ $13,163, stipendijoms litua- “Keleivio“ administracijoje. (dramos veikalai — Julija,
nistikos studijoms universi Kaina $7.00.
ir k.'ti, Žvakidė, Kalėdų
tuvos metiaštyje kalbama apie Šventaragį ir jo sūnų Skir- į
koks gali būti mažiauDIENA
tetuose
$5.375,
M.
K.
ČiurŽivilė, Pabudimas. Vienas
mantą, kuris Šventaragio slėnyje įrengęs lyg nekropolį, i
s r
Direktoriai j
Kanados
lionio
filmui
$2,500.
vaizdelis,
Ataraxia), 440
kur buvo deginami Lietuvos kunigaikščiai ir žymieji ba-‘ a yyauJa seime_ . 1
’aiPi Devynioliktoji
BROCKTON, MASS.
psl., ka: ia $6.00.
jorai. Ten pat užrašytas padavimas apie Gedimino sap- !į skyrių atstovai, jei yra savo Lietuviu Diena buvo spalio
Iš viso paskirstyta $244.
Esą Ge.'gyv®1?a?losvietovėsskyriausi 5-7 dienomis Toronte. Ji vi
Balfo pobūvis šį šeštadienį
Žemės ūkio gamybine konuotą Geležinį Vilktį ir Vilniaus miesto įkūrimą. Lsą, oe- pa<kirti
sais požiūriais labai pasise- 505.
Nepr įklausomojo
I
Balfo
72
skyrius
Brocktooperacija
diminas savo sostinę iš Kernavės pirma perkėlęs i Senuo- ‘
.. . , ,
,
. ,
,
....
..... • C v
j c, .
.
.... ke: dalyvavo daug žmonių,:
LF Valdyba
ne rengia tradicini rudens Lietuvoje 1920-1940 (rašo
sius Trakus, o xs čia - , Vilnių. Ir Kernavėje, ir Senuo-. Skyriaus atstovais gal. bu-į pl.ogra^a buvo įvairi, idomi,1
pobūvį ateinantį šeštadienį. Į dr. VI. Bublys, J. Fledžinsty-i
®. atlikta.
al]ilf,u siuose Trakuose yra pilių pėdsakų, bet tos pilys dar nety
 ti tik skynaus nana i. sky- 1gerai
PADĖKA BOSTONIEČIAM spalio 27 d. 6:30 vai. vaka-; kas, J. Glemža, J. Strazdas,;
rinėtos.
j riuje registruoti,
valdybos (
re Sandaros salėje, 30 Inter P. Rudinskas. L Dargis, K.
Į priimti ir sumokėję nario, Dvidešimtąją dieną Ka-1
šeštokas. J. Vilkaitis. L. GiLietuvių Skautų S-gos I vale St.
Vilniaus miesto vardas pirmą kartą paminėtas 1323, rnokestj 1 dol. metams,
nados lietuviai rengia kitais
Pobūvyje bus skanių val- riūnas, A. Reventas), 257
JAV rajono vadeiva v.j.s.
m. sausio 25 d. Gedimino laiške, kurį jis siuntė anuo metu
Atst0 mandatai turi bū- i metais tolimuose Vakaruose Mykolas Manomaitis atsiun- 2^’ Šėrimų, vertingų laimė psl., kaina minkštais virše
žymiems Europos miestams (Liubekui, Bremenui, Magdepi-įsiysti generaliniam sek-i — Winnipego mieste.
to lietuvių skautų Anglijos- jitnų. gros gera šokių kapela. liais $9.50. kietais $10.00.
įėjimas — 5 dol.
burgui, Koelnui). kviesdamas vykti Lietuvon katalikų retoriui 14 dienų prieš sei-!
Vokietijos rajono vadeivos
LIETUVIU LITERATŪ
Lietuvių
kolonija
ten
nėra
Šiame
pobūvyje taip pat RA SVETUR, 697 psl. Joje
dvasininkus, amatininkus, pirklius ir žemdirbius. 1323 m/ mą. Todėl prašome skyrius
v.s. Juozo Maslausko šitokį
bus paminėta Brocktono rašo A. Vaičiulaitis apie po
geguzes 16 d. Gediminas iš Vilniaus, kaip laiške pazyme- pnsiųstigeneraliniam sekre-į b Unūdiitras dienas su-' laiška :
Balfo
72 skyriau 20 metų įsi eziją. K. Keblys apie roma
ta “iš musų karališkojo miesto“, parašė net kelis laišku?, toriui atstovų mandatus iki; pen<rtj įr mažos - kolonijose i
įvairių Vokietijos miestų vadovams, pirkliams ir amati-j š.m. spalio 26 dienos Balfo
*
*e
*| ^ “Jauantrasavaitėesugrį- kūrimo ir veiklos sukaktis. ną. R.Šilbajoris apie novelę,
Visis
ninkams, Saksonijos domininkonams ir t.t. Šių visų laiškų! centro adresu: 2606 West'
_
žęs į Anglijos ūkanotą salą
...Brocktono
..
A .ir arti- S. Santvarai apie dramatur
tikslas buvo ne tik politinio (susilpninti Vokiečiu ordino ! ^rd St.. Chicago, III. 60629.: ATSIUNTĖ PAMINĖTI prie šeimos, skautisko ir kas- Jn,JĮy ,°.°ni-jų >e uvius ma- giją. V. Kulbokas apie kriti
veiklą), bet kartu ūkinis ir kultūrinis.
'
i Balfo centro įstaiga pri-1
. ..
dieninio darbo. Dar gyvenu, lomai kviečiame atsilankyti. ką, J. Girnius meta žvilgs
valo turėti savo narių sąra-į Br»z>l'Jos lietuvių žinynu......................................................
MK
ni į visa ta literatūrą apla
mai
ir šio kūrybos laikotar
1323 m. spalio 2 d. Vilniuje Gediminas sudarė amži-l ®us su adresais Todėl pra-i lol psl., paluose BLB Aka-,
* susipažinimo i , ..{v.c VF! Fivim
pio problemas, Č. Gricevi♦nibAFcHH; «, VytVioALi rvvrUrvzv iG^-Uv^ ’ot-o
Vo some skynų valdybas iki s. demims sambūris, redagavo! La
susipažinimu
LAIŠKAS KELEIVIUI
nos taikos sutarti su Vokiečių oi dmo livomne saka — ka-,
nrkiiis+i Bal-1 Antanas Saulaitė SJ į^lei-1 nuotaika Bostone, pasikal-;
čius
paruošė išleistų knygų
lavijuočiais, Rygos miestu, Rvgos ir Tartu vyskupais bei i . ' “1
.
‘.P
- ;
j1 p ‘
. T• Pn ’ .
bėjimais rūpesčiu ir dar
sąrašą. Kaina $10.
į Gerbiamieji.
, .
- T, j
x
tn •
-i “• ė ,
io centrui nanų sarasus su do Brazilijos Liet. Bendruoupeliu
kitais_atstovais. Sudarant sutarti Vilniaus pilyje, dalyvavo pavardėn.is ir adresais. Są- menė, kaina nepažymėta.
Radvila Perkūnas, istori
net 17 antrosios šalies atstovų. 1324 m. popiežiaus legatą ,ačaj reikalingi nustatyti j Leidiny labai daug infor- bais. Berods, dar matau vi-1 Prieš kurį laiką netikėtai nė pjecė. parašė Balys Sruo
pasiuntiniai vedė derybas su Gediminu krikšto reikalu tesėtam atstovų skaičiui.; macijų apie Brazduos lietu-.
jr rfl
čius d^o.|rugsėjo 18 d. Jūsų laikraščio ga i30 psl.. kaina $4.00.
Melagingas ?V,ikasės laiš*
&r?SU0?e.
butl -nana,'i
?sTa.2a!..du::mT”'?..y5.a i Tėvynės ir Artimo gerovei, i numerio sužinojome, kad.
Ir. taip .......................................
Vilnius išaugo kaipV-b'i?
nuolatinė Gedimino ir jo
.
,nari0 m°-|ir a|,i?kit'' k,a^ ‘’etuv‘^l Aušvse dar ritaniba^ūžešyš, i KeleivėmunriGyra užsakęs
parašė Jiuris.Jašinskas,
įpėdinių gedimmaicių sostine, ilgainiui tapdama budingu kęsti uz 1973 metus.
(organizacijas.
;
J
' net 5 metams Č MalinausM- kaina $1.50.
LIETUVOS
ISTORIJA.
Vidurio ir Vakarų Europos miestu.
kada jaunimo gretos žengė kas.
Bendras Amerikos Lietuvių
VT-ji
laida,
para
’
ė dr. Vanprie trispalvės, meldės, gieKadangi nežinome savo
(Iš “Laiškai lietuviams“)
Šalpos Fondas
Daueirdaitė-Sruo<ieni,
dojo savo kalba himną, iš- geradario adreso ir negalii
me
jam
asmeniškai
padėko411
dsI.. daug paveiksliuke•
daigavo
ir
žaidė.
NeužmiršMarija Rudienė,
Ii M
1•!
T•
1
•
Anglų - lietuviu kalbų žo-j tama liko Jūsų draugiški j ti. norime bent per tą patį li žemėlapiai, tvirtai įri&a.
pirmininkė
dynas, V’. Baravyko, 590 psl ;
j laikraštį pareikšti mūsų nuo- Kaina ............................ $6.
BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE
Versmės ir verpetai, aki
apie 39.000 žodz:ų kaina $6 ; pasikalbėjimai, dovanėlės ir! širdžią padėką.
Albinas Dzirvonas,
mirkų - straipsnių rinkinys
L ietuvių-anglų kalbų žo* vaišingumas ir aplamai ma
Su
pagarba
generalinis sekretorius
TAI TIKJ, KAD MOSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
praeities ir artimų dienų ak
dvnas, redagavo Karsavi* lonus priėmimas. Tai ilgai iš
tualiais klausimais, naraš#
Algimantas M. Dailidė
naitė ir šlapoberskis, apie mano širdies neišdils ir liks
STEPONAS KAIRYS
Bronvs Raila, 351 psi., kai
Antanas Mikoliūnas
Pagyrūnais vadinami tik 27.000 žodžių, 511 psl., kai- gražus, malonus prisimini-,'
na
$5.00.
mas iki sekančio karto.“
‘Cleveland, Ohio.
na — $5.00.
tie, kurie nemoka girtis.

Ar skaitytos?
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Geri žodynai
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tatepis ketvirtai
Gen. V. Putnos tėviškėje

Iš okupuotos Lietuvos

pastatė paminklą

ŽENTĄ TENISONAITĖ

I

!

ROMANAI

ATSIMINIMAI IR MINTYS, Kazio Griniaus, I to

mas, 300 psl., kaina...... $2.

