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Gražiai pagerbi

Tyruose buvo pasirašyta
Izraelio-Egipto sutartis

>'r. D. Jasaitį

i
Ne\v Yorko L.K. Mokslo i
akadamija. Ateitininkų me-j
i dikų korp. G.aja ir Ateitinin-i
' kv sendraugių s-ga lapkri-j
Į čio 11 d. Apreiškimo pavapi-(
• jos salėje Ne\v Yorke sureni gė Įžymaus visuomenininko
• ir gydytojo dr. Domo Jasai-j
Į čio 75 m. amžiaus sukakties;
į minėj’mą. Jo dalyviai pri-į
• pildė pilną nemažą salę. Jų,
1 ‘arpe buvo Įvairiu srovių
J atstovų ir veikėju, atvykusių
H art ford o, W ash i ngtono,
; Bostono ir netChicagos.
Minėjimą pradėjo ir gra’ žiai sukaktuvininką pasveiI kino Kataliku M. akademi-

Tai Kissingerio diplomatijos rezultatas. Bet paliau- i

bų sutartis dar neišsprendžia esminių žydų-arabų nesuta-

I

rimų. Tai turėtų padaryti taikos konferencija, kuri numa
tyta gruodžio viduryje. Tuo tarpu abiejuose kraštuose
auga opozicija prieš paliaubų sutartį.

Praeito sekmadienio vi- aiškinai, kad visai nedaug
durdieni apie 63 mylios nuo betrukę ir Izraelis būtu EKairo ir 20 mylių i vakarus giptą visiškai paklupdęs, o j
nuo Suezo kanalo smėlio dabar tų būsimu laimėjimų j
pustomoje dykumoje paga galimybė sunaikinta. Be to. į
liau buvo pasirašyta Izraelio žydai, dar neatgavę savoj
ir Egipto paliaubų sutartis. belaisvių, jau turi daryti j
Egipto vardu sutarti pa- i nuolaidas. Dėl tos opozici-i
siiašė Egipto kariuomenės 'jos ir sutarties pasirašymas,
vado pavaduotojas gen. maj. buvo nudelstas vieną dieną.;
Mohamed Abdel Ghani al- Bet. matyt, čia nulėmė pas-1
Gamazi ir Izraelio vardu jo kutinis žodis JAV-bių. pa-1
generalinio štabo viršininko grindinio Izraelio karinės ir;
pavaduotojas generolas maj. į ekonominė jėgos palaiky-'
Aharon Jariv. Tai Įvyko nę-' tojo.
utralioje Jungtinių Tautu! Dėl paliaubų pasirašymo!
karinių dalinių vado suomiu j nėra ir Egipto prez. Sadato 1
generolo Ensio Siilavuo būs-į padėtis sustiprėjusi, nes na- į
tinėje.
Į mie prieš ji auganti kariškiu •
Jeigu ta paliaubų sutartis! ^Pozick)a\o są junginiai arai,
neliks smėlio
užpustyta, b«krastai .‘alP, Pat ne!’atenV i
kaip ir dauKčfis kitu pa^aunes .j, ūksiąs atstumti ■

69-TIEJI METAI

Atskiro numerio kaina 20 centu

Už ką Kissingeris geria
ryžių degtinę Pekinge?
Jis buvo Kinijos valdžios

viršūnių sutiktas labai

šiltai ir pasimatė net su Mao Tse-tungu. Atrodo, kad ar

tėjama į JAV-Kinijos oficialių diplomatinių santykių už-

mezgimą, diplomatine kalba švelniai paliekant Taiwaną
nežinomų ateities dienų likimui.

Naujasis JAY užsienio
reikalų sekretorius dr. H.
Kissingeris, pasišovęs per
septynias dienas aplankyti

astuonias Afrikos ir Azijos
valstybes, praeitą šeštadie
ni iš Pakistano peršoko Į
Pekingą. iš kurio dar skreni da Į Tokio. Tad ne be reika• lo jĮ Kinijos premjeras dėl
i to kelionės greičio, o gal ir

> vardu prof. Aldo „a šie-' Taikus, OOŠUS BaliO
■ petvtė-.Janačienė ir pakvie-,
Į pavadino "Rytų ciklonu“,
•tė Juozą Laučką iš \Vashing- seimas
i
Manoma, kad. be žydų’ono toliau vadovauti prog-:
Lapkričio
10
d.
Clevelan-'
arabų
paliaugų sutarties už11 amai.
Apie dr. Domą Jasaiti/ f'1’ Į'vko Balfo seimas. Kai mezgimo, jo kelių dienų vikaip žmogų, evdvtoja ir vi-. kas mane- kad
t«s>m»sl Zitos Kinijoje turi ne masuomenės 'veikėja, akade-, Amerikos teisme jis būsiąs zesnių tikslų
Kinijoje jis
nrškai kalbė io Stasvs Lūšys audringas, bet apsiriko: šis lankosi jau kelintą kartą,
iš Bostono .Ji gražiai oanil- girnas. kaip mums praneša,, bet pirmą kartą kaip JAY
■ •
‘ 1
buvo labai taikingas, buvę, užsienio reikalų ministeris.
t dė J. Laučka. Įžymusis akto’ rius Henrikas Kačinskas išlyginti visi nesklandumai, j Tad jis čia burvo sutiktas,
sukaktuvininko' Pažadėta, pamiršus senus , kaip senas pažįstamas su
perskaitė
vieningai atitinkamais pagerbimais ir
taurių pa
busimus pasiv
t
”- ’
~
I 1 •
zz
lio geru taikos norų iai tu-į Izla'l! 1967 met’ ®en?s:i
į sakė kalba, kurioje žvelgė 1)OS
retu būti vykdomi šie šeši ?Jal "et?Į ',‘T nU? Tu !
, ne i praeiti, bet i ateiti, ra-i Seime dalyvavo 141 atstoKokios problemos šiuo
pasižadėjimai:
Jur*~ Bet Sadati»’ nlat^ bus I
• gindamas pasitikėti savimi, vas, jų tarpe vien iš Chica- metu rūpi Kinijai ir JAV?
palenkę i paliaubas dvi bai-’
:
veikti ir ištverti.
' gos 100. Chicagos skyrius
Pirmiausia, ir JAV. ir
1. Abi pusės privalo laiky
mės: kad žydai dar per mė-Į
Meninę programa atliko atvežė ir $20,009 aukų. Bos- komunistinė Kinija norėtu
tis Jungtinių Tautų prižiūri
. nesi gali arabus vėl suglam
; įžymioji pianistė Julija Ra- tonui atstovavo kun. Ant. užmegzti formalius ir oficiamų paliaubų fronte.
žyti arba gali išsilaipinti
iauskaitė - Petrauskienė. pa- Baltiusūnas ir A. Keturakis. į liūs d’plomatinius santy2. Turi būti pradėti pasi
Egipto "gelbėti“ sovietai
keikdama
beveik ištisa konC linkta valdyba ir direk- kius- bet- žinoma. kiekvietarimai pasitraukti i spalio
22 d. buvusias fronto linijas., ^rių ginklą, arabams laba.
. eerta (skambino Bacho. So-i
. kurf
•
. nas partneris uz tai ką nors
reikalingi, bet jie patys nėra
I L>en°’ $’ur.’;on.,.2’.7!achm:T!' bostoniečiai' kum A. Baltru-Į
Triumas.
3. Turi būti leista i Izrae
; religingiems musulmonams i
novo
ir
kt.
kūrinius.
Akt.
lio užimtą Suezo miestą kas
Kinijos
sąlyga — kad
šūnas ir A. Keturakis.
• "košerni“ ir įu pasirodymas;
* Henrikas Kačinskas pade'kdien i vežti gvvento jams rei-,' !
.
,
.
...
Į JAY nubrauktu iš savo gioi v ‘ maisto
; ir
• ikitu
L neką-:
i
i numena
europiečių i lamavo 1919 m. sukaktuvikalingo
, , . ,. buvusi* emvpcuų.
. bo’amuiu sąrašo Tai\vaną ir
• •
.,
. ..
Kolonializmą
Į ’u'nko rašvtus du eilėraščius Naujas lietuvis
rinių reikmenų ir iš ten eva
Chiang Kai-chėko vyriausy
Į ’r dar kelis Putino eilėra?kuoti civilinius sužeistuo
Žinoma, ši paliaubų su-j
be. To .JAY labai akivaiz
j <’his. Prel. .T. Balkūnas svei sovietų ambasadoj
sius.
tartis dar žydų-arabų kon-i
džiai padaryti nenorėtu, tad
kino kunigų vardu ir sukal4. Turi būti leistas nekari f likto neišsprendė. Sirija pa-:
Kelerius metus ėjusi So- pareikšta, kad. kalbėdama
i bėio maldą.
niu reikmenų ir medicinos Baubų nenori. Dar nežinia. į
vietų ambasadoje antrojo apie Kiniją, Amerika visuoi
I Tą minėjimo dali užbaigę
pagalbos tiekimas izraelitų j kokie rezultatai gali būti tai- j
sekretoriaus ir konsulo pa- i met turi galvoje Kinijos žePetras Ąžuolas, visiems pa- 1 reigas Washingtone Edmun-' myną, o ne Taiwano salą...
atkirstai Suezo vakarų kran- kos konferencijos. Izraelis!
I dėkodamas, o dalyviai sute Egipto trečiajai armijai. ! vis tiek dar negrąžino ara-Į
Chiaug Kai* •
I da Juški pakeitė Rimgaudas | Yadinasi. ir
i
giedojo
Ilgiausiu
metu.
5. Dabar Izraelio užimto i bams okupuotu teritorijų. O j
- ----- - į Mališauskas.
-sheko pretenzijos i Kinijos
Viršuje— Latvijos Laisvės paminklas jos sostinėj
j
Scena
šio
sukaktuivininko
'
....
Suezo-Kairo kelio ko ntrolė • vakariečiai arabu alyvos dari
Ihgoje. apačioje— Rygos operos rūmai.
I -i,.,.,.
....
Hc
m 'jm-žiūiu bui lUzvainvma iv 2 n ne'v.gi 1^! veiklai budingai simboliais! Jisyta .so m. amžiau.. bai
Tokiu būdu norima ta
turi būti perleista Jungtinių; negaus, kol nebūsianti Įgy-Į
Laisvajame pasauly išsklaidyti latviai lapkričio 18 d. inamiošė dail L,r<ri« Tnorlic i kres Vilniaus universitetą iri"*- lokiu burtu nonma tą
f a •’Jul
’ uod1^. •
*Taiwana tyliai palikti ateiTautų pajėgoms.
i vendinta taika arabams pri- j
mini Nepriklausomos Latvijos valstybės Įkūrimo sukaktį. X
it|‘i- įvykių rablai ir gale ko6. Pradėti karo belaisvių«imtinomis sąlygomis. Taigi •
Šiandien Latvija neša tą patį rusų komunistų užkrautą
^H±^“^kalbi» <'**•“*• '
!m,'n'St,nėS
ma'°pasikeitimą, kai tik Jungti- Į gerų dienų teks dar gerokai Į
niu Tautų kariniai daliniai i palaukti,
perims abu priešus skirian-l
čios įinfjos kontrole.
i Vėl astronautai skris
Po šių paliaubų pasirašy-! e
mo turėtų prasidėti Viduri-ij erdvės laboratoriją
niujų Rytų taikos konferen-Į
.
!
cija. Manoma, kad ji turėtų į
KajP žinome, aphnk ze‘į
Įvykti jau gruodžio viduryje
sk enda jau emau pa-į
senojoie Jungtinių Tautų Į
er(^v® loborato- i
"Skvlab“Jf
(buv. Tautų S-gos) būstinė-Į n-ia vadinama
je Genevoie. "
’ Joje jau darbavosi dvi pa
šios paliaubų sutarties! ma!’nos astronautų. Antroji:
beveik netikėto nasirašvmo!
pasirasvmo; pamaina sugrįžo į žemę tik!
buvo pasiekta labai skubia Į P° dvie.i« mėnesių,

okupacijos jungą kaip ir Lietuva. Jie kaip ir lietuviai ti
kisi sulaukti savo krašto laisvės ryto ir tam užsienyje viso oarapfjos
klebonas kun. I
mis išgalėmis dirba, o savo tėvynėje palaiko gyvą laisvės Pranas Raugalas, čia žodi į
viltį ir saugo savo kūrybingąją tautinę dvasią ir latviškąjį ‘tarė gen. konsulas Anicetas
žodi. Šia proga mūsų abiem broliškom tautom dera prisi- ‘ Simutis.
minti Įžymaus latvių poeto ir socialdemokrato J Rainio
mums ^rtus posmus:

Siuto pakelti

Broliai tikrieji,
Saulėj šioj arčiausi.
Eisim, pertvaras peržengę,
Jungt abu kiemu!
LAI DZIVO BRIVA LATVIJA!
LAI GYVUOJA LAISVA LATVIJA!

-r

dr. Henry Kissingerio veik-, ši ketvirtadieni 9:35 ryto VT t ** -r +-OVW
t tti V
ją pagal JA\ planą. Kadan-iten pasikels trečioji pamai-:
gi sutarties sąlygos buvo pa- na. kuria sudaro astronautai ’/O/C paskelbti
lyginamai labai greitai pri-! Gerald P. Carr, William R.;
imtos Egipto prez. Sadato, • Pogue ir Edward G. Gibson. rinkimai
tai Izraelis kiek nusigando, i Jie padangėje turės išbūti
ar tik nėra Kissingerio kiek į 85 dienas.
i Parlamentui atmetus vvapgautas. ar kartais ne per Į
riausybės pasiūlymą pakelti
mokesčius daugiau
daug atiduoda už tuščius pa- i
bantiems, premjeras social
žadus. Dėl to Izraelyje sujuNew
Yorkas
pirmą
kartą
demokratas
.Jakobsena« pa
do opozicija prieš Goldos
Meir vyriausybę ir piie< pa savo istorijoje burmistru iš skelbė naujo parlamento
demokratą rinkimu? gruodžio 4 d.
čią jialiaubų sutarti. Imta sirinko žydą
Beame.

^pensijas

nei.“ Ir diplomatiniai santy
kiai gali būti užmegzti.
Koniečiams dar rūpi pre
Sovietai minėjo
kybos išplėtimas, mokslinė
ir technikinė JAV parama
56 m. sukakti
ir žvdu-arabų konflikto toks
likvidavimas,
kad Viduri
Lapkričio 7 d. Sovietų Są
junga minėjo vad. Spalio niuosiuose Rytuose neisigarevoliucijos 56 metų sukak- i lėtu sa vietai.
tj. Didžiuliame parade. Įvy-» D*. H. Ki>singeiio, taigi
kusiame Maskvoje, krašto j»; ;LAY, rūpestis — sumažmapsaugos ministras marš. ti komunistu veržlumą kamGrečka savo kalboje puolė. (H 1 \°ie n Pietų Vietname,
Izraeli. Parade buvo paro- kur jie atrodo, rengiasi dįnauji tankai ir raketos, pelei ofensvvai. galinčiai vi-

J
| Atstovų rūmu finansų ko-!
J misija nutarė pasiūlyti' pa- j
i kelti senatvės pensijas 11G
per du kartu: nuo 1974 m.į
sausio 1 d. pakkelti 7G iri
nuo liepos 1 d. __ dar 4%.j
i i
«sj-kai
nusbioti
reziI Koks k,,*
bus tur,
tuo voiL-jh,
leikalu bnr.fr
Kong- 1 o
Sukakties
išvakarėse su-'
__
. . . , Saigono
.,
89 Nobelio premijos lau
Ja...omo
*
4.
i•
™
i
ar
įvelti
Amerika
i
nau
i reso nutarimas dai pama-j rengtame tradiciniame susi- reatai, gyveną laisvajame • tysime.
įlinkime Erėm iuje kalbėjo '
,
x..
.
.J r- •,
i
Nors tuo tarpu gal dar iopasauly, Įteikė Jungtinėms i
partiios sekretorius Kirilen- . - , „
.
.
.
i __________________
/
.
.
. . < km sensacingu susitarimu ir
Tautoms raštą, kuriame gi
ka. Jis liaupsino sovietu lai-. •,
?.
I nebus naskelma. bet atrodo.
na sovietinės komunistų val
mėjimus ūkio srityje ir pik
Gruodžio 4 d. i Washing-l
kad JAV ir
komunistinė
džios persekiojamus rašyto
tai puolė Kiniją.
toną atvyksta Rumunijos
Kinija vis dėlto greitėjančiu
.Jis pabrėžė, kad Kremlius i femnu artėia i dar drangišją Solženiciną ir mokslinin prezidentas Ceausescu, ku-i
santvkius. aišku,
ką Sacharovą. Raštą pasira ris stengiasi kiek galėdamas nekeis savo vidaus politikos, i kinius
nepriklausomą nuo ieškodamas geresnių santy-į Š<u'pfu S-<»os tyliam rmpasišė ir Paulingas. gavęs Leni vesti
I
kiu su Vakarais.
Maskvos politiką.
no taikos premiją.
tenkinimui.

Pualapla aafrii
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LATVIJOS HIMNUI

Laikas, oras, Watergate...

Pasaulis aplink mus

tija jau besanti net ir gar
binga. O juk visą laiką jis
ją laikė nevertą nė kiaušinio
lukšto. Kas gi čia atsitiko?

