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’Keleivjo" telefonas AN S-3O7J

Argi tamsoje ir šaltyje
vaikščiosime pėsti?

Atskiro numerio kaina 20 centu

Arabai ir žydai vėi
trepsi vietoje

1

Dėl alyvos trūkumo numatomi suvaržymai gali skau-1

Izraelis nenoriai vykdo susitarimus ir stengiasi nu

džiai paliesti ir kiekvieną JAV gyventoją. Numatomi

delsti taikos konferencijos pradžią. Bet bijoma JAV ir

kieti transporto ir kitokie suvaržymai.

Sovietų S-gos padidėjusio spaudimo

Arabams suvaržius arba teks pėstiems v aikščioti tam- į
ir arabų paliau
Nelaimės Kennedžiu bosIzraelio
ir nutiaukus alyvos teikimą soje ir šaltyje.
•
pirmom dienom teikė
I
Vakarams, keršijant už maJ
daug
vilčių, kad iš karo laušeimoje
Viso
terialini ar moralini Izraelio'
VlS0 šio
sl° vargo“ geroji į
j ko bus greitai grįžtama prie
palaikyma, to padarinius pusė yra ta, kad automobi-j
Gausi Kennedžiu šeima, | derybų stalo ir ten artėiama
pirmiausia ir skaudžiausia H V judėjimą suvaržius ir jų;
j bet joje ir nelaimių netrūks-J prie konflikto likvidavimo
pajuto Vakaru Europa ir greiti sumažinus jau dabar ta.
i diplomatiniu keliu. Deja.
Japonija. JAV-se dar vis kai kuriose valstijose Žymiai; SLA vadovyce :r būrys ku u darbuotoju. Svdt: Antanas Vaivada. Brone Spudiene. SI.A piez. Be
• taip sklandžiai Įvykiai nė iš
buvo skelbiama kad čia tas sumažėjo eismo nelaimėse) vilas Dargis. (kristine Aus'in, Ainius Šalčius, sto vi: .1. Tysliava. Jr.. Nijolė Šalčiuvienė. Nellie
šiomis dienomis senato- - į()]0 nesirutulioja.
į Bajoras. Eufrozina Mikužiūtė. Povilas Šukys Mi kas Klimas, Stasys Gudus. Aleksandras Čaplikas. riaus Eduardo Kennedžio
arabų smūgis nedaug būsiąs žuvusiųjų skaičius,
: Kęstutis Miklas ir Jonas Valaitis.
Kol abi pusės keitėsi be
12 metų sūnui, sergančiam
juntamas, nes Amerika isi-j
I
kaulų vėžiu, nupiovė koją. laisviais, atrodė, kad paliau
vežanti tik apie 6 G arabų Astronautai ir l'ėl
alyvos. Bet jau dabar išrys- H
.. .
Senatoriaus broliai — pre- bų susitarimai dar bus Ir to
liau vykdomi. Bet padėtis
kejo, kad tasai šeichų irkalaboratonjOį \Nauja komunistų
U) aikiios studentai ' zident*s ;,oh"ir
Ugniagesių
cadas
ėmė
keistis, kai izraelitams
J
: roras Robert buvo piktadaraliukų kardas ima skau-;
džiai durti ir mūsų minkštą ‘
kelių atidėliojimų lap-j
y
įstorįįfĮ
melavo
,-rūmias su kariais i't'v numiyti tremsis ^
viet
jkričio 16 d. marinų pulk. j pu J llįbS IblOMJU
jneiULO
•'
i Joseph žuvo karo metu. Jų: ją, taigi apleisti vakarini Suj J»erald Cair, a\iacijos pulk,
\esen;ai išėjo vieno tomo
Graikijos
sostinės
studen-j
sesuo Ketheelin, ištekėjusi j ezo kanalo krantą. Žydai iš
Ne\v Yorko ugniagesiai,
Praeitą pirmadieni sena- Adliam Pogue n ciulmis Sovietu S-gos komunistų negalėdami susitarti su sa- taii praeitą savaitę užėmė u- uį. markizo Hartingtono. žu.-i
pozicijų tiauktis nenoa
mokslininkas
dr.
Edvvardri,
tikėdamiesi
už tai išside
: pai tijos istorija. Joje ničnie—j vi valdybe, balsavo streikuo—. niversiteto pastatą ir veika- j vo lėktuvo nelaimėje Pran
tas 76 balsais prieš 6 priėmė •
vienenų metų laikotarpiui' Gibson raketa pasikėlė Į ap-1 k0 nėra anie Stalino vykdy- ti, ar ne. Dauguma balsu bu-* lauja grąžinti universitetui Į cūzijoje. Jos sesuo yra psi-,.rėti iš arabu dar kokiu
, .nuouo talĮ,u a,abal teenergijos taupymo Įstatymą,! link žemę skriejančią 269 m. Į tas net pačių komunistu va vo nu arta nestreikuoti, bet į akademines laisves ir pa^i-l chiškai nesveika. Pats ser.a-'-al
i
unijos
vadas
Vizzini
baisatraukti
prezidentą
I
’
apado1
t
()1
i
Us
V
os
nežuvo
lėktuvo'Skalauja,
kad žydai ne
kuris suteikia prezidentui I aukštumoje erdvės lubora-: dų žudynes,
nelaimėj. Prezidento John! ,1.K
spalio 22 d. poziteisę vykdyti visokius reika-: toriją. Jie tenai tęs Įvairius
vimo duomenis nuslėpė ir Į- poulos.
sūnus
mirė
2
dienas
tegove-į
cl
J
as
bet
pas.traĄtų ir w
lingus kuro suvaržymus su,iĮ tyrinėjimus.
tyrinėjimus, kuriuos
vykdė
ioie nei Chruš sakė streikuoti. Streikas tę
Kuriuos vyuvae
Nerasite joje
nęs.
o
viena
duktė
gimėper!
v,s
«
arab
‘
*«
»■»»«.
Policijai nepajėgiant stugazolino
racionalizavimu J anksčiau ten skraidiusieji čiovo ūkio politikos kritikos, i sėsi 5 su puse valandų.
į dentų Įveikti, buvo išaukta .^j^j Senatoriaus tė' as 8 i
imtinai. Tiesa, prie to ista-' astronautai.
’ kuri anksčiau būdavo. Bet į
Tokioj padėty trepsima
kariuomenė. įvestas kavoj ‘
tymo prikabinta dar visokių
j dabar joje i padanges kelia-f Tik vėliau sužinoti tikri
metus išgyveno paralyžuo-1
vietoje ir laukiama naujų ipriedų, liečiančių palengvi-j
Pagal planą jie padangė- mas šių dienų diktatorius; balsavimo rezultatai. Yizzi- stovis. Yra ir žmonių aukų. tas.
vvkiu.
nimus mokykloms.
vaikųj je išbus iki kitų metų vasa-, „draugas Leonid Iljič Brež-ini prisipažino sumelavęs,
vežiojimą “rasių maišymui“! rio 8 d., jeigu kokios nenu- -nev“.
, bet tai daręs unijos labui, SoVOtiŠkaS streikas IMF arabams
Egiptas dėl paliaubų yra
ir kt.. bet tikras Įstatymo tu- matytos aplinkybės nevers'
j nes, sako, kokia būtų mano
kritikuojamas kitų arabų ša
vinys paaiškės, kai jis šiomis jų anksčiau grįžti i žemę.
SoVietUoie VIS dUI' ■ pozicija, jeigu derybose bū- Paryžiuje
lių, o ypač Irako ir Libijos.
V e keršys
! tu žinoma, kad ugniagesiai
dienomis bus priimtas visoj
Jis nori, kad taikos konfe
Be kitų uždavinių astroČia buvo retas stereikas:
Arabams sustabdžius a- rencija prasidėtų kuo grei
nenori
streikuoti.
kongreso.
j nautai stebės ir tirs Kohou-’*^™""0
; ištisą parą buvo uždarytos lvvos pardavima JAV bėm.
čiausiai Jungtinėse Tautose.
Kaip energijai taupyti ad-1
kometą, kui i gruodžio*
šiaurės Kaukazo karo
Tuo reikalu susidomėjo irj beveik visos kavinės, resto- buvo kelta mintis pritaikyti Bet Izraelio Goldą Meir tos
ministracijos pareigūnas pa-j mene^
aičiausia mūsa, teismas nusprendė susaudy-: prokuroras
ranai, maisto krautuvės. kir-,tiems kraštams kokias nors -konferencijos pradžia,
ku
reiškė, dabartinio 50 mylių l^ane^0?: ti du “tėvynės išdavikus“
pv'klos ir kt.
! •keršto sankcijas: neparduo’
1
rios
iki
šiol
norėjo,
jau
da

I
: Jie buvo kaltinami dalyvavę Kanada padės JAV
maksimalinio greičio auto- rz
j ti jiems lėktuvų ar kitu gink- bar stengiasi nudelsti, nes ir
i karo metu kovose prieš komobiliams apribojimo gali Kaleįime pakeitė
:
Tuo būdu buvo protestui)- p, p. }-eikmenu. Bet paaiškė- prie derybų stalo
Izraelis
i munistu partizanus. Spren įveikti kuro krize
! jama prieš valdžios Įvestą io, kad tokiu dalyku jiems nesitiki daug laimėti, ypač.
nepakakti kuro trūkumui iš
dimas ivvkdvtas.
mažmenų kainu kontrolę. Tą iau siūlo Prancūzija, tad kad aragų alyva, sukėlusi
lyginti. Dėl to gal teks visa-Į i UOmone
Kanados
prekybos
ministkontrolę valdžia Įvedė, ko
me krašte uždrausti važinėti
nuo “keršto priemonių atsi- pasaulinę krizę, sustiprino
Žymus urainiecių rašyto
t as pareiškė, kad Kanada iš vodama su infliacija, kuri I
sekmadieniais, nustatyt: alv-j
jų padėti.
{sakyta.
jas Džiuba UŽ savo rastus..i
Suimtas New Yorko vals- tesės savo pažada ir nesu
didėja 10G permetus.
vos normą namų apšildynukreiptus prieš Maskvosj tijos aukščiausio teismo tei- mažins iki šiol parduodamo
Atrodo, kad šiuo metu yra
Amerikos akys ypač numui, neduoti jos privati- vedamą I krainoje rusifika-i sėjas Rinaldi. kad melavo
.
,
..
r
(kreiptos
buvo
i
Saudi
Araalyvos kiekio.
laukiama kažkokio lūžio, ku*
niams laiveliams ir lėktu cija. buvo nubaustas 10 me-| prisiekęs tardytojui,
i
I< Italijoje plėšikai pagrobė i
tut tingiausią alyvos sa- ris kariavusias šalis turės
vams, uždaryti viešas auto tų kalėti. Bet kalėjime jis į
*
* * *
' JAV vidutiniškai kasdien
s
i vininkę. su kuria buvo varo- pastūmėti Į naujus žings
mobiliams statyti aikštes, buvo suminkštintas . Pa~j
Indijoje benzino kaina iš Kanados gauna alyvos 1 žinomos “Martini Rossi“
vy’j mas stambiausias šios rūšies nius. Prieš tuos Įvykius Izra
savaitgaliais uždaryti gazo keitė savo nuomonę, prisipa-Į pakelta iki $1.90 už galioną milioną 150 tūkstančių sta nų savininkų šeimos narį ir
elis sušaukė net savo parla
biznis.
lino stotis, sutrumpinti par žino klydęs ir buvo nuo (buvo $1.10).
reikalauja pinigų.
tiniu.
mento aliarmini
posėdi.
duotuvių biznio valandas, o likusios bausmės atleistas.
Mat.
prisibfjoma
ne
tik So
Dabar spauda skelbia,
sekmadieniais visiškai bet
naujo ir
j kad jos karalius Eeisalas jau vietų Sąjungos
Tokių “stebuklingu“ atsi-,
kokią prekybą uždrausti.
{ ruošiąsis vykti Į Maskvą, su -griežto spaudimo, bet ir ga
Be to, uždrausti vartoti enei” vertimų Sovietijos kalėji-;
kuria iki šiol nepalaikė san- limo politinės linijos pasimuose pasitaiko nemažai.
giją iliuminacijoms.
, tykių.
'keitimo, —- kad už arabų aJytvą gali būti dalinai par
Dabar jau skelbiama, kad Senato komitetas
duoti
Izraelio interesai.
• Nesiųskime mažų
alyvos trūksta ne 6'-, bet
patvirtino Fordą
18G jr gal net daugiau.
Daugiau gauname,

! laišku

!

R'/ium su šiuo kuro trū-Į
Senato specialus komite-j
kurnu, jau dabar būkštauja- tas. apsvarstęs Geialdo For
ma. kad galinčios užsidaryti do kandidatūrą i viceprezi-!
kai kurios Įmonės ir dėl to denius, vienbalsiai nutarė ji*
Bet galutinai |
padidėti nedarbas. O paštas patvirtinti.
tvirtinti
turės
dar
visas sena-j
pranašauja, kad nebegalė
siąs laiku pristatyti Kalėdų tas. Neabejojama, kad ir te-!
sveikinimu, laiškų ir siunti nai jo kandidatūra praeis. :
nių. nes dėl kuro stokos yra!
gerokai sumažėjęs aviacijos
transpostas.
• Romoje gastroliuojančio
! sovietų baleto prima baleriAtitinkamos valdžios Į-^na pokalbyje su spaudos atstaigos prašo šiuos galimus stovais išjuokė sovietinę
suvaržymus ir nepatogumus santvarka ir jos vadus. Dėl
iš anksto Įsidėmėti ir j»asi- to jau kilo Maskvoje pikta
luošti kietai žiemai, kai gal reakcija.

Kairėje J AV valstybė- sekretorių- Henry Kissintreris. ką tik gri
žęs iš ilgos kelionės po Azi.l*»s ir Afrikos kraštus, ir Kinijos komunistu vadas Alau Tse-tunga- sii kuriuo Kissingeris kalbėjosi
net kelias valandas. Manoma, kad tais pasitarimais siekiama užmefrzti normalius ,I\V ir Kinijos diplomatinius santykius.

negu išleidžiame

Primintina, kad laiškams
I i užsieni vra nustatytas toks
I mažiausias dydis: 5.5 colio
į pločio ir 3.5 colio aukščio.
I
i
Siųsdami Į užsieni šven
čių sveikinimus, atsiminkite
_ šita nuostatą, nes mažesnio
j dydžio laiškai nebus išsiun' čiami.

JAV prekybos ministerija
paskelbė, kad per šių metų
trečiąjį ketvirti užsieniui iš
mokėta net 2 bilionai 100
milionų dolerių mažiau, ne
gu iš ten gauta. Pet antrąjį
ketvirti tas skirtumas buvo
40<» milionų.