Vienos kelionės reportažas

Abraomas ir sūnus, pre
„Tiesoj“ spalio 13 d. iš
ATSIMINIMAI IR MINmijuotas romanas, parašė
spausdintas Įžymaus karo j
! Aloyzas Baronas, 206 psl., TYS, dr. Kazio Gnniaus,
H
vado gen. Vytauto Putnos j
II tomas. 336 psl. kaina $5.
į kaina $4.50,
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
I
paminklo vaizdas ir aprašy-j
HELLO NEW YORK!.. GOOD-BYE BOSTON!..
I
JAUNYSTĖS ATSIMINI
tos jo atidengimo iškilmės
...
.
,
...
i Sunkiausiu keliu, romąPo
Ilgo
skridimo
paganau
New
k
orkas.
Lėktuvas
.
nas
pa
i
ašė
Jurgis
Gliaudą,
MAI, Vlado Požėlos, 335
Putnos tėviškėje Mackonių
Kamerinis orkestras
Donelaičio „Metai“
suka
ratus
ir
laukia.
Esame
net
uaugiau
kaip
vaianuą
pa251
psl.,
kieti
viršeliai,
kaipsl.. kieti viršeliai, kaina —
kaime. Molėtų rajone.
Vengrijoje
japonų kalba
siveunę. išlipę iš ickluvo, tiesiog neriame į Karstą drėgmę.; na $5.00.
$4.00.
Kaip ir kitomis progomis, Oras yra taip peisotintas vanuens, Kau, tai nepajutusi
I
VYSKUPO
P.
Literatūra ir Menas spalio
Lietuvos spauda rašo, kad V. Putnos nuopelnai iškelti ant savo kaino, suiiku jsivaizuuou. iries penketą metu! Brolio Mykolo gatvė, roBUČIO
!
Japonijos
sostinės
Tokijo
13 d. rašo:
iki debesų, bet nė vienu žo as lankiau New įoiKą. lą savotišKai iantastisKą miestą, i manas> parašė Eduardas ATSIMINIMAI, 1 tomas,
' ekonomikos kolegfjos perio- džiu neprasitarta, kad šis Į- kur nieali tikrove supinta su pa^akisKais tecnnikos laimė ’ Cinzas, 303 psl.. kieti virše- 320 psl., karna $3.50, II to
Spalio 4 d. Maskvos kon- diniame mokslinių darbų žymusis karys ir kitų talentų
liai, kaina $6.00.
i nias 282 psl.. kaina $3.50.
servatorijos mažojoje salė žurnale pasirodė lietuvių vyras, vos 44 metų tesulau jimais. Tąsyk musų amerikiečiai draugai mums roue tik
je, prieš išvykdamas i Veng grožinės literatūros pradi kęs, ano meto sovietų val kas gražiausia.
Agonija, romanas, antra:
GANA TO JUNGO, Kip»
(šiandien Ne\v Yorkas yra tik stotis. Iš Kennedy ae laida,parašė J. Gliaudą. 406iro Bielinio atsiminnnai, 492
riją, koncertavo S. Sondec ninko K. Donelaičio „Pava džios buvo nužudytas.
rodromo helikopteris perkelia mus Į La uuaraija. Nežinau, psl., kaina $5.00.
kio vadovaujamas Lietuvos sario linksmybių“ vertimas.
į psl., kaina $5.0o.
kamerinis orkestras. Kon
Bet teisybės nė devyniais kur galima rasti ilgesnius koridomis kaip aerodrome .'
Kiauros rieškučios, romą- RASTAI — STRAIPSNIAI.
certe skambėio V A Mo-i žurnale P«™oji „Metų“ raktais neužrakinsi. Neabe Eini eini, ir gaio nei a. U laikas varo. Tik penkių minučių
cei te skambėjo v. A. mo dalis išspausdinta lietuvių ir jotina. kad ir dabar liaupsi
AITE
žaismas, kitaip musų lėktuvas butų įsskriuęs į tolumbus, nas, parašė Antanas Mustei- į ATSIMINIMAI
carto muzika: Divertismen- .
I „
*.
kis, 259 psl., kaina $4.50.
įlUOZĄ LIŪDŽIU, PetronėtasD-dur, Concertone C. Japonų kalbomis su vertėjo nančių kalbų besiklausan Ohio, be musų.
dur dviem smuikams ir or-i ku° Mu,atos »zanga aple čių, kurie atsimena Stalino
Skrendame naktį. Apačioj tarp debesų siaučia audra, j y
„ Alanta,(
laikus, galvose kilo klausi Žaibuoja, v įskas nušvinta, bet arčiau esantys debesys pa- taRAGIS i torinis romą-i
kestrui (solistai — tarptau- J le uva*
tinių konkursų laureatai G j Laiške įauniežiui žurna. mai: Kodėl ‘jis buvo nužu lieka tamsūs ir paslaptingi. Iš viršaus žiūrint, net zaioai nas, I didis. 405 psl., kaina i ATSIMINTAI AI. pa-ašė JuoKremens ir T. Gnfenko) ,L . R Nejmantui vel.tėjas dytas? Kodėl atvirai ir šian kitaip atrodo. Ne veltui sako Herman Hesse: „Von jeder minkštais virbeliais $5.00.
zas Liūūžius, 216 pusiabei rys Zaleburbo gimtom- raka(, jfe rfe- kele,.ius dien nepasakoma teisybė? YVahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr!“
AA
piai kaina.........
jos (Nr. 1.2,3).
! metus savarankiškai išmoJ. Kralikauskas, VAIŠ
Columbus aerodrome mus pasitinka mano jaunystės
Jeigu tokia tiesa yra sle
.y*a ToT MĖS
L ĖMĖ
; kęs lietuvių kalbos, kad jis piama, tai tuo pačiu stalini dienų draugė Milda su vyru. Ji mane jau buvo pernai ap VILKAS, pn •mijuotas ro- KA
Sibiro katorgoje buvo ne tik ' minėtame žurnale jau iš- nio režimo atsakomybė są lankiusi Antwerpene. Taigi šį karią nėra to įtempto ste manas, 234 psl., kaina $4.50 j (apie Salomėją Nėrj). Pet*
{•onė’ės Orintaiiės, 234 psl..
„
.
,
...
(spausdinęs lietuviu liaudies moningai mažinama ir tiem
• • bėjimo, ar dar pažinsim?.. Bet laikas nėra mano draugės
tįy - y— —— Naujokaitis, PA-; Kaina $3.00.
Kapsukas su Anganecm
„į,g]. -a]čių ka,.alie.
represijų veiksmams tyliai: pakeitęs. Tik ją pavertęs žavia, subrendusia, intelektua-• ąiqe>IAII ŽALIĄ RŪTĄ,!
ir
„Sigutė
“
vertimus,
ne
“
ir
šiandien Maskvos prita-f
-- ——- --------- v
oioEJAU
„Tiesos“ vyr. redaktorius
Į 232 psl., kaina $4.00.
i SIAUBINGOS DIENOS,
kad
jis
turis
paruošęs
spau

riama. Vadinasi, dar gali)
Albertas Laurinčiukas lan
Columbus miestas man atrodo kaip didelė vasarvie- J
1944 iSbū melų
atsū’iinikėsi Sibire ir dabar savo dai mūsų literatūros klasi sugrįžti laikai, kai Putnos tė. Tarp medžių stovi narnai, gazonai, gėlynai. Viskas Į Birute Pūkelevičiūtė, — 1 mai. paraše Juczčsa Kapalaikrašty skelbia Įspūdžius. kės Žemaitės „Rudens vaka-l Pam11}. as ..
nuverstas, °- žalia. Nėrį ei autobusų, nei tramvajų. Be automobilio ? RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, činskaS; 273 pusi. Raina $3.
ro“ vertimą, kad šiuo metu:-h
stačiusieji
ir
šventinusie, ..u .. ...
.
' gyventi neįmanoma. Kas labai stebina europieti, tai d v i-■ premijuotas romanas, 23".
“
dali
J
1
gali
būti
sugrusti
į tą pa-į
‘
,
.....
u !| PnbL
«l » Ka
k-i-nrašyti jis moka Įdo verčias antrąją Metu
a
PASKUTINIS POSĖDIS.
.ueiu uaui
• ratininkų trukumas.
Amerikoje
dviratis yra1 sportui,• bet
*n<* S'tnn
miai. Iki šiol skaitėme pen — „Vasaros darbai“, nūdie-p*^ duobę,
Juozo
Audėno atsiminimai,
ne susisiekimui, aiškina mums. Galiu Įsivaizuuoti ameri
kis jo reportažus, paskutinis nių lietuvių rašytojų apsa-Į
Juozas švaistas: ZlOB I 227 I-ii Kaina........
$4.00
kiečių paniką, patekus i Olandiją, kada žmonės iš darbo RIAI PLAUKIA, romana.-j
Išsimokslinimo lygis
spalio 7 d.
kymus ir ruošias japonų vai
viečių
ir mokyklų vyksta dviračiais namo.
kams lietuvišku pasakų rin-’ 1Q7ft
CnvUfn
vieLiy “
!iš knygnešio kun. M. Sida i TAU, LIETUVA, StepoIki šiol paskelbtuose re kini.
Lnv
:
±W*tus prie užterštų Europos upių, mus nustebina ‘vjclaUi
psi Ino Kairio,
430 .si., kal
bino gyventojų sui ady mas. gajoto upės skaidrus vanduo. T en net dar galima maudy- , Raina $2 50
portažuose Laurinčiukas ne
O . -J - w A j - ..
Pernai išleistas to surašymo tis, sako. O Įkritus Į „tėvo“ Reino glėbį, gali pasakyti pas-I
* ’
! LIETUVOS VYČIO P£Dpamiršo aprašyti laivo, ku
a ai ojo .
riu į
, apcoio osme ziagos
°’ kutini amen. Pasimaudyk valandą Reine ir mirsi. Aišku,1 Aitvarai ir giria, Jurgio! SAKAIS. Juozo Strolios Įdoriuo Leninas plaukė iš Kras
muc’
SSSK
gyventojų
tauj
>
nojarsko Į šušenskoje, kur
rinė
sudėtis
“
Elta
’
skelbia^š
užnuodijęs
ten
esančiomis
chemiškomis
atliekomis
(PoiGliaudės romanas iš partiza-i mūs 1940-1945 in. aisimmiBuvusio
„Vilnies
“
redakbuvo ištremtas Kapsukas ir j
.
v. .
. .. . , .. . įijticiM G
nu \eiklos, 2o4 psl., kaina niai, 1/0 psi. kaina o2.00.
_ toriaus, Įžymaus JAV lietu- jos
žinias apie įssimokslini.
J.
<2 fin
i
Angarietis.
Ohio
universitetas
su
keturiasdešimt
penkiais
tuks54.50.
!1 viu
komunisto
Vinco
Andmo lvgi.
• *, i .
3
. , .
• , / z i rp i, ] t
•
SIAURUOJU TAKc.jl.IU,
riulio
urna
su
pelenais
palai