100 METU

Latvijos himnas buvo pir- Dievs, sveti Latviju.
; mą 'kartą iškilmingai sugie Mus’ dargo tėvijų,
Įsijunkite savo radiją, kai jūsų laikrodžio rodyklė ro
ATSIUNTĖ PAMINĖTI
SAUSROS TRAGEDIJA
dotas jungtinio choro 1873
dys lygiai valandą ar pusvalandi, ir jūs tikriausiai išgirsite
Sveti
jei
Latviju,
, m. Rygoje Pirmojoje dainų
tris pagrindinius pranešimus: lai'ką, orą ir Watergate nau
šventėje, kurioje dalyvavo Ak, sveti jei to.
Badas Etiopijoje
Spaudos metraštis 196.9,
jienas, papildytas dar geru gabalu senienų.
viso krašto chorai. Tai buvo
Kur latvju meitas zied,
oo
kaina $3, paruošė
CO
Spalio mėn. antrojoje pusėje laikraščiai rašė apie uždeganti jungtinio tautos
Ir taip kasdien jau kone ištisi metai. Tas pat VVater
Kur latvju deli dzied,
fž.'ienio lietuvių spaudos
tragiškas sausros pasėkas Etiopijos provincijose VVollo ir žygio demonstracija.
gate dienraščių pirmuose puslapiuose. VVatergate savait
I
; bibliografijos tarnyba —JoTigre. Jose gyvena apie 2 mil. žmonių. Bet vien VVollo
Latvijos himnas via su- Laid mums tar laimė diet j nas švedas, dr. Zenonas Araščių ir mėnraščių straipsnuose, VVatergate iliustruotų
srityje per paskutiniuosius 5 mėnesius mirė badu apie kurtas jauno latvio Kailio Mus’ Latviju!
žurnalų spalvotuose paveiksluose...
scklis ir .Jonas \ aiaitis. iš
100,000.
Baumanio (1835-1905). ta-'
leido JAV LB Kultūros Fon
Gindamiesi nuo bado, žmonės ten išsipardavinėjo da Smolnio Instituto Peter- Dieve, laimink Latviją,
Na, sakykime, kad visi Baltųjų Rūmų pareigūnai !
das
S. Rockwell St.,
savo
gyvulius,
kurie
buvo
išlikę
gyvi.
medines
savo
namų
burge
mokytojo.
Tame
insM
$
e
brangiajai
buvo melagiai ir vištvagiai. Sakykime, kad ir pats prezi- i
Chicago, Ilk).
dalis,
kad
galėtų
nusipirkti
maisto,
o
pagaliau
’
r
žemę
ir
titute
anuo
metu
mokėsi
ca

I
dentas Nixonas gal bus norėjęs savo salone tą pastipusią *
pradėjo žiūrėti i vyriausybę, kad ji maitintų ir sergančius ristinės Rusijos valdančios Laimink Latviją!
j Jame sura-ytos 1969 m.
žiurkę kiek pridengti savo skrybėle, kad nepradvoktų
Ak> ,aimink Ja,
gydytų. Vyriausybė suorganizavo stovyklas, bet jose kas klasės jaunimas.
išleistos lie.ti*iu kalba kny
visi apartamentai. Jeigu tai yra visos plačiosios ir turtin
gos, iš viso 91, ir periodinės
savaitė
išmiršta
iki
1.000,
ir
nedaug
laiko
tebūtų
užtrukę,
gosios valstybės „gyvybinis“ klausimas, tai reikia bylą
Karlis Baumanis, gabus Kur latvių dukros žydi,
spaudės svarbesnieji straips
kol visi ten suėjusieji būtų išmirę. Tačiau išmirusiųjų vie
įimtai tęsti ir tą skandalą išaiškinti bei sprendimą paskelb
muzikas, , rašė ,ir. spausdino
v
j
„
i
.•
niai, iš \iso 1.423.
1
...
Kur dainos sūnūs lydi,
tą stovyklose užima naujai ateinantieji.
įvairias choro dainas. \ iena
ti visuomenei.
Stovyklose nėra gydytojų, ir tūkstančius sergančiųjų iš jų ir buvo „Dieve, laimink Duok laimės džiaugsmą didi
FČANCHESTER, N.H.
Bet, atrodo, kad vis dėlto kažkur turėtų būti bent tos prižiūri paprastai keli slaugytojai. Žmonės sueina jau Latviją“, kuri tapo Latvijos Mūs Latvijai!
į
pertemptos „sensacijos“ reklamos galas. O, leja, jo nėra. nusimaitinę — oda ir kaulai, ir tokius juos paskubomis himnu.
A. Bernotas dervbu
skina
ligos:
vidurių
šiltinė,
dizenterija,
visokios
karštinės,
Ta byla reklamos mums Įkyriai kalama i galvą lygiai taip.
Iki Latvijos nepriklauso-’
komissi’O'e
kaip Baver aspirino, dantų pastos, muilo ir švelnaus gėlė plaučių uždegimas, džiova. Kai kurie ir ateina, galima mybės ši giesmė programo-’ \yLNIS SUSIRŪPINUSI
sakyti, tik numirti.
JAV DEMOKRATIJA
to tualetinio popieriaus reikalingumas.
Adolfas Bernotas. AP žiKai kas kaltina Etiopioos vyriausybę, nes ji buvo se buvo žymima pavadini-'
mu
„Dieve,
laimink
Balti

niu
agentūros narvs, AP ir
Įspėta dėl busimosios sausros, o nepasirūpino laiku pa
Vilnies lapkričio 3 d. vie
VVatergate... VVatergate... VVatergate ...
’ nas vedamųjų pavadintas Į UPI agentūrų tarnautojų uprašyti pagalbos. Sako, tarptautinės organizacijos ir ūkiš ją“.
_jnijos viceprezidentas, pa
nnn rblnn "Amerikos demokiati iai ga-j;V<7 '
Reiškia. — VVatergate yra pats didžiausias pasaulio kai pajėgių kraštų vyriausybės būtų tuoj pradėjusios teik
Po poros metų nuo namų
.
. t. .
v.. . ! skirtas 4 asmenų Komisijon.
h būti galas
ir jis šitaip• , . ,
,
J.
. .
J
, xuri derv ose dėl sutarties
istorijos Įvykis, kokių iki šiol dar niekad ir niekur nėra ti pagalbą. Savo ružtu ten dirbusieji Raudonojo Kryžiaus rinkinio išleidimot, kuname ,baigiamas:
! pratęsimo su AP bendrove
buvę. Juk dar niekad šio krašto spauda ir žinių agentūros pareigūnai tvirtina, kad jie pasitrauksią iš tų sričių, nes buvo ir minėta tautinė gies
niekas
neduoda
paramos
ir
nėra
kas
ten
veikti.
mė,
rusų
cenzūra
apsižiūrėjo
jokios kitos problemos nėra taip aistringai kėlę.
„Ir išgelbėjimui menuos ■ atstovaus bendrovės 1,400
ir rinkini konfiskavo.
i demokratijos v
os siste- ii tai liauto iu.
Badauja ne tik Etiopijoje
į
Jau priplėkusios galvos prezidentas Rooseveltas per
kelias
himno ir Pirmo- mos ..-vienatinis
...
, ., kon
. 1.
Kas vyksta Etiopijoje, tai tik dalis nelaimės, kuri • Latviios
j •
, - »• ,
resui beliko— paskelbti oreAntrąjį pasaulini karą užrašė bolševikams visą Rytų Eu
sios damų V.'"
šventes
simtme- t, ; . ...mipcduiiuciiuj
1
,
\ .
iemet:<■ prezidentas vetavo
“'?zidentui
-------impeachmentą
ropą, palikdamas net Berlyną raudonosios balos vidury sausros pavidalu palietė Afriką. Paliestos yra net kelios’f
reso priimtus istatyvalstybės — Etiopija. Mauritanija, Senegalas, Malis.
n™inėt°a vL (papeikimą), kad atsistaty- 8 kongres
je, — niekis!
būtų paAukštutinė Voltą, Nigeris. Čadas ir Sudanas. Tai yra dau-• LN iQ;CVQiQTrL na-jnk- dintų. Kito kelio nėra. Jei-■ mus-Jei kongresas
k
Komunistai užėmė JAV panosėje esančią Kubą. — giau kaip pustrečio tūkstančių mylių ruožas išilgai Sacha- Europoje__ garsiojoje Koel- gu kongresas nepasirinks šio JČgęs surinkti du trečdaliu
ros dykumos. Vienur tame vakarinės Afrikos ruože gyve- no katedroje, Amerikoie_ kelio, labai galimas daiktas, halsu, būtų galėjęs veto paniekis! Jau su ta realybe susigyvenome.
na klajokliai, kitur sėslesni žmonės. Bet kai pavasarį už- Clevelande, Australijoje_ garbingai Amerikos demok- naikinti, bet jam nepavyko
i .surinkti.
Castro pristatęs prie sienos šimtus laisvės ir demo ėjo karščiai, o nebuvo lietaus, tai išdžiūvo žolė, ir galvi- Adelaidėje, Melbourne ir Nuostabu, kad Vilnis štai-;
« * *
kratijos troškusių kubiečių taikliais savo partizanų auto jai pradėjo gaišti ir žmonės mirti badu. Nusimaitinusius Sydnejaus naujuosiuose o- ga ėmė verkti dėl galimo žu-;
vimo Amerikos demokrati-i
matais nupiovė. tarsi cukrinių lendrių pradalges—niekis! žmones pradėjo piauti ligos. O sausra, sako, tokia baisi, peros rūmuose.
jos. kurios galo iktšiol tik ir
InG,jOS vandenyne Soviekad panašios niekas neatsimena.
Okupuotoje Latvijoje, ži- telaukė kad ją galėtu pa-ąjungos karo laivynas
Šiaurės Vietnamo komunistai kulkosvaidžiais ir dur- į
Ne visur, atrodo, taip atžagariom rankom rūpinamasi norna> tas himnas vra už- keikti vadinamąja „proleta- pirm* kart^ Pasir<>dė 1968
tuvais suguldė i bendrą duobę tūkstančius civilinių žmo padėti nelaimingiesiems, kurie palaipsniui neteko visko (o draustas.
"
riato diktatūra“. Pagal Jo- metais. Dabar jame yra 20
nių, — niekis! Dėl to JAV-bės kaltos...
j gal paaiškės, kad ir kai kur kitur yra taip. kaip Etiopijoštai Latvijos himno teks- kubką, Amerikos demokra- sovietu laivu, o JAV-bių teI je). Bet paramą teikti esama didelių sunkumų. Sunku pa- tas latviškai ir lietuviškai: ratijai bus atėjęs galas“.
plaukioja tenai tik 3 lai vai.
Nežinia dėl ko žudikai nušovė prez. John Kennedy, į sakyti, kiek būtų buvę galima susilaukti pašaro gyvuliams _____________________________
Robert Kennedy. pašovė gubernatorių George Wallace,— ; (be to, jiems reikia ir vandens, 'kurio nebėra). Tačiau
padūsavome, nutilome, ir — niekis!
. tiek gyvuliams pašarą, tiek žmonėms maistą pristatyti
*“^***r*
’Z r'r.
nepaprastai sunku, nes nėra kelių, o tie esamieji tiesiog :
Žydai piauna arabus ir arabai žydus. — tuoj bus ilgi
neįmanomi sunkvežimiams pasinaudoti. Nusileidžia di- ,
niekis!
!
i dieji lėktuvai, iškrauna, ką atgabenę, o paskui reikia
O ką jau ir beužsiminti apie Pabaltijo tautoms pada-, trenktis dar mylių mylias neišvažiuojamais keliais.
Ta didžiulė nelaimė numarino ar nuskurdino daug į
lytą istorinę begėdišką skriaudą. — visiškas niekis!
žmonių. Kas išliko gyvas, iš pradžių iš dykumos traukėsi
Watergate. .. Watergate.... Watergate.... Water....... į į gyvenvietes — kaimus ir miestelius, ir ten susigrūdo
masės žmonių. Net ir valstybių sienos nebegalioja tiems,
Watergate skandalo begalinė reklama dar prieš teis- j kurie bėga nuo sausros. Dalis tų bėgančių buvo pakanka
mo paskutinįjį sprendimą sutepė Amerikos vardą, palau mai turtingi — jie turėjo galvijų: bandas karvių, kaime-1
žė jos sąjungininkų pasitikėjimą, sumenkino pasigėrėjimą nes avių, ožkų. Dabar jie dažniausiai atbėga jau be nieko. Į
nes pastipusius gyvulius turėjo palikti dykumoje.
i
demokratija, teisingumu ir JAV ateitimi.
dk tratu ahout

I

j

i

Nedaug tesuklysime sakydami, kad visi politikai yra
daugiau ar mažiau sukti. Visi, nuo pat karaliaus Herodo
ligi kurio nors mūsiškio Nikodemo Tripirščio. Dėl to, kad
ir pats politikos "menas“ tėra tiktai daugiau ar mažiau į
meistriška suktybė, padailinta parinktais ir gražiai skam
bančiais melo žodžiais. Nėra šventas ir prez. Nixonas. Bet
jeigu taip mes pakratytume visų senatorių, kongresmanų,
gubernatorių ir teisėjų užrakintus seifus, paskaitytume jų į
slaptus susirašinėjimus, privatinę buhalteriją, pastabas?
Kaip jie iškilo toje "šventojoje politikoje“, kaip įsigijo
milioninius turtus, ką iš ko gavo ir ką už tai davė ar paža
dėjo ir ką nutylėjo prieš visuomenę?

Is kur ta sausra atsirado?

Kas gi atsitiko? Iš kur ta sausra? Ar tai laikinas da
lykas, ar pastovus?
Sacharos dykuma plečiasi, štai kas atsitiko. Jos smė
lis užneša vis didesnius plotus. Toje besiplečiančioje dy
kumoje, kai pradės lyti, žolė vėl atžels. Kur buvo sėjama,
vėl bus galima sėti javus, bet išdžiūvo medžiai, o naujiems
užaugti reikės daug laiko. O kai nebėra medžių, tai ir
dykumai karaliauti lengviau.
Kartą patyrę tokią nelaimę, žmonės bijos grįžti at
gal. kur gal kitais metais ir vėl pasikartos šių metų trage
dija. Vadinasi, iki šiol dar buvę panaudojami plotai taip
ių liks tušti, jei niekas nepasirūpins.
Ne, nutilkime patys, nes trukdome savo garsiu mąs
Dabartinė tarptautinė parama yra tik šioks toks lai
tymu klausytis:
kinas gynimas nuo bado mirties tų. kurie gyvi išliko. Ta
žemė, kad ji būtų gyvenama ir naudinga, yra reikalinga
Laikas.. Oras.... Watergate.... Watergate. . Water.... didelių investavimų ir ilgalaikės tarptautinės paiamos.

Bie munierous nappenlngs aDoarū
8h Cutter vigilant during

■Amer
cantrontationofl

Martha'svineyard.
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Projektai nuo jos apsisaugoti
VLIKO SEIMAS

GRUODŽIO 1-2 D.