Vokietijoje už pagrobtos
dukters išlaisvinimą* restoranu savininkas Knapp sumokėjo 1.2 miliono dolerių.
j

Primintina, kad 1972 metais užsieniui sumokėta 10
bilionų dolerių daugiau, ne
gu iš ten gauta, o 1971 m.
tas kirtumas buvo net 30
bil. oleriu.
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Šviesa saviems ir
svetimiems

Kariuomenės šventės Bastūne
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Bronius Balčiūnas
1968 m. rugsėjo 28 d. Vio- tinių W. A. Mozarto arijų
lėta Čižauskaitė-Balčiūnienė atlikimui. Tai dvi garsios
Prie * koncertą svečias iš
laimėjo pirmą vietą ”Dir- Mozarto "Tarnu“ arijos
.vos“ tradiciniame jaunųjų Grovo tarno Figaro arija iš Netvarko. N.J.. Bronius* Bal! dainininkų konkurse Cieve- op. "Figaro vestuvės“, ku- čiūnas, Kario • žurnalo kaj landė.
i rioje jis linksniai tyčiojasi iš i imu apžvalgų redaktonns,

j

I

Per metus save nusiplakus dėl nutautėjimo, sumate-} Ramovėnai yra viena iš
rialėjimo ir kitų lietuviškųjų ar aplamai žmogiškųjų ydų, nedaugelio mūsų organizakartais vis dėlto bent trumpai atgaivai norėtųsi ir kiek cijų. kurios neleidžia mūsų
pasidžiaugti ar prieš kitas išeivijos tautines grupes pasi kultūriniam pulsui sustoti.
didžiuoti. Tokiu atveju atkreipiame savo ir kitų akis į čia Nors jų finansiniai ištekliai
menki, bet jie kasmet šven
išleistą Lietuvių Enciklopediją, i didelio masto kongresus, tės metu rengia ir gražius
dainų ir tautinių šokių šventes, i Lietuvių Operą, i paskirų lietuviškos dainos koncerlietuvių menininkų bei mokslininkų laimėjimus. Visi tie į tus. kurių programai atlikti
darbai ir Įvykiai, palyginus su lietuvių išeivijos nedideliu J kviečia tuos mūsų meninin' kus, kurie dar yra kūrybi
skaičiumi, daros dar didesni. Tai liudija bent dalies mūsų niai gyvi ir nepametę lietu
visuomenės nemažą dvasini gyvastingumą, nors pesimis viško patriotinio idealizmo.
tai ir tokius reiškinius būtų linkę vadinti š> lesiausiu žva
Violeta Čižauskaitėkės suliepsnojimu prieš užgesimą.

i ji kariuomenę išeinančio sa- skaitys paskaitą: šiandieCherubino, ir
ninė
gynvVioleta Balčiūnienė yra vo
Žuano
tarno
Leporello
”
Kabos
organizaciją
.
,
davusi eilę koncertų Įvai

riuose miestuose kitataučių talogo“ arija iš op. ”Don
ir lietuvių publikai. Ji yra Žuanas“. kurioje komiškai
dainavusi Florencijoje (Ita- išskaičiuojami jo pono mo
linoje), Brandeis universite- teru medžiotojo nuotykiai,
te. Waltham. Mass.. ('leve-Į Abi šias arijas solistą? Sta’ande, Columbus. Detroite. svs Liepas dainuos pirmą
°ostone, New Yorke, Phila- kartą, tuo būdu ramovėnų
dėlphijoje. W aterbury ir kt., koncerto klausytojai daly, vaus jų premjeroje.
Visi šie solistės koncertai
susilaukė šiltų atsiliepimų ir
Minėtų operų arijas, kaip
gražaus Įvertinimo kitatau- ir daugumą savo dainuojai mo svetimo repertuaro, sol.
iių ir lietuvių spaudoje.

Balčiūnienė, sopranas

i;

•

,

č-

,

“

J. V. Sūduvas

j i lietuviu kalba.

t

i

Visi Bostono ir apylinkių
savanoiiai-kūrėjai, ramovė
nai, šauliai ir kiti lietuviai
maloniai kviečiami dalyvau
ti lapkričio 25 d. Lietuvos
kariuomenė' šventės minė
jime. Savo dalyvavimu pagerbs’me žuvusius kovose
dėl I.ietuv< ' laisvės ir iš
klausysime idmn’.i lietuvišku
;r op(; u arijų koncer

. St. I ienas vra pats išvertęs

Stasys Liepas
Bet vistiek dar yra pagrindo paguodai. Pavyzdžiui,
šie metai, nors ir jokiu garsiai skambančiu vardu oficia
Studijavo muziką ir dra
liai nekrikštyti, galėtų būti vadinami mokslo žodžio me mą Saint Mary of the 1968 m. dirigavo Xe\v Yor
tais. Tą vardą jiems nupelno ir Katalikų Mokslo Akade- VVoods College, Terre Haut- ko City Operą. 1966 m. ji
muzikos magistro
...
»
. .
..te. Indiana. Ją baigė 1965 gavo
mijos suvažiavimas Bostone, ir Santaros-Šviesos suvazia- m gaudama meno hakalau
vimas Tabos Karmoje, ir tuo labiau dabar lapkričio 21-25 ro Iaipsni> Laimėj0 kardino- laipsni.
.
‘ . Toliau JVioleta mutęsė Bostono
dienomis vykstantis Antrasis Mokslo ir kūrybos simpo-i
.
...
, 0> " ll v? 5'
.
»lo Spellmano stipendija
stipendiją mu- Konservatorijoje.
įjoję
ziumas Chicagoje.
1 zikai studijuoti Pijaus XII
’ institute Florencijoje, ItaliKonservatorijos
operos
Pastarojo simpoziumo "išmieras“ gal jau pakanka joje. Būdama Florencijoje, pastatymuose ji dainavo pa
mai nusako ir skaičiai, net nevardinant visų paskaitų te mokėsi pas žymų Italijos di- grindinę Agatos roię VVebemų. Jame dalyvauja net 118 kviestų paskaitininkų, kurie rigentą Bruno Rigacci, kuris rio operoj "Der Freischutz“.
pasiskirstę i 21 sesiją. Humanitarinių ir socialinių mokslų
klausimams yra skirta 10 sesijų, technologijai ir architek-1.
V??/????;;/??:
????!Vi V
Mūsų lietuviškos operos
turai 9 sesijos, medicinai — 2. Be to. numatyta dar ir dau- į
veteranas, nuolatinis Bosto
giau posėdžių bei paskaitų.
- sakysim. Britų Sandraugos kraštuose, dėl to cukraus tona no ramovėnų metinių kon
į šiuo metu EEB kraštuose kainuoja 64.50 svarų (britų sva- certų talkininkas. Jis savo
Simpoziumo programos darbų koordinatoriaus prof. r ras lygus maždaug2.50 dol.). o Britų Sandraugos kraštuo- ! pirmame išėjime šalia J. i
dr. Vytauto S. Vardžio pareiškimu, šio simpoziumo tikslas se — 42 sv. Pasaulinė cukraus kaina yra maždaug tokia, ’ Gaidelio, E. Gailevičiaus nu
yra sudalyti progą lietuvių mokslininkams suartėti, ge-Į kaip Britų Sandraugos kraštuose.
j,,
|, M.
riau susipažinti, pasidalinti tarp savęs ir su lietuviu visuo- •
... Petrausko
, .
, kariškos temaRunkelius
aueinantieii
ūkininkai
naterkinti
ir
tiko?
dain
^
duos
progos
1
.
.
.
,
.
..
k
.
.
i,,
!
r»
i.
r
•
-i
•
i
.
•
•
tikos
damų
progo •iš-Į>
mene naujausiomis mokslo žiniomis ir tu mokslų krypti-;
Runkelius auginantieji ūkininkai patenkinti ir sten. f
KunKejiu. auginantieji UKinini.ai pa.e.ikinii n .tenno+i/ac
J
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i
girsti n jo patiem eoįrU-oi
svitai in-‘;
mis, sudominti mokslo vertybėmis jaunimą ir tėvus, o kar-; * * lj> (^au£lau gaminti, n vien F i ancuzijos cukraus ga- terpretuojamus R. Šumano .
tu pademonstruoti ir visiška mokslo žodžio laisve Vakaru > in' .f
PasaiU0S1Ufc pen’enus metu> - -į-0 mi • tonų Du granadierius“. žodžiai i
demokratinėje santvarkoje/Toks simpoziumas gal paža/' Pakll° lkl 8 m.l. tonų per metus, ir jau susidaro nereiks- H. Heines, St. Liepos vertidin; ir organizacijų didesni dėmėsi reikalingumo didės-!llng0S atsargos, ir visiškai suprantama, kad tokie kraštai mas.
j

nes paramos mokslus einantiems.
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JAV ĮSILEIS DAR APIE
Dr. Vytenis

M. Vasyliūnas

25.C00 KUBIEČIU

i

i

JAV vyriausybė nutarė
duoti ivažū in o vizas dar
apie 25.090 antikomunisti
niu kubiečių, kurie yra
pabėgę nuo Castro režimo
ir šiuo metu gyvena Ispani
joje ir kitur.
Iki šiol i .TAV-bes yra at
bėgę
600,000 kubiečių,
kurių apie 35<».o00 gyvena
Miami. Fla.. su ku rdami ko
ne ketvirtadali visų tenykš
čiu gvventoju.

aj ie

Ku’yo? pabėgėlių isikūriSolistam akomponuos mū- ni° saivg'':' čia yra dau.° geų jaunosios kartos muzikas resr]čs. negu po karo atvv-

d r. Vytenis Vasiliūnas, pla- ku?iu

Vokietijos pabaltie-

čiai
žinomo smuikininko Iziar kitB tremtrnių. nes
■.
__
■■
dabar
jiems teikiama nema
o.onaus v asvliuno sūnūs. įskilus pianistas ir vienas iš ža vyriausybės oarama, o
geriausiuiu mūsų akompo- pabaltieč’ai Įsikūrė tik su
niatorių.
savo giminių pagalba ir sa
vo pačiu pastangomis.
_

t yra apsidraudė ir neįsileidžia pigesnio cukraus, o vartoto-

,! jai
y .

Stebėdami šimtus išeivijos sąlygose išaugusių iškilių
jaunosios kartos mokslininkų ir drauge prisimindami
pirštais suskaičiuojamus prieškariniais laikais užsienyje
mokslus baigusiųjų pavyzdžius, tegalime iš nuostabos
;
tiktai galvą pakraipyti. Žavu.
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Dar Įdomesnis bus jo antGvatemaloje rankinukus
Kastus išeina. Kur nors kitur parduoti toki cukrų branges ras išėjimas, skirtas dviejų nešioja ne n.otcrys, bet vynėmis kainomis, negu pasaulinėje rinkoje mokama, nėra stilingai parinktų humoris- rai.
ir negali būti Įmanoma. Taigi netrukus reikės pradėti dai
rytis, kas čia norėtų paimti cukraus atsargas už pusdyki,
kad pratuštėtų sandėliai. Štai ir bus kaip tame sename
anekdotiškame pasakojime apie danus, kad jie. girdi,
augina kviečius ir šeria juos kiaulėms, o kadangi nėra kur
parduoti kiaulių, tai jas paverčia trąša, kad geriau augtų
kviečiai, kuriais šeria kiaules, ir t.t.
tun pirkti tofkiomis kainomis, kokios pagal gamybos

Bet čia pat mūsų veide šmėkšteli ir liūdesio šešėlis.
Juk tas jaunasis protas didele dalimi vistiek yra parduo
damas svetimiems kraštams, o ne savo senosios tėvynės
spalvingesniam žydėjimui. Juk net grynai lituanistinio į
Prancūzija
vienas tų pagrindinių kraštų. kurie 1
mokslo žodis laisvai negali nuskristi i Lietuva, o net ir ,
vienu ar kitu keliu bent Vilniaus universitetą pasiekęs, pa- j organizavo EEb. Jos ir balsas vis buvo ir tebėra svarbiaulieka ten tvirtai užrakintas seife.
‘
"
! sias’ nes antras nemažas kraštas, Vokietija, ligi neseno 1
; laiko vis dar buvo lyg ir nepatikimas, lyg ir su didele dėTikrai. dr. V. Vardžio žodžiais norėtųsi paklausti: me: ji dar vis tebebuvo laikoma pralaimėjusio nacizmo
kada gi ten bent mokslas išsilaivins iš politinių ar ideolo- i liekanų židiniu. O Britanija tik dabai Įstojo, tai jos bai
gimų varžtų, apsigins nuo cenzoriaus žirklių ir galės tar- : sas dar menkas. Ji turi derintis prie tų nutarimų, kurie j
nauti visų lietuvių gerovei, o ne tik vienos valdančios par- buvo priimti prieš jai Įstojant, o tarp tokių yra ir cukraus •
klausimas. Prancūzams labai patinka, kad jie gali stamtijos didžiagalybiniams tikslams?
■ ’oiais primokėjimais paremti savo cukrinių runkelių augin
tojus (be to. sakoma, kad cukraus vartotojų sąskaiton
! kaip tik tais primokėjimais daugiausia pasinaudoja stam
būs ūkiai). Bet britai kelia triukšmą. Kiek jiems to cuk
raus trūkdavo, tai jie gaudavo iš Britų Sandraugos kraštų,
SVIESTO PERTEKLIUS. CUKRAUS PERTEKLIUS...
auginančių cukrines nendres. Tie kraštai neturtingi, ir
Spauda dar protarpiais prisimena tą neseną skunda-' jiems labai svarbu bet ką parduoti. Be to. britai. Įstodami
lingą atveji, kai Europos Ekonominė Bendruomenė dali i EEB. prižadėjo iš tokių cukrines nendres auginančių
savo nuolat augančio sviesto pertekliaus už pusdyki par kraštų kasmet paimti bent 1.4 mil. tonų cukraus, be kita
davė Sov. Sąjungai. Parduotasis kiekis buvo nemažas, ko, žymiai pigesnio negu Europoje.
o gauta už ji. palyginti, tik grašiai, bet ūkininkams ir to
Dabar viskas pradeda virsti aukštyn kojomis. EEB
liau mokamos aukštos kainos, kad jie būtų suinteresuoti
gaminti, ir netrukus, tur būt. vėl reikės dairytis, kam čia atitinkama komisija buvo davusi pažadą leisti Įvežti tą
atiduoti atsargas už simbolinę kainą. Žinoma, ką čia kita 1.4 mil. tonų cukraus iš Britų Sandraugos kraštų, bet EEB
gali sugalvoti? Tokiame sambūryje, kaip EEB. aišku, yra užsienio reikalų ministerių taryba nelinkusi to pažado
geras galvas turinčių ekonomistų, ir jie gal pasvarsto vi tvirtinti, nors dar nėra galutinai atmetusi. Tasai Įvežama
sokiausius receptus. Pasaulyje yra ir daugiau kraštų, ne sis cukrus būdavo valomas Britanijoje. Jeigu EEB pasi
tik Sov. Sąjunga, kurių gyventojai mielai bent retkarčiais sakytų neigiamai, britams reikėtų rafinerijose sumažinti
Užvalgytų su duona ar lyžiais sviesto. Net ir EEB priklau darbininkų skaičių ir padidinti bedarbių, kurių ir taip
sančiuose kraštuose yra gyvento'jų, kurių kišenė neleidžia daug yra. Gąsdindamiesi dėl tamsios ateities, cukraus
Įpirkti sviesto. Bet. tur būt. paskii*stymas ir kontrolė per apdirbimo Įmonių darbininkai paskelbė atsišaukimą, tvir
daug kainuoja, kad būtų galima jiems nuolaidas daryli. tindami. kad netrukus britai turės už cukrų mokėti trigu
Geriausia visą perteklių iš karto nugabenti i uostus, pa bai tiek. kiek dabar.
krauti Į laivus ir peržegnoti — baigta, sutvarkyta.
Opozicijos puolami, ministeriai parlamente išsijuosę
Bet palaukite, ne vien tik sviestas yra bėda. Dabai tvirtina, kad Britų Sandraugos kraštų cukrų jie apginsią
ir iš viso cukms nedaug tepabrangsiąs. Bet savo ruožtu į
jau pradedama kalbėti apie cuki-ų.
britai patys, tur būt. mažins cukraus gamybą, nes reikės
Europos Ekonominės Bendiuomenės kraštai yra nu-' kam nors išpirkti tą prancūziškąjį, už kuri primokėjimams <
statę cukraus politiką, pagal kurią Prancūzijos ūkinin- ’ ir britai turi duoti svarų.

Pasaulis aplink irus

kams už i-unkelius mokama 37 procentais daugiau negu, '
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by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai ansrlų ka
tragediją. Tai jokiu rudžiu nesugraužia
mui ir ji išdavusiu JAV admirolu, kapi
Gerinusia dovana kitataučiui. Jo- kaina
galite gauti už $8.00. Mass. \al'.tijos g\

lba parašyta Knygra apie <imo Kudirkos
mas paminklas Simo Kudirkos iuroiz.
tonu ir kitu biurokratu <rtdai Įamžinti.

SS.95. bet Keleivio admini-trafiioje ją
vyniojai dar primoka 21 et. mokesčio.

Ni. 43. 1973 n. upkriču -o
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WORCESTERIO NAUJIENOS

Nepaprastas Balfo seimas
virto taikos seimu

Airiai

nebepirmau* miesto

goti iki kito direktorių posė- Į£n ’ gį ®nt
Lap‘"S : l<*e".W8 n- jaunos skautis. kos širdys.
džio, kuris Įvyks po 6 menešių Chicagoje. paruošti sta-Į
Girdėjau lietuviškas
Sale dekoravo Potroške-,
tuto keitimo projektą.
|
i vičienė. K. Paliulis, Norkus,!
i
pamaldas televizijoje
Brazdžionis ir kiti. Kaukui
Po šio seimo Balfas išei-į
na iš amerikiečių teismo glo
Lapkričio 11 d. 9:15 vai J š’. kartą ,bV\° d?lUu1
•
bos ir priežiūros.
rvto sūnus, atidaręs televizi° 11 ( a\e Į' )a lu
•jos «7 ,kanala,
i pasakė
, - man: • rai .margaspalvi tauku akiai
A. K-kis
JAV LB VADOVYBĖ

Dabartinės JAV LB tary
bos pirm. yra Algis Rugienius, vicepirm. Robertas
Selenis, sekr. Jonas Urbonas, — visi iš Michigano
valstijos.