, tanciais studentu sudaro atskira miestą. (O Teisiai, kada > .... ... ,
, -o i
Bet Sibiro katorgoje bu
t,
3
,
j
.
r
•
'
■
.
i
\
.
Vejas lek<a lyguma, romą K. B. Knauciuno, 1/S nsl.,
dota
spalio
11
d.
Stakliškių
____
_
Pagal
tuos
duomenis,
Lieas
ten
dar
gyvenau,
turėjo
penkis
tukstancius
gyventojų).
vo ne tik jie. Stalino laikais
.$2,
nas, parašė Aloyzas Baro- kaina
ten. buvo išvežta keli šimtai i kapinėse. Ji Įdėta Į nišą. iš- tuvoje baigusių ir nebaigu- Labai Įdomus The Ohio Historical Center, ypač europie- nas, kaina $4.00.
!
tūkstančių lietuvių, kurių tik! kalt? akmenyje.
šių aukštąjį mokslą buvo čiui. Ten rasi tai, ko nėra nei Paryžiuje, nei Londone, nei
, .PER
.... GIEDRĄ IR AUDmaža dalis grižo Lietuvon.' T*i -i .i i
•
visų gyventojų, o viso- Venecijoje.
Mykolo Vaitkaus atsiAidai ir šešėliai. nremiDauguma jų ten žuvo, o kiti1.. Isk.llmese dalyvavo visa je Sovietų S-goje — 5.5'!.
ir dabar negauna leidimo ,-’-'įd’enų Partijos n vyr.ausybes diduomene su pačiu
Auksciausias tokių pro New
gidžti Į tėvynę.
j Antanu Sniečkum priešaky, centas — 10G buvo Gruzi-.' (mažą)
Katorgos stovyklų vra ir į
! *>5e ir mažiausias - 2.2% Į Amerikoje. Ameiutos automob. ista, yra laba, mandagus
.
ž Mvko>
šiandien. Ar Laurinčiukas i Miko Petrausko atminimui Moldavijoje Atskira, pažy-1 ir disciplinuoti, be to, automobilių skalėms ant kelio nėra ■
'•$,
lo VaitkaL atsiminimu VIII
bent viena ju aplankė ir ka•
i m6ta- kad Rusijos žydų tos. toks koncentruotas kaip Europoje. Europos greitkeliai kajm
■ ’ vjrfe iai; tomas, 203 psl., kaina —
jis ten matė? Ar nepasido-; Rugsėjo 29 d. sukako lOO giupes buvo 39'z.
‘ neturi nustatyto maksimum greičio, bet tik mmimum.; $2-0 kjetaisv
75
minkštais viršeliais $3.00,
mėjo kartais kaip ten buvo 'metų. kai Palūšėje, Švenčio-j
.
.
....
, , į (Taigi, ant mūsų autostradų prašau nešliaužti kaip vėž-į ' ’
' ’
: kietais $3.50.
kalinami drąsus kovotojai nių apski., gimė Įžymusis
hnvn1lūr vi nį iia1'*
'
Narnas geroj gatvėj, ro
To paties autoriaus tomaa
, muzikas Mikas Petrauskas., Aul?tuxoje ou\<į L,
.G
Saratoga man primena belgišką kurorto miestą Spa. manas, parašė Jurgis Jandėl laisves — socialdemo- Tn
p^i,, I sąjungos — 18.7%, Gruzi-'
,.
f.,
, %.
. , & 5 .,
... c ; n
• 1
VI kietais viršeliais $3.75,
v,.0+0- —aC n,, intonoc
! Jo įminimui įamžinti 1 alų-:
. Tokie pat dideli, balti namai tarp auKstų medžių. Sarato- ; kus, Kama $4.00.
kratasprot.dr. Antanas Zvi-.^«kiilntnrinpU°Je—30G, o žydų — o0.7<
.L
. .
.
.
.u- j
minkštais 82.50.
mnoc
»ta tnmnn-zi'^ria
sKuiptui ine;i į%•
, Moldavijoje tik 8.b <..ga
zvnn ,tuo, kad turi seniausia arkliu lenktynių hipodroįonas 11 K.jnrlirnnVac
liaudininkas adv.- „ naiI(,en
•
&
rbčvs i
7io-mas Toliušis? O kiek dar < me™011allne
impozKija. j
. 1 •
•
danHan mą, pasakoja, mums. \ asaros sezonas jau buvo pasibaigęs,
Jurgis Gbauda, BR-KS-,
r,cxrle .
Zigmas įonusis. u kiek aaA 1, kuna
su^ū rė prof..J Kė d aiis __
viso
naigusių daugiau, . n-viskas dvelkia
J . niapinsin
... nnnsnnmn
.
J Antikai
. .. .1vra manj m_• MĖS NAŠTA. 384
nsl kai- ŽVILGSNIS <-• PRAbiTI,
Vien!
.
.
J
.
I
------------------ t
-><*
ir viskas dvelkia praėjusiu puošnumu. Antikai yra madoj.
kitu:
kaiK- Žuko, 476 psl.,
’ nio vadovaujami Dailei lns_ f nei pradini mokslą Lietuvo
Netoli Glens Palis gyvena mūsų šveicariški draugai. na $6.00.
je buvo 35.3G. visoj sąjun
!na
$5
To Laurinčiuko reporta-!tituto diI<lomantai.
goj — 48.3G, Gruzijoje — Jų tėvai yru emigrantai. Sūnūs, trys inžinieriai, turi nusi-; Nuskandintas žiedas, 15
žuose dai neskaitėme ii var- 3 Taį 7 metrų aukščio ažuo- 57.8' '<. Moldavijoje 33.8% . pirkę kalną, ir Įrengė slidinėjimo centrą. Tiesiog sukūrė novelių, parašė Juozas Tini- KONTtRŽVALGYBA
Kz. v /m Ai f
LIE
gu, ar aĮ>ie tai bus bent , line lyra su variniu AI. Pet- Žydu buvo 82.4%.
sau mažą Šveicariją. Mūsų draugo Mike sūnus BilI. ket- nis, 200 psl.. kaina minkštais TUVOJE, Jono Budrio at
penkioe eilutės parašytos... Į rausko bareljefu ir po juo isiminimai. 224 psl.,
kaina
veriu metui dinamitas, yra pats jauniausias slidinėtojas.,' viršeliais $3.00, kieta
Baigusių
tik
pradini
moks

$2.50.
i rašų:
Nuo pat k.-j.lno viršūnės' Mums Antverpene sniegas yra' 3.50.
lą
Lietuvoje
—
38.5%
,
visoj
JAV diplomatai Vilniuje
tiesiog dangaus bausmė- šlapias. Nemalonus. Sukeliąs
i „Čia skambėjo M. Petraus- sąjungoje — 29.3% . žydu eismo nelaimes. Jiems sniegas reiškia — uždirbti duoną.
DIENOJANT, Kipro Bie
I
tik
11.6
G.
linio,
464 psi.. kaina....S2.G0
Sovietinė Elta pranešė: ! ko lyra.
Kai nėra pakankamai sniego. Mike ji gamina pats. Trau
„Spalio 8-11 dienomis
Nebaigusių nei pradinio kia iš sava tvenkinio vandeni aukštyn ant kalno ir šauna
PENKTIEJI METAI, Kip
1873—1937
Lietuvos TSR lankėsi su ofi i
mokslo Lietuvoje — 26.2' <, Į orą. Tuo- būdu nustatytoje vietoje atsiranda stora sniego
ro Bielinio, 592 puslapiai,
cialiu vizitu Jungtinių Ame
1973“
visoje
sąjungoje
—
22.4'
<.
danga.
Atrodo
paprasta,
bet
padaryk!
kaina ...................... $2 00
t
rikos Valstijų ambasados
Moldavijoje 31.9' <. Mažiau
Paku Inėj teka Hudsono upė. Vakare oras yra labai
Maskvoje konsulas Stteven Sovietinė premija mirusiam sia tokių Estijoje — 10% vėsus. Na. ktis šalta, žvaigždės žiba aiškiai ir arti.
TRYS IR VIENA. Janinos Jaunystes atsiminimai, paEdvvard Steiner su žmona ir
Žydu — tik 6' i.
Narūnės atsiminimai apip 1 rasė \ Indas . ozvla, 3oo psl.,
— Mike. tu esi tikras kalnų karalius, — sakau aš.
V. Andruliui
JAV konsulas Leningrade
— T'aip, karalius, bet kišenėj švilpauja vėjas. —juo rašytojus Gabrielę Petkevi MYKCLO
KRUPAVI
Kiek
tie
duomenys
yra
Garv L. Matthevvs.
čiūtę.. Bali Sluogą. Jurgi ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
Viena iš Vinco Mickevikiasi
jis.
Man
jis
labai
patinka,
bet
jo
tėvas
dar
labiau.
_
.
čiaus-Kapsuko žurnalistinių tikri, sunku pasakyti. Sura
Sekančią dieną Alike ir Mary važinėjo mus po Ver- Savickį ir Juozą Švaistą ,171 psl., kaina $10.00.
v le.-nagės metu JAV dip- Į premijų šiemet paskirta jau šant niekas diplomų parody
pis., kaina $3.00.
įrišta, Kaina $4.00.
mont’o įgaliuosius kalnus. Visur stebėtinai žalia ir švaru.
ti
nereikalavo,
todėl
savo
iš

lomataj buvo priimti Lietu-, mirusiam „Vilnies“ redakĮVYKIAI IR ŽMONĖS
\os TSR užsienio reikalų i toriui Vincui Andruliui. Ji simokslinimą buvo galima ir Mūsų draugai apgailestauja, kad mes nematome Vermonto
„bobip
vasaros
“
raudonų
ir
geltonų
spalvų
pačiam
pasididinti.
žavesio.
g
en<
Stasio Raštikio atsimi NEPRIKLAUSOMĄ LIE
ministerijoje, V ilniaus mies-1 jjjęjjmjngni Įteikta spalio 9
Equinox: kalnas. Kiek tik akim aplink užmatai, banguoja nimų Iii tomas, 616 psl., kai TUVĄ ATSTATANT, Ra
to vykdomajame ir komjau-j(p Andrulio žmonai Julijai
polo Skipičio, 4 P; puslapių,
mėlyni, švelnūs kalnų siluetai. Viskas apaugę miškais ir na $15.00.
mmo komitetuose, kur vyko i Andrulienei, kuri i Vilnių
i kaina .............................. 85,
{žalia. „Kokia gera vieta slidinėti!“ šaukia Mike sūnus.
dalykiški pokalbiai, buvo nuvežė savo vyro pelenus,
MES VALDYSIM PA-!i NEPRIKLAUSOMA LIEGyvenimas duotas tam,
aptarti abi puses dominan-'
Visūir stebėtinai daug marmuro. Net stalai ir suolai
tys klausimai.
Į Apie V. Andrulio visuo kad gyventume, o ne tam, piknikui’ padalyti iš balto marmoro. Tai prabanga, su ku- i ŠAULĮ, parašė L. Dovyde- _i tl
'VA., R. Skij ičio atsimi_____
meninę ir publicistinę veik- kad sielotumės.
ria gal t' k Venecija gali konkuruoti.
! nas'to* nimų Ii tomas. 476 psl., kaiT. Dreizeris
Svečiai apžiūrėjo Vilniaus lą kalbėjo „Tiesos“ redakVeųmont e gali ma pirkti alaus, bet viešai gerti yra j
<^4 00
n3
» ♦ *
miesto naująsias statybas ir torius Anbertas Laurinčiudraudžia ma. Parsivežk namo ir tada gerk. Mums tai nau-■
%
Nuo krivūlės iki raketos,
Senamiesti, lankėsi Elektrė- kas. „Tarybinės Moters“; Žmogaus gyvenimas yra
WE WILL CONOUER Lietuve: p aš ti r. i n k ų a t£ 1 m 1kaip ir pasakėčia: vertina-' Jiena;Vežuos i namus coca eolo; skaidinę. Ant jos para-1
nuošė, Kaišiadorių medely- žurnalo red. Birutė Boreišievta: \ «ertė penki centai . štai ‘ sakau vyrui, "parodysi-, THE WORLD bv Liudas nimai. redagavo Antanas
ne. pabuvojo prie Kauno
ir Gimtojo Krašto“ red. mas ne už ilgumą, bet už tu- Gme
Belgijoj, kaip reikia kovoti prieš pollution.“
Dovydėnas, 217 psl.. karna Gintneris, 538 psl. kaina —
marių, susipažino su buities pavaduotojas Jonas Lukoše- r»ni
$5.06
Seneka ’ _
į
(Pabaiga kitame numeryj
S “ OA
.muziejaus eksponatai?;“
vičius
__ __________

