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Nuo atominio aliarmo iki 
žydųarsbų pasisveikinimo

Sovietai rengėsi išsodinti savo kariuomenę Egipte. ,

JAV paskelbė savo karo pajėgų aliarmą. Atominio karo ,
»

baimė visus suvedė prie derybų stalo ir nutildė žydų ir 

arabų patrankas. Abu priešininkai nepatenkinti, bet jau 

bando kalbėtis. Ko laukiama ateity?

Galima sakyti, kad Į vie- Tautų Saugumo Taryba pa
ną praeitą savaitę staiga su-'skubom nutarė taikos pa- 
sikoncentravo tiek politinių liaubų vykdymo prižiūrėti 
ir karinių Įvykių, kiek jų bū- pasiųsti savo žinioje turi-.

Second-class postage vairi at Boston. Massachusetts

tyomp. Juliau.'- (. aidelio vadovaujamas vyrų seks tetas, vienintelis likęs Bostone dainos sambūr 
Jis ši šeštadieni Bostono Lituanistines Mokyklos Tėvu Komiteto rengiamame Kinkėte atliks meni

Dar vienas lietuvis 
Romoje grąžintas rusams

Ekskursantas panevėžietis Bronius Strikulis pasipra

šė Romoje italų politinės globos, bet buvo enkavedistų
I
! atimtas iš policijos, nugabentas į sovietų ambasadą ir, 

ten išgąsdintas, savo sumanymo neva atsisakęs.

Moters balsas
is. į už laisvę

tų užtekę net pusei metų. ; mus tik is mažųjų \ aisty bių r programą. Banketas įvyks So. Bostono Lietu viu Piliečiu Draugijos III aukšto salėje 6:30 vai. 
Kaip Žinome, Iziaelio ii, atstotų sudalytus stebėtojui aj.are^-traukoje iš kairės i dešine: Norbertas Lingertaitis. Helmutas Lingertaitis. Vvtautas

arabų kare paskelbtos pa-i būrius, zydų-arabų fronte) 
liaubos bene tris kartus bu-į karo veiksmai nutrūko, ir 
vo visiškai nutrukusios, ir j prasidėjo netgi betarpiški( 
mūšio laukai suliepsnojo dar • žydų ir arabų karo atstovų;
didesniu gaisru. Svarbiau- susitikimai ir pasitarimai! Watergate nekenkia Prezidentas N1X01108 DajanaS norėjo 
šia. Izraelio karinės pajėgos, paliaubų sudarytoms nau- * ; j
persikėlusios į vakarini Su-! joms problemoms išspręsti. SU Kinija UŽpykdė Žurnalistus pasitraukt i

Bruzgys. Julius Laidelis Ričardas Lizdenis. Pranas Šimkus ir Vytautas Eikinas.

ezo kanalo krantą, paskelb-i žinoma diližiuiu vaktv ! ’ , ' ' " . Ikm ptypengę sovietų pne-
tu paliaubų metu atkirto ry-ibiu „Laubomrt New Yo,J ,TLmeS .kTL Paeitą penktadieni įvyko Nesutaria ir žydai. Izrae-Įsai mėgina kist.s ) Sovietų
tiniame krante operavusią ' nžra visiškai na enkinti „eii por"]enta5 SuIzber?ens kai-, jau porą kartų dėl Įtemptos, lio teisingumo ministras ša-| S-gos vidaus reikalus. 
20,000 egiptiečiu armija iri ’ 11 Jr- „„ „eC bė-io5i su KinlJos Premjeru tarptautinės padėties atidė- pi,a pakaltino krašto apsau-j Ne vienas atstovas
grasino ją visiškai sunaikin-1 deni nei'kiti neDasiekė lai ! Chou En'lal Chou pareiškė, ta prez. Nixono spaudos, gos ministrą Dajaną. kad Iz-Į
«• Be to.'izraelitai atsidėrė^ikad Watergate byla netruk-, konfel,ncija, kurioje prezi.

jau beveik apie 60 mylių, suglamžė .nors patys ši kar-: do JA\ ir Kinijos santykių; dentas aiškino iki karinių 
tą prieš 'jį atsilaikė ir tai j kad tikrai normalūs santy- pajėgų aliarifco paskelbimo 
truputi pakėlė jų garbės) kiai tarp Kinijos ir JAV te- privedusius Įvykius ii- atsa- 
jausmą. Žydai, nors fronte i ffalės
kiek ir laimėję, jau dabar1 JA\

Neseniai Viduržemio jū
ros pakraščiais laivu kelia- 

• vo sovietų ekskursija, kurio- 
i je buvo 296 Įvairių sričių 
j specialistai. Laivas sustojo 

Maskvoje susirinko pa-' Neapolyje, o ekskursantai,
šaulio taikos kongiesan apie apziūręję tą miestą, devy- 
3.000 atstovų iš 134 kraštų.; niais autobusais buvo atvež- 
Jame kalbėjo ir Sovietų Są-) ti i Romą.

j jungos komunistų galvai .
Brežnevas, nepamiršęs pa- L Ekskursantų tarpe buvo ir 
brėžti, kad, esą, veidmainin- e.210 ply-' mechani-
gu žmogaus teisių gynimo i kas Bi omus Strikulis, 30 m. 

1 socialistiniuos kraštuos šū- amžiaus, ir pora lietuvių 
enkavedistų—Vytautas Pu- 
peikis ir Vladimiras Petke- 
lis.

verks- i

nuo Kairo. Visa tai pakėlė 
ant kojų Sovietų Sąjungą, 
arabų rėmėją, nes Egipto 
pralaimėjimas būtų buvęs

būti užmegzti, kada kine jo i kitus vidaus politi- 
atsisakys pripažinti ką liečiančius klausimus.

ne tik didelis smūgis aia- priversti praleisti per savo! Taivvaną ir kai ta sala bus 
bams, bet ir sovietų presti- užimtą teritoriją apsuptai grąžinta Pekingo valdžiai. ) Susitikimas su žurnalis- 
žui. į Egipto armijai maisto, van-! . Pa?f vyko gana šaltoje nuo-

Tokios padėties akivaiz- dens ir medicinos pagalbos'• Ohou netiki, kad JA \ šie-, taikoje, ne> piezidentas bu 
doje sovietai pareiškė, kad transportus, kad toji tvruo-[ kimas pagerinti santykius su
jie. Egipto prez. Sadato pra- se neišmirtų. Be to, nėra a- į Maskva pasisektų. Pasak jį. 
šomi, išlaipinsią arabų fron- bejonės, kad jiems teks pa-1 Kinija niekada nereiškė no-

v o tiesiai klausinėjamas, ar . ,— , .nemanąs atsistatydinti, kaip .Diktatui U metodai

žiūrys i pastangas jį ”impy-
te savo kariuomenę 77taikai įtraukti ir iš visų užimtų a-i ’ ? g^žinti visas žemes, ku- čyti“ ir pan. Ta proga jis
įgyvendinti“ ir kad tai pa- rabų plotų, praliejus nepa-! rias RusiJa iš Jos Pa-lc>bė-‘ padarė spaudai, radijui ir
darytų ir amerikiečiai. JAV prastai daug kraujo ir pake-; bet ji nori susitarti bent dėl televizijai priekaštą. kad
si pasiūlymą griežtai atme- jus medžiaginių nuostoliu. • aiškiu sienų, dėl kuriu abi šios žinių tarnvbos iškrei-

.. . , Bronius Strikulis apsi-
k-ai i'iiiimpnp ncbiiviid I ° v° — persekiojimų kapi-: Spren(jė pabėgti ir nutaikęs 

įdėlio kanuomene nebuvusi) įaĮlsj.in,UOSe kraštuose,, bet ......o... ; .
tinkamai pruošta arabu ne- koĮ Ras tik viena kukli pran-' P g4 k 1 1 1 U P
tikeam antpuoliui atremti) cūZė, chemijos profesorė
ir dėl to buvę daug aukų. j Cecele Rolin išdrįso užtarti

„ . ... a , lA. . i Sovietu Sąjungoje persekio-Dajanasde to kaltinimo, jamus asmenis tik (,ž| t0 

norėjęs atsistatydinti, bet. '

premjerė Meir jo pareiški-; 
mo nepriėmė ir prašė liepai-1
syti atskiru kritiku. • T- i u - i • i- •' Ji, kalbėdama socialinio 

; progreso ir žmogaus teisių 
i komisijoje, kreipėsi i “sovie
tų draugus“, prašydama iš-f Spalio 16 d. 9:30 vai. vak. 
aiškinti kai kuriuos klausi- j Strikulis. italų policijos ly- 

Sekmadieni Portugalijoje nius, kurie liečia tokius in-; (jjmas buvo atgabentas į
buvo parlamento rinkimai, telektualų ir politinius per-jRornos geležinkelio stotį,

kad jie kovoja dėl pagrindi
nių žmogaus teisių, dėl lais
vės.

;,ą. {įrašydamas globos. Jis, 
vertėjui tarpininkaujant, pa
sirašė ir atitinkamą prašy
mą Italijos valdžiai.

Italai nutarė StrikulĮ iš
vežti Į Triestą, kui- yra tokių 

1 politinių pabėgėlių stovykla, 
kol bus išspręstas jo klausi
mas.

ienodi

tė, nenorėdamos, kad sovie 
tų karinės jėgos Įlįstų į Arti
muosius Rytus, nes vargu 
jas pavyktų iš ten kada iš
krapštyti.

Nebojant JAV nesutiki
mo, praeitą antradieni pa-į 
justa,

rengiasi savo karinius dali-) 
nius iškelti Egipte. Be to. i 
prez.

Be to, jau dabar kalbama,' Pusės ginčijasi. Bet Maskva piančios tiesą ar ją nutyliu 
kad JAV’ ir Sovietų S-ga su- į nutraukė tas derybas ii- da-Jčios ir sąmoningai formuo 
tarusios sukurti nauja vals-! bar J;et 1 virtiną, kad tokių jančios prieš prezidentą nu-i 
tybę iš Izraelio išvy tiems1 ^inčijamŲ pl°tu visiškai nė- kreiptą visuomenės nuotai 
Palestinos arabams, kuri , ra- j Iš
galėtu apimti dali Jeruzalė.,, .... , • ,- 1 ‘ ‘ ---ę,,.. T4„i priekaišto žinių I

tik vieni dabartinės valdžios 
šalininkai, jie vieni ir buvo 
išrinkti.

mažu pavvzoi Kiliems, pa- ; .. . ,. .. , . ,. v.
? . j ’ benti 1 policijos būstine. Cia
leisdama is kalėjimų politi-, , , .Jv * 1 k rvz\ volonnii mn/vii
nius kalinius.

Aišku, kad toks balsas paChou kaltino sovietus dėl, Dėl toaeiia aiitiauieni pa-į • , v x T .i i' v uuu naiunu mm to pnenaiMu žiniųi i • * 4.* i n t<iipcli taip Joidano, o (zal* . •] -
kad sovietai vistiek', L * m . ekspansijos užsienyje ir fa- perteikimo tarnybų atstovai

kur Gazos ruože. Tar,. to- šizll.() klaito vi(luj t„(lėi >upvk„. ir pastaruoju metu
kios valstybėlės ir Izraelio, Rie h. sil,nl; kIausim0 išsiaiš. jų akcija Nixoną

Nixonui&dar buvo per-;.0 lr aĮ)lamai JarP ai'abų( k;nimą nuteisia.
duotas Brežnevo nemąnda-' kaimynų ir Izraelio turėtų) 
gus ir piktų kaltinimų laiš-ibu^ ?u^ar> ta demilūanzuo-; 
kas, i kuri Nixonas atsakęs* š z°na. Už tai z>dai gautų- 
tokiu pat tonu. Pagaliau, i Sovietų S-gos ir JAV saugu- į 
nerandant kito būdo sovie-; mo garantijas, kurios, kaip 
tus paveikti, praeito ketvir-) Praeitis rodo. mažai ką be- 
tadienio naktį prez. Nixo- reiškia.
nas, savo krašto saugumo ta-' Reikia pastebėti, kad JAV 
rvbos vienbalsiai pritaria-i karinių pajėgu aliarmo pa-| 
mas, paskelbė visuotini JAV; skelbimas ir .to sudarvta Į- 
karinių pajėgų aliarmą na- tampa isgąsdino jr JAV są-j 
mie ir visose užsienio bazė-, jungininkus, kurie apie tai; 
se su atominio apsiginklavi-J nebuvo is anksto painfor-; 
mo daliniais imtinai. muoti. Dė! to Europos poli-;

Žinoma, toks JAV karo tikai daro išvadą, kad. ne-į 
paiėgų aliarmo paskelbimas: kreipiant dėmesio i visokias t 
sukėlė pasauly dar didesnę i ^ato sutartis, šios dvi. di-; 
itampa. nes tai galėjo baig-, džiosios galvbė gali staigiai; 
tis didžiųjų galvbių susikir-isusigi-umti nėr mažųjų gal-) 
timu ir atominio karo pra-: vas įr paskandinti pasaulį! 
džia. Tą rimtą padėti pa- atominėje ugnyje 
brėžė ir užs. reik. sekreto-i
rius Kissingeris ir vėliau) 
pats prez. Nixonas. ; Britanijos vyriausybė pa-

Laimei, visa ta drama reikalavo, kad sovietai atsi- 
baierėsj palyginamai gerai, imtų apie 20.000 Moskvich 
Tokiai situacijai susiferma- automobilių ir juos pagrin- 
vus. sovietai nuo bandymo Jinai sutaisytu, nes jie yra 
iškelti savo kariuomenę E- tikros mirties dėžės, i kurias 
gipte susilaikė, Jungtiniu baisu sėsti.

dar sustiprėjo.

Jungtiniu Tautu gen. sekretorius Kurtas \VaIdheimas. Kai 
Saugumo taryba visais balsais (Kinijai nebalsuojant) nutarė 
pasiusti Jungtinių Tautu taikos kariuomenę i Egipto-lzraelio 
frontą paliaubų prižiūrėti. Waldheimas tuoj pasiuntė tenai 
Austrijos. Suomijos ir Lenkijos dalinius, kurie buvo Jungti
niu Tautų organizacijos žinioje ir stovėjo Kipro saloje.

Čia primintina, kad Por- ! liks Kremliaus neišgirstas.
tugalija dar tvirtai tebelai-! . .
ko savo kolonijas Afrikoje!'VMS/O/O e/PS graikų
ir nemano jų atsisakyti, nors., v .
ir pasaulio opinijos spau- iUlkrastlS

džiama. ; .. ,r , , .į Nevv V orke nustojo ėjęs

Mirė garsus čelistas) Atlantic“’

I po poros valandų ginčų en
kavedistu išgąsdintas pabė
gėlis neva sutiko grįžti Į so
vietu ambasada.

1S94 m.

Ten Srikulis aiškinęsis, 
kad jis nenorėjęs pabėgti, 
tik. nemokėdamas italų kal
bos ir nieko nesurasdamas, 
kas čia dedasi, pasirašęs 
kažkokį rartą policijoje, o

Piihln CntifiK 1 Laikraštis dar turėjo apie' policija jį norėjusi kažkur
’ j 14,000 prenumeratorių, betjšvežb ir t.t. ir t. t. Sovietų

Puerto Rico mirė pasauli-: nepajėgė galų su galais su- konsulatas paskui rodęs 
nio vardo čelistas Pablo Ca-Į vesti. Prie uždarymo prisi-l Strikuli ir žurnalistams ir 
sals. sulaukęs 96 metus am-įdėjo ir dideli spaustuvinin-1 liepos iam čia viešai nrisipa- 
žiaus. ! kų reikalavimai. . < žinti. ar norėjęs pabėgti, ar

1 Spausdinti galėj’o vienas, ne žinoma sovietu pareigų
jį buvo ispanas. Kai Is-t asmuo, bet unija reikalavo, į nn ”3T»rHrbtas“ nabėgė- 

panijoje buvo nuversta de-; kad dirbtu 3 asmenys ir bū-!
mokratinė valdžia ir įvesta 
Franco diktatūra. Casals 
pasitraukė iš Ispanijos ir pri
siekė negrįžti į savo gimtąjį 
kraštą tol, kol ten ta dikta
tūra viešpataus. Jis savo pa-

[ žado ir nesulaužė.

Jis lygiai nekentė ir kitų 
* diktatūrų: atsisakė koncer
tuoti Rusijoje, kai ten Įsiga
lėjo komunistai, smerkė 
Hitlerį ir Mussolinį. Jis bu
vo atsisakęs koncertuoti ir

, .... ... net tris kartus rėkęs —
tų mokama kiekvienam po o\rfPtt“

$300 per savaitę. i
Laikraščio turtas parduo-j Kain .ten ^abar Strikulis 

tas už skolas iš varžytynių, besiaiškintų ar sovietų kon- 
j sulatas begi ažintu. aišku.