”Tėve, ateik, pamatysi!
_
.
...
,
j
•
č
Kaukiu
baliaus
programą
lietuviškas pamaldas ir cho. 1 ,
it
1
atliko
Cerkienes
vaoovaurą...
jamos skautės, vaizdavusios

raganas. Jos. viesulu staugTikrai,
komp. Juliaus damos. kaukdamos, viena
Gaidelio vadovaujamas choras giedojo lietuviškai, kun. už . kitą garsiau šaūkdamoc
Albertas Kontautas laikė ei visokiais skambalais ir
mišias anglų kalba ir paša- barškalais bai skindamos, i-f
•kė labai Įdomų pamokslą.
siveržė salėn. Pašokusios raValdybos pirm. — Juozas
1 ganiškų šokių, atsitempė saGaila iš Philadelphijos. kuJis priminė Simą Kudir- lėn improvizuotą lauža ir
ris jau sudarė valdybą, bet ką, Romą Kalantą, Sibire prie io atliko u’ograma. kuji tarybos dar nepatvirtinta, nukankintus lietuvius. Lie- ri publikai patiko, ir ji nesii tuvoje persekiojamų tikin- yailėio plojimų lietuviškom
Toliau vyko direktoriato!
Garbės
teismą
sudaro:
čiųjų protestą su tūkstan- raganėlėm.
ir re v. komisijos rinkimai.
Nors'čikagišfkiai iš 141 at prel. Jonas Balkūnas, dr. Jo- Čiais parašų ir t.t.
! Kaukės buvo suskirstvtos
stovu turėjo 90, renkant di- nas Genys, Algis Makaitis,
Tos pamaldos buvo su- i dvi grupes ir premijuotos,
rektoriata. jie balsavd ir už prof. Balys Vitkus, dr. Brok’tu vietovių kandidatus, to nius Nemickas ir Ignas Kaz- rengtos N. Anglijos Lietu- Jaunesniųjų grupėje pirmą
i vos Vyčių pastangomis.
premiia gavo "Senovės ladėl iš Bostono buvo išrinkti lauskas.
•
• i
kūnas“,, skirta Kesonis keabu kandidatai: kun. A.
Įį
J. Kr&smskas
Paltrušūnas ir A. Keturakis.
Kontrolės komisija: Va-j
. pyklos. Antrą — “Garbi-j
T« N. An^liios dar buvo iš- Antinas Melinis, dr. Rozali-.
.
minėk* 40 m čiaus kenas“ (Puodžiūno).
.-•nktas dr. B. Matulionis, ja šon’kate »■ Algimantas jMo,e"* k,ub“ “>»’*’ 40 ”•
, Trečia — “Paudonoji kepu
dabar gyvenantis Chicagoje. kaulys.
j
sukaktį
raitė“ (Puodžiūno). Ketviri
'ta —”Di irdvs“ (Kesini’s
Rezoliucijų komisijai te
AUKA ALTAI
• Klubo veiklos 40 m. su- kepyklos)
ko sunkiausias uždavinys —
Į kakčiai paminėti buvo pierasti
pereinamąją
formulę
• -y •
,
y- : Juozas Mai Kulionis iš Du~. tūs su menine progiama.
Vvrommiu Pr,'upė’ie pirma
ir užbaigti nemalonią pade-j b0js, Pa.. įvertindamas A-! Antanas Kalesh su M. Mes-’
,
. . — - ----- premija "avo „Arabė ir arat’. į'v-'um su iškelta byla-yperikos Lietuviu Tarybos i kiene pagrojo -kelis lietuvis- ba?« (Mam-nrio). Antra
įgoTrečia —
.
____
_ ... . . rto sanmo. Buvo metas, kada klujp sorvice) Ketvirta _
VALIEJO, CAL.
priimta. Balfo 100-tojo skybas turėjo per 400 narių. Jo čerkienės vadovautos „Čipirmoji kūrėja buvo P. Juo- gonės“ (Knygyno Spauda).
Mirė A. Vaitonienė
! zunienė.
į
ir jos sūnus
Reikėtų paminė'i ir dii Stanelius ištiko nelaimė
Imfcit ir skaitykit
! džiaia Joteriia. kuri timėio
Sena Keleivio skaitytoja!
Kipro Bieiinlo
» keturis laimikius. Alex likeStaneliai eismo
eismo . rio krantuv^ ;invqnq jaį^į
i Antanina Smolenskytė-Yai-; [Floridoje
loriaoje ^taneliai
knyra
tonienė mirė lapkričio 1 d. nelaimėje labaii nukentėjoj ;n Bagdonas Salduk0 rest<
TERORO IK VERGIJOf Grand ligoninėje, o lapkri- Staneliui sužeisti viduriai,: rano _ viena? j- muzikan.
čio 5 d. palaidota vietos ka
i tu. Balsiu — Džiakčiorius.
IMPERIJA SOVIETŲ
pinėse. Ji buvo gimusi 1888 Į
Angelės Sladaitytės — MorRUSIJA
! m. birželio 29 d. Latvijoje, 5
kvs.
Geri žodynai
.
ii Kaliforniją atvykusi 1933;
Joje smu įai aprašyt*»metaiSt
,
Anjfju . |ietu>i„ kalbu žo I
Skautų kaukių baliaus f
bolševikinio teroro sistema

™

XT

.

dynas. V. Baravyko. 590 psl i tradicija YVaterbury yra se-

Tuo pat metu Napa mies- - a . 30 Q00
kailla
na. Pirmas skautų kaukių!
te savo bute buvo rastas ne< balius buvo suorganizuotas I
gyvas
ir
jos
sūnus
Saliamolietuvių-anglų
kalbų
žoBagdono veik prieš dvide-'
kentėjo
ir
žuvo
Erodai seservs riminės ir i ’J81918.m- *paIio 23 dynat, redagavo Karsavi- šimt metų. Puiku, kad ši j
. seserys, gimines
Kovarsko miestely, i Ka- naitė ir Slapoberskis. apie tradicija nenuiūkstamai y-h
draugai. Knygos kaina — į liforniją atvykęs 1935 m.
| 27,000 žodžių, 511 psl., kai- ra pasišventėlių tęsiama. Ir1
75 centaL
i
J- V.
i na — $5.00.
garbė tiems, kurie skiria sa-r
tos vergų stovyklos, kuriose

vo jėgas lietuviškam jauni
mui.

i
o Stanelienei nulaužta koja.1 Skautų tė\ų komitetas
Abu guli ligoninėje.
į prašė padėkoti visiems, kui rie vienokiu ar kitokiu būdu

Dideliu susidomėjimu lie-, riaus
tuviška visuomenė laukė po
nepaprasto Balfo seimo, ku-' pareis,.^, ......
----------- —-......... -r,-------,
ris Įvyko Clevelande š. mJ prieš Balfo centro valdybą { bar joje yra 3 žydai, 2 pran- SAe aUA. T.
lapkričio 10 d. Seime daly-' nebus. Taika Įvyko, visi cūzai ir po vieną italą, airi
švedą ir lietuvį. Tas lietuvis
a avo 141 teisėtas atstovas, i lengviau atsikvėpė.
YVATERBURY, CONN.
Nei vykdžiusiems statuto rei-,
kalavimų 10-čiai atstovų
Seimui pasibaigus, vyko — Barbora J. Sinnott. pir-'
Gražiai pavykęs kaukių
buvo neleista balsuoti.
Į direktorių posėdis, kuriame mą kartą išėjusi Į politiką ir
• buvo išrinkta direktorių ta- gautų balsų skaičiumi buvo
balius
Seimo darbotvarkėje bu- rybos pirmininkas ir C. val- antroji iš eilės.
vo 24 punktai. Seimas dar- dyba. Direktorių tarybos
Lapkričio 10 d. YYaterbubetvarkę papildė dar vienu pirmininku išrinktas R. SeBe minėtos lietuvės, tary rio skautų tėvų komitetas!
punktu, būtent, —Įrašė buv. lenis iš Detroito, C. valdy- boje dar vra dvi moterys. (pirm. Kemeža ir nariai'
pirm. kun. V. Martinkaus bos pirmininke — M. Rudie- Rinkimus pralaimėjo net 4 Džiakčiorienė ir Čerkus) su-!
pranešimą. Seimo mandatų nė, vicepirm. — kun. A. j buvę uolūs miesto menadže- renyė visais atžvibriais nukomisija labai stropiai tikri- Trakis, kun. A. Zakaraus-i rio rėmėjai airiai.
į sisekusĮ kaukių balių, i'kuri;
no atstovų mandatus, ikad, kas. A. Pužauskas ir Daukie- Į
i suvažiavo žmoniu net iš to-'
neprasilenktų su statutu ir nė. Gen. sekretorium išrinklimų apylinkių — Amster-1,
Mirė
amerikiečių teismo reikalą- tas J. Jasaitis, iždininku —
,. .
~ , damo. Hartfordo, Ne\v Havimais. Dėl šios priežasties Čepaitis ir prot. sekretoriušiomis dienomis mirė PoAnsonijos. Albanv
seimo atidarymas buvo pa- mi — Kasakaitis.
vilas Nagimonis, 79 m Elz- kitur ,ik Waterbu,.io Iie-U.
vėlintas daugiau nei valan
,
• bieta Navickiene, 77 m.. * •
..... e,. »•
Šiame
posedvie
buvo
sum
t,v
neflau
£
tesimatė.
Svečių
da.
i ,
k . . 'J
• Steponas Suklys. o9 m., Joįdaryta statuto Keitimo ir
Mikalauskas 34 m StP1 , muzika. i\amabuvo
papildymo
komisija
iš
čilka?
)on
į
s
Letskas
61
m
ir
Ma
?1>alviai
(1ekoi'm>ta salė. skaNors
darbotvarkė
ilga
ir pavėluotas
seimo ati- «»kiu direktorių. Jie iparei- j
įjiįndiūtė Upint I"? užka"‘lž!ak
Sesios,

Pirmus du pranešimus pa
darė abu buvę pirmininkai:
kun. V. Martinkus ir M. Ru
dienė. Po šių pranešimų sei
mas nutarė jų nedisikutuoti.
Toliau sekė gen. sekreto
riaus. iždininko, direktorių
tarybos pirmininko ir revizi
jos komisijos pranešimai,
kurie buvo trumpi ir daly
kiški. Po trumpų diskusijų
jie visi buvo priimti.

KAS NIEKO NEVKIKLK,

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

DUONOS

darymas, viskas buvo atlikta per vieną dieną. Čia didelis nuopelnas seimo prezi
diumo, kuris sugebėjo seimą
vesti labai apdairiai. Prieš
pietiniam posėdžiui pirmi
ninkavo čikagietis Petraus
kas, o popietinei sesijai dau
giausia pirmininkavo A. Devenienė.

x uSiapiS nevicu

KClXiViS. SO. BOSTON

TO NIEKAS NSPB1UA.

I

IŠ LIETUVOS RADIJO

PI.B Y'ALDYBOS

STOČIŲ PRAEITIES

BŪSTINĖ

Vilniaus radijo stotis

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenes \aidvbos oficialus

Vilniaus radijo stoti pa- adresas yra toks:
PLB

Valdyba. 68C4 So.

!V*aplewood Avė.. Chicago,
111. 6CS29, USA. Telefonas:
(312) — 776-4C28.

1931 m. lenkai ją pastipIJetuviškas ačiū visiems’!lino iki 215 kilovatW- Bet 5r
’1 ’■ vadinasi:
j tokio galingumo stotis negaYYoilil (’onnnuBagdonas
, įėjo atsispirti prieš moter- nity, Ine.
I nesnes ir galingesnes Kauį n0
Karaliaučiaus, Rygos.
Yra pasaulyje tik j.unys- Talin0 ir kitaS stotis‘
; „SAULIS ŠERMENYS“
1936 m. lenkai Vilniaus
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niaus stočiai teksią nugalėti. torius.
TAI PATVIRTINO!
Vilniaus radijo stoties sig
Ci iuo* {ūsu riminės gu
nalas buvo kukuojanti gegu
li pirkit k;) tik nori. motė.
‘ j KALBA 36 KALBOMIS
kėrtiimi lik maža dali tik
Dabar tos radiio stotvs
rosios kainos. Tai yra tas
Amerikos Balso radijas
pat, kaip turint 100 dol.
tarnauia lietuvių ir lenkų
krautuvėje už tą sumą
bendr<»m priešui — rusiška transliuoja žinias i užsieni
yalima pirkti
prekių $
36 kalbomis per savaitę 858
jam bolševizmui.
200. $300 ar net daugiau
valandas.
vertės.
P. B.

INRERTRADE
ENPRFSS C0RP.mk.ai
pasius jums veltui įrody
mus.
Rubliu rertifikatai gali
būti iškeisti paprastais
rubliais labai geru Inrsu
PILNV GARANTIJA

i

LARAI GREITAS

PRISTATYMĄ °

Ort i f ikarai pristato >m •
jūsų
giminiu
namus
maždaug pe»- 3 savaites.
Už socialųjį rubli yra
imama $2.70
Jokiu primokėjimu!
Prašykite musu naujo
iliustruoto katalogo

Sovietu radijas kitomis
kalbomis i užsieni kalba per
1974 M. KALENDORIAUS savaimę 1,8,86 valandas. Ki
nija— 1.270 valandų. Net
REIKALU
Egiptas pralenkia -JAV-bes,
„Keleivio kalendoriaus“ nes io radijas i užsieni siun1974 m. neleisime. Kas už ji čia žinias 1,076 valandas
iau vra sumokėjęs, to imo- per savaitę.
kėtaja sumą Įrašysime Į prepuioerata
Ametikos Balso radijo iš
laikymas per metus atsieina
Keleivio administracija

$48 milionus.

I ZSALYKITE DABAR
l ŽS AKYK IT TIK PER

INTERTRADE
EXPRESSS CORP.
125 E-'«t 23rd Street
Fifth 1'b‘or
New York. N.Y. HMIlft
TeJ. 982-1530
LABAI SVARBU!

A l TDM O R » U A I
Pilna garantija
Greičiausiai pristato
PSIRINKITE IA SIV
NAC.IŲ M9DELLIV
ZHIGLLI VAZ 2101
Kaina ............ $3.627.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS
EKSPORTO MODELIS
ZHIGl’LI
VAZ 2103
Kaina ,.. .
$4,156.00

ZHIGl’LI VAZ 2*02
«T*TI0N WAGON
Kaina ............ $3.997.00
Export mode1
”nsKVIT( H 412 IE
Kaina ............ $3.077.00
408 IE
MOSKVITCH
'Kaina ............ $3381.00
Z * PORO^E'CS ZAZ908
Kaina ....
$2,318.00
Visos kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus

biuletenio su autom; Gilių
nuotraukomis.
BUTAI

DĖVftTI DRABl MAI
Lanlytojams iš SSSR

Mes turime šito biznio 24
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti
BANAIČIO OPERA

“JŪRATĖ

IR

KASTYTIS“

3-se plokštelėse
Tai geriausia dovana bet kokia proga!