i
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j DVASIOS IR DVASIŠKI MAS

Keleivio administracija

"Nes ir Kristus kartą kentėjo
už nuodėmes. Teisusis už netei
kad jis mus atvestu
I siuosius.
pas Dievą, būdamas, tiesa, nu
— Tai taip ir sakyk. Mai marintas kūnu. bet gyvas pada
dvasia; ja jis nuėjęs skel
ki. O kada buvo Poltavos rytas
bė kalėjime esančiam (Kasiom
mūšis, apie kuri mes caro ar kurios kadaise buto nepaklus
nios. kai Dievo kantrumas laumijoj dainavom?
sė Noės dienose, tuo metu. kai
itUAo
statoma arka. kuria ne
— Tėve, Poltavos mūšis daugelis.
tai yra. astuonios dū
buvo 1709 metais, o Petras šios (sielos) bu\o išgelbėtos pe:
su Augustu Biržuose buvo vandeni" — 1 Petro 3:1S-2O.
Kad Dievo žodžio liesos negu
susitikę 1701 metais, taigi .i būti
priderančiai suprastos i
praėjo 8 metai.
vertintos, jei neisižiūriniv į vi
uis liudijimus, kaitančius apit
— O kas, Maiki. buvo per? <uiią nors temą. aiškiai parodu
ui kurie sakiniui apie tai. ku
tuos aštuonerius metus?
>uvo Jėzus tuo taipu. kai bu\\
— Tėve, kitą kartą pasa .niręs. iki jo prisikėlimo.
kysiu.
Apaštalas Petras, kalbėdama
įpie Viešpaties .Jėzaus mirti i>
— Tai gud bai, Maiki!
lisikėiimą, cituoja Senojo ’ies
amento pranašes,e ir sako, kat
;ėzus buvo praytie. tl'sa. 16: lu
— Viso gero. tėve!
Vp. Darb. 2:27-32).. Klaidingo,
mintys apie ta:, ką pats Jėzų
pasakė piktadariui ant kryžiaus
VIETNAMO KARO
itikir.o daugeli, kau anas nusi
lėjėlis nuėjo į "rojų" tuojau jx
AUKOS
.tarties; o paviršutiniai skai
lant aukščiau paduotąjį tekši;,
Amerikiečiam pasitraukus atrodo, lyg kad Jėzus nuėjo kt
iš Vietnamo karo, dabar yra tur kur si.elbti "aak'.inte esą;:

— Labą rytą, tėve!

i bandoma kiek tiksliau suskaičiuoti, kiek
kiek tas karas pa, — Tu, Maiki, labai mandI riai šneki. Pagal mane, rei- reikalavo JAV žmonių
.
. atl. 
, - mokėti
,
ėkus Jjokio regii kia
vajavoti. o ne ka- ku, nepasiekus
*
mesnio
laimėjimo.
rą vesti. Bet tegul jau būna.

didelis

Gal kas turi ir galėtų pa- moters diktatūrai.
* * *
kolinti 1939 m. Lietuvoje
Kovoje su priešlaikiniu
išleistą Juliaus Būtėno knyru-u-u- j-u-senėjimu didelės reikšmės

suniokį^'T! “EVO KARA,VSTĖS «*«<* į & MSSf\TESTA.»/ E N T Al

< ketąją sumą Įrašysime i preI numeratą.

— Gut mornink, Maik!

Vyras demokratas seimo* , Tuščia galva
je sudaro palankias sąlygas sunkumas.

GAL KAS TURI?

1974 M. KALENDORIAUS
Kitus mokyti — visi mėgRE ĮKALU
štame, bet save pamokyti —
į tik retas susipranta.

"Keleivio kalendoriaus“'
1974 m. neleisime. Kas už ji j

Patapta penktai

X^°'a veikla'
'sminga nuotaika.

minimu
Keleivio redakcija

įsigykite teisininko P. Šulo

.

z##**^#*<***#*♦♦***#*♦♦#♦♦♦

parengtą

GAL1MA GAUTI

leidinį "Kaip su

Keleivio administracijoje
1 ai labai naudinga informacijų galima gauti Leono Sabaknygelė norintiems sudary- liūno "Sočiai Democracy in

daromi testamentai“.

Ka tik gaveme
Laiškai

Andromachai.—

ti testamentą. Ten yra ir tęs- i
Juozo Tininio originali kū
ryba ir poezijos vertimai. tamentų pavyzdžių. Jos kai-:
aa
MS psl.. kaina $4.00.
na — 1&3.00.

Tsarist

Lithuania, 1893—

1904“.
Kaina $1.00.

naujau
sias Antano Gustaičio satvinių ir humoristinių eilėrašiu rinkinys su dailininko
Viktoro Vizgirdos satyrinė
ms spalvotomis iliustracijo
ms, didelio formato, drobės
iršeliai. kaina $7.00.
Saulės šermenys,

Lietuvis vargonininkas iš
eivi joje. parašė Juozas Žile-į

ičius. knyga gausiai iliustuota, 301 psl., kaina $5.00.'
pagal Krylo-'
vą— Vytautas Petraitis, 217
psl., kaina $3.00.
|
Pasakėčios,

Veterinarinė medicina nepriklausomoje
Lietuvoje,,

cioms dvasioms .
tyrinėdami Šventąjį Rastą. patašė dr. Stasys Jankaus-

:nes sužinojome, k. d •iibit-i I ,
i i..,- .
nn
pragaras j ra m n ties s->\ ts; kati,
1
’
,
.senajame Testamente šeelis ii į
Naujajame Teslatnenie hade i Vardai ir veidai mūsų kul
ną tokie žodžiai, kurie leiski.
leiski: , tūros istorijoje (Nuo Mažvyvisišką nesužinumą. (.
irVr'V,
Skvirecko), . parašė
Statistika rodo. kad nuo D:JO). Kadangi Jėzus mile
kaip’■ 0
. .
1961 m. sausio 1 d. tame ka atpirkimas arba‘atvadavimas uz į ^‘asys l la, 34o psl., Raina
tėvą Adomą ir jo ai’iiją.taip už- $6,
re žuvo 56,371 amerikietis. į imdamas
nusidėjėlio vielą;
i
Iš 10 žuvusiu 6 vra iš armi-i io reikėjo, kad jis nueitu i šilą'
Šventas raštas. Naujasis
jos dalinių ir apie3 marinai. Į mirties stovi, t. y. t m įjos pra
testamentas,
verstas iš grai-.
•1 gara.
°
14.053 žuvusiųjų buvo a-t Kalbėdamas
Kalta-damas apie Jėzų, praita kų kalbos. 635 psl., kaina —į
,
-•
- iri sas parake:
•ikė: Savo Kapa jis pa- ė”, aa

— Maiki, tu mant nepa kaip tu sakai. Tai kaip jie
baigei pasakot, kaip rusų ca ten sutarė vajavoti?
ras Petras ir lenkų karalius Į
Matyti, tėve, Petras suAugustas Biržuose gėrė lie-1
tuvišką alų. Aš noriu žinoti.' gebėjo Įtikinti Augustą, kad
1
katras katrą jie ten nugirdė.; jam trūksta pinigu ir draus
į mingos kariuomenes, nes
— Tėve, to istorijoje nė- Augustas, kaip Saksonijos pies 20 metų iamžiaus ir 12|darėpsu bedieviais-. <^.53:9). '
I
ra pasakyta, bet yra žinoma, kurfiurstas (o ne kaip Len- tiktai 17 metu.
Visa ka šventasis Dievo žodis
kad jie abu mėgo išgerti. kijos-Lietuvos karalius) paKarnavalo aikštėje, nove-!
j pasako toliau apie tai. kur Jėzus
Caras Petras buvo stipraus žadėjo paskolinti carui Pet1 iš 3 karo auku buvo iši!’uv5>. l’° t?;.kal.->!*
a:.!'s lės, parašė Juozas Švaistas, i
sudėjimo vyras, jis pavelde-, rui 200,000 talerių ir duoti mobilizuotu kariu tarno ir;įr-vz,aus‘ .,kl Pf‘ė1Kelim,>
i 284 psl.. kaina minkštais:
viršeliais $5, kietais—$5.75. •
jo gerą sveikatą iš motinos! lo-20,000 kareivių su artile- 7499. tai yra apie 12G žu- Biblijos mokslu.
NuzmogintieJi, Vilniaus ir:
Naryščinos, kurios broliai: rija.
vusiųjų yra negrai,
Norint aiškiau suprasti, kaip
Seinų
krašto lietuvių išgyve-!
buvo žinomi bajorai -stip
Jėzus tuo tarpu galėjo "skelbti
ruoliai. Jis mėgdavo paūžti
— Nu. Maiki man dabar
Įjjj gjoj ę|ar nežinomas li- kalėjime esančioms dvasioms,“ nimai lenkų okupacijos me-!
ir išmoko gelti vodką iš ru-5 aišku. Matyti, caras Petras kimas 1,249 karių, dingusių kai kitos Rašto vietos parodo, tais; parašė Petras Česnulis,I
kad jis buvo miręs ir be nuovo
j
sų. o alų iš vokiečių ir olan buvo atsivežęs vodkos bač- ^aro metu.
kos, teikia visu pirma nuspręsti, 256 psl., kaina $5.00.
kūtę
ir,
kai
juodu
gėrė
birNapoleonas, Baltija, Ame-i
kas buvo "dvasios“, kurioms jis
dų. Augustas II buvo irgi
žietišką
alų,
tai
Petras
Au

skelbė.
Šitą
in
formaciją
patei
rika,
parašė Vincas Trumpa, *
stipruolis, kuris lengvai lau
kia
Apaštalo
i
’
etro
žodžiai
:
"ku

