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Pabaltiečius priėmė 
Kanados premjeras ,

Pokalbyje dalyvavo ir Kanados užsienio reikalų mi- į
t

nistras M. Sharp, bei kultūrinių reikalų min. dr. T. Hai-; 

dasz. Išdėstytos okup. Pabaltijo politinės problemos ir iš

siaiškinti išeivijos kultūriniai reikalai.

Visi trokštame ir stengia
mės kad Pabaltijo proble
mas kuo dažniau ir kuo gar
siau išgirstų tie Vakarų pa
saulio vadai, kurių žodis 
daug sveria ir tarptautinėje 
politikoje ir gali būti mums 
ypač reikšmingas dabarti
nių vadinamųjų saugumo j 
konferencijų metu. Deja, i 
mažam nėra lengva pasiekti 
didžiojo ausi, ir tai kartais 
pavyksta tik po didelių pa
stangų.

Kaip lapkričio 1 d. ”Tė-' 
viškės Žiburiai“ rašo, —į 
Kanados Baltiečių Federa
cija. jungianti estus, latvius 
ir lietuvius, jau prieš dveje
tą metų pradėjo klabinti 
Kanados premjero P. E. 
Trudeau duris Ottavoje, no-

dama atkreipti jo dėmesį 
Į sovietų okupuotų Pabalti-, I
jo graštų padėti. Bet tai pa
vyko tik tada. kai premjero 
pagrindiniu sekretorium ta
po torontietis M. O’Connell. 
Ir pagaliau premjeras Tra- 
deau spalio 23 d. paskyrė 
pasimatymo valandą su pa
baltiečių atstovais.

j
Premjeras buvo tik įką gri- i 

žęs iš Kinijos, kur iš arti 
stebėjo komunistinę san-. 
tvarką ir neabejotinai kinie
čių buvo dar geriau painfor-Į 
muotas apie Sovietų S-gos! 
mažumų politiką.

Pabaltiečių delegaciją su
darė pirm. T. Kronbergs, 
latv is. vicepirm. J. R. Sima
navičius. KLB pirm. inž. E. 
Čuplinskas, estu tarybos pir
mininkas inž. H. Luppą esfu 
politinės komisijos pirm. G. 
Kahar ir latviu politinės ko
misijos pirm. V. Liepins.

sybė yra paskyrusi $150.000 
etnokultūrinių grupių mo-Į 
kykliniams vadovėliams pa-J 
ruošti bei išleisti. Paruoštą! 
rankrašti reikia pateikti! 
kompetentingai komisijai. Į 
kuri turi nuspręsti jo tinka-j 
niurną.

i
Aplamai, priėmimas pas: 

premjera buvo nuoširdus, ir Į 
pabaltiečių atstovai susida-J 
rė ispūdi. kad premjeras ir į 
jo bendradarbiai gerai su-l 
prato pabaltiečių politines j 
ir kultūrines problemas.

Šią delegaciją atskirai pri 
ėmė dar min. dr. S. Haidasz 
su pagrindiniais savo štabo 
pareigūnais ir pakvietė va
karienės, kurioje dalyvavo 
ir Ottavos pabaltiečių orga
nizacijų atstovai. Iš lietuvių 
pusės dalyvavo KLB Otta
vos apyl. pirm. V. Prišče- 
nionka ir KLB krašto tary
bos narys inž. J. Danys.

Vakarienės metu buvo ap
tarti kultūriniai ir švietimo 
reikalai.

Reikalauja prez. Nixoną 
atsistatydinti

Į tą garsėjančių balsų chorą įsijungė ne tik spauda,

Italijos komunistai . 
gerinusi Vatikanui I

Italijos moterų sąjungos! 
konferencijoje mirusio ko-į 
niunistu vado Togliatti nas-į 
lė l.eonilde Iotti pasisakė j 
(iries abortų legalizavimą. į

> bet ir kai kurie buvę Nixono rėmėjai ir respublikonų se- 
i Prieš abortu legalizavimą.
Į Vi a ir didžiausia krikščionių natoriai. Bet prez. Nixonas atsistatydinti nesirengia.
! demokratų partija. Antroji
i pagal dvdį vra komunistų. Rcr ilg<d užsitęsusius ir nie žemės rutuly, tai ii tas 
į šiį> labili nori įeiti i vyriau- dar susikomplikavusios Wa- augantis nepasitikėjimas ė- 
J sybe bet krikščionys prisi- tergate bylos padaliniai jau mė būti vis labiau juntamas 
j bijo juos įsileisti. Nusileis-1 pradeda ryškėti ir taiptau- ne tik Euiopoje, bet ii toli-
• darni abortu klausiniu, ko- 'tinėje plotmėje. Priestarau- minusiuose iv tuose iki J apo-
• munistai tikisi įsiteikti Va- ’ jantieji liudininkų parody-į ni jos ir Kinijos, 
tikanui. o šis galėtų paveikti ,T}a’’ pnties prezidento vis 
krikščionis demokratus, ir kiek pakeičiami aiškinimai.

Į tokiu būdu komunistai įkel-1 
1 tų koją į valdžią.

Izraelio ir Egipto
Bostono skautu vilkiukai iškvloįe prie karo laivo l'S Massachu- . e * “11*/ ! tąsymasis SU teismu dėl
setts. Iš kairės Į dešinę: T. Eikinas. D. Dambrauskas. T. Kiliulis. ^'OntūS VČI KūlStU magnetofono juostų il _ dar
A. Ivaška, E. Chaves, V. Matulaitis. P. štuopis. R. Mileika. R. Į Paskelbtos Izraelio ir ara-’ P°f0S tų svarbia usnl užrašų 
I.eveckis, D. Mileika. R. I.eveckis. V. Chaves, A. Kulbis. T. štuo- į bų kare paliaubos vis dar nebuvimas ar dingimas ir 

s. Trūksta — P. Čepo, T. Kulbio, L. Jauniškio. E. Skabeikio^ A. • gresia nutrūkti, nors fronto dar sisteminga spaudos ak-pi
_■ Petronio. R. Lizdenio.

Nušovęs septynis* 
oats nusišovė

Nuotrauka L. Kulbienės

.4. Tamošaitienės 
paroda Toronte

Taip padarė Cleveiando 
priemiesčio policininkas, ku
ris buvo laikomas ”labai 
švelnaus būdo žmogumi. Jis 
nušovė žmoną. 2 vaikus. 4 
kaimynus ir tada pats nusi-. ioii"coiiege St. 
sovė- Ontario.

Tas pasimatymas buvęs 
labai naudingas. į

Sekmadienis be
automobilių

Arabams neduodant naf
tos Olandijai, valdžia už
draudė sekmadieniais važi
nėtis automobiliais. Išimtis 
tedaroma kunigams, gydyto
jams, diplomatams ir kitom 
svarbiom profesijom.

Praeitą sekmadienį tenai 
keliuose automobilis buvo 
retenybė. Net karalienė lie
pė savo 40 automobilių lai-

: kvti garaže.

Vieni JAV sąjungininkai 
pradėjo būkštauti. kad JAV, 
besąlyginiai palaikydamavyr. tardytojo Cox atleidi-

| mas. generalinio prokuroro j ai‘atai5ukėlė
, Richardsono ir jo padėjėjo 
i atsistatydinimas, prezidento

Priėmimui buvo skirtos 45 
minutės, bet jis užtruko pus
antros valandos. Pokalbyje 
dalyvavo uužsienio reikalų 
min. M. Sharp, daugiakultū- 
riniu reikalų min. dr. St. 
Haidasz ir sekr. M. O’Con
nell.

Visi jie išklausė pabaltie
čių atstovų pasisakymus a- 
pie Europos saugumo konfe
rencija. Kanados laikyseną 
sovietu okupuotu Baltijos 
valstybių atžvilgiu, vyriau
sybės paramą pabaltiečių 
kuTūrai ir Švietimui, jos ry
šius su centrinėmis organi
zacijomis. Čia buvo palįstas 
ir Pabalty vykdomas genoci
das. kelionių suvaižymai. 
šeimų sujungimo galimybės 
ir kt.

Pokalbyje su dr. S. Hai- 
da<z paaiškėjo, kad vyriau-

Olandijoje yra 13 mil. gy
ventojų. jie turi apie 7 mil. 
300 tūkstančių dviračių, tai 
galima išsiversti ir be auto
mobilio.

Kissingeris išvyko 
f Aziją ir Afriką į

Valstybės sekretorius dr.! 
Henrv Kissingeris išskrido'
į Afriką ir Aziją. Dešimties
dienų kelionėje jis aplankysi 
devynias valstybes. Jis su-Į
stos Egipte, Moloke, Tuni-į 
se. Jordane. Saudi Arabijoj.; 
Irane. Pakistane. Kinijoje ir, 
Japonijoje.

i
Arabų kraštuose jam rū

pės aiškintis taikos reikalas. 
Kinijoje jis tarsis santykių 
sustiprinimo klausimu.

Sirija ir Irakas atsisakė 
Kissingeii priimti.

pasaulinio mąsto alyvos kri
zę, kiti išsigando lyg ir be 
reikalo sukelto JAV karinių 
pajėgų aliarmo, Europa pa
juto. kad JAV ir Sovietų Są
junga varo politinį biznį per 
jos galvą ir sukruto pati ko
voti už savo politinį vaidme
nį net ir žydų-arabų ginče.

Dar labiau dreba Cambo- 
dija ir Pietų Vietnamas, nes 
esant JAV perkaitusiom gal
vom ii- surištom administra
cijos rankom, komunistai 
gali tuos kraštus vienu geru

. linijas ir saugoja Jungtinių clJa prieš prezidentą paga 
Į Tautų stebėtojai, kuriems bau ėmė pakirsti ir užsienio 
( vadovauja suomių genero- pasitikėjimą Amerikos vyk- 
į las Ensio Sulasvuo. šių tai-j domosios valdžios pajėgu- 
i kos saugotojų uždavinys — mu, teisingumu ir sugebėji- 
• patruliuoti liniją, kad prieši-! mu darvti neklaidingus tarp-* 
ninkai vėl nesusi kirstų, ir tautinės svarbos sprendi- 

■ aprūpinti maistu ir vande-; mus.
! niu 20,000 egiptiečių armi- Į 
' ja. kuria izraelitai laiko at-! ... . . , smugiu visiškai užimti, . o , Kadangi Amerikos, vie-l
kute lytiniame Suezo kana-, nog įx didžiųjų atominių ga-' 

lybių, bet kuris politinis žy-
rengiama lapkričio 10-18 d. Bet praeitą savaitę, nebo-' gis randa atbalsį kone visa- komediją nusigyvenus, kraš-

i to viduje vis daugiau kyla 
! balsų, reikalaujančių, kad

Dail. Anastazijos Tamo- 
aitienės kūrinių paroda yra ]o krante. Ligi tokio laipsnio taip 

per Watergafe kriminalinę

Prisikėlimo parapijos salėje.' jant JT karių priežiūros, bu- Į 
Toronto. vo prasidėjęs vėl karštas su-i

- si rėmimas, kai apsuptoji e-' 
Į giptiečių armija pamėgino
- išsiveržti.Šeštadienį Bostono aerod

rome sudužo prekinis lėktu
vas, skridęs i Škotiją. Žuvo 
visa 3 asmenų Įgula.

>**»•«*»»»»•»

Lapkričio 1 d. sukako S0 melu. kai 
gimė mūsų Įžymusis poetas Kazys 
Binkis. Jis mirė 1912 m. balandžio 27 
dieną Kaune, šioje nuotraukoje jis 
toks. koks buvo. kai rašė eilėraščius 
šilkasparniai debesėliai, (iėlės iš šieno, 
Vėjavaikis ir kt. K. Binkio suorgani

zuotas "Keturių vėjy“ literatūros žur
nalas ir jo sukeltas sąjūdis padarė 
didelės įtakos mūsų poezijai, (pūsda
mas jon Vakaru Europos dvasią for
mos ir turinio požiūriu, lie kitu dalyku, 
jis yra parašęs ir porą dramų: ’’Atža
lynas“ ir "Generalinė repeticija

t r čia lietuvis
i prez Nixonas pats atsistatv- 
1 dintų, nes vadinamasis ”in- 
[ pyčinimas“ gali užtmkti net 
‘ iki jo kadencijos pabaigos.Sovietų spauda labai ma- Sakoma, kad vykstant di-I pirmūUJtt .

zai rašė apie Watergate by-! pjomatjnei veiklai, tiek žy-į TTžknrivUėip vvknsiosp . , ,
lą. bet dabar jau prabijo ir ji Jiai, tiek ir ai abai vistiek dar m(to taktinėse pirma lsi‘lf'mftin:‘;al.ka<’ a‘sl

‘paskubom stiprinasi savo I statydinimo kiauamas .taupasKuoom supi inasi savo vietą laimėjo panevezietis i xvl;5; 
pozicijose. nes laukiama, Edvardas Ramonas. Jis jau! 'T.^nnhiiVnTi 

antri metai vra Sovietu

vynau-
kad, diplomatams neradus antri m7tai Vra Sovietu siame reSPĮį,bliko^ Partijos 
priimtino sprendimo mū- • •• Jtabovietų Są Į centre> o MassachusePs res-

jungos sios rusies sporto! ni1ki;i.nn1t Rrnokp nir- | šiai gali atgyti ligi kokios čempionas J publikonų šen. Biooke pn-
į vienos ar kitos pusės lemia-i j mas neŲir vle'ai suskubo sį
Imo laimėjimo. I ne sovietų Į reikalavimą pareikšti.
• . Į sportinink aidaug kus nebū-į

Svarbiausia, šio karo me-j tų laimėję laurų. ? Konservatyviojo respub-
l tu arabai atgavo laimėjimo (>
’ vit ± nebešaudė
dai įsitikino, kad jie nėra ne-r 
pažeidžiami ir kad jų M ošė į teismo
Dajanas ne visada gali 
daryti stebuklus. Tai ir 
raelio politikus verčia

pa-
Iz- Naujoji Čilės valdžia ūž
ia- ' draudė be teismo šaudyti 

{biau atsižvelgti į realią pa-į AlJendės valdžios rėmėjus ir
l

% i I' | I J V I 1M ve V atu/.l V7. I 1 IIV J Ii
I dėti. o ne i Talmudo prana- j reikalauja, kad suimtieji bū- 
j šavimus, kuriais Dajana.;
f pasitikėjęs 1967 metų kare 
(
j ftado ne laimę, bi t 
\ nelaimę
i
i Lapkričio

I

tu atiduodami teisti karo 
teismam?

i likonų sparno senatorius B. 
j Goldvvater taip pat pareiš- 
I kė, kad prez. Nixono "kre

ditingumas“ yra nukritęs i- 
ki tokio laipsnio, nuo kurio
sunku atsistiebti. Bet Gold- 
wateris dar nekalba apie 
atsistatydinimą ir mano, kad 
reikia palaukti, kol teisme 
išaiškės magnetofonų klau
simas.

į Al ir ė garsusis 
White

Savaime aišku, kad prez. 
Nixono atsistatydinimo at- 

į virai laukia demokratai, ku- 
... I rie, atrodo, dėl to norėtų ir 

Bostone mirė garsusis sir- viceprezidento pareigoms 
(lies ligų specialistas. dr. j sen Fordą kuo greičiau pa- 
Paul White. 87 m. amžiaus, tvirtinti.
Jis buvo didelis sporto ir į-j

Bet pats prez. Nixonas 
ninkas, nes tai esą geriausiai Pleiskė, kad iis visiškai ne-

r r.
d. Sacramen-

I to. Cal., 43 asmenys, pasi-’
J samdę autobusą, važiavo į!
’ Reno, tikėdamiesi ten azar-j 
tiniais lojimais išlošti pini-,
gu. Deia, kelyje ivyko ne-j vairių fiziniu pratimų šali-J 

į laimė. Visi keleiviai nuken- 
4 tėjo: 13 buvo užmuštu, kiti
| sužeisti, dalis jų sunkiai.