Plokštelių kaina tik $15.00
Paštu, kartu siunčiant ir čeki, užsakoma šiuo adresu:

Lithuanian Opera
6905 So. Artesian Avė.
Chicago, Illinois 60629
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žymėtą "slaptai“. Coutui iš- tose žinių vietose, bet nieso
davė kas nors iš Pirmojo' tikro nepatyręs. 8 vai. vaDistrikto. Paslaptis, deja,1'kare žinių pranešimą praI
iki šiandien pasilieka pa- dėjo šitaip:
• slaptimi.
;
i ”WBSM stotis patyrė, kad
j Pabėgimo negalima buvo rusų jūreivis pabėgo Į PaRusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
; nuslėpti, nes Bostonas ir Vi- krančiu sargybos kuteri Vij gilant savo telefoniniam ry- gilant iš Ne\v Bedi'ordo. Vi1 šiui naudojo reguliarias, vie- gilant buvo prisijungęs prie
"RUSIJA MŪSŲ - NEPRARIJO“
šai prieinamas bangas.
Į sovietų tralerio, vykstant
deryboms tarp trijų atstovų
Baltimorės "The Sun“ iš-i Estu sostinė Talinas tebėTuoj
po
admirolo
Ellis
Nevv Bedfnrd Žuvininkys
spausdino straipsni apie So- i ra kovotojų už žmogaus teiinstrukcijų
5
vai.
15
min.
tės Gamybos draugijos ir
vietų okupuotąsias Lietuvą,; sės. Demokratinio Sąjūdžio.
po pietų komanderiui Eus- sovietu.. įvykio tolimesnis
Latviją ir Estiją. Jo auto- ■ centras. Ta maža, bet gerai
tis, Couto gavo telefoninį vys*vmasis bus nušviestas
rius Michael Parks tarp kit- suorganizuota grupė, nežiūpranešimą
iš moters, paga- vėliau, gavus tikslesnių žiko rašo:
rint visų sovietu pastangų
vusios jūrų radijo bangas, nių“.
ja išardyti, sugebėjusi inTuoj
po to sekė kitas ir kito
"Beveik 33 metams praė-i filtruoti net Baltijos laivyną,
asmens panašus pranešimas.. Tuo laiku nei Couto. nei
jus nuo trijų Baltijos vals-J
• kas nors kitas dar nežinojo.
tybių — Estijos. Latvijos iri Tuo tarpu konfliktai su
Savo instrukcija admiro-1 kad pabėgėlis nėra rusas,
Lietuvos — inkorporavimo į valdžia esą ne politinio, bet Kai 1970 m. lapkričio 23 d. J A V Atlanto pakraščiu sargybos laivo Vigilant komendantas leido iš
i Sovietų Sąjungą, ten vis i ekonominio, kultūrinio ir so sovietu laivo pabėgusi Simą Kudirką jėga grąžin ti. \:sur lietuviu tarpe kiio didžiulis pasipiktini las Ellis buvo parvedęs ko-i bet lietuvis Simas Kudirka,
dai* tebesireiškia stiprios na- cialinio pobūdžio. Bet. kaip mas. Bostone lapkričio 2S d. buvo surengta milži niška demonstracija, čia matome jos vieną mo manderiui Eustis pabėgėli t
grąžinti, tačiau nė vienas: ibio Algio Rukšėno knvcionalistinės — atvirai anti- išreiškė 33 m. amžiaus estas mentą. kai buvo sudeginamas juodas karstas su užrašu: lluman Itights kil’ed by Adm. Ellis“.
Couto pranešėjų to fakto ne-! £os Dav of Shame“ teks
inžinierius, "anksčiau ar vėsovietinės — nuotaikos“.
paminėjo, nes pats pabėgi-! dar’kartą grįžti.
■ liau kultūrinė priespauda,
___
j ,i_i?__ * idideli
• i i* Į
Kalbant su Įvairių sluoks- • socialinis trynimasis ir mūsų
mas1____
buvo užtektinai
Kaimo Jurgis
, lietuiviai, kokius bedarome įvykis.
nių lietuviais, latviais ir es-; ekonominio augimo tramdy
žygius, kad palengvintume
tais, Įdomu esą pastebėti jų Į mas virs politiniu konfliktu,
Prieš pat 7 vai. popiet, Į
to Lietuvos ir, aplamai, laisdaromą aiškų skirtumą tarp1 Tačiau mes dar nesame priSIMAS SUŽIEDĖLIS
L. i. • 99 *• ii
oi po kapitono Brovvn te-'
* vės kovotojo likimą, vargą j tuoj
mes“ ir jie
i brendė revoliucijai. Viskas,
PASENDINTAS
i u* kančias? Nieko, nes laikas* lefoninio pasikalbėjimo su
į ko galime šiuo laiku tikėtis,
I užpustė mūsų ryžtą, atbūki-'adm. Ellis. Couto paskambi-i
Drąsesni tiesiog rėžia: j vra mūsų tautinės tapatybės
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• ’ Nekenčiu rusų“. Vienas, išlaikymas ir tam tikra apsii no sąžinę. O kartais kai ku-, no RCC Bostone. Navigaci-'vo isiminta ist(l,.i!i0 sim0
A
latvis ūkininkas pasakė: sprendimo laisvė.
...................................... „—i rie žymūnai drįsta ciniškai; jos žinios priklausę prie ,oį?užicdėlil( amži.llls sukaktis
"Jie sunaikino mūsų kraštą,
ieršto. iškilo viešumon ir‘i-' i.-sireiiisti:
lr taip|legulianų paieigų, n us ’u-i h-parašyta, kari jis lapkričio
nieko neduoda mums, tik iTaip. pvz., estų ir lietuvių
ii pat šios dienos, kaip šio-' Per daug garbės...
, vo pažįstamas skambinto-!
,,
75 metus, o tuma“. Estijos sostinėje Tali- komunistams pavyko atko
pinamo gaisro liepsnos, visi
Kontrolieriaus asistenf) žmonės,’ lietuviai, 1pat- 1 tas radistas Moller atsihene.
- rėjo būti 70 metų.
ne viena inteligentė moteris voti, kad tų respublikų uni-1
naujomis spalvomis švyste1 riotai.'
pasakė amerikonui turistui: versitetuose dėstomoji kal
‘ Reguliarūs pypimo garsai į
lia pasaulyje.
ba yra estų ir lietuvių, o ne
* * *
j telefono linijoje reiškė, kad1 Atsiprašome dėl tos ko
"Aiš esu viena tų nelaimin rusu.
Jūreivis Simas Kudirka
pavienių lietuvių >u pasikalbėjimas yra užre- rektūros klaidos.
Vienok
gųjų. kuriems nepavyko pa
dar gyvas! Mes to vienišo
korduojamas. Couto prisi-į
oasišventėliu ris dar atsiranbėgti prieš rusams ateinant.
"Ne, Rusija mūsų neprariDALAI LAMOS KELIAS
kovotojo už Lietuvos laisvę
da, ir Simo Kudirkos vardą statė ir paklausė, ar buvoMes niekad nebuvome tokie io,“ pasakė senas lietuvis
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NAMO
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skurdžiai kaip dabar. Rusai komunistas. "Mes esame lie
teismo salės Vilniuje:
i ša į platųjį pasaulį.
į nius laivus. Jis norėjo pa-'
atėmė viską, ką turėjome“. tuviai. ne rusai“.
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draugu šauksmą girdėjome na šiandien pasiekia milio- Moller.
dar jaunas 24 m. amžiaus
Pernai mirusio kompozi-’, Kai;) žaibo trenksmas, atgarsėjusi iš Permos vergų *
Atrodo, kad tokios nuo toriaus, dirigento, pianisto; sukeldamas pasišlykštėjimo, stovyklos Rusijos gilumoje, ji nai Amerikos gyventoju.
;
vyrukas. Tai Puvo 1959 m.
"Ar jūs žinote, kur dabai spalio 10 d.
taikos viešpatauja visur.
prof. Balio Dvariono vardu pasipiktinimo ir protestų
įen pat 1973 m. rudt
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Vigilant?“
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' jūrininko Simo Kudirkos iš * a'
| pavaizduojama, kaip buvo
Moller delse. nes jam bu ma kai]) į herojų, kuris ne
' stengiamasi S. Kudirkos iš- vo liepta tą reikalą nutylėti, norėjo būti okuuanto surusams ir turistams. Tuo Dr. I. Rudaitis kalėjime , davimas
komunistiniams! "Maskvoje į užsienio a-; tarpu lietuviški teatrai yra,
. imą nuslėpti ir kaip žur- Jis kreipėsi į už pasagos triuškinta
' budeliams Amerikos terito-'gentūros dirbančių laikraš-:
kimšte prikimšti.
i p)r Izidorius Rudaitis už riniuose vandenyse prie ti
Tr
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, - ! antitarybinę veikla vra nu-’
Rultunniam pnevartavi- . • , *.? _ ,, , v.-'Martha’s Vineyard 1970 m. y)al)Ie
,
teistas
3
metus
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m nJ
mui
ir coviptinpi
sovietinei nivpnacnai
niveliacijai .į
lapkričio 23 d.. O Amerikos
esą priešinasi ir patys vieti-;
į pakrančių apsaugos laiv
! Tibeto pabėgę
gei;1’ us.
niai komunistai valdžioje. **^***»**********^»**«*w***»***»s»-« vardas Vi g i 1 a n t. kuriatam laisvai rei:y in
"Mes esame prieš kulūrinę ..
"...Counio savo informa"Pasakyk jiems, kad jis<
: me buvo atliktas tas išdavihomogenizaciją“, — pasakė CliCS KClIu IfiOidS
i ją buvo gavęs apie 3 vai. Į yra sargybinėj tarnyboj, bet
! mas, patapo gėdos ir panie- čiuosę lageriuose. Pasira
Tačiau padėtis nuo to lai
vienas Lietuvos kultūros mi-.
.
...
'šieji užtikrina solidarumą ir i o l ietų, vos pusvalandžiui nenurodyk geografinės pa- ko labai pasikeitė. Indija
. kos vardu.
nisterijos pareigūnas, kurio
AllefTrfc
į
! pritaria prof. Andrejaus teprasiinkus po štabo kofe-> dėties“, atsakė Ryan.
ieško taikos ir suevvenimo
uždavinys kaip tik yra įves-'
j Sukruvintą, iki sąmonės Sacharovo kovai už žmo-1 Jencijos kapitono Brown’o!
. . . ,
įsu Kinija, dėl to SAeibia. kad
,i _ Kurioj
spaude
" reikalas
-i i,
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, netekimo
sumuštą,
suvvnioofise.
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vra spi
esti
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‘
tą lituko pavyzdžio naują ,
ž
;
identa Al-P? ■> .!-■ gentinę paklodę ,r
1
'Tibeto
klausima
(anksčiau
Kas galėjo tą informaciją!
’Pasirašiusiūiu tarpe v >
virvėmis Simą
šovietmę kultūrą. Anot jo.! ,įnde
‘idealistu sočiCoutoui
suteikti? Vienas iš j Moller vėl kreipėsi i! kursavo teorija, kad tik paĮ
Kudirką
budeliai
nusigabelietuvis
jūreivis
Simas
Kutatai vestų prie kultunmo, „
,omantik kurjs
..........
tvs tibetiečiai gali tvarkyti
stenkskumo.
, ]jnk <ave 1|gturėk) žm()nk, •j no ju valiai atiduotą auką į dirka, kuris 1979 m. Nnujo- ;<arininkų. buvusių tame su-į Ryan:
savo krašto reikalus) Tai,
I rusiškąją "Sovietskaja Lit- sios Anglijos vandenyje \- ■ '-'nkime. Kas nors norėjo,!
"Jis
nori
žinoti,
kur,
Sir
“
.
”Mano problema vra ta.’ sugebančių jo idėjas par eis- va*
* .'menkos pakraščių sargvbi- - ad apie pabėgimą būtų
žinoma. yra nuokiida Kini"Pasakyk jam. kad tai tę
kad aš pilnai tikiu ‘sovietu « P'aktiskais ekonominiai-,
i nių negarbingai buvo ati : nunešta anksčiau, kol dar
i tai. kuri ■■Si o ruožtu dar reivaldžia, bet ne rasų kultūrai
socialiniais almėjimais, j
Ir išdavikai amerikiečiai duotas į sauvaliautoji; rusų nebuvo padarytas neapgal- siasi nuo Maine iki Banks“. i• kalauja, kad Indijoje nuo
kiekvienam1-, pasakė tas lie-’ N*t Allende plačiu mastu ir komunistiniai budeliai rankas, o vėliau buvo nu votas sprendimas. Po kelių
Išklausęs Moller pakarto- Į
nebebūtų j“ Jų ubetietuvis. "Man sunku versti ki- ’??,ndė I' '*'1.1. P' oletai iato stengėsi tą kriminalą išlai teistas 10 metų sunkiųjų Mėnesių pats komenderis
jimą, Couto žinojo, kad ji§! čių pabėgėtų, ai oa tegul jie
.- i diktatūrą, tačiau us paliko kyti paslaptyje. Veltui! Lais
tus priimti tą naująją kultūLustis
(Vigilant
laivo
kapi-J
darbu...
“
vra mulkinamas. Tai tuo la- įsipilietina Indijoj *. arba te
i kataliku
bažnyčiai visiška vės siekusio lietuvio nekal
ią, kai aš pats ja netikiu“. ,,
.
'/mas.
J.K.)
tai])
pat
spėlio

biau
patvirtino jo turimas gu grįžta namo. arba tegu
laisve. Mes tikėjome jo pa- tai pralietas kraujas ir kanO mes. laisvojo pasaulio ti. kad tą informaciją, pažinias, kad kažkas ten vyks ieško prieglobsčio ten. kur
Tačiau visi vietiniai komu- - badais bažnyčiai, nes Allenta. Jis paprašė Vigilant šau iuos norės priimti tokius,
nistai pripažįsta, kad sun- i
klausydavo mūsų oatarikimo kodo. nes pats norįs j kokie jie yra ir nori būti.
kiausia ju problema esanti mU“- pasakė kardinolas
susisiekti su tuo laivu. Mol
išlaikant tautines tradicijas: Santiago arkivyskupas HenTai ir herojiš ajam Dalai
ler
atsakė, kad jūrų operato
neskatinti nacionalizmo, ku- n(luez.
rius nesujungs jo su kariniu Lamai tenka ieško; i išeities.
ris čia laikomas antisovieti
Jis per savo tarpininkus da
VYNAS MAUDYMOSI
laivu.
niu. antirusiškų, seperatis
bar veda pasitarimus su Kitiniu.
BASEINE
Tada jis bandė kitą būdą.
vi- i- i-x-ti i
-• :sar-j
*Jnijosvvriausvbe,ai:amleis'Kokie
Kokie kiti Pakrančių
* \-i
• jis
••
tų grizu namo.
Nebenorįs
1972 m. gegužės 14 d.' Prancūzijoje. Cognac ragvbos laivai via uoste?**
politinės galios ir įtakos.
Kauno jaunuolio susidegini-' jone, šiemet buvo labai ge
mas buvusi žiežirba, kuri '■ nas vynuogių derlius, todėl
"Ercabana“, atsakė AIol-į ,vlen
.^vo
ler. "Kodėl jums tas rūpi?“! k;a*to budistams, štai kas
sukėlusi laisvės demonstra-1 net pritrūko vietos išspausatsitinka su ai u. kuris bego
cijų gaisrą. Joms numalšin-Į tam vynui laikyti. Mata
ti reikėjo net kariuomenę miesto valdyba, nebesuras"Mes turime žinių. kad nuo P!’^spaudos.
dama
kitos
išeities,
uždarė
atkviesti.
! laive Vigilant yra pabėgėlis,
viešą maudymosi baseiną ir
j ir tuo reikalu norime
pasi-I,. Indija būtu labai patenie pasiI1 kalbėti
L-olbst; su kuo „n,.
s“
j kjnta. jei Dalai Lama susiLietuvos katalikai pakar jį panaudojo vynui supilti,
nors.
j tartų ir grįžtų, ir ne dėl to,
totinai protestavo prieš ti kol bus surasta tinkamesnė
kybos persekiojimą Lietuvo vieta jam laikyti.
As nieko apie tai neži-:kad vyriausybė būtų staiga
je, siuntė pareiškimus ir me
nau ir neturiu supratimo.' pakeitusi savo nuomonę, o
morandumus. kai]), pvz..
Aiiantpukraščio surti) Ihk laitas \ įtblanf. i I uri į-.
žvej.IV’
apie ką kalbi“, baigė Moi- iš reikalo sugyventi su KiniProtingam pakanka mirk17,000 pasirašytas memo
ler.
i ja
laivu buvo įšokęs Simas Kudirka, bet n >(r
a :š ten yrair
telėjimo,
o kvailiui reikia
randumas
Brežnevui
žinias knmnnisl.itii'.
Gouto, patikrinęs dar kiį kumščio^
Jungtinėms Tautoms

Iš okupuotos Lietuvos j

Kaimo Jurgio užrašai

j

» «\
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BITĖS ŽUDIKĖS ARTĖJA DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