žė pasagas, lankstė sidabri gustui Į alų vis vodkos Įpil- DABAR ŽINOSIME, KAD rios kadaise buco nepakiusnios. 251 psl.. Įrišta, kaina $6.00.
Parkas anapus gatvės,—
nes lėkštes ir saksu buvo va davo. O vokietis Augustas
kai Dievo kantrumas lauke No
premijuota apysaka jauni
dinamas ”der Starke“, tai į Pr*e tokios
, miešankos
rp.. . , nebu, * Pirmas didesnis žemės!es dienose“.
mui. parašė Danutė Brazytė“tt
yra — stipruolis. Jis mėgo d‘XPlokiui na! aI>™ <žibalo>
girtuokliauti ir labai troško
.
’ ' j '" *■ a 1
••
- vo atrastas 1866 m. Kalifor-j nos dvasios, štai
tai jo žodžiai Bindokienė, 156 psl.. kaina
garbės. Jis papuošė Drezde zadus padaryti. O ką jis uz , nijoje. netoli Santa Paula. "Nes jei Dievas nusidėjusių an — $3.00.
gelu nesigailėjo, bet nustūmė i
Užkandis, pasakojimai, Į
no pili trijų valstybių sudė tai sravo?
I
tu juos Į tamsią- parašė Jurgis Jankus, 216
pragarą. padavė
Portugalijoje yra 37 bu- sias duobes, kad jie būtu palartiniu herbu, i kuri Įdėjo Sak
’
Gavo nepatikimą sąKomi teismui; jei jis nesidėjo
nd,n
sonijos liūtus - slibinus, Len jungininką, tėve. Kai Karo-kautynių arenos,
pasate.e, bet tik teisy~*
kijos ereli ir lietuvišką vyti. lis XII plėšė Lietuvą ir Len- r . Norg Paragvajuje oficia. senovinio
bes skelbėją Ne'- išlaikė pati aš-;
Jis svajojo iš visų trijų vals
tuntą, kai jis užleido tvaną ant
GANA 13 JUNGO
dau- rx dieviu pasaulio". — 2 Pet. 2: '
tybių sudaryti didelę galy
4.5.
!
bę. Bet jis buvo pagarsėjęs
Priemonės, kokias naudojo '
E?
dideliu išlaidumu, nuolati jęs prie juros, tuoj eme ten;
piktos dvasios Eudoros buitiniu-{
X Vr
kei tarpininkaujant, yra pana I
niais lėbavimais, gausybe stiprinti ir statyti Peterbur
* Plėšrieji žvėrys mokina šios i šių laiku pri
priemones. Jo. i
meilužių ir visokiomis išdai go miestą. Jis suvarė šimtus
perstatė anai taganai protinį ĮDOMUMO
savo
prieaugli
medžioklės
ir
gomis.
tūkstančių valstiečių pelkėm žudvmo meno. Ta darba at- vaizoą. panašų : senąjį pranašą,
kaip paprasta, ilgu
nusausinti, kanalam
Kanalam iška
įsKasu.. ]je]ęa patelės. Patinai tuo ne- apsivilkusį,
oiosčiumi. Kai d pasakė, kokį KNYGA
— Tai matai. Maiki. kad uostui bei miestui statyti 11
paveikslą ji m
savo apsvai
aš buvau rait, sakydamas, nutarė i tą miestą perkelti j uzsnma.
u protu, Saulius tuojau su
kad jie abu suvažiavo Į Bir Rusijos sostinę. Statytojam i * Italijoje keptas ungury: prato, kad tai 1. .vo Samuelio išžus gero alaus išsigerti! Bet trūko maisto ir pastogės. | vra Kūčių dienos valgis,
caizda. -Jis pats gi nieko ,
.ė, o tik "suprato“ iš burtininkatras greičiau nusigėrė ir pelkių klimatas buvo nesvei- "
<ės apibūdinimo, kad tai buvo
ką jie ten gerdami šnekėjo? kas, todėl žmonės mirė kaip
* Vidutinio dydžio obuo Samuelis.
Aukščiau paminėtasis tekstas
mu.4ės. Bet mirusių vieton lys duoda apie 80 kolorijų.
parodo, kad "dvasios“, kurioms
— Jie. tėve, sutarė toliau atvarydavo kitus. Sako, kad
,
...
.
lėzus skelbe b: vo viena grupė
vesti karą prieš švedus ir Peterburgas yra ant žmonių 1
Londono didysis gaisras -an.re!ų“, kurie buvo pasirodę
planavo, kaip nugalėti švedų kaulu pastatytas. Dėl to ki- 1666 metais sunaikino 90, nepaklusnūs Diezo tvano laiKuokaralių Karoli XII.
lo maištai Astrachanėj. Baš- bažnyčių ir daugiau nei 13. se- Apaštalas J> das ir kalba a
pie tas pačias esyl>es. pavadin
' 000 kitokių pastatų......
kirijoj
ir
prie
Dono.
Petras
damas
jas "angt lais“. Jis toliau
— Tai tą jauną šveduką?
aiškina, kad ypatingas ją mi-iiuos žiauriai numalšino ir
LaikrodŽio sukinėjimą (Įėjimas buvo ta- , kad iie "nepatęsė Peterburgo statybą.
valanda pirmvn ir atgal pir-1 laike savo pirmykštės aukšto.-1^
— Tėve, Karolis buvo
•• w
ihi
Judus t;.ip p<it knip iv •
jaunas, bet kain
1— Ir Augustas pinigus moji pradėjo Vokietija 191o Perriis ai-kj!U> Raį Vjtie .-ang(
* '-o
metais.
! lai“ yra kalėjime. Judas dar priten sukišo?

O T1

— Kodėl, Maiki. tu sakai
— Tur būt sukišo. Be to.’ * Pirmykščių Australijos
karvedys? Ar jis karves ve jis įuošė kariuomenę ir ga-J gyventojų (aborigenų) dadė i turgų? Juk jis buvo ka mino pabūklus.
bar yra 116,000.
ralius. tai negalėjo karvių!
x
x • e 1
— O kas tie pabūklai? ; * Australijos miestui Sydvedžioti.
i — Pabūklai, tėve, lietu- nev pradžią davė keli šimTė\e. ji> ne karves, bet vjgųaj vra vadinamos ka- tai kalinių, atvežtų iš Angkarą mokėjo vesti. Dėl to it nuolės arba apmotos, kaip tu lijos 1788 m. Šiandien Svdbuvo karvedys.
•sakai
nejus turi 2.7 mil. gyventojų

Į duria, kad jie vra sukaustyti
"tamsybės panči us" ir laikomi
d^gOSIOS ulcrj' teismui. —Ju-

Kas domitės nesą, mes pri
siusim veltui spaudos. Kreipk-

tėĮ šiuo adresu-

Lithuanian Bible Stodents,
212 E. .‘-rd Street.
Spring Vaiky. III. 61362.

(Skck*

Paskutinis — trečiasis —dokumentuotas Kipro Bielinio atsi
minimu tomas. Jis liečia mūsą*
nepriklausomybės 1917-1920 m.
kovas ir nepriklausomos Lietu
ve-, g. venimo pirmuosius metus.
Kair.a $5.00.

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

■MSHMRnatasm^sncaDHRHefflBun^

!iff::i>wrT:.::-sit-,isa.»aiK

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
TIK UŽ DEŠIMTį DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.
Penktieji metai, 592 psl.
Gana to junga, 492 psl.
Teroro ir vergijos imperija
Sovietų Rusija, 3C9 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
turi labai daug, labai Įdomiu ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
seimuose atkakliai gynė laiuvę ir teisingumą ir t.t. Maža
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis iabai vaizdžiai paša
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių dar00 stovyk.
las ir kt.
Visas tas 4 knygas galite gaut? Keleivy tik už $10.00.

(KELEIVIO
prenumerata-gera
dovana
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buvusios žmonos, kūnai pinigų niekuomet neužteks?
Ar moterys valdo Ameriką,
ar valdžia?
j

******** >**«*#**«*«««*«#«M»M««M«iMMlMasmSSaSaW

SKYRIUS

Teisės patarimai

VIENA LIETUVĖ

Poezijos knygos

TARPE PIRMŲJŲ

Nuo 1969 m. WashingtoI
ne leidžiamo metraščio ”A i Palikimas, poeto Fausto
Prašau man pasakyti, ar Womans Guide to Washing- Kiršos iki šiol niekur ne»♦***•****■»♦****■. *♦■#<#■»##**«
M*M«**«
reikalais. Tie klausiausi turi būti bendn,j tas reikalas kada nors gali1 ton> D.C“ 1973 metų laidaj^djnbūi^akSV už■n for marinio pobūdžio. Klausimus ir at • !’aslbal?^.?Lm^n.re^s?lski,ta ”Pl'maJal motellal-įrašai Įvairiais klausimais ir
sakymus spausdinsime šiame skyriuje kapus nueiti, mokant pasku
kt., 318 puslapių knyga, ku
tini centą moteriai, kuriai
Iš 129 moterų, tarp
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi*
BALYS SRUOGA
rią
paruošė Stasys
niekuomet to pinigo neuž m. sausio mėn. ir 1973 m.•Irt xspaudai
_______
_ d* f* AA
skaitytojau
teks?
balandžio mėn. paskirtų i Santvaras. Kama $6.00.
Klausimu* prašome siusti tiesius t*”*
JAV-se i tokias aukštas vie
Nusivylęs vyras
POEZIJOS PILNATIS,
tdresu;
tas, į kurias moterys iki šiol Bernardo Brazdžionio poe
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Lai*.
Massachusetts.
nebuvo skiriamos, parinktos zijos rinktinė, kurioje sutal
Coston Fįve Building
32 moterys.
pinti geriausieji visų jo iš
(Tęsinys)
1895 Centre Street
Atsakymas
leistų
knygų kūriniai. Puoš
W. Koxbury, Mass. 02132
Jų tarpe yra d r Valerija
nus leidinys, 592 psl., kai
Sutinku, kad Tamstos pa Raulinaitienė, Leech Farm, na $10.00.
vaitgaliais kartais atvažiuo dėtis nėra pavydėtina. De Pittsburgh, Pa., veteranu li
XI.
Klausimas
davau namo, kartais ir ne.
Po Dievo antspaudais.,
ja. Įstatymų uždėtos parei goninės direktorė, pirmoji
ir
vienintelė
moteris
direk

Nežinios tamsiais laikais,
Su žmona apsivedėme
p0
jaįk0 gaunu laiš- gos išlaikyti savo vaikus ir torės pareigose visoje vete- Vytauto Didžiojo godos. Le
Kur Verkių dabinas žalias
1956 metais. Po kelel ių meadvokato, kad žmona jų motiną neišnyksta. ka‘ •anų administracijos tarny onardo Andriekaus eilėraš
Ežerėlis ąžuolais,
čiai, dail. Telesforo Valiaus
teismas perskiria vedusiu;
tų pradėjome nesugyventi. piašo skyrybų.
boje,
kuri
apima
166
ligoni

Kartą atlėkė erelis.
» žmones.
iliustruoti, 106 psl., kaina
Ji yra tinginė, nieko nedir
nes.
$3.00.
Atnešė jis keistą naštą,
ba, ir to pinigo jai niekuo-j Sakau, gerai, tegul eina,
neužmigti, kad
met
neužteko.
Kiek
daviau?
Kažkur giriu plynioj rastą.
po simts pypkių. Advokato*™
.
..
..
’
Nemarioji žemė, Lietuva
iš
pirmosios
LIETUVĖ TOLIMOJOJE
tiek
išleido
ir
daugiau
praneėmiau,
nes
sutikau
ani
"
°
‘
s
Val
ai
1S
Ąžuolo viršūnės skraistėj
pasaulinės
poezijos posmuo
žmonos, kurie buvo jauni
še. Gimė du vaikai. Jų moti- skirtis. Jos advokatas taip
JAPONIJOJE — se, sudarė Alfonsas Tiruoūs,
Lizdą nuostabų susaistė
na ir juos prastai prižiūrėjo, sutvarkė dokumentus, kad kai Tamstos persiskyrėte,}
ls paparčių, iš dyglių,
176 psl., kaina $5.00.
ia^ aš žmona ir vaikus esąs Dali idabar l)aau«° ■■' y>a >eika
namuose buvo didžiausia
Kobe mieste gyvena buvu
ls svaig inančių gėlių...
S-iŽt
!
i'ingi daugiau "dalykų“, ne
netvarka ir nešvara. Kentė-įkęs (dezertyras).
1
. , , . .. ,
sio Lietuvos premjero J. Tū
KI i , krankė, kleketavo,
jau kelerius metus, bet galų!
, gu tada. kai jie buvo jaunes- belio duktė Marija Kulma- METŲ VINGIAI, Alf. Tyruolis, 176 psl. kaina $3.
K;:i p *.p. h’ė naštą savo.
ale nutariau, kad nebegaliu ' Teismas įvyko, ir man pri-: n1/
n. Dabužiai bianges- nienė. Ji yra dailininkė, o jos
Ko. nelis lizdą suko,
namuose gyventi.
teisė mokėti paskolą bankui ni> ir Jlems r.ei.kia .Pini^M vyras — chemijos inžinie
BALADES, šitoj labai
Sketeriojosi ir širdo,
i (morteae-ei ir už žmonos ir’ knygoms nusipirkti ir pan. rius, vadavaujantis erdvių
gražiai
išleistoj, gausiai iKeistas balsas pasigirdo, —
linstruotoj knygoj yra sep
Balsas kūdikio mažiuko.
bu
tynios Maironio baladės. Tai
Nuaidėjo per girelę
me
knyga, labai tinkama dova
t širdis žmonių kaimynų:
mų. Pasakiau žmonai, kad prieš 6 metus,
noms. Kaina...............$6.00
— Vaiką atnešė erelis!
manau tą darbą priimti, kad
GAL IR NEGAILA TAIP
VAKARĖ BANGA, lyri
Dabar aš vėl gaunu laišką,
'aip bus geriau. Aš prižadė
— Paukštis kūdiki augina!
Teismas
atsižvelgs
į
tą
ka,
Gražina Tulauskaitė,
PERSISKYRUS
jau mokėti bankui ”mort- kad to nebeužtenka; kad
faktą, kad Tamsta vėl apsi
127 psl., kaina $2.00.
1
ga idą burės žmonės,
gage“ ir siųsti jai pinigų buvusi žmona ir vėl mane
vedei
ir
turi
kitą
šeimą.!
Dainininkas Elvis Prespragyvenimui. Ji sutiko, be traukia į teismą. Ji norinti
Savo tamsią laimę spėjo:
Tamstos
uždarbis,
finansinis
le^TŠ"
m." "amžiaus," ir jo
1 daugiau pinigų.
:
veik žodžio nepasakiusi.
Ar rūstybę, ar malonę
j pajėgumas, vaikų amžius, žmona Priseilla, 26 m. amž.. LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Taip keistai dievai žadėjo?..
Aš antrą kartą vedžiau ir Tamstos buvusios žmonos baigė bendrą 6 metų gvveniMan išvažiavus, ji pradėTurime Lietuvos
žemėlajo man rašyti laiškus, skam-i »«**?“ vajk«- Man ir ta*J» la’ 'M'’™?®. .arba . P*®*“* m, draugišku bučiniu''ir su- Db. _ „y
CPntIJ u? ,s, j0