Barcelonoje, Ispanijoje,

priemonė prieš širdies susir-Mrengias atsistatydinti, kad 
gimus. i pą?!ryžęs atlikti jam per rin-

Jis
dienu

t kimus uždėtas atsakingas 
iki paskutiniųjų' pareigas iki galo ir sąžinin-Pats

kasdien vaksčiodavo’ gai. Ji gerai pažistantieji v-VV1VI1V IV) 1 _ -r • i * - _ . I Vivj i »
suimta 113 opozicijos vadų, H a! oą pėsčias arba \ažinė-’ ra (in^ę manyti, kad jis tik 
kurie buvo susirinkę katali- davo dviračiu. Deja. ir pats' '"ai pats neatsistatydins ir iš
kų bažnyčioje slapto pasita
rimo, r

i .
širdies ligų daktaras 
širdies liga.

mirė tvers prieš ši didėjanti spau- 
į dimą.
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„Tikrasis” ir „netikrasis” 
lietuvis j

Gal sakysite, koks čia dar atsirado naujas žmonių\ 
rūšiavimas ir naujas pagrindas kiršinimuisi? Bet tai ne 
mūsų išradimas, lai jau gana senas, o dar vis ‘labai 
svarbus“ klausimas, kaip kartais realybėje matome. Mat. 
mums nepakakdavo ir. atrodo, dar vis nepakanka tokio 
lietuvybės atestato, kuris liudija, kad žmogus kalba lietu
viškai, gyvena tarpe mūsų. sielojasi lietuvių tautos reika
lais ir, aplamai, turi lietuvišką dvasią. Atrodo, kad mums 
dar reikšmingiau, — ar jis yra “lietuviškos rasės” biologi
niu požiūriu? Jeigu ne, — tai tokį vistiek stipriau ar švel
niau nuo savęs stumiame. Atseit, jis yra “netikras“, kai iš 
tiesų patys nežinome, ar ir tie “tikrieji“ yra tikri.

šią istorinę senieną iškasame dėl to. kad esame ir čia 
girdėję nusiskundimų, kad vienas ar kitas toks “netikras“ 
lietuvis, nors su “tikraisiais“ užaugęs ir Lietuvai dirbęs, 
buvęs neįsileistas į vienos ar kitos patriotinės organizaci
jos vadovaujančius organus, buvęs atstumtas nuo lietuviš
ko darbo...

Kieno naudai nueina šitas mūsų "lietuviškasis rasiz
mas“?

Antai lenkai, būdami ne mažesni naciai, visiškai ne- 
riaugėdami surijo mūsų Jogailas, Radvilus, Adomą Mic
kevičių ir, apskritai, visą lietuviškąją bajoriją, net su jos 
tarnais ir tarnaitėmis. Prancūzai — arabus, žydus, ispa- į 
nūs ir net vieną kitą lietuvį, kurie tik Prancūzijoje gyveno 
ir prancūzų kultūra maitinosi. Amerika ryja visas pasau
lio tautas ir rases, — juodus, geltonus, raudonus ir su
virškintų netgi žalius, jei tokių būtų.

As*-A-*->1 r iU, O'JJ t X#*1

PROTESTAI TAIKOS
Į

KONGRESE

Praeita karta rašėme, kad

O mes — vos tik spėjame išbraukinėti iš savo tautie- j 
čių sąrašo visus pagal nosies užlinkimą, plaukų spalvą ar '• 
protėvių metrikus. Dar nepriklausomybės laikais dėl šio J 
“rasizmo“ ko tik neišvijome iš Lietuvos net įžymiuosius 1 
profesorius Engertą, Študerų, Karsaviną, Sezemaną. o ką j 
jau bekalbėti apie eilę tarptautinio masto menininkų, įdė-1 
jusiu didelį įnašą lietuvių kultūrai. {

Nepriklausomoje Lietuvoje miestai ir miesteliai turėjo savivaldą. 
Jie turėjo ir 1924 m. įkurtą sąjungą, kurios tikslas buvo rūpintis 
bendrais miestu ūkio ir kultūros reikalais, teikti savo nariams 
visokių naudingų žinių, atstovauti miestams, santykiaujant su 
valstybės ir kitomis įstaigomis, o taip pat palaikyti ryšius su to
kiomis pat organizacijomis užsienyje. Paskutiniu metu sąjungai 
priklausė 29 miestai. Valdybą sudarė 5 asmenys, jos pirmininkas 
iki 1932 m. buvo Kauno burmistras Jonas Vileišis, o vėliau Anta
nas Graurogkas. Antanas Merkis. Sąjunga priklausė Pabaltijo 
miestų biurui, kurį sudarė visų trijų valstybių miestų sąjungų po 
2 atstovus. Lietuvai atstovavo Kauno ir Šiaulių burmistrai. Biu
ras susirinkdavo kelis kartus per metus vis kitoje vietoje. Nuo
traukoje tokio susirinkimo Estijoje (Parnu mieste) 1929 m. bir
želio 8 d. dalyviai. Iš kairės į dešinę — Vendeno miesto burmist
ras, Latvijos miestų sąjungos tarybos pirm. dr. Vanadzin, Šiaulių 
miesto burmistras Jackus Sondeckis. Kauno miesto burmistras 
Jonas Vileišis, Parnu miesto burmistras Kask. Parnu miesto val
dybos narys X. Latvijos miestų sąjungos valdybos pirm. inž. Ja- 
gars, Latvijos miestų Sąjungos valdybos raštvedys Patvaldnieks. 
Tallino miesto burmistras Uesson ir Tallino statistikos biuro di
rektorius Smetatin.

VOKIETIJA UŽ LAISVĄ 

APSISPRENDIMĄ

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
į Maskvoje susirinko Krem- ir Pasaulinės Baltų Santal-
i liaus valdžios globojamas kos pirmininkas. pastarosios 
Taikos kongresas ir kad ja- vardu š. m. liepos 2 d. Hel- 

j me belgė prof. Rolin iškėlė sinky visų laisvojo pasaulio 
1 kovojančių dėl žmogaus tei- užsienio reikalų ministrams, 
; siu persekiojimą Sovietų Są- Europos Saugumo ir Bend- 
jungoje.. Čia norime tą žinią rajar javinio konferencijos 

, dai papildui. J dalyviams, įteikė notą Bal-
Tą klausimą toje pačioje tijos valstybių laisvės ir ne- 

' socialinio progreso ir žmo- priklausomybės atstatymo 
i gaus teisiu komisijoje iškė- klausimu. Vakarų Vokieti- 

lė ir JAV delegacija, kurio- jos užsienio reikalų ministe- 
je vra apie 150 atstovų. į rija į tai atsakė rugsėjo 21 d.

' Tos delegacijos’ vicepir- t(>Alu 
J mininkas kun. Mayeris per- 
i skaitė 7 asmenų pasirašytą 
j r aštą, kuriam vieni smarkiai 
! plojo, o kiti protestavo. Mė

ti nta 
et-.

Meyeriui sutrukdyti,
olzoifS

“Didžiai kerbiamas Pone 
Valiūnai, ponas Scheel. už
sienio reikalų ministeris, pa
vedė man atsakui i Tamstos

' 1973 m. liepos 2 d. raštą, 
i skai vti, nes jis skaitė ugiaa išgaliu Tamstą užtikrinti, 

nei leistas o minutes, bei n> kaf| j-?u pare}<,kįmu buvo
suspėjo perskaitvti iki galo. . / •....................1 J 1 * pasinaudota ir jis priimtas

Tame rašte smerkiamas dėmesin. Kaip Tamstai yra
kitaip, negu valdžia nori, žinoma, laisvojo apsispren- 
nalvojančių persekiojimas (]jmo principo įgyvendinimą 
Sovietų Sąjungoje ir remia- Federalinė vvriausvbė laiko 
mas tų persekiojamųjų lais- svarbiausiu
vių reikalavimas. ! riu“.

Kun. Mayeris sakė:

"Kai kurie iš mūsų ir mu
sų draugų yra buvę teisiami 
ir net kalėjime sėdėję dėl sa
vo įsitikinimų. Mes tai sako
me tam. kaid būtų aišku, jog 
turime teisę kalbė’i apie per
sekiojimus Sovietų Sąjun
goje“.

I

savo uždavi-

(E)

PAPALTIEČIAI JUNGT. 
TAUTOSE

Dabartinei Jungtiniu Tau-
tų sesijoj dalyvauja 3 pabal- 
tiečiai. Sovietų S-gos dele
gacijoje yra tariamasis Lie- 

Aišku. tokiam kun. Maye- tuvos užsienio reikalų mi- 
O ką darbiečiai žada? Juk vistiek jie nori ateiti į KADA PAGALIAU BAIGS rio pareiškimui ne visa de- nisterio pavaduotojas Vik-

Toks "netikrųjų" ieškojimas ir ju išskyrimas yra vpaė į valdži«ir vykdyti savo P-ogiamą. nors ir iškiltų visokių BRAŽINSKŲ BYLA? i 'e?aeiP I; ‘odėl kun' 401 a? Senkevičius ir taria- 
, . . --‘j- , , - -- • - . , . • f kliūčių 1 ; Mayeris dėl šventos ramv- masis Estijos užsienio reika-kenksmingas šiandien, kada ir šiaip musų tautai gresia . v. . ,. .. bl • •. ’ a- i,n-

s ' XT • - J K v • - r. . -- - : Jau kažin kiek kartu ati-■ Des atsake iš delegacijos Jų mimrtras \ aidikas Engė-
Neseniai darbo partija baigė savo metini suvaziavi- . • vadovybės. Tuo reikalu buvo ris.

. dėkojama Biazinskų b\ ia., gukviestas delegacijos posė-
Britanijos darbo partija buvo priešinga įsijungimui Dabar ji atidėta iki lapkri- dis. kuriame tedalyvavo a- Australijos delegacijoje 

' pie 100 asmenų, buvo labai yra jauna latvė Ilze Svenne,

politinės prievartos nešamas nykimo pavojus. O ką jau
bekalbėti apie išeiviją, kurios tarpe kone kasdien didėja mą, kuriame buvo nutarta, ką reikia daryti, 
mišrių šeimų skaičius. Negi mes turime jas ir jų vaikus i 
patys savo rankomis dar stumti iš lietuviškos bendruome-i 
nės. prie kurios jie ir šiaip labai nenoroms limpa?

O gal liausimės dainavę ir “Lietuviais mes esame gi-. kygeną Europiečiai . stokite? jun.kites, o kai ateis lai 
mę . nes $į himną patašė \okietis . auei\einas. Įkas. tai tada reikalaukite persvarstyti sąlygas. Iš tikro (

' jie nėra priešingi pačiam įstojimui, bet nesutinka su to-; 
. mis sąlygomis, kuriomis Britanija buvo priimta. Bendruo- 
1 menėje reikią griežtų reformų.
l i

“Revoliuciniu“ užsimojimu partija laiko pensijų pa- i 
į didinimą. Kai tik partija ateisianti į valdžią, tuojau pen- i 
siją viengungiams pakeisianti iki 10 svarų (dabar moka-1

.............................x , ma 7.75 sv.), o porai — iki 16 sv. (dabar 12.50 sv.).ir darbiečiai — įsskete akis, kai 1 parlamentą papildomuo-.
se rinkimuose vietoj mirusių ar pasitraukusių tų partijų j Švietimo klausimu partija pasisakė prieš privilegijas ! 
žmonių buvo išrinkti liberalai. ‘ * Į (ypač daug ginčų jau dabar kelia privačių mokyklų klau-;

simas).

" i į Europos Ekonominę Bendruomenę ir dabar tebesilaiko ^j0 13 geĮ ar įaj bU5 pas_ Pie įvo asmenų, ouvo iaoa
. ’ tokios pažiūros, nors Europos socialistai kritikuoja jos lai- .... . kaistas. 67 balsais prieš 3
H Vrcano • ^ ui- kutims kartas, is anksto ne- Maverio atsistatydimma

Pasaulis aplink mus
AR PROGRAMA TINKA LAIMĖTI RINKIMAMS?

Abi Britanijos didžiosios partijos — konservatoriai

Liberalams, tai mažajai partijai, šitoks pasisekimas 
davė pagrindo pradėti džiūgauti. Po karo ji niekada nėra 
turėjusi parlamente daugiau kaip 11 atstovų. Tas skaičius 
nukrisdavo iki 6. Jeigu konservatoriai ar darbiečiai parla
mente turėdavo labai kuklią daugumą, tai tam tikromis 
sąlygomis priimdavo i koaliciją ir liberalus. Liberalų pa
dėtis čia buvo tokia, kaip laisvųjų demokratų Vokietijoje.

galima pasakyti. . buvo priimtas.

II Australijos ambasados Ju- 
goslavijoje pirmoji sekreto
rė.

Partija nenormaliu dalyku laiko kai kuriuos sveika-: 
tos priežiūros klausimus. Dabar kai kurie'gydytojai dirba 
valstybei, bet tuo pat metu dar priiminėja ir privačius Ii- ‘ 
gonius. Tokia praktika turinti būti baigta. Tie. kurie pri
vačiai eina pas gydytojus, gauna tam tikrų mokestinhi 
nuolaidų. Valstybinėse ligoninėse būna tam tikras lovų ' 
kaičius, skiriamas privačiai besigydantiems. Žmonės tu-

tik apie parlamente^turi, daugiau atstovų. Padėtis, anot, ri mokėtį už vaistus. Visą tokią praktiką žadama panai
kinti.to vokiško posakio. Maedchen fuer alles (viskam tinkanti 

mergaitė).
Liberalai, žinoma, norėtų būti didelė partija ir par

lamente sudarvti dauguma ir valdvti krašta. Dėl to būsi- 
miems rinkimams statys daugiau kandidatų. Jei neteks 
valdyti, tai gal bus bent stipri trečioji jėga. nes darbiečiai 
jau pareiškė, kad jei jie laimėtų rinkimuose, tai su libera
lais nesudarinės jokios koalicijos. Konservatoriai dar ža
da pažiūrėti.

Sekasi liberalams tuose papildomuose rinkimuose, 
tur būt, dėl to. kad jie nevaldo ir abi didžiąsias partijas 
kaltina pažadų netesėjimu. Taip yra — tos partijos prieš 
rinkimus vis nesigaili beveik aukso kalnų. Darbiečiai ža
dėjo pristatyti naujų ligoninių, universitetų, pasirūpinti 
tais. kurie gauna mažus atlyginimus. Kai atėjo į valdžią, 
turėjo pasirūpinti prekybos su užsieniu balanso nuosto
liais. nuvertino pinigus, ir iš visų planų išėjo šnypštas. 
Atėjo konservatoriai su pažadais tuojau pat sustabdyti 
gaminių kainų kilimą, bet jiems nepasisekė. Dabar darbie
čiai jau sako: jeigu mes ateisime, tai, žiūrėkite, ir vėl rei
kės imtis nemalonių priemonių išlyginti užsienio prekybos 
nuostoliams, kurie vis didėja, ir partija tuoj pat pasidarys 
nepopuliari. O liberalai yra nežinomieji, jie dar nevaldė.

Abejotina, ar jiems galėtų pasisekti paimti į rankas 
valdymo vadeles. Darbiečiai. be abejo, galėtų laimėti.

ThęĮruĮhąĮMMrt 

Įhemurderous 

meCuRerVigllant during

1 -• 1 1' • 1• J J a r įingsaboard

Krašte vis trūksta namų. Dideles statybos išlaidas 
sudaro žemė. Dėl to žadama nacionalizuoti statybai reika- 
ligą žemę, taip pat leisti savivaldybėms perimti savo ži
nion visus gyventi nuomojamus namus, kontroliuoti butų 
kainas.

Numatoma nacionalizuoti visus žemės gelmių mine
ralinius šaltinius, uostus, laivų statyklas, aviacijos, vaistų, 
kelių transporto ir kitokią pramonę. Kai kurias įmones 
žadama atpirkti, kitas saugoti, kad ju neperimtų užsienių 
biznieriai, trečias kontroliuoti tais atvejais, kai jos nori 
likviduotis ir padidinti bedarbių skaičių.

Iš daugiau uždirbančių žadama imti daugiau mokės- ; 
čių.

Kad būtų daugiau pinigų programai vykdyti, norima 
miliardu svarą kasmet sumažinti karines išlaidas, taip pat j 
panaikinti savas ir amerikiečių atomines bazes Britanijoj.