I

PRIE S. AMERIKOS

Pasikalbėjimas '
Maikio sa Tėvu

KARALIUS SAI KU S IR
ENDOROS Bl KTININKĖ

Ką tik gaveme

Pnriapii penktai
,

Vyra* demokratas seimo*;
je sudaro palankias sąlygas
moters diktatūrai.
i

Tuščia galva — didelis
sunkumas,
» * *

Vėjas gluosniuose, gluos-

Kovoje su priešlaikiniu
Kaip praneša U PI žinių
. .
,
niai vėjuje, du stebukliniai
senėjimu didelės reikšmės
agentūra iš Washingtono, n
Vų'*1 irs'i''Ille le -a- vaidinimai, parašė
Algirdas *
tlirj šakota veikla, linksma,
,
. 1 -----------------------®
! nuožmių žmones žudančių mente, bet ir bchujanit“ me; tunname :t| lašyinų i.pie šiui nupuc j LąndsberglS
Ebl A ifl E i\ 1 Al džiaugsminga nuotaika.
j bičių veislė traukia iš Loty- iusiu angelų arba "kalėjime e-j $5.00.
l nų Amerikos i šiaurę apie sanėiu dvasiu“ apritx>tą veiki-200 mylių per metus. Ir jei mą. Pavyzdžiui, turime aprašy-1 Laiškai Andromachai.— Įsigykite teisininko P. Šulo
GAL1MA GAUT!
i
!, ą apie karaliaus Saulėtus .... j
nebus , surasta priemonių, į sikaibėjimą
Juozo
Tininio
originali
kūparengtą
leidinj
’
Kaip
susu Endore bovuse
joms sulaikyti, tai per 10-14 j burtininke. visokia i ii'.iiiii.kys- ’-yba ir poezijos vertimai. daromi testamentai*-, l ai IaKcleivio aaminisirecijojo
metu jos pasieks pietines; tė buvo uždrausta .Vo. s ista'.y- 98 psl.. kaina $4.00.
bai naudinga informacijų galima gauti Leono Saba-JAV valstijas. Taip ispėja:
tav“‘u,a “' senoviniai d\a
...
J siu ta pnniihai nes'lauc.to p
Tautine Tyrinėjimų Agen- ,
k
Saulės šermenys, naujau knygelė norintiems sudary- liūno "Sočiai Demorracy in
tūra (National Research n:ą. rizikuodami net nertie kas Antano Gustaičio saty
bausme. Kaip šiandien <l\:isii riniu ir humoristinių eilėraš- ii testamentą. Ten yra ir tęs- Tsarist Lithuania, 1893—
Council).
ai į ininkai sakosi galį susikal
bti su numirusiais mat v i, kai. iu rinkinys su dailininko tamenlų pavyzdžių. Jos kai- 1904“.
Kaina $1.00.
Visa šių bičių istorija pra-į cki f,lt klastingą darbą
Viktoro Vizgirdos satyrinė
na
—
$3.00.
sidėjo 1957 mmetais, kai atlikti Eudoros burtinink-.
ms spalvotomis iliustracijo
Brazilijos bitininkai suma
Kai karalius Saulius dėl sav< ms, didelio formato, drobės
nė pagerinti savųjų, prieš piktumo buvo pranuies l)iev< iršeliai. kaina $7.00.
ir matė {įneš save sto
daugeli metu atgabentu iš malonę
vinti pavoju, lies turėjo bu:,
Lietuvis vargonininkas iš
Europos, bičių veislę. sukry-Į.priešų nugalėtas, jis šaukėsi pa.Žiavę jas SU iŠ Afrikos ivež-J raganą, kad susižinotu SU :• eivijoje. parašė Juozas Žile
tom motinom (karalienėm), nmeliu. nes jis m.u e gausias k,. vičius. knyga gausiai iliust<:ą nors pagalbą is mirusio pra •uota, 304 psl., kaina $5.00. j
naso.
Išvestą naują rūšį kuri lai
Aprašymą apie tą senovin
Pasakėčios, pagal Krylo-'
ką stebėjo uždarame karan- žyniavimą
randui! e 1 Sanmelh
vą
Vytautas Petraitis, 217
I tinę, norėdami geriau ištir- 28:7-20. Daugam.i Biblijos skai
(ti Jų savybes. Bet vienas bi- .ytojų. skaitydami ši upgaulin- psl., kaina $3.00.
. tininkas, patyręs apie šias gą Saulio pasiKa! .>■. ::.i.i su :ui
pranašu Samueliu, atė
Veterinarinė medicina nebites, panūdo pats asmeniš- rusiuoju
jo prie išvados, esą jie čia tur
•sri
’.Hnsomoje Lietuvoje,,*
kai arčiau susipažinti su šių tikrą š ve nt rašei prir d. ma. i
.hibridų savybėm ir per ne- kad nnresitji nea i Ikrai numi •mase d r. Stasvs Jankaus-i
kas 138 psl., kaina $6.00.
| atsaką _neuždarė pertva-j
ios, Įėjęs j kaiantiną. Pasi- mis priemonėm . tokiomis kati
Vardai ir veidai mūsų kul
naudodamos šia reta progai dvasių tarpininkais, <~.t galim;;’.......................
„
I net 26 bičių šeimos paspru-k^V?'1 *» iais- ''•O'bks i;:r Suros .Mor.joje (Nuo Mazvy: . ,
'• /--• į zius stonas vurtujo šitą apgjc.i į co i- i Skvirecko), paraše
ik.) Į Iai.-\ e. G. eitai si bičių, ubiėjino metodą, i. u -damas i
ypi 315 »sl kaina
rūšis paplito ne tik Brazili-Į rodyti, kad šventraščio zodžImLv"*
’ 1 1 L’ Kama
— Maiki, ar tu girdėjai,! timtaučių pagalbos ar bus joje, bet persimetė i Urugva-l "nuodėmės alga yra
ta mirtis
mirtis“ vra ! * ’
kad pilnas svietas yra garsiu , laikomi aukštesnės kultūros ju. Argentiną, Paragvajų, i kaikmelas. Nors trumpai ištyrę!
uriuos faktus anie Sauliaus
Šventas raštas. Naujasis
lietuvių, tik mes jų nežino-: žmonėmis.
Bohviją, Peru ir kitur ir jau.'apsilankymą pas ar.ąlmni inke. testamentas, verstas iš grai
mei
.
.
. .? traukia vidurinės ir šiauri-1 nies pamatome. ■ -,.d esamojo >aiku kalbos. 635 psl., kaina —
! — Maiki, o ar taip nėra: nės Amerikos link.
‘ko bitininkystėje naudojamas
labai
panašus
$5.00.
;
•i
gaudme.;
tm;
s
— O iš kur, tėve. tu ži- -Juk koks nors Paul Pig vis
:
ir
sėkmės
taipp
it
yra
panašios.
liai?
' tiek yra kultūringesnis už
Almėtos agentūros prane- — Rom. 6:23.
Karnavalo aikštėje, nove; Povilą* Kiaulevičiu?
c
Šimu, jos lekia žymiai greiPirmoj vietoj niki., pastebė lės. parašė Juozas Švaistas.
— Maiki, pas mano fren-;
čiau, darbingesnės už seną- timud patys Saulėms žodžiai Į-atą Zacirką yra toks dypukas' —Nieko panašaus. Tas sias bites ir medaus prine- rodo. kad jis buvo Dievo atmes- 284 psl.. kaina minkštais
viršeliais $5, kietais—$5.75.
ant kambario, tai jis skaito tavo Pig gali būti didesnis šančios dvigubai (tauriau u's'
i
*
i
pasakė:
“
Dievas
atstojo
nuo
mavisas lietuviškas ir visas an-' kiaulė už Kiaulevičiu ar ko- bet. bent kiek sutrukdyto.NužmogintieJi, Vilniaus ir
Seinų krašto lietuvių išgyve
nimai lenkų okupacijos metam; parašė Petras Česnulis,
rascius
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
256
psL. kaina $5.00.
;
tyti. Net visus tik Amerikoje • nių, kurie savo pavardžių 31OS veislės bites.
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
Į Viešpaties valiai; bet čir* mes
I
1 randame, kad Saulius, pats prileidžiamus vargu ar perskai-: visai nekeičia ir visi
įžymaus advokato. Seimo nario, mi-*
Napoleonas. Baltija, Ame
. Juo>
rv i
• i •
i i- • ! sipažines, kad Dievui nepat inka
tytum. o visų angliškų laik gerbia, o yra tokių, kurie
nistro Vlado Požėlos labi i
paDabar visokie mokshnin- toks jo sumanymas, praš,- ragaraščių jokiu būdu perskaity vardes pakeitė, o jokios pa- kai - gamtininkai, vabzdžių uos. kud suteiktų jam kokiu rika, parašė Vincas Trumpa,
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
ti negalima. Ir nebūtų pras garbos nesusilaukė. Amen- tyrinėtojai, agronomai, che- ’.’ors Zini9 i’er i-tikintaji prana- 251 psl., Įrišta, kaina $6.00.
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
i
mės juos visus skaityti.
ka yra Įvairių tautų mišinys, mikai ir kiti suka galvas.
Parkas anapus gatvės,—'
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
?.r
galime
ir.unyti,
kad
Samubitėms
*
ir daug piliečių savo tautinių kaip užtverti toms
gauti Keleivio admiiiisiracijv je.
— Na, Maiki, gal ir ne vi pavardžių nepakeitė. O ki- kelią toliau slinkti ..j ' ' i elis. jei būtų buvęs gyvus km premijuota apysaka jauni-i
mui,
parašė
Danutė
Brazytėnors danguje ar kitur, būtų basus, bet jis jų skaito labai ti jas j'akeitė. Amerikoje ga- Patogiausia, esą. būtušiaure.
UŽ-; ves mažiau pukiusnus Yiešpa- Bindokienė, 156 psl., kaina. BsmarcinimMiirai:
daug.
>1 gyveno kad
ant — $3.00.
Įima teismo keliu pavardę tve'ti siauriausiu Vidttri.
.m-h.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

— O ką tas Zacirkos di pakeisti, ir kai kurie lietu•
r •
,
-r7. . .v
pukas išskaitė?
yiai via tai padarę. Vieni i>
1Ų pavardes pasikeitė vyku— Maiki. jis išskaitė, kad šiai. palikdami jas lietuvisEgipto garsus jenerolas yra komis, kiti pavertė jas anglietuvis Alateušas Pelėda, o h’-'komis ar airiškomis, o
Tailanderio ministeri? yra treti keitė jas be jokios prasm gra-1
irgi lietuvis, ir jis vadinasi mes, kaip iiems lvg
* ”
■
Senis Dermašauskis.
Ziau atlOde.
|

,r;anl. L-orantinn
!.;e<!,^vlsko-'.1. burtininke, kuri
Užkandis.
pasakojimai, i
hHIJntino juosta. Bot .jau buvo \ lespaties pasr.erK?.i,
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
ka)-p
padarvti, dar nesu-i turė-’° kmlybės sutrukdyti die-‘ parašė Jurgis Jankus, 216!
o-aJvota
'
? viškąji nutai in. i ir atvesii Sa psJ., kain a$4.50.
'
‘
' muelj bei įvilio-i ji suteikti pa-,
t
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
t ..v.;.... ..-..
.....
iruodos
^iKirflJi
’o^žodžius
1 -rLiodo'sukilėliui
žouziu.- kara-1
Labiausia
yra .....
Verčiau • urime suprasii.;
-^z^3ooscoooc*2o&so9! knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
« iiui
šių bičių navoiumi gvvob'ui
svarbus istorini? >tSl‘!Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
.r,,
ūugmtoiai ir kiti žemės ūkio*
G A N A 13 JUNGO
Dienojant, 464 psl.
verslu besiverčiantieji.
parašytas BiMęoje ne dėl to. į
'
I Kad patvirtintu raganos preter-;
Stasius
* ziją. Kad ji mate ir kalbėjosi su J
Penktieji metai, 592 psl.

RETO
— Tai. Maiki. sakai. ka<
T< kiamc ,,
, f
vieni is JŲ pasiliko lietuvis-' '
lengvai Įtikėjo, nebe.siteiruuda- ĮDOMUMO
kas pavardes, kiti padarė;
o tęai* dai- ~as- ko<i ! s>n elis atron o
y-./vlt
’
-P.,
-r.
./.i.J
...
,
-•
pat senas ir , s,; .rietes. ,Lv.no ji
anen>Ea>.
P
«1pv mmai-spin
” , . o . tieti lboeieioi
*
- Į --vTvnnTmę
1
» ’-fo»iev
uas a ei<*. iJUvo gyvas bud;-mas
ant žemes; KNYGA
nei velnią nei gegutę.
Į
buvo caknma. kad ų’s e- nes dabar jis buto dvasinė esy
i

| Samueliu.

— Tėve, tas Egipto atsar
gos generolas vadinasi ne
Mateušas Pelėda, bet Matityabu Peled. Thailando bu
vęs ministeris pirmininkas
-05 Proslauska*. bet Či^ io- -ė. daug gėrėsi -e aplinkybėse.
ir buvęs universiteto rekto
»
nosa-'
»
•
r.
šaulius neatsiminė pasiteirauti
—
Ne.
tėve,
aš
taip
rius vadinasi ne Senis Der k-,n Kip’-virrn- žn.,.5 A
.net"’.V0- G|f'' <«ičl Samuelis, būdamas dvasinėra. n?ime stowie. buvo apsivilkės
mašauskis, bet Sanya Dhar- ■vau. Kic.vM( ..as žmogus ^a-į-ians:1;}1 jokios
h
vadintis,
kaip
jis
nori,
n
masakti.
r1’ I! « kad Peled vra Pelėda.
lis dėvėdavo, t >i tebebuvo
jo pavadinimą reikia gerbti
erbti i
.niška
-J nesustojo
— Maiki, tu žinai, kad toki. koki jis paveldėjo arba- _ Ahuki. a5 žm.au, kaip talvoti.esybė.
kad p na:o apsiaust
maži pavardės pamainvmai pasirinko.
galima patikrinti ’
•aži'u-itji pi.v b I ir kt. jau buo seniai s:;;>'.
kape. Saulii
nieko nereiškia. Saubostone
.uvo atsitc.iiik nuo Viešpatie,
ė vo 9
— Tas via olrait. Maiki.Į — O kaip. teve
buvo toks Jackmauh. bet vi
r todėl iongvai galėjo būti šitų
si žinojome, kad jis buvo Jeigu tas Egipto jenerolas'
’meiuojanėių dvasių“ apgautas,
Jakimavičius, toks Kuchin pasivadino Peled. tai arabai! — Maiki. lietuviškai vra nes jos pasirodė pranašo išvaizbuvo Kučinskis, o Katin -— ii toki ir gerbia, bet kode’' =akoma : gudins kaip pelė-* -loję ir kalbėjo Sauliui buriininKatinas. Tai kodėl Pelėd tas Peled negali būti Pelė-1 da. Tai rei'kia patikrinti, ar kei ta: pininkau. ant.
Kas domitės Tiesa, mes pri
i tas jenerolas vra gudrus, ar
negali būti Pelėda, o Dhar- da?
siųsim
.< *audos. Kreipk
! ne. Jei iis yra gudrus, tai i’ ės šiuoveltui
masakti — Dermašauskis?
adresu •
K.
— Dėl to, tėve, kad ka: - vra Pelėda ir lietuvis, o ie’Į LitbH-’rtii'n Bible Students.
212 E. .“rd Street.
— Tėve. tai galėtų būti, tik žmogus kuo nors pasižv-' vra durnai — tai jis Peled*
»
Spring
Vaiky. III. 61362.
mi.
tai
įvairių
tautų
žmones
t
j
r
irababet vargiai taip yra. Įvairios
kalbos turi kai kurio pana pradeda ji savintis. Taip.
(Ske»'oimas)
šumo, ir pasitaiko vienodų Koperniką savinasi ir len-' — Niekus kalbi, tėve.
I Paskutinis — trečiasis — doku
arba panašių pavadinimų. ka . ir vokiečiai. Kasčiušką' — O kodėl tu taip misli
mentuotas Kipro Bielinio atsi
lietuviai,
ir
lenkai.
K
ir
i
m
Tiesa, kai kurie lietuviai su-,
Libijoje (Afrikoj) senes minimu tomas. Jis liečia mūsą'
sitrumpino arba pakeitė sa- kada tokie pasisavinimai vi— Tėve, aš tau jiasakysiu niam kaip 1S metų vagiui nepriklausomybės 1917-1920 m.
vo pavardes, nes jie neno-į?ai neteisingi ir jokios prasrėjo išsiskirti iš svetimtau- mčs neturi. Pavyzdžiui, kai kitą kartą.
nukertama dešinė ranka, o kovas ir nepriklausomos Lietučių. tarpe kurių jie gyveno, daktaras Salk išrado skieuž ginkluotą apiplėšimą —- vos gyvenimo pirmuosius metus.
— 01 rait, aš palauksiu.
pus
prieš
polio
ligą,
tai
bu

Kaina $5.00.
Alatyt. iiems atrodė, kad
kairė koja
Maiki, iki kito karto
tuo būdu isigys daugiau sve- vo kalbama kad jis esąs lie-

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperijn
Sovietų Rusija, 309 psl.