Atskiras problemas nag
Šių metų Vliko seimas įvyks gruodžio 1-2 dienomis! rinės: Lietuvos rusifikacija
Lietuvių namuose Toronte, j — "Draugo“ redaktorius B.
Kviklys, Žmogaus nuteisi
Kanadoje.
Apie Vliko veiklą kalbės nimas okupuotoje Lietuvoje
jo pirmininkas dr. J. K. Va — dr. K. Karvelis, Rytprū
liūnas. vicepirmininkai J. sių ateities problema—prof.
M. Brakas. Apie Vliko veik
Valaitis ir A. Vakselis.
Apie Tautos Fondą kal lą Lietuvos pogrindyje (mi
bės jo pinnininkas prelatas nint jo 30 metų sukaktį) per
J. Balkūnas ir Kanados at vakarienę kalbės vicepirmi
stovybės pinnininkas A. ninkas J. Audėnas.
(E)
Kuolas.
t

Projektų esama visokių. Vieni siūlo statyti didžiu
les užtvankas ir įruošti drėkinimo sistemas. Kitiems atro
do, kad toje sausni kankinamoje srityje reikėtų pragręž
ti šulinius. Taip galvoja Nigerio prezidentas, ii vien jo
krašte reikėtų apie 2,500 tokių šulinių (gręžti reikėtų iki
900 pėdų). Tie pustrečio tūkstančio šulinių pateiktų van
dens drėkinti 6 mil. aki-ų. Bet reikėtų išleisti ne mažiau
kaip 250 mil. dolerių, ir be tarptautinės pagalbos tokių
projektų neįmanoma įgyvendinti. Juk net keli kraštai
reikalingi tokios pagalbos. Štai Mauritanija, Senegalas ir
Malis jau 10 metų studijuoja savo projektą užtvenkti Se
negalo upę, bet tam reikalui turi būti iš kur nors gauta •
bent pusantro miliardo dolerių.
i

S. Baltaragis

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglų ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos

tragediją. Tai jokių rūdžių nesugraužia
mui ir ji išdavusių .JAV admirolų, kapi
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy

mas paminklas Simo Kudit l os heroiz.
tonų ir kitų biurokratų gėdai įamžinti.
SS.95. bet Keleivio adminKliarijoje ją
ventojai dar primoka 24 ct. mokesčio.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEDA.
TO NIEKAS NKPEK1A.

jronika Mėlyniene ir Maryte Jankauskas, vicepirm. LidiDeja. statybai parinkta
• Mėlynyte ji dalyvavo kvar- ja Majauskaitė, sekr. Gintė bloga vieta, nes baltieji jau
tete, surengusiame visą eilę Damušytė ir ižd. Aida Sma- baigia is tos apylinkės issi^oncertu *r įdainavusiame linskaitė. Numatoma bent kelti. De to, ta vieta pasie
V a karas su Jurgiu Jankum
Kad gi dažniau ir dau- dvi
plokšteles.
Viena pate- kas mėnesį susirinkti ir pa- kiama tik automobiliais.
i giau tokių susitikimu su pro .
,
I T . ... c J
• •
i™
fono plokštele vadinas ’Bal- sikviesti ką nors įs vyresnių
J. Klovas
Lapkričio 3 d. naujajame
s dideliu ontimi ir čia tijos vėjelis“, o kita oficia-į kolegų su referatu bei —
paLietuvių kultūriniame cent- Deja. dideliu optimistu čia J navubnimn
™ \kaitėle
BROOKLYN. N.Y.
ra ta Skaidriūtč, bet vieni re _ (prie Dievo Apveikus negalima bu:i.
i [urj
dainavim^'buvo1'
nežinojo, o kurie žinojo, tie , bažnyčios) įvyko pirmas
M- .. M
liaudiškas, be pretenzijų, LŽS metinis susirinkimas
M irė J. Jakaitis
nieko nereikalingo nepasa- J viesas susitikimas su vienu
Mirtis po dviračioratai, , bet pasieki„s ,visokio k!ausv',
kojo Bylos suimtiesiems ne-1 iš pačių didžiausių musų be-(
x -t;k -, ■ ,,
v ■ , -, ! tojo širdi. Jų atliekamos LŽS Detroito skyriaus me
Rugsėjo mėnesį mirė Jo
Neįtikėtina?
įskėlė, bet ištrėmė įs Rygos.; letristų Juigiu Jankum.
;Neįtikėtina
.0visO dėlto,, daine,fo llažn*.
skamba b. tinis susirinkimas ivyks Lie nas Jakaitis, stuias Keleivio
taip atsitiko. Labai sujaui Pav., Dymšą, Turlą ištrėmė
mano fonografo. Lietuviš tuvių namuose sekmadieni, skaitytojas, įvairių organi
Prieš
astuonių
dešimčių
dinta
telefonu
man
apie
įvyį Rusijos šiaurę, o aš turėjau
kos radijo valandos visoje j gruodžio 16 d. 12 vai. Rus zacijų narys, dosnus aukoto
Rygą apleisti per 24 valan publiką (literatūros vakarui ki papasakojo sena Keleivio Amerikoie jų daineles su renkama nauja valdvba ir jas I.ietuvo< laisves ir kito
I
kultūringame Detroite tai skaitvoja. pnes keturiolika
das. Išvykau i Petrapilį.
aptariama 1974 metu veik- kiems naudiiuituns lietuviš
pasigėrėjimu
groja.
tai jau milžiniška žmonių metų mirusio visuomeninin- •
la.
kiems reikalams.
socialdemokratu
veikėTen vėl po kurio laiko su minia!į stojosi LB Detroito ko.
. , .
o
Su velione man teko ne.
Alfonsas Nakas
Pilkos našle Ste- , ,
.. o ,
... t
sitikau su Zuzana. Mat. 19)4 apvl. kultūriniu reikalų va 10
Palaidotas šv. Jono kapi
. Justino
..
„ .
...
karta susitikti Sukausku sei-1
fanna
Pikiene.
Tai
atsitiko
•
,
■„
r>
•
u
•
'
dovė
Stasė
Smalinskienė.
metais ji atsikėlė i Petrapili j
nėse. kur iau seniau ilsisi jo
moję Detroite. Regis, be jo- •
ir mokytojavo Lietuvių Ma-! Garbųjį svetį pasveikinusi. vi-ai nesemai I.ie‘uvdje. Že kio didesnio oficialaus išsi-!
žmona
Elzbieta.
NEW YORK. N.Y.
maiti
ioie.
jos
jaunesnei
sė

ji
puma
dar
pakvietė
dr.
žaturčių d-jos išlaikomoje
mokslinimo, ji buvo tačiau 1
Kęstuti Kebli, kad tas rašyalerijai \ aitkutei.
: pradžios mokykloje.
eilinę moterį visa galva pra-! Paminėta Lietuvos sostinės
Velionis paliko daug pa
toia ‘’pristatvtu“. Labai ge
žįstamų
ir giminių, jų tarpe
augusi
inteligencija,
apsuk

Valerija Vaitkutė, apie 60
sukaktis
rai.
kad
K.
Keblvs
jokiais
J.
.
. . į Liaudies universitetas toj
podukrą Albiną Čiurliene.
rumu, teigiamu veržlumu ir
Spalio 2 d. Detioite mne į 1T,0kvk]oj įsteigė
suaugu-j Jankaus ’pristatinėjimais“ metu amžiaus, ilgą laiką dir eile kitų geru privalumu.
busi ligoninėje ir labai
Vilniaus, kaip Lietuvos
Jonai, amžinai
Mikšienė ikopusi i 85-tuo- i •
7 ■‘C į "^užsiėmė, nes kas jau čia. baugusis išėjusi i pensija. Vaišių metu būdavo didelis į sostinės, 650 metų sukaktis) Ilsėkiusmetu®’ Keleivyapie taij nU0?e ,'st?l'1;'os
buj atėjo, tas tikrai žinojo, koks siu metu rugsėjo 21 d., ei- malonumas ir garbė salia| buvo paminėta spalio 28 d. greta savo mylimos žmonos.
‘i. t J tlk nuo )o'! Kolumbijos vyčiu
kol kas tebuvo išspausdinta1™“ paf'le*as." 3S: ?uza‘ paukštis yra J. Jankus. K., Pant skersai gatve, visu erei- ios
... sėdė
.
vyčiu salėje
Natalija Stilsonienė
džiauti
netekdavo,
bet
dar
tn
r
1
nos
P
a
^
an
,
2
omis
m h kursų Keblvs padarė 17-kos minu- čiu važiuodamas užlėkei
Woodhavene. Paskaitą skai
trumpa žinute. O velione bu- 99
buvo Uotu 1 >• 1 i
••
t t 1
,
\azjuoua.na> uziehęs
vo įdomus žmogus ir daug ~
0 Jekskursiją
čiu ekskursiją po J. Jankaus dviratininkas ir taip smar norėdavai kuo ilgiau šalia tė prof. dr. Jonas Puzinas. „SAULĖS ŠERMENYS“
ipelniu^r lietuvių!
kūiybincs stQtis- Kalbėtojas kiai sutrenkęs jai gaiva/kad jos pasilikti.
yra nusiipeiniu 1 lietuvių josapvlinkeie čia ve] niums suminėj0 beVeik visus :šleis_
' savo kūrybą skaitė P. JurLOS ANGELES
visuomenei.
Nežinau.
kas
pavaduos
ją
kus
ir
J.
Rūtenis.
Be
to.
dr.
01
toclel .aP:eJ?į M(o susitikti ir bendradar- t»«
votVobic
pĮvykęs
kraino
išsiliejimas
tus svečio veikalus. Roma.
reikėtų (laugiau parašyti. Ti biauti.
lapkričio 17 d. Los An
kvaile- J. Puzinas parodė skaidrėse
nams ir novelėms bei paša- smegenyse. Rezu.tatas de- Mamyčių-Dukryčių
.
kiu, kad tai bus kitų padary
' kojiniams rado šiltesniu žo- ;,rfs rankos bel koJos pa?' te? Nežinau, ai- tas kvaile Vilniaus ir apylinkės vaiz-i geles šv. Kazimiero lietuvių
ta. o aš čia temėginsiu pri
j parapijos salėje rengiamas
Savo mokykloje, kaip ir p^ių, o dramoms ir ne visai K’žius ir apakimas. Gyvybę tas kada nors vėl bus kvar- du.
siminti tik tiek. kiek pačiam Rygoje, Zuzana surengdavo šiltų.' Ypatingą dėmesį skvi
Antano Gustaičio satyrinės
bandoma gelbėti pir- tetas? Tik žinau, kad Elenos
u,bko su ja bendrauti.
Programos pranešėja
bu-'ir humoristinės poezijos
mokiniu vaidinimus ir pati rė paskutiniam (atsiprašau, ma Kietingos. paskui Klai- Sukauskaitės-Kidžienės baiP,arb
puoselėknygos "Saulės šermenys“,
vaidindavo Mažaturčiu dr- vėliausiam, nes dėl žodžio P5dos ligoninėse. Po noros sas amžinai nutilo ir kad ji ' °. <,a''‘OJO,
Pažinau ją Rygoje, kur ji jos surengtuose vakaruose.
eblaitienė.
1 iliustruotos dail. Viktoro
1
begirdesime
tik anose dvie- toja nena veoiait;
’paskutinis“ svetys prie sava’ciu *>anciu. \alema bėgi
nuo 1908 metų mokytojavo
Viza ū dos. pristatymas skai
kaištavo ir vylėsi. kad tai Vaitkutė mirusi spalio 4 d., 1 jose patefono plokštelėse,
Lietuvių švietimo draugijos
Minėjimą pradėjo ir bai tytojams.
Taigi. Zuzana Arlauskai nebūsiąs paskutinis) veikalin
10
d.
buvusi
nalai1
sūa''° .
„žvaigždė“ išlaikomoj pra tė - Mikšienė ilgai mokė ano
j Lenkiu galvą prie velio- gė prof. dr. B. Nemiekas.
Iui, pasakojimų (knygai, pa- f ota Kretingos kapinėse
džios mokykloje.
Renginio programoje —
meto lietuvių, gyvenančių vadintai „Užkandžio“ vai
| nės Elenos kapo. Tebūna
Po
programos
svečia!
bu

poeto Bernardo BrazdžioŽinia gavusi. Detroite gy-j‘jai lengva seniai pasirinkta
už Lietuvos ribų, vaikus,
1909 m. Rygoje buvo į- iiio^ė jų pasirodymus sceno du.
venanti S. Pilkienė buvo antrosios tėvvnės — laisvos vo pavaišinti pyragaičiais ir n;o įžangos žodis, Broniaus
kavute. Žmonių buvo pilna Railos žodis „šei menų“ pro
kurta Lietuvių Darbininkų je ir pati vaidino. Scenos ji
taip sukrėsta, kad net susir Amerikos žemė!
Jurgis
Jankus
į
publiką
salė, nes ta vieta lengvai ga. "Išlaisvintu moterų“
Blaivybės d-ja „Giedra“. Į neapleido ir grįžusi iš Rusi
go. Tik sveikatai pagerėjus,
prabilo
du
kartus,
maždaug
pasiekiama automobiliais ir ansamblio muzikinė dalis ir
jos veiklą įsitraukė ir Zuza jos į nepriklausomą Lietuvą.
ii man apie įvykį papasako
Mirė A. Rinkunas
po pusvalandi prieš nei trau
traukinėliais.
na. Kitų remiama, ji įkūrė
kt. "Kaulės šermenų“ vakare
jo.
draugijos chorą, teatro mė Joje pasiliko, kol karo vie ką ir po jos, Pirmuovu atve
dalyvaus ir pats knygos au
Š. m. lapkričio 2 d. Sf. Josulų
buvo
nublokšta
net
už
ju
panasakojo.
kada
„Už

Pranciškonų
vienuolyno
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Q
unku
net
tikėti,
kad
ato

gėjų būrelį, režisavo.
torius.
vandenyno — i Detroitą, kandį“ spaudai jau buvo na- minėje
iv gadvnėje,
. .......... automobi senh Nursing Home seneb'u
statybos baigiamos
Sėt apie tai, tikiu, parašys i-uošęs ir kiek metų užtruko.
^eičiausiu*^lėktuvu nr?e<riaudoie mirė senosios
Tarp kitų veikalų buvo Bet
ie. kurie tą jos veiklą ge- iki knyga skaitVoia pasie- tmžįuie^ liX.“ žmogui ičpiv’ioę sn<ri"nrates lietuvis
suvaidintas ir vienas iš lat tie
amžiuje, kartais žmogui Aumjstas Rinkimą*. Velio
Gruodžio 1 d. jau bus ofi
riau
žino.
Yra pasaulyje tik jaunys
z
e.
Čia
jis
paskaitė
ištrauka
tenka mirti nuo paprasto nis buvo mnies 1889 m. va- cialus naujų pastatų atida
vių kalbos verstas kūrinys.f
tė,
saulė ir namai.
J.
Vlks
iš pirmosios minimo veika’o dviračio smūgio..
kurio pagrindinė veikėja!
rymas. Jo dalyviai mokės po
c-p
’
’
o
4
d.
Šiaulių
apskrity,
i novelės „Kryžius“. Po perV. Mačernis
buvo Skaidriutės vardu mer-Į
tad buvo bebaigiąs 85-sius $75.
Šeimos
ir
savo
vardu
poLONG BEACH, CAL.
gaitė. Zuzana jos vaidmenį
1 traukos vėl kurį laiką pasav;
įkojo. kaip jis savo kūrinius niai Pilkienei
reiškiu užuo- metus. Amerikon atvažiavo
taip gerai suvaidino, jos vai
nrieš
pirmąjį
nasaulini
ka

dinimas taip visiems patiko. Sėkmingas Lietuvių Fondo rašąs, o po to paskaitė iš- jautą.
ra. Detroite dirbo automokad „Giedros“ nariai ją tik
trauka iš dar niekur ne
balius
hib'u pramonėje ir prieš ke
Galva
linksta
prie
Ekaidriute ir tevadino. Jos
spausdinto, bet spaudai ruo
liolika metu buvo išėjęs i
tikrosios pavardės daug kas
Elenos Kižienės kapo
Mūsų lietuvių kolonija y- šiamo le<?-endiško pasakoji
pensija.
Prieš ke’eris metus
ir nežinojo, ir tai ją apsau ra maža. bet judame kruta mo. Reikia pasakyti, kad.
Spalio 30 d. Keleivyje ’ mirus žmonai, liko mažame
gojo nuo žandarų.
me. nenorėdami atsilikti iam skaitant (o skaitė iis la
bai gerai ) minutė iš minutės rašiau, kad Lietuvoje mirė* namelyje, negru uzgoztoie
nuo didžiųjų.
didelės* miesto dalyje. Bene nrieš
„Giedros“ draugija palai
publikos dėmesys augo. Lio 93 metų sulaukusi
metus buvo ištiktas skau-'
kė glaudžius ryšius su Lietu1
Spalio 20 d. Lietuvių Fon- vėsi kosėjimai ir kėdžių Sukausku šeimos motina
vcs socialdemokratų sambū- do vajaus komitetas suruošė biazdėjimas. Į pabaigą jau. Agnė Sukauskienė (tuomet džios ligos ir paralyžuotas.
rašydamas vardo neminė Užtat ir leido eilę paskuti-;
nu,. kuris
priklausė
Lietuvos metįncj balių,
kuriame
tajp sakant,
-it
1 ,
----- -7 —
- --• • 1_dalyt<ocialdemokratų
>«-iu(krutu
nartiiai. vavo ne .-i
•
±
tik vietiniai, bet jr, skrendant girdėti. Jeigu bū- jau. nes nežinojau). Kaip niu mėnesių senelių plie 1
>l.\o >uman\ a įseis 1 a s i aplinkiniu miestų lietuviai, tu buvę užgesintos šviesos, vėliau paaiškėjo, velionė net gJaudoie. o io namelv nuo.1
šaukimų lietuvių ir rusų kai- Į
3..
,
.
i tai silpnesnių nervų klausy- penkerius metus buvusi pa- ’at šeimininkavo plėšikai, i
komis ir laikraštį. Aišku, tai
Balių pradėjo komiteto tQja- ga]gj0 ne juokais įsi- ralyžuota, tad mirtis čia bu kurie net likusius asmeni-;
turėjo bū i padaryta slaptai. pirmminkas S.a>ys Jasutis. ( baiminti. Visi pajutome in- vo daugiau išsigelbėjimas, nius dokumentus sunaikino.!
Spaustuvėje nebuvo galima Jis pakvie ė Kalbėti poetą, tripra pinančio didelio meist- negu nelaimė. Bet skaudi
spausdinti, todėl spausdinta Berrardą Brazdžionį. Lietu-; ro jėgą.
Velionis priklausė SLA!
nelaimė Sukausku šeimą iš
hektografu.
352-rai
kuopai ir Dievo Ap-;
vių Fondo tarybos nari. Pre-į
tiko. kai šių metų spalio 21
legentas gražiai išaiškino , p0 programos, kavą ir d. New Jersey valstijoje mi- veizdos lietuvių parapijai.}
Tas reikalas buvo paves L. Fondo reikšmę išeivijosI kokįejjjus gerdami, tortais rė Elena Šukauskaitė-Ki- Buvo vienas iš nedaugelio
tas man. Žinodamas,
. , . kad lietuviu kultūriniam gyve-: smaguriaudamies, dar va- džienė, pirmoji iš septynių senosios išeivijos atstovų,
Zuzanos rašysena labai ais-inimui ir lietuvybės gyvybei, i jandą ar pusantros likome anos 93 metų mirusios senu radusių kalbą su naujaisiais
ateiviais, ir‘jį matydavau be-'
ki, tinkama hektografui,.
| su Jurgiu Jankum. Vieniems tės vaiku.
veik visuose lietuviškuose?
kieipiausi į ją ir prašiau ; Los A n celes dramos sam- > j „Užkandį“ iis įdėjo savo
Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti
tuos atsišaukimus perrašyti j būrio "Išlaisvintos moterys“ ! naraša, o su kitais šnekėjosi
Elena Kidžienė buvo gi- pobūviuose, kol tik velionis;
ir mokyklos patalpose iš-1 grupė, Dailios Mackialienėsj literatūrinėmis temomis.
1 muši 1906 m. gegužės .30 d. *avo kojomis galėjo vaikš-l
spausdinti. Ji be jokių svy-Įvadovaujama, labai gražiai)
Miežaičių kaime, Radviliš- čioti.
BANAIČIO OPERA
j
ravimų sutiko, ir tuo būdu. padainavo lietuviškų dainų.1 ■ ■ •
valsčiuje. J Ameriką at
buvo išleista atsišaukimų ir'
vvko labai iauna Čia ište- Jauniesiem laikraštininkam I
„JŪRATĖ IR KASTYTIS“
laikraštėlio "Brėkšmė“ du' Po vakarienės buvo šo.^v0.p®ta"es kėjo ir. vyrui mirus, išaugibesiorganizuojant
!
numeriai, normalaus sąsiu-'kiai. bendri pašnekesiai.
skelbti fondui davė $25. Ste- nQ fjukterj- £į]vna bei sūnų
I
3-se plokštelėse
vinio dydžio du puslapiai, j _ Balius davė giyno pelnolĮa ir
° Algį. Priklausė Tautinei sąLŽS Detroito skyriaus J
Tai geriausia dovana bet kokia proga!
; įnašą padidino iki $200.
Į $225.
jungai. Dainavo Nevvarko! pirmininko Vlado Selenio’
Socialdemokratams veik
Plokštelių kaina tik $15.00
{suorganizuoti jaunieji lietu
Šia proga primintina. kad • Balius ir vajus Lietuvių Rūtos chore.
lą išplėtus, labiau subruzdo
viškos spaudos bendradarPaštu, kartu siunčiant ir čeki, užsakoma šiuo adresu:
ir žandarai. Kitų metų gegu šiemet į fondą nariais įstojo Fondui davė $850. Skirtai
Elena
Kidžienė
buvo
vie'
biai
lapkričio
2
d.
buvo
susu $100 inašu Birutė ir Al- $5,000 kvotai užbaigti be..
. .
.. . , . . , . .
..
žės 1 d. proga buvo suimta I gis
Lithuanian Opera
Pet,aiiskai, Juozas Mari- trūksu $750. Tikime, kad "a.'s
Dvejų mamyčių
smnkę , ,,,,-mąj, posėdi. C,a
per 10 giedriečių. Jų tarpe
uuvu nuimta
v
ua. n.
kitais metais kvotą įvykdv- f’v,ejų uurivviu
dukryčių nvdliciu
kvarteto“ buvo
išrinkta valdyba,
kuu-
6905 So. Artesian A.ve.
buvau ir aš pasodintas porai' j°šaitis, Anelė Bundzienė,
dalyvių.
Kartu
su
savo
dūk-J
rios
nariai
pareigomis
šitaip
savaičių į kalėjimą. Tardant Birutė ir Vladas Tamuliai ir si me.
Chicago, Illinois G0G29
rele Eilyna. o taip pat su Ve-. pasiskirstė: pirm. Saulius
D. M.
buvo klausinėjama ir kas y- Jonas Kizlaitis.
•