Tai tėra programa, ne rinkiminis manifestas, bet ji 
daug ką gąsdina. Nacionalizavimas, pramonės ir namų į 
kontrolė ar perėmimas, mokesčių padidinimas turtingie- i 
siems. žinoma, gąsdina tuos. kurie žadami paliesti. Kas ! 
nieko neturi ar maža teturi, to baimė neima. Bet darbie
čiai jau žino, kad jų užsimojimai nusavinti, kontroliuoti, ; 
suvaržyti, apmokestinti yra susiję su nemaloniais reiški- 

t niais. Kai tik kapitalai pajunta sau pavojų, tai jie. kur tik ,

•American

controntation on

1:1 SSt b; I

Marma’sVlneyart

******
*****

******<^ * * * * * *****
******
********** ^

bent visokie apklausinėjimai rodytų, kad tarpais jie po-, .........................
puliaresni už konservatorius, kurių visokios varžomosios ?al,ma; ,ls.1.man’ ,'s apkartos ar perkeliami kitur. O kai 
priemonės ir ypač prekių kainų nuolatinis kilimas prade-i kai’Palai išplaukia kitui. \\naus\be prispaudžia bėdos 
da stipriai įgristi. I S. Baltaragis

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka lba parašyta knyga apie Simo Kudirkos 
tragediją. Tai jokiu rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz 
mui ir jį išdavusiu JAV admirolu, kapi tonu ir kitu biurokratu gėdai Įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95. bet Keleivio administracijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valsf;jos gy ventojai dar primoka 21 et. mokesčio.
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KAI SKAITO BAIK

TAS 0UONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas
NEW YORK, N.Y. ALTOS SUVAŽIAVIMAS

I
Pagerbs dr. D. Jasaitį 1 Lapkričio 17-18 dienomis 

Chicagoje Sheraton - Mid- 
Žymiam visuomenininkui wav Motor Inn., 5400 So. 

dr. Domui Jasaičiui, sulau- Cicero Avė., susirinks A nie
kusiam 75 m. amžiaus, pa- rįkos Lietuvių Tarybos na-: 
gerbti lapkričio 11 d. 1 vai. rjai. Tai bus metinis šuva-’ 
po pietų Apreiškimo para- žiūrimas. todėl jame bus 
pijos salėje rengiama* po-, duota atliktų daibų apyskai-1 
būvis. ta, ji Įvertinta ir numatytos!

gairės ki ų metų veiklai. į 
Jame kalbės Stasys Lūšys j

iš Bostono ir Juozas Laučka Dr. Jonas Genys praneši

M

Gertrūda ir Povilas Dargiai

G. ir Dargių radijo šeimyna
Laikui bėgant, kartas nuo 

kaito reikia sustoti ties 
Pittsburghu, Pennsvlvanijos 
valstijoje, kuris net mūsų 
dailiojoj literatūroj jau se
niai išskirtas iš kitų miestų. 
Rašytojas Stepas Zobarskas 
Lietuvos nepriklausomybės 
metais yra davęs mums no
velę atminty pasiliekančiu
vardu — ”Doleris iš Pitts
burgho“. Tas doleris buvo 
ypatingas, ypač išryškintas 
autoriaus gyvu pavaizdavi
mu dolerio vaidmens lietu
viškame kaime. „Doleris iš 
Pittsburgho“ ir šiandien te
bėra gyvas.

Nuo tada Pittsburbhas. iš
skirtas iš kitų miestų, nebe- 
nuslysta nuo mūsų dėmesio 
nė daugeliu kitų Įvykių, ku
rie būdingi tik Pittsburghui. 
Čia turiu mintyje Pittsbur
gho radijo stoti WPIT, iš 
kurios kas sekmadieni 
12:30 vai. dienos pasigirsta 
lietuviškas sveikinimas:

„Laba diena, gerbiamie
ji ! Kalba Povilas Dargis“.

1 aigi, be „Dolerio iš Pitts- 
1 urgho“ dar yra Pittsburgho 
radijo lietuviškoji valandė
lė. Ši valandėlė atsirado 
jau 1932 metais, yra seniau
sia lietuvių išeivijoje Ame- 
rikoje, atsiradusi maždaug 
kartu su Margučio radiju' 
Chicagoje.

Kas būdinga šiai valandė
lei dar, kad ją pradėjo ir dar 
dandien tebeduoda jai pil
ną gyvybę Povilas Dargis. 
Tą valandėlę pradėjęs stu
dentavimo metu. ją išaugi
no iki per 40 metų jos gyva
vimo. Povilas Dargis ir pats 
šiandien jau žymus ir dau-, 
giašakis visuomenės veikė-! 
jas. Įsirikiavęs Į stambiuo-, 
sius lietuviško gyvenimo šu
lus, taigi, ir skambus ne vien 
per savo lietuviškąją radijo 
valandėlę.

Kalbant vien apie ši P. 
Dargio kūrini, reikia pasa
kyti. kad šioje lietuviškoje 
radijo valandėlėje yra su
kurta plati šeimyna, kiek
vieną sekmadieni aprėpia
ma oru. lietuvišku žodžiu. 
Tai yra šeimyna, susidedan
ti iš Pittsburgho. Pennsylva- 
nia, Ohio ir W. Virginia 
daugelio klausytojų.

Kalbant jau apie radijo 
valandėlės šeimyną, visai 
laikas papildyti, kad prie

šios P. Dargio valandėlės 
pastovumo, gyvumo ir apla
mai kokybės labai daug pri
sideda jo gyvenimo draugė 
Gertrūda Dargienė. Nuo a- 
biejų Dargių vedybų 1929 
metais jie sukūrė gražų ir 
visuomenini židinį, vienas 
kitą papildydami visuome
niniame - kultūriniame dar
be. Gertrūda ypač kompe
tentinga pagelbininkė savo 
vyrui, nes turi muzikini pa
siruošima. vra gabi smuiki- 
ninkė. tai reiškia— geriau
sia patarėja ir vadovė meni
nėms radijo valandėlių da
lims.

Tautinės šventės, istori
niu Įvykių ir asmenybių su
kaktys. Lietuvos laisvės by
la, lietuviško žodžio gyvybė 
— daina ir paskaitos banga
vo ir tebebanguota oru. tik
riausia, paties Praamžiaus 
palaiminimu. Tik taip gali 
būti išaiškinama abiejų Dar
gių — Gertrūdos ir Povilo— 
tas neišsenkantis noras, tvir
tas ryžtas, nejlenkiama va
lia nėr daugiau nei 40 metų 
atliekant laikrodžio tikslu
mu pačių prisiimtą darbą.

Sau duotame pasižadėji
me „lietu viai- turime ir būt“ 
abu Dargiai jau daugiau nei 
2.100 kartų aneliuoia iš 
Pittsburgho radiio stoties i 
visus lietuvius: „...ta garbe 
gavome užgimė, Kai ir netu-, 
rim leist pražūt“. j

f
Su ta dvasia Gertrūda; 

Dargienė vadovauja, kaip! 
pirmininkė, Lietuvos Mylė-į 
tojų Draugijai, o Povilas 
Dargis. kaip iau žinom, yra 
priešakvie didžiojo Susivie- 
niiimo Lietuviu Amerikoje, 
kaip ilgametis— net 18-tus 
metus — prezidentas. Ir čia 
jie yra tie navvzdmgieii vi
suomenininkai. kuriem kiek
vienas geros valios lietuvis 
turi linkėti tik gero ir eiti 
šaukiamon ju talkon. Be a- 
beio. teeina pirmoj eilėj tie. 
kurie girdi lietuviška valan
dėle. perduodama Dargiu iš 
Pittsburgho, o toliau tesu’ju- 
da ir tie, kurie yra įsirikiavę 
ten. kur vadovauja Dargiai 
retai matomu pasišventimu. 

Astikas B. Cukuras

Indėnai Manhatteno sal$ 
(dabartinį New Yorko cent
rą) pardavė olandams už 
$30 vertės papuošalus ir 
drabužius. Dabar ten už pė
dą žemės moka apie $500.

iš Washingtono.
i

Meninę programą atliks 
į pianistė Julija Rajauskaitė- 
. Petrauskienė ir aktorius 
į Henrikas Kačinskas.
I

Klebonas kun. Pranas 
Raugalas dalyvius pavaišins.

A. Kuprevičiaus koncertas

Pianisto Andriaus Kupre- 
• vičiaus koncertas bus lapkri-( 
1 čio 10 d. 5 vai. popiet Town 
! Hali salėje.

„Darbininkas“ naujose 
patalpose

: apie Europos Saugumo
fercnciją. Bus renkama 
nauja vadovvbė.

kon;
iri

lapkričio 10 d. 7-10 vai.• I
atstovų ir svečiu priėmimas
Altos patalpose. 
63rd St.

2000 W.<

Suvažiavimo pradži; 
17 d. 9:30 vai.kričio

Šią savaitę „Darbininko“ j 
redakcija ir spaustuvė persi
kelia i naujas patalpas Kul
tūros Židinv. 341 Highland 
Blvd., Brooklvne.

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Į Bostono tautiniu šokių sambūrio vyresniųjų grupė su savo vedėja Ona Gaškiene. .5: dalvvauja 
^P~ Bostono Tarptautinio Instituto rengiamoj Pasaulio šventėje ši penktadieni, lapkričio 9 d. 9 vai. 

G'to. vaj." p|a£jau apįe šventę 7-me puslapyje.

Bendri pietūs 1-2 vai.

1 l apkričio 18 d. 10 vai. ry- piim. F. A avorosky,
to bus pamaldos šv. Krv-i vicepirm- p. Krasauskas, fin. 

! žmus parapijos bažnyčioje, • se^r. A. Daukantas, sekr. V. 
Į JS57 So. Wood St.. ir lietu-! Višniauskas; direktoriais:
, vin evangeliku bažnyčioje. Kacėnas, I. Piontek. J. 
• 6641 So Trov St Eacmen, P. Aukštikalnis ir

• A. Aukštikalnis. Pareigas

Kultūros Židinio atidarv-

CHICAGO, ILL.

Pasibaigė A. Dargio paroda

Ji buvo atidalyta spalio 
12 (L Jaunimo Centre. Su 
dail. A. Dargio kūryba su-

mo balius bus gruodžio 1 d. sirinkusius supažindino dail.
Jo meninėje programoje da- A. Valeška. Žodi tarė ir pats 
lyvauja rašytojas Antanas A. Dargis.. Dauguma atsi-
Gustaitis. kur bus ir jo knv- , i- • • v , • •• , . .gos "Saulės šermenys“ pri- Iant.'usiu-'“ buv0. v.vrgnl° kiu jiems maloniai ten pra 
Jtatvmas amžiaus. Jaunesnio amžiaus leisti žiemą.

, klausėsi tuo pačiu metu ra- * * *
šytojo Cinzo paskaitos. O ki-

LONG ISLAND, N.Y. tur sukinėjosi moksleiviai.
' tame savęs

Suffolk klubo susirinkimas angliškai.

DIDŽIUOJASI SAVO 

KILME

Seno Keelivio skaitytojo 
Uoginto (Palmerton, Pa.) 
sūnus išsirašė A. Rukšėno 
Day of Shame ir L. Dovy d ė- 

Will Conųuei thepradės eiti sausio mėnesį, i no 
Spalio 6 d. buvo minėtos World.

organizacijos metinis ban
ketas. Jame malonu buvo Savo angliškai rašytame 
sutikti buvusius gardneriš- laiške jis pagiria Keleivio 
kius. dabar gyvenančius Ca- antikomunistinę laikyseną 
pe Code, Bronę ir Aleksą ir apgailestauja, kad yra to- 
Juškas. Jie netrukus išva- kių. kurie tik savo krašto ir 
žiuoja Į St. Petersburgą, FL. i laisvės netekę tesupranta 
kur nusipirko namus. Lin- tikrąjį komunizmo pavojų.

Mirė Jonas Konstantina- 
vičius. 67 m. amžiaus, ir 

kalbėdamiesi ščervinskis, 82 m. ' kais iš tikrųjų vra panašus
■ ,............................• Lukaševičiai atšventė sa- i 2^'JT

Suffolk apskrities Ame- ^.° oficialios dalies pirm. vo vedvbinio gyvenimo 40 ’ nėriau. . > ia ai
rikos Lietuvių Piliečių Klu- Baliūnienė pakvietė, daly- metų sukakti.
bo susirinkimas Įvyks lap- vi us n a rodą apžiūrėti ir pa- 
kričio 11 d. 2 vai. popiet vo- sivaisinti. 
kiečių Steuben Hali salėje,
6 Brightside Avė., E. North- 
port, L.I., N.Y.

Paroda buvo 
spalio 21 d.

uždaryta

Garniškis

WATERBURY, CONN.

(Brightside Avė. praside- SLA moterų kuopos sukaktis 
da iš Larkfield Rd., prie
LIRR pervažos).

Susirinkime paskaitą apie 
grybus skaitys dr. J. Gailiū- 
nas iš Conn. Prelegentas pa
pasakos. kurie grybai yra 
geri ir kurie yra blogi.

Mūsų apylinkėje grybų 
netrūksta, todėl grybautojai 
yra kviečiami atsilankyti.

Ta pačia proga bus gali
ma Įstoti ir Į klubą. Klubas 
plečia savo veiklą. Savo tu-

Puikios vestuvės

OT . A . Spalio 20 d. Waterburio
SI A 34 molera kuopa nu- ,jetuvj jjos bažnvžio.

nėjo savo 50 metu sukakti. Anson;jos Hebonas
Ta proga ja gražiai pasvei- 
k‘nn SLA prezidentas Povi
las Darris. Gražiai sveikino 
ir Naniiemi redaktorius M. 
Gudelis, tik be reikalo jis ta

lestauju, kad ten. kur aš gi
miau ir augau, lietuvių ma
žai tebuvo. Vėliau 20 metų 
tarnaudamas oro pajėgose, 
mažai teturėjau progos lie
tuviukai kalbėti“.

Laišką Joseph Ogint bai
gia šitaip:

„Dar kartą 
lietuviu laisvė 
kvma“.

ačiū už gyvos 
: vilties palai-

HARTFORD, VONN. 

Buvo graži tautų šventė

i Tokia šventė, kurioje da- 
As noriu tikėti, kad A- lyvavo apie 40 tautu, tesėsi 

merika neis taip toli. Juo nuc) spaijo 15 iki 20 d. Kiek- 
STerčiau Amerika supras, viena tauta rodė. ką ji suge- 
kad „sambūvis“ su bolševi- bėjo: savo diabužius, val

gius. į . airius medžio ir ki
tus dirbinius, šokius

didžiuojuosi lietuviška kil

me. Mano žmona yra iš Vil- 
prašysiu jus pamaus. Aš 

galbos aprūpinti mane lite
ratūra. kad galėčiau išmok
ti lietuvių kalbą. Aš apgai-

šokius. dainas.

Neatsiliko ir lietuviai — 
gražiai pasirodė.

Kad tokia šventė Įvyko, 
didelė padėka priklauso šio 
miesto majorui.

Luckienė

Sabulis sutuokė A. A. Ma- 
žula’fvte su A. A. Džnkčio- 
ri” Tai bus viena gera lietu- 
vi-ka šeima daugiau. Po ves-’

...... . tuviniu anetory bažnvč’o.’e
pro-a panaudojo kai kam b. , Maž,!

; bp’ Sta^ė P''ot'/.i’oripr>ė Wa- 
J terburvje Hab'dav Seasons 
j restorane surengė nuota sve- ■ 
I čiams. kuri" buvo labai p-a u-l 
i m t? visų kampelių susirin- 

;u.
aunaia’ 1’etuvi^kai š°i- 

visi linkėjo daug lai- 
sve’katns ir k’f" "erv-l

gnybti.
Šiaurys

ŠOKIU MOKYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
• ku«

Amerikos ir KanadosĮ r
rimus du sklypus parduoda tautiniu šokiu mokytoju su

važiavimas ivvks Chicagoieir ieško visiems lietuviams 
geriau prieinamos vietos. 
Nupirkę sklypą, statysime 
savo namus, o namų savinin
kai bus lietuviai, kurie oirks

lapkričio 23-24 dienomis.
Suvažiavimo motu bus

o vpeč kad visi Iietu- 
i vicVfli ka’bėtu.

Sekmadieni ve°*”vin min
ta buvo tęsiama Mažulaičiu 
sodvbriie.

? Tai buvo tikrai šaunios 
I lietuvi škos vestuvės.

rinkta nauia vadovybė, ap
tartas 5-sios tautinių šokiu 
šventės repertuaras ir kiti 

Šerus. Čia lietuvių skaičius reikalai.
labai didėja, nes visi bėga!
iš netoli esančio didelio Visi tautiniu šokiu mokv-
miesto, ieškodami ramesnės toiai kviečiami suvažiavime J 
vietos gyventi ir artėjan-1 dalyvauti ir kurie dar neuž-j 
čiam gyvenimo saulėlydžiui, sb egistrave. prašomi nedel-j 
praleisti. j«;ant registruotis pas Ireną!

i šilingiene. 7222 So. Whino- 
Iki malonaus pasimatymo! le Avė

Bagdonas 

VLIKO SEIMAS

Klubietis Tel.

Vliko seimas ivvks Toron [trieili, rvfijuu-|, « j-ve. Chic^n. III. 60629.1te Igruod™ ’’2 d,!en°m,;5 
: (312) HE4-8444. !,Ja™ Draugo“ redak o-,

Mūsų žemėje kasdieną 
gimsta 324,000 žmonių. Iš 
jų kasdien dėl bado miršta 
10,000, dėl kitų priežasčių 
123,000, todėl kasdien pri
auga 190,000 žmonių.

’ rius Bronius Kviklys sutiko ! 
skaityti paskaitą su iliustra- i 
cijomis, tema „Lietuvos ru- J 
sifikacija“, o apie žmogaus! 