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

IKELEIVIO
prenumerata-gera
dovana
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Kas yra moteris?

Teisės patarimai

Į) SKYRIUS

Poezijos knygos

,
, T
..... i Palikimas, poeto Fausto
Į tą klausimą nelengva kuomet Ir ar gali vp ai taip j Riršos iki šiol niekur ne.
kyti j Keleivio skaitytoją klausimus teisė* į aįsakvti
• k-tį atsakyti. Motelį gerai pa- neap ęsu,
ai^ m°.eiys/1 spausdinti eilėraščiai, jo užreikalais. Tie klausimai tun būt! bendr* j žinti if ją supiasti yra labai Ne. Moterys gali labai grei- £ . . . . . kiausimaią ir
I .......
Vt . J,..v
*
. irUaličlriflnaia
1 X • • 1 « 1 ra
• • 1 ®•ai #*411141*
‘ii <1X11 KldU.MindlS
1V <111 1<11» Ik 1«Airkebliu vii Z? Ii
iz
___
•~ ____nntrunVt;
miormacinio pobūdžio. Klausimus ir it Lunku. nes ji labai nepasto- tai nutraukti ideališkiausią ,
• nuriamu knvtr> ku-

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko aUa

j

jausmais ir meilę ir pakeisti ją kita, °j
i •
vyrai to niekad nepadarys.)1 *
dl '
‘ k s- ’
Santvaras.
Kruna
$6.00.
Moters karsčiusia meilė ga
skaitytojas.
Nelengva ir moteriai būti Ii virsti žiauriu keistu, ir tas
POEZIJOS
PILNATIS,
y
Klausimus prašome siusti tiesioje O**
i tokia, kokią ją vyrai įsivaiz- keistas būna dažnai labai Bernardo Brazdžionio poe
adresu:
j duoja ir kokią jie norėtų tu- baisus.
zijos rinktinė, kurioje sutal
I)r. M. Sve»k«osk»«. AHornev a»
Į rėti. Dažniausiai vyrai neBoston Five Building
(Tęsinys)
į sugeba suprasti moters psiBet viena moters savybė pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
1895 Centre Street
jdiikos.
yra nepasiekiamai
ideali: nus leidinys, 592 psl., kai
II.
W. Roxbury, Mass. 02132
tai jos motiniškoji meilė. na $10.00.
•Jei apskritai nelengva vi- Toji meilė vra neišsemiama,
Kūčių d/ r- n; ie pietus pasirodė Arimantas. Veidas
Klausimas
būtų labai sunku Įrodyti. dujiniai pažinti žmogų, tai instinktyvi ir begalinė.. VvPo Dievo antspaudais.,
iščiulptas, re:, i \isas sublogęs, bet gyvas ir žvalus.
Jeigu jis ir Įrodytų, kad jc nioterys savo savotiška psi- ras-tėvas niekuomet negali
Vytauto
Didžiojo godos. Le
Linksmai su .
- pasisveikino ir bematant dingo savo; Aš gyvenu Bostone ir tu- zmona Yra prasta“ ir net chika, savo netikėtais poel- savo vaikų taip mylėti, kaip
onardo Andriekaus eilėraš
kambaryje, Krizo sportiškai persirengęs. Kategoriškai Į rju 4 Tų. - teris ir 3 sūnus, nedora žmona, to toli gražu giais ir užsispyrimais dažnai juos myli motina,
čiai, dari. Telesforo Valiaus
'viena duktė gyvena su ma- neužtektų; yra daug neišti vyrams palieka' sfinksas.
pareiškė:
1
iliustruoti, 106 psl., kaina
nki, ir vra netekėjusi. Visi kimų žmonų, kurios yra ge— Tėve. aš paimsiu tavo Shevy!
i Reikia atvirai pasakyti. 153.00.
kiti mano vaikai yra vedę, ros motinos ir — atvirkščiai,
Labai
teisingai
L.
Tolstokad moteris yra nuostabu?
Motina m? bu ii instinktyviai išmetė pridkin rankas,
patraukli
it nė vienas is
_,....
.,r .
i ius sako: Moteris tai toks Dievo kūrinys. Ji paira
bet
iš jų nėra laiNemarioji žemė, Lietuva
tarytum sulaikydama.
mingai vedęs arba laimin- . a1^.’^e?
~,a ,ia!1 'daiktas, kuri galima studi- ji pagunda, džiaugsmas n pasaulinės poezijos posmuo
i ™>ti. kiek nori, ir ji vis bus vilUs“ Ji nusiraminimas, ji
— Na. 1
/•' dabar? Net apšilti nespėjai... Eitum i gai ištekėjusi.
se, sudarė Alfonsas TiruouS.
globa ir tėvui uždėta finan- Į visiškai nauja“
laimė,
bet
drauge
ji
ir
nelai>76 psl., kaina $5.00.
atsigultum ir
/. pailsėtum iki Kūčių.
...
, ,,
„ sinė priervolė juos išlaikyti.
’ mė. Ją reikia stengtis pažinViena mano dukterų yra
Tefsmas
- . '.Ij
— Nėra i Na, mama! Draugai šiandien žaidžia horūpinasi
ištekėįusi
už
airiu
tautvbės
.t
cl01
‘
*?*
0
l
*
uai
Viena
tik
aišku,
kad
moti, suprasti, ją reikia gerbti, METŲ VINGIAI, Alf. Tyckey mateh. K /••/■ pasižiūrėti. Būtinai turiu nuvykti!
•būviu ir
ruolis, 176 psl. kaina $3.
Jis ja misa, neduoda atejtjm Teismą va(lll<igeriau supranta vyrus, mylėti, su ja reikia mokėti ir
■ aĮ’.— ramiai ir abejingai pasakė vyro.
— Mai
vaduokis! kaj}) vvraj moterjs Moterys sugyventi. Bet jos akyse nienė cento 'pinigų. bet perka
^„„mo'nė
tėvas.
Tau, sesute, Prano Lem^ia. instinktyviai Įžiūri Į vyrų kada nereikia nustoti drąmaistų n drabuz.us vaikam er.ausja mk
; sielą.
siela.
o kartais ir žmonai. Jis. iš &
sos, vvnskumo ir atlaidumo, berto gyvenimas, kūryba,
— Kode
1-• i'.tai sužaibavo sūnus.
kitos pusės, išeina iš namų
T . ...
. .
tada ir vyrai bus moterų ger- prisiminimai, 269 psl,. iliust
Labai
.a.-iai: rankiniai stabdžiai neveikia.
Jei
vaikai
yra
virs
1me-,
Ą
r
vvra
j
taio
karstai
ruota, kaina kietais virše
ir naktimis nepareina na- ,
..
A .
......
......
.......... biami ir mvlimi.
s\ entės ir neveikia?
.a;
mo ir valkiojasi su visokio- ^amžiaus,
teismas ir jų rnyleti, kaip moterys? Nie
liais $4.00.
P. B.
/vežti...
bobomis,
bet
kaltina
ats,kta
"
8t
V-su
kah-uo
t«-į
Koks nepateisinamas apsileidimas!
, mis
.....
še tai
Steponas Strazdas, 159
mano dukterį,...............
kad ji...jž m vų non gvventi. Tai, zinopsl.,
kaina $2.50.
Pil, • 1 -• • > > y. • j ’ 1 U . susmuko Arimantas. Tėvas klastin- i nėia ištikima. Aš jos klž
klau- rna’ nere^-Kia’ kad teismas
GAL KAS TURI?
•. ,0 Įsileisti i garažą. Ten laikė staig- siau, ar yra tam pagrindo. visuomet sutinka su vvresPADĖKA N. MATULIUI,
gai saip; . ■
Pavieniai žodžiai, Jonas
ji
man
nepasakė
nei
taip,
12
.
an
J?au
3
meną sūnui.
o Ji
KELEIVIO
RĖMĖJUI
Mekas. 95 psl., kaina $4.00.
,
nOralS ’
‘'T ,>a‘
Gal kas turi ir galėtų paVisą tą p<> kalbi atsitiktinai nugirdo Saulutė. Ji nura- nei ne. Net baisu pagalvoti,
1
&
reikštą
norą
priimtų
dėme

EII^RAŠČIŲ RINKINYS,
kas atsitiks su vargšais vai
tkolinti
1939
m.
Lietuvoje
mino broli:
Neseniai
pradėjau
gauti
sin ir svarstytu kartu su kiKeleivį, bet nežinojau, kas SIELOS BALSAI. J. Smals— Nonusin ž k, Viki! Yra dar išeitis. Už kelių minu- kais, tokius tėvus turint.1 tomis aplinkybėmis.
išleistą Juliaus Būtėno kny
Nė
vienas
iš
’
j
ų
nėra
žmo-į
tuo
pasirūpino. Gavusi anttorius. 221 psl. kaina 75 c.
sesuo Jinny. Tik dabar kalbėjau
čiu atvyksta
i ,rii ir
yk<
gą „Prūsų lietuviai Sibire“
gus, kaip reikiant. Jie am
teisrą
numerį,
laikrašty
pašte-!
ŠERKŠNO
SIDABRAS, M
Retais
atsitikimais
telefonu.
žinai mušasi, ir. vaikams mas nutaria, kad abu ėvai (iš F. Bortkevičienės atsi bėjau žinutę, kurioje rašo-j VaitKUS, 86 psl., kaina
Arimantą- iaa.riu dėkingumu pažvelgė į seserį.
klausantį j;- ją vadinai a „netinkami“ vaikams minimų).
ma, kad laikrašti man užsa-j $1.50.
— Kokia tu gera, K it! Nuolat mane išgelbsti...
’biauriausiais vaidais. J1S-1 auginti, ir tada vaikai gali
kė N. Matulis iš Hot Springs,:
Keleivio redakcija
te’iSTno „atiduodami“
— O ką čia dabar veiks tie Poškos? — naiviai pa-1 be to, grasina ją ”divorsuo-j
Ark., mano vyro dėdė.
i
siąs
(su
ja
i-'Siskirsiąs).
Jilgj
m
j
n
^
ms
ar
ne
j.
svetimiems
klausė motina.
1 nenori divorso. bet sako. auginti (foster parents).
N. Matulis yra senos kar-j
— Mane paims.
kad.
jeigu
jis
bandys
ją
ditos atei vis, jau sulaukęs gra
DRUSKA PADĖS
— ir tu išvažiuoji?
vorsuoti, ji tuoj eis Į teismą
žaus
amželio — artinas prie
Padaręs savo sprendimą
— i. rimti!
Saulutė energingai pakratė palaidai :r ii divorsuos. nes ji turin teismas tęsia savo rūpini
* Jei iš kambario pusės 90-ties. Jis1 ne tik pats skaisušukuotus
plaukus, kaip gerų linų pluoštą: — Šian ti daug liudininkų, kurie mąsi vaikai, ir teismo spren- langų stiklus nuvalysime sū
Atsitiktinio kareivio užra~
lietuviškus į laikraščius.!
matė ji !;•’ ivalkiojanti su dimas. pasikeitus aplinky- name vandeny pamirkyta to
dien pa.- ■
p ■ su ų society sueiga...
r "-"--TĮ'.' /'////iai,
Januikio atsimi
atsiminimai,
i, J.
J. Januškio
i
bėms, gali būti pakeistas — kempine, o po to išblizginsi- bet nepamilsta 11 >a\o aitu.; iQr?
~
1
v
;
?
i, : i k šiandien? — niekaip negalėjo suprast moterimis.
127 pM., kaina $2.00.
„modified“.
me suglamžytų laikraštinii' muosius jais aprūpinti.
motina.
Pasakyk man Tamsta, ar
popieriumi, langai kelias sa
N. Matulis yra didelis lie-!
Strazdo eileraš.
Tuo m/ metu žviegdama triukšmingai sustojo prk gali taip vii nas kitą divorGal Tamstos duktė ir jos vaitos neužšals net ir laba'
rėmėjas,
ciai
»
lo9
P
sL
- ka,na $2-50paradu;/: ••..••• u Banacuda — automobilis, Pachko pasidi -uotK ir š; atsitiktu su vai- vyras norėtų pasitarti su va- šaltomis dienomis. Tokiu paJ tuviškos spaudos
džiuvimas ir ,aiik, i»ė. Mašina Įdomi, naujų linijų, sidab kai? tokiu atveju? Kam jie dinamų
„family counsel- būdu nuo užšalimo galim? Jis visada sielojasi dėl LieMurklys, apysaka vaikam,
drį
l inė.- /pa: <»-. i- jos iššoko brolis ir sesuo. Šaukė, mojavo bū'u a i/uodami ir kas juos lors“? Family counsellor a p-augoti ir automobilių lan' tuvos likimo, gausiai remia' ara.ė Anfa;)as
visus
garbius
l.etuviskusj
>
1
30
,
kajna
$L80
.
akimis :-ib o: j antrojo aukšto langą. Iš ten linksmai mo žiūiėtu? ? š esu sena ir ligo yra specialistas,
psicholo- gus.
•eikalus. Jaunas būdamas,; .
’
ta. Mano žentas neturi mo- gas, kurio specialybė yra pa
javo ir žoukiiuo. kad tuojau.
jis
uoliai
lankė
lietuvių
ren-j
* I batų vidų iberta sauje
’inos. Nedaliu miegoti nak tarti žmonėms, kurie turi
Juodojo pasaulio suk įti
Jau:/ i i
kas ir Pashko’s glaudžiai buvo suartėja timis i' rūpesčio ir nekaltų šeimos nesantaiką. Niekas K* druskos sugeria prakalt: ginius, nes labai mėgo lie-'
mas, parašė Stasys Mich eiir nao-u zk.j u au y-tę palaikė. Derinosi jų amžius, bū
'uvišlias
dainas
ir
muziką.,gonag,
127 psl., kajna $2.00.
negalėtų
garantuoti,
kad
i
’
’
nemalonu
kvapą,
taip
pa'
aiku ; • '//lilėjimo.
das ii pok/'/ak Daug reikšmės turėjo ir ta aplinkybė. ka<
Tis,
ir
žilos
galvos
sulaukęs,'
toks pasitarimas išris visas padeda geriau išlaikyti ava
Sena motina
nori. kad lietuviškas spaus- Tikra teisybė apie 5z>vie»ų
La.-bkų nam/o ■ visada gyva, linksma. Senieji Pashkok
problemas, bet, turint gal- lynės odą.
lintas žodis kuo plačiau pa Sąjungą (parašė J. Janušturėjo Įsi: ! / / ' Jus pelningus namus. Mėgo jaunimą i
voj, kad yra vaikų, many
*
Druskos
tirpale
išmirky
sklistų.
Atsakymas
kis), 96 psl., kaina 50 centų.
čiau. kad abu tėvai turi pa
nešinai h o išminu vaišėms.
tu
skudurėliu
arba
druskoj*
reigą imtis priemonių (ūDapkus 'ui’ui Įspėjo išeinančius saivo jaunuolius:
Ačiū Jums, mielas dėde.
Kunigų celibatas, parašė
vorsui“ išvengti, jeigu tik išvoliota kempine valomo
Seniau,
jei
ir
viena
ir
kita
/
>
u,
ėluokit
!
Punkt
septintą
valand;
už
tokią
gražią
staigmeną.
— Žiūri
venios bei kriauklės visuo
kun. Fox, 58 psl., kaina 25
>usė
Įrodydavo, kad turi tei- galima.
met
atrodys
kaip
naujos.
centai.
Kūčios!
’
Marija Valiukėnienė
mio pagrindo skyrybų praDapkų i- nė pridėjo:
vti, teismai dažnai būdavo AR MOKĖTI ALIMENTUS
Jei prisvilo emaliuoja
Ar buvo visuotinis tvanas,
— ’■ Ka
. u \anos laukia po eglute!
'n kės arine-t i abieju prašy
APGAVO
DIRIGENTĄ
VIENUOLEI?
j puodas,
reikia jį įpripilt'
64 psi., kaina 25 centai.
— i;ėi Ku šj tiek to, o dovanas ir ryt rasim! — sku mus. Daliai- reikalai šiuo at
, andens su druska ir palikt'
Dirigentas Giacomo MeVienas chicagietis prieš 3,' npr nakti iš ,yto tą tirpalą
virom yra ž\ miai pasikeiŽemaitės rastai karės me
biai bio/ši / pduryje Saulutė.
1
yerbeeris
(1791-1864) repe tu, 126 psl., kaina 5G centų.
m Tams u atveju, teismas metus persisfkjrė su ?avo; užvil.inti> ir puodas Vėl bus
— .V ž r /'ip iigai užtruktumėt? —susirūpino m<
tavo savo operą „Hugencienai aiba kitai pusei pra- žmona. Teismas sūnų paliko , švarus.
tina.
1 , 7 ) i
_ai“. Vienoje vietoje muzi Eilės ir straipsniui, 95 psl.
ant. suteiktų skvrybas, jei jam, o žmonai priteisė mo— N<- ank.-'iau, kaip po dvyliktos nakties...
kantas
turėjo tyliai suduoti kaina 25 centai.
kėti
alimentų
po
$250
pei
*
Kilimus
ir
takus
lengva
a teisiniai 'užtenkamo“
— O tu. Arimantai?
'agrindo. Reikia neužmirš- mėnesį.
išvalyti druskos tirpale pa- i būgną. Jis tai ir padarė, bet
kompozitorius sustabdė or Žalgirio mūšis, parašė dr.
— A
;..ils dabar nenusimanau... Spėju, kad p< i. kad Įrodyti neištikimybę
miikyta kempine.
kestrą ir paprašė dar dides Daugirdaitė - Sruogienė, 24
Jo buvusi žmona Įstojo Į
mateh bus b/
a - susibūrimas. O kada jis baigsis, val -adultery yra begaliniai
Dėmės nuo karštų indų nio piano. Muzikantas būg psl., kaina 50 centų.
unku. Neužtenka to fakto, vienuolyną. Tada vyras kreigu ar kas nors žino.
kad ir viena ir kita pusė bu- pėsi Į teismą, prašydamas(arbatinukų, kavinukų, puo- ną užgavo kaip galima tydo Paul išdykaudamas smarkiai pa
Kai visi
o liudininku pastebėta su atleisti ji nuo alimentų mo- dųi ant stalo ar spintelės iau, bet ir šj kartą dirigen Socializmas ir religija, E.
: 1 liatoi ių. Mašina, kaip iššauta, paše kitais vyrais arba kitomis kėjimo, nes. jo nuomone, paviršiaus nesunku išvalyti tas liko nepatenkintas. Pra Vandervelde, 24 psl., kaina
spaudė sk ua'ą
i Dapkūs priartėjo prie lango, bet ne lot ei i m i s "besi valkiojant“. įstojimas Į vienuolyną yra pasta, pagaminta iš aliejaus dėjo iš nauja. Tada muzi 10 centų.
ko iš vieto .
lygu išėjimui už vyro, o to- ir druskos. Ta pasta reikia kantas sušnabždėjo savoj
spėjo e i
pamatyti, nei savųjų palydėti. Stovėji
Demokratinio socializmo
Del vaikų prieziuros-cus- kiu atveju buvęs vyras at-j ištepti nuo karščio atsiradu- kaimynui •
niūru .
/d ė jo rodos, žiūrėjo, bet nieko nematė
pradai, (S Kairio Įvadas),
leidžiamas nuo alimentų. I sias dėmes ir palikti porai
Tik jam - . •• šiabiinė Barracuda išplėšė ir nusinešė il ody:
— Dabar aš visai nesu- 64 ps’.. kaina 50 centų.
j valandų. Nuvalius pastą, pa- duosiu, pažiūrėsime, ką jis
gų nu tu </
/ ą. lūkesti. Nyku. tuščia pasidarė sieloj
Koks
bus
teismo
sprendi. niatjrsime. kad išnyko ir dė- pasakys.
Jci vaikai yra jauno amir apliid/.k
ui '.'.kas patamsėjo.
Socialdemokratija ir ko
mas,
kol
kas
nežinia.
iaus, jų priežiūra beveik
I
Dabar kompozitorius pa munizmas (K. Kauskio), 47
(Bus daugiau)
automatiškai
yra
paskiria