DETROITO NAUJIENOS

Z. Arlauskaitei-Mikšienei
mirus

1,°^.aiTlos.
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Du žymūs sukaktuvininkai

Kaimo Jurgio užrašai

dr.

Kazio Griniau*,

• II tomas. 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO
ATSIMINIMAI, 1 tomas,
Juozas Audėnas
Į Jis istorijos mokslus išė- 320 psl, kaina $3.53, 11 toApie tai, kaip antrą kartą Dovydas nutrenkė Gaiiotą į
• jo Kauno universitete ir dar mas 282 psl.. Ka.aa 3.50.
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
„p,-.,
. .
Jam rugsėjo 25 d. sukako gilino istorijos studijas Ry-‘
'
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Del to nei vienas žmogus į 75 metai
it-; 1935 ™
Gudruolių yra apskaičiuo-: "Dėl
metai amžiaus
amžiaus. Tai sakosako- g^ universitete. Iki
m.', KAsi -J — > , 1- ! cM.
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ta, kad žmogaus giminė am- ’ nenusimen. Aš. tavo tarnas.' tos veiklos visuomenininkas, mokytojavo Rygos lietuvių i ATSIMINIMAI
,
,?‘;JUOZA LIŪDŽIU, PetronėLIETUVIŠKI
Kodėl biržiečiai aplaidus? žiu amžius iš dešimties metų eisiu ir kariausiu su Pylistė-:
1 gimnazijoje, dirbo ten leis. f? ... .
,
istas
savo
išsila-,
tu
"Rygos
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FORTEPIONAI
To klausia Literatūros ir koje. o devynerius tarpusa-1
yje srityje ir yra’vių
viu Balso“ redakcijose.
redakciiose. ra-Į
ra-icaina .............................. * *
.
. . vinimu. Toje
Meno
spalio
29
d.
laido
’
je
vio muštynėse ir'karuose. Ir: , Bet Zaulius sakė Deividui: dirbęs Lietuvoje: mokesčių šydamas daugiausia veda-S'ATSIMINBJ. L 1 ,-aše Juo
Leonas Stepanauskas lap
Algirdas
Butkevičius.
Jis
galo
šitokiai padėčiai nema-į ”Tu negali nueiti prieš šitą inspektorius. Kauno miesto tuosius. Grįžęs i Lietuva.' zas Liū’ižius,
puiiakričio 2 d. Laisvoje rašo,
rašo
apie
apleistas
Biržų
tyti,
nors
visą
laiką
šaukiaj
Pylistėną,
su
juo
muštis,nes
savivaldybės
finansų
skyvėliau
dėstė
istoriją
Kauno
’
piai,
kauna
.
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^3.3
L
kad vokiečių rašytojas Ger
padangės
rašytojų
gimtines.
ma: "Mes norime taikos!“ įtu dar vaikas esi. bet šitas liaus vedėjas, Lietūkio ad-' jr Vilniaus universitetuose.
hardas Volfas rašąs libretą
KA LAUMES LEME
! yra karžygis iš mažų savo ministraci jos skyriaus virsi-.
kompoz. Rainerio Kunado
(apie
Salomėją Nirj), Pct«
Štai 'kai į) atrodo Balio
Bet viskas gyvenimo eigo-j dienų.“
ninkas. žemės ūkio minist-! Atvykęs i JAV, ilgus me
kuriamajai operai "Lietuviš SlUOgO: gimtinė:
one’es Orin taikei,, 234 psi.,
ie keičiasi. Ne vien ginklai,.
_
ras.
; tus redagavo "Darbininką“. Kama $3.00.
ki fortepionai“ (pagal J.
bet ir kariavimo būdai. Sa-I Ir Dovids tarė: " Pons(
...................
1 Pradėjus leisti Lietuvių EnBobrovskio romaną).
"Pūvančiais lapais ir kyšime. buvo laikai, kai su- Dievs, kurs mane išgelbėjo'
SIAUBINGOS DiENCS,
..
n
.
Gretą
to
ir
Įvairių
visuoeiklopediia, pakviestas i re"Jau dabar mes matome, dumblu užsinešęs tvenkinys,
nuo liūto ir-lokio,
ii /^eJbes meninių organizacijų veik-' dakciją. Kai ši enciklonedi- 1944 ISbu .iieių atui.iiinisirinkę
mūšio
lauke
priešo
t
,
kaip i operos sceną išeis... baigia griūti pirtelė, nubluKristijonas
Donelaitis. Vv-. .kusi paminklinė lenta, pri- armijos išsiųsdavo iŠ savo mane nuo šio Pylisteno... ! ]Us dalyvis. Jis ir Vyriusiojo ia buv0 baigta ii sumanyta m&i, parašė Jut z -s Kūpao
tarpo po viena stipriausią ir
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- leisti enciklopedija anglu čmskas 273 pusi. raina $3.
dunas-Stoiasta... Kaip uzsi-1 kalta prje rašytojo gimtojo narsiausia kari ir leisdavo
(Dovidas
nebuvo
karys,
tcto
vl-enas steigėjų,
steigėjų, jame kalba,
;o:
UVMUVU
tcto vienas
PASKUI LGS POSĖDIS,
kalba, leid
leidėjas ios vyriausiu
žiebs Rambvno laužai, pasi-j namo sienos. Rašytojo atmi- jiems kautis, rki kuris kur,,.Į bet papiastas avių piemuo. dalyvaudamas kaip baudi- faktoriui
rium pasikvietė taip Juozo Ancci.o -le dini;: riai,
girs lietu\ių .įaudies melodi- njmuj skirtas kambarys, ma- nugalėdavo ir nužudvdav„
o. j. atėjęs aplankyti savo broliu. į ninkų atstovas. Iš jo nepasi- pa
{
Simą
$4.00
pat Simą 5Sužiedėlį. Tą suu- 227 psl., kairu
jos“, rašo L. Stepanauskas. tvt. daugiau tarnauja pa Nužudytojo ousė tada likda-; ^ai navu?,u ^uo ^.a,*ku. ,zraebLIETU
VOS
VYČIO
PĖD
traukė ir Lietuvą apleidęs— kia darbo naštą jis tebeneša
Autoriai jau pasirašę su- tiems šios sodvbos šeiminin- vo pralaimėjusi mūši ir leis- *
karaliaus Sauliau.- ka- jame buvo Vokietijoje, tebė- ir šiandien ir vra tvirtai na- SAKAI^, j e. .0 Su odes idotarti su Diezdeno teatiu. O- ■ kams. Kelios knygos, albu- davosi bėgti, o laimėtojo jnuomonėje. K.J.)
pera būsianti pastatyta 1975 ! mas> vienas kitas'išlikes balarmiia bėgančiuosius vvdax
. j- 1 das — štai ir viskas. O juk vosi ir kaip zuikius medžio
ilalonu tai girdėti, nors j tikriausiai ne taip jau sunku davo.
toje operoje tikriausiai ne- į jrengtj šiame
šiame kambaryje
bus anų traa^skų epizodu.1 Pors nedidelę ekspoziciją. \ Tokio karo pavyzdi mes' idėio tuos i savo krepši. kuri1 duotojas. Eltos biuletenio nuošė leidiniuose vra labai «<un«
5 R A UDkai Donelaičio
ir pasakojančią apie mūsų že-! randame aprašyta' Bibliios turėl'°’}ri 7ak(di ir i vilpšri-į lietuviu kalba redaktorius. i daug. Apie 10 leidinių yra: PER GiEPAA
.
„ numylėtas
.. ^vletas lr
išleistu atskirai.
• R&, Mykolo Vaitkaus atsipalaikus zemeje pnglau- raieči0 gyvenimą ir kūry-į Senaiame
Testamente — S ne riaidyklę). ir i savo ran-į
minimy (19C:-! ' :5» Iv todęs Tolminkiemis buvo rusų bą«
! "Pirmosiose Zomelio knygo-į kas
prisiartino Pvlis-! J. Audėnas — senas spau
1
a kietais
Simas
Sužiedėlis savo mas. 2\2 Si.,
dos
darbuotojas.
Jis
daug,
......................
perknkstytas 1 Čistije Prudi.
tėnui.
5.
1 rašė I ietuvoje Įvairiausiais .^dsiomis žiniomis dažnai ir vusf’pis .............. kai Vvdūnas-Storasta per
O kai]) atrodo Kazio Bin
Milžinu ruu-tyres. Myko»
Ir kaip Pvlistėns matė ir!ūkio klausimais, dažnai ia‘1
lv.an'10“
baisią žiemos pūga bėgo nuo kio gimtinė?
Kadangi toks kariavimo i Dovida
Io Vaitkaus atsiminimų VIII
žiūrėjo,
paniekino
šo
lr
dabar
JAV
bei
Kana
’
■
uJibėtni?/
r
r>
a
gestas
besivejančios sužvėrėjusios
būdas buvo prieš tūkstan- .. .. XT ... .
'
kaJbetoiu. Jis moka kiausv- temas. 203 psl., kaina —
rusu bolševiku kariuomenės
"Kiek čia seniai tebeaugo čius nietu tai Kaimo Jurgis, jis ji. Nes jis dar buvo vaiks. ( do? lietuviu spaudoje. Atski- to"u« sudominti
minkštais "i: šelfais $3.00,
iš Rytprūsių i Vakarus, pali medžiai, lyto saulę gere; ^erb(įamas visokia senovę, raudondks ir gražus ant vei-’ rai yra išleidęs Lietuvoje! ’ '
klotais. 83.50.
kęs savo raštus, tegebėda medžlapiu vadinamas kle-j pafjuofja ano mūšio anrašv-i' doknyga "Verslo mokesčiai“] Pažymėtina, kad S. SužieTo paties a>mo» ia’is tomas
mas savo ir ji lydėjusiu gv- vas, po kuriuo, grižęs iš ni() santrauka iš seno i lietu-Į
ir 1966 m. savo atsiminimus Į dėlis. net ir kūno sveikatai VI kietais viršeliais $3.75,
wbę. kaip mirė tremtyje, li Kauno tėviškėn, mėgo sėdė-. vb, kalba Biblijos vertimo, i Ir Pvlistėns sakė Dovy- "Paskutinis posėdis (juos; pasilpus, suranda valios ne- minkštais 82.50.
gi paskutinės valandos tikė ti poetas. Dabar čia švaru. Tas lietuviškas vertimas bu- dui: "Argi aš šuo esmi. kad
, . dar ealima gauti Keleivy už 1 palūžti ir nepasitraukia iš
ŽVflGSNIS J PRAEITI,
damas laisnės ir gėrio būsi j Nei klevo, nei suolelio. Tik vo įš^ausdintas 1S97 me-!tu su lazda pas mane atelJ $4.00).
j labai svarbaus darbo, kuris K- Žoko, 47”, psa, kai
mu laimėjimu...
tyvuliuoja žalias linų lau- tais. Be to. irai šia proga bus ni? ^ks šen pas mane. as
toks būtinas ir kuriam šiuo na
kas. O senesnieji žmones ir idomil prisiminti ir praeito tavo kuna duosiu paukščiam
I metu būtų sunku surasti paKomp. Miko Petrausko
šiandien prisimena nenuo šimtmečio mūsų senoliu var po dangumi ir zvenm ant
Simas Sužiedėlis
J kaitala.
lauko“.
ramą Kaziuką ir lyg nedrą- tota lietuviu kalbą, geri
sukaktis
S P E C i A L IA
į šiai prataria, kad gimtinės atsilikusią nuo mūši
Simas Sužiedėlis 75 me-i Abiem sukaktuvininkam
Bet
Dovidas
sakė
PvlistėRugsėjo 29 d. sukako 100 i vietoje nors koki akmeni Štai toji santrauka:
tus amžiaus baigė lapkričio1 linkime dar ilgų ir darbingų
■ L1E T uVA
nui: "Tu ateini pas mane su 10 diena.
metų, kai gimė kompozito-į reikia pastatyti. Žinoma, reimetu.
kardu, su ragotine bei su
Nieko Į?į:
!
rius Mikas Petrauskas. Tai ketų. Tik kažin, ar čia tiktų
"...Pvlistėnai
stovėjo
ant
skydu,
bet
aš
ateinu
pas
ta