Vagas pagrobė t kad norėio iš eks-
i kui'siios paspmkti. bet ne-

Inėsa i pavyko ir buvo pergąsdintas
| ir gražintas rusams. O dar

Nevv o,'ke jau seniai yra. sj.au(^aj at.i<pntpti reikės 
vagių pagiobiami sunkveži- ver£n, «stOvvkloie. kai tik bus 
m,ai s., prekėmis. Dabar to- siffabentas nam0. 
kiu meistru iau atsirado
ir Bostone, ir šiomis dieno-: Matyt, jam nepavyko pa

bėgti ir dėl kalbos nemokė-JAV-se. kai šios pripažino mis buvo pagrobtas sunkve- 
Franco vyriausybę, bet vė- žirnis ?u $20.000 vertės mė- jimo bei stokos svetimo kraš’ 
liau suminkštėjo. sa. to geresnio pažinimo.
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Taip, Sadatas yra maždaug niekas. Užtat anekdotas džia pasistengė sudaryti jie išvengė tų sunkumų ir formacijos klausimą senato
ir sako, kad karo su Izraeliu grėsmę rodęs Kairo aptemdy- jiems Lietuvoje kuo geriau- pavojų, kuriuos Lietuvos užsienio reikalų komitete.

I mas ir visur griežta kontrolė. 1 ačiau ir tokiomis sąlygomis sias pragyvenimo sąlygas... žmonėms teko pakelti hitle-
I prez. Sadato žmona nutarė suruošti naujoje savo viloje M , ». rinėje okupacijoje bei po a-

Palvginamai dar neseniai Keleivyje esame pakarto-. ant Nilo kranto Įkurtuves. Naujoji vila anekdote — Sada- v . a’ sakysite, '3 cia ta> rio laikais siaučiant nac-io-
tmai paklausę, kodėl čionykščiai lietuviškieji pazangie- to žmonos Jihan palinkimo viską sau griebti simbolis, bet ;aj get atiprašau iuk visa
ji“, taip jau šventai šlovindami komunistinę santvarką, j tai jau antraeilis dalykas. Tuo tarpu Į vilą renkasi svečiai įa[ čionykštėje "Laisvėje“ 
nenori bent jau nepriklausomos komunistinės Lietuvos.'—garsūs egiptiečiai. Tamsu. Sargybiniai vos Įžiūri, kas čia ; (1973 .VIII 24) mums liu- 

darosi. Vienas svečias sustabdytas sako: 'dija sibirinio gyvenimo ”ži-
J novas“ J. Paliukonis! Šitas 

— Aš esu Abdul Halini al-Hafiz. « Paliukonis, komunistų par-
5 tijos narys, turis ir sovieti- 

Tai pavardė garsaus dainininko. Gerai, sargybiniai: niuose saugumo organuose 
jam sako: Įrodyk, kad toks esi. Dainininkas paleidžia sa- gerų pažįstamų, juk daug aiškins, kad
vo balsą valion, ir visiems aišku. Sargybiniai Įleidžia ir • geriau apie Sibiro gyvenimo’ nėfa žmogui gerjau o-yventi, senatorius ir kongresmanus, 
Nagwa Fuad. garsią šokėją. Paskui prie vilos sustoja 1 sąlygas žino, negu ten tiktai j sovietinfame kalėjime’. prašydamas ju paramos se- 
Mercedes. ir išlipa pats Sadatas, bet ir jis turėtų Įrodyti Į kiek daugiau nei desimti -am nerepKja nieku rū- natoriaus -Jackson rezoliuci- 
savo tapatybę. Sargybiniai jam pasakė, kaip savo tapaty
bę Įrodė dainininkas ir šokėja. Kaip tu, sako, gali Įrodyti, 
ką tu gali padaryti?

Apie tai kalbėti negalima

o užsimerkę liaupsina būtinai tik Maskvos čebatą. kuri: 
laiko ir lietuvius komunistus primynęs, neduodamas jiems 
visiškos laisvės savo krašte pagal savo išminti tvarkylis.

Mums atrodo, kad toks svarbus klausimas gali rūpėti 
ir daugeliui vietinių komunistų net su Laisvės skaitytojais 
imtinai. ,

Deja. i tą rimtą paklausimą Laisvė teatsiliepė tiktai 
ilgiausiu Įprastų niekžodžių sriautu, iškraipydama mūsų 1 
minti ir sąmoningai nukalbėdama "Į šąli“.

komunistinė 
teisybė! Ką gi prie šito pro
pagandisto ligoto kliedėji
mo dar galima pridėti? Te
lieka tik laukti, kad kitą 
kartą panašūs paliukoniai• *T „ • “Laisve:

Štai mins irv

Taip pat Altos tiesioginiu 
kontaktu su šen. Percy tuo 
klausimu buvo specialiai ap
klausinėtas Amerikos latvių 
organizacijos pirmininkas 
ir Bendro Pabaltiečių Komi
teto narys’ dr. llgvars Spil- 
ners.

Dr. Kazys Bobelis, Ame- 
skaitytojams is- likos Lietuviu Tarybos pir- 

niekur pasauly mininkas, kreipėsi* i JAV

Išvada. — tokio klausimo lietuviški komunistai nei 
Lietuvoje, nei čia viešai nagrinėti negali. Tai prasitarti ar 
net garsiai pamąstyti yra Maskvos griežčiausiai draudžia
ma. Zapreščeno!

„Broliško” dialogo puošmenos
Ne retenybė, kad skirtingų partijų, ideologijų ar ti

kėjimų žmonės kartais susėdę prie bendro stalo arba ir į 
spausdintu žodžiu pasikalba ar net ir pasiginčija. Įrodinė
dami savo skirtingas nuomones ar skirtingą tiesą. Tokie 
į imti dialogai, jeigu jie ir nepadaro visų vienminčiais, vis 
dėlto gerokai išjudina stingstančių smegenų drebučius, pa
gimdo naujų idėjų, praolaivina pritemusias akis. nušvie-

metų iškentėję Tautvaišie 
nė. Rūkienė ir tūkstančiai 
kitų, ten badu ir vargu nu
mirusių ir sniege palaidotų.

pintis, nes kalėjimo sargai iai- ■' a i “oblių padidinta 
pasako, ir kada keltis, ir ka- P’ekvba su Sovietų Sąjunga 
da gulti, ir ligi kurios tvoros toL ko1 žmonėms nebus lei-

— Nieko, — sako Sadatas.

— O, tiek ir užtenka. — atsakė sargybiniai ir pralei
do jį.

Gi tasai Paliukonis štai 
ką rašo:

Vargiai ar

eiti ar neiti, ir ko nevalgyti.
kad nenutuktum, o kasdie-’ 
ninės lazdos per nugarą la-'

džia m a !aisva; emigruoti iš
Sovietų Sąjungos.

Vyriausybė ginasi tokių ir panašių anekdotų , 
kiais, kaip ir kai kuriuose kituose kraštuose (Sov. Sąjun-į įr įvairūs dipukai yra pr 
goję ir kitur). Pagal vadinamąjį tautinės vienybės Įsta-;®^ Sttoro tremtinių
tymą už anekdotus galima Egipte gauti kalėjimo iki gyJ™į« ^oji pSė įfeku-‘ 

’ vos galvos.

Kongresmanai Robert J. 
gali kas ap-1 b.ai .Pa^vina krauJ° cirku- Huber ir Iri ank Annunzio ir 

skaičiuoti ir aprašyti, kaip į Re jnum? dar atstovų rūmų pirmininkas
otų potvar-i daug reakciniai emigrantai .uad kalėjime cak-; Cari Albert atsiuntė savo
šnv Sahm- Hr įvairūs dipukai yra prira-1 ma ^tarnauti ir didžiausią pritarimus remti šen. Jack-

čia naujus horizontus. Tokie pokalbiai nuolat vyksta i.djd žmonos
parlamentuose, ir spaudoje, ir mokslininkų, ir politikų, ir. * *

Į liacija naudojama gana pla-
e 1 1 j c i t. 4. s „ei čiai. Tuo tarpu tie buvęSako, kad Sadatas yra patetiškas mažas žmogutis, . ..... 1 . . *

■ ,• Ve j-ie 1 lei u - • • t« j-i ’ tremtiniai jau seniai gyvena;juokingas, bet ne dėl to. kad toks norėtų būti. Todėl ypač Lietuvoje ifckyrus tuos kas! 
žiaurus, nors gal ir tikroviškas yra triukšmaujančių stu- savo noru pasniko> ten <,e.' 
dentų šūkis: “Baidyklė mirė. asilėlis užėmė jos vietą“. rjau įsikūrę.

Į Matyt, prezidentas ir ne kažin kiek ir savo valios turi, nes
Daugelis iš sugrįžusių pa

sistatė ar Įsigijo namus, nes

pensiją..
I

Lauksime.
Į

Kaimo Jurgis
I

IR RADIO LIBERTY

KALBĖS LIETUVIŠKAI
i

Bendro pabaltiečių komi
teto pastangomis via gauta 
lėšų per Radio Liberty kas 
savaitę perduoti programas 

Kdl-

pat
K.

son rezoliucija. Taip 
šen. Jackson atsiuntė dr, 
Bobeliui laišką, dėkodamas 
už Altos stiprią paramą re
zoliucijai.

Amerikos Lietuvių Tary
ba pakartotinai prašo remti 
šen. JacksoTĮO rezoliuciją 
d,i ko ngrese yra pavadinta 
Mdk-s-N amk-Tackson propo- 
saD ii lo Uptis laiškais i sa- 
vo vaKtifos senatorius ir 
kongresmanus. kad

menininkų tarpe.
Reikia pasakyti, kad nuolatinis dialogas vyksta ir' džiui, radijo propagandos gausumu Egiptą pralenkia tik į pensiją, kuri apskaičiuoja- lietuvių, latvių ir estų kai- ‘jj'j c-mrnus. kad jie taip 

tarp skirtingai gyvenančių ir skirtingai mąstančių Lietu-j Sov. Sąjunga. Propaganda transliuojama Į visus penkis ma pagal uždarbi, buvę - bomis. Tokių programų pra- 1 at sia rezoliuciją,
vos ir išeivijos lietuviu. Kadangi mums prie vieno stalo žemynus daugiau kaip 30 kalbų. Du trečdalius paros trans- tremtiniai gauna geias pen-i džia numatyta 1974 m. pa- ALT inf.
susėsti nėra progų, tai "broliški
doje. O ką mes tame už akių

4T ............. - - .... mažiausiai išsilavinusius žmones, o tai nepriimtina inte- Daugelis tu buvusiu nor- Amontn- T io-nvin t.,,.,- : •LaPknc:o dienomisNagi šta, iš anos puses Atlanto musu gimines visa ,. . . . . r uaugens tų ouvu>m pei-, Amerikos Lietuvių ian- Sheraton-Cadidac viešbuty.erkle mums kone kadien rėkia- ' ; ligentiskesmems gyventojams. Tie stengiasi pasiklausyti keltųjų pasikalbėjimuos pa- ba šiam reikalui daug .,adė- |)et,I ie’
*■ YodimrfAm,, T-^*"siai mėgiamas esąs sisako, kad jų padėtis buvus jo santykiaudama su senato- tuviu ^^deiLu S eu- šuva"

dausytojai negirdė- net geresnė už tų tūkstančių rium Percy ir su jo pagalba žiavima ' ’ &
, . . .. T, . ~ . n -oi.vv.uu.r „ „v,.,...,,,, sužinoti, kaip reikėtų Lietuvos piliečių, kuriems gaudama sutikima Bendrodovintojai! Kraugeriai! Smetomninkai! Atplaišos! 
bėgėliai! Banditai ir banditų užtarėjai! Siurbėlės! i

Propagandai Egiptas nesigaili jėgų ir pinigų. Pavyz- gerai uždirbdavo. O išeinant

numatyta 
avima šių

— \ aduotoiai rasistai Hitlerininkai! Buržuaziniai , .. v 7 •• u • 1111...J ........ ... , , * j britų BBC, bet jis burzginamas, kad Rhnacionalistai Amerikietiškojo imperializmo tarnai! zvdu . 7, . . .. ' . ..... , V, tų. Ieškodami išeities ir norėdami suzndovintoiai Kraugeriai! bmetomninkai! Atplaišos! Pa- ... .___ t- • .žiūrėti Į savo spaudos rašymus. Egipto gyventojai mėgstą staigiai teko trauktis dėl hit- Pabaltiečių Komiteto atsto- 
pasiklausyti ir Izraelio rildijo. kai jis duoda Kairo spau- Alininkų užpuolimo. Be to, vams iškelti pabaltiečių in- 

Ir ką gi mes galime i tai atsakyti? Tokio plataus dos apžvalgas i
leksikono čia neturėdami, i ana pusę atsiliepiame šiek tiek • . .
trumpiau • * j Egiptas sakosi, kad j’ame nėra cenzūros, bet užsienio '

. . . laikraščių korespondentai žino kitokią tiesą. Cenzūra yra,
Komunistai! Maskolbemiai. Enka\ediktai. Stii-, jęartajs tenka išlaukti valandų valandas, kol duodamas

bai! Sovietiniai šnipai!
Žinoma, tarpe šitų kalbos puošmenų dingsta visi ki

ti žodžiai ir visos kitos mintys, o kitą dieną tą pati "bro
lišką“ dialogą pradedame vėl iš naujo.

Ir tai vadinasi intelektualinė kova dėl savo teisybės. 
Toks pokalbis turis išaiškinti mokslo, meno, ekonomines, 
tautines ir religines problemas ir. aplamai, išspręsti, kuri 
politinės santvarka. — komunistinė ar demokratinė. — 
yra Lietuvai geresnė...

Pasaulis aplink mus
SADATO EGIPTE

leidimas išsiųsti net vadu kalbu tekstus. Vietiniai laikraš-v v v t
čiai stengiasi nejudinti opių klausimų, tenkinasi ministe- ’ 
rijų sukramtyta medžiaga, tai neturi cenzūros kliūčių.

Į
Kai esama tokio rikiavimo, tai ir menams taikomi j 

varžtai. Minimi rašytojai, kurių pavardžių neleidžiama Į 
minėti nei laikraščiuose, nei radijuje. Jaučia varžtus ir 
teatrai. I , ‘ ' £► v

SUSIRINKS STUDENTAI

d-1-
kviečiamiN is: studentai 

alyvauti.

I

Žinoma, jeigu Egiptas laimėtų dabartini karą, pasi
keistų ir Sadato padėtis. Jis galėtų būti laikomas nacio
naliniu didvyriu.

S. Baltaragis

Kaimo Jurgio užrašai
Kur yra žemiškasis rojus?

Biblija liudija, kad Dievo kai. Jie Sibire surado ne tik 
sukurtasis rojus buvęs Ede- rojiškąjį gyvenimą, bet ir 
no žemėje. Šio liudijimo ty- atidengė paslaptį, kodėl bol- 
rinėtojai nustatę, kad tasai ševikai pirmosios okupaci- 
Edenas turėjęs būti Mezopo- jos metu (1941 m.) iš Lietu- 
tanijoje tarp Tigro ir Eufra- vos per dvi dienas "perkel
to upių. i dino“ ten 34,260 lietuvių, o

„ . , . , ' antrą kartą grįžę Lietuvon,
..Taa!U Pa?r?d0.- 1Į?d. 1°: 1948 metais pradedant, dar

Kaip daug kur šiais laikais, taip ir arabų kraštuose 
nacionalizmas itin stipins. Valdantieji dar, žinoma, jį pa- 
pakursto ir sudaro sąlygas jam stiprėti. Štai prieš keletą 
metų buvo rašyta apie Egiptą, kad ten basas valstietis 
prastu primityviu arklu verčia savo laukeli, bet ir tuo metu 
jis nešiojasi per petį užsikabinęs radijo aparatą. Šitafp 
jis turi progos nuolat išgirsti, ką vadai sako. kaip keikia 
Izraeli, ir visa ta propaganda gamina iš jo basą naciona
listą.

Dar atsimename, kaip šiais metais, savojo prezidento 
Gadafio sukui-styti. tūkstančiai libijiečių pėsti ir važiuoti 
skubėjo Į Egiptą, reikalaudami apjungti abu kraštus. Sa
vo krauju jie rašinėjo dokumentus. Sakytume, kad tai fa
natizmas. bet ji turi kas nors pakurstai.

Bet tiek Libijos Gadalis, tiek Egipto Sadatas ar kuris 
kitas arabų valdovas toli gražu ne visada gali savo paža
dus paveikti darbais. Tas nuolatinis plepėjimas, kai nieko 
nedaroma, tokios politikos priešų krašte paverčiamas juo
kais. Jei šiandien sugalvojama visokių priežasčių, kodėl 
Egipto Sadatas ryžosi pradėti naują karą prieš Izraelį, tai 
tarp jų galima būtų suminėti ir tai. kad jis galėjo jau ne- 
bepakęsti ir apie ji ir jo režimą sugalvojamų daugybės
anekdotų. Kiek jis jau kartų žadėjo nusiaubti Izraelį, o sni‘el!\.nai ’ r"' j eiai apmokamus darbus ir
Vis nieko ir nieko! Egiptiečiai, sako. baisiai mėgsta poli-J6 ’ kai kuriems, pinigu prisikro-
tinius anekdotus, kurių jie nepagailėdavo ir Nasserui.! §į neįtikėtiną atradimą vusiems. leido grįžti atgal. 
Tačiau Naseeras vis tiek buvo lyg koks arabų išganytojas.' padarė Lietuvos okupanto O kad tokie sugrįžėliai nesi- 
O Sadatas... ' "tarnybiniai“ laikraštinin- kankintų Sibiro ilgesiu, vai-

, u i'- žemdirbiųkomunistines Rusijos valdo- nar?„o-v ”!• vi 1 narių.mame Sibire. Reiškia, ne šil
tuose kraštuose, kur Ado- ’ Mat, rusai, broliškų jaus
mas su Ieva galėjo vaikšti- kupini, nenorėjo, kad 
nėti tik varnalėšos lapu kū- lietuviams vėl kada nors 
ną prisidengę, bet ten. kur tekt^ va,'^i "buržuazinėje“; 
yra pats nepakenčiamiau-. Lietuvoje...^todėl išgabeno! 
sias žmogui gyventi klima- Ju®s.i rojiškąjį Sibiro pa-! 
tas: nepaprasti šalčiai, pur- svirtį. davė ten jiems bran- 

1 gos. sniegynai.