(.
Vvno
,
vaisių
ar
uogų
> • *
psl., kaina 25 centai
gyrė būgnininką:
ma motinai. Jei tėvas norėtų
— Bravo. Dabar beveik'
d J
akio Nidos Knygų Klubo išleisto nove .0 išvengti, jis turėtų teis Garsusis dirigentas Tosca- sultimis supiltą staltiesę švaAtskirai sudėjus, jų kaina
tai. ko man reikėjo. Pamė
lių rinki...
1 u na\ alo aikštėje“. Jame yra 11 įdomių no- mui Įrodyti, kad motina nė- nini būdamas 83 m. amžiaus riai išplausime, jei dėmėtas ginkite
dar triipučii'iką ty- 5”'40' bet
kartu Par"
veliu. Kai’ a š/'ū, b tais viršeliais — 75 centai daugiau, ra „tikęs“ asmuo (unfit) vadovavo NBC simfoniniam vietas tuoj pat pabarstysiduodamos u2 $2.
liau.
me druska.
vaikams auginti. Tai jam orkestrui.
Rinkiny g - /;i: ir Keleivio administracijoje).
JUOZAS ŠVAISTAS

D

sakymus spausdinsime šiame skyriuje
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi. J

vi, gyvenanti
nuotaikomis.

uvo šventės

12 knygų už $2

j

Ni. 45, 1973 m.

Upknču

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės žinios

____

ši šeštadienį bus Kultūrinis

I

subatvakaris

Mielos sesės ir broliai

Latviai pagerbs savo

mokiniams ir tėvams

žurnalistą

Sekmadieniais vaikščiosime

o
pėsti
Lapkričio mėnesio KultūJau ilgus metus Balfas tel- 11!11> &?ubatvakaris bus ši šeštadieni, lapkričio 24 d. 7:30.' Miesto susisiekimo istaikia lėšas Sibire. Lietuvoje ir vai.
vak. Lietuvių Tautinės)
(MBTAi gen. direktokitur vargstantiems tautie S-gos namuose, 484 4th Stibius Kelly pareiškė, kad dėl
čiams pagelbeti.
« Jame paskaita skaitys Stasysj degalų trūkumo gal teks lasusiaurinti susisiekimą
Bostono skyrius tam rei-i Lūšys. Tema: "Sunkumai ir bai
’
kalui skelbia piniginį vajų viltys Lietuvos laisvės bylo viešosiomis priemonėmis —
nuo lapkričio 1 iki gruodžio je’\*
*
autobusais. traukinėliais:
31 d. ir kviečia visus dosniai
į teks juos leisti tik iki 9 vai.
aukoti.
' Po paskaitos—tradicinėj vakaro, o sekmadieniais vicSavo aukas
i
prašome siųs- kavutė,
£ .. ’ našnekesiai ir dis«« į siškai sustabdvti
ti iždininkui šiuo adresu'u^Jos.
Jonas VaKukonis,

99 P St., So Boston, Mass.

P MES
MrąinVALDYSIM
VAtnYCiM

O. Liepinš, būdamas 17
metų jaunuolis, pradėjo re
daguoti laikraštį Latvis. Jis
taip pat yra ir žymus rašyto
jas. literatūros kritikas. Bos
tone jis ilgokai redagavo ir

lietuviai,

. 1944-1950 metų atsimini
1 mai, p&raiė Juozas Kapa
i činskss, 273 pusi. kaina $3

pa
’mQs
PA- į mai< 176

,

m. atsimini-

kaina $2 00

yAULĮ, paraše L. Dovyde-’
nas, I temas 268 psl., II to- i SIAURUOJU TAKELIU
mas 248 psl. Kiekvieno tomo ĮK. B. Kriaučiūno. 178 psl.
J kaina ...................................... $2
kaina $4.00.

WE

WILL

CONQUER

PER GIEDRĄ IR AUD

THE WORLD by Liudas
leido Amerikas Viestnesis Dovydėnas, 217 psl., kaina RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimu (1909-19181 IV to
(sustojo 1966 m.).
55.00.

mas. 272 pU., kaina k.etab
viršeliais ..................... $3.75

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kazio Griniaus, I to

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, Vlado Požėlos, 335

psl.. kieti viršeliai, kaina —
$4.00.
TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio,
480 ,/Sl., kaiGANA TO JUNGO, Kip.
ro Bielinio atsiminimai, 492

psl.. kaina $5.00.
KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio atsimimmai. 224 psk, kaina

$2.50.
DIENOJANT, Kipro Bie
linio. 464 pst., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina ........................
$2 00

MYKOLO
KRUPAVI
O. Liepinš yra didelis lat
Milžinų rungtynės, Myko’ ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
vių - lietuvių vienybės šali- nas, 300 psl.. kaina ........ $2
įinkas. apdovanotas Gėdi ATSIMINIMAI IR MIN lo Vaitkaus atsiminimų VIII psl., kaina $10.00.
tomas. 203 psl., kaina — įrišta, kaina $4.00.
ni no ordinu.
TYS, dr. Kazio Griniaus

PARENGIMŲ

Visi kviečiami atsilankyti.

SIAUBINGOS DIENOS

LABAI POMŪS
ATSIMINIMAI

Bostono latviai lapkričio
24 d. 5 vai. popiet Latviui TRYS IR VIENA, Janinos; PASKUTINIS POSĖDIS
S-gos namuose pagerbs 01- Narūnės at&.uiinimai apie į Juozo Auaėno atsiminimai.
girdą Liepinšą jo žumalis-Į rašytojus Gabrielę Pelke vi-• 227 psl., kaina........... $4.00
tinės veiklos 50 m. sukak-jIQčiūtę,
Balį Smogą.
Jurgi1 LIETUVOS VYČIO P£D
.... T
, . „
ties proga.
|Sa uck; irJu )2ą Švaistą ,bl j SAKAIS. Juozo Strolios įdo-

Ateinanti šeštadienį, lapkričio 24 d., South Bostono
aukšt. mokykla bus uždaryta, todėl ir lituanistinės mokvklos pamokų nebus.

fe

PRAŠOME | TALKĄ

Svarbu lituanistinės m-klos

Fdslapls ggptlrlM

II tomas. 336 psl. kaina $5

KALENDORIUS

VYSKUPO

P.

BGČIC

ATS’MINIMAI,

I tomas
120 psl., kaina $3.50, II to

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ATSTATANT, RaTo paties autoriaus tomą* i po’o Skipičio, 440 puslapiu.

minkštais viršeliais

$3.00.

kietais $3.50.

................................. $5.
VI kietais viršeliais $3.75. Į kaina
Lapkričio 25 d. So. Bosto
minkštais $2.50.
NEPRIKLAUSOMA LIE
02127.
Gruodžio 15 d. Bostone! no Lietuvių Piliečių d-jo.- INSURANCE AGENCY mas 282 psl.. kaina $3.50.
ŽVILGSNIS J PRAEIT,, TUVA. B. Skipičio atsimi
LAŠT AI — 8TKAIBSNTA1 K- Žuko, 476 ps!.,
kai nimu kl tomas. 476 psl.. kai
Į mūsų prašymą jau atsi rengiamas Antano Gustaičio* patalpose Bostono ramove
Sav. Vyt. Stelmokas
ATSIMINIMAI
APIE
naujausios
satyrinių
ir
hu-t
nų
rengiamas
Lietuvos
ka
liepė ir paaukojo: So. Bosna $7.00.
na ......................................
597 East Broadvvay
j JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
tono Lietuvių Piliečiu dr-ja moristinių eilėraščių knygos riuomenės atkūrimo 56 meti
Į lės Liūdžiovienės, 88 psl.
850 ir po 810 — O. ir A. "Saulės šermenys“ pristaty- sukakties paminėjimas
So. Boston, Mass. 02127
* * *
caina ..............................$1
Andriulioniai ir Povilas Try- ma?- Programoje dalyvaus
Dažau ir 'taisau
TeL
268-6030
DRAUDIMO AGENTŪRA
Gruodžio 8 d. Jordan Hali
KĄ
LAUMĖS
LĖMf
be su žmona.
fr akt. Henrikas Kačinskas.
Draudžia
namus
ir
automobi.
Atlieka įvairią rūšių
samus iš lauke ir viduje.
mažojoje salėje I. ir V. Va- ius nuo visokią nelaimiu.
(apie Salomėją Neri). Pet
Lipdau popierius ir baisa
draudimus
Dėkojame jiems ir laukia
Pristatymą rengia Santa svliūnu koncertas.
Naujas auto draudimą istaty- •onė'ėr Orintaitės, 234 psl.
laką.
ką
pataisyti
reiaia.
me kitų tautiečių aukos.
Kreiptis senu adresu:
• -nas yra komplikuotas. Draus- Kaina $3.00.
ros - šviesos sambūris.
Naudoju tik geriausią
Gruodžio 15 d. 7:30 val.1 darni mūsą agentūroje, gausite ATSIMINIMAI. parašė Juomedžiagą.
Vieta — So. Bostono Lie
Balfo skyriaus valdyba
BRON1S KONTRIM
1 iotnviu! 'isas informacijas bei patarimą,
JON
AS
STARlNSfcAtf
zas
T.innžius.
246
pusla

So.
Bostono
tuvių Piliečių draugijos III 'vak.
598 Bro;idway
TK1 , .
TTT
.
kaip geriausiai apdrausti.
220 Savin Hill Avė.
piai,
kaina
...........
$3.00.
Pil. dl-JOs III aukšto SUleje | Jokią problemą neturime ir
S«». Boston. Mass. 02127
aukšto salė.
>'jeu«jQog9O
Dorchenter, Maaa.
Santaros-Šviesos
rengiamas
'
<u
malonumu
draudžiame
stuStaliukus jau galima užTei. AN 8-1 "01
leL CO 5-5854
ar studenčių automobiLabai gili mintis negreit sisakyti pas Dalią Lizdenie- Antano Gustaičio knygos}
Saulės Šermenys pristaty-' Taip pat atliekame namu pir
į paviršių iškyla.
i ne tel. 731-0188.
kimo ir pardavimo patarnavi”SAULĖS ŠERMENYS“
mas.

BALTIC REALTY &

’Saulės šermenys“ Bostone į

mus.

11 Gruodžio 16 d. šv. Petro] Todėl jeigu norėtumėte parTai visai neseniai išleistas,
nekilnojamąjį
•lietuviu parapi jos bažnyčios <,uoti ar pirkti
B
Antano Gustaičio satyrinės,
prašome paskanmbinti
i-- So.
o tBostone
> ;
ei ' — 'turtą, pras
saleje
Skaučių:
ir humoristinės poezijos rin-j
telefonu 268-6030
Židinio gyragų išpardavi
kinys. įdomiai ir gausiai,
mas.
iliustruotas dailininko Vik-.

Pranešimas
JUOZAS

PUODŽIUS

IR SŪNUS

g

nauji

savininkai

JOHN S HARDVVARE
398 West Broadway

South Boston, Mass.
Telefonas: 268-3835

Didelis pasirinkimas visokiausių geležies išdirbi

nių, reikalingų jūsų namams.
Visokių dažų.
Įvairiausių sienoms apmušalų.
Atidaryta nuo 7:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

toro Vizgirdos.