. . 1 teises okupuotoje Lietuvoje I
Lietuvių vasarnamio nauja paskaitą skaitys dr. Kazys!

valdyba Kalvelis. Bus paminėta Vii-!
ko trisdešimties metų sukak- 

Ji išrinkta šitokios sūdė- tis ir kt. , i

Tautinių Šokių Institutas 

GARDNER, MASS.

Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti

BANAIČIO OPERA

„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

3-se plokštelėse
Tai geriausia dovana bet kokia proga! 

Plokštelių kaina tik $15.00

Paštu, kartu siunčiant ir čeki, užsakoma šiuo adresu: 

Lithuanian Opera 
6905 So. Artesian Avė.
Chicago, Illinois 60629
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Iš okupuotos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

įdomios pabiros
Kas turi gydyti alkoholikus?; ralienės pasirašytą kalėdini 

į sveikinimą — 65 dol., už 
Mussolinio pasą — 3.000

1 Normaliai tiek Londone, I romacha tėra tik mergaitė,
J tiek Ciuriche per dieną iš* sutikta ant Nevėžio tilto, 
vienų rankų i kitas pereina Jos ar jų neužmirštamos a-’ 
tik kelios tonos aukso. kys lydėjo autorių visuose J

pasaulio keliuose, o ir—„il-
Vokiečių studentai į JAV

_ i

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA. Janinos

Virgilijus Noreika dainuos. 

Vakarų Europoje
i

Vilniaus operos solistas' 
Virgilijus Noreika išvyko į; 
Vakarų Europą ir gris tiktai 
gruodžio pradžioje.

Jis pakviestas i Maskvos 
Didžiojo teatro trupę, kuri 
ištisą mėnesi gastroliuos 
garsiojoj Milano Sc-aloje. Iš 
ten jis vyks i Rytų Berlyną, i 
kur dalyvaus dviejuos spėk-| 
tukliuose.

Pirmą kartą jis pakviestas1 
dainuoti ir Hamburgo ope-l 
roję „Rigoleto“ spektaklyje. ■

Atidengtas antkapis 

poetui Jovarui
I

Šiaulių kapuose yra palai- į 
dotas poetas Jonas Kriščiū-į 
nas - Jovaras. Šiomis dieno
mis ten atidengtas antkapi
nis paminklas — granitinė 
figūra, vaizduojanti poeziją. 
Paminklą sukūrė Šiaulių 
Pedagoginio Instituto do
centas skulptorius Toleikis 
ir archntektė Žukaitė.

Prie kapo Šiaulių miesto 
literatai pasodino baltaka
mieni berželi.

Ta proga kultūros namuo-i 
se Įvyko literatūros vakaras.

Gražiojo Jurbarko dėmės

Algirtas Berželionis Lite
ratūra ir Menas žurnalo spa
lio 20 d. laidoje rašo, kad 
gamta Jurbarkui nepašykš- 
trjo grožio, kad mieste dygs
ta penkiaaukščiai mūrai, 
kad pastatui nauji miesto 
kvartalai, nes šiandien ten 
gyvena daugiau kaip 10.000 
žmonių. Bet daug karčių 
minčių kyla. kai paklaidžio- 
ji senojo parko takais:

„Gaila žiūrėti i apleistą, 
užverstą lapų krūvomis, ša
komis. sudaužytų stiklų šu
kėmis, pasiilgusi šeimyniš
kos priežiūros parką“, skun
džiasi Berželionis.

Nekaip atrodančios ir ka
rių kapinės. i

I
„Ateini prie V. Grvbo me- 

morialinio muziejaus, o čia,; 
salėje su eksponatais, nosį 
kutena... iš virtuvės sklin
dantys kvapai.“

„Lietuvos“ sambūriui 

sekėsi Belgijoje
I

Dainų ir šokių ansamblis' 
„Lietuva“ buvo pasiųstas ii 
Belgiją kaip Sovietų Sąjun-į 
gos reprezentantas. Rugsėjo Į 
viduryje ansamblis gastro-i 
liavo Briuselyje. Įvairūs jo' 
choro ir šokių grupės pasi-j 
rodymai turėjo didelio pasi-' 
sekimo ir esą plačiai aprašy-į 
ti ir gerai Įvertinti Belgų, 
spaudoje. Ansamblio vado-1 
vas vra Pranas Budrius.

I
Drauge su ansamblio pa-* 

sirodymu Belgijoje buvusi!
ir Lietuvos dirbiniu — kili- *■ ! 
mų. gintaro papuošalų, ke
ramikos. grafikos paroda. 
Belgijos ii- Sovietų Sąjungos 
draugija išleidusi specialų 
mėnesinio žurnalo numeri, 
skirta Lietuvai.

(E)

Kameriniam orkestrui 

sekėsi Vengrijoje

Lietuvos kamerinis or
kestras grižo iš savo dešim
tosios koncertinės užsienio 
kelionės. ŠĮ kartą jis viešėjo 
Vengrijoje, kuri garsėja sa
vo muzikinėm tradicijom.

Vilniečiai ten buvo nuvy
kę Į kasmet rengiamą „Bu
dapešto muzikinę savaitę“. 
Šiemet ji buvo skirta Budos 
ir Pešto miestų (dabar 
Vengrijos sostinės) susijun
gimo 100 metų sukakčiai pa
minėti. Toje šventėje daly
vavo muzikos kolektyvai ir 
solistai iš Įvairių šalių.

Žymus kritikas Brojeris 
vengrų laikrašty apie Lietu
vos kamerini orkestrą taip 
parašęs:

„Būdingiausi šio kameri
nio orkestro iš Lietuvos 
bruožai yra puikus ansamb
liškumas. subtilus artistišku
mas, mokėjimas taikyti la
bai plačią muzikiniu išraiš
kos priemonių paletę“’. «

Be sostinės, orkestras kon- Į 
certavo dar 4 Vengrijos; 
miestuose. Orkestrui vado
vauja Saulius Sodeckis.

Lietuvos muzikantai groja 

Olandijoje

Vilniuje leidžiama „Tie
sa“ spalio 23 d. rašo. kad Į 
Olandija išvyko Vilniaus M. 
K. Čiurlionio vidurinės me
no mokyklos styginių instru-, 
mentų orkestras, vadovauja
mas nusipelniusio artisto' 
Sauliaus Sondeckio. Ten or
kestras turės Įvairiuos mies-' 
tuose 10 koncertų.

Orkestras ten pakviestas 
dalyvauti draugystės su So
vietų S-ga mėnesy. Per tą į 
mėnesi ten vyks Įvairūs So-; 
vietų S-gai skirti renginiai, į 
jų tarpe ir paroda, kurios- 
tema — Sovietų S-gos švie-i 
timo sistema. (

J
Čiurlionio mokykla jau 

seniau pasiuntusi Į Olandiją 
savo mokinių grafikos dar
bų. kurie rodomi Įvairiuose 
miestuose, o mėnesiui pasi
baigus, jie bus padovanoti 
Delfto muzikos mokyklai. 

Daktaro laipsnis už bulves

Agronomas Juozas Tvla 
apgynė disertaciją „Bulvių 
kultūra Lietuvoje“ ir gavo 
žemės ūkio mokslų daktaro 
laipsni,

Dr. J. Tyla dirba Lietuvos 
Mokslų akademijos žemdir
bystės instituto Vokės sky
riuje. Jis yra 50 m. amžiaus, 
kilęs iš Rubikių kaimo. A 
nykščių rajono. 

Koichozininkų pensijos

Pasak "Lietuvos Ūkis“ 
žurnalą, mažiausia kolcho
ziniu ko senatvės pensija y- 
ra 20 rublių. Didžiausia pen
sija iki 1965 m. buvusi 102 
rubliai, bet nerašo, kokia y- 
ra dabar. Pensijų vidurkis 
1973 m. sausio 1 d. buvęs 
28 rubliai 68 kapeikos.

Pastaraisiais mėnesiais 
Britanija pradėjo skųstis al- j 
koholizmo nelaime. Daugėja 
alkoholikų, ir dalis tų la-Į 
blausiai kritusių gydoma. ‘ 
bet po savaitgalių Į fabrikus' 
neateina dirbti nemaži kie-i 
kiai tokių, kurie dar nėra i 
visiški ligonys. Kas nors tu-' 
ri susirūpinti. ;

Kraštą valdančios konser
vatorių partijos suvažiavi
me alkoholikais susirūpini
mo parodė jaunieji konser
vatoriai. Ką gi kita darysi 
su tais girtuokliais — juos 
reikia gydyti- O kur gauti 
lėšų, kuriu visiems reika-J 
lams nepritenka? į

. J
Jaunieji konservatoriai 

galvoja, kad gydyti turėtų į 
tie, kurie susargdina, bū-, 
tent, alkoholinių gėrimų ga-; 
mintojai —alaus bravoru ir; 
degtinės varyklų savininkai) 
ir bendrovės.

Be abejo, toks jauniklių; 
išsišokimas nemalonus vy
resniesiems. Juk alaus da
ryklos Guiness vienas atsto
vų, Jonathan Guiness, vado
vauja dešiniųjų konservato-Į 
rių sąjūdžiui Mondav Club. ( 
Suvažiavimui pirmininkavo;
ponia Smith, kurios šeima 
Tadcasteryje turi alaus bra
vorą. Vienas iš partijos pir
mininkų, sir John Taylor. 
turi bravorą Keighley mies
telyje. Taigi beprasmiška 
raginti juos duoti lėšų alko-' 
holikam;

gesys išvysti žvaigždėtą tė-:XT _ _
'viškės dangų, apgaubusį U a, ,

d vL,.. ’asyiojus Gabrielę Petkevi-
apie

Kaip mūsiškė kapotinė gimtąją žemę“. Visur jis; ...^ BaJi s Jur(y-
dol., uz panaudotą J<Mue- Lietuvių Enciklopedija tvir- ^ąvo Andiomachos; ju šv^ta j-jf
lmos Kennedienes - Onasie- tjna taikos metu karinome-j Įsą. vaizduote atgaivina
nes čeki — 100 dol.

Italų paštas

i imu. i.ivli. nu, mi/n.v , - . . .. UIS., kalHU $0.00.
nės divizija vra tarp 5,000! auksinių dienų praeiti, ir jis „AI

, ir 8,000 kariu. O Vakarų Į taria: „Visos Kalifornijos MES VALDYSIM PA-
. . .. ___ 1________________________ ............................ CAI I ’ T Omnvls

Paštai, tur būt, niekur pa 
šaulyje nėra perdaug pavyz- j juoti iki 30.000 vokiečių stu- 
dingi, ir kiekvienas kraštas! (lentų, kurie yra tinkamai 
turi savo kabliukus netvar-' pasiruošę, bet negali patek- 
kai pateisinti. Vienur men-; ti i aukštąsias mokyklas sa
kai apmokamiems laiškane- vo krašte, nes nėra pakan- 
šiams nusibosta per dieną kainai vietų. Dar praeito ka- 
klampoti, tai jie kai ką ati--ro neužmiršusi amerikietį 
deda rytojui. Kidur tų laiš-j tokia galimybė, ko gera. net 
kanešių per maža ir dėl to, ir išgąsdins: štai kiek divizi

jų vokiečių suvažiuotų !
Bet tie vokiečiai, jei bus 

sutarta, nesusitelks vienoje 
vietoje, taigi nesudarys ir di
vizijų. Antra, pats sumany-

kad kitokiose tarnybose bū
na didesni atlyginimai. Tre
čiur gal nėra tvarkos dėl to, 
kad toks jau žmonių būdas 
— viską leisti pro pirštus.

Tai pastarajai kategorijai
mas vykdyti toki planą yra

L. Dovvdė- 
II to
limo

Švelnumas nugali visa. 
Netvarka akis bado, bet bet pats yra nenugalimas.

nuo jos dar niekas neapako. L Tolstojus

Priešingai, bravorų savi
ninkai kelia klausimą, kad 
neatidėliojant reikia pakelti 
alaus kaina. i

I
i

Pinigas už garsią pavardę j
i

Už mūsų parašus, be abe-Į 
jo, niekas neduotų nė sulū ' 
žusio cento (nebent pasira
šytume čekyje...).

Tačiau yra parašų, kurie, 
verti pinigo. Pinigas moka-! 
mas už pačius parašus dar J 
didesnis, jei tas parašas yra į 
po laišku, o didžiausias, jei 
žymus žmogus yra pasirašęs 
koki nors istoriškos vertės 
dokumentą.

Štai varžytynėse prez. 
Kennedi nužudžiusio Lee į 
Harvey Osvvald motinai ra
šytasis laiškas buvo parduo
tas už 1.250 dolerių, Napo
leono laiškas imperatorienei 
Josephinai už 5,000 dol., 
Karlo Markso — už 1.335, 
Jurgio Vašingtono — už 13. 
500 dol.. Einšteino — už 13. 
000 dol.. amerikiečio rašyto
jo E. A. Poe — už 3,500 dol.

Bet kainos, žinoma, pame
čiui keičiasi štai prieš pen
ketą metų moteris surado ir 
už 3,000 dolerių pardavė 
laiškus D. Garrick, E. Fry, 
Jonathan Svvift ir John Mil- 
ton. Dabar, sako. jau už 
kiekvieno tų asmenų laiškus 
ji būtų galėjusi gauti po to
kią sumą, už kurią ji parda
vė visus.

I
Už Kristupo Kolumbo pa-j 

rašą mokama iki 4.000 dol.. | 
už laišką su jo parašu — 
22.500 dol.. už jo pasirašy
tą dokumentą — 45,000 do
lerių.

Už Ian Fleming knygos; 
„Casino Royale“ piimosios 
laidos egzempliorių moka
ma 75 dol,, už Britanijos ka

sieloje4
Tai vis—gaivi romantika,.

tarsi iš senovinių laikų, lei
džianti valandėlę pailsėti po 
mūsų dienos Įkyraus mašinų 
triukšmo ir muitininkų ir 
fariziejų erzelio.

Leidinio redaktoriaus Ber
nardo Brazdžionio žodžiu: 
„Novelėje jis labai vertino 
fabulą, intrigą ir vaizduoja
mus personažus. Pasakojo; 
paprastai, kartais net šalto-' 
kai, bet su tam tikru paslap-

i tingumu, žmones ir ivvkius

UER
■ >, /? n a

WE WILL
THE VVORLD by Liudas 
Dovydėnas, 217 psl., kaina 
$5.00.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I tO- 

psl., ka.ua ...... $2.mas, 300

(

ATSiMINiMZi. 
TYS, dr. Kazio
ii tomas, 336 psi.

J R M Z N- 
O T -r*karna g*o.

pridengdamas tam tikra,, 
mįslingumo skraiste, misti
kos prieskoniu, baigdamas; 
nepaprasta, kartais neitikė-;

ne vyriausybės, bet o 
gal būtų priskirtini italai, pozicinės krikščionių demo- 
kurių paštininkai balandžio kratų partijos sluoksniuose.
mėn? net 22 dienas streiką- Vokietijos aukštosiose mo- . .. ,
vo. Bet ir prieš streiką ir po kyklose dabar studijuoja a-į atomazga, išdava liki-,
streiko netrūko ir netrūksta pie pusė miliono jaunuolių, ’ mo— !
skundų, kad kartais reikia ir kasmet pritrūksta vietų Į-į

kilęs IJŽSAKl A! . 
TIKTAI PE;

OJ

I N T E R T R A D E 
E X PRESS (’OP.P. 
GERBTU V

I LIETI VA
GERESNE NEGI'

ŠIOL
SPECIALIAS RUBLIŲ 

CERTIFIKATAI ‘

„Laiškuos Andromachai“ t
— nemaža skaisčios lyrikos

norinčių ir pasiruosusių. Bet ’• nudį.)a^ kančios visa kūrini, j 
vyriausybė ir švietimo įstai-i Didesne knygos dali suda-, 
gos linkusios galvoti, kad '? Piancūzu, indu. giankų ir:
reikia plėsti savo mokyklas,! klt« =»utor.u poezijos ir pro- 

žo* vertimai. (
Visas leidinys yra rikiai 

nuoširdus leidėjų ir redak
toriaus. o drauge ir visu) 
skaitvtoių Paskutinis Sudie' 
tragiškai žuvusiam rašyto-•:

džiaugtis, jei laiškas pasie- stoti ne 30,000, bet 50.0001 —y:—y'*““7-1
kia adresatą net per pora 
mėnesių, nes nemaža būna 
atsitikimų, kad jie visai ne
ateina, net ir telegramos 
dingsta.