TtetruthaĮMĮt 

ttemurderousliai 

meCutterVigHantduring 
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lingsafioard
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* * * *
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* * * *

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka lba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokių rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos bernu: 
mui ir jį išdavusių JAV admirolų, kapi tonų ir kitų biurokratų gėdai Įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina SS.bet Kelehio administtariįoje ją 
galite gauti už $8.00. Maxs. valstijos gy \< ntoj.u dar primoka 21 et. mokesčio.
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KAI SKAITO

TAS OUOMOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Laikraštininkų popietė 
Windsore i

jų trūko, popietėje dalyva
vo. suskaičiavau, net 36 
žmonės. Atrodo, buvo paten
kinti visi. ir kai kurie svečiai 
jau siūlė savo patalpas atei
ties panašioms popietėms.

! Nors čia rašantis esu vie
kai šiaip organizacijos Rapids, Mich.) atėjo prie nas iš keturių LŽlS Detroito 

nedaro susirinkimų ir pobū- stalo ir perskaitė savo eilė- skyriaus valdybos narių, pri- 
vių, tai aišku, kad tokios or- rasti. Eilėrašti recenzuoti, jo sipažistu. prie pobūvio su- 
ganizacijos merdi. Bet kai rankose neturint, žinoma, rengimo nė piršto nepajudi- 
retai į krūvą sueina i LŽS yra sunkoka. Galima tik pa- nau. Kad tokia puiki popie- 
Detroito skyrių susibūrę sakyti, kad tikrai buvo kar- tė Įvyko, turime dėkoti pirm. 
spaudos darbuotojai, tai tu ir kažkas poetiško ir filo- Vladui Seleniui, šeiminin- 
reiškia. kad jie per daug ak- sofiško.
tyvūs. jie vaikšto po kitų' 
rengiamus pobūvius ir juos 
aprašinėja. Vis dėlto šiais 
meais Detroito žurnalistai
surengė dvi popietes. Pirmo
ji buvo liepos vidury, kai čia 
rašantis keliavo po Vakarų 
Kanadą. Kad anas pobūvis 
buvo Įdomus, man teko tik 
iš spaudos vėliau sužinoti.
Antrasis pobūvis, va. Įvyko 
spalio 21 d. Ir tai ne tik ne
l;etl O1Kanb»dniLnwbiH«™p'i Kai P° vos viena valanda'viena dukt« g>’v«»a T,™n* 

o Kanadoje, Windsore, užtnlk,įios čja a,}1.ašytos te, dar viena duktė New 
memnės programos sėdome dersey, o kiti vaikai Lietu- 

I už baltai dengto ilgo stalo, V0Je- clionė paliko visą ei- 
t tai pačioje garbingiausioje
vietoje, gale. taip ir liko ke
lios tuščios kėdės. Niekas 
nenorėjo grūstis i 
kaip kiaulė...

ne.
mūsų skyriaus nario Petro 
Januškos Cadillac motelv.

Erdvioje, šviesioje, jau
kioje motelio salėje popietė 
buvo pradėta menine prog
rama. Taręs keletą sveikini-

Pagaliau Alfonsas Žiedas
kuris kitomis pr ogomis i 
mums artistiškai padekla- i 
muodavo Ovidijų, dabar į 
skaitė apologetini kiaulių i-j 
ver tinimą. Pradėjęs visų nu- ■ P'am4 buvo pranešta, kad 
valkiotu šūkiu "Nebūk kaip! metų sulaukusi Lietu\oje,
kiaulė“, Įrodė, kad kiaulės'Radviliškio apylinkėje, mi- 
elgesys ir gyvenimo būdas jė visuomenininko ir spau- 
aplamai turi daugiau pliusu, dos darbuotojo Antano Su

kausko motina. Iš gausios

Paminėjo mirties metines I

Nelė Vilkienė mirė 1972 
m. spalio 2 d. Jos vyras, jū
rų šaulių švyturio kuopos 
pirmininkas, mirties meti
nių paminėjimą surengė š. 
m. spalio 14 d. Po gedulin
gų pamaldų šv. Antano baž
nyčioje šeimos bičiuliai, 
daugiausia šauliai, buvo su- 

, kviesti i Lietuvių namus ge
dulo pietums. Čia velionė

WORCESTER, MASS. 

Mirė J. Dvareckas i
I

Ir vėl netekome Įžymaus
vietos veikėjo, gero lietuvio, 
spaudos rėmėjo Jono Dva
recko. Jis mirė spalio 18 d., 
sulaukęs 81 m. amžiaus.

Velionis buvo pašarvotas 
Karaliaus šermeninėje. Jo 
kai-stas skendo gėlėse, ku
rias atsiuntė SLA vieeprez.

buvo labai gražiai prisimint* A. Čaplikas. SLA antroji ap-

KAS MEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPUK1A.

skritis, SLA 57 kuopa. San
daros 16 kuopa, Lietuvių 
klubas ir kt.

i

Spalio 20 d. ilga virtinė 
automobiliu palydėjo Joną 
Į Aušros Var tų bažnyčią, o 
iš ten Į šv. Jono kapines. Ten 
jis palaidotas netoli neseniai 

Į supilto Vlado Čekanausko-
; Chase kario.

Į NEW YORK, N.Y. I 1 !
į . J Vėliau visi laidotuvių da-j
Altas ruošiasi Vasario 16-jai jyviai buvo pakviesti užkan-’

~ i džiu j velionio namus. įSpalio 12 d. buvo Altos 
skyriaus valdybos posėdis.
Jame tartasi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kakties minėjimo reikalu.
Patogiausia diena — vasa
rio 17 d.

» keliu kalbėtojų, kurie naš- 
l liui Mykolui kar tu reiškėkams ponams Januškoms ir 

visai eilei ponių, kurios pa-į užuojautą. M. Vitkus buvo 
ruošė karališkas vaišes. skatinamas nesitraukti iš vi- 

’suomeninės veiklos, nes ir 
į velionė Nelė jo veiklai visa- 
I da pritarusi.

Alfonsas Nakas

Mirė A. Sukausko motina

Per lietuvišką radijo pro-

negu žmogaus

prieki,

Sukausku šeimos du sūnūs ir

lę vaikaičių ir provaikaičių. 
Savo bičiuliams Augustinui 
(Toronte) ir Antanui Su- 
kauskams reiškiu gilią užuo
jautą.

Velionis paliko nemažą 
šeimą: žmoną Malviną, sū
nų Joną. dukteris Oną Sin
kevičienę. Marcelę Shea ir 
Barborą Cahill su šeimomis. 

; Jiems gili užuojauta.

mo žodžių, skyriaus pirm

tautą Alantą paskaityti sa-i Šaltų .dehkatesų pnsml-
vo kūrybos. Autorius skaitė Jau<,',U kulkl.ų be aak- 

darni, dar įsklauseme kelių
pobūvio svečių kalbų. Tai Zuzana Aflauskaitė-Mik- 
Šauliu s-gos pirm. Vinco Ta- šiene, Lietuvos ir išeivijos 
mošiūno. LB Detroito apyl. scenai paaukojusi visą savo 
valdybos pirm. Jono Urbono produktyvųjį gyvenimą, mi- 

skęstančios istorinės Lietu- ir Tautinės s-gos Detroito rė 1973 m. spalio 2 d., tiktai 
vos epizodą. Apie balių, re- skyriaus valdybos pirm. Jo- prieš šešias savaites pradė- 
gis. Našlėnų pilyje, kur puo- no Švobos. jusi 85-sius amžiaus metus,
tauja Mindaugas su Min-j .... Suvelionebuvoatsisveikin-
daugiene ir Šventragis ir ei-j Už stalo labai aiškioje ta Spaji0 4 cp Din Brothers 
lė visokių didikų. Mes. ratu. vietoje didelis ir platus sė- laidojimo namuose. Jos pa- 
susodinti. žvilgčiojom į po- dėjo A. Žiedas, tai visi trys ^ios pageidavimu -kūnas vė- 
nių papuošalus ir lyginom 1 kalbėtojai žurnalistus svei- jįau buvo sudegintas ir pe
su Alanto Mindaugienės, Ra’j kino nepaprastai tiiimpai lenai bus palaidoti Lietuvių
munės ir kitų ano baliaus tik po keliolika žodžių tepa- Tautinėse kapinėse Chica- 
’sakė. Tiesa, jau sveikinimą gOje.

užbaigęs, J. Švoba dar pa
reiškė toki pageidavimą. Te- Išsamiau apie velionės as- 

■ gu. sako, žurnalistai imasi meni bei jos darbus Kelei- 
Flinto teko keliauti netoli i iniciatyvos suorganizuoti viui parašysiu vėliau, 
šimto mylių iki Januškų moį Detroite kokius kultūrinius
telio. Jo referatas vadinosi _ subatvakai ius, ar ką pana- 
’ Lietuvio žurnalisto dualiz- gaus, ka kitu miestu veikles- 

m kulturmgi tautiečiai jau
praktikuoja. Vėliau šitą rei- Kiek anksčiau, rugpiūčio 
kalą gyvai diskutavome tar- 15 d., mirė 75-rių metų su- 
pusavy ir beveik nutarėme, laukęs Pranas Baziliauskas. 
kad tikrai tokių periodinių Spaudoje ir per radiją buvo 

šytojus, kurie, aiba piadėję > kultūriniu popiečiu esame skelbta, kad jis Lietuvoje y- 
reikštis kaip koresponden- išsiilgę ir turėtume pradėti ra buvęs pasienio muitinės, 
tai, reportažininkai, redak- jas kultivuoti. i valdininkas ir sporto entu- •
toriai, paskui iškilo grožinės j " Įziastas.
literatūros veikalais; arba.' Karštu pietų metu dar pa-' ...

sigirdo gyva akordeono mu-i Man ve,10ms Primena;

ne is gausių savo išleistų 
veikalų, bet iš dar ne visai 
užbaigto "Šventaragio“ ant
rojo tomo. Skaitė rūkuose

moterų papuošalais..

Antruoju prelegentu buvo 
Balvs Gražulis, kuriam iš

mas". Žodis "lietuvio" pa
vadinimui nebuvo visiškai 
reikalingas. Prelegentas kal
bėjo ir apie kitus žymiuosius 
pasaulio žurnalistus bei ra-

arba,
atvirkščiai, iš literatų tapo

Ir Zuzanos Arlauskaitės 

nebėra. ••

Ir Pranas Baziliauskas 

iškeliavo

zika. Gvva. tai reiškia, kad kalP,!abai Ja?trus> socmlusj 
nei iš radijo, nei iš TV dė.;ir kultunngas zmogūs. jį pa-,

■ žės. Salės vidury ant kėdės,?Jnau.aplet>dvldeSlmt me^ 
maždaug nuo pusės referato. atsisėdo Jaunesnioji Januš-i Pe510I‘e'. Buvome bevelk 
buvo prieita prie tokių ras- ku dukrelė Birutė ir iš gaidų' kaimynai nes tik uz tiejeto 
tijos dualistų-lietuvių. B. ‘ ' mylių vieni nuo-kitų gyveno-į
Gražulis žurnalizmo prieš pagrojo keletą linksmų, sva-1 me. Kartą kažko užsukau i! 
grožinę literatūrą ne tik ne- i Jin^ . kompozicijų. Daili: jų namus, tai BazilauskasĮ 
žemina, o. priešingai, vyku- į septyniolikmetė. moksle pa-; norėjo, kad ilgiau pasėdė- 
siai irodo, kad žurnalistų. slzy™.ėJusl gimnazistė, nepa-j čiau. Kurį laiką jis mokyto-! 
kurta grožinė literatūra yra Į gagėjo mums savo miklių,
nė kiek nemenkesnė, kaip! 
tik grynųjų literatu (pavyz- &ausllJ katučių.

žurnalistais; arba. trečiuo
ju atveju, reiškėsi iki mir
ties abiejose srityse. Tik

Nutarta išsiaiškinti su' Velionis buvo kilęs iš Pu-; 
pranciškonų vadovybe, ar vočių kaimo. Merkinės vals-l 
būtų galima ir kokiomis są- čius.
lvgomis minėjimą surengtil
jų baigtame statyti Kultūros Su juo ir man teko ilgus1 
Židiny. Įmetus dirbti visuomenini-t darbą. '

Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti

BANAIČIO OPERA

"JŪRATĖ IR KASTYTIS“

3-se plokštelėse
Tai geriausia dovana bet kokia proga! 

Plokštelių kaina tik $15.C0 

Paštu, kartu siunčiant ir čekį, užsakoma šiuo adresu:

Lithuanian Opera 

6905 So. Artesian Avė.

Chicago, Illinois 60629

Vicepirmininkas Ąžuolas 
painformavo, kas buvo pa
daryta vasaros metu.

šiemet Altai pirmininkau
ja adv. St. Briedis. Sekreto
riauja J. Gaidys, kuris ir 
pranešimus irekorduoja.

Kitas posėdis bus lapkri
čio antroje pusėje.

Kultūros židinys

New Yorko vienuoliai 
pranciškonai sumanė pasta
tyti kelių aukštų Kultūros 
židinį. Pradėta aukomis 
telkti reikalingas lėšas. Jų 
surinkta nemažai, bet ne 
tiek. kiek reikia. Todėl teko 
užtraukti paskolą, kurią ga
rantuoja "Lito" bendrovė.

Ruošiama vakarienė, ku
rios dalyviai mokės po $75.

Buvo susirinkusi Darbininkų 

draugija

Spalio 14 d. buvo Lietu
vių Darbininku d-jos narių 
susirinkimas, pirmas po va
saros atostogų

JUDRUS PENSININKAS

Tai Stasys šurkus, gyve
nantis San Jose. Cal., nepri
klausomoj
metus buv
ties valdybos sekretorius

Ilsėkis ramiai, mielas Bi- Į 
čiuli, šios šalies žemėje ’ 1

A. RUKŠĖNAS VĖL GAVO 

PREMIJĄ
MONTREAL, QUE. 

Litas auga

Smulkaus kredito bankas Algis Rukšėnas, knygos 
J "Litas“ per šiuos metus ga- "Day of Shame“ knygos a- 
■ vo 96 naujus narius. Viso pie Simo Kudirkos tragedi- 
! labo dabar jis turi 1.552 na- ją autorius, neseniai buvo 

Lapkričio 6 d. bus miesto r^us- . . gavęs \ vjlūno iondo piemi-
tarybos nariu rinkiniai. Tar- Banko balansas jau šie- ją, o štai Ohio Lietuvių Gy- 

lietuvių kia -34.267,551. Uz teinu- dvtojų D-ja, kuri kasmet 
kankas mo_

Lietuviai kandidatuoja 

j miesto valdžią

pe kandidatų yra 
kilmės Barbora Sinnolt ir 
lietuvaitės M. Andriuliony- 
tės vyras Thamas J. Early.

nuotus indėliu; 
ka 8.5 G

Į mokyklų tarybą kandi
datuoja lietuvaitės Milret 
Truncaitės vyras Thamas 
Donahue.

skiria $1.000 premiją, šie
met ją paskyrė taip pat Al
giui Rukšėnui.

PREMIJOS JAUNIEMS 
BENDRADARBIAMS

FILMAS APIE DARIU IR 

GIRĖNĄ

Amerikos Lietuvių Aero 
klubas Chicagoje ruošia is
torini dokumentini pilno il-

Lietuviai prašomi už juos filmą apie Lietuvos
atiduoti savo balsus, ypač didvyrius, „transatlantiniu> Thama Donahuo. labai ma- tekūnus Danų 11 Gneną.Thamą Donahuo, labai ma
lonų žmogų.

J. Krasin&kas

AUKOS TAUTOS FONDUI

Filmas ruošiamas Dariaus

Kanados LB švietimo ko
misija, norėdama paskatin
ti Kanados jaunimą daugiau 
rašyti lietuviškai špaudai, 
nutarė paskirti 3 premijas: 
$75, $50 ir $25. Jas gaus

ir Girėno 40 metų sklidimo daugiausia rimtų straipsnių 
per Atlantą sukakčiai atžv-Į paiašę iki 1974 m. gruodžio 
mėti. Jo gaminimas jau yra (į/
Įpusėjęs. Filmą suka Tolius, Ta pati komisija paskelbė

... Siutas, o mecenatas —J°nas t lituanistiniu mokvklų moki-
Š m. i-ugsejo men Tautos Talandis. Filmo medžiagos. niams iki 4'skvri'aus jmtinai 

Fondo leikalams aukojo ne- sukaUpimo ir teksto Paiuoši-, L;e-uvos geografijos žemė- 
rnaziau kaip po 25 dol. šie mo darbą atiieka Edmundas lapio paišymo konkursą, o 
Lietuvos laisvinimo darbo Jasiūnas jr Vytautas Pesec-; aukštesniųjų skyrių moki- 
remejai. 1 kas ; n]-ams — lietuviškos spaudos

i Filme atsispindės transat-'skaitvmo konkursą, paskir- 
, lantinių lakūnų Dariaus ir dama tam reikalui 3 premi- 
! Girėno gyvenimo momentai, jas.
jų pasiruošimas skristi per

100 dol. — dr. J. Masilio- 
nis, Dayton. Ohio.