Giesme apie

Gediminą

Paukštis kūdiki augina

Tartum motina sava:
Slaugo, girdo, valgydina,—
Jis jam auga kas diena.

klykdamas lekiojo...

Paukštis

ir

pasaulis sužinojo,

vaikui savo
Atdūsius ir kvapą gavo
Glūdumoj melsvų kalnų
Iš auksinių debesų;
Iž žvaigždžių žydraus dvelkimo
Kad erelis

Vaikui atnešė jutimą;
Iš žvaigždžių

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko aUa
k>ti j Keleiviu skaitytojų klausimus teisės

binti telefonu, vis prašyda-! bai ,sunku . P"*®"™**

tos .P
piniginiai
ma daugiau pinigu: tai toj d™m **"*<’«* ' r^8Ug* tos
‘nlSInlal . jsipareigoji1«*Į>«™Wtai kito jai reikia.'lš karto: nera S8’07 Ar gah slame mai
nlal bus svarstomi. Tamsta
gali
būti tikras, kad teismas
aš jai pasiunčiau kiek ”ekst- j krašte žmogų smaugti tol,
ra“, bet galų gale man įgri-lkol jis kris negyvas? Imti prieis balansuotą komproi so, ir aš siųsdavau jai 60 do- ; advokatą aš negaliu — pini- misą ir atsižvelgs į visas ap
lerių per savaitę; niekada gų neturiu. Be to. ar jis ga- linkybes. o ne į Tamstos bunepraleidau savaitės. Sa- lės mane išgelbėti iš nasrų vusios žmonos pageidavimus ir norus.

Ir kvepėjimo dausų

žiedų.
O šviesybę jo akių
Iš saulėtekių lakių,
Uoslę gavo iš

Kur it bandą tamsią

Garbindams dievus, ii seno
Ugnį šventąją kūreno.

gena,

Garbino dievus. Žinojo
Kalbą paukščių ir žvėrių,
Lemtį ir ligas žmonių.
Jam namus miške atstojo
Žolės, šakos samanotos,
Ant trijų stiebų suklotos.

Jam erelis atgabeno.
lobyną, —
Sąžinę, kuri nežino
Baimės, nuovargio dienos
ir teisybės sutemos,
Sunešė, širdin sukėlė
G brangiausiąją

Iš motulės rūpestėlio

našlaičių —
Ir atidavė jam kraičio...
Taip Lizdeikai prasidėjo
Kelias žemiškos buities.
Visa jautė jis. girdėjo
Ir suprato, ir regėjo,
Ir iš ašarų

Ir gamta nebeturėjo

Kiek
Į

Manyčiau, kad Tamstai
būtų pravartu turėti savo ad
vokatą. kuris galės geriau
teismui išdėstyti Tamstos
pusę.

žydraus dvelkimo

Vaikui klausą jis nupynė;

Užvertos

su ,mas «*. T v,w,kle Tams- sitarimu

jam paslapties...

pavasarių jaunų

nuskrido,
Kol jis unksmėje dievų
Savo žemės kelią brido?
Šimtą metų. gal ir kitą,
Gai ir nieks nepasakytų• ••
šventas dausas

XII
Niekas, niekas iš

gyvųjų

kada
Buvo jaunas Lizdeika, —
Kad žiupsniai plaukų baltųjų
Kaip lininiai švelnūs pluoštai
Jo šviesios galvos nepuoštų.
Nebeatminė,

atrodė
Lyg su baltu vainiku,
Kai paunksmėj ąžuolų.
Dangišką bylodams žodį,
Visuomet toksai

namų nė nereikėjo.
Lyg erelis ant uolų,
Jis viršūnėj ąžuolų
Sostus kaip lizdus turėjo, —
Lyg koksai barzdotas paukštis
Kėlės su lizdu į aukštį.
Jam

Įkopia lizdan. Ištraukia
Tošių vamzdį. Jo garsais,
Lyg midaus saldžiais lašais,
Tartum kviečia, tartum šaukia
Sene žynio atlankyti,
Jo dainos pasiklausytu

Nuaidėdams per girelę,
Klykia verkdamas vamzdys.
Ir štai ištisas būrys
Gyvulių, žvėrių, žvėrelių
Aplink ąžuolą suėjo,
Ly g žynys juos užkerėjo.
Stovi, klausosi ir tyli
Kiškiai, voverys, žalčiai,
Meškos, stirnos ir vilkai, —
Tartum jie kits kitą myli,
Tartum būt’ jie sesės, broliai,
Nesipykę dar lig šiolei.
Meilės ir tiesos skelbėjas
Pučia vamzdį Lizdeika.
Ir svaigina jo daina,
Ir širdy linksmybę sėja, —
Seka pasaką senyvą,
Kad pasaulis meile gyvas!

(Bus daugiau)

Į1

la tapo milionierė.

• Džiovinti grybai bus
kaip švieži, jeigu juos keletą
valandų pamirkysite pasū• dytame neviltame piene.
• J aliejų, kuriame kepa
• žuvis. Įmesti keli bulvės ga
i baliukai sugeria žuvies kva
Pa.
j

Negalima mylėti to, kurio
bijai, nei to, kuris tavęs bijo.

i

*

Ciceronas

’

Tai įvyko šiomis dienomis:
Los Angeles teisme.
!

12 knygų už $2

Presley tuoj sumokėjo
savo buvusiai žmonai $725,
000, o dar $720,000 sumo-'
kės po $6.000 kas mėnuo
Atsitiktinio kareivio užra.
per 10 metų. Ji gaus pusę
sumos, gautos už Beverly: sai J. Januškio atsiminimai,
Hills namus, kuriuos nėr-i
per-, 127 psl., kaina $2.00
kant buvo sumokėta $400, |
Stepono Strazdo eilėraš.
000. Be to, žmona dar gaus:
per vienerius metus kas mė-! ciai’ 159 psl., kaina $2.50.
fU°
5 metu dūk-Į Murklys, apysaka vaikam,
e po $ ,_( ka.s mėnuo per, parašg Antanas Giedrius,
a metus130 psl., kaina $1.80.

Beje, Tamsta privalai ži
noti. kad teismas visuomet
J gali pakeisti (modify) savo
sprendimą vaikų priežiūros
, (custody) ir jų išlaikymo
reikalu, pasikeitus sąlygoms
Presley advokatas sako,
i ir aplinkybėms. Kai vaikai kad jo kličntaš riša tai suti
kus reikalingi mažiau para- ko mokėti be jokio .čo
mos n bus finansiniai labiau nes jis noržJ-0 kad •
savysiovūs, — tada Tamsta įmona bucu ]ajmjnga Tttkj0
turėsi pats kreiptis teisman,, nesavanaudžio žmogaus tas
‘nurodydamas pasikeitusias advokatas dar nebuvęs su(aplinkybes ir prašydamas- tikęs.
i sumažinti Tamstai uždėtą
i finansinę naštą ju atžvilgiu.
KODĖL PERSISKYRĖ?
»I
į NAUDINGI PATARIMAI
Kalifornijoj neseniai per
siskyrė
pora, išgyvenusi 28
I
VIRĖJOMS
metus. Vyrui — 103 metai,
• Jei Į vandenį, kuriame o žmonai — 100 metų.
. erda daržovės. įmesite porą
Skvrvbu bvla iškėlė žmogabalėlių cukraus, daržovių
na dėl to. kad vyras visus piskonis žymiai pagerės.
• Kad bulvės greičiau iš nigus išleidžiąs kitoms mo
virtu, i vandenį, kuriame jos terims...
verda. įmeskite šaukšteli
I margarino.
;

'U'

kurj Pl(B£i!.

Imkit ir skaitvkir

Kipro Bielinio
knygą

tPORO

Joje

smulkiai

aprašyta

sonas, 127 psl., kaina $2.00.
Tikra teisybė apie Sovietų
Sąjungą (paraše J. Januš

kis), 96 psl., kaina 50 centų.
parašė
kun. Fox, 58 psl., kaina 25
centai.
Kunigų celibatas,

Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl., kaina 25 centai.
Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

, Eilės ir straipsniui, 95 psl.
kaina 25 centai.
Žalgirio mūšis, parašė dr.

Daugirdaitė - Sruogienė, 24
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E.
j Vandervelde, 24 psl., kaina
10 centu.

VERGIJOJ ’

IMPERIJA SOVIETŲ
RUSIJA

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel

Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio įvadas),

64 psl.. kaina 50 centų.
Socialdemokratija ir ko

bolševikinio teroro sistema, munizmas (K. Kauskio), 47
tos vergų stovyklos, kuriose Ps^*> kaina 25 -centai
kentėjo ir žuvo mūsų
Atskirai sudėjus, jų kaina
broliai seserys, giminės ir
" $1L4O, bet visos kartu pardraugai. Knygos a
duodamos u2 $2.
75 centą b
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Puslapis septintai

Apiplėšė Trans - Atlantic

<

Praeitą penktadieni apie
2 vai. popiet Į pačioje jud
riausioje Broaduay daly eI
sančią Trans-Atlantic Tra-'
rr/ff f rr f f ^rrrr-vėl Service Įstaigą Įėjo du
vyrai. Įstaigoje tebuvo viena
NEPAM 1 R Š K I M E Bostono Lituanistinės Mokyk* tarnautoja. Jie paprašė ati-i
los Tėvų Komiteto banketo, kuris Įvyks lapkričio 3 d. 6:30 daryti seifą. Tarnautoja pra-.
vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje. džioje jų tikro tikslo nesu
Banketas rengiamas mokyklai paremti, — taigi didžiai prato ir paklausė, ar jie juo
svarbiam lietuvybės išlaikymo reikalui. Programoje, be kauja. Bet šie davė suprasti,
kitų malonumų, dainuos Bostono Vyrų Sekstetas, vado kad čia reikalas rimtas. Sei
fe jie nieko nerado, tad pa
vaujamas komp. Juliaus Gaidelio.
siėmė. ką užtiko tarnautojos
rankinuke.
Bet plėšikai buvo palygi
namai "mandagūs“: jie pa
siėmę tarnautojos cigarete
'.et atsiprašė...