Bėda, kad paštininkai 
mėgsta neateidinėti Į darbą, j 
Paštuose nemaža dirba pie-• 
tiečių. kurių rajonuose dau
giau skurdo, Tai jie, sako, 
Įpratę šiaip taip prasistumti 
ir nerodo noro sąžiningaiI

o ne svetur jaunimą siųsti.
Jonas Gvardijonas

L A I Š K A I 

ANDROMACHAI

I

ongi-

IN 1

IKI

RADĘ

Tai Juozo Tininio
nali kūryba ir kitų autorių 

dirbti. Patekę Į šiaurinę ar| prozos ir poezijos verti
mai. Išleido „Lietuvių Die
nos“. 100 psl. Dailininko
Alfonso Dociaus meninis

vidurinę Italiją, paštininkai 
šiek tiek padirbėja. apsime
ta. kad serga, gauna gydyto
jo pažymėjimus. o paskui. apipavidalinimas. Redagavo 
dar mėnesiams grįžta namo 
sveikatos taisvti.

jui ?r draugui.
„I aiškai Andromachai44 ;

yra gaunami ir Keleivio ad-', 
ministracijoje. Kaina $4.00.

* I
PASAMDYTI ŽUDIKAI

Neseniai rašėme, kad i 
pagarsėjusio dėl žmogausBernardas Brazdžionis.

Šie puošniai išleisti „Laiš- laisvės kovotojo akad. Sa
kai Andromachai“ šiandien charovo butą buvo atėję du 
jau tėra laiškai iš Anapus, asmenys, pasisakė esą iš 
nes tai ir rašytojo, ir daili- Juodojo rugsėjo sąjūdžio ir 
įlinko pomirtinis palikimas, pareikalavo, kad Sacharo- 
Dar liūdniau — kad abu mi- vas nustotų kalbėjęs palan- 

firmos. kurių jau yra net a-Į rė dar pačiame savo kury- kiai apie Izraeli, jeigu... jis 
pie 50 ir kurios gerai verčia-, biniame pajėgume, kaip da- dar nori gyventi, 
si. Jos pašto siuntas pristato • bar vis dažniau atsitinka. • Šiuo reikalu atsiliepė ir

Šiais laikais pašto patar
navimai jau būtini. Tai di
džiuosiuose miestuose pra
dėjo steigtis privačios pašto

per 24 valandas, ir jų patar
navimu naudojasi nemaža 
valdiniu ištaigu!

Paslaptingosios tonos aukso

Jau kelintas mėnuo, kai 
aukštuosiuose Europos kraš
tų bankiniuose ir finansi
niuose sluoksniuose aptari
nėjami gandai, kad Londo
ne iš karto buvo parduota

Juozo Tininio gyvenimo Kremliaus valdžios perse- 
paskutinis taškas prietarin- kiojamas rašytojas Solženi- 
gam žmogui galėtų sukelti cinas. Jis parašė Sacharovui 
netgi baimingų apmąstymų:' laišką, kuris pateko ir Į už-) 
šeštadieni literatūros \aka-' sienio korespondentų ran-Į 
re Los Angeles skaitė savo( kas.
novelę apie užgrabini Įvykį' Tame laiške Solženicinas 
mauzoliejuje, o pirmadieni > rašo. nė kiek neabejojąs, j 
— pats žuvo automobilio | kad tą „arabų“ akcija orga-;1 
nelaimėje... Ir viskas per j nizavo sovietinė valdžia, 
anksti atgulė Į karstą: aukš-! Reikia aiškiai pasakyti, 
tasis mokslas* rašytojo ta-j kad mūsų tėvynėje, kur vyk-

400 tonų aukso. Spėliojama, lentas, puoselėtos šviesiau-! domi visokiu rusiu sekimai i 
.. ......................... ir slapti nuklausymai, pana-rsios viltys. Tik dali rankraš

čių pavyko draugams išgel
bėti iš valdžios raštininkų, 
kurie ir tuos būtu suvertė i 
šiukšlių duobę.

Tai vienišo žmogaus liki
mas, — kažkas atsiduso per 

Vieni spėja, kad ar nebus1 laidotuves. Nors negalėtume 
tik Peronas pardavęs savo i sakyti, kad J. Tininis buvo 
santaupas, grįždamas Į Ar-j vienišas. Jis ilgėjosi žmonių, 
gentiną. Kiti galvoja, kad) Jų artumo, draugystės, net 
gal Graikiją valdąs Paj ado- - meilės, net moterų, tik buvo 
poulas šitaip sudarė fondą į tylus, diskretiškas, džentel

meniškas. -Jis net plačiai su 
savo jaunystės ar vėlesnių 
laikų pažįstamom susiraši
nėdavo, bet paversdavo jas 
savo veikalų personažais ir 
išleisdavo jas novelės pusla
piuose Įrėminęs Į pasauli ki
tiems pasigėrėti.

Ir "Laiškai Andromachai4’ 
yra laiškai toms "Nežino- 

tik suvestoms Į 
iš-

kas galėjo tiek turėti. Per 
vienerius metus dvigubai 
tiek jo iškasa ir sulydo Pie
tų Afrika, pats stambiausias 
aukso gamintojas pasaulyje, 
bet pardavė ne ji. Tai kas?

rinkimams finansuoti. Mini
ma taip pat Libijos prezi
dento pik. Gadafio pavardė 
ir Ispanijos katalikų sąjūdis 
Opus Pei. Italų finansų mi
nisterijos pareigūnas tiems 
aukso pardavėjams davęs! 
patarimų, kaip reikia parda-| 
vimą pravesti, ir jis susida-;
res ispūdi. kad savininkas!*: u i mosioms\ ra arabas. ■ - • . •* viena. Šia forma autorių

Auksą supirkinėjantieji 
bankai tyli. Kiti bankai net 
leidžia gandą, kad tyčia bu
vo paleistos kalbos aukso 
<uI>irkinėto jams pagas'Iiru;

sakė visų jų ilgesį, šviesios 
praeities valandų prisimini
mus. net savo gausių kelio
nių Įspūdžius.Jo e ra i kišk - vanl Auri

?us įvvkis visiškai n. Tali-j
mas be valdžios 
pritarimo44, rošo 
nas.

Solženicinas pažvmi.

žinios u 
Solženici-

kad

ENPRESS ( ORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI patvirtino:
l ž ju«>< jūsų (rinPnt s ga
li pirkti, ką tik neri, ino- 
kCflanii ii', mažą d. ii Gk- 
r<>-ios kainos. -Ai -. ra tas 
pat, kaip turint J00 da!. 
Krautuvėje t ž ta sumą 
galima pirkti prašų $ 
200, S300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE 
ENPRESS ( ORP. mk .ai 
pa-ius jums velt ai irody- 
m js.
Rubliu eertifikata: g: 'i 
būti iškeisti paprastais 
rnUiais labai geru kursu 
PILNA GARAN TU A

LABAI G REI TAS 
i PRISTAi'LMA^__
Gert P'i kar a i pr is: a to m i 
iiisii giraičių aainus 
ūiaždaug pei 3 savaites.
Ųž sp ciaiuji rak Į yra

imama $2.70 
.Jokiu primok.jimu: 

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

( ZSAKT KITĘ DABAR 
UžSAKYKTI riK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS ( ORIA

125 East 23:d Street 
Fifth Eivor 

New York, NA. 10010 
Tei. 9S2-I-» >0 

LABAI SVARBU?

A I S i A i
Fina garantija 

(u; i . įausiai pri at© 
J^SIRiN: : !Š S.'Ų
NAUJŲ M3DELL1Ų 

VAZ 21C1 
. . . Š3.G27U0

ZIIIBi 
Kaina

NAUJAUSIAS 
FAGERi N T^ S

tai nauja valdžios priemonė Ą ekSLOIGj , 3.. 
nepaklusniems persekioti— 4 
pasamdyti žudikus. Jis žada į 
panaudoti savo plunksną ir; 
visas jėgas, kad žudikai nej 
ti iumruotų. bet pralaimėtų. 1 t)

> &
OLANDIJA JAU PAJUTO?

Z(IB3‘- L
Kaina

iZ

i.c
Kaina

|Gl L1 
A ”ON

.’.f'JT.OO

Arabų valstybėms sustab
džius naftos tiekimą jiems i« 
nepalankioms valstybėms,;« 
tokių tarpe atsidūrė ir Olan-j 
dija jau pajuto arabų smū-iS 
gi. ’ 'J

Valdžia paragino ne tik 
savanoriškai sumažinti aly
vos naudojimą, bet ir G I 

UZ-

į draudė 'automobiliais važi
nėtis sekmadieniais, 

i Alyvos trūkumas imamas 
justi ir kitur Europoje, u* ta 
"energijos krizė“ artėja iv i 
JAV bes

m ©d e*
i-IOSU* :'M ii 152 IE
Kaina S3.G77.00
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Pasikalbėjimas ? 
Maikio sa Tėvu

1974 M. KALENDORIAUS šomi atsiliepti:
Consulate General of Lithu
ania

‘ "Keleivio kalendoriaus“ 41 West 82nd Street
11974 m. neleisime. Kas už ji

REIKALU

New York. N.Y. 10024
!•jau yra sumokėjęs, to imo-i

GAL KAS TURI?

Gal kas turi ir galėtų pa
skolinti 1939 m. Lietuvoje 
išleistą Juliaus Būtėno kny
gą ”Prūsu lietuviai Sibire“

,, i nirvri u ti *ivirke (|s F- Bortkevicienes atsi-ketaia suma įrašysime i pre- DIEAO KakaiasTes žlMOsį . .
* • * | | minimų).

j T ę s i n > s 1S » Keleivio redakcija j

Vyra* demokratas seimo- J Tuščia galva — didelis 
je suda<o palankias sąlygas sunkumas, 
moters diktatūrai. j * * *

Kovoje su priešlaikiniu 
senėjimu didelės reikšmės

71 P s lt,: n ar -n a a turi *akota veikla, linksma,b 1 A ui Et N 1 Al džiaugsminga nuotaika.

l numeratą.

Keleivio administracija

T ę s i n v s 18
Kur yra anos "dvasios“?

Jau paminėtame tekste Apaš
talas pateikia nuims labai svar
bia infoimaci.ją apie tai. iš ko

jau turi ir Japonijoje, ir Ita- į ?lsuiaĮ'o «t u nupuolusių ange 
•’.. . . . . 1 , 1 lu kalėjimas. Mes c.ir karta paInnip ir kilnus** krasTiinsp ...... •-....... .... •lijoje, ir kituose kraštuose. 
Bet kitų kraštu komunistai 
kartais ima nuo rusų ir skir
tis. pamatę Sovietų Sąjun
gos imperialistinius tikslus.

duodame ištrauką: "Nes jei Die
vas nusidėjusiu angelu Kepasi 
gailėjo, lt t nustūmė i pragarą 
(ir padavėjuos j tamsiąsias duo 
bes), kad jie būtu palaikom; 
teismui“. — 2 Pet. 2:4.

Aukščiau paminėtume lėkšti 
žodis "pragaras“ nėra išversta: 
iš graiku žodžio hades arba ge 
neima, šitoje vietoje Apaštalo: 
vartojo žodi tartarui); ir ta vi* 
vienintelė vieta Biblijoje. kinio 
įe šitas žodis p. sirodo. Tartaro. 

_ . , .. - , «ra padarvtas iš graiku žodži
Tunu begu užpilti gyvati-. altaiUs. graikų ‘ miuKiioji 

.artojamo vardo apibūdinimu 
amsii-s bedugni < arba kalū.i 
no. Svarstomajame tėkšti iš zo 
džio tartaro yra sudari: i muse 
laibos žodžiai "nustūmė : pra 
garą“. Dėl to aišku, kad tuo žo 
!žiu reiškiama veikmė greičiai 

negu vieta. Nusidėjusieji ange 
'ai nupuolė i negarbę ir p: smer 
įima. todėl atrodo, kad prasiu: 
yra tokia: "Dievas nepasigaiiė 
jo nusidėjusiu angelu, bet paže 
mino juos ir paei\< juos surišt 
amsybės grandinėmis."

— Nu. Maiki. tu man ši 
syki net per daug i galvą pri
šnekėjai. Jau net pradėjo vi
si posmai maišytis ir ausyse 
ovpti pažarninkų sirena..

nes. Gud bai iki kito karto’

MA1KIO-TĖVO KRAITIS

— Maiki, pasakyk man, t jama Jungtinių Tautų orga- 
kur yra žemės bamba? nizacijos. Nei rusai, nei ame-

— 0 kam tu klausi, tėve?

(.lokite teisininko P. Šulo i GALIMA GAUTI 

parengtą leidinį "Kaip su-
daromi testamentai“. Tai la-[ Keleivio administracijoje 

bai naudinga info**mac:jų galima gauti Leono Saba- 

knygelė norintiems sudary- liūno "Sočiai Demorracy in 

ti testamentą. Ten yra ir tęs- Tsarist Lithuania, 1893—

Ką tik gavome
Laiškai Andromachai.—

Juozo Tininio originali kū
ryba ir poezijos vertimai. 
98 psl.. kaina $4.00.

Saulės šermenys, naujau
sias Antano Gustaičio satv- 
inių ir humoristinių eilėraš- 
iu rinkinys su dailininko 

Viktoro Vizgirdos satyrinė
mis spalvotomis iliustracijo
ms, didelio formato, drobės
irše’iai. kaina $7.00.

Lietuvis vargonininkas iš-
•ivijoje, parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust-' 
uotą, 304 psl., kaina $5.00?

Pasakėčios, pagal Krylo-' 
vą— Vytautas Petraitis, 217 
psk, kaina $3.00. [

tamentų pavyzdžių. Jos kai- 1904“.
‘ Kaina $1.00.

na — $3.00.

A.D.. Chicago, III.—$50. 
į M. Manomaitis, So. Bos- 
, ton. Mass, — $20.

K. Everlynas, Brockton.
»Mass.. — $13.

it B. Buches, Denver, Colo..
I —$13.

Č. Liutikas, N. Zelandipa ... ..Šitie angelai savo pradiniami
Į MO. ventumo laipsnyje buvo galiu t
i K. Stankevičius. Cllddy. Į gi ir garbingi. Ir jie. tur būt. tu- 
pa _  «() j ••ėjo daug laisvės, ir tarnaudami

G t r> t .i i ■ Dievui bei savo žemiškiem drauN. Jonuska, Koslindalej 
Mass.. — $8.

M. Yurch, Chicago, Ilk. ii

i
Veterinarinė medicina ne

priklausomoje Lietuvoje,,
patašė dr. Stasys Jankaus
kas, 338 psk, kaina $6.00.gani; jie. be •dejonės, 

keliaudavo tarp žemės 
didžiojo Kūlėjo visatos 
Judas sako. kad šitie

narnai 
ir kitu 

daliurikiečiai ten savo kariuome
nės nesiūs.

lug to, kad tu man sakei, jog i — Bet, Maiki, tu sakei, 
ruskiai siunčia savo laivus kad i tą žemės vidurio jūrą 
j Viduržemio jūrą. Tai mu- h' ruskiai. ir amerikonai Mountsville.
du suZacirka ieškojome ant siunčia savo laivus. O iš lai- įeita. Phila., __ , _ . hS tne . u n.,)
mapos. kur ta Viduržemio' vo išlipęs ir apsiavęs savo tautas, So. Boston'. Mass. M? Ci^/kurias'apsirmkdaviv'rKi- Šventas raštas. Naujasis 
jūra vra. Aš figeriuoju, kad' vailokais, ruskio kolchozi- Truncaitė, Worcester, Mass.jūdp o.ckant, šito rugeių “nuside- testamentas, verstas iš grai- 
vidurvs žemės turi būti ne- ninkas gali nueiti ir i Jeru- po $3.00: L. Lendraitis.į įžm.as? nors da!,inai' buvn ta> kų kalbos, 635 psl., kaina — 
toli žemės bambos, bet ir tos’ zolimą. g0. Boston, Mass.. A. Savic- $5 00-
bambos nerandame. O nuo į  Tėve rusai nori isitvir- kas. So. Boston, Mass.. W. I neteisėtų susigiminiavimu su
jos aš jau galėčiau atmie- į tjntj Viduržemio jūroje kad Rupšys, Brockton, Mass, J? žmonių dukterimis. arnavaio aikštėje, nove-

1 • • T T* 1 V • • — I e y--. « 1 -t t

— Aš klausiu, Maiki, ved- P. Mikšvs. Worcester, Mass.. :J 
—po $6.