27 dol. — A. A. Didžiu-'
liai. Cicero. III.

Po 25 dol. — Pr, Kara-' Atla"tO vanden>'n? Į L.ietu- "SAULĖS ŠERMENYS“ 
A j vą, to meto įvykiai ir zmo-[J V.dl., liepi J- 1. 1 J T7 A I uivvv H

į Lietuvoj ilgus Iu.s’.9e™ an(J’ V A*-' nės, ryžtingas laimėjimas ir
, es Šiaulių auskri-^.ela?Ttls’( n<*; 1 jį palydėjusi tragedija. Jų

kiirtH ciozinc yra į novo Tnnlcvlclo-i --- _
.ė kiek nemenkesnė, kaip -įtuči!Mokė vaikus dainuoti. Jo'bet skaito keIi? teikraščius,bake. Ohio.
ik grynųjų literatu (pavyz- katucių. !džentelmeniškumą ir gerą!

dzių jis davė daug, bet as čia | širdj padykę vaikai stengėsi į
tik priminsiu amerikieciijį *v<*u*ng* u* spanu,..---- j 1

,V. Maurutis, Euclid, Ghio. i žygis .Įžiebęs negęstanti švv- 
. . . ... dr. A. Martus, Cleveland. 0-. turį yra palikęs gilius pėd-

Jis jau seniai pensininkas. !hi0, dr. D. Trimakas. West-paku/visįr k*r gk ggena 
Į lietuvių.
t Asmenvs. kurie turi ar

Frne5TmminA™vn"mū'l 21 dien“ą7™'iŠBi™ė Jan'u’£;išnaudoti * ke!da''<> trjuk? . 
Emest Hemmingnav ir mu kjen. taijmą. Kartą budėdamas, ture-j

ir ji nebuvo pamiršta: sugie-! 3au. 1?dykehų pristatytu
dojome visi "Ilgiausių me-i mok-vklos vedeJa1’ 0 ta Jauj 
tų“, Įteikėme raudonų rožių juos gerai papurtė. Kai grj- j

simuju romanistų, novelistų Puokš^ ’l; ™l. P^iraf?’ žo j klasę, tai ramiai sėdėjo, j 
bp- nnpmu kūrėm 1 Antano Gustaičio Saules o Baziliauskas man buvo t

1 ‘ šermenų“ poezijos knygą. > dėkingas. To epizodo nega-’
Ir suradome. Ne patys su- liu pamiršti, nors tai buvo'

radome, o VI. Selenis vieną Nors Detroito organizuo- prieš keletą metų. 
iškasė. Ogi Pianas Turūta. Į ty žurnalistų (LŽS vietinio ....
pobūvi važiavęs toliausia.1 skyriaus narių) yra tik apie Liko velionio žmona, duk- 
nes apie 200 mylių (iš Grand . tuzinas, o iš jų dviejų ar tri- tė ir du sūnūs su šeimomis.

su Vaižgantą). Dabar jau 
mes pamiršome ponių pa
puošalus ir, dairydamiesi 
vienas Į kitą. ieškojome bū-

jų tarpe ir Keleivi. Naujie-j < * ė,,,.,-
no-e dažnai įdomia aprasi- Aukojusieji po 2o dol. ir, chvv- g, mP,Uj„„r.ę jia 

daugiau, jei tik pageidauja, .“yvmes menziagos apie i >a-nėja pensininkams suruoš
tas ekskursijas, kuriose ir jis įgauna Eltos informacijų biu- 
dalyvauja. i

Mėgsta jis ir knygas. Jų Į 
dažnai užsisako Keleivio ad
ministracijoje. Šiomis 
nomis jis išsirašė ką tik iš 
spaudos išėjusį Antano

iletenį per ištisus metus.

dieJŽUVO AKT. RŪTOS 

TĖVAS

(E)

LEE

Tai visai neseniai išleistas
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. Įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos.

rių ir Girėną, o ypač užfik
suotų to laikotarpio Įvykių yacka' 
filmuose, taip pat Daliaus 
ir Girėno testamento vykdy
tojo Felikso Vaitkaus pasi
ruošimo skristi ir išskridimo 
per Atlantą bei kitų lietuviu

Šia didelio formato puoš
nią knygą išleido Algimanto 

aus Knygų Leidimo 
Fondas. Ji dar gaunama ir 
” K e 1 e i v i o “ ad m i n i s t r ac i j o j e. 
Kaina $7.00.

'aviatorių skraidymo vaizdų 
Gustaičio satyrinių ir humo-1 Spalio 16 d., važiuodamas Amerikoje, maloniai prašo- 
ristinių eilių rinkinį "Saulės automobiliu British Colum- mi susisiekti su Lithuanian 
šermenys“ ir Fausto Kiršos bijoję (Kanadoje), žuvo American Aero Club. Ine., 
eilėraščiu knygą "Paliki- filmų aktorės Rūtos Lee tė- 2846 We»t 63rd St., Chica-

Lietuviai ir žemaičiai, ar 
galvijai esame? Argi tėvii-
kos kalbos niekad nebmoke- 

?snne
mas.u i vas Kilmonis. go, III. 60629. D. Poika



talapfo ketvirtas Nr. 42, 1973 m. spalio 30 d.

Iš okupuotos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

'Keliaujančių menininkų ! Ten viskas pagal komandų 
kūryba“ Artėjant „Didžiosios Spa- 

Vilniuje leidžiamas sa-i,V° socialistinės įevoliuci-
vaitraštis "Literatūra ir Me-! J08 ’ taip komunistų vadi- 

« vi u i namas jų 1917 m. Įvykdytas
Rusijoje perversmas, 56- 
sioms metinėms, komunistų 
partijos centro komitetas 
paskelbė tai progai net 61 
šūki. Tie šūkiai visiems pri
valomi.

nas" spalio 13 d. rašo: 
„Negalima, nuvažiavus i

Tas šūkių sąrašas prasi
deda šūkiu — Tegyvuoja

Druskininkus, ypač saulėtą 
ir šiltą bobų vasaros dieną, 
nenueiti iki Saulės tako.
Paskui kojos pačios neš to-
Ivn, nuo suolelio iki suolelio, i* 1 
nuo pavėsinės iki pavėsinės. į
Iki Ratnyčios kaimo ir dar Į
toliau, iki pat Jaskonių ma-! revoliucijos metinės! ir bai- 
lūno. Kai pagaliau pavargęs J giamas — Su marksizmo-le- 
atsisėdi ir pasigėrėti lvla, i ninizmo vėliava. Komunis- 
žvilgsnis pats savaime nu-j tų partijos vadovaujami, 
slysta stogu. Ir aikteli, pri- ■ pirmyn i komunizmo perga- 
blokštas jau ne gamtos gro- lę!
žio, o „keliaujančiu meni-1
ninku kūrvbos“ i Taip tų šūkių yra ir taiko-

1 mu atskiru rūsių darbinin-

Skuba laidoti Balfų

Vytautas Miniotas komu
nistinėje spaudoje jau ne( 
kartą yra juodžiausiomis! 
spalvomis tepliojęs Balfo I 
veikėjus ir jo veiklą. Spalio’ 
19 d. Tiesoje jis prirašė be
veik ištisą puslapį apie Bal- 
fą.

Priminęs, kad Balfas yra 
„reakcingųjų Jungtinių A- 
merikos Valstijų lietuvių 
organizacija“, kad jis „savo 
pagalbą teikė asmenims, nu- 
sikaltusiems tarybinei san
tvarkai. hitlerininkų talki
ninkams, kitiems antitarybi
niams elementams Lietuvo
je ir už jos ribų“, kad jis 
„pradėjo telkti Jungtinėse 
Valstijose karinius nusikal
tėlius, fašistų pagalbinin
kus“, savaip aprašė kilusį 
ginčą dėl Balfo centro iškė
limo i Chicagą ir džiaugda
masis baigia savo ilgą istori
ją šitaip:

ŽENTĄ TEN1SONA1TĖ

Vienos kelionės reportažas
/r,’’tęsinys)

Išmarginta kiekviena sto-! kams, — visi raginami dau-

„Mirusiam nepadeda joks 
dirbtinis kvėpavimas, joks 
vanojimas beržinėm van
tom. Balfo laivas vis labiau

go skiedrelė, išpjaustinėtas giau dirbti, štai, literatūros, > p. jam nepa(Įės joks
kiekvienas suolelis, sudarky- “ 1'"u" • -
ta visa pavėsinė. „Tik tu mo
kėk palaukti laimės. nGrs til
tai būtų pakelti“ (trys para
šai ir prierašas „Apsilankė
me IV kartą“); „Ta proga 
gėrėm, nes Vida pralošė bon- 
ką, neatpažinusi Mašos“ 
(penki parašai) ir t.t. ir pan. 
Autografų su Įrėžtom datom 
galit ir neskaičiuoti — iki 
saulės laidos vis vien nesu
spėsi. Jų geografija pavy
dėtinai plati—Vilnius, Kau
nas, Šiauliai, Leningradas. 
Gardinas. Baku...

meno ir kultūros darbuoto- j kapitonu bei šturmanų kei- 
jai raginami „skirti savo, timas“/ 
sugebėjimus komunizmo'

ATSIMINIMAI IR MiN- 
,TYS, Kazio Griniaus, I to
limas, 300 psl., kaina ......$2.

ROMANAI
Abraomas ir sūnus, pre

mijuotas romanas, parašė 
! Aloyzas Baronas, 206 psl., TYS, dr. Kazio 
i kaina $4.50,

I

I
Sustojome keliom dienom Amsterdam. N.Y. Per į Sunkiausiu keliu, 

miestą teka Mohavvk upė. Čia sena indėnų teritorija ir ,nas parašė Jurgis GIR 
stebėtinai daug vietovardžių yra indėniškos kilmės. Mano j 251 psl., kieti viršeliai, 
vyras yra čia firmos reikalais. Aš per posėdžius nuobo- j na $5.00.
džiauju Holiday Inn viešbuty ir miegu. Rašau laiškus. J

ATSIMINIMAI JR MIN- 
Griniaus,

II tomas. 336 psl. kaina $5.

romą- JAUNYSTĖS ATSIMLNI-
liauda, MAI, Vlado Požėlos, 335 

kai-' psl.. kieti viršeliai, kaina — 
‘ $4.00.

oi X O • • 1 • • - D 1 • i Brolio Mykolo gatvė, ro-
Skaitau. Swimming-pool — nei vieno žmogaus. Pas kir-1 Inanas> parašė Eduardas 
pėją — per daug poniučių laukia eilės. Restorane nereikia ' Cinzas, 303 psL kieti virše- 
pamiršti, kad amerikietiškas skaičius septyni, rašomas pai

psl
kaina $6.00.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSZM1NIMA1, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, 11 to
mas 232 psl.. kakia $3.50.

kaip europietiška skaitlinė vienas.

Man pasako, kad čia galiu ramiai eiti pasivaikščioti. 
Mieste saugu. Mes esame atsargūs, Europoje tos pačios 
problemos. Amsterdamas turi svarbiąją gatvę. Miestas 
senas. Kažkaip primena Olandiją. Gyventojai čia irgi 
olandiškos kilmės, bent iš pavardžių. Indėnų nėra. Ieškau 
krautuvės mažų dovanėlių. Nėra lengva atrasti, kad būtų 
nebrangios, nesunkios ir būtų „made in U.S.A.“ Saragotoj į 
buvo kelios suvenyrų krautuvės. Čia net gražių atvirukų 
nerandu.

Agonija. romanas, antra GANA TO JUNGO, Kip» 
laida, parašė J. Gliaudą. 406 j r° Bielinio atsur.in.hiai, 492 
psl., kaina $5.00. I psk. kainai

Kiauros rieškučios, romą-! RAšT *1 — STkA 1PSNTAI. 
nas, parašė Antanas Mustei- į ATSIMINIMAI AITE 
kis. 259 psl., kaina $4.50. JUOZĄ LIŪD21Ų, Petronė* 

i lės Liūdžiuvienės, $3 psl.,
Vytautas Alantas, ŠVEN- raina ............................$1.

TARAGIS, L toninis romą-į
nas, I dalis. 405 psl., kaina j A7SIMTNI5’AL p a"ašė Juo- 
minkštais virbeliais $5.00. j zas Liūdžius. 246 pusią* 

i piai, kaina.........$3.00.Amerikiečiai skundžiasi kainų kilimu. Bet vistiek,! 
palyginus, ir maistas, ir drabužiai, ir elektriški aparatai. J. Kralikauskas, VAIŠ- 
ir benzinas yra daug pigesni negu Europoj. VILKAS, premijuotas ro KĄ LAUMĖS l 

manas, 234 p-1.. kaina $1.50 ,(**pie Salomėja Nėr!).
Apylinkės labai gražios. Auga balti beržai, bet jie at

rodo kitaip. Jų kamienai baltesni, ir jie auga grupėmis, ; Pranas Naujokaitis, PA- 
kaip gėlių puokštės. Labai dekoratyvūs. Gamta čia turtin- * TĮSĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ. 
pa medžiais. Dnuy įvairiu lūšiu. Kartais atrodo panašūs. ! “'J“ "ania $4.0U.

•one'e? Orintaitės, 234 
Kaina $3,00.

SIAUBINGOS
1944 ISSū .reta

• M£
Pet-
ps i

DIENOS.
atsk-iini-ga medžiais. Daug ivairių rūšių. Kartais atrodo panašūs, ,

statytojų auklėjimui“: mo-, Aišku Miniotas tik ir te i Jau ne kaip I)as mus- Saldusis klevas. Is jo sunkos J Birute Pūkelevičiūtė, —j mai. parašė Juozas Kapa- 
kiniams šaukiama: „Karštaij trokšta ’Balfo mipties bet! £amina siruP3 saldainius. Vėl naujiena. j RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS, | činskas, 273 pusi. kaina $3.
mylėkite tarybinę Tėvynę..., manome kad greičiau gali į m , • •• p i •• • • premijuotas romanas, 23. i

' s f Televizijos transliacijos Belgijoje prasideda tik va- kaina $5.00.Ruoškitės tapti aktyviais ko-; jjs j)ats nugrizti į duobę, ne-;
s savo

1 veiklą — nustos šelpti var- 
, ge esančius lietuvius. j

sveikina Šiaurės Vietnamo
liaudį, laimėjusią istorinę Kiek yra partinių komunistų 
pergalę prieš imperialistinės ,
agresijos jėgas“, sveikina Pagal oficialius duomenis 
Čilės darbo žmones, narsiai Lietuvoj komunistų partijos.

votojais už Lenino žygi, už ‘ Balfas^ sustabdys’^vn1 kare> septintą valandą. Amerikoje mirga vaizdeliai per
komunizmą!“ ir t.t.

Čia vra šūkiu, kuriais

i PASKUTINIS POSĖDIS. 
'Juozo Audėno atsimininai, 
227 psl., kaina.......... $4.00

TAU, LIETUVA, Stepo- 
ySt, kai-

1 visą dieną. O reklama tai tikra įkūnyta nelaimė. Negraži, | Juozas Švaistas: ŽlOB 
; nereikalinga ir ne vietoj. Nutraukia filmą, kad muilas ir ’ KiAi PLAUKiA, romana

is knvgnesio Kun. M. Sida
! vaistai patys save girtų. Tuo tarpu ar pamiršti, ką žiūri, ravjciaus gyvenimo, 233 psi. i no Kairio, 4S0 
ar nebetenki visai intereso. Belgijoje nėra reklamos. Olan- ; kaina $2.50. 
dai rodo reklamą kaip atskirą programą. Manau, kad ne- ; LIETUVOS VYČIO PĖD-
sumeluosiu. kad visur tas pats. Bendra reklamos liga yra 1 Aitvarai ir giria, Jurgio : SAKAIS, Juozo Sfcroiics ido-

kovojančius prieš reakcinių nariu 1973 m sausio j d 
fašistinių jėgų terorą“; svei- buvo 131,539. Jų tarpe lie- 
kina „arabų šalių tautas, ko- tuviu 73<;. Tai sudaro 4.1 <-Žinoma, šie „nekalti“ ku-j 

rinėliai. kuriais išmargintos i
visos Saulės tako pavėsinės'!avo,zem'ų >sva«agms> 18 
ir daugelis suolu, neverti dė- i (Izr?eho agI.'es011>J • Europos
mesio bet jū "kūrėjais“ i au‘os 'aP9?mo.s demas- 

-j -*• m -' kuoti reakcijos ir revansiz-reiktu rimtai susidomėti. Tai •- . -. mo jėgų — tarptautinio į-
tiesiog įžeidimas žmogaus, tempimo mažinimo priešų—, 
kurio rankos sukūrė Saulės intrigas“. Be to skamba šū-j 14,330,o25 ir 490,506 kan- 
tako grožį, kuris stengėsi,1 kjs: „Broliškai sveikiname didatai. j
kad kiekvienam, praeinan-; kajėjimuose ir fašistinėse! __________
čiam šiuo taku, būtų gera ir, kankyklose vargstančius j
jauku, tai nepagarba tiems narsius kovotojus už tautų IŠSIGELBĖJO, NES BUVO 
tūkstančiams poilsiautoju, Iaisvė’ už socializmą!“ ! KAM UŽSTOTI į 
kurie čia vaikščioja kiaurus , Bet- žinol?a- nė vienu žo-j ,
metus —vasarą ir žiemą. Ar džiu neprisimenami komu-j Helsinkyje švedų kalba 
nevertėtų pagalvoti apie nistinėse kankyklose ir ko- leidžiamas laikraštis ”Ex- 
griežtesnes poveikio priemo- nunirtų katorgoje yargstan-' press“ (nr. 5) aprašė Vikto-J 
nes šiems grožio žalotojam? M1 dr^us kovotojai uz tik-j ro šneiderio, 26 m., (gimu-!

vojančias teisingą kovą už 
žemiu išvadavima

visų gyventojų.
Tuo metu Latvijoje buvo 

133.938 arba 5.90, o Esti
joje — 77,430 arba 5.7%.