Sausio 13 d. So. Bostono'
Lietuvių Pil. d-jos salėje Al-]
gio Rukšėno knygos ’'Dayj
. of Shame4’ pristatymas.
į

Šią didelio formato puoš-j
nią knygą išleido Algimanto;
Mackaus Knygų Leidimo;
Fondas. .Ji dar gaunama ir;
» ♦ *
į
Abraomas ir sūnus, pre„Keleivio“ administracijoje.j
; Vasario 17 d. 2 vai. popieti mijuotas romanas, parašė Kaina $7.00.
I So. Bostono Lietuvių Pilie- [ Aloyzas Baronas. 206 psl.,
I čiu d-jos salėje Altos ren-| kaina $4.50,
Igiamas Lietuvos nepriklau-’ Sunkiausiu keliu, romaIEŠKO VIETOS
I
Į
‘somvbės atstatvmo paskel- nas- parašė Jurgis Gliaudą,;
j bimo minėjimas.
I 251 Psl- kieti viršeliai, kai-. Ramus ir blaivus senyvas pen
na $5.00.
sininkas ieško vietos Justin.j
Kovo 24 d. So. Bostono* Bro,io Mykolo gatvė, ro- Tesąs, ar bei kurioje srityje'
Lietuvių Pil. dr-jos salėje i mar)as’ parašė Eduardas Arizonos valstijoje, kur galėtu
kamtarį pas|<>viai apsi ■
Minkų radijo Talentų po Cinzas, 303 psl kieti virše% pietė ir ”AI iss Lithuania of liai. kaina $6.00.
venti.
|
Agonija, romanas, antra ; Pasiūlymus siųsti "Keleivio“!
N.E.“ pagerbti banketas.
laida, parašė J. Gliaudą. 406 j adresu, pažymint ant voko —j
nsl.. kaina $5.00
"Pensininkui“.

ROMANAI
-Ilrtl

UŽ VIENĄ DOLERI IR

į
Kiauros rieškučios, romą-'
1 nas, parašė Antanas Musteij kis. 259 psl., kaina $4.50.

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

į
Vytautas Alantas, ŠVEN• TARAGIS, Ltorinis romą- Į
J nas, I dalis. 405 psl., kaina t

CENTUS PER MĖNESI

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

j minkštais viršeliais $5.00.

j

:

(46)

Pranas

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

Ši radijo programa trans-i

banga nuo 3:00 iki 8:30 vai.

Naujokaitis, PA- vakaro.

Lapkričio 23 d. — Tikroji į
lietuvių liaudies muzika.
* * *
Rugsėjo šeštadienis
premijuotas romanas, 23”
Lapkričio 30 d. —Vilnius
psl., kaina $5 00.
— Geležinio vilko miestas.1
Birute PūkeTevičiūtė. —

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romana
is knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo. 233 psl

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

RADUO PROGRAMA

Į l<pinq $2.50

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

Seniausia Lietuvių Radijo
Aitvarai ir giria, Jurgio TOgrama Naujoj Angiiioj
į Gliaudos romanas iš partiza š stoties WLYN, 1360 ki
nu veiklos. 254 psl., kaina tociklų ir ie stoties FM.
į

$4.50.

NEJUČIOM.
Iš anksto jokio įmoksimo * Išsimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų

Vėjas lekia lyguma, romą.

101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1

iki

1:30 vai. die

nas. parašė Aloyzas Baro-114.
’
Perduodama: Vėliausių
nas.
kaina
$4.00.
1-. Kaina
Įoasaulinių žinių santrauka

komentarai, muzika, dai
MEj^ASTA, 384 psl., kai- į log jj. Magdutės pasaka.

WHITE FUEL
CORPORATION. 900 East First St., Boston, Mass. Tel. 268-1500

Nunu reroj

ro.!

B?"*? re!^!ai®.

•

manas, parašė Jurgis Jan- BaI‘,c Finnste gelių ir dor».!
kus. kaina $4.00.
krautu''?. 502
i
Alpis, romanas, autorius waY’
Telef©^
Kazvs Karpius, 227 psl., kai- nas AN
Ten
'

na $5.00.

fr Keleivb.

_

LIETUVA
informuoja Skauylojus «»dH pasaulinius ir tivtuv iškuosius
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir ;.įvirai pasisako
apie visus mūsų visuomeninius bei t.uiiūiinius klausimus.
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skvrit:. kuriame laukta<ue abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema
rNEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška^, mūsą OL
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendr nlarbią bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno i'uomonei. kuris kovoja ir ėiriia už

nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

JS.Of)

Adresas:
7722 George Street. I^SalIe-Montreal. 630. Oueliec, CANADA

—I- - Y fffT

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Į SISEJAU ŽALIĄ RCTĄ
232 psl., kaina $4.00.

NAUJAS TEXACO ALYVOS

Nepriklausoma

SLA

Kralikauskas. VAIS- j Huojama penktadieniais ĮSI
■ VILKAS, premijuotas ro- stoties WBUR
90.9 FM|'

manas, 234 p«l.. kaina $4.50

SAVAITRAŠTIS

SLA—jau S0 mels tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MII JONUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia Ketuvią fiaterralinė organizacija —
duoda gyvybės apdntd<l4 ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes SUSIVIENIJIM AS »«®ieško p*>in«, o teikia
patarnavimus sa.vitfcrp’>«Š3 pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mik.no dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra :r saugi. Kiekvienas
Uetuvia čia gali gau*i įvairią klasių re«ka’jnjriausias
apdraudė nuo $100.09 iki ęiC.OOO.OC.
SLA—jaunimui duoda
Taupomąją Apdr^uda — Fa.
dowaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
8LA—-duoda VAIKAMS ir jaunuoliams iabai pigią T ERM
apdraudą: už $1,000.00 apdrK'.'.dofl tik $3.00 mokes
čio metams.
SLA—AKCIDENTALR APDRAUBA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojam* lietuviškų
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 i metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Grosite spausdintas Informacijas, jeigu
parašysite .*
Lithuanian Aflianre of America
807 West 30th Street, Nevr York. N.Y. 10001

i
»

Vietines žinios

suvažiavimų
,

L

i

PRANEŠIMAS

‘
Į
į

buvusis K ST. TAP
salininkas, pataria savo pažįstamiem ir draugam
aplankyti naują savininką
VIKTORAS WAITA1TIS,

I1 Lietuvių tautinių šokių
S j institutas lapkričio 23-24 Į
** i dienomis Chicagoje kviečia į|
D0WNEY’S PLACE
'JAV ir Kanados lietuvių i (
LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO
, tautinių šokių mokytojų su- i:
249 K St., So. Bostone
važiavimą. Jame bus išrink-;:
Sustokite s-avo mėgstamo gėrimo išgerti
55 METU SUKAKTIS
; ta nauja instituto vadovybė,. •
ir sumuštinio suvalgyti!
; aptartas būsimos penktosios -;
Atidaryta kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. vak.
! tautinių šokių šventės, kuri i Į
Iškilmingas nepriklausomos Lietuvos kariuomenės I namaĮoma 1976 m reper- !
' atkūrimo 55 metų sukakties minėjimas So. Bostone įvks j {naras ir kiti reikalai.
i _______ x_____ ____ s
____ __ ________ ___ ___________

II
::

šio lapkričio 25 d. tokia tvarka:

!
i

Į

£

Į
i

SOI i ii BOSTONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLUBE

Iš Bostono į suvažiavimą : i

10 vai.ryto —pamaldos už kritusius kovose dėl Lie-1 vyksta Bostono tautinių šo- į :
tuvos laisvės So. Bostonolietuvių sv.Petro parapijos
baž- kių sambūrio vedėja, viena į i
nyčioje;
i pirmųjų J.AV-se lietuviškų!U
i šokių puoselėtojų, Ona Ivaš-i 'l

’I
d

Alyva kūrenamos

jungti rūsy su vamzdžiais.
10 metu garantija.

$495.

PIETŪS

£XPRES3 CORP.
Eiood Syitare

VVORCESTER, MASS.

Hardivare
e.
?»r'2ii.v»nn i>. J. ALEKNA

ii

6% EAST ffROAI-’VA?
S*! 1 i 11 .'X g.ttti. .V. A SS.
tELE.'ONAS AN E-41«S
Be .isiiii’.i Aii t.rrt i.'HŽtr,
rop’ercs Stepon-fc

yra vienintelė oficiali
ga VVorcestery, Kuri siunčia
siuntiniui tiesiog iš VVercer |

■ f?

terio ’ Lietuvą ir kitan Ru?:
jos valdoma# sritis- Cis ka

Carpenter

:■ ;."i-

Atlieku visus pataiaymo, remon
to ir projekta’ imo darnus ii. lau
ko ir viduje, gyvenamų narnų ir
Hizrio pastatų, pa'ral Just, reika- £
laumę. Šaukti* visados iki • va’andų vakaro.
»

Vė

Laisves Varpas

Telefonas: 698-8675

aku
bania lietuviškai, paternau- ’
T ;:--c7ė»na»: AN 8-2805
jama greitai ir sąžir.',.,įįA-; į
lh\
k Lhaiovan
Siuntusiai jue;r,ft greita* i ;
|
tvarkingai.
j * Or, d. :
rkarnie'

ivčria’ž 1 -

i f

5 vai. vak

1 reč iscieniais
criimama
447 BROA’mAV
į|
Stt’jih Boston, Mass

Vedėja B. Sviklienė

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC

OPTOMETRISTI
Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždam
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS-

OPTOMETRISTAS
Vaiarašo;:

r.-:g

Lietuvių Radijo
Valanda

TEL. AN 8-2124

I/>r.
Amelia E. Rodd'i
|
(RUDOKIUTĖ)

e ‘ii m s

ij

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

Real Estate & Insurance
321 Country Club Rd.
Newton ( t.itrE, Mass. 02159
Tel. 332-2645

J

I

siu imponuotų ir
vietinės ’
gamybos medžiagų ir kitu,
daiktų, tin karnų Lietuv o je, ‘
labai žemomis kuinerais.

i Rsildcv

49 Church Street
K. Miltun, Mu&s.

-tiktis.. L.’l.'tfc'&OtB
rt’-.et.i-.tr-aiet
■ ■ FS
‘‘it.:’!*

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Knyga yra geriatisias žmogaus draugas
1

B

The Apothecary

ATLAS

South Boston Savings Bank

Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siau
čiam įvairius siuntinius į Lietu.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vielines gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai žemomis kainomis. Be to, siunčia-j
me maistą, pinigus ir galite už-

1$ BOSTONO { LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotu#
kraštu#

Patarnavimas atliekamas greitai ir sąžiningai. Atsilankę įsitikinsite. Vedėjas A. Schyrinski

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

VVorcester, Mass. 01604

i Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC

Sav. Emanuei 1 P^>sepgard, B. S., Beg. Pn&mL

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

Telefone AN 8-6«20
Nuo 9 rai. ryto iki 8 mL r„

TRAVEL SERVICE, čia visųlėktuvų
bilietai (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

^ver(»ad!'>o!'»'» (r «ekm-

Skambinkite S25-9C90
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — ni>»> l> vai. rvto iki 12 vai. dienos.

t

n--''
l>r
* ?

i

641 E Broadvvay

Lltvo
už nemažesnių; !.:•»;» S:,000 dvieju
metų įspėjimo indėliu-, moka

So. Boston, ’ iass. 02127

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

□
□
□
□

už visus kitus ir.dėiius moka

Skambinkite

• v

£2

g%

'šy* ■ v-s

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

S

1%

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

Nuo įdėjimo dienos —- Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas
Bankas veikia 109-tuosius metus.

s

Globė Parcelf Service,jlnc.

6.27% pelno)

&FO sniesaptarnavimas
Automatinis Įpilimas
Patogios mokėjimo'sąlygos
Pilnas šildymo Įrengimas

»*

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

ffįP

V

Ketvirtadieniais
šeštadieniais

»i

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

' .y

■ ■ i'

virš $274,000,000

i

!1

------------------------------------ ----------------------------------

9—6
uždaryta

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

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

268 - 4662;

ir

Pristatymas greitas
garantuotas
Prekės parduodamos nužemintomis kainomis,
Galima užsisakyti rublių
:: sakyti jų gamy bos prekes, čia certifikatus, automobilius,
sumokėsite pinigus, o giminės šaldytuvus ir p&n.
ten vietoje gaiės pasirinkti už Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
sakytas prekss.
o šeštadieniai#
Taipogi tarpininkaujame per
nuo
8
vai.
ryto iki 2 vai. p.p.
tam ūkias įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal
susitarimų telefonu.
ar nuolaiiniam apsigyvenimui.

Bankas atidary tas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai.
po pietų,
'

182 a W. Broadw#y, terp E Lr F gatvių. SO. BOS TON,

436-1204 5*Shoret773-4949

82 Harrison Street.

Skambinkite 268-2500

Jei reik vaisti; — eikit j lietuvišk# raistinę.

HEATING OILS

vai, per diena

PARCELS CO.

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mas*. 02127

Parduodame tiktai vaistas, išpiidome gydytojų r#
ceptus ir turime vieusf&tsvu# vaistus,

Cįtcq CLIMATK?

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
AND
TRAVEL INFORMATION

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

UETVYl&kA TIKRA YAISTiNR

Adams Street, Qaiarr, Mascg

Alyvos burnerio aplamav-imas ištisas 21

Už nosies ne tik jaučiu#
Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
vedžioja.
; žmogaus — be ydos.
PLOKŠTELĖ
___________

A. J. NAMAKSY i

šildvmo naujiena

Alvva Šildvmo specialistai

Skambinti — Boaton:

Peter Maksvytis

C

Tel. SW 8 286g

47#

S.ii.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Keleivio administracija

Senas parvirsta ir negir
tas.

alyva

FORTŪNA FUEL Co.

i

144 Miibury Si.

vos burnerį. putėj?, oro filtrą,

termosui?, kontrole ir darb? su

At.-ik-akykite ir būsite maloniai n.istcbinti!

Lietuvill Veteranu sąjungos Ramoves tytojui Jonu; Bartašiui

COSMOS PARCELS

Pilnas įrengimas. įskaitant aly.

Paskutinė modernaus

XT

Bostono skyriaus valdyba

Rytdienos įrengimas

(liaiuiiūdia;, kugelis dešros, kopūstai ir kt.)

Nuoširdžiai
_ | ni;lm
?enam neko lame dos-

Namams, šildyti
geriausias pirkinys

šilto oro krosnys

šeštadieniais ir sekmadieniais
N t O 12:00 V AL. IKI 3:00 VAL.
LIETUVIŠKI

Savybės:
protinki in-umaS
Grožis
Ekonomija

1973

— VOKIŠKAS ALI S
— JAI KIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS^
— LIETI Vi ,KAS MALONES PATARNAVIMAS
— TKIJį. GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Jonas Bartašius (John į
i
Bartash),
gyvenantis Wind-j
krašte gynybos organizaciją“.
I sore. Conn.. atsiuntė $50,!
Menine dali atliks buvęs Vilniaus operos solistas Sta- ,
•’
,
\. , i
..
:
‘
. . D !-• •
.
• . kuriuos taip paskirstė: uz
sys Liepas ir soliste Violeta Balčiūniene, akomponuojami (jvj Keleivio prenumeratas
dr. Vytenio Vasyliūno.
; <savo ir S Saliamonui Hart......
. . . ,.............................
. . forde) ir likusieji $36—auVisi ir visos maloniai kviečiami prisiminti anas lais- ],-a Keleivio spaudos reika-'
vės dienas ir gausiai dalyvauti.
lams.
i

«r . .1.^,1,' tti.-im

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

— SKANI LIETI 'VISKĄ PICA

Didelis Keleivio rėmėjas I

-• >. - v* -z

Gana

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

Broniaus Balčiūno paskaita: “Šiandienine pažiūra i

.
mingame minėjime dalyvauti su vėliavomis.

sz

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

J

Organizacijos maloniai prašomos pamaldose ir iškil-

J

penkt; .lieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

1 •

3 vai. popiet — So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugi;  i kienė.
jos didžiojoje salėje iškilmingas aktas, meninė dalis ir •
bendras pobūvis.

tas bus Bostone Jordan Hali
j
1 salėje.
•; Uolieji koncertantai smui-'
• kininkas Izidorius Vasyliū- Nupirko net 3 egzempliorius
Į nas pianistas dr. Vytenis
AneIė Janužkeviėienė nuLt '
lJasl ’lfcf pirko liet 3 egzempliorius
i i pagalbon Klarnetistą Davi- \, .. ;
,,n
*
Algio Rukšėno knygos Day
į dą Mottą, spalio 27 d. suren
of Shame“. Matyt, porą eggė koncertą New Yorke, o
ii spalio 28 d. - Rochestery.
dOTanos Kalė•.
„
' dų proga angliškai skaitan-1 Gruodžio 8 d. jų koncer- tiems bičiuliams.
Vasyliūnų koncertai

Vyks į šokių mokytojų
■

Puslapis aštuntu

KELEIVIS, 30. BOSTON

Nr. 45, 1973 m. lapkričio 20'

l

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