Po $5.00:

angelai i
’paliko savo buveine", šitie žo

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy-

M.
W.
Pa.,

Kupris.
Wa„ P. 
F. Kon-

džiai paaiškina tai. kas posaky 5hi Skvirecko) parašė
ta l Mozės 6:2. kur skaitome: Stasys A la, 345 psl., kaina 
' Dievo sūnūs, matydami žmo-, $(5,

} niu dukteris, kad jos buvo gra- |

okeanus. Baunis, Brighton. Mass., J. į įvairiais Biblijos aprašę?d lės. parašė Juozas Švaistas.ruoti ir Viduržemio jurą. j turėtu išėjimus 1 oneanus. —----- . i-ainn minkstak
— Tėve, niekus kalbi. Že-į to. jeigu jiems pasisektų Ouin/v at-?-? ? šventū pasiuntinių arba angelų viršeliais $5, kietais-—$5.75.

mė yra apskritas kamuolys) užvaldyti jūros pakras- ” b ž i ' n r '’i'™ pasiusti ariaukyii žemę Niivintai b-
čiuose viena ar kitą valstybe c- Denls- belovna. B.C., R

Jakubauskair jokios bambos neturi. O 
jeigu nori žinoti, kur rasti 
žemėlapyje Viduržemio jū
rą, tai reikia ieškoti, kur 
angliškai parašyta Mediter- 
ranean Sea. Tai yra tarp 
pietinės Europos ir šiaurės 
Afrikos. Iš vakarų ji jungia-

11 Įkurti ten komunistinę JūKUDausk'as, Lachine, Que- 
valdžią. tai jie apsuptų Eu- k^c. V. Dagilis. Toronto, 
ropą ne tik iš rytų, bet ir iš A. Botyrius, Mortreal.
pietų. Jie galėtų sustabdyti ^ue-- J- Herman, Sharpa. 
ir alyvos pristatymą iš ara- ^*a" Sinkevičius. Calga- 
bų kraštu i Europą, kurios rG Alberta, K. Gurskis. Lc-
dabar ji iš ten gauna net 80 Mass.. J. Kraužlis

ir suteikti žinių pranašams ir o NuzmogintieJi, Vilniaus ir 
kitiems, ir daugeliui ju buvo Seinų krašto lietuvių isgyve- 
leista materializuotis ir pasini- nimai lenkų okupacijos me
ilyti zmogimais kūnais. »ieną tais; parašė Petras Česnulis, ‘ 
toki atsitikima randame ! .Mo- __
zės 18-me sk„ kur parašyta, kaip -•),) P^L. kaina $O.00. ,
trys angelai atsilankė pas Ab- Napoleonas, Baltija, Ame-' 
raomą, prieš Izaoko užgini imą. rika, parašė Vincas Trumpa, ‘ 
Toks angelų pasąhrymas, zmo- , • ... l<aįna no
giniu kūnu buvo Viešpaties pri- “ ~ i ‘ "> • Kaina 8 J.UU.

Parkas anapus gatvės,— ’

pasiliktijūra prieina prie Sirijos. Le- 
banono ir Izraelio, o taip 
pat ir prie Egipto, kur ką 
tik dabar buvo sustabdytas 
žydų ir arabų karas.

— 0 kas ji sustabdė?
— Iš tikrųjų tai ji sustab

dė Amerikos Jungtinės Vals
tybės. Rusai siuntė ginklus 
arabams, o Amerika Izrae
liui, bet kai rusai pasišovė 
siųsti i Egiptą ir Siriją ir 
savo kariuomenę, tai Ame
rikos prezidentas paskelbė 
Amerikos karinių pajėgų 
aliarmą. Bet rusai, kaip se
niau sakiau, nėra pasiruošę 
dideliam karui ir bijo. kad 
per tokį karą nesugriūtų jų

les nepavarvsi. Paskutiniu ??? f?- f^^s. nocnester 
laiku tuo labai susirūpino _ •_•• AJlen, Mich
;r Prancūzijos prezidentas. ' e’i- iaU^ta-S’ Chicago. III.

F. Silius, Chieaco. III. 
Vi<lis sako. kad ir Europa turi ... . , .

dalyvauti Izraelio ir’ arabu .. auk?tj)jams nuo-
kraštų .ginčo sprendime, kad >1! z'a ačiū. 
ii per didžiųjų valstybių po-. Keleivio administracija 
litini bizni savo saugumo
neprarastų. j KONSULATO IEŠKOMI

— Tai, Maiki. kaip čia da? česnalevičienė, Levosė, 
bar bus? Ar ruskiai tikra' Mykolo duktė, gim. Kučans- 

visa svietą užvaldvti? •; kaitė 1889 metais Alovėje.<)•; di

gauti su žmoni mis ir 
ž m og i k i u ose k ū ’; u ose

Dėl to. kad jie pažemino ir 
sumažino savo galybę neteisėtu 
susibendravimu su nupuolusia, 
imonijos paderme, jie buvo tin- ' 
karnai nulnusū ir pažeminti irt 
tuo pačiu laiku surišti “tamsy-’ 
bės grandinėmis“. Naudejima.- J 
žodžio "kalėjime", kaip pasaky- j 
ta mūsų tekste, parodo jų su? 
varžymą ir atėmimą laisvės. į 
Tiesa, šitos “dvasios“ buvo D.i-!
Įėjime neturėdamos tos laisvės?
kokią turėjo tada. kai buvo p■'-i jf lj
-*oje sutikmėje ir draugystėje su 
savo Kūrėju.

pasakoji
parašė Jurgis Jankus, 216; 
psl , kain a$4.50.
sososc ' 2oc^osisisooaioc>aefe9ee

GANA 13 JUNGO

RETO
ĮDOMUMO

Argi dar mums teks giedoti? Alytaus apskr., i JAV imig 
Bože Brešneva ch.ani? j ratusi prieš Pirmąjį pašau- šicniajan,e R,;te

AisRU. >o\lėtai oaiy^Įlinj karą. ! 'rodymu, kad vieta, kurioje šk
viską, kad tik sutvirtintu sa-Į Jašinskas, Vytautas, Kos-! uupuclusieū geiai yra laiko- 
vo pozicijas. Pet didelio ka-j to sūnus, gimęs Gargžduose,
ro jie vengs. Jie turi ginčų su i ]947 m. iš Vokietijos išvy- 
Kinija, neišlvginti santykia? kęs i Kanadą. Jo ieško sesuo 
su Japonija, o jų valdomo?J Gražina Andriušienė.

Logminas. Feliksas. Mai
no sūnus, kilęs iš

Be to. ir daugelis pačių rusu1 vai.. Trakų apskr., ar jo šei- 
komunistinio režimo neken-, mos nariai, 
čia. Į Petriū'ūnas (Petrašūnas),

imperija. Todėl jie atsisakė „ x T. x ,
savo kariuomene i Esipta ,R-V t turo>’O!i taut.?s. T ’

‘ -i ’aukia progos išsilaisvinti tvika .-u.Mta- .. 1 •siųsti ir su Amei 
rė ta karą taikiu būdu likvi
duoti. v

— Ku, Maiki, tu esi rait.
Tu sakei, xad nebus didelio 
karo ir nebus svieto pabai
gos.. Bet kaip bus dabar?
Argi žydai turės grižti iš už
kariautų pūstynių atgal i sa
vo žeme, nieko iš to karo
nelaimėję. . . t ruski rankom susikabinę? ar ju šeimos nariai, atvykę

— Dabar, tėve, eis derv-t _ - . i TA V nn'#»5 Pirmai! na«an-
bo> tarp arabu ir izraelitu.’ . e’ l0A/0, * . .
o per derybas fronto bnijo-i n^ra* lr ru?ai" sten2ia'1 
je tvaiką prižiūrės iš mažų-'
ju valstybių sudalyta ka
riuomenė, kuri vra v adov ių liniuku

mi. yiu aplink žemę esantis o- 
as; ir jų jo'-r .ė yra apribota 

maždaug ne • "j?ku susisie- 
limu su žemės -eima. Evange 
i jų aprašymuo apie Jėzaus 
tarnystę mes ra liame daug vie
tą, kuriose pasakyta, Del jis iš- 

VieviOi varydavo “velni; arba "demo
nus“. Vėlesniais laikais apašta { 
lai buvo Įgalioti atlikti panašų
pa.urna vimą kai kuriems, neat
sižvelgiant i kritikų paša n gas |

— Maiki. ta? ieisvbė, kad Stasys, žmona Lydija tžen-i įrodinėti, kad i-ėstieji“, ku-j 
zainiuku dau? ant žemės, o tikaitė), sūnus Vytautas. I-Iriuos Jėzus ir apaštalai isgelbė-1 
Įaponai mandrūs jūroje, ba, ki 1939 m. gyvenę KIaipėdo-?laPrE' okius’ 
jie raidavei nuskandino ir je. buvo geležinkelių istai- mus turime aiškiu ir neapver-
ruskių caro laivus per japo- gos tarnautojas, 
nu - rusų kara. Bet ar manai? Senkevičienė - Pupalai-
kad įie taip ir eis vi?i prieš gaitė. Emilija, vyras Balys, 

9

• čiamų liudijimų, kud tai buvo 
‘ asmeniški "velniai“, kurie ap- 1 
sėsdavo ir vargiu lavo žmones. 1 Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi-į
■ s

minimų tomas. Jis liečia mūsg' 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo pirmuosius metus.

Kainą $5.00.

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

wi«saiiiiiiiiiimimiiiMaBiiiiiK;«^

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMT j DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 3C9 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžia: papasa« 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragav katorgos,
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė lai.tvę ir teisingumą ir t.t. ?Iaža 
teturime tokių atsiminimų .knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša 
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečiu darbo stovyk
las ir kt.

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

i iesa, mes pri 
jA ūdos. Kreipk1

lini karą. gyvenę Detroite.
visur kulti komunistų parti- .... . .
ia« kad turėtu ten savo ša- Ieškomieji arba apie juos 

Jie tokiu Alininku k’a žuvo.turii maloniai pra

Kas domite 
siųsim veltui . 
tės šiuo adresu-

Litkuani.'in Bible Stuaents, 
212 E. “rd Street.

Spring ValDy. III. 61362.
(Skc'bim?.?)

[KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



Puelac :S š«32 .* KELEIVIS, SO. BOSTON \l 43. 1978 ITj. iupKn'-i1' 6

»*•*

MOTERO SKYRIUS
BALYS SRUOGA

Gedimino giesmė
LIZDEIKA

Kunigaikšti! Sužinojau,
Kati irt mus nakvot atjojai.
Su meilinga saulele 
Sveikinti skubu tave...

GEDIMINAS
Ačiū, tėve. Kaip gerai,
Kati I>L (iv?ivv* a nis atvykai. 
I'ainat t tave geidžiau.
Keistą sapną sapnavau.
Luošiu žirgą, duosiu kitą, 
Luošiu aukso pilną saują.
Kad tiktai tu pasakytum,
Ką n.-ci sapnas pranašauja...

LIZDEIKA
Tarnas aš esu dievų.
Man nereikia dovanų
Ne vaiboviškos malonės.
Int mane ateina žmonės 
Pasistiprint, pasiguosti,
Ašaros gailios nušluostyt.
As, bestiprindamas juos, 
Dievišku grožiu džiaugiuos. 
Žemėj — nieko man nereikia. 
Kas tave kankina, vaike?

GEDIMINAS

K istą sapną sapnavau.
Lyg visa viikų šimtinė 
Staugė vilkas geležinis — 
Au-aa-au! Au-au-au!
Girios, kloniai ir kalnynai 
I tą baisuji staugimą 
Atsiliepdami vaitojo 
Ir k’aikius garsus nešiojo 
Lig padangių, lig dausų •••
Ar ispėsi sapną tu?

LIZDEIKA
Aš nespėju. Aš semiu
Išminti iš pat dievų.
Įsižvelgdams Į dausas,
Paslaptis žinau visas.
Ir sapnų raktus žinau.
Geležinis vilkas tavo,
Kurs taip staugė, taip dejavo, 
Buvo ženklas, duotas tau. 
Staugimu esi tu kviestas 
Čia Įkurti didžio miesto, 
Sostinės visos šalies.
Per pasaulį nuskambės 
Miesto vardas kaip griaustinis, - 
Kaip tas vilkas geležinis 
Steik:;s, žadins ir vilios 
F .d kro’i's Lietuvos.
Au.-.s galingas ir garsus 
Ir per amžius tarps ir bus.

GEDIMINAS
i);’-:k pranaše dievų!
/. o žodi dėstai tu, 
i : ši.nu dievų kvietimą.
'-ketoj vilko geležinio
A S; didžių pavėsy
Nauią miestą aš pradėsiu.
Ir vardu skaidrios upelės,
Per 'enkmes kur kelią skinas,
Čia čiurlenančios Vilnelės 
Miestas Vilnium tevadinas. 
Tei sauga, išbujoja,
Mylinčius sapnus atstoja 
! ietuvos dukroms, sūnums!
Te kaip saulė jis bus mums! 
Tegaivins jis kaip viltis 

I ietuvos vaikų širdis!

LIZDEIKA
Kaip tarei, tegu taip būna:
Tavo žodis tampa kūnu!
Ta vo miestą amžinai 
Sergsti, laimina dievai!

GEDIMINAS
T ’es išmirsim. Amžiai slinks. 
Ąžuolai pavargs, sulinks.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė dr. M. ftveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleiviu skaitytojų klausimus teise 
reikalais. Tie klausimai turi būti hendr> 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir lt 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj* 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi- 
įkaity totas.
Klausimus prašome siusti tiesius i** 
adresu:l)r. M. Šveikauskas. Attorney ai i,.iw. 

Boston Five Building 
1895 Centre Street 

W. Rot būry, Mass. 02132

liko ant šakų vieni ir labai 
nusiminę.

Danutė Šležaitė,
5-tojo skyriaus mokinė

Visi šių rašinėlių autoriai 
yra Bostono Lituanistinės 
Mokyklos mokiniai. Jų sky
riaus mokytoja — Aldona 
Dabrilienė.

Poezijos knygos
Palikimas, poeto Fausto 

Kiršos iki šiol niekur ne- 
;pausdinti eilėraščiai, jo ūž
avai įvairiais klausimais ir 

kt., 318 puslapių knyga, ku- 
ią spaudai paruošė Stasys 

Santvaras. Kana $6.00.

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

Po Dievo antspaudais.
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dali. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl.. kaina 
$3.00.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmtur 
se, sudarė Alfonsas Tiruobs. 
176 psl., kaina $5.00.

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

,m^\.SaV? .•ROm.5-1J<K? . Kai'kas (agent). Manau, kad fi- . t............... } džiams padaryti. Galvojo ir j VAKARĖ BANGA.lyri-
vaikina^ uz-imokes uz tąsa-lnansjn^ atsakomvbė pinigus Lodei jie dažo lapus gel- galvojo, kol atėjo žiema, ir j ka, Gražina Tulauskaitė, 
vo note‘- I grąžinti turės būti automo- tonai, žaliai ir raudonai? -jis medžius užmiršo. Kitą j 127 psl., kaina $2.00.

Po savaitės ateina vaiki-

Atsakymai Inos Ivaškienės Bostone vadovaujamo tautinių šokių sambūrio 
iii: žiausiųjų šokėjų grupė. Ji šoko Lietuvių dienos programoje 
vVorcesterv, o šį sekmadienį 7 vai. vak. šoks Tarptautinio Insti- 
(uto organizuojamoje tarptautinėj šventėj. Plačiau — 7 nu pus 
hipyje. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje — Zigmas Ivanauskas. 
Vida Ivanauskaitė,, Kristina Mitkutė. Danutė Ivaškaitė, Regina 

1969 m. automobilį. Sako, gingais asmenimis. Jie ga -Į K’Sbytė, Danutė Vaškely tė; antroje eilėje — Nijolė Ivanauskaitė, 
parduok jį už 900 dolerių, lės pasirašyti sutartis, vek-j lydytė Ivaškaitė, Aleksandras Ivaška, ladas Kulbis, Paulius 
tai gausi 100 dolerių komi- sėlius ir pan. kaip suaugę ir • Vaškelis. Ramūnas Ivaška, Antanas Kulbis. trečioje eilėje — 

i sijos. Automobilis buvo gan bus pilnai atsakingi už savo! Bytautas Ivanauskas.

Turiu garažą mažame Prieš porą savaičių Mas- 
miestelyje Massachusetts. saehusetts gubernatorius pa- 
Angnskai liiiing station. sirašė naujai priimtą įstaty- 
Prieš pusmeti mano vienas mą, pagal kurį 18 metų žmo- 
klientas man paliko savo nes laikomi teisiniai atsa-

stovy ir tų pinigų veiksmus, 
pilnai vertas. Vienas jaunas
vyras, kuris pas mane daž-i Paprastai naujai priimti į- > 
nai nusiperka gasolinc, do- statymai įsigalioja per 60 i 
mėjosi tuo automobiliu. Sa- dienų nuo to laiko, kai juos' 
ko. jei nori, aš tau duosiu pasirašo gubernatorius. De-«
300 doleriu grynais ir kitiem ^a’®\s pakitimas Tamstos! 
pasirašysiu' ”note“ - vek- re,kalul nes istaty-;
sėlį. Sakau, paklausiu par- n?as *}e^elkla atgal f ietį n-; 
davėją. Šis mane klausia, ar aktyviai). j
vaikinas rimtas, ar mokės į
„note“? Sakau, aš ji gan ge-! 
ai pažįstu, manau, kad rim-

gerame
v ♦ ♦

Nuotrauka L. Kulhicnės

. v,* < .