Visoj Sovietų S-goje ko
munistų partijai priklausė

Gliaudcs romanas iš partiza-: mūs 1940-1945 m. airimini- 
nų veiklos, 254 psl., kaina mai, 176 psl. kaina $2.90. 

Mano vyro kolegos veža mus į Albany. Lankome nau- $4.50. ■
ją Shoping Center Colony. Vėl palyginu kainas ir kons- TAKELIU,
tatuoju. kad Belgijoje viskas yra brangiau. Tik nesupran- Vejas lek^a lyguma, romą. ‘• lauomo, 1 ;S ., 

J J J J 1 — parašė Aloyzas Baro- kaina ............................$2

blogas skonis ir per daug nereikalingų žodžių.

nas, paiiisv z" 
nas. kaina $4.00.

i PER GIEDR
Aidai ir šešėliai, premi- KĄ, IviykoAo \aiixaua atsi- 

juotas romanas, parašė Va- InininiV (1999-19181 I v to-
e ........ . . ... cys Kavaliūnas, 234 psl., n‘as
Savotiškai atrodo atskirai prie namų plevėsuojančios kaina $5.00. !

vėliavos. Pasirodo, tai patriotizmo ženklas. Belgijoje vė- i 1
liavos neprivalomos. Tautinių švenčių proga tik labai ma- ; Aloyzas Baronas, PAVA- i Milžinų rungtynės, Myko= 
žai žmonių iškelia belgišką vėliavą. Kadangi nėra nei SARIO LIETUS, 261 psl., l(-> uiUauo a^mmimu VIII
• , . . • i i , u ....... , , i kaina minkštais viršeliaisbelgų tautos, nei belgų kalbos, piliečiai mėgsta arba savo kietais $3 75
valonišką gaidį, arba flamandišką liūtą. O didžioji dau- ;
guma savo individualią laisvę. Atsiranda paprotys vis ; Namas geroj gatvėj, ro» 
daugiau vartoti bendrą Europos vėliavą. Mėlyną su auk- manas, parašė Jurgis Jan-

tu, kodėl restoranuose taip šviesos bijo. Juo brangesnis 
restoranas, tuo tamsiau. Neįpratus tai vargina akis. Savo
tiškai atrodo mums „doggy-bag“. Būtų galima padaryti 
išvadą, kad amerikiečiai valgo per daug?

sinėmis žvaigždėmis. Belgas jaučiasi europietis. i kus, kairia $4.00.

IR AUD-

272 psl., kaina k.etais 
viršeliais ................. $3.75,

Tuo labiau, kad tai liečia ne ra-ia savo tautų laisvę, nors,sio Novosibirske, išaugusio: 
tik Saulės taka. „autografų“ i kankinių vienoje So-jokup. Lietuvoje) pabėgimą! Oras7au 
mėgėjų pėdsakus užtiksime ■ v'let^. Sąjungoje na žymiai iš Sovietų Sąjungos. Straips-j mug orag

, daugiau, negu komunistų vi- 
ir ant labiau lankomo archi-į so likusio pasaulio kalėji- 
tektūros paminklo, ir ant muose.
paprasto namo sienų. Matyt.1
gražių, pagraudenančių žo- Vilniuje mirė prof. J. Bučas 
d žiu čia maža, juoba, kad
jie vargu ar pasiekia ausis Spalio 15 d. mirė Vilniaus 
tų, kuriems skiriami“. : ekonominių mokslų profeso-

; rius Jonas Bučas, mokslų 
Tą minėto laikraščio nusi-' akademijos narys korespon- 

skudimą. mes galėtume pa-įdentas. partijos narys nuo
pildyti iš Lietuvos turimomis. 194? metu.
žiniomis, kad tarp tų ’neži-i Jam buvo suteiktas nusi- 
nomų kūrėjų darbų“ yra; pelniusio ekonomisto var- 
nemaža ir satyrinių politinio das. apdovanotas komunis- 
turinio Įrašų, ypač ant sovie- f tų valdžios duodamais gai
linių didvyrių paminklų. ‘ bės ženklais.
Šiuose įrašuose kartais labai; ^uvo gimęs 1900 me- 
taikliai suniekinama visa jtais’ Kauno universi-
tarybinės santvarkos garbė. • ir. vėhau pasiųstas tobu- 
ar reiškiamas protestas prieš! ^intl"s Į Frankfurto ir Londo- 
okupantą. Dėl to gal ir ke- i n0, u,1iversitetus. Jis yra pa- 
liamas klausimas, kad šiais * ! a'es •<e^1'as (^s,"mtis mokslo 
kūrėjai "reiktų rimtai susi-1 ( al -•
domėti“ ir jiems pritaikyti; ’
„griežto 
nes.

Metalinis Allegheny paukštis mus nuneša į Bostoną. > Jurgis Ghauda, BR.EKŠ- 
daug vėsesnis, bet dar saulėta. Apskritai paė- j NAŠTA, 384 psl., kai- 
kelionei pasitaikė labai geras. Lietaus kaip ii

nematėme.
na $6.00.

Į
Nuskandintas žiedas, 15!

„ ± , n- x x • i novelių, parašė Juozas Tini-Bostone sustojame pas gerą draugę Birutę. Man taip ! i t •___ - ,.y, -

nio autorius Georg C. Ern- 
rooth yra Suomijos švedų 
liaudininkų partijos dešinio
jo sparno lyderis ir Suomi
jos parlamento narys.

Straipsnis yra pavadintas 
"Suomijos valstybė laikė 
padorumo egzaminus“. Ap
rašydamas visus šneiderio 
nuotykius, autorius sako.
pad Suomijos \ \ riausybė p.dv,.jau jr j)er pirmąją kelione i Jungtines Valsty-
jau buvo nutarusi pabėgėli?, .L , . L ‘.• i . J- _ bes prieš penkerius metus.

poveivio priemo- SUOMIAI IŠDAVĖ 

DU ESTUS
Mirė dr. P. Grigaičio brolis

tomas, 203 psl., karna — 
minkštais viršeliais $3.00, 
alėtais <p3.o0.

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

ŽVI1GSNIS Į PRAEITĮ, 
K- Žvko, 475 psl., kai
na $5

KONT^’7
SUMUJUUIL pus uiacgę unutę. njs> 200 psl.. kaina minkštais 1 VU..2, Jo

brangi Juzelė pa atvykusi viesnagėn pas Birutę. Malonu Į viršeljais ^3 pp, kietais — siminimai. 22 
sutikti senas drauges. Priežodis sako: „Laikas sunaikina ’ 3.50. ’ j >2.50.

z-,1 1 y-v Z-V 4- 1 zl / V «-» 1 « .-«n V» m l.’IM f 1 aL •«! n 1 n L? 5

ŽVALGYBA LIE? 
TUVO.rE, Jono Budrio at* 

3 osl.. kaina

meilę, bet laikas niekada negali sunaikinti draugystės

Bostonas pilnas naujų Įspūdžių ir pažinčių. Malonūs 
veidai. Draugiški žmonės. Amerikiečiai, nežiūrint kokios 
kilmės, vra visada labai svetingi, o lietuviai dar labiau.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

atiduoti sovietams liepos 20 
d. 14 vai. Tatai buvo atidė
ta pirma trim dienom, pas
kui neribotam laikui. Ir tik 
Vakarų Vokietijos interven
cijos dėka Šneideris sovie
tams nebuvo grąžintas ir ga
lėjo išvykti į Vakarų Vokie
tiją, kaip jis to norėjęs.

Straipsnis smarkiai puola 
tokį nehumanišką Suomijos 
vyriausybės nusistatymą, vi
sai priešingą Jungtinių Tau
tų principams ir konvenci
joms. Suomija vos išvengusi’ 
didžiausios gėdos pasaulio hĮpansor

Vėl galingi Junbo Jet motorai gieda ir neša mus virš 
debesų. Naktis. Lėktuvas pustuštis. Žmonės snaudžia, bet 
aš negaliu užmigti. Motorų virpesys, tarytum pasakiškas 
durklas, kerta mėlynąją nakties tylą. Naktis trumpa. Lon
dono baltas rytas sako. kad atostogų dienos labai greit 
praeina.

ĮVYKIAI
Bet pasilieka tiek daug malonių atsiminimų. Vartau ’ gen. Stasio 

tuos nematomus suvenyrus kaip žemčiūgų karoliukus. Jie 
skaidrūs. Gražūs. Žibantys. Žali — kaip Vermonto miškai.
Mėlyni — kaip Žalieji kalnai. Brangūs — kaip tik lietu- 
\ iškas žodis gali būti artimas ir brangus. Ačiū !..

DIENOJANT, Kipro Bie-
»nio, 464 psi., k;tma....$2.G0

PENKTIEJIMETAI, Kip- 
ro Bielinio, puslapiai,
«W3 ........................... $2 00

TRV S IR ViENA, Janinos! %XT ... . . i i a^e v i,,d,«s j o^eLi. ooo |)sl.,Narunes ats.nnnimai apip- 1 ’
rašytojus Gar rielę Petkevi
čiūte. Bali Smogą. Jurgi 
Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis kaina $3.00.

IR ŽMONĖS
tikio atsimi

nimu III tomas, 616 psl., kai
na $15.00.

Rai

MYKOLO KRUPAVI
ČIAUS ATSIMINIMAI. 364
pst, kaina $10.00.
aušta, Kama $4.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 44 * puslapių, 
1 kaina .............................$5,

Elta gavo žinią iš Helsin-! akvse
Spalio 

Įėję mirė
tis, buvusio Naujienų redak- du estus, kurie perėjo Šuo- spaudai, visuomenei ir opera
toriaus velionio dr. Pijaus nujos sieną Rytų Karelijoje nizacijoms už labai neveik 
Grigaičio brolis, gimęs 1904 (Kūlime), norėdami iš ten Ių Šneiderio bylos gynimą. 
Tūptais, patekti Į Švediją flRl

rnia ga\o žinią neiMii-j
15 d. Marijampo- kio. kad neseniai Suomijos, Laikraštis taip pat daro! 
kun. Jonas Grigai- vvriausvbė gražino sovietam karčius priekaištus Suomijos'_* . X- 1 • • ••

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KA!RY3

MES VALDYSIM PA*: NE? RIKLAUS OMĄ LIE- 
SAULĮ, parašė L. Dovyde-‘ y t VA, R. Skipičio atsimi- 

į nas, I tomas 268 psl., II to- ninių n tomas. 476 psl., kai
mas 248 psl. Kiekvieno tomo i na §7 opi kaina $4.00. ! ’ .

Nuo krivūlė « iki raketos,
WE WILL CONOUER Lietuvos paštininkų atsinri-

THE WORLD bv Liudas nimai- redagavo Antanas
, Dovydėnas, 217 psl., kaina Gintneris, 538 psL, kaina—
, $5.00. ($-‘.00. _ , _______
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tęva

1974 M. KALENDORIAUS 
REIKALU

"Keleivio kalendoriaus“

ESAMA IR TOKIO 
ČEMPIONO

GAL KAS TURI? Vyra* demokratas seimo* ’ Tuščia
je sudaro palankias sąlygas sunkumas, 

i Gal kas turi ir galėtų pa- moters diktatūrai. * * ’
Anglijoje pirmą kartą bu- skolinti 1939 m. Lietuvoje t Kovoje su priešlaikiniu

galva — didelis

vo tabokos šniaukėjų varžy- išleistą Juliaus Būtėno kny- 
lietuviai Sibire“ 

Bortkevičienės atsi-

’ nė vieno karto nesučiaudėjo. i Keleivio redakcija

i

l numeratą.

Keleivio administracija

VAKARŲ NUODĖMĖ — 

PASYVUMAS

Parvžiaus laikraštis "Le 
Monde“ 1973 m. rugsėjo 27 
d. patalpino ilgą Helene Za- 
mojska straipsni "Mūsų liki
mas vra surištas su iais“.•> •»

Straipsnis pradedamas:
"Įniršę sovietų spaudos 

puolimai prieš Sacharovą ir į 
Solženiciną yra suprantami 
tie vyrai yra pavojingi. 
Aukštyn kojom apversdami 
visus politinius ir diplomati
nius apskaičiavimus, jie dri 
so pakelti balsą ir prabilti.. 
i Vakarų pasaulį esminėm! 
problemomis, liečiančiomis

' ju ir mūsų tėvvnės likimą.“
, Kaip kadaise Tolstojus, jie 
'sako: Aš negaliu tylėti! Jie 
! Šaukia SOS, Vakarų pagal- 

1 bos. Kas vra nuostabiausia.J *
. kad tie vyrai, kurie jau yra

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

Tęsinys 17
šitos "kalėjime esančios dva- 

ios“ nėra mirusiųjų žmonių 
'dvasios“ arba “sielos”, bet yra 
Įrašiniai sutvėrimui angeliška 
ae gyvenimo laipsnyje, šią svar
ųjį tiesą turime visuomet laiky 

t i atmintyje.
.Mes visi žinome, kad /.etniška 

ne Dievo sutvėrimu laipsnyje 
urime matomu ir mums žinomi 
utvėrimų. vienus aukštesniu 
ne gyvenimo laipsnyje, kitu.- 
.emesniame; nuo žemiausios ru 
ies lukštgyvio iki žmogaus, ku 
is savo tobulame stovyje buv« 
oųteredės ar žemiškos karalys- 
ės karalius. Šventasis Rasta.' 
nums parodo, kad lo.is pat Die- 
o sutvėiimu įvairumas sieki;

• ukštesiiio laipsnio sut virimus 
kaig ; ukščžau, i e Aiip m< s ga- 
ime i. atyti. Y ra taip pat dvasi-
is pasaulis, toli ankstesnis u 
mėginį. ir šiame dvasiu pasai; 
yje, taip pat kaip ir nata \dia- 

me. gyvena Įvairiu laipsni i e. y 
i. ai n i ia

senėjimu didelės reikšmės
7’ r V T 4 U r V T 4 1 turi šakoto veikla, linksma, L o J d iH B J / Al džiaugsminga nuotaika.

Ka tik gavcme
Laiškai Andromachai.—

Juozo Tininio originali kū- 
yba ir poezijos vertimai. 
>8 psl.. kaina $4.00.

Saulės šermenys, naujau
sias Antano Gustaičio saty- 
initi ir humoristinių eilėraš- 
iu rinkinvs su dailininko 

Viktoro Vizgirdos satyrinė
ms spalvotomis iliustracijo
mis, didelio formato, drobės1
iršeliai. kaina $7.00.

Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje. parašė Juozas Žile- 
viiius. knyga gausiai iliust- 
•uota, 304 psl., kaina S5.00.1

Įsigykite teisininko P. Šulo
GALIMA GAUTI

parengtą leidinį ’Kaip su- 
daromi lertamenui“. Tai la- Keleivio administracijoj* 
bai naudinga informacijų galima gauti Leono Saba- 

knygelė norintiems sudary-• liūno “Sočiai Democracy in 
ti testamentą. Ten yra ir tęs- Tsarist Lithuania, 1893— 

tamentų pavyzdžių. Jos kai- 1904“.

na — $3.00. Kaina $1.00.

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.

Pasakėčios, pagal Krylo-
.\pie žmogų psalmistas sako:Į '4 ytautsis I ctiaitis, 217 

"i u padarei jį mažką žemesni | psl., kaina $3.00. 
iž angelus“. (Psal. 8:5). Kai: Į
Jėzus atėjo ant žemes nemirti

>« s. tokie kaip angelu 
ir kt.

Veterinarinė medicina ne- 
oriklausomoje Lietuvoje,,

?us; kai gi prisikėlė', jis buvo PHiasė dr. Stasys Jankaus- 
'aukščiau visų kunigaikščiu, j kas, 338 psl., kaina $6.00. 1
valdžių, galybių. \iešpatysčių ir Į 1
visokio vardo, kurs minimus ne' «, ... ... - • ,ik šiame pasaulyje. bet ir bu ' Vardai ir veidai mu»ų kul- 
imame“. (Efez. 1:21). Tokiu tūros, istorijoje (Nuo Mažvy- 
>ūdu šventasis Raštas ;uirodo jl-į Skvirecko), parašė 

aiškų skirtumu tarp žemiško ir gt yla, 345 psl., kaina 
... , - „ - , ivasimo gyvenimo laipsniu. '

., . ,. • , • • me, tęsia autoie, Viajų pa_| Biblija parodo, kad dabarti- ^6,
naikinti jų sovietišką impe- svvumas. įsivaizduokite, sa-| du laiku gvvena šventi ir

— Gut momink, Maiki! J — Maiki. matai, kad aš tiškai uždarame pasaulyje.
teisu?. Bus didelė vaina. - yra įsitikinę, kad jie ir mes

— Labą rytą, tėve!

