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Suslovą vėl atsiuntė Lietuvos
„tvarkyti”

iV. Sidzikauskas
Į mirė New Yorke

Tai tas pats Kremliaus komunistinės ideologijos po

i Praeitą sekmadieni, 1973
i m. gruodžio 2 d. 12:05 ryto
• New Yorke mirė dėl kraujo
’ išsiliejimo smegenyse vie
nas žymiausių buv. nepri1 klausomos Lietuvos diplo! matų ir užsienio lietuvių po; litinių veikėjų Vaclovas

pas, kuris kraujuje nuskandino 1944 m. Lietuvos partiza

ninį sąjūdė ir atnaujino trėmimus į Sibirą. Dabar jis at

vyko vėl stiprinti lietuvių "komunistinės ideologijos."

Michailas Suslovas Lietu
vos žmonėms yra gerai žino Senatas dosnesnis
mas. Ji 1944 m. Maskva bu-i
<
vo atsiuntusi i Lietuvą su y- pensininkams
i
patingais Įgaliojimais "karo
x i
Senatas 83 balsais nutarė;
padarinių likviduoti“, „ta
rybų valdžios krašte sustip pakelti senatvės pensijas 7 Į
rinti“. Jam vadovaujant, bu ', tuoj Įstatymui Įsigaliojusi
vo vykdytas beatodairiškas ir 4G. nuo kitų metų liepos:
!
Lietuvos partizaninio sąjū mėnesio.
Pagal
jo
nutarimą
našlėsdžio naikinimas.
sumažintą pensiją galės gauMatyt. Maskva vėl jaučia ti nuo 55 m. amžiaus (iki į
lietuvių meilės ir ištikimy šiol nuo 60 m.). Pensiniu-j
bės stoką Kremliaus ponam, kams būtų leista uždirbti Į
kad vėl pasiuntė i Lietuvą 33,000, nesumažinant oensi-,
savo vyriausią ideologą, vie-J jos (dabar $2,100). Pensiną iš Įtakingiausių politbiu-; ninkas. sulaukęs 70 m. am-’
ro narių tą pati Michailą; žiaus, galės uždirbti, kieki
Suslovą lietuvių, ypač mo-! tik jis pajėgs, nenustodamasi
kytojų ir studentų "apšvies-■ pensijos (dabar 72 m.),
ti“, jų komunistinės ideolo-j
Atstovu rūmai yra priėmę
kiek kitokį Įstatymą. Dabai
bendra komisija turės tuos
O tos komunistinės dva-Į iistatymus suderinti,
sios ir jaunime, matyti, nėra j o
daug. Tai parodė Kauno \bncb(irOVaS noi'l

Sidzikauskas.

* 111. 11 C.
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Viršuje—Amerikos Lietuvių Tarybos suvažia\i nio š. m. lapkričio i 7 1S dienomis dalyviai. Apačioj kairėj — sekretorius dr. A ladas i p kitu diplomatiniu pa
Šimaitis skaito savo pranešimą. Sėdi prezidiumo nariai pirm. dr. Kazys Bobelis ir vicepirm. Poiilas Dargis, Apačioj dešinėj — dr. j.ejiru y Sidzikauskas 19*^
Jonas Genys. Altos atstovas VYashingtone. praneša apie Europos saugumo konferencijos Helsinky Įvykius. Suvažiavimas išklausė
m Lyyo Lietuvos atir patvirtino vaidybos veiklos apyskaitą. Pažymėtina, kad pajamų turėtu S4L3.»6. o išlaidų Š.,2.030. is jų \ likui duotu SI,,001). la- j»to\*as vėliau Įgaliotas mi—
ryvos valdybą sudaro šie asmenys: krikščionių demokratų — dr. K. Bobelis ir kun. A. Stasy s, socialdemokratų — .1. Skorubskas ir nistras Berlyne, nuo 1925 m.
studentų ir aplamai jaunimo Į ,
L/‘ * i 4 1/
demonstracijos,
Kalantai atiyKtl Į JA r
dr. J. Valaitis, sandariečių — dr. K. Šidlauskas ir M. Yaidyla. tautininkų — T. Blinstrugas ir R. Staniūnas. SLA — P. Dargis, drauge ir Austrijai bei Šveisusideginus. Be to. matvt. ir
Sovietų Sąjungoje perse- LKD susivienijimo—dr. Y. Šimaitis, moterų s-gos—E. Vilimai tė. vyčių — A. Pakalniškis. Lietuvių atgimimo sąjūdžio — E. cari jai. 1931-1934 m — Įgal.
Lietuvoie noi ima dar labiau, jojamas drasus kovotojas Smilgis, vilniečių— V. Šimkus.Aštuntasis AmerikosLietuvių Kongresas nutarta šaukti kitais metais gegužės 21-26 d. Chicagoj. ministras Londone ir HagONuotrauka I.. Noreikos ij^- o taip pat ir Lietuvos atsugniaužti komunistinio re- dėl laisvės akad Sacharo.
------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ------- ----- ---------------------------------------------------------- I stovas prie Tautų Sąjungos.
žimo kumšti, kad. siekianti vas pranešė, kad jis rupina! Čia jis daug kartų Lietuvai
atolydžio su Vakarais biznio! sj leidiniu išvykti i JAV pa-;
__
į atstovavo svarstant Vilniaus
Londone mirė garsus _fii- įvįU.arabU derifbOS Mirė Izraelio
šiltyje, neimtų tiypti žmonė- ?kajĮU skaityti Pricetono u- I)eC/(ilu trukumas
bylą ar Klaipėdos reikalus.
se ir komunistinis tikėjimas! niversitete.
*, mu- aktorius Laurence Har- »
į .
I
‘
ir nepradėtų augti laisvės
pirmasis premjeras Be to, jis yra dalyvavęs dau
Toki leidimą išvykti Sa-į/flM pajustas
vey, gimęs žydų šeimoje pUVOĮUįe
gelyje Lietuvos tarpvalstyviltvs.
charovas gal ir gaus, bet ari
‘ 1928 m. Joniškyje. Jis su tė
Gruodžio 1 d. mirė Izrae- bjnių derybų, buvo Lietuvos
Arabu naftos tiekimo priŽyd ų-arabų
pasitarimai
iam bus leista grįžti namo.
vais išvvko P. Afrikon.
’101 kilometre“ nutrūko. lio valstybės atkūrėjas ir atstovas Nuolatiniame tarpSuslovas susitikime SUStai jau k;ta5 klausima. SoJ! stabdymas
>'««>)'»« jau yra
.Vra jaučia-,
jauv.aBe to. kartais trumpam at- pirmasis .,os premjeras Da- tautiniame teisingumo tristudentais .r mokytojais ais- vietu vaMžia jau atėm?
Imas jvamose •Ws«- Autogyja net susišaudymai. De- vid Ben-Gurion, 87 m. am-,bunole Hagoje ir