Vaikų žo d is
KETURI AUTORIAI APIE LAPUS

Kai ateina ruduo, miško Vieną karią, labai seniai, 
Jei Tamstos „pirkėjas“, nykštukai išeina iš savo na- vėjas susipyko su medžiais, 

siūlo grąžinti Tamstai „nu- mų su įvairiais dažais ir tep- Jis norėjo su jais peštis, bet 
, i , p - .. pirktą“ automobili, patariu Aukais. Jie nudažo visus miš- medžiai jokių peštynių ne-
„ n sumom. >. aem.au i ne(jejsjanį jį pasjjmĮj Pasi- ko lapus geltonai, žaliai, norėjo ir tik lingavo viršū-filmo _ __ . _ . _ ,

.... ... m ! vasarą jis ir vėl pradėjo a-«
nas su savo motina ir sako i savininko. o ne Tams- Dėl to, kad jie yra lietu- pie medžius galvoti. Jis ban-;
kad jis nėra pilnametis, kad! main^^niek^ned^re  ̂^a' nykštakaL Jie varJoja dė atpūsti sniegą, bet buvo į
jis „persi-alvoio“ ir nebeno-!TaIT‘ita nieko.,JIedai ei geltoną spalvą, kadangi Lie- per karšta diena, ir sniegas 
1-i to automobilio, kad jis ne-■ i^kt" la'“k-‘ y‘? - lt°‘ Įštiipo. medžiu nepasiekęs
bemokės savo "uote“, ir da- jjanau, ka(i esamomis a^n2
oar jis reikalauja savo 300 Vybėmic 
dolerių atgal. .Motina sako, 
kad mane patrauks i teisiną,
jei aš neatiduosiu pinigą ir išeitį Tamstos ------------ , . .... j -
nesuplėšvsiu to „note“ Pašalinti. Būtu pravartu nykstUKai> tal Jie nudažo į vo per karšta diena, supte., luto note . Tamstos advokatui paikai- tuos lapus rudai, ir lapai nu-i 

As skambinau savininkui, b-ti gu autolpobiHo sflvinin_ krenta nuo medžių. Bet lie- Ir atėjo «
□ sis sako. kad neatiduos ne _  padavėju neatidėlio- tuviški nykštukai nenusilei-Į paskelbtos dažymo varžy-

cento ir reikalausiąs janį ° džia. Kai ateina pavasaris, i bos. Visi vaikai turėjo nu-vieno
500 doleriu iš manęs.

Turiu vieną klientą advo
katą. Klausiau jo. ar taip y- 
ra, kad vaikas gali visus dur
niais laikyti ir elgtis taip. 
kaip jam patinka. Sako, 
taip.

Kai j) aš galėjau žinoti, 
kad vaikas nepilnametis? 
Atrodo jis kokių 25 metų 
vvras, o ne 20 metu. Storas•Z ' fc-
ir aukštas.

Tamstos 
tui pasiseks sur

12 knygų už$2m. Žalią — kadangi Lietu- Tada jis bandė atpūsti lie- 
vos pievos ir miškai yra ža- tu, bet nuo lietaus medžiams

iena,, kai buvo .. Stepono Strazdo eilėraš- 
’ čiai, 159 psl.. kaina $2.50.

jant.

DRUSKA PAGELBĖS

• Norėdami ikurti ugm 
krosnyje, nepilkite ant mal-
ku benzino ar žibalo, nes tai 
navoiine’a. Krm kas genmi 
užberti sau^a druskos — ji- 
malkos tuoj įsiliepsnos.

u
i nykštukai užmiega, Į tapyti po gražų paveikslą, 

ieiuviški vėl nudažo nau-! Vėjas tą dieną sugalvojo.
ką jis gali medžiams pada
ryti. Jis pradėjo pūsti ir 
pūsti. Visus dažus pakėlė į 

! orą virš medžiu, ir dažai už-

jus lapus žaliai.
Tadas Kulbis,

5-tcjo skyriaus mokinys

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psl,, kaina $1.80.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

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

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

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

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

Eilės ir straipsniui, 95 psl. 
kaina 25 centai.

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

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

Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina

A i krito ant lapų ir juos nuda-
į žė. Be*: vėjas taip smarkiai 

..... , . . i pūtė. kad ir visi lapai nukri
, , p o. Medžiai nuo to kenteio.ai pakeičia savo spalvas.1 t-- • , . ,1 , 1 . Ir ve m taip patiko, kad da-»lem sušvinta raudonai, ki- 1 -

na nuo ranku lengva panai- u t adai if geltonai> 0 dar ki_ 
kinti, plaunant rankas van-. j ViSokioni kįtokiom 
denvje. kuriame ištirpinta

Svogūnu ar žuvies kva

Skaičiau laikrašty Tams
os atsakymą panašiu reika-į gauja druskos, 
u— dėl motociklo, bet ne-'
jeatsinn nu, kas ten buvo pa- 
akyta. Rašau patikrinti, ar

ila

om.
spal-

bar kiekvieną rudeni jis la
pus nupučia.

Kristina Chaves,

5-tojo skyriaus mokinė
Man atrodo, kad Dievulis! 
tuntė angelą, kad jis pa-! 

pažinti! pasaulį. Angelas;
sinešė su savim j

; dažų ir teptukų, i siminę sėdėjo ant sakų. Štai-
ršpiautf Š^riu'šūtb "vinde-l0^ »»<lažė lapiP ir jie atro- ga atėjo mažas žmogus ii 

j j de gražiai. Bet kitą dieną pasakė lapams, kad jo var-
- j čl atskrido kitas angelas, das yra Jonas. Jis pažadėjo 

Į kuris gali smarkiai pūsti, ir medžių lapams, kad jis ir 
I jis visus lapus nupūtė. Šaltis juos nuspalvins. Ir kai
; jis lapus nudažė,, tai jie pa-

Buvo mergaitė, kuriai la-Įsidarė tokie gražūs, kad vė-

• Įrankius arba indus, ku-, 
riuose buvo žuvis, silkė ai '

ali būti tokiu nesąmonių ir patiekalai su svogūnais, rei-.' /‘p1.k ' . "
pgavimu šiame krašte?^ kia keletą minučių mirkyti-a 

. _ sūriame vandenyje, o po to i a (lc
Vieną dieną visi lapai nu-

J. R.

Iassachuse.ts.

Miestas amžiais nemarus 
Lietuvos sargyboj bus!
Kol lietuviui Vilnius švies, 
Kol jo meilė bus gyva, — 
Amžių amžiai tesrovės: 
Nemari bus Lietuva! 

KARIAI

Te per amžius mus gaivina 
Miestas mūsų Gedimino!
Te per amžius jo šviesa 
Šviesis Lietuva visa!
Te lietuviui Vilnius bus 
Meilė, džiaugsmas ir dangus!

(Pabaiga)

kai patiko lapai. Ji gražiau- 
~ius lapus surinko ir įdėjo i 
knygą sudžiovinti. Paskui 
ji iš tų lapų padarė paveiks-j 
lą. Tą pa veikslą ji padova
nojo savo tetai ir dėdei Ka
lėdų diena.

Gailė Rastonytė,

' 5-tojo skyriaus mokinė

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Turime Lietuvos žemėla 

i pir - už •<» centų UZ(sulankstomas) ,

jas pamatęs taip supyko ir 
juos pradėjo pūsti. Ir visus 
lapus nupūtė nuo šakų.

Tada atėjo toks senas 
žmogus jų sugrėbti. Bet la
pai nenorėjo, kad juos sukiš
tų į maišą, tai jie vėl pasi
šaukė vėją. ir vėjas juos tol 
pūtė, kol jie visi išsilakstė.

Tada vaikai pradėjo šoki
nėti ir plėšyti dar ant me
džių likusius lapus. Staiga
pradėjo snigti, ir vaikai par- \‘S»S kartu Par"

Į bėgo namo. Kai kurie lapai duodamos u2 $2.
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LABAI GERAI PAVYKUS Kas bus pasaulio šventėje? j 

LITUANISTINĖS M-KLOS

mas būtu labai paveikęs lie
tuvius. Iš skelbto per Lais
vės Varpą vajaus dalyviu 
sąrašo matyti, kad vajuje 
tedalvvavo nuolatiniai Lais- 
ves \ arpo rėmėjai.

j
P A R E N G I M Ų 

KALENDORIUS

Čia
BANKETAS

Praeitą šeštadieni Bosto-

nėra vietos smulkiai 
suminėti, ką gali pamatyti 
ir išg'rsti ten. kur susirinks 
38 tautos ir kiekviena norės 

no, Lituanistinės Mokyklos kuo nors prašmatniau pasi-
Tėvų Komiteto rengtas ban- rodyti. Ten matysime viso- 
ketas nepaprastai gerai pa- kių tautinių drabužių, valgių 
vyko. So. Bostono Lietuvių ir gėrimų, gražių dirbinių iš 
Pil. D-jos III aukšto salė bu- Įvairiausios medžiagos. Ma- 
vo pilnutėlė žmonių. Pritrū- tysime tautinius šokius, gir- 
ko net stalų, kurių buvo su- dėsime dainuojant tautines 
statyta net 24. Gal net ne vi- dainas ir kt.
si. norėjusieji i banketą pa
tekti, bet iš anksto neuzsi- 
sakiusieji vietų, galėjo su
tilpti. Gera tvarka, geri 
maisto patiekalai, o ant sta
lo dar butelis šampano ir 
skubus šmaikščių mergaičių 
patrnavimas sudarė visiškai 
gerą nuotaiką.

Įdomių dalykų bus 
kams ir suaugusiems.

v at

šventė prasidės lapkričio 
7 d. ir baigsis lapkričio 11 d.

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

grįžta 1974 m. sausio t dieną.

15 dienu

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

t Iš BOSTONO IR NEU YORKO

kaina tik $690.00

Vykstantiems iš Chicagos $100. iš t le\elando $71 daugiau. 

GRI PĖJE DALYVIU SKAIčH S KIBOt’AS —

nesivėliokite:

Smulkesnių žinių ir reg'-.tracijos reikalu kreipk'tės įi

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVU E 

South Boston, .Mass. 02J27 

393 West Broadway 

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienėd

HIGHLIGHTS OF SCANDINAVIA

15 days from $ 309. 00 p!us air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norvvay, Holland 

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad, 

Tallinn and Riga.

For Information contact:

Lapkričio 23 d. So. Post; 
no Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose Bosimo ramove- 
nų rengiamas 1 ietuvos ka 
riuomenės atkūrimo oil meti
-ukakties pa m i:įėjimas* ♦ ♦

Gruodžio 8 d. Jordan Hali 
mažojoje salėje I. ir V. Va-
syliūnų koncer’as.* * *

Gruodžio 16 d. šv. Petro 
■ietuviu parapijos bažnyčios 
salėje So. Bostone Skaučių 
Židinio gyragų išpardavi
mas.

Vasario 17 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje Altos ren
giamas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo jiaskel- 
bimo minėjimas.

®/=7/\W/7//7
nr>du of acandmauiaprade of Bcandinavia

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116 

Tek: (617) 482-4952

Lietuvių tautinių šokių 
vyresniųjų grupė 

šoks penktadieni 9 vai. vak., 
o ja'juniausių grupė — sek
madieni 7 vai. vak.

Kovo 24 d. So. Bostono
Pirmas dvi dienas ii ati-1T ietuviu Pil. dr-ios salėje 

,o , . .., , . 1a^)1.e= darvta nuo 10 vai. rvto iki 2 Minku radijo Talentu no-
12 dainų, sutiktas n-palyde-, va]; ktadieni ir ir "Miss r.ithuania of,
tas nepaprastai gausių apie-. šeštadieni - nuo 10 vai.', v- N.E.“ pagerbti banketas. i 
dismentų. šis sekstetas, y,;o iki „ ’va! vakar0 jr sek., 
siems chorams pamirus. liko| nlaflienj _ nu0 12 va! (lie.

iki 10 vai. vak. Į

Meninę programą atliko 
komp. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas Bostono Vyrų 
Sekstetas, sudainavęs

vienintelis dainos sambūris, 
kuris dar neša savo vėliavą 
ir Į kitas kolonijas. Ši kartą 
žavėjo ir to seksteto sceni
nis aprėdas. suteikęs jam ir j 
gražią išorinę formą.

nos

Įėjimas suaugusiem 32.50. 
vaikam ir studentams 1.25.

ii gyventi, neleidžianti nu-, 
stoti to, kas gražiausia ir 
vertingiausia žmoguje.

Stasys Sližys,

Buvęs Jaunimo choro ‘
vadovas

* * *

BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-6030

Dažau ir Taisau
.\amu8 iš lauke ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisai 
iaką, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriauoią j 
medžiagą.

JON AS STAR1NSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mana
Tel. CO 5-5854

ORAI DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BKONIS KONTR1M
598 Broaduay 

So. Boston. Mass. 02127 
Tei. A N 8-Kfil

šitas prenešimas buvo iš-Į 
spausdintas Naujienose spa-; 
lio 25 d. Tai liūdnas doku-’ 
mentas. Jei tokia padėtis

____________________ būtų tik viename Detroite, i darni mūšy agentūroje, gausite
f.izv.niv,-. . ! gal dar galėtume ramintis.! »nfwmacijas be1 patarimą.
LIKVIDAVO CHORĄ ijr kitur netolimai ka,p ger,aUS,al apdrauSt‘-, Bet. JUk. 11 KltUl negalima. Jokiu problemų neturime ir

t-, . . . ...» pasigirti, kad mūsų chorai j su malonumu draudžiame stu-Pranešu visiem, kad prieš t gtaj kad ir , denlll ar stadenfi„

TINGŪS DAINININKAI

Draudžia namus ir autnmobi 
į liūs nuo visokiu nelaimiu.

Naujas auto draudimu Įstaty
mas yra komplikuotas. Draus-

Šventės vieta — parodų 
. alė (Commonvvealth Pier

Programą puikiai prave-l T?xibition Hali (Pier 5), 170 choras vra likviduojamas dėl 
dė talentingoji dramos sam-į Northern Avė. tarp Jimmy’s blogo repeticijų lankymo, 
būrio nare Birutė \ aičjurgy-J Harbor Side ir Anthony’s Nesigailiu praleistų nesu- 
te. kiekvienam programos į pjer 4 restoranu. skaičiuojamu \alandu. nes
numeriui radusi naują ir sa- ‘ iš ju kiekviena buvo giliai i-
vą žodi ir padeklamavusi 1 Greta yra didelė aikštė
dar porą Antano Gustaičio! automobiliams pasistatyti, 
satyrinių eilėraščių iš nese-»
niai išėjusio rinkinio ”Sau-l Traukinėlio artimiausia 
lės šermenys“, susilaukda-j stotis Aųuarium. Iš ten važi

nės autobusai.

seserius metus mano suorga
nizuotas Jaunimo mišrus kur turėjome porą chorų, 

šiandien vos tik vyrų sekste
tą bematome scenoje pasi
rodant.

Šis reikalas liečia visus, o į 
visų pirma jaunimo organi-' 

prasminta. nesigailiu ir se- zacijas. jų vadus, Lietuvių 
šerių metų Įtempto darbo. Bendruomenę. Ką jūs daro- 
nes su kiekvienais metais au- te šioje srityje? 

darbo vaisiai ir kaskart,

liūs.
'taip pat atliekame namų pir

kimo ir pardavimo patarnavi
mus.

Todėl, jeigu norėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
turtą, prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030

'SAULĖS ŠERMENYS“go
ma garsių ir ilgų plojimų.

Tenka pasidžiaugti, kad 
ši kartą lituanistinę mokyklą 
parėmė ne tik mokinių tėvai 
bet ir plačioji visuomenė 
net iš tolimų Bostono apy
linkių. O ypač daug buvo ir 
jaunesniosios kartos atsto
vų. Už tą šaunų renginį ten
ka tik padėkoti ir Tėvu ko
mitetui, ir visiems prisidėju- 
siems savo

Laimėjo dovanas

Lietuvių įadijo valandos 
Laisvės Varpo išlaikymui 
buvo vykdomas vajus po 
cieną doleri pagal specia
lius aukų pakvitavimo lape
lius. Įsijungusiems i tą vajų

vaisiai ir
darėsi brangesni už pati) 

, darbą. Be to. kartu su Dėt-, 
1 roito visuomene teko gėrėtis j 
i mūsų jaunimo tautiniu gv-i 
vastingumu. kuri pastebėjo;
ir Įvertino kitos lietuviu ko
lonijos ir net svetimtaučiai.