į išaugę ir subrendę marksis-i caip Atpirkėjas, ji buvo'pada- 
’ tiniame, nuo Vakaru herme- kūnu“ Ir miri kaip žmo

esame vienas pasaulis, ku- 
i — Tėve. aš nemanau, kad ’-bn gresia tie patys pavo- 

— Sakyk. Maiki, ar arti- prieis prie didžiųjų valsty- jai“.
bių karo. Rusams daug ko pir’” Vakaru nuodė- 
trūksta, ir karas galėtu su

pasi sūdna diena? 

— Kodėl, tėve?
. rija. Todėl jie derėsis dėl ii desner;

T" ? to- geresnio įsitvirtinimo Vidur- ?mon’ju> kUvi
kad didele varna prasideda žemio jūroj per arabų kraš- kuodam! siekia 
Šventojoj žemėj ir pagal i tus j;e net o-į norėjo
Mikaldo ' * • *

ne-
aciją tu soviet’’- Ag1}1? angelai. Ro sutvėrimo vi- Šventas raštas. Naujasis

•te gvvvbe rizi-f51 sltlIe,(lvasinU'"I: testamentas, verstas iš grai- . i vo paklusnus Dievui, ir tarnavo , . .. ’ , i .
kai j iam kiekvienas sulig savo gabu- kų kalbos. 6oO psl., kainatiesos.

"Kalbėdama*
žavimas nėra joke įrodymas,! • ; jr savo karines
ir didelis karas neprasidėjo.
Ir kodėl, tėve, manai, kad 
jis turi prasidėti?

— O dėl to. Maiki, kad 
ruskiai išleido daug žydų iš
važiuoti iš Rusijos į Žydų 
žemę, o dabar jiems gaila. 
O Egiptas nori žydus atsiim
ti i Egipto nevalią, tai rus
kiai nori savo žydus į savo
nevalią susigrąžinti ir nu
siuntė savo načalnyką Kosy
giną į Egiptą, kad tas jam 
atiduotų rusiškus žydus. A- 
le žydai nepasiduoda ir mu
ša arabus, tai ruskiai turi 
duoti arabams ginklus, o a- 
merikonai duoda žydams. 
Vedlug to bus didelė vaina 
ir svieto pabaiga.

užaliarmavus, —at-
juos psichiatrinėse ligonine-į 1 :H).

Vėl pasakyta:, pajėgas
l-zo* ; Bažnyčių hierarchija ne-

— Bet, Maiki. mūšiai tarp siryžta. griežtai pasmerkti
arabu ir žvdu vis tiek dar te- Religinių persekiojimų So\. 
bepoška. ‘ ‘ Sąjungoje. Pavyzdžiui, kuri

Europos vyskupija paragino
— Tėve, karą staiga pra- savo tikinčiuosius bent mels- 

dėti lengva, bet jį taip pat tis už lietuvius katalikus, ku-
staiga užbaigti jau beveik rie. net paaukodami savo gv ~
neįmanoma. Juk ir Vietna- vyfce. reikalauja laisvės iš-! žemiški ir dangiški angelu

se. apie angelus, jK ako: -Jis. k;:ris 
savo angelus daro dvasiomis ir 
savo tarnus ugnies liepsnomis“.
(Ebr. 1:7). Apie šituos krikš
čionims tarnaujančius angelus 
Jėzus sako: "žiūrėkite, kad ne- 
oaniekintumėt nė vieno šitų ma
žutėlių; nes. sakau jums, jų an
gelai danguje visuomet mato o-, 
danguje esančiojo mano tėvo 
veidą.“ — Abito 18:10.

me, nors taika jau seniai su- pažinti savo tikybą? 
tarta, o mūšiai dar vis tebe- Tiesa, yra pavienių drasir 
vyksta. Taip bus ir arabų-žy- žmonių, kurie drįso ginti to- 
dų karo pabaigoje. ; kius Sieniavski ir Danielį

i Bet ju per maža. Reikia dau- 
— Maiki. ai oup ju rait.' giau drąsiu ir garsių pasisa- 

Ale pagal mane. kai jau Nik-! kvmu prieš žmogaus teisiu 
sonas su Brežnevu pasibu-l niekinimą Sovietų Sąjungoj
čiavo. tai žydams ir arabams! (E)
nereikėjo duoti nei kišeninio; 
peilio į rankas ir net akme-; UKRAINIEČIU SEIMAS

— Tėve. ne visai taip yra. 
Tiesa, rusai visuomet norė
jo išeiti iš Juodosios jūros į 
Viduržemio jūrą ir iš ten į 
okeanus, bet anglai valdė 
Viduržemio jūrą ir kontro
liavo išėjimus Į vandenynus 
ties Gibraltaru ir Suezu, o 
turkai kontroliavo išėjimą 
iš Juodosios jūros ties Dar
dančiais. Rusai ir turkai is
torijoj turėjo daug ginčų ir 
daug karų, ir anglai remda
vo turkus, nes jie nenorėjo 
rusų laivyno Viduržemio jū
roj. Dabar anglai atidavė 
Suezo kanalą Egiptui, o Is
panija norėtų atsiimti Gib
raltarą. Britų imperija suny
ko. ir rusai mato. kad jiems 
gera proga Įsitvirtinti Vidur
žemio jūroj. Todėl jie geri-

nis iš tos pūstynės išrinkti, 
kad visai neturėtų kuo muš
tis. Ir tada reikėjo juos pri-

Šventojo Rasto tyrinėtojas te- 
zul nesistebi tuo, kad Biblijos 
.odis "angelas" karinis p; itaixo 
nas žmonėms. Paraidžiui tas 
iodis reiškia tarnas arba pasiun- 
inys: todėl skaitant apie ange 
iis reikia persitikrinti, ar tekste 
.ulbama apie žmoginius ar apie 
Kasinius angelus.

šventasis Raštas aiškiai sako,
(ad yra dvasiniai sutvėrimai.' 
žadinami angelais. Pavyzdžiui..
.ą naktį, ktida Jėzus gimė, "an- < 
gėlas“ paskelbė jo gimimą pie-j 
menims. Kad tai buvo dvasinė 
isybė. kuri atliko šita tarnybą.! 
liškiai parodo ž xlžiai: "!i stai-Į 
ga atsirado pri ■ angelo daugy- J 
»ė dangiškos kariuomenės, ku-i 
’i gyrė Dievą ir sakė: Garbė! 
Dievui aukšty!.,' e ir žemėje , 
nybė geros vados žmonėms") 
Luko 2.10-1 G. Pat ašiai dvasi-) 
ė esybė pas.o :■■■'■ -Mari.,ai. kad Ad. 
i turės b Jėzs i • ina. 
dvasinė esybe tarnavo Jėzui Ge- 
ser.'.’.ės darže. Jėzus kalbėjo 
pie dangiškas s y bes tada. kai 
is pasakė, galėjo rašy-
i savo Tėvo ir gauti dvylika le
gionų a n gėlų > apgynimui ir
^saugojimui. — Luko G2(i-38;I|B 
22:13; .Mato 26:53. ’ 1 “

Bet, kaip jn . matėm, ne visi j 
rš šitų angeliškų sutvėrimų pa 
-iliko ištikimi Jehovai, savo Su-1 
tvėrėjui. Kai kurie ių btu/o ne-!§į 

“kai Dievo kantru-j 
1 Pet. ‘

viršeliais $5, kietai?—$5.75. 
NuzmogintieJi, Vilniaus ir

Seinų krašto lietuvių išgyve
nimai lenkų okupacijos me-: 
tais; parašė Petras česnulis,! 
256 psl.. kaina $5.00. Į 

Napoleonai. Baltija, Ame-j 
rika, parašė Vincas Trumpa, * 
251 psk, Įrišta, kaina $6.00.

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

Užkandis, pasakojimai,; 
parašė Jurgis Jankus, 216, 
ns! , kain a$4.50.

"Hia'rffi'-.v.'ir-iiz .z.-:;,!'..ri'K :?:? ''iMan

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Lapkričio 1-4 dienomis 
Toronte Four Seasons She- 

versti pasibučiuoti. O kodėlĮ \iešbuty po>ėdžiau> 
jie negalėtu geruoiu ten gy-1 5 v-?o laisV().i° pa^au/.o >u- 
venti ir iš b, paties puodoP’rinke ukrainiečių atstovai, 
net ir kugelį valgyli? Juk j bubama apm L20°. 
sako, kad jie visi to paties j Ukrainiečiu kongresas y- 
Maižiešiaus anūkai, ar ne'.’U’a organizacija, kurioje da

lyvauja 230 organizacijų
— Žinoma, kad galėtų n atstovauiančių 3 milionus

geruoju gyventi, bet yra ga- ukrainiečiu, gyvenančiu lais- 
na daug priežasčių ir nesu-| vajarne pasauly.. Jo tikslas 
likimams. , — išlaikyti savo kultūrą ir

.1 kovoti dėl Ukrainos nepri-
— Nu, o kokios tos prie- klausomybės.

žastvs, Maiki? į
! I-kiImingame posėdv lap-

— Tėve, apie tai gal kitą kričio d. kalbės buvęs Ka-| paklusnūs
karta pakalbėsim. rados konservatorių įirem-J ia’ukA e ‘Adliu punuiucoiiii. .1 ,3:20). Šitie neištikimi ange-ki

Į je-ns Piefenbakens. , vra ;adinami -nupuolusiais an-
— 01 rait, Maiki. Kad, *------ - * ' ” 1

tiktai iki kito karto nogla na apie 40.000. 
smertis nepapiautų ir pašau-f .

3O&SCC ' 3OC wOSOOOSOK<iOb:

G A N A 13 JUNGO

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

orontp ukrainiečių gyve-j gelai>“. šv< n?.. d< Raštas paro 
į do. kad bausmė už jųjų su kili-, 
i ma yra Įkalinimas arba užlaikv-•

Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimų tomas. Jis liečia mūsą t 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus.

Kaina $3.00.

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų staty bą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

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

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

naši arabams, kursto juos lio galas neateitų
prieš Izraelį, duoda arabam * Neigiami jausmai -nuo-
ginklų ir siunčia savo lai vy-' —Nebijok, tėve! Iki pasi- latinis liūdesys, nusimini- 
na į Viduržemio jūra. Bet matyjno! mas, ilgesys, baimė, pavy-
Viduržemio jūroj yra‘ir A-’ das- neapykanta ir pan. —
merikos laivynas, ir Ameri- — O vis tik bijau. Maiku- pagreitina žmogaus senėji- 
ka duoda .ginklu Izraeliui ri. Nu. vis tiek gud bai mą.

mas jų "tam.-ybės grandinėse“.
Kas domitės Tiesa, mes pri- 

siųsim veltui .gzaudos. Kreipk- 
tės šiuo adresu •

Lithuanian Bible Students, 
212 E. "rd Street. 

Spring Vall?y. III. 61362.

(Skcibim?.?)

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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JOS KRŪTINĘ PUOŠIA ’ Jūs paspaudžiate sergan-
VYTIES KRYŽIUS čio ranką, vėliau savo ranka 

paliečiate savo nosj ar akį 
— ir jau esate gripu apsikrė- 

Pasižymėjusiems kovoje ;
dėl Lietuvos laisvės apdova- '
noti buvo įsteigtas Vyties Tas virusas gali nusėsti

K; kiti rašo? Poezijos knygos

BALYS SRUOGA

Giesmė apie Gediminą
(Tęsinys)

’NEPRIKL. LIETUVA“ APIE S. MICHELSONĄ

Kanadoje leidžiama „Ne-
kryžiaus oi dilias. V iso labo ant medžio, metalo ar kito- priklausoma Lietuva“ spa- ga. pamarginta
tuo ordinu buvo apdovano- kio kieto paviršiaus, ir jį pa-1 lio 10 d. išspausdino ilgą J. niais posakiais.
ti 1,433 Lietuvos piliečiai ir lietusis gali apsikrėsti gripu. 1 P. straipsnį apie neseniai

l —•.....tu.,.4 u:„k„u------  Michelsono

Palikimas, poeto Fausto
Michelsono kalba sultin- j Kiršos iki šiol niekui ne

kasdieni-! spausdinti eilėraščiai, jo už-

XIII.

Su naujagime aušra 
Atsikėlęs Lizdeika,

Paskubom akis pratrynęs,
Iš savosios palapinės 
Galvą iškiša ir žiūri,
Ar ugnis dar maisto turi, —
Per tą žvarbią gailią rasą 
Ar ugnelė neužgeso?
Viskas vietoj. Tartum krūmai 
Stiebiasi, šakojas dūmai, 
lr žarijos baltos žėri...
R i mečiu senelis gėris:
Kaip rautu, kaip gera, linksma! 
Ir staiga subildės trenksmas, — 
Lyg iš debesų nukritęs 
Pats Perkūnas priešą kirto, — 
Su jaute ramybę ryto. 
Trenksmas dundesiu pavirto, — 
Lyg Perk ūnas raitas joja,
Lyg po mišką dūksta vėjas... 
Senis mirktelt tesuspėja —
Ir prie jo ugnies sustoja 

Žirgas žvengdamas putotas.
Art jo — vyras garbanotas. 
Verkelis ant jo sėdėjo 

Ir Lizdeikai taip kalbėjo:

— Sveikas, pranaše dievų!
Ne be reikalo skubu 
Balto ryto brėškime.
Vėtra lėkdams pas tave...

LIZDEIKA

Sveikas, vaike. Na, žinia, 
Niekas neina pas mane,
Kol nelinksta jo galva 

Po gyvenimo našta...

VERKELIS

Rūstauti, žyny, gali...
Bet paisai tu supranti,
Kad karys —tai svečias žemėj. 
Ne jis pats sau dalią lemia! 
Šiandie čia, o ryt kaip vėjas — 
Nežinia kur sukinėjas •••

LIZDEIKA

Juo labiau karys privalo 
Pasikliaut valia dievų, — 
Neužmiršt, kol gyvas, jų 

Ir nėrusi int jų be galo...

VERKELIS

Žyrio nėr. kuris nebartų...
Pa si trokši m kitą kartą!
O nūn — laiko mums nėra.
Ten ant kalno nusiminęs 
Kunigaikštis Gediminas 
Atsikėlė su aušra.

K ėsta sapną jis sapnavo. 
Šaukiasi pagalbos tavo.
Eit pėsčiam tau nereikės, — 
Sėsk ant žirgo prie manęs.

LIZDEIKA

Aš girdėjau, kaip atjojot, 
i puota vot. kaip nakvojot. 

Jūs, palenkdami taures,
Nepris:minėt manęs.
Neatiankėt, neatėjot 
Ir dievams aukų nedėjot.
Jus užrūstinot dievus.
Eiti negaliu pas jus!

VERKELIS

Ką girdžiu? Ką tu sakai!
Ar galvoj tau negerai?

82 svetimšaliai
1 NAUDINGI

Tame dideliame vyrų
skaičiuje tebuvo tik 4 mo- * Pienas gerai nuvalo pa- 
terys: Marcei* Kubiliūtė, auksuotus paveikslų rėmus, 
Juozėnaitė, Malvina Valei- pianino klavišus, 
kienė ir Aldona Čarneckai-
tė-Bii utienė. i * Iš šviesių drabužių raša

lo dėmes galima greitai ir 
A. Čarneckaitė-Birutienė gerai išvalyti pienu.

šį gaibingą ordiną gavo už
pasižymėjimą ko,ųsu len- * Jei į mėlio skiedinį, ska- 
kais metu. -Ji praeitą šešta- laujant užuolaidas. įpilsime 
dieni užbaigė 75 metus savo truputį pieno, jos bus kaip
amžiaus.

Sukaktuvininkė yra gimu
si Kirsnoje, gimnaziją baigė 
Voroneže, mediciną pradė
jo studijuoti Petrapily ir 
baigė Berlyne medicinos 
daktarės laipsniu. Kaune ji 
dirbo vaikų ligoninėje ir ta
po viena geriausių vaikų gy
dytojų.

I
Kauno universitete ji. kaip 

vyr. asistentė, skaitė Įvadą į 
vaikų ligas, o Dotnuvos že
mės ūkio akademijoje dėstė 
motinos ir vaiko higiena. -

i
naujos.

ABESINIJOJ

NAUJI METAI

i mirusi Stasį Michelsoną. : Micneisono rastų pasise-
PATARIMAI • kimas buvo išimtinai didelis.