Vietinės žinios

Ž. Gimbutaitė—lituanistinės

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ]

HIGHLIGHTS OF SCANDINAVIA

Išvykstu 1973 m. gruodžio 21 dieną,

grįžta 1971 m. sausio I dieną.

ĮS d»ya from $ 309. 00 plūs air fare —

13 dienų

Cenmark, Finland, Sweden, Norwav, Holland
Independent VISA FREE CRU1SES to Leningrad,

(Vilniuje 5, Kaune l, Rygoje 3. Leningrade?. Helsinky 2 d.)
,

IŠ BOSTONO IR NEW

YORKO

Kaina tik $696.00

Tallinn and Riga.
Vykstantiems iš Chicagos $100. iš Clevelando $71 daugiau ■

For Information contact:

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAlill S RIBOTAS —
NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir reg»*tracijos reikalu kreipk’tės :|
pride
nrda ot
of ecartdinavia
arandmau

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE

South Boston, Mass. 02127
mokyklos mokytoja

Tek: (617) 482-4952

Buvusi bostonietė Živilė
I Gimbutaitė. 1956 metais čia
I baigusi lituanistine mokvk-i-• ią, nuo šio rudens pati yra
Kulbokai išskrido Floridon
Svarbus pranešimas
♦ Santa Monica, Calif.. lituaSekmadieni spalio 98 d
Veronika ir Vladas Kui
Bostono Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos mokytojai ir va _ nistmės mokyklom mok\toja.
Živile Gimbutaitė praei^e^rnaaien}, spano -o u.
vacai.a
m
(lonybė. Iš kairės i dešinę: pirmoje eilėje — Jorūnė Girniūtė. tais metais Kalifornijo- uni- - vak po pietą jvyksSo. Bos’ sjaurėie v;ei.
Aldona Dabrilaitė. Paulina Kalvaitienč. Liuda Senutienė; antroje versitete Los Angeles mies tono Lietuvių Piliečių d-jos Anglijos siauieje kiemus
leisitete gos Angeles mies.
,.
‘ /
u Bostone, išskrido i Flon-i
eilėje — Renata špakevičienė. Algis Makaitis, Skirma Kondratie- te gavo teatrologijos magist-'naliaJ?s s*Įrtas Suium Pu
nasiliks iki navasa i
ą>
Paslllks lRl
nė, Antanas Gustaitis. Juzė Lapšienė; trečioje eilėje — Regim* 1-o laipsni, o anksčiau tenai'lum-Parcl81'nasbusdlaug1no.
Makaitienė ir Aldona Dabrilienė. Trūksta Nijolės Baškvtės.
pat yra baigusi psichologi- Jos patalpose.
jos ir pedagogikos mokslą. Nariai, užsimokėję užj
CS«M&OOOOOOOOOOQC
bakalauro laipsniu.
j šiuos metus nario mokesLinkime geros sėkmės šio- čius, gaus veltui 3 bilietus.
Kultūros klubo susirinkimas sorium. Daugiausia domisi
IŠNUOMOJAMAS BITAS
j Amerikos filosofijos istori ;e svarbioje lietuvybės gai- Bilietai bus duodami nuo 2
vinimo veikloje.
vai. iki 6 vai. vak. Nuo 5 vai.
Bostono LB Kultūros klu- ja.
Dorchestery
išnuomojamas
gros šokių orkestras.
bo susirinkimas Įvyks spalio
Dr. I. K. Skrupskelis yra
kambarių butas su prieškam-.
A. ir J. Adomoniai
,
27 d. 7:30 vai. vak. Tarptau- daug prisidėjęs prie LituaBus svečių — kandidatų iš į bariu, fronte ir užpakaly porčiai, I
i
tinio Instituto patalpose, 2S7 nus žurnalo išugdvmo ir 'jo j
Pietų Afrikoje
žieminiai langai, garo šilima, kū
miesto.
Commomvealth Avė. Bos- leidimo. Nuo 1957 m. iki Į
[ Lapkričio 15 d. 7 vai. vak. renama gazu. .Jokie .naminiai;
Aldona ir Jonas Adomo
t°ne.
j 1961 m. buvo redakcijos kogyvuliai nepageidaujami.
Susirinkime filosofijos pro- iektvvo narvs. o nuo 1969 niai praeitą šeštadieni išskri draugijos mėnesiniame susi Teirautis tel.: CO5-0832.
fesorius dr. Ignas Kęstutis m. įki 1972 m. — žurnalo do i Pietų Afriką. G riš po 16 rinkime bus renkami kandi
(41)
į I
datai
Į
1974
metų
valdybą,
Skrupskelis skaitys paskai- redaktorius.
dienų.
tą tema: "Ką Lietuvos filope Lituanus žurnalo, jis
Linkime malonios ir Įdo direktorius ir kontrolės ko
Į
sofai randa Lenino rastuo- dar yra Lietuvių Enciklope- mios kelionės ir laimingai misiją.
Nepraleiskite progos atsi IŠNUOMOJAMAS BUTAS
se‘‘.
.
i dijos ir Aidų bendradarbis. grižti kupiniems giliausių iDr. I. K. Skrupskelis yra
Klubo valdyba maloniai spūdžių.
lankyti šj sekmadienį Į po Dorchestery prieš teismą ne- ti
būvi ir lapkričio 15 d. pa brangiai išnuomojamas tik su
gimęs Lietuvoje, bet jau kviečia visus šiame susirinKviečia
i
jaunimo
brendęs ir išsimokslinęs šia- kime dalyvauti.
balsuoti.
augusiems 6 kambariu butas su!
«
me krašte. 1955-59 m. jis
p0 paskaitos — tradicinė
kaukių balių
I
Antanu Matjoška,
visais patogumais.
studijavo filosofiją ir politi- kavutė ir laisvi pašnekesiai,
Skambinti tek: TA3-1 879.
draugijos sekretorius
nius mokslus Fordhamo uni
Bostono jaunimo rengia
versitete (B.S.) New Yorke.
i -e*******^***##**#**»e***»»*#***#*
Svečias iš Lenkijos
mas kaukių balius Įvyks ši
Literatūrinė programa
Toliau studijas tęsė Toronto
šeštadieni, spalio 27 d. 7:30
IEŠKO
Į
universitete ir 1967 m. gavo
Iš Lenkijos pas savo sese- vai. vak. Tautinės S-gos na
subatvakary
filosofijos daktaro laipsnį, ri atvažiavo architektas Sta-į muose. So. Bostone.
Ieškau Jono ir Antano į
Praeitą šeštadienį Įvyku
Nuo. 1964 m. dėsto filosofi- Sys Vaiciekauskas. Jis buvo1 Rengėjai prašo visu? daBaublių iš Klišių kaimo, Pa-j
jos istoriją South Carolinos atsilankęs ir Į Kultūrini su-Į ly vauti su kaukėmis. Bus Į- sio Kultūrinio subatvakario nemunėlio parapijos. Jie i;
universitete, 1967 m..pake]- batvakari, kur susipažino sukeiktos dovanos Įdomiausiai progaramojeakt. Aleksand Baltimorę atvažiavo 1913i
tas asist.
profesorium ir daugeliu čionykščių mūsų 1 tam vakarui pasipuosusiai ra Gustaitienė skaitė Vinco metais. Jie patys ar apie
Ramono novelę "Miglotas
1971 m. — associate-profe- tautiečių.
”
" porai.
juos ką žinantieji prašomi
rytas“.
pranešti adresu:
Kult. subatvakario valdy- Kazė Pivarūnaitė. 25561
ba aktorei Įteikė raudonu Center St. Montreal. Que., į
rožių puokštę ir dovanėlę, Canada.
i Ta proga dar buvo pasveikinti ir jaunavedžiai Graži-j ♦♦*♦****#*****♦*♦♦♦****#*#*♦*»-.. Į
!
na ir Juozas Bakšys. Jis yra1
"GARSO
BANGŲ
“
Tautinių namų šeimininkas.
PROGRAMA
Subatvakariu rengėjai y
ra pasiryžę ir ateityje savo
Ši radijo programa transprogramose daugiau vietos
liuojama penktadieniais ii’
skirti lietu v’l’ «1OZlnel ta„
1,te-j stoties WBUR
90.9 FMl
ratūrai.
! hflnoa rum R-flfl ilri M-'lfl vai ’

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

CENTUS PER MĖNESĮ

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS
DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmoksimo * Issimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION. 900 East First St.. Boston, Mass. Tel. 268-4300

i

Laisvės Varpo vakaras
gerai pavyko

Į banga nuo 8:00 iki 6:30 vai.
vakaro.
* «

Spalio 26 d. Jakov Lind’si
baisi apysaka: ’Hurrah for
Praeitą sekmadienį ruoš Freedom“.
tas Laisvės Varpo radijo
vakaras praėjo su geru pasi- j
sekimu. Jo koncertinę prog RADIJO PROGRAMA
ramą atliko solistai Irena
! Stankūnaitė ir Liudas Stu Seniausia Lietuvių Radijt
kas ir New Yorko, padaina Programa Naujoj Anglijo.
vę lietuvių kompozitorių A stoties V/LYN, 1360 ki
I dainų ir operų arijų. Publi lociklų ir is stoties FM r
kos prisirinko labai daug. 101.7 mc.. veikia sekmadie
Po programos dar ilgai vyko niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
I Liet. Pil. dr-jos salėje vai- ią. Perduodama: Vėliausių
įasaulinių žinių santrauka
j šės. šokiai, loterija ir kt.
i Programos pertraukos r komentarai, muzika, dai
metu trumpą žodį tarė My- ios ir Magdutės pasaka.
1 kolas Drunga. atkreipdamas Biznio reikalais kreiptis i i
dėmesį į "Garso bangų“' Baltic Florists gėlių ir dova !
anglų kalba transliuojamos nų krautuvę, 502 E. Broad į
radijo valandėlės reikšmę ir way, So. Bostone. Telefo-.
aplamai Į radijo valandėlių nas A N 8-0489. Ten gauna
išsilaikymo rūpesčius.
mas ir Keleivi*.
;

393 West Broadway
Telefonas; 268-8764
Savininkė; Aldona Adornonienf

bažau ir Taisau

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka Įvairių rūšių
draudimus

.samus iš lauke ir viduje.
Lipdau popierius ir luisa*
iską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausia
Į
medžiagaJONYS STARINSKAS
220 Savin Hill Ava.
Dorchester, Masa.
TeL CO 5-5854

Kreiptis senu adresą:

BRONIS KONTRIM
398 llroadway
So. Boston. Mass. 02127
Tei. AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus ;id!< pasaulinius ir liet m išk uosius
Įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir .-.įvirai pasisako
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausinius.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pauisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema
r NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina miškan mūsų 0L
eivijos laikraštis, ieškąs naujų ben-lridarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

$8.00

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690, (Įuebec. CANADA

SUSIVIENIJIMASt
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau

kaip SEPTYNIS MII JONUS dolerių

nariams.

SLA—didžiausia

Lietuvių fiatemaltnė organizacija

—

duoda gyvybės apd’-amG ir ligoje pašalpą, kuri yru
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS .įieško p*»lno, o teikia

patarnavimus savitarp;nė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir sargi. Kiekvienas

lietuvis čia gali gami Įvairių klasių retka'i.jgiausiaa
apdraudea nuo $100.09 iki Siv.OOO.GC.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją A pd rn ūda — Fjl.

dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už $1,900.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALf

APDRAUDA naudinga visokio

amžiaus asmenims

rekomenduojama

lietuviškų

klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta-

lės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės

• kuopų veikėjus, ir
Susivienijimo darbus.