Geri zodvnai
Anglų - lietuvių kalbų žo

1 dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30 000 žodžių kaina $6

1 ietuvių-anglų kalbų žo

Tai visai neseniai išleistas 
i Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin-! 

' kinys. Įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos.

Šiuo pranešimu 
neišmėtinėju. niekam

, . . x , skudžiu ir niekam nepasi-įbuvo skirtos trys dovanos: j aj.kinu neg ch s„ 
pirmoji — So. Boston

niekam? dynM* redagavo Karsavi-į
- : naitė *r Šlapoberskis. apie! Šią didelio formato puos- 

27.000 žodžių, 511 psl., kai- jnią knygą išleido Algimanto 
j .a -- $5.00. Mackaus Knygų T

oAV AITRAS!i S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja shauytojus apfr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius bei kuttūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir piuimuniu kiešvieno visiems 
svarbia problema
’ NFnRIKLAUSOMA LIEfl’VA“ yra dinamiškas mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekiieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lieluva.

Metinė prenumerata JAV-se J«.OO 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreal. C90. (įuebec. CANADA

pats jam visai
darbu,'ir i ban-l vings Bank $100 grynais pi-“ £■ šį ČŠ' «»««»««
lrni<5iomc . nigai s, antroji ^u"i deni visus kviečiau su tikslui IMKITE

IR

ketą atsilankiusiems.
i ditor Thaddeus Buczko $50!
i &

Protingam pakanka mirk-
telėjimo,
kumščio.

o kvailiui reitčia

Indų priežodis

Imkit ir skaitvkir 

Kipro Bielinio 

knyga

TERORO IR VERGIJO 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašytai Įdomu,

grynais pinigais, o trečioji
— Ellis Furniture Co. iš So. 
Bostono vertinga lempa.

Tos dovanos buvo pa
skirstytos spalio 21d. Įvyku
siame Laisvės Varpo vaka 
e pagal aukų pakvitavimų 

šakneles traukimo keliu. Pir
moji dovana teko VI. iš So. 
Bostono pagal šaknelę Nr. 
1893. antroji — St. Santva
rų! iš So. Bostono pagal šak 
nelę Nr. 2078. o trečioji — 
St. Liepui iš Dorchesterio 
pagal šaknelę Nr. 647.

kad visos vajui

pastatyti muzikini veikalą ir, 
rinktines dainas Įdainuoti Į Į 
plokšteles. Nesulaukęs rei
kiamo atgarsio ir dai' dau
giau pablogėjus repeticijų 
lankymui, nusprendžiau 
choorą likviduoti, šis spren
dimas nėra staigus, ne- jau 
prieš metus prasidėjo nenor-j 
malus
jimas, kuris ši rudeni prive
dė prie galutinio sprendimo.

SKAITYKITE
Chicagos Istorija, parašė 

Aleksas Ambrozė. 664 psl.. 
gausiai iliustruota, kai-

repeticijų praleidinė- ia kietai'3 viršeliais $10,
n inkštais — $8.

bolševikinio teroro sistema ,! gautos dovanos buvo ne iš 
tos vergų stovyklos, kuriose, lietuvių, bet iš amerikiečių, 
kertėjo ir žuvo mūsų • Tai lyg amerikiečių paskati- 
broliai; seserys, giminės ii, nimas lietuviams uoliau rū- 
draugai. Knygos kaina — ‘ neatrodo, kad tas paskatini- 
75 centai. g „ jfMį pintis savo reinalais. Bet

Atsisveikindamas su Ju
mis, jaunime, nedaug ką be
galiu pasakyti, nes šešerius 
metus Į Jus kalbėjau daina, 
veido išraiška ir mostais ir
’šsakiau labai daug ką; psl., kaina $10.00.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 Į

Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. Ji dar gaunama ir 
"Keleivio“ administracijoje.
Kaina $7.00. I

Ii****+****+■»•«•*** + »***•■«•***•» įI
”GARSO BANGŲ“

PROGRAMA I
I

Ši radijo programa trans-.
liuojama penktadieniais iš
stoties VVBUR 90.9 FM
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. i
vakaro. j

w • • I
Lapkričio 9 d. — Mirties 

! folkloras. • 9 a
Lapkričio 16 d. — Vidur

amžių Lietuvos gyvenimas, 
remiantis literatūros ir etno
logijos šaltiniais.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Mielajai lietuvybės rėmėjai

Mūsų piaeities beieškant,
parašė Česlovas Gedgaudas, 
357 psl., didelio formato, 
įrišta, kaina $15.00.

I RŪTAI LEE

netekusiai savo mylimo Tėvelio, liūdėdamas reiškiu

gilią užuojautą .
B. Pauža

tiems, kurie mane supratote 
Labai norėčiau, kad dar il
gai savo širdyse nešiotumėte 
dainos groži ir meilę i»- pri
simintumėte žavinga choro, 
žydėjimo laikotarpi ir ji Į-Į Numizmatika, parašė Jo-
vertintumėte. Būčiau laimin-i Karys, 340 psl. kaina 
gas. jeigu sutiktumėte ?u!^K5.00. 
mano teigimu, jog Jūs kly-J Nužemintųjų generacija, 
dote nepasinaudodami ma-! e^ilio pasaulėjautos eski- 
no pastangomis ir toliau ‘ zaL parašė Vytautas Kavo-

i duoti gerų progų pasisemti i Ps^’ ^aina $2.
f iš lietuviškos kultūros loby-' Dialogas su kraštu, Aki 
no Jūsų pačiu lietuviškos as- mirksnių kronikos, antrj 
menybės ugdymui ir bran
dinimui. Ir neužmirškite, 
kad muzika, daina — ne tik 
grožis, bet ir jėga. padedan-

RADIJO PROGRAMA ’

Seniausia Lietuvių Radijc I 
fTograma Naujoj Anglijo, 
š stoties V/LYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die į 
ną. Perduodama: Vėliausiu į 
pasaulinių žinių santrauka } 
r komentarai, muzika, dai 
įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis . 
Baltic Florists gėlių ir dova ■ 
nų krautuvę, 502 E. Broad į 
way, So. Bostone. Telefo ? 
nas AN 8-0489. Ten gauna !

knvga, parašė Bronys Raila,
MURKLYS, A. Giedriaus 

apysaka, 130 psl. kai
na ................ ..................$1.80. mo ir Keleivis.

SLA—jau 80 met| t&majjM lietuvių visuomene-i ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONJJS doicrių 
nariams.

SLA—didžia ošia lietuvių fiaternallnė organizacija — 
duoda gyvybės apd^nud^ ir ligoje pašalpą, kun yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJlM AS įieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpbiėą pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse mik.no dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra :r sargi Kiekvienas 
lietuvi* čia gali gauvi į v* irių klasių reika’mgiausias 
apdraudaa nuo $l00.ft0 iki Jiv.OOO 0C

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIK.AM? ir jaunuoliams iabai pigią TERM 
apdraudą: už S1.V00.00 apriruudos t»k $3.90 mokes
čio metams.

ST JI—AKCIDENTALf APDR ATIDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.09 akcidenta- 
lfis apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie 
Susi vienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, Jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alitan-e of America
807 West 30th Street, Ncvr York. N Y. 10001
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-•-*R#»#<«****#*****#ą»*#*»#***4*'».****»»******#*#***»********#****» . s©!. Stasio Liepo dovana įmokėjimas yra labai reikš- (Cambridge parapijos pietūs IŠNUOMOJAMI BUTAI

Vietines žinios
mingas. Kaip žinome, klau-

Traukimo keliu skirstant tojo jnašas kaie„doriniami Naujosios klebonijos na-, 
i lietuvių radijo valandos a ?10.00. ; my at.da.ymo proga lapkri-j
.Laisvės Varpo rudens va-j ‘ Į čio 11 d. 2 vai. popiet para- ty

M#**###**#*#***##***#*##****#***#***************-•“■*•***-

Keleivio rėmėjai

Lenkai minėjo savo i
nepriklausomybės sukaktį j išnuomojamas butas arba 

kambariai su bendra virtuve
Lenkijos valstybės atsta-

’mo paskelbimui lapkričio Dorchestery, Savin Hill rajone, 
u< h... ;• iii d- sukanka 55 metai. Į »«•»<■ traukinėlio st^ks. Yra ir

pijo^saleje bus bostono Įenkd mi- garažas automobiliams pasista-
jaus po $1.00 dalyviams do- į
vanas. trečioji teko sol. Sta-• .... . . ... .
siui Lie,,ui. Tą dovaną sud In2' A' LaPsys Angluos 
darė Ellis baldų krautuvės

Dč.r vienos tremtinės 
atsiminimai Prieš metus į Detroitą iš- ■ Meninę programą atliks Į

J iš So. Bostono skirtoji v?r- sikėlęs inž. Algis Lapšys ‘ solistas Benediktas Povilą-j
New Yorko Simo Kudir-1 tinga lempa. Ja sol. St. Lie- • . ............ , . .ii , i ri, ; 6 i • t -.z tarnybos reikalais lankėsi vičius. kuriam akomponuo:R , kos vardo šauliu kuooa is- pas padovanojo Laisves, . ,-- -Brocktono. Mass.. ir dar prileis Sibiro tremtinės Elenos' Varpui, kad šis traukimo; dr- V-'tems «• Vasyliūnas

dėjo 3 dolerius Maikio tėvo t! juc?ūtės atsiminimus. I keliu paskirtų vienam tų, --------- B   .,_________ ,____ „ „________ ____
! Knygos kaina $10. užsi-1 kurie nuo lapkričio 1 d. ligi j 

sakė Keleivį Aleksandrui; >anan’ i' tinklo ŠS. J gruodžio 31 d. įmokės Lais-j 
Kreiptis į K. Bačanską, vės Va,l’° klauądojo įnašą.'

M. Matulis iš Hot Springs, 
Ark., užprenumeravo Kelei-i 
vi Marei Valiukėnienei

gyvatinei.
Antanas Andriulionis už 

Aleksandrui: 
Dubauskui Cambridge.

I

nėjo lapkričio 4 d.

J minėjimą buvo pakvie; 
ti ir lietuvių atstovai.

tyti.

Teirautis tel.: 436-1629.
(42)

re •- , - > • % - v* -v- v Kaili; i

Ačiū M. Matuliui ir Ant.i 84-55 S6th Avė., Woodha-i šis Slažus soL St- LieP°j 
: ven N Y 11421 ' mostas gal sudarys paskati-J
Į . * . . nimą Laisvės Varpo kiaušy-'
I Tai bus jau ketvirtos Si-; tojams mokėti metinį kiau
linio tremtines atsiminimai.: Sytojo įnašą.
! Pirmuosius parašė Barbora: ‘ j

Praeitu <ekm-nleni sinn-i- ‘ -V ni_<>n,‘.Jautva*‘ į Kai prieš 20 metų l)UVO 
± 1 ei Cit H S£Km3(lCm šnpnp i 1*111 I 11* * • • * T * ”: ,\nt • . ,.1’ n cla orgamzuųjamas Laisves

nija Rokienė. \ isos jų kny-; Varpas, tikėtasi, kad lietu-!
' vių visuomenė jį tiek rems,, 
; jog bus galima visą progra- i 

' mos laiką skirti visuomeni-' 
1 niams ir kultūriniams reika- Į

Andriulioniui.
Keleivio administracija 

Sugrįžo Adomoniai

žo Aldona ir Jonas Adomo-! 
niai ilgiau nei porą savaičių gos jįų,ai<luotos. 
praleidę Pietų Afrikos Res-;
publikoje ir Rodezijoje.

Mažiau, bet per daug
Vyru sekstetas dainavo 

Baitimore je
lams. Deja, per metus teat-i 

Komp. Juliaus (laidelio siranda 180-190 klausytojų,
kurie moka klausytojo įna- •

Bostone šiemet jau nužu
dyta 101 asmuo. Detroite, vadovaujamas Vyrų sekste ___ _ ____ _ ___ , vvzjx,
kaip aną kartą rašėme, to- tas spalio 27 d. atliko Balti- šą. O tokių reikėtų apie 
kių baisių nusikaltimų siais molės Tautines S-gos sky- 1.000. kad programa galėtų 
metais jau buvo padaryta liaus surengto koncerto pro- išsiversti be skelbimų. To- 

gramą. dėl naujų klausytojų įnašų

•8

SOUTH BOSTONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDĖKOKLOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONES PATARNAVIMAS
— TKIJV GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

At.-ilankviiite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

r>

I

Senas parvirsta ir negir
tas.

T

COSMOS PARCELS

EX PRESS CORP.
144 Milbury Si.

WORCESTER, MASS. į 
Tel. SVV 8-2868

i
į

yra vienintelė oficiali šst*»<Į 

ga VV jrcestery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces-!

terio į Lietuvą ir kitas Rusi , 
jos valdomas sritis- Čia kai-:

/r7<W Sunare 
Uarduwre C e.

nijka?i S. J. ALEKNA 
6:s EAST KROAb'VA?; 
SO, IT“ ,■>. MASS,

Iki EFONAa AN 8-4148
8«njarn)i Alt t;r-- Dažai 

f operos SienomsStiklai
Visokie retu many?, rietirsimz 

Ryik.-rtenvH pirx;bcna;n* 
Vfa-.fcds. r-nifetm*

barm* lietuviškai, patarnau-1 ^;**«*^ **<*'**-~
i Ueeronas: AN 8-2806jam* greitai ir sazin»ngai. I r. 1 j j .Z- * ■ 0*1 iJr* jos. k fJa iovanSiuntimai nueina greitai u .*

tvarkingai. H/jr. J, PašakarnioIf
Ci» r&lima gauti įvairiau į j 

vietinės i *šių importuotų ir 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis. 

Vedėja B. Svikliens

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRiS‘1 AS

J Valandos .-
tnur> 9 v«« ryto iki 5 vai. vak 
j Trečtečieniais nrurii.mama 1 

447 «ROADWAY 
S^uth Boston, Ma-ss

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 

į žmogaus — be ydos.vedžioja

I

Peter Maksvytis
Carpenter i B=Bds*
49 Church Street

K. Milton, Mam.
Atlieku visus pataigymo, rtmon 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, p»*ral Jnsų reika
lavimą. Ssukiia visados iki • va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

»*♦*♦****♦#*♦♦ a#*#*
A. J. NAMAKSV I

Rca! Estate & Insurance 
321 Country Club Rd. 

!Newton Ct.itri, Mass. 02159]
Tel. 332-2645

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje j 
galima gauti Lietuvos ope-i 
ros solistės Elzbietos Karde* 
Iienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

H TEL. AN 8-2124

:Or. Amelia E. Rodd'

1973
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kuru alyvą

Rytdieno* įrengimą*

Savybės: 
Protinki i n;; urnoj 

(irožis 
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinys

ė
Pilnas įrengimas, įskaitant alv. 
vos burnerį. pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais.

10 metą garantija.

M
Paskutinė modernaus alyva šildvmo naujiena rLIMATIt?

FORTŪNA FUEL Co. HEATING OILS*
Alvva Šildvmo specialistai

470 Adam* Street, Ooiney, M>«.7
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 s ai. per diena

Skambinti — Boątoo: 4364204 773-4949

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Vvorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės garny įjos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir 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. Broadway 

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

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM E TRI STt 

Valandos:
nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 

Trečiad.eniais—uždara 
445 BR0ADWAY 

JI Į 3 SOUTH BOSTON, MASS. ;į
###♦#♦#*♦*♦*♦♦##♦*#*#♦♦*<*#♦♦♦#*♦#«#♦♦#♦♦♦«'****♦***»*♦♦♦******♦♦*♦♦*♦♦**♦*♦♦*♦**#♦*♦♦#♦#♦#*♦♦*»*♦*******

Si
«> ’ > 173 .Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

Knyga yra geriausias žmsgans draugas

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD PREZIDENTAS

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

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

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

Skambinkite 825-9090

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.

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE |

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j betuvišk? vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6CŽ0

Noo 9 rsL ryto iki 8 vaL v_ išskvrus šventadienius tr sekau 

30»coBOOosooosoo50oa<zz>accccc -soc

kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasauiio kontinentą, pruleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 

juos pasikviesti į svečius — geriau-a r

«► « I 
::

< >
«•«I
!!

1

CO., IncJ
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

r--- — -.-r ąę.--

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambink i t e

268 - 4662;
__  t R

..'."ry-' ;• *~ ■■

g
!ž

už nemažesnius kaip SI.000 dviejų’ 
metų įspėjime indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda. 
6.27% pelno)

už visus Litus indėlius moka
♦

6%

51
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo pri.sk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. ;)

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

virš $274,000,900

šiai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų 
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 pabarnauja

Globė ParcelfServiceJnc.
šRfc.W' —'s.*
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

i Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—G
šeštadieniais uždaryta i£

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

'*♦****♦*♦#♦#♦,
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