Pažymėjęs, kad šiandien Jis skyrė savo raštus papras- 
jau kita Amerikos išeivija tiems darbininkams, jis kal- 
negu seniau, autorius rašo: bėjo jų kalba, jie jį suprato 

, ir visam gyvenimui prisiriš- 
Ir šiandien dar daugely- davo prie jo. Michelsono 

je vietų surasi ištikimuosius „mokyklą“ išėjusį senąjį a- 
Michelsono raštų vertinto- merikoną greitai pažinsi, 
jus, kurie įjunko skaityt jeigu tik išgirsi jo sprendi- 
„Tėvo ir Maikio pasikalbėji- mus ir pajusi jo nuotaikas 
mus“, čia buvo daugiau, ne- vieno ar kito lietuviško gy- 
gu kokie nors kad ir taiklūs venimo įvykio požiūriu, 

.feljetonai. Michelsonas mo-i
j kė skaitytojus, kaip reikia1 Stasys Michelsonas jau 
f . . i i anksčiau nugyveno savo ita-

TIK DABARi s‘,p,a-tl Vleną al'.kltą.aJSt.u' ką. Jau ne tie buvo laikai.
alų gyvenimo .leiskim. Mi- jau kjtoki polinkiu atsira. 
chelsonas puikiai anojo sa- do lietuvių tar jjichelso- 

no sentencijos nebe tokios į-Ne visur metai skaičiuo
jami nuo Kristaus

> prasidėtų, sausio; kilJ. vos sugebėda. m0 metų ,.ašė tuo pačiu nė
štai?rugsėio 27 d. žydai; la,kraštinius kiek nepakeistu stiIium;

istausgimiino ir ,Michels?.n°. ^tytojų spūdingos ardydavo. Jis
rSr^uso!!1!“33 nU°S,mtlS bU™.°- iW paskutinių savo gyveni- 

uasiaetia sausio kių. xune vos sugebeda- __

~ . rt. a. . ,. . dorių, kuriuo naudojasi žy-
Dr. A. Birutiene uoliai m- dauguma valstybių,

dalyvavo ir įvairiose organi- Abesinijos metai 13
zacijose motinoms n vai- menes;ų g kurių pirmieji 
kams globot,, bendradarbia- d vylika turf 3)* (Įienl 
vo žurnaluose Medicina . tryiiktasis _ 5 ir keIiamai_ 

siaiią metais — 6 dienas.„Motina ir vaikas“ ir kt. At
skirai išleido Dezinfekcijos 
vadovėlį, apie vaikų ligas 
skaitė paskaitas per radiją.

pradėjo 5733-sius metus, oi StlalpSnlUS ” . . . ! vartojo tuos pačius sąmojus,
Abesinija tik dabar ižengė Juk anais laikais virė kaip ir anksčiau. Bet jau ne 
į 1966 metus. Ji metų skai- karšta srovių kova. Ne kiek- taip jautriai skaitytojai 
čiavimo pradžią yra nukėlu- vienam tiesiog iš kaimo at- laukdavo jo pastabiųjų skil
si 7 metais ir 8 mėnesiais vė- vykusiam lietuviui būdavo
liau, negu mes, skaičiuojan- aišku, kokios „linijos“ laiky
tieji pagal Grigaliaus kalen- tis. Michelsonas gerai supra-

to, kad didžiausiu rimtumu tilo galutinai. Jis buvo su- 
parašyti straipsniai ne visa- laukęs garbingo amžiaus“, 
da pasiekia skaitytojo sąmo- Straipsnis papuoštas reta 
nę. O kada Michelsonas nuotrauka — Pirmojo Ame-

| Italijoje paštų ministeri- 
Vokietiją jos tarnautoja Concetta Sci- 

karo metu dirbo vaikų ligo- ascia įsteigė organizaciją 
ninėse. Atvykusi į JAV-bes, prostitutėms ginti.

Pasitraukusi i

apsigyveno Nevv Yorke ir
dabar ten tebegyvena. 

Sukaktuvininkės

ciu.

Dabar S. Michelsonas nu-

lengvo dialogo formoje kai- rikos lietuvių laikraštininkų Į

rasai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 pusiapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

POEZIJOS PILNATIS, 
Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Po Dievo antspaudais.,
Vytauto Didžiojo godos. Be
rnardo Andriekaus eilėraš

čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmu*r 
se, sudarė Alfonsas TiruouS. 
176 psl., kaina $5.00.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl., kaina $2.00.

a apie tai, kas skaitytojui suvažiavimo, įvykusio 1910 j 
šiandien įdomu ir svarbu, m. kovo 18-19 dienomis! 
tai jam lengviau „suvirškin- Brooklyne. Tame suvažiavi-! 

PROSTITUČIŲ GYNĖJA ti“ politines ir visuomenines me dalyvavo ir velionis Sta-] 
gudrybes. sys Michelsonas.

b

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla- 

i oiv — u/ centų, už 83.50
(sulankstomas)

„Mes kovojame, kad pros
titutės turėtų teisę gauti to
kią pat pašalpą ir pensiją, 

užaugo, sukūre savas šei- kaip jr kiti darbininkai“, 
mas, prieš kelerius metus sako Concetta.
mirė jos vyras inžinierius
Stasys Birutis, todėl dabar Minėta organizacija rei- 
ii gyvena vieniša, bet nepa- kalauja. kad būtų vėl atida- 

lalaužiama. ryti bordeliai ir tuo būdu 
būtų pašalintos prostitutės 
iš gatvių ir turėtų savo pa
stovius „darbo kabinetus“.

| Taip pat keliamas baisas 
prieš visokias šio „meno mė- 

: gėjas“, kurios atima nrofe-

-iduoda likimo

v

Linkime mielai daktarei 
dar ilgų ir laimingų metų.

KAIP APSIKREČIAMA 

GRIPU

Esame įpratę sakyti, kad 
giijiu apsikrečiame per orą, 
kai juo sergantis kosti ar 
čiaudi, bet Virginijos uni
versiteto profesorius Hand- 
lev tvirtina, kad taip nėra.

sionalėms uždarbį...

VLIKO ŠIOS DIENOS RŪPESČIAI

Vliko Tarybos posėdis į- ruomenės ir JAV Lietuvių 
vyko spalio 11 d. Nevv Yor- Bendruomenės vadovybės 
ke. Taryba išklausė išsamų numatytoji konferencija gal 
valdybos informacinį prane-, galės įvykti tik 1974 m. pra
simą, kuris, svarbiausia, ap- džioje. Konferencijos reika- 
ėmė tris klausimus: 1) toli- Iams apsvarstyti ir Pasauli- s 
mesnė veikla prasidėjus ant-i nės Baltų Santalkos paskir 
lajai Europos Saugumo irfčiai panagrinėti numatoma: 
Bendradarbiavimo Konfe-į specialus tarybos posėdis, 
rencijos daliai; 2) mūsų
veiksnių numatoma konfe- 

ir 3) pasiruošimai 
seimui, kuris įvyks

12 knygų už$2
Atsitiktinio kareivio užra

šai, J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.

i
Stepono Strazdo eilėraš

čiai, 159 psl. kaina $2.50.

įencija
'I! A O

gruodžio
ronte.

1-2 dienomis To-

Pirmuoju klausimu tary-. _
Spėjama, kad gatvinių bą plačiai informavo dr. J. selme 

prostitučių Italijoje yra apie K. Valiūnas. Vliko pirmi- 
150,000 ir ne mažiau kaip ninkas. Jis painformavo a- 
50.000 „call girls“. Taigi to- pie mūsų delegacijos suda- 
kia „unija“, jeigu jos narės . Vmą Helsinkiui ir kad ji 
būtų vieningas, galėtų išrink buvo pavadinta Vliko dele-

Vicepirmininkas J Audė 
nas painformavo apie pasi-j 
ruošimus Vliko seimui. Dar-; Murklys, apysaka vaikam, 
botvarkė jau esanti paruoš- i parašė Antanas Giedrius, 
ta. tik dar nebaigta susitar-' 130 psl., kaina $1.80. *
ti su prelegentais kai kuriem J , , .
klausimam svarstyti. Šiame ! Juodojo pasaulio sukili- 

numatoma daugiau ma8» parašė Stasys Michel- 
sus'oti ties Lietuvos valsty-• sonas» 1^7 psl., kaina $2.00. 
bės reikalais, o ne jos laisvi-į 
nimo klausimu, kaip kad

Io nuomone, dažniau apsi- ti ir savo atstovę į parlamen- gaciįa. o ne Lietuvos, kaip
krečiame paspausdami ser- tą...
•ančio ranką, kitaip tams, Minėta Sciascia yra veik- 
igos virusas perduodamas Ii ir moterų laisvės organiza- 
oer odą. ei ja.

Kunigaikščio neklausysi? 
Prieštarauti jam išdrįsi?
Seni! Saugok, kad barzda 
Nesivilkt’ žeme tava...

Rankom Verkelis sumojo — 
Ir barzdotas Lizdeika 
Kaip atplyšusi šaka 
Sutraškėjo, suvaitojo,
Lyg ore staiga pakibo —
Šast — prie Verkelio sudribo 
Ir, per žirgą persisvėręs, 
Žirgo karčių nusitvėrė...

Žirgo ragint nereikėjo.
Jis su dviguba našta, 
Verkeliu ir Lizdeika,
Lėkė prunkšdamas, dundėjo 
Į tą kalną, j tą aikštę,
Kur jų laukė kunigaikštis...

(Bus daugiau)

i kai kurie tarybos nariai ma
nė turėtų būti. Pavadinti 
Lietuvos delegacija būtų bu-

! ve galima. jei ji būtų suda-
>vta iš I ietuvos diplomatų 

.ir Vliko talkininkų, diplomą-! 
♦ams vadovaujant. Tad Vii-Į 

L'a=. kuris atstovauia tautai.
Į ^uda’-ė delegacija savo var- 
j bj. Savo vardu Vlikas itei- 
■ ’-a ?r (’u memorandumus už- 
į sienio reikalų ministeriams.
į Ženevos konferencija ga- 
, Ii ileai užtrukti, o karui Vi
du; iniuose Ertuose visiškai'

»

dažniausiai būdavo praei
tuose seimuose. Apie Lietu
vos rusifikaciją kalbės dien
raščio „Draugo“ redaktorius 
Bronius Kviklys, apie žmo
gaus t eises — dr. Kazys 
Karvelis. Rytprūsių ateities 
oroblemą nagrinės prof. 
Martynas Brakas. Bus pra
nešimas „Vlikas Lietuvos 
pogrindy“.

J. Audėnas prašė tarybos 
narių, kurie daugiausia yra; 1 
grupių lyderiai, skirti atsto-l 
vais Kanadoje gyvenančius- 
asmenis, nes Kanadoje vyks 
ir seimas.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Janus- 
kis), 96 psl., kait.a 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 ps?., kaina 25 
centai.

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

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

Eilės ir straipsniai. 95 psl. 
i kaina 25 centai.

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

Lapkričio 25 d. Vlikui su
! renžges^nt. nežmia. kaip ji • kanka trisdešimt metų. Šie-i 
poliau rutuliosis. Tačiau kon-1 dama šią sukakti su ateiti-!
• ferenci ios eigai ir toliau ste-'mL taryba nutaiė paruošti]
Į bėti bei. reikalui ištikus, re- naujas Lietuvos laisvinimo j 
į agnoti visai glaudžiai bend- programos gaires ir pavedė 
1 rndarbiauiama su diplomą- t°M projektą sudaryti Poli- pradai, (S Kairio įvadas), 

tinei ir teisių komisijai. i 64 psL, kaina 50 centų. 
Posėdžiui pirmininkavo

. Apie ruošiamą mūsų] Kę>tuti> Mikla>. Rvtų Lietu- ------------ -------
'veiksniu darbo konferenci- ,0?, Rezlsten«n>° .s3Ju(,zi° psl., kaina 25 centai 
ja tanba informavo Vliko !’tst0:as’ '‘ek.etonavo dr.
; icepiimininkas J. Valaitis, i B.ro"lus ,Ra^.z.,.'^.nas- L,etu- Atelnral sudėjus, jų kaina 
lis pabrėžė, kad dėl pasikei- vl“ F,onto atstovas. $11.40, bet visos kartu par-

,tine tamvba. Drauge dirba- 
! ma su latviais ir estais.

ruošiamą mūsų 
arbo koi

ją taryba informavo Vliko,

tusiu Pasaulio Liet. Bend-! (E)

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

Demokratinio socializmo

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

duodamos už $2.
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Pvz.. Lenskio arijoj jis ko- 
piūravo keletą muzikos tak- 

1! tų (tą kopimą darė ir kai ku- 
!! rie kiti tenorai), savo tesitū- 

ra dainininkui itin nepato
gių. Apgailėtina, kad Lais-

NEPAMIRŠKIME Bostono Lituanistinė* Mokyk* . vės } arpo koncerto niausy- r, e. r *0 . c z tojal nepajeoe jsijaUStl Į A-
los Tėvų Komiteto banketo, kuris Įvyks lapkričio 3 d. 6:30 leksandro Kačanausko ne-j 
vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje, baigtos operos Eglės ariją, j 
Banketas rengiama* mokyklai paremti, — taigi didžiai. kuri savo polėkiu yra tikrai 
svarbiam lietuvybės išlaikymo reikalui. Programoje, bci^ažĮ, dainininkui patogiai
kitų malonumų, dainuos Bostono Vyrų Sekstetas, vado-,Para^a V* L- ’uo

tikrai įspūdingai padainuo
ta. Liudas — lyrinio pobū
džio tenoras, dar jaunas vy
ras, turi gražių duomenų 
ausrti ir tobulėti. Nuoširdžiai 
sveikintinas jo pirmasis pa
sirodvmas Bostone.

vaujamas komp. Juliaus Gaidelio.

HIGHLIGHTS OF SCANDINAVIA

15 days from $ 309. 00 plūs air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norvvay, Holland 

independent VISA FREE CRUISES to Leningrad, 

Tallinn and Riga.

For Information contact:

Laisvės Varpo rudens šventė ūrida of &candmavia

Svečiai solistai iš Xe\v 
Vienas Įdomesnių rengi- ja iŠ op. Pilėnai, Ch. Gou- į Yorko, greta solinių kūrinių 

nių — Lietuvių radijo valan- nod Brangenybių arijais op., padainavo dar porą duetų— 
dos Laisvės Varpo rudeni- Faustas ir dar viena bisinė; Liudo Stuko Nesek sau ro- 
nė šventė, kuri buvo sureng- daina. , žės prie kasų (žodžiai Mai
ta spalio 21 d. 3 vai. popie-; _ Įronio) ir J. Tallat-Kelpšos
tų So. Bostono Lietuvių Pi- Irena Stankūnaitė Bosto-Į Oi, berneli vientury, ar ke- 
liečių d-jos III a. salėje, jau! no lietuvių koncertinėj sce- r>urės neturi, kuris solistams 
yra vakardienos Įvykis. De J noJ nesirodė keletą metų. teko kartoti, šioj programos 
ra nenutylėti, kad šventė ■ nors čia ji yra laukiama ii

pnd« of scandmawia

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116 

Tel.: (617) 482-4952

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVA!
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną, 

grįžta 1971 m. sausio I dieną.

15 dienų

(Vilniuje 5, Kaune 1, Rvgoje 5. Leningrade2. llelsinkv 2 d.)•r
i Iš BOSTONO IR NEW YORKO

. kaina tik $696.00

Vykstantiems iš Chieagos $100. iš ( levelando $71 daugiau? 

GRUPĖJE DALYVIU SKAIčll S RIBOTAS —

NESIVĖl.l 'ORITE!

Smulkesnių žinių ir reg«*tracijos reikalu kreipkitės į(

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mass. 02127

393 West Broadway 

'Telefonas: 26S-S764

Savininke. Aldona Adomonienė!

buvo gerai organizuota, rū
pestingai pravesta, sudarė 
jaukios ir malonios atgai
vos valandas. Kad viskas 
taip gražiai ir sklandžiai py
nėsi — „kaltas“ Lietuvių ra-

daly naujiena buvo L. Stu
ko parašytas duetas. Kom
poziciniu požiūriu tai nesu
dėtingas ir nepretenzingas 
kūrinėlis, dailiai ir darniai 

buvo malo-

mylima. Tai dailios išvaiz
dos. patraukli ir muzikali 
moteris. Būdama kamerinė 
dainininkė (tokie yra jos 
gražaus balso ištekliai), ši J dainuojamas, ji 
kartą ji pasirodė kaip dar'ni staigmena.

BALT1C REALTY & 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-6030

dijo valandos Laisvės Var- daugiau išaugusi ir subren- 
po vedėjas Petras Viščinis.

Šachmatininkai pradeda 

sezoną

i Ši penktadienį, lapkričio
2 d., prasideda Bostono 

i šachmatų lygos (Metropoli
tan Chess League) rungty
nės. Tą dieną i So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-ją at- 
vyksta Boylstono klubo ko- 

į manda rungtis su mūsų 
; šachmatininkais.

Lietuvių komandos kapi- 
I tonas Algis Makaitis. greta 
j jo komandoje žais Algis 
i Leonavičius, Jurgis Zoza,,
Tomas Girnius, Bronius'

' Skrabulis ir kiti. •
Rungtynių pradžia 7:30, 

vai. vak.

I

Lfaiau ir Taisau
ivamus iš lauke ir viduje. 
Lipcau popierius ir uasa' 
u»ką, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik genauaui 
medžiaga.

JON YS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

; ORAI TUMO AGENTŪRA
• Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

J BRONIS KONTRIM 
! 598 Broadvvay
Į So. Boston. Mass. 02127
• Tei. A N 8-1761
t

o v ... į Draudžia namus ir automobk
dn«i vokalisfė Visi ios dai-i . . atsl(‘e.iĮmu- svariai llj iįus nuo visokių nelaimių.