Gausite

ue plačiau paaiškins apie

spausdintas

informacijas,

jeigu

parašysite:
Lithuanian Allianre of America

807 West 30th Street, Nor York, N-Y. 10001

Puslapis aštuntas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 41, 1973 m. spalio 23 d.
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Viso pasaulio šventė

Lietuvis iš Kauno dirba MIT

PELNO BUVO, BET

IŠNUOMOJAMI BUTAI

Daug bedarbių

Garsiai ame Massachusetts Taip Tarptautinis insti-' Rugpjūčio mėnesį Mass. Į Išnuomojamas butas arba
Gar
. ! Technologijos Institute šiuo tūtas vadina savo rengini, valstijoje bedarbių buvo net kambariai su bendra virtuve
So. Bostono Lietuvių Pi- meįU dirba {Įr Liudvikas kuris tęsis nuo lapkričio 7 200,000, arba 7.3'< visų dir- Dorchestery, Savin Hill rajone,
Commonvvealth bančiųjų. Didžiausių pro- netoli traukinėlio stoties. Yra ir
♦ , liečiu d-ja per įugsėjo
j pranevjeius, Kauno Poli. iki 11 d.
■#***#•*»*##•*••***•*#**#****#«********♦♦♦*♦**#♦-*»—**«#■~ S i nesj neteko 7 narių, kurie.technikos Inst:tuto žinybi- Pier Hali (170 Northern A-1 vc
centų
Lo- garaži
'!u! bedarbiai
ueuafuiai ssudarė
?uare^
garazas automobiliams pasistaspalio 18 d. susirinkime pa-1 ngg mikroelektronikos labo-1 ve)
1
ten ^uvo ^-9
.
garbiai pnsiminti. Naujų ratorfj^ vedėjas
'•
« z< dirbančiųjų.
Dr. D. Valiukėnaitė dirbs
Jie atstovaus Balfo seime
Jis čia atsiųstas savo spe-į Jo programoje dalyvaus; Visose JAV-se tą mėnesį
Teirautis tek: 436-4020.
arčiau Bostono
Rat Hranonins
na J cialyhės žinių pagilinti kul-' ir lietuvių tautinių šokių šo- bedarbių tebuvo 4.8',
(42)
Lapkričio 10 d. Clevelan
n.A.^ I &__ Jt-.-'tūrinių mainų programos kėjai, kuriems vadovauja
de susirinks Balfo seimas. į Dr. Delija Valiukėnaitė i-J storėjo. Pajamų per rugsėjį, tvarka>
Y.
v a/'T ,;a j
Ona Ivaškienė.
Bostono skyriui jame atsto-’ ki -1U mokslo metu (lėstė: turėta beveik $22.000, ir,'i
vaus Andrius Keturakis ir pJ outh N H kolegijoje, i pelno liko apie $4,000.
do
hoHinic Balfo
Rolfn divoL-tAvino
i
dabartinis
direktorius o nuo siu mokslo metų pra- i
....
kun. Antanas Baltrušūnas. • džios .įeito Bri(igewaterio: .Slame susmukime buvo
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
valstybinėj kolegijoj.
I kl'« metų valdybos ir kont-Į
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
Ta proga centro valdybai;
' rolės komisijos narių nomi-!
skyrius įteiks $800.
Ir toliau nuo Bostono gy-, nacijos. Nominuota visa se-'’-fr
LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
t
vendama, dr. D. Valiukėnai-i nojj vadovybė ir dar pasiū-;
Savybės:
Nuoširdi padėka
tė atsilankydavo i bostonie-L
. ,
...
_ ‘
Produkt ingumas
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO
Grožis
čių renginius, čia yra ir pa-'
naujų kandidatų. Iki.
Namams, šildyti
Ekonomija
So. Bostono Lietuvių Pi-; skaitų skaičiusi. Keikia ma-?c'10 į.
dar galima;
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
geriausias pirkinys
liečiu Draugija a.a. St. Mi-į nyti, kad. atsikėlusi arčiau >lub ti kandidatus. Po to ter- J
— VOKIŠKAS ALUS
chelsonui pagerbti vietoj gė- Bostono, ji labiau įsitrauks mino paskelbsime, kas ir į
— JAI KIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATAI POS
lių Balfui paaukojo $15.00.;. ĮI Bostono
kokias pareigas kandidatuoV Xlietuviu
A V V» » A
Akultūrinę
A A V V*A 1 JI
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
Pilnas įrengimas. Įskaitant aly.
į veiklą.
į ja.
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
vos burnerį, pūtėją, oro filtrų,
Nuoširdžiai dėkoja
S
’
termofctatį, kontrolę ir darbų su
Linkime jai sėkmes nau-,
šeštadieniais ir sekmadieniais
NARIŲ NETEKO

Vietines žinios

Gana

nereikalingai eikvoti kurtu alyvų

Balfo skyriaus valdyba

i

i joje vietoje.

-__

Chelsea paskyrė $40 mil.

Ačiū už knygas

spalio 28 d. 2 vai. popiet, — j
i
; draugijos nariams
rengia-!

£XPRESS CORP.

!

l ordinare

iii'i.re Dažai
Eop’ercs Si«por»M

L»

•-v,i

--

T ekranas

i

Pr*

i

vietinės

8675

Tel.

332-2645

Pašakarnio

F .* 1)1 M S

’ Valandos:

daiktų, tinkamų Lietuvoje, !?;• 9 v'« rvtc iki 5 vai. vak
- Trečiadieniais nepriimama
labai žemomis Rainomis.
3
44? BROADVVAY

South Boston, Mass

t

Lietuvių Radijo
Valanda

TEL. AN 8-2124

lOr. Amelia E. Rodd
|

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

Laisves Varpas

į

6-2835

OIxI».UtUSf5?'<ž'AS

Vedėja B. Sviklienė

Newton Ct.iiri. Mass. 02159]

K itenovan

J.

įvairiau

medžiagų ir kiti,

gamybos

...

321 Country Club Rd.

Atlieku visus patais v nio, ramon
to ir projektavimo darbus lū lau
ko ir viduje, gyvenamų namų Ir
biznio pastatų, pairai Jtsų rcika>s iki Ss va
va-
lavima. šaukite visados
landų vakaro.
Telefonas: 698-8675

stlii?. 5
'Kf.Jitfc
V-.ntM.in
rt ’b
tiMnanu
Rirkraonva pi>j>r.b«n<tin*
irt-.

I

Real Estate & Insurance

49 Church Street
K. Miltun, Maaa.

fcj«r.iaiti!t

\d)r.

tvarkingai.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus - be ydos.
PLOKŠTELE

A. J. NAMAKSY

Carpenter ■*

ea.st khoamva?

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

siu importuotų ir

o,

S'Hi1' HGLTvN, MASS.
lEi.E: ONA.i AN 8-414S

isto : i

ga VVorcestery, Kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVorces

Ci» cslūm

C

S»'-ni3kns b>. J. ALEKNA

jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai aueina greitai ii

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Sekmadieniais 11-12 vaL

(RUDOKIUTĖ)

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

#♦#♦*##*****♦♦###*#/*###*###****#♦<♦*#«'##*«'*###**##»*#***#******#*****#*###*****•**♦*•#*♦#*#•*»♦**••*#*

South Boston Savings Bank

The Apothecary

LIETUVIŠKA

TIKUA

VAISTINE

Parduodame tiktai v rist as, išpiidome gydytojų re

ALFRED

W.

ARCHIBALD; PREZIDENTAS

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišk* vaistinf.

ifakvrus šventadienius ir

sekm.

641 E

□
□
Q
□

Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

VF 3rTiJ

Krosnies aptarnavimas
-UO
Automatinis jpilimas
Patogios mokėjimo [sąlygos
Pilnas šildymo Įrengimas
Skambinkite

4?

268 • 4662;

TRAVEL INFORMATION

Tiesiai iš YYorceslerio siun
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
•iunčia betarpiškai
vą ir kitus Rusijos valdomus
15 BOSTONO J LIETUVĄ
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
ir kitus Rusijos okupuotus
vietines gamybos medžiagą, an
kraštus
avo, maisto ir pramonės gami
Pristatymas greitas
niu. Turime vietoje įvairių vie
garantuotas
tinės gamybos ir importuotų
Prekės parduodamos nuže
prekių iš kitų kraštų visai že
mintomis kainomis.
momis kainomis. Be to, siunčia
rublių
me maistą, pinigus ir galite už Galima užsisakyti
certifikatus,
automobilius,
sakyti jų gamybos prekes. Čia
sumokėsite pinigus, o giminės šaldytuvus ir pan.
ten vietoje gaiės pasirinkti už Atidaryta darbo dienomis

ir

nuo 9 vai. ryto iki 5 vsd- vsde.
o šeštadieniais
Taipogi tarpininkaujame per
nuo
8
vai.
ryto iki 2 vai. p.p.
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
ar nuolaiiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
389 W. Broadvvay
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- j So. Boston, Mass. 02127
Minsite. Vedėjas A. Schyrinski
Tel. 268-0068

|| Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

{STAIGA

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulcvtird, Dorchester, Mass. 02122
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

o

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
AND

siai ir greičiausiai patarnaus

Skambinkite S25-9090

tat t

82 Harrison Street,
Vvorcester, Mass. 01604
Tet 798-3347

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai- v_

ATLA5 PARCELS CO.

773-4949

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, sauletese salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. P/iarro.
182 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

436-1204

sakytas prekes.

AM 1,430 KC

OPTOMETRISTI
Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečia<Leniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
B

47» Adanu Street, Ouiacy, M«sc.

Alyvai burnerio aptarnav imas ištisas 21 vai. per diena

Skambinti — Bo*ton:

Peter Maksvytis

HEATING OILS

Alvva šildvmo soerialistai

Pbjod Sųuare

>|

bama lietuviškai, patarnau

FORTŪNA FUEL Co.

n.istebinti!

rius atsilankyti.

vedžioja.

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali

Paskutinė modernaus ah»a šildvmo naujiena rtT&O CLIMATIC?

Af-ibnkykite ir būsite maloniai

vadovybė kviečia visus na-

144 Miibury Si.

VVORCESTER, MASS.

JO melų garantija.

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

mos vaišės. Tai vadinamasis ’
.
..
į
Surun' burum • Draugijos j

Už nosies ne tik jaučius

Senas parvirsta ir negirtas.

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

i

Gaisro sunaikintam Chel
Marija Strazdienė padosea miestui iš federalinių lė
vanojo
Keleivio bibliotekai
šų jau paskirta $40 milionų.
lietuviškų
Tos sumos, žinoma, nė iš to- ”emaž? skaičių
lo neužteks gaisro žaizdoms knygų. Ačiū jai už tai. • • .
Keleivio redakcija
1
užgydyti.
COSMOS PARCELS

jungti rūsy su vamzdžiais-

Ateinantį sekmadienį, —

už nemažesnius Laip SĮ.tiOO dviejų
6%
metų įspėjimo indelius moka

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

Globė ParcelfService,!lnc.
Rubliu certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo
giminėms tik per

(Iš tikrųjų los rūšies indėliai duoda;

6.27% pelno)

už visus Litus indėlius moka

ar juos pasikviesti į svečius -— geriau
TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visųlėktuvų
h: i i e t a i (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

SI

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)
DarlMi valandos:
— — — — — 9—5

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas

Ketvirtadieniais

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šeštadieniais

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš $274,000,000

9—6

uždaryta

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

.u.

.t