Veltui oris ts tomą
proga Vilniaus valstybinėje; akmuo — gal i pagalbą ganekurio
kalno
anapus,
o
Iz*0 t
ve
vardan
Pono
Dievo
ZePibmai apdrausta
filharmonijoje atidengta pa- • lėtų ateiti rajono architekraelitėnai
ant nekurio kalno baot. Dievo susfatvtuiu pul
IŠ LIETUVOS RADIJO STOČIŲ PRAEITIES
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abejingi
t.
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— _ _ _ _ lenta,
—
....; tai,» o gal
— • neliktų
—•
■
. imI šiapus
taip,
kad
jų
tarpe
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Tzraelitėnu.
kuri
tu
išpei

kad 1906 m. buvo pastatyta' rajono liaudies meistrai?“
KAINjf"77 . $115.00
! ka buvo.
kia!...“
•Auks;;-;
> veviris i?
Kauno radijas
jo parašyta pirmoji lietuvis-Į
dovana
ka opera.
• Dailininko Petro Kalpoko!
p.
■
Taigi kai]) Pvlistėns
Panaši lenta atidengta ir i gimtasis namas apšepęs, ne- Į Tai išėjo iš Pvlistenu aba-*
_ ....
.• n pasi•1
Kauno radijo stotis prade-' Įdomu pažymėti, kad Liesienos.! zu mdzi
mi ?lrV.?.s’- vardu Goliats isĮ
iš į k<
kele. ir eidams pne Do\ido įa statyti 1923 m., o baigta tuvos ūkiuose tada radijo a10 skaręį r .. sfio.oo
jo gimtinėje, Palūšės mies .! remontuojamas, prie sienos
' neskoninga paminklinė len-i Pa^°’
mastų ir plasta- prisiaitmo, skubinosi Uo-( 1995 m> 1994 metais Lietu-, bonentų skaičius buvo daug
•5 vilnonės, (iidek’u nr ma
telyje.
■; ta
mažai
Va
fonac-jt'nnovai
ko>
aukštas.
: \lda>. bėgda
žę gėlių ar tur ciškų raš
ia7lasr,ls1.slLstat-v' voje buvo tik 7 radijo priim-! didesnis, kaip bet kurioje
ta mažai ką tepasako: nera
tų, visokių spalvų, ir 5
Paminėjo K. Binkio sukakti dailininko vardo, gimimo ir J
Turėdamas varini šalma it0?
Py iSteią‘ • tuvai. 1925 metais jų buvo pasaulio valstybėje. Lietušilkinės,
visokiu spalvų.
mirties datų
1 ui ėdamas varini šalmą j Ir Dovids, savo ranką 1 172, 1926 m. — 323.0 1927 vos rinkai kasmet reikėjo
ORO
PAŠTE
.... $09.70
ir žvynuotu trepsi
krepšį ikišes.
išėmė is
iš to
ak- m — 5,600. 1928 m. radijo užsieny pirkti po 20-25.000
Lietuvos sovietinė spauda'
’j ant savo galvos 11
iRises. iseme
10 a.KCOMBINATION
plačiai paminėjo poeto Ka-i Nėra paminklinės lentos’panc$riH buvo aPSIredČS: o, meni, ir vilpstine mesdams abonentų skaičius pasiekė radijo priimtuvų, už kuriuos
SPE(TA E ..
SISS.00
zio Binkio gimimo 80 metu'ir Prie Poet° ir vertėjo StaJ? pan£ejaus buvo, ištiko Pvlistena 1 kaktą, kad! iki 10,500.
. tekdavo užsieniui sumokėti
LABAI VERTINGAS!
sukakti. Ta sukaktis buvo! nislovo Dagilio namo Ma-į penkl tūkstančiai sykių va-, akmuo i jo kakta Įsismeigė.į
!• po
po du
nu su
su puse
puse miiionų ]įtų
Medžiagos 3 jardai vj rų
ir
jisai
ant
žemės
parvirto
lapkričio 4 d.
j1 žutiškių kaime. Neaišku. 110,
j1'1' -ilsa^ ant
parvirto, Kuo 1929 iki 1932 metų
į
ri0‘
žieminiam paltui, 100%
ant savo gymio.
’. abonenlp skaičiaus augimas’ Kauno radijo stoties sig-Į
vilnos, 3 jar< ai moterų
; koks bus šios sodybos likiIr
jis
turėjo
varinius
kojų
;
žiemini;,
r ai. 100
bet
Iškilmes Panevėžio teatre ! mas. Pastatų nebėra,
Taipo perveikė Dovidas'kiek sulėtėjo, bet 1933 m.’nalas buvo: "Lietuviais esą-Į
vilnos,
šarvus
ant
savo
kulšų
bei
va.
jardo vyrų
Pvlistėną su vilpštine bei su* .1^ vėl pašoko iki 17,350. me mes gimę.“
;
i medžiai tebeauga.
kosti.; n', vi; nos,
Lapkričio 2 d. čia buvo Į
{1 inĮ skydą ant sav o pečių,
akmeniu, ir mušdams nuža-J 1936 metais abonentų buvo
■j jardu į mote :i žieminei
v ihIOS,
šaknelėj, ' c.
Sakoma,
kad
dabar
Lie-;
nepaprastos iškilmės, i ku-i Bet, tas liūdnas žinias paO kotas jo ragotinės buvo vino jĮ.
Į Per 30,000, o 1939 metai
~
lovos
paldod
's
(dvigu

tnvoje.' buvusioje Babtų ra-!
rias atvyko partijos k vy-; skaitę, lietuvių "suraminkį nrf
neturždamasl .,au 70.000.
bo dy<
; Ivių
dijo stotyje. Prienuose ir Iš-i
riausybės viršūnės su pačiu mui“ turime priminti,
uzv< .
...iejj
lezis
jo
ragotines
svėrė
šešis
karda
savo
rankoje,
bėgo
ir
į
Pradžioje Kauno radijo; laužoje, Įrengtos radijo truk-; Jį u ni švo--,-, ;
Sniečkumi. Jos buvo sureng- komunistinių rusu generolų
tos to teatro vyr. režisieriui; paminklai Lietuvoje stovi simtus sykiu geležies: ir jo;prjėj0 Pylistėną. ir ėmęs ,io[stotjs buvo skirta telegrafi-j dymo stotys.
. -91.00
P.B.
J. Miltiniui pagerbti visos; tiesūs, išpūtę krūtines, jų ginklų nešėjas ėjo pirm jo. Į {)aties kardą iš makšties, iš- niams reikalams. Tik inž
tauku.
, .įtraukė tą ir nužavindams ji A. Jurskio dėka radijo sto-j
10 sv. k
Sovietų Sąjungos liaudies’paminklinės lentos žvilga
jis pasistojęs pi įšaukė. p-alva tnnmi nukirto
: I U.
10
sv.
kvieti
artisto vardo suteikimo pro-; prieš saulę, nes lietuvių vai10 sv. rvžiu n 10 sv.
ga.
j kų rankomis nuo jų gražiai
cui raus.
Telegrama J. Miltini pa- > nuvalytos visos samanos...
LABAI ĮDOMŪS
DAI G KITU'U V
sveikino ir Sovietu S-gos '■
VERTINU’; DOVANŲ
kultūros ministrė Furceva.
ATSIMINIMAI
Prašykite ved ui
šaukdami
iku tnioto katalogo!
1926
m.
birželio
mėn.
12
TRY
S
IR
VIENA.
Janino
mes
jū>ų
tarnais
noiime
bu-;
py]j
s
tėnus
ik
pakalnės
ir
iki
Mirė J. Dovvdaitienė
Už
. ...;
•
pat.
Imkit ir skaitvkir
ti, ale jei as ų Įveihsm n uz-j va,.tu Ekrono. Ir Pvlistėnai dieną 19 vai. pirmą kartą is xarūnės atsiminimai api<
UzsiiAVAite tiktid per
Gauta telegrama iš Lietu
mušiu, tai jūs mūsų tarnais; puo]g užmušti pakeliais prie Kauno radijo stoties buvo ,-^0^ Gabrielę Petkevi-Į
Kipro Bielinio
INTERTRAil'
vos. kad spalio 20 d. Kaune
turėsite būti. kad mums siu-į ^.art ik- Ga?b.7
‘V pasakyti šie žodžiai: "Alio, čiūte. ' Bali Sruogą. Jurgį Į
ENPRESS
(ORPknyga
staiga mirė Julijona Kūme-;
žitumbit...“
i Tai buvę rilo'ie’enortie alio! Radi'° I'ietava-Kau-. Savi'pk: ir ju
švaistą ,1711
125
E
23rd
S’reet
- , . .
,
,v.
, i O kain po' tScste„»S metui
"V j’T .lai’ pb- kaina S3.00.
tytė - Dovydaitienė. Sibire TERORO IK VERGIJO
Fifth Floar
nukankinto prof. Prano Do-!
Bet koznas Izraely e tą h. vė, D()vvdas nutrenkė Ga-i ko.n,la I-'e'uyos radiofonijrej MES VALDYSIM PANew York. N.Y. 10010
IMPERIJA
SOVIETŲ
v vra pamatęs bego del jo ir v. .
• . .
Tek 9S2-1530
vydaičio svainė.
•
Į
atidarymo
diena,
bet
atski-1
ŠAULĮ,
parašė
L.
Dovy
d
ė,labai
-.bbijojo.
..
J
•. li jota,
pamatvsime
vėliau,
.
i
Velionės vyras Pijus Do
! ras radiofonas atsirado tikj nas į ‘tomas 268 psl., II toRUSIJA
FARM SVARBU
vydaitis tai]) pat Sibire išbu
Kaimo Jurgis
tų pačių metų spalio mėnesi, i mas 248 psI. Kiekvieno tome;
I ankvtoj;>rn< i< SSSR
Ir kožnas Izraelyje tarė:j
vo 12 metų.
Joje smulkiai aįrašjrt.
DĖVĖTI DRABl ŽIAI
į
1926
m.
lapkričio'mėnesio
,
ka,na
,
"Ar nematot tą vyrą aukš
Palikusi viena, ji vargo
Prašykite s;,e< -įlaus
bolševikinio teroro sistema ty n einanti; Ne>a jis atėjo, jej man reikėtu pasirink- • pabaigoje buvo sudarytas! WE WILL CONOUER}
auklėdama ir mokslindama
! nuolatinis radijo orkestras! THE WORLD by Liudas,
biuleteni > ■
dvi savo dukteris.
tos vergų stovyklos, kurios* Iziaelitėnu> ant apjuokoju tvarką su valdžia, bet be ir radiofono programa trans- j Dovydėnas. 21 < psl., karna
Mes turim0 io biznio 24
O kUĮ's jį Užmuš, tą> laikraščiu, arba tvarką be
Velionė paliko vyrą, dvi1 kertėjo ir žuvo musu
$5.00.
į
Pietų
patyrim . •r tūksliuoiama vadovaujant rašy
kaialius didžiai ket pialo- valdžios, bet su laikraščiais
dukras, vaikaiti ir mane, vy
tančius palenki u unsaATSIMINIMAI IR MIN
tojui
Petrui
Babickui.
Tų
j
Rytojų.
riausiąją seserį.
j broliai seserys, giminės ir nnt liejam >a\o dukterį taj aj nesvyruodamas pasi pačių metu gruodžio mėn. TYS. Kazio Griniaus. I toduoti...
rinkčiau antrąjį atveją.
Man labai skaudu, sesute,
Knygos kaina
3 dieną ivvko pirmoji trans- mas. 300 psk. kaina ...... $2
tavęs netekus.
ATSIMINIMA! !R MINTboma* Jei fersona*
I i nei į: i i - ' u 1>| \ lio> f t r<
Ir Dovids sakė Zaulinij
g

į a

-

•

i

Natalija Stilsonienė

» 7? Cent21.
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KELEiyiS, SO. BOSTON

Poriapto peokttf

GAL KAS TURI?
l
Vyra* demokratas seimo-;
Tuščia galva
didelis
K. Balsys, Upland, Cal.,
—50 centų
je sudaro palankia* sąlygas sunkumas.
REIKALU
Gal
kas
turi
ir
galėtų
pamoters diktatūrai.
* * *
Visiems aukotojams tariai • kolinti 1939 m. Lietuvoje
i
Kovoje su priešlaikiniu
j “Keleivio kalendoriaus“ me nuoširdų ačiū.
.išleistą Juliaus Būtėno kny-*
senėjimu didelės reikšmės
. 1974 m. neleisime. Kas už ji. Keleivio administracija , gą “Prūsu lietuviai Sibire“
T r C T 4 K r V T s >:luri šakota veikla, linksma,
jau yra sumokėjęs, to Įmo-j
i (iš F. Bortkevičienės atsi- 7 E ST A9l E N T A1 džiaugsi
t 1.x
sminga nuotaika.
sumą Įrašysime į pre-j
NASHUA, N.H.

1974 M. KALENDORIAUS

Pasikalbėjimas V
* '^ikio su Tėvu

! minimų).

«

l numeratą.
• Lietuvį paaukštino tarnyboj

įsigykite teisininko P. Šulo į

Keleivio redakcija

GALIMA GAUTI

Keleivio administracija

parengtą leidinį “Kaip su-’
J
Su naujaja pokarine ateiKeleivio administracijoje
! viu banga i Nashua atvykęs
daromi testamentai“. T ai iaj Stasys Stončius dabar mies
bai naudinga informacijų galima gauti Leono Sabato
mokyklų
komisijos
VOKIETIJA
knygelė norintiems suuary- liūno “Sočiai Democracy in
tas didžiausios vidurinėj
Laiškai Andromachai.— ti testamentą. Ten yra ir tęs- i Tsarist
mokyklos viršininko padėjė
Lithuania, 1893—
Mirė S. Antanaitis
•Juozo
Tininio
originali
kū