. , J.“' „ 1 tiksliai solistams Irenai! Naujas auto draudimų Įstatv-
Stankūnaitei ir Liudui Stu- mas -vra komplikuotas. braus- 
į.,,: ..i,..™ . , i iz x • čami mūsų agentūroje, gausitekui akompana\o dr. Vytenis vjsas informacijas bei patarimų, 
M. Vasyliūnas. i kaip geriausiai apdrausti.

i Jokių problemų neturime ir
Koncertantai susilaukė 

tirštų ir nuoširdžių plojimų 
rengėjų buvo apdovanoti 
gėlėm. Trumpai tariant,
Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo rudeninė 
šventė buvo vertingas kultū
rinis Įnašas i mūsų kasdie
nybę. Reikėtų rimtai tvar
kytis tik su šokiu orkestrais, 
kurie visai be reikalo drasko

tv x i -r. : žmonių ausis,nimas, M. Petrausko Bernu-1
K. R-tas

nuojami dalykai žavėjo fra
zės lengvumu ir lakumu, 
grynom intonacijom ir sti-

Reikšmingiausia kultūri
nės popietės dalis — dviejų
jaunesniosios kartos daini- j lingu dainuojamo kūrinio 1 
ninku koncertas. Tie jaunes- - atlikimu.. I. Stankūnaitės j 
nieji — tai Irena Stankūnai- asmenv mes turime neabe- 
tė - Silva, lyrinis sopranas, 1 jotinaf stipria koncertu dai-! 
Bostono lietuviams jau ga- i nininke.
na gerai pažĮstama solistė, ir į
Liudas Stukas, tenoras, ga-į L. Stuko debiutiniame pa- 
lima sakyti, Bostone dar tik; sirodyme skambėjo šie mu- 
„grinorius“. debiutantas. A-i zikos dalykai: Br. Budriūno 
bu jie yra muzikalūs, muzi-į Tykiai, tykiai Nemunėlis te- 
kos ir dainavimo menuose j ka. Aleks. Kačanausko Pra
regimai išprusę, ne naujo-i dalgiuos (žodžiai F. Kir- 
kai ir koncertinėj estradoj, šos), K. V. Banaičio Atsimi-

su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi
lius.

taip pat atliekame namų pir
kimo ir pardavimo patarnavi
mus.

Todėl, jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamąjį; 
i orią. prašome paskanmbinti <

telefonu 268-6030

Viso pasaulio šventė

Irenos Stankūnaitės kon
certo programą sudarė šie 
kūriniai: S. Čerienės-Mulks 
Lietuvos laukai (žodžiai B.

želi, nesvoliok. P. Čaikovs
kio Lenskio arija iš op. Eug.
Oneginas, Aleks. Kačanaus- 

m . ko ai?Ja iš °P- E£Iė- žalčių
oiazdzionio), J. lallat-į karalienė ir pora biso dai- Dirvos korespondentui 
Kelpšos Mano sieloj šian-i nų. Juozui Vizbarui praeitą sa
dien švente (žodžiai B. r į vaitę Carney ligoninėje pa-
Sruogos). K. V. Banaičio Oi._ Liudas Stukas visų pirma, daryta kojos operacija. Dar 
niekur nėra, J. Stankūno klausvto'jus "pagavo“ savojam teks ligoninėje kuri lai-

Operavo J. Vizbarą

Tai Tarptautinio Institu
to renginys, kuris tęsis nuo 
lapkričio 7 iki 11 dienosi 
Commonwealth Pier parodų! 
salėje, 170 Northern Avė, 
arti South Station.

Plačiau kitame numery. 

Išvyko L Kamantauskienė

Į vaišes sueina šimtai
Į So. Bostono Lietuvių Pil.' 

d-jos susirinkimus teatsilan-’ 
ko tik apie 100 narių, bet i 
spalio 28 d. jiems ruoštas' 
vaišes — Šurum burum —; 
atėjo apie 600. Kiekvienas; 
narys gavo $1.50 vertės bi-( 
lietą, už kuri galėjo gauti iš
gerti ir užkąsti.

I vaišes atsilankė ir kan-i• I
didatai Į miesto tarybą L. I). 
Hicks, DiCarra ir Ridge.

Humoreska. B. Dvariono; muzikine kultūra. Tai solis-, ką pagulėti, 
žvaigždutė (padainuota bi-;tas. kuris gerai žino, ką jis* Linkime greičiau pasveik 
sui), Vyt. Klovos Eglės ari- gali ir ko negali Įveikti, ti.

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 jmokėjimo * Iisimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA t1

i Irena Kamantauskienė. i Ši radijo programa trans- 
ilgus metus gyvenusi So. liuojama penktadieniais iš Į 
Bostone, šeštadienį išsikėlėj stoties WBUR 90.9 FM j 

' nuolatos apsigyventi Į Wa-' banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. Į 
shingtoną. kur jau senokai • vakaro.
gyvena jos sūnus su šeima, j Lapkričio 2 d. — Specia-į 

i Ii programa: Sugrįžimas i »
Grįžo Į Australiją i aukso amžių — "senų gerų' 

! dienų“ radijo žvaigždės iri
. Anelė Lukoševičiūtė, ilgo- programos (iki 11 vai.), 
kai paviešėjusi pas savo se-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus anlr pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomių nrotraukų ir atvirai pasisuko 
apie visus mūsų visuomeninius bei ' t:!i inius klausimos. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiek vieno visiems 
svarbia problema
’ NF°RIKLAUSOMA LIE ri'Y’A“ yra dinamišk-u musų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno piiomonei. kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $9.00 

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

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE

WHITE FUEL
CORPORATION. 900 East First St„ Boston. Mass. Tel. 268-t>00

į šeri Stasę Gruzdienę, išskri
do atgal Į Australiją, kur ji 
gyvena Sydnejaus mieste.

Linkime sėkmės naujoje 
vietoje.

Kultūros klube apie 

Lenino filosofiją

; Praeito šeštadienio Kul- 
j tūros klube prof. Ignas Kęs- 
1 tutis Skrupskelis kalbėjo te- 
' ma: "Ką Lietuvos filosofai' 
randa Lenino raštuose“.

Į Prelegentas pareiškė nuo
monę, kad dabartinėje Lie
tuvoje esą keli ir giliau filo
sofijos klausimus gvildenan- 

j tieji mokslininkai, bet Leni- 
| no grynosios filosofijos pali- 
I kimas yra mažas, teiškede- 
I namas tik iš jo užrašytų pa- 
į stabų ar marksizmo aiškini- 
1 mo. Kadangi Lietuvos filo- 
, sofai ir leninizmo aiškinime 
į naudojasi tik rusiškąja par-

IEŠKO !

Ieškau Jono ir Antano j 
Baublių iš Klišių kaimo, Pa-' 
neinunėlio parapijos. Jie Į j
Baltimorę atvažiavo 191oi 
metais. Jie patys ar apie j 
juos ką žinantieji prašomi , 
pranešti adresu:

Kazė Pivarūnaitė, 2556- 
Center St.. Montreal. Que., 
Canada.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radij 

Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties V/LYN, 1360 t 
lociklų ir is stoties FM. 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
aą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da> 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 1 j 
į tijos abrobuota literatūra,' Baltic Florists gėlių ir dova- ' 
' tai. anot dr. J. Girniaus pa- nq krautuvę, 502 E. Broad 1 
I stabos, ir teranda tik tai, ką way, So. Bostone. Telefo- 
jau prieš tai Maskva yra ra- nas AN 8-0489. Ten gaun> 
dusi. mas Ir Keleivla. _ ;

SLA—jau 80 met| tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIIJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fiatemalinė organizacija —- 
duoda gyvybės apdiamU ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS oHeško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarphtė3 pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pase mtinno dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauvi Įvairių klasių reika’mgiausiaa 
apdrsudea nuo $100.09 iki $iv.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En_ 
dornment Insurance, kad jaunuolis gautų pi n i gis 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VaIK.aM? ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,0OO.CO apdrt.udo« tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
emžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klabu lr draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alllanre of America
807 We»t 30th Street, Nevr York, N.Y. 10001
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Vietines žinios
Uoliausi Laisvės Varpo 

vajaus talkininkai

Vykdant Laisvės Varpui

Rinksime naują karalienę! 

Sekmadienį, lapkričio 4 d. ,4 vai. popiet Stepono

l IŠNUOMOJAMAS BUTAS IŠNUOMOJAMI BUTAI

Dorchestery prieš teismą ne-j Išnuomojamas butas arba 
brangiai išnuomojamas tik su- kambariai su bendra \irtume

vajų po vieną dolerį, buvo; Dariaus posto salėje, 188 H St.,So. Bostone, bus banketas,: augusiems 6 kambarių butas su Dorchestery, Savin Hill rajone,

į-*o###**##*#**»<**»##**#*##*#<«*#**#»**#**#*****«  ♦*•***-
skelbiama, kad atitinkamai 
bus atžymėti tie, kurie su-i 
rinks $50 ar daugiau. Pasi-Į 
rodo. kad tokių atsirado tik' N A Š L I V
du. Tai Feliksas Zaleskas iš

į kuriame bus renkama
visais patogumais.

Skambinti tel.: TA5-7879.

K A R A L 1 E N
LITUANISTINĖS MOKYKLOS BANKETAS '

J šo.' Bostono ir Aleksas Bar-1 Gardūs valgiai ir gėrimai. Gera muzika.
Bostono Lituanistinės Mo- atlieka Bostono vyrųsekste-, dauskas, taip pat iš So. Bos-Į Rus linksma ir įdomu visiem — ne tik našliam ir našlėm!

kyklos Tėvų Komitetas kvie- tas vadovaujamas komp. i tono. Pirmasis surinko $64,! Sandaros moterų klubas maloniai kviečia visus atsilankyti.
eia visus Bostono ir apylm- Juliaus Gaidelio. Progra- 0 antiasls—$55. Kiti gero-•
kės lietus ius dalyvauti jo mos vedėja akt. Birutė \ aič- 1 atsiliko nuo jų. Trečiuo-'_____________ ___________________________________________
ruošiamame metiniame ban- jurgytė. j ju eina James Dawnis iš ] ‘
kete. kuris įvyks šį šeštadie- _ .... .. Į Brightono ($30). ketvirtuo- į
b i, lapkričio 3 d., So. Bosto- <^.45 vul. šokiui jy — Vytenis Scnutu iš-
no Lietuvių Piliečių D-jos latvių šokių orkestras. Šokių J>rocktono ($25), o penk

Ė *i

: netoli traukinėlio stoties. Yra ir

garažas automobiliams pasista* 
i tyti.

Į • Paragink savo pažįstamus 
l išsirašy ti Keleivį. Jo kaina

Teirautis tel.: 436-1629.
(42)

- ' ■ -*• v - . ..u, i..

1

no lietuviu i ineuu ry-jos ......... j........ :......; - y nroCKtono (.>ZO ). O penK-F
trečiojo aukšto salėje, šis nietuioteįija ii kiti Py-į tuoju — V. Narkevičius iš!L&

,. . . . . . silinksminimai. Vakaro me-j ;; ni<ro z«ic\ HT
tradicinis metinis parengi- fl] v ; is Cambtitlge ($18). !l
mas vra pagrindinis lėšų tel- i i Laisvės Varpo vakare J.

SOI 7 H BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

kimo šaltinis lituanistinės Vakaro iėiimo 
mokyklos išlaikymui. Todėl SGJ-0, studentams 
Tėvu Komitetas kasmet de-i Mokyklos Tėvų 
da dideles pastangas tą va- tas kviečia visus 
kara padaryti kuo įdomesni
ir sėkmingesni.

. ’ spalio 21 d. atžymėtas tiktai1
a^TjF. Zaleskas, kurio lietuvis-į 

’ ’i kiems reikalams uolumą pa-
Komite-
bankete ryškino programos vedėjas į 

P. Viščinis, o publika už-j
kuo sausiau dalyvauti ;>■ tuo traukė jam’ ”ilgiausiu meJ 
budu par. au, lituanistinę Alekso Bardausko su-i

šių metų banketo progra
ma bus tokia:

6:30 vai. Susipažinimas— 
kokteiliai, užkandžiai.

b
St

7:15 vai. Šilta vakarienė, 
ampanas. Vakarienę ruošia 
tąsys Venckus.
8:00 vai. Meninė dalis —

l
mokyklą.

Vietas galima i< anksto 
užsisakyti pas Ireną Vidugi- 
rienę tei. 899-6376 arba Ro
mą štuopienę 1-784-5287.

Tėvu Komitetas

darytoji suma paaiškėjo tik I 
vakaro pabaigoje, tad jis at- - 
žymėtas praėjusį sekmadie-Į 
ni Laisvės Varpo programo-1 
je. Kaip teisingai P. Viščinis; 
pažymėjo, F. Zalesko, sulau- ; 
kusio virš 80 metu, stiprus ' 

, pas:rej£kjmas vajuje rodo.:
Pagyrūnais vadinami tik kad lietuviškoje veikloje y-! 

tie, kuris nemoka girtis. ra plati dirva pensininkams.

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAI KJA 1 IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONES PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETŪS

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

At-ilankykite ir būsite maloniai nastebinti!
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ'

«l

3Z

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvų

Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimą*

Savybes:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį. pūtėją, oru filtrą, 
termostatą, kontrole ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais.

IU metą garantija.

«9R
Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena climaTIč?
FORTŪNA FUEL Co. HEATING OILS

Alvva Šildvmo specialistaiAdams Street* Ouiacy, Mase.
Aly vos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vaL per diena

Skambinti —- Boston: 436 1204 773-4949

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SVV 8 286S

Senas parvirsta ir negir
tas.
,1

iĮ ?yra vienintelė oficiali ist» 
ga VV jrcesiecy, Kuri siunčia j 
siuntinius tiesiog iš Worce*- .|
terio į Lietu vą ir kitas Rusi { 
jos valdomas sritis- Čia kat
bama lietuviškai, pat&rnau 
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai ii
tvarkingai, * J/p. J

Ci» galima gauti įvairiau Į J < F ff D 1 N I S 
•iv. importuotą ir vietinės OPTOMETUISTaS
gamybos medžiagų ir kitų ; Valandos:
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

r/oor/ S y it are
Hardivare C c.

Sa-noitas i*. J. ALEKNA
S’2S LAŠI imOAI-«A» 
S-tl i u JrfASS

i H LEONAS AN 8-414* 
Se Z‘. ‘ ■> r»iĮ> Mri.r-i Oažfll 

t Sienon**
-TiiA, Lk."'g*aZ>!l 

!<. n it.njunamz 
(■N ik. i-tr.s p "..ibint,in»

I h\

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
ve<!Žioia- žn,ogaus -be yd°’- PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje' 
galima gauti Lietuvos ope-

■ ;-t4 Į J

’ ?-fcio*22^: AN S-28v3

.AMHMHMnBMRCSS
Peter Maksvytis

Carpenter i Rsilde*
49 Church Street 

Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo. renine 
to ir projekta'itno darbus iš lau 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pa "ai j'isų reika
lu Amų. <auk’ie visados iki S va- 

* '.atidų vatam.
Telefonas: 698-8675

ATLAS PARCELS CO

82 Harrison Street, 
Vvorcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347 
Tiesiai iš Worcesterio siun-

ros solistės Elzbietos Karde* i čiam įvairius siuntinius į Lietu.
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

Pasukamo

9 v'i rvtc iki 5 vai. vak 
Treė’S'heniais nc'-ripy.'ania

447 R RO A BU A Y 
S^uth Boston, Ma.ss

Ww w w ww
| TEU. AN 8-2124
U)r. Amelia E. Rodd >
| (RUDOKIUTĖ)
i OPTOMETRIST!

1 » Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 

Trečia dieniais—uždara 
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Ct-itre. Mass. 02159

Tel. 332-2645

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

Laisves Varpas

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

Knyga yra geriausias žmogaus dragas

B The Apothecary Į
LIETUVIŠKA TIKRA YAISTINR

Parduodame tiktai vristos, išpildome gydytoją rs 
ceptus ir turime visus gatavu; vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit i iietvviška raistinę.
Sav. Emanuel L. Roseptrard, B. S., Reg. Paarm,

182 a W. Broadway, tarp E i; f gatvių, SO. BOSTON, 
Telefonas A N 8-6020

Nno 9 rai. ryto Iki 8 vaL v_ iėskvna šventadienine lr sekai.

'k
R f

M&TO
So. Boston, Mass. 02127

H

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9C90
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.

DABA
641 E Broadvvay

t iisJJS

O Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas

□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

r. JLTS

B

(5

S k a rn b i ii k i t e

j 268-4S62J
• X-

už nemažesnių;: !.:•!;> S!,ft00 dvieju' 
metą įspėjimo ir,dviius moka 

(Iš tikrąją tos rūšies indėliai duoda. 
6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

g%

51%4
Nuo įdėjimo dienos —• Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 109-tuosius metus. į i

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

jj virš $274,000,000

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairią vie. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekių iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pet 
tam tiktas įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-
Kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO | LIETUVĄ 
tr kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

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

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

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

j:;

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel|Service,!lnc.
Rtibliu certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

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

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

‘♦***#*********************##//###**e###^#/#^<,