ju. S. Stončius bus antrasis
tamentų pavyzdžių. Jos kai- 1904“.
Spalio 15 d. mirė ilgame iš pavaduotoju, nes kitas lie ryba ir poezijos vertimai.
‘
Kaina $1.00.
na — it>3.00.
tis Vasario 16 gimnazijos tuvis. Petras Murauekas. ta- 98 psl.. kaina $4.00.
mokytojas Saliamonas An pareigas eina jau kelinti me
Saulės šermenys, naujautanaitis. gimęs 1894 m. ša tai.
ias Antano Gustaičio saty
kių apylinkėje.
rinių
ir humoristinių eilėrašStasys Stončius 1958 me
iu rinkinys su dailininko
Velionis gimnaziją baigė tais eum Įaudė eiplomn bai- Viktoro Vizgirdos satyrinė
Vilniuje. Pirmojo pasaulinio j-"ė Anselmo kolegiją Mae
mis spalvotomis iliustracijo
taro metu pasilikęs Lietuvo chestery, N.H.. ir tais pačiais mis. didelio formato, drobės
ie. 1916 m. pradėjo mokyto metais gavo mokytojo dar iršeliai. kaina $7.00.
jauji Kauno "Saulės“ gini bą Nashua miesto mokyklo
nazijoje ir ba’gė mokytoje je. .Jis gilino jiedagogikos
Lietuvis vargonininkas iš
karjera Vasario IGgimnazi- studi jas, Įsigydamas magist eivijoje, parašė Juozas Žile-i
į joje 1971 m., išeidamas ; ro laipsni Rivier kolegijoje vičius. knyga gausiai iliust
pensija. Bet ryšiu su gimna- ir išeidamas kelis aukštes ruota, 304 psk, kaina 85.00.
' rija jis neimtiaukė iki mir- nius anglų kalbos dėstymo i
kursus Bostono ir Nevv
< ties.
Pasakėčios, pagal Krylo-1
H a m psh i re u n i ve rs i t et uose. vą— Vytautas Petraitis, 217,
keliu.
, kaina
, . $3.00.
nn
Mokytojo d arba velioni- šalia .to,.’ buvo, dalyvis
,, •
. ri psl.,
senimą-’
(tebuvo nutraukęs 1921-192* vasariniu tos kalbos
i
• vienam
•
’
u
ir
pats
pernai
va 1 Veterinarinė medicina ne
i metais, kada studijavo Ka
! raliaučiaus. I.eipzige, ii Fri- dovavo. suteikdamas projnjį priUamonloie Lietuvoje,,
daugeliui mokytoiu pagilin i patašė d r. Stasys Jankaus
ourgo un v; ersi t et uose.
ti savo išsimokslinimą.
— Maiki, aš turiu dideli ruskis neleidžia. O niekui
kas, 33S psl., kaina $6.00. i
trabelj.
! kitur tokio gintaro nėra.
: j0 fizikos ir matematikos
Stasy s mėgo di: bti su jau-• Vardai ir veidai mūsų kul
— Kas atsitiko, tėve?
_
išmokyti šimtai mokinki da— Maiki, Mano pypkės1 — Tėve, gintaro yra ir bar vra paplitę beveik vi- nimi;, ir Jaycee organizaei- tljros istorijoje (NuoMažvyia 1968 metais ji isrinKo is- (ba ji-j Skvirecko), parašė
cibukas nudilo.
: kitur. Jis yra susidaręs is suose žemynuose.
kiliausiu jaunu mokytoju, Stasv3 yla, 345 psl., kaina
_ O kas tai yra ”cibu-‘ medžių sakų, kurie upeliais
‘
,
kas“?
i *r upėmis nutekėjo i jūras ir
Velionis iškilmingai pa- 1969 m. — iškiliausiu jaunu
į ten. gulėdami milionus me- laidotas spalio 20 d. Huet-'vvrn- ° 1970 m. — net Ne\v
— Maiki. negi tu nežinai,1 tų. pavirto Į gintarą. Kartais tenfeldo kapinėse, dalyvau-1 Hampshire va-stijos 1979
šventas raštas. Naujasis
kas yra cibukas? Cibukas y- Į tokius sakus iklimpdavo jaut Vasario 16 gimnazijos* m(-Tų iškiliausiu jaunu vyru. testamentas, verstas iš grai-J
ra pypkės vamzdžio galas, kokia muselė ar skruzdė ar mokytojams, mokiniams, L. Į Q
Q
..
. . kų kalbos. 635 psk, kaina —.
kati ą žmogus Įsikandi Į dan- Įkrisdavo koks lapas bei ša- B. atstovams ir kt.. iš viso u jta'/\P ^oniclu>’ kaii* 11 85.00.
tis. kai rūkai pypkę, o jeigu! pas. ir jie dabar randami per 100 asmenų. Ant kapo’!,?? M}lrauc^as’.^crai-™p‘
pvpkė vra riesta, tai tas už-; gintaro viduryje. Harvardo padėta apie 10 vainiku iri a ,!e.uv!^ a./y 11
Karnavalo aikštėje, nove-!
»
.
,
—
‘
na
lietuvių
veiklos,
dalyvaulės.
parašė Juozas Švaistas.:
lenktas galas, kuri i dantis: universitete yra gintaro ga- daug gėlių puokščių.
'Idamas Balfo ir Vasario 16 284 psk
kaina minkštais
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
Įsikandi.
[ balas, kuriame yra jau daj
parengimuose.
viršeliais
$5,
kietais^-85.75.
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
. bai išnykęs vabzdys, panaBuvo evangelikų
I VT ,
....
NuzmogintieJi, Vilniaus ir.
— Tėve. tas gala pypkės §Usl kruzde ar širšę. Moks
įžymaus
advokato. Seimo nario, mi
- Nashuaos lietuviu, iii- Seinų klaJto ,jetuvi iJgyve..
suvažiavimas
lietuviškai vadinasi kandik lininkai sako, kad toksai
nistro Vlado Požėlos labi i
..
,.
.
'
ziuojai-i
.
ta.-io
.
unviau>
n
;
m
ai
lenku
okupacijos
me:
lis.
vabzdys žemėj gyveno prieš
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
&pa io b-19 dienomis paaukštinimu. Mokyklų ko- tai<.
a-6 Petlas Cesnuli į
Nu, Maiki, jūs visokių žo 150 milionu metu. Mat, tas Auf dem Hesselberge, Ba- misijos
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
ĮJOS pirmonii^
Q0
..
pirmininkas nt,an.
Berard 25f) j Raina $5
<?.- no
džių ir išgalvojate: kandik gintaro gabalas yra 150 mi- varijoje, buvo evangelikų
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
Esame lai- Napoleonai. Baltija. Ame-i
lis, variklis, jungiklis, leidik- lionų metu senumo. Ji rado liuteronų suvažiavimas, ku Massepaieiske:
mingi Nashuaoj. turėdami
gauti Keleivio administracijoje.
parašė Vincas Trumpa, ’
lis... Mano laikais tokių žo Nevv Jersev kasyklose. Tai- riame dalyvavo apie 50 estų, tokio pedagoginio išsimoks- rika,
o-j
1 Įrišta, kaina $6.00.
džių nebuvo. Visi sakydavo
gintaro randa ir kitu
pJrkas aMpus gatvžli_|
latviu, lietuviu, lenku ir linimo ir ištikimai mūsų mocibukas ir visi žinojome, kas
saka jauniKETURIOS KIPRO BIELINIO KNY GOS
tai yra.
Danutė Brazytėpsl.. kaina
— Tėve, gyvojoje kalbo
TIK UŽ DESlMTį DOLERIŲ
je visuomet atsiranda naujų ■omemr. ir p vertindavo laM K]umbyg if bažny. nelengva“,
Užkandis.
pasakojimai,žodžiu. Kartais žmonės su- nau uz auk>ą.
PasinaudoRite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
. ~og ja}j3U0tojaj Marija Ki- Lietuviai ir kitataučiai parašė Jurgis Jankus, 216
kuria naujų savo kalbos žo
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
mano. kad buvo pasirinkta- j;s] , kain a$4.50.
- Taigi. Maiki, lietuvis-ilicnė ir mok' Fr- Skž’>sdžių. o kartais skolinasi iš
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
geriausias.
sososcr 2OC5>CQO0OQ<a6<>2Ob9eC
kitų kalbų. Tėvo “cibukas“, kas gintaras yra šiur malu-, Beteologiniu šau
Kor.
Dienojant, 464 psl.
arba dar “munštukas“ ir pa nesnis uz auksą. Juo pasi-| simu buvonaffrinėt^ ši.
GANA 19 JUNGO
našūs žodžiai yra pasiskolin
Penktieji metai, 592 psl.
... .1ti iš kitų kalbų. Bet geriau žiau atrodo, negu auksu ap tokios temos: “Parapijos iš
Gana to junga, 492 psl.
eivijoje tarp geto ir nutauvartoti lietuvišką naujadarą sikarsčiusios. u
O man peri
,-Bažnvčia ta|.p
kandiklis, nes žmogus, ku gintarini
Teroro ir vergijos imperija
i • cibu
j3-1/- ,aba’i iaunimo ir senimo“. “Sociaris rūko pypkę, ta jos vamz kas Lietuvos dobriais
Sovietų Rusija, 309 psl.
line atsakomvbė ir asmenis
delio galą Įsikanda.
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
kvimna. Bet kodėl gi rus-iJ žas liudijimas“.
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa
— Maiki, tu nesupranti, kiai dabar neleidžia to gir.-.
Fr. Skėrys
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
taro
čia
atvežti?
Negi
iie
iš'
mano trabelis išeina ne iš
Chicagos Istorija, paras*
. _
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
pavadinimo, bet kad pyp lietuviško gintaro iau ren l,
AJeJtsas Ambrozė. 664 psl
giasi statvti kokia nauj? j MAIKIO-TeVO KRAITIS gausiai iliustruota, kai
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo
katorgos,
kės cibukas. arba pagal tave
Kremliaus
bašne
savo
laime,
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
ia kietais viršeliais $10
kandiklis, buvo gintarinis,
pmu
prieš
pasauli
pasigirti?!
vai
seimuose atkakliai gyrnė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
iš tikro burštino padarytas,
nionis, Chicago, Ilk. V. Ar minkštais — 88
Elegiški
Stepono
Kolupai
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
amberinis.
Tėve, komunistai ne- malis, Baltimore, Md.. K. los niekintojai, parašė Ksa
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
— Matai, tėve, kad tu ir leidžia išsvežti iš Lietuvo? Baltus. Los Angeles. Cal.. J. veras Kaunas, 52 psl., kai
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis iabai vaizdžiai paša
vėl kitų kalbų žodžius varto gintaro dovanų dėl to. kad i draska, Brooklvn, N.Y .. na 81.00.
ko'ja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
^ncevicius. Lavvrence. Amerikos lietuvių isterija.
ji. Burštinas yra per lenkų iie nori už ji gauti dolerių.,
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
Šlepetis, Easton. redagavo d r. A. Kučas, 639
kalbą i mus atėjęs vokiečių Be to. daug jo gaminių ve
las ir kt
žodis, o amber — anglų, bet žarna i Maskvą ir ten rusu ^a,? Sur^u?» ^an Jose. ( a- psl., kaina 810.00.
,
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
visi jie žymi tai. ką lietuviš krautuvėse pardavinėjama į
Mūsų piaeities beieškant,
kai vadiname gintaru. Be to. užsieniečiams. Nepaslaptis ;
..
parašė Česlovas Gedgaudas.
V Ba;‘,Wid357 nsl., didelio formato,
kam tau. tėve. būtinai reika kad dauu gintaro suvartoja Mon, ®aį
lingas gintarinis kandiklis. ir Karo pramonėje, nes jis p ,,
N. ,
1
Koselle. N.J., E. Gimbutie-i
-kišta
. kaina
1 “ » br$15.00.
7
Kodėl negali gauti kitokio? vra tinkamas
irtiems. reika1
.
nė. Los Angeles, Cal., K. j Numizmatika, parašė Jo— Maiki. jeigu tu rūky Jams. Dėl to. tėve, 11 taxo; Kudukis. London. Ont., M.i "f!
o4° psL kaina “ !
tum, tai ir tu žinotum, kad cibukui jo neduoda.
' Stonie, Lavrence. Mass.. A/^^0gintarinis cibukas kaip tik
Nužemintųjų generacija, Paskutinis — trečiasis — doku
Sakai.
St.
Petersburg.
Fla.,'
— Nu. Malki, dabar jau
man yra džust rait. Tokį ciegzilio pasaulėjautos eski mentuotas Kipro Bielinio atsi
I
.
Pačkauskas,
Union
Pier.
buką turėjau Plungėje, toki, bus visai blogai. B piktumo
zai. parašė Vytautas Kavo minimu tomas. Jis liečia mūsą
.Mieh,
Ch.
Klimka.
Evernepriklausomybės 1917-1920 m.
laikau dantyse ir čia. Kai • cibuko galą visiškai nukanlis, 77 psl.. kaina 82.
ineen.
Ilk.
A.
Stankaitis.
vienas nudildavo. tai manidau... Nenoriu daugiau nė
Dialogas su kraštu. Aki kovas ir nepriklausomos Lietu
Stroud,
Ont..
J.
Adomaitis.
von gyvenimo pirmuosius metus.
frentai atsiųsdavo iš Lietu- klausyti... Gud bai!
Hamilton. Ont. P. Korla. mirksnių kronikos, antr? Kaina $5.00.
knyen. pnnUė Bronys Tbulr*,
vos 'kitą. O dabar jau rašo.
SchcnpckT.idv, N Y
Yi<n labo. tėve

išrink Ką tik gavome
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Vaiki) žodis

Teises patarimai
y

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleiviu skaity toj klausimus įeis**

MANO SAPNAS

Vlado Jakubėno kūrinių
koncertas. Tarp kitų dalykų,
■ jame trys susijungė chorai.
Į palydimi simfoninio orkestI **?- "atl.iks

j chorui, solistų kvartetui ir
čiu į krautvęir prašiau, kad j orkestrui“ (žodžiai poeto V.
man tokius sapnuotus batus; Mykolaičio-Putino),
nupliktų. Jis batus nupliko,i **+*****+*****##**»«**##++«**#*#*
ir dabar aš juos nešioju ir Į
esu labai patenkinta.

Aš sapnavau apie Lietu-į
informacinio pobūdžio. Klausimus ir 1.1- vą. Sapnavau, kad mes plau-'
sakymus spausdinsiase &iam? skyriuje kiam laivu per Atlanto vau-j
JUOZAS ŠVAISTAS
denyną ir Baltijos jūr, j
Lietuvą. Kelionė užtruko
skaityto jas.
i trisdešimt dienų. Banginiai
Ramunė Kleinaitė,
Klausimus prašome siusti tiesioje i»«M
: laivą apsupo ir neleido
5-tojo skyriaus mokinė
adreso:
' mums plaukti. Bet vienas
I
Palikimas, poeto Fausto
l)r. M. Šveikauskas. Attorney ai i-i*.
j storas banginis iššoko labai
Kiršos
iki šiol niekur ne
Boston
Five
Building
Visi
šių
rašinėlių
autoriai
Teofilė B
ovienė kelintą kartą taikstosi rimtai
t aukštai iš vandens ir kai jis
_
w.
....
1895 Centre Street
'krito atgal į vandenį, laivui}™, Bostono
Bostono L.tuamstines spausdinti eilėraščiai, jo už
pasikalbėti s
o vytu. Vis nepasiseka, vis retai kada
j pastūmė tolyn, ir mes vėl! Mokyklos mokinta.. Jų sky- rašai įvairiais klausimais ir
W. Roxbury, Mass. 02132
nors jis i lev: ..a Dauge tepasilieka. Vienintelis pusryčių
.
i daus mokytoja
_ Aldona kt., 318 pusiamų knyga, ku
. laimingai plaukėm į. _Lietu-1
metas, bet
trumpas. skubus, dažnai nervingas..
rią spaudai paruošė Stasys
tamento nekeisti, laikosi sa-Į va jakelyje užtikome delfi-į Dabrihene.
Klausimas
visokiausiu i ;.*<•
į,lakamas.
vo žodžio. Pasitaiko, žino-j
. - Santvaras. K-.ina $6.00.
l’ra.' a. :
icvlntą valandą jau atsidėjęs tvarko
WATERBURY,
CONN.
Mudu esame senyvo am ma. ir kitaip.
si savo panką*, , j
LiųUOR STORE. Jo dienos bai
POEZIJOS PILNATIS,
daug kitokių išdaigu pridagiasi ten apie a • ų valandą nakties. Dienos įvairios ir vi žiaus ir -eimos neturime,
, , E,
Galima sudaryti „sutar- - - nepamatėm. kai i Gražus G. Čapkauskienės Bernardo Brazdžionio poe
sokeriopo.-. i
tai labai gyvos, riebios ir trumpos, o kar šame suia.-ę pa.- a< vo
(contract - agreement),
„v,-™
T įritnvo- kran
zijos rinktinė, kurioje sutalkoncertas
m Lletuv
savo
testamentus.
Visą
am-j
kur
jo
’
j
e
nurodoma
k
ad
kiek’
'
?
°s
kran
pinti geriausieji visų jo iš
tais visiška: iė o , nzebodžios ir ilgos, ilgos.
žiu
abu
<
b
u,ome
įnašai
e_
.
v
j
ena
g
US
ė
sutinka
savo
tęs-'
Yisliei ,
Bu; kai nesijaučia nei nuskriausti, nei
Putnamo seselių rėmėjai leistų knygų kūriniai. Puoš
išleidome, todėl turime pu tamentą taip sudalyti, kad j
nelaimingi. Ii
,, o-mtis tuo tarpu ne pakalniui, bet vis sėtinai -antanini. TestamenKa? i:bpom iš laivo, pama*! ir ateitininkai spalio 28 d. nus leidinys, 592 psl., kai
džiugia: teb '
... kalne. Savaitės ar mėnesio balan-į? tai yra taip -urašyti,, kad. Parties atv<Gu viskas pasilie-, tėm, kad apJe Lietuvą buvo1 suruošė ark. Jurgio Matulai- na $10.00.
.  . ka antrajai pusei su sąlyga. ( aptverta didžiausia tvora, - čio akademiją su Ginos Čapsai vis su didi P į i ,upu.
vienam iš mūsų mirus, vis
Po Dievo antspaudais.,
kad, antrajai pusei mirus» i Ten stovėjo du rusai su šau- kauskienės koncertu,
kas
atitenka
gyvajam.
Visos
Vytauto
Didžiojo godos. Le
O prasi: f
.eik iš nieko. Atvyko į šį kraštą kaip
tyrias būtų Paskn?tomas; .tuvais ir mus praleido pro(
santaupos
bankuose
yra
aonardo Andriekaus eilėraš
daugelis 11 < r :
. . i ur dirbo ir viską mėgino. Svarbiausekančiai . Pasirasi s tą
vartus
eiom tokiu i Paskaitą apie ark. Matu’
o
iejų
vardu.
Kiekvienas
ga

čiai, dail. Telesforo Valiaus
šia — taupė,
■ centą prie cento, kaip Lietuvos
sutart),
sudaryti
pačius
tęsqor
U
koridorium,
kol
priėjom
i laitį skaitė
prof.
Stasys
Yla.
saaue
piui.
i
ia.
įliustruoti> I06 psL kaina
>
ir
idėti
ir
išimti
oir.igu.
L
v
.
<
”
.
1,or
u
Koruionum.
Kol
f
lime
miesteliu. vertą perėjosi doleriai. O toliau kam Toliau
testamente lykyta,,
Vitnūi. Mano teta ten manęs.
manęs; Soliste Gina
urna Capkauskieeapnausiue-i} nn
'aukė. ir labai džiaugiausi j nė koncertų pra,Įėjo A. Ka-i
pinis sklypą- . ..j pai vių sankryžoj. Dabai* ten patogus kad tas. katras vėliau miriirt
sutikus
dviaukštis m >.
..pačioj parduotuvė, garažas, sandė me. paskirstys turtą į dvi ; du nekiltų klausimo dėl teičanausko Lakštingalėle, to-i Nemarioji žemė, Lietuva
siniai
vadinamo
„consideraliai; vi: dp r o : y venamasis butas — erdvus, šviesus dalis: viena eg jo giminėms,;
liau
sekė G. Gudauskienės i pasaulinės poezijos posmuo
Tamstos mirties atveDnanutė Vaškelytė,
Apvnėlis ir Oi, tu. kreg-ždu- J Se, sudarė Alfonsas Tiruobs,
ir jaukus. Vi
rik sau. Ir tai ne magiškosios pasakų kita — mano giminėms. Visju.
egzistuojant
tokiai
sutar

5-tojo
skyriaus
mokinė
te!
Ypač puikus buvo trijų i 176 psl., kaina $5.00.
lazdelės mosi '.Įėjimu.
kas, rodosi, kuo geriausiai čiai, Tamstos giminės būtų
; didžiųjų kūrinys — Dainos
Vieną p t api uvicnė visai nebeatsižvelgė. koks surašyta. Abu sutinkame,
.geresnėj pozicijoj reikalau
— —
(gimimas: H. Radausko žo-jMETŲ VINGIAI, Alf. Tykad taip turės būti.
jos vyro ūpas.
aliarmuodama šūktelėjo jo;
ti savo „dalies“.
i
1 džiai, Br. Budriūno muzika į ruolis, 176 psl. kaina $3.
— Pram i
u dk savaitė iki Kalėdų?
..................................
'Aš
sapnavau
batus.
Vieną
jr G. Čapkauskienės daina-!
Dabar sužinojau, kad
Pranas aiai tašė kiaušinienę sukumpiu. Labai
Beje, prieš iškeliant šį rei- dieną aš ėjau pro krautuves, vimas. Visa programa buvo ' Tau, sesute, Prano Lemmėgo šita
. 1‘vinis būtinai. Ramiausiai pažvelgė kiekvienas žmogus, surašęs
1 berto gyvenimas, kūryba,
i savo žinomą.
i~W - sav
'
prisiminimai, 269 psl., iliustkuri
— Tai ge
' ad nebetoli... Jei Dievas duos, sveik1’
akom ponavo jau- ruota, kaina kietais viršeje
sulauksim...
-♦■I no
gas pianistas liais $4.00.
Dapkų*, k
be
sutarties
laikytis
savo
Jie
buvo
juodi,
raudoni,
vioSaulius
Cibas.
Nuo
pat pra. erzliau pradėjo:
pei rašyti ir visą mudviejų
Steponas Strazdas, 159
Tamstai
duoto
žodžio,
iis
tulėtiniai,
oranžiniai,
geltoni,
džios
buvo
jaučiamas
— Ne, ne
be tai!
psl., kaina $2.50.
— O ri O
: norėtum?
Aš
:;si dėl mūsų svečių. Jau metas
statyti ir a
’ .* kviesime šventėms,
Dapk ' n
s akutę, atsilošė ir trinktelėjo
nes tarėsi ir bepe eiti mie
CIU 1 s ala.
m? mano giminių niekuomet ne
i
mėgo
ir
visuomet
savuosius
goti.
Dėt aš negalėjau už
— Jokiu
■IU
Skaitytojui Floridoje
Po koncerto solistei pa
palaiko.
migti.
A
-•
atsikėliau,
apsiren

— Kaip f ?
i Tamsta sa>kai, kad nori išbuvo vaišės, jų metu
giau ir išėjau iš namų. Prie gerbti
trumpos
kalbos, šampanas,
Atsitiktinio kareivio užraLabai primali man patarti. ? vengti sovietu valdžios pa- kiu prie krautuvės ir pasi. ai’ Nors kartą bus taip, 'kaip mant
šai, J. Januškio atsiminimai,
tėvų imi:
; a viskiais. Tu vis pamiršti, kad Kū ar yra koks būdas apsisau-« sipelnymo iš Tamstos pabė žb'mė.iau pro langą. Vė! ma linkėjimai Ilgiusiu metu...
:
127 pd., kaina $2.00.
čios iri a
oros šventės. Nors kartą savybėj pra- got! nuo tokio galimumo? • kaino turto.
Pažymėtina, kad stilistė
čiau tuos batus, ir, man beleisim, d ą . •••■<•
: <k ir tiek matau kasdien. Nusibodo rei yra, ar galima apsieiti;
žiūrint, jie pradėjo šokti, j atsisakė nuo jai prrklausanStepono Strazdo eilėraš
be
advokato?
Jei
ne,
tai
nuDarosi
vis
sunkiau
ir
sun— Tau nu
'labai nustebau ir pabu čio honoraro.
s*, o aš pasiilgstu. Kodėl gi tik tau tu
čiai,
159 psl. kaina $2.50.
ėjus pas ad vokatą, kaip jam kiau to išvengti. Reikia tes- dau...
A.
L.
n būti gei ai.
:.si pyktaudama ir priekaištingai reika oaaiškinti? Man yra šarma-1 t-amentą atsargiai ir sumaMurklys, apysaka vaikam,
lavo savo teisiu.
’•
; i i
a pasakyti, kad nepasitikiu J niai surašyti. Todėl patariu
Kitą
dieną
nuėjau
su
tėCHICAGO, ILL.
j parašė Antanas Giedrius,
Lame m. o,. ; įtikinėjo Dapkus:
avo pačios vyru, su kuriuo kreiptis tik į tokį advokatą,
130 psl., kaina $1.80.
— i i- h o i - ai. motin. Susirinks vaikai, priėji rt'venu jau virš 40 metų.
kuris yra susipažinęs su okuLietuviai televizijoje
I
daugiau
uiimo... Bus linksma ir gražu. Til
,Z1 . .
, .
puotoje Lietuvoje esamomis
Juodojo pasaulio sukili
mena, k< .eivio skaitytoja sąlygomis. Tokių advokatų prastai advokatą, kuris vie
laikykis!
Neseniai lietuviu tele- mas, parašė Stasys MichelAmerikoje nedaug. Tamsta toje tvarkys Tamstos reika- vizijos programoje gražiai, sonas> 127 psk, kaina $2.00.
j n,
ū . giau nebeprieštaravo. tartum nusi
parai
iu nurodymus.
Yra
.
Atsakymas
<rali 'kreiptis į konsulata Nevv JussJpaea
leido. B . ’
.. 1 jų
v
...
- pasirodė
dr. Jono Adomavii n s ei draskėsi apmaudas: „Toks velniš
nyar ma ta-eu pat.ket.nms, į.
va(Iovaujami
mokyto- Tikra teisybė apie Sovietų
Yorke
arba
Chicagoi
ir
pakas jo u * -::s
■ ’ Argi perkalbėti? Vis kad jo ir j«
-os Sofijos
Sofijos
J<Mlvn5en88 Sąjungą (parade J. Januš
Teisvbė. kad kiekvienas Prašyti kad duotų Tamstai tuurtees). kūne yra Ajaunes-Į
A x
Jonvnienės
būtų laimėta“.
ie
nusi”
e
S
u
įstatoh
p
J
ko
lituanistin
ėS kis), 96 psl., kair.a 50 centų.
smuo. ko! l-v as ir savo rei- advokatų sąrasą kur
Tėvam' vk a ki vai’.ai, beveik iki pat mirties. Bet n<
rius.
i
i
,
»
-,
•
i
mokyklos i-tojo skyriaus
alus supranta, gali pakeisti mano šiais reikalais.
taip galvo i <
< vadinamieji vaikai ir visi kiti į juo
Kunigų celib&Us, parašė
mokiniai — 9 mergaitės ir
avo anksčiau sudarytąjį
pasižiūrėję.
i •
3 berniukai, — kurie padai kun. Fox, 5S psL, kaina 25
Dėl patikėtinių—trustecs
Sūnų- į
avies metų. studijavo Urbanoj ko estamentą. Tačiau, jeigu
navo keletą lietuviškų dai- centai.
’amsta esi išgyvenusi su sai ,
m ere i jos mok
ve. pora metų jaunesnė, irgi didžia
Nežinau,
kur
yra
Tamstos:
j neliu, dūdelių garsais mer
o vyiu :0 metų it* neturėjai
vosi, kad
■’ (>. Studijoms pasirinko sekretorė
Ar buvo visuotinis tvanas,
gaitėms palydint. Ten pat
turtas,
ar
Jungtinėse
Valsti-,
rog<;< patirti, kad jis yra
karjera. Sa>. i ‘tikinimu, šimtu procentų laiduota
įspūdingai pasirodė su kank 64 psi., kaina 25 centai.
eoatikimas ai ba neteisin- jose, ar Kanadoje. Tamsta (
]>a:>i?e;.
gvva. apsukri, labai žavios šypsenos
lėmis ir gitara šešiolikmetė
as žmogus, man atrodo. gali paskirti Kanados pilie-į
Žemaitės raštai karės me
U !»r v iš a s ir atžalynas.
Danutė Ruminaitė. kuri kar
I
:ad Tamsta be pagrindo tu- čius patikėtiniais, tačiau, jei;
tu,
126 psi., kaina 50 centų.
tu ir padainavo keletą liet.
Viskas rj 'L ai ir laiko dvasioj. Seniai numota
i abejonių. Dažniausiai vy-’ Tamstos turtas yra Floi idoi į
dainelių. Jos tėvelis, nese
gražius r’’
‘ dus — Arimantas, Saulė. Aplink: as arba žmona, kuris žadė-i jie, Tamstai mirus, turės pa-i
Eilės ir straipsniai, 95 psl.
niai atvykęs iš Argentinos,
) savo "antrajai pusei“ tęs- skirti vietinį „agentą“, pa- j
Įtikino. 1 a ? : m
k ati ir pagoniški. Skubiai įteisėti ka
' Chicagoje įsirengė dirbtuvė- kaina 25 centai.
I
talikk
. - ir Kotryna. Bet ir šitie jau kitokio
! lę. kurioje jis gamina gitaŽalgirio mūšis, parašė dr.
pilietv'm :
(’atl*line. Draugų tarpe visai papras
j ras ir kankles,
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
tai: Niki. »
;
m a. aišku ir labai patogu. Nei liežuvio
i
* * ’
GruodtNo dvidešimt pirmą dieną parvyko iš tos pat j
psl.,
kaina 50 centų.
nei ga\ o- ■ :
k ’.žyti ir „spėlinti“ nereikia. Namuose
, Ramunė Kviklytė, baiguJrbanos
Arimanto
draugas,
kaimynų
studentas.
Atvežė*
vis dėlto
’ • antas ir Saulutė.
Į si Chicagos universitetą, ak-j Socializmas ir religija, E.
)
Dė1 oa • o < jokių kebiumų. Visur tiko. ir vis' aiškelį. Arimantas rašė:
i twi akademikų skautė, vra' Vandervelde, 24 psl., kair.a
„i ei daug nesirūpinkit ir nesijaudinkit. Kelias die
lengvai iš'arda . k artais net pasididižavimo si’keldavo
„Mūsų Vyčio“ žurnalo re- 10 centu,
nas užtruksiu. Vienu ir tuo pat įsibėgėjimu nusistačiau išDažna d< i •
daktorė, o dabar isijungėir!
- panašumo (angliškai tariant „Dapaikyti gana sunkius egzaminus. Jei pavyks, didelis krūvis
kos“) net pa
■’ i o. ar tik ne graikų kilmės? Be abejo
i Lemonto lituanistine mo-Į Demokratinio socializmo
bus nuverstas nuo pečių. Ateityje mažiau vargo ir rūpės- i
kyklą. kur turi specialia kla pradai, (S Kairio įvadas),
nepatogu ;
ytis ar nuneigti, jei kildina iš klasi-t
čių.
Iki
pasimatymo!
“
sę ir moko antros ir trečios 64 psl., kaina 50 centų.
kinės tautos kamieno
Motina
tuojau
susigraudino.
;
'karto?
lietuviukus.
Kakeb -v. ng, artėjo. Švenčių nuotaika atsispin
— Vargšas sūnelis... Kai kiti linksmai ūžauja, o jam
Pranas Fabius
Socialdemokratija ir ko
dėjo vi : * : z ' •; veidai nušvitę; kalbos gyvos, trumpos:
munizmas (K. Kauskio), 47
gatve- .km
‘ iukšmingos; namai pasipuošę žalumy-j taip sunkiai dirbti ir galvą Skaudinti.
Vl.
Jakubėno
kūrinių
psl., kaina 25 centai
Tėvas, priešingai, tik pasididžiavo.
nai'. -pa '■ -'m 1
lemputėmis.
— Gudrus vaikis! Rotingai daro. Aiškiai matyt, Anglijos karalienės vyresnioji Į
koncertas
Da; m • a*<e Kalėdos artėjo ne visai planingai ii
Atskirai sudėjus, jų kaina
kad
toli
nužengs.
Nepalieka
sau
užpakaly
naštos,
bet
at

duktė Anne. kuri lapkričio 14 d. •
darniai.
u ’o nesusilaukė, noi*s moksleiviai jau
$11.40, bet visos kartu par
susituoks su kapitonu Marku I Lapkričio 21 d. Marijos duodamos už $2.
paleis1:;-'
u: utė vis nervinosi: pyko ir keikė siu- kakliai veržiasi į priekį.
' mokyklos salėje bus komp.
Phillipsu.
(Bus daugiau)
vėją. La !. n
v.ė pecialios šventėms suknelės.
ww«Mža«a>aMnniii

reikalais. Tie klausimai turi būti bendre

Poezijos knygos

Buvo šventės

12 knygų už$2

!
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lapkričiu IS

KELEIVIS, SO. BOSTON

******************************************************************* « Pagerbė J. ir

Poslapb septhil

A. Škudzinskus

Jadvygai ir Antanui Škudzinskams lapkričio 10 d. jų
tvaikai savo namuose suren
gė pobūvi jų vedybinio gy- 1
ww—
veninio 40 metų sukakčiai!1
' atžvmėti. IVograiriėle atliS. L. P. d-jos nominacijos
'Saulės šermenys“ Bostone
ko vaikaičiai. Vyravo linksSo. Bostono Lietuvių Pil. ! ma ir jauna nuotaika.
Gruodžio 15 d. Bostone
rengiamas Antano Gustaičio d-jos susirinkimas ir valdy-,• A škudzinskas yra LB
hu- bos kandidatų nominacijos' Bostono apygardos pirmi
naujausiossatyriniu
__ ,__ T „ir __
moristinių eilėraščių knygos bus SĮ ketvirtadieni, lapkri- ninkas, uolus Lietuvių Fon
"Saulės šermenys“ pristatv-1
15 d.
do lėšų teikėjas ir veiklus
mas. Programoje dalyvaus
Į
dar
kitų organizacijų narys
Nominacija prasidės 7 v.
ir akt. Henrikas Kačinskas.
vak. ir tęsis iki 9 vai.
Lietuviai gražiai pasirodė

Vietinės žinios

Šio renginio ivietą ir va
Balsavimą tvarko komisi-=
Bostono lietuvių tautilandą paskelbsime vėliau.
ja: Mikas Subatis, Juozas nių šokių sambūris šoko
Bakšys, Stea Driscoll, Vy- Tarptautinėje šventėje, kuInž. N. Antanaitis išvyksta
tautas Dilba ir Albertas! rią? ruošė Tarptautinis Instij Braziliją
Siauris.
I tūtas. Vyresnieji šoko lapkri"
X* 1
| čio 9 d., o mažiausieji —lapTekstilės inžinierius NarDraugijos narius prašau j kričio 11 d., nusipelnydanr
dis J. Antanaitis, dirbęs dalyvauti susirinkime ir bal-į smarkių plojimų.
Manchestery, N.H.. neseniai savime.
į
grižo iš Brazilijos, o šiomis
. .
>.
——
5.
-1.-14.
Antanas Matjoška,
dienomis vėl ten išvyksta,
J
1
sekretorius
1
tarnybos reikalais.
I

HIGHLIGHTS O F

Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną,

15 dienų
Denmark, Finland, Sweden, Norway, Holland
Independent VISA FREE CRUISF.S to Leningrad,

’

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

Vykstantiems iš Chicagos $100. iš Clevelando ST I daugiau.
For Information contact:

(.RI KĖJE DALYVIŲ SKAlill S RIBOTAS —

prtda ot scandmivia

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės Į|

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116

TRANS ATLANTU TRAVEL SERVICE

South Boston, Mass. 02127
Tel.: (617) 482-4952

393 West Broadvvay

Telefonas: 26S-S764

Savininkė: Aldona Adomonienė]
Aitvarai ir giria, Jurgio į

BALTIC

REALTY &

Abraomas ir sūnus, pre

Pasiūlymus siųsti "Keleivio“ VA*********** ***++ * + * ** *>
adresu, pažymint ant voko —
*’I*ensinlnkui“.
"GARSO BANGŲ“

UŽ VIENĄ DOLERI IR
AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

CENTUS PER MĖNESI
ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXAC0 ALYVOS
DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS
JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!
NEJUČIOM.
Ii snktlo jokio įmoksimo * Ifeimok ėti per 60 mėne.ių * Jokiu procentu

WHITE

(Vilniuje 3, Kaune 1, Rygoje 3. Leningrade?. I,elsink\ 2 d.)

Kaina tik $696.00

Tallinn and Riga.

}baudos romanas iš partiza- • INSURANCE AGENCY
nu
veiklos. 254 psl., kaina,
I
mijuotas romanas, parašė $4.50.
!
Sav. Vyt. Stelmokas
Šio mėnesio Kultūrinis,
Aloyzas Batonas. 206 psl.
Vėjas
lekia
’
yguma,
romą.
:
subatvakaris bus ne ateinan-J Lapkričio 25 d. So. Bosto597 East Broadway
kaina $4.59,
nas. parašė Aloyzas Baro-1
tj šeštadieni, bet lapkričio1 no Lietuvių Piliečių d-jos
So. Boston. Mass. 02127
Sunkiausiu keliu, romą tas, kaina $4.00.
' oata-nose Bostono ramovė24 dieną.
Jurgis
Ghauda,
BRĖKŠ.
i nų rengiamas Lietuvos ka- nas, parašė Jurgis Gliaudą.
Tel. 268-6030
Nauja miesto taryba
i riuomenės atkūrimo 56 metų 251 psl., kieti viršeliai kai-’ MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- į Draudžia namus ir automobi
na $6.00.
i na $5.00.
j* sukakties paminėjimas
lius nuo visokių nelaimių.
Namas geroj gatvėj, roLapkričio 6 d. i Bostono j
* * *
Naujas auto draudimų Įstaty
Brolio My -oio gatve, ro
io- ; manas parašė Jurgis Jan- mas yra komplikuotas. Draus
miesto tarybą išrinkti 8 se-. Gruodžio 8 d. Jordan Hali manas, parašė ?atve.
Eduardas; K,JS> kajna $4.00.
dami mūsų agentūroje, gausite
nosios tarybos nariai (lan-Į mažojoje salėje I. ir V. Vaj visas informacijas bei patarimą,
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
nella. DiCara, O’Neil, Tier-, syliūnų koncertas,
• kaip geriausiai apdrausti.
liai. kaina $6.00.
į
•
Jokių problemų neturime ir
ney, O’Leary, Langone, i '
"
* * *
su
malonumu draudžiame stu
1
BALFAS IEŠKO
Connolly ir McDonough) ir| Gruodžio 16 d. sv. Petro j !aida>
j Gliaudą. 406;
dentų ar studenčių automobi- ,
liūs.
buvusi kongreso narė, bet! hetuvių parapijos bažnyčios Į DSj, kajna .$5.00
R. RUDŽIO
Taip pat atliekame namų pir
paskutiniuose
rinkimuose; sa? fPe. ^°- Bostone Skaučių
kimo ir pardavimo patarnavi
Kiauros rieškučios, roma
pralaimėjusi, varžydamasi ■. Zl(^imo
išpardaviRichardas Rudis (Rut mus.
nas, parašė Antanas Mustei
kauskas).
gimęs, 1920..me-į; Todėl, jeigu norėtumėte pur
su Moakley. —Hicks. Ji ga-: mas» * »
.
kis. 259 psk, kaina $4.50.
vo daugiausia balsų, bet ši!
,
tais Chicagoje, arba JO te\ as i <juoį į ar pirkti nekilnojamąjį
Vytautas Alantas, ŠVEN
v asario 17 d. 2 vai. popiet
Vladas Kazys Rutkauskas, į turtą, prašome paskanmbinti
kartą tas skirtumas jau ne-’ So. Bostono Lietuvių Pilie- TARAGIS, i. toriais roma Šiuo metu galis būti apie 80
bebuvo toks didelis, kaip se-; čių d-jos salėje Altos ren- nas, I dalis. 405 psl., kaina metų amžiaus, gimęs Lietu
niau, kada ji 'kandidatavo i • giamas Lietuvos nepriklau- minkštais vigeliais $5.00. voje. yra paieškomi Balfo.
J. Kralikauskas, VAIŠtą pačią tarybą ar mokyklų somybės atstatymo paskelJei.. kas . žino apie 'juos arVILKAS,
premijuotas ro- ,
tarybą.
Į bimo minėjimas.
manas. 234 pd.. kaina $1.50 ba ',e; P**?,...Į™ prašomi
"SAULĖS ŠERMENYS“
į
* * *
i
greitai
atsiliepti
i
Balfo
Aplamai rinkimuose da-,' Kovo 24 d So Bostono
Pranas Naujokaitis. PAI
lyvavusių balsuotojų pro- I ietuviy Pil dr.
Tai visai neseniai išleistas
centas buvo mažas.
, Minku radijo Talentų
! Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin-'
Ką išrinko j Mokyklų taryba
Lithuania of , Rugsėjo šeštadienis.
kinys. Įdomiai ir gausiai
*
*
- N.E.“ pagerbti banketas.
T
............. ...
! premijuotas romanas.
iliustruotas dailininko Vik
Lapkričio 6 d. į ją išrink----------- ----- -———............... psk, kaina $5 60.
toro Vizgirdos.
ti 4 senosios tarybos nariai
,
hloza, Švaistai ŽIOB
(Kemgan, Tierney, McDo- LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI \ RIAI PLAUKU. romanas Ramus ir blaivus senyvas pen . Šią didelio formato puoš-,
knygą išleido
Algimanto
1
VX
T
1•
nough ii Ellison) ii piima
T urimo tjpsiivos žemėla- iš lcnve^neši0 kun M ^idn ininkas ieško vietos justin,: nią
Mackaus Knygų Leidimo
kartą jauna mokytoja Sulli- m” — nz r»O centų, už $2.5*) ravičiaus gvvonimo. 233 psl.. i Texas. ar bet kurioje srityje'
į Arizonos valstijoje, kur galėtų * fondas.. Ji dai gaunama ii i
van.
(sulankstomas)
kaina $2.50.
i gauti kambarį pastoviai apsigy-Į Keleivio administi acijoje.
venti.
‘
| Kaina $7.00.
PARENGIMŲ
KALENDORIUS

grįžta 1971 m. sausio I dieną.

15 days from $ 309. 00 plūs air fare —

NESlVftLFOKlTEi

ROMANAI

Nukeliamas Subatvakaris

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ*

SCANDINAVIA

FUEL

CORPORATION. 900 East First St., Boston, Mass. Tel. 2GS-I500

;
i

(46)

Konsulas
ieško

PROGBAMA
Ši radijo programa trans-!
liuojama penktadieniais iš
stoties WBUR
90.9 FM
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. ■
vakaro.
i

Lapkričio 16 d. — Vidur1972 m. rugsėjo mėn. i amžių Lietuvos gyvenimas
; Great Nedk, N.Y., mirė Vin remiantis literatūros ir etno
cas Vilkas. Amerikoje žino logijos šaltiniais.
mas kaip William Wolf, ku
* • *
rio turtą perėmė globoti
Lapkričio 23 d. — Tikroji
viešasis administratorius.
lietuvių liaudies muzika.
Apmokėjus visas išlaidas,
į administratoriaus globoje yi ra likę apie dvidešimt tūks
RADIJO PROGRAMA
tančių dolerių.
Velionis
buvo
žinomas
I
Seniausia Lietuvių Radij*
i Great Neck lietuvių koloni- Programa Naujoj Anglijo
, jos veikėjas. Prieš mirtį ke iž stoties V/LYN, 1360 ki
liems savo kaimynams pasi- lociklų ir iš stoties FM
Į sakė, kad visą savo turtą už- 101.7 mc.. veikia sekmadie
! rašęs "Putnamo seselėms“. niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
Peržiūrėjus velionio doku aą. Perduodama: Vėliausii
mentus, testamento nerasta, pasaulinių žinių santrauk* j
i Jeigu kas nore turėtų žinių r komentarai, muzika, dai
apie testamentą ar mirusio ios ir Magdutės pasaka.
jo gimines, malonėkite pra-į
nešti Lietuvos Generaliniam ’ Biznio reikalais kreiptis ■
Baltic Florists gėlių ir dova ’
Konsulatui Ne w Yorke:
Comulate General of Lithuanie
41 We«t 82nd Street
New York, N.Y. 10024.

nų krautuvę, 502 E. Broad į
way, So. Bostoną. Telefo-'
nas AN 8-0489. Ten gauna !
maa ir Keleivto.
t

Dažau ir laisau
.Namus ii lauke ir viduje.
Lipdau popierius ir u.isa>
įsKą, ka pataisyti reiaia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ava.
Dorchester, Mana.
TeL CO 5-5S54

OKAI DIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BROISIS KONTRIM
598 Broad way
So. Boston. Mass. 02127
Tei. AN 8-1761

oAVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius
įvvkius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako
apie visus mūsų visuomeninius bei kullfii ėnius klausinius.
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
’ NFORIKLAUS(.‘MA LIE fl’VA“ yr i dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bei*Ir.idarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kieki ieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

$8.110

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 69ft. (Juebec. CANADA

SLA

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SSfTvNIS MlIJONUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia Petuvių fiatemaltnė erganizad.’ii —
duoda gyvybė; spd^o^ ir ligoje pašaląą, kuri yra
pigi, nes SVSIVIENIJ1M AS .♦“ieško pelno, o taikia
patarnavimus savitarp'n«3 pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sargi Kiekvienas
lietuvis čia gali gau*i įvairiv klasių reika’mgiausiaa
apdraudas nuo S100.C9 iki IIG.OOO.ŪC.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė — Fn.
downent Insurance, kad jaunuolis gnutų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams rabai pigią 7ERM
apdraudą: už $1,000.00 apdrtudos t»k $2.00 mokes
čio metams.
SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
emžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų
klubų ir draugijų nariams. U? Sl.bO0.00 akcidentaIčs apdraudos mokestis $2.00 j metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitfig
’ kuopų veikėjus, ir ue plakiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Geusite spausdintas Informacijas, jeigu
parašysite:
Lithuanian Allianre of America
807 West 30th Street, Ne< York. N.Y. 10001
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Puslapis aštuntas

SO. BOSTON

Griauna parapijos mokyklos

t

Lankėsi Pr. Čepėnas

L. Janutienė

Vietines žinios

Išnuomojamas
butas arba
nam^
' Praeitą ketvirtadieni mus'
kambariai su
bendra virtuve
Baigiamas
griauti
šv.
PetSandaros
moterų
baliuje
lietuviai.
Hill rajone,
j ro lietuvių parapijos mokyk- vęS vienas Lletuvių Enclklo~, lapkričio 4 d. našlių karalie- Dorchesterv. Savin
S
traukinėlio
stoties.
Yra ir
Jau ilgus metus Baltas tel-i
. . . pedijos redaktorių, o šiuo ne išrinkta Lina Janulienė netoli traukinei
sietuvoje ir
los senas---------namas. -Jo vietoje
kia lėšas Sibire. Lietuvwjv
i* -’ ------------- metu rj
raS» ąS naujųjų laikų 'iš Hyde Parko. Ji karaliumi garažas
garažas autom
automobiliams pasistakitur vargstantiems tautie-; bus jrengta
automobi_ Lietuvos istoriją
; pasirinko Joną Ovirką.
lyti.
čiams pagelbėti.
liams pastatyti.
į
:
~-------- -------- —
Bostono skyrius tam reii
Jis gyvena Worcestery. Į; Netvarka akis bado, bet
Teirautis tel.: 436-1029.
! kalui skelbia pinigini vajų! Pradėta remontuoti iš lau- Bostoną buvo atvykęs paieš- 1 nuo jos dar niekas neapako.
(42)
į nuo lapkričio 1 iki gruodžio' ko bažnyčia. Remontui rei- koti bibliotekose medžiagos
y
' J
31 d. ir kviečia visus dosniai , kėsią apie $50,000.
savo darbui,
aukoti.
Savo aukas prašome siųs- Į f
SOLI-I BOS'IONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
! ti iždininkui šiuo adresu:

Mielos sesės ir broliai

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO

55 METU SUKAKTIS

Iškilmingas nepriklausomos

Lietuvos kariuomenės

atkūrimo 55 metų sukakties minėjimas So. Bostone įvks
šio lapkričio 25 d. tokia tvarka:

10 vai. ryto — pamaldos už kritusius kovose dėl Lie- '

i 99 P St., So Boston, Mass.

nycioje;

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

’

02127.
3 vai. popiet — So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugi- i

bendras pobūvis.

Meninę dali atliks buvęs Vilniaus operos solistas Sta!

i

Visi ir visos maloniai kviečiami prisiminti anas lais- '

i

vės dienas ir gausiai dalyvauti.

..

....

.

Dėkojame jiems ir laukiame
tautiečių aukos,

Rytdienos įrengimas

— JAI KI Al IŠDEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS

Pilnas įrengimas, iškaitant aly

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir

vos burnerį. pulėjij, oro filtrą,
tcrm<«.tatą, konlrolf ir darbą su

sekmadieniais

jungti rūsy su vamzdžiais..

NU) 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

10 mėly garantija.

Balfo skyriaus valdyba

J. Vizbaras jau namie

.
valdyoa

Senas parvirsta ir negir

£XPRESS CORP.

vedžioja.

rvįintre
Rardieare Co.

144 Mi'bury Si.

WORCESTER, MASS.

yra

vienintelė oficiali
ga VVorcestery, Kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVorces

.Ei

ONAS AN

b-41«

Mc-cr® Pažai
- Sienom*
■ti, i -i s Ln/'į a/ng
V'usvuc retu m ta »r. tieiinnmi
I

jos valdomas sritis- Čia ka)

, e. v. dama lietuviškai, pat&rnau-:
'racionas: A N 8-2805
f

jama greitai ir sąžiningai.!
į.
. .
„ •
I
Siuntiniai aueir.a greitai n

Sliintir. t niurna o-rfirn: n ' , UV.
tvarkingai.

;

Dr.

Ci» ssJima g»uti įvairiau į £
šių importuotų ir
vietinės' £

r

.-»
; • .
- i
tinkamų Lietuvoje. •

labai

I

UIS*

J. sJl/IlOVO/l į
J. ilašakarmo\

t F ? b » \ l S
OPTOMET Ki.S'l AS

9 v>'»

<

Vedėja B. Sviklienė

ĮJ

Lietuvių R a d ijo
Valanda

rvt.c iki 5 vai. vali

* rec?A':2en:ais nevrumama

447 BROaDVAY
South iL'ston. Mass

TEL. AN 8-2124
\Dr. Amelia E, Rodd

Sekmadieniais 11-12 vai.
(RUDOKIUTĖ)
OPTOM ETRISTt
Valandos:
nuo 10 rv+o iki 6 vakaro
Trečia d.e niais—uždare.
, _
445 BR0ADWAY
I | SOUTH BOSTON, MASS-

AM 1,430 KC
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

1:

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

Knyga yra geriaasiss žmogaus drangas
The

B

LIETUVIŠKA

Apot
Jk

TiKUA

82 Harrison Street.

::

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VSorceslerio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vielines gam>i>os medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės garnį
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinęs 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 per
tam liktas įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuoialiaiam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas greitai ir sąžiningai. Atsilankę įsitiKinsite. Vedėjas A. Schyrinski

South Boston Savings Bank

į)

hec;:ary
J

ALFRED

VAISTINE

W.

AR< ilIBALD

PREZIDENTAS

740 Gallivan Boulev<trd, Dorchester, Mass. 02122
Skambinkite 825-9C90
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

641 E Broadvvay

tV.,

IRC.

už nemažcsr.ius kaip $1,000 dvieju
metų įspėjimo indėlius moka

So. Boston, Mass. 02127

(Iš tikrųjų los rūšies indėliai duoda

kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias

—o

už visus kitus indelius moka

Bankas veikia 109-tuosius metus.

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo
giminėms tik per

Trans-Atlantic T rading Co

1 %.

54

s

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)
Darbo valandos:
— — — — — 9—5

šeštadieniais

J.

Grigalus.

uždaryta

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

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

virš $274,090.000

V

9—6

Ketvirtadieniais

i-

Sio banko direktorių taryboje yra adv.

Ite

268-4662;

g%

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

Skambinkite

į

Globė Parcel|Service,'Inc.

6.27% pelno)

Krosnies’aptarnavimas
«.?xa
Automatinis Jpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

9
f

389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

. _ wrF. -T!—-jj

□
□
O
□

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.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre

/n a
kL

ir

Pristatymas greitas
garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti
rublių
certifikatus,
automobilius*
šaldytuvus ir pan.

ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų
bilietai (International and Domestic Air Tiekets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ ifekvros šventadieniu* Ir aekat.

15 BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitu* Rusijos okupuotus
kraitus

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar į bet kurį kitą pasaulio Kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose saiose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermuuoj, aplankyt gimines Lietuvoj

po pietų,

Telefonas A N 8-6620

siunčia betarpiškai

IŠTAIGA

Sav. Emanuel L. Kosengard, B. S, Reg. Pharm.
182 s W. Broadway, tarp E ir F gaivių. SO. BOSTON.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

u

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

Jei reik vaistų — eikit Į lietuviška vaistinę.

AND
TRAVEL INFORMATION

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

Skambinkite 268-2500

teptus ir turime visus gatavus vaistus.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

Trans-Atlantic Travel Service t

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Parduodame tiktai v*is: us, išpildome gydytojų re

436-1204 *,Sh0W 773-4040

Vvorcester, Mass. 01604

Laisves Varpas

Telefonas: 698-8675

j

t i

gamybos medžiagų ir kitr l . Valan ins;
j -i .
daiktu,

Bolide;

Atlipini visus pasakymo, remon
to ir projektavimo darnus te lau- ,
<0 ir viduje, gyvenamų namų ir]
biznio pastatų, pa^al Jnsų reika
lavimu. Šaukite visados iki S va
landų vakaro.

K t i k rae •i v 3 p I r. > n r. * r • h. s n*
ir?>
«■ + «.« fsijul

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope- i
Rcai Barate & Insurance
ros solistės Elzbietos Karde
321 Country Club Rd.
Newton Ctatri, Mass. 02159;] lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.
Tel. 332-2645
Paštu nesiunčiame.

49 Church Street
*•. Miilon, Muks.

-it;

terio į Lietuvą ir kitas Rus;

i

Adamg Street, Qumcrt Mase. ‘

ATLAS PARCELS CO.

i;

A. J. NAMAKSY

HEATING 01LS

Aly tos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vaL per diena

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
|

qjqq climATIC

Alvva Šildvmo specialistui

Skambinti —- Boeton:

Maksvytis

Carpenfer

471

S.ii.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

žmogaus — be ydos.

Peter

nt.jktit i*. J. ALEKNA
ė ZS c AST PRO AI • 'V A t
s-u:i«
mass.

Tei. SW 8-2868

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

Už nosies ne lik jaučius

tas.

CITGG

FORTŪNA FUEL Co.

Atsilankykite ir būsite maloniai n.istebinti!

Lietuvių spaudos bendraį(klJ bis Jonas V izbaras. kuris
i buvo susirgęs, po operacijos
jau g,.įžo namo p. sveiksta.

Lietuvių Veteranų Sąjungos Ramovės

COSMOS PARCELS

(bakui.lėliai, kugelis dešros, kopūstai ir kt.)

j

mingame minėjime dalyvauti su vėliavomis.

k

m

LIETUVIŠKI PIETŪS
Organizacijos maloniai prašomos pamaldose ir iškil- 1

geriausias pirkinys

šiito oro krosnys

— VOKIŠKAS ALUS

į

, .

,

Savybės
Protinki in"umas
Grožis
Kkunoiuija

Alyva kūrenamos

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

šys Liepas ir solistė Violeta Balčiūniene, akomponuojami į Į)e gu žmona

dr. Vytenio Vasyliūno.

nereikalingai eikvoti kurni alyvą
1973
Namams, šildyti

H

NUO 2 VAL FOPIET IKI 10 VAL VAKARO

Į mūsų prašymą jau atsi
liepė ir paaukojo: So. Bos-;
tono Lietuvių Piliečių dr-ja
$50 ir po $10 — O. ir A.
Andriulioniai ir Povilas Try

jos didžiojoje salėje iškilmingas aktas, meninė dalis ir

Gana

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

Jonas Valiukonis,

tuvos laisvės So. Bostono lietuvių šv. Petro parapijos baž- :

Bostono skyriaus

IŠNUOMOJAMI BUTAI

,
I
Į

Našlių karaliene —

k <

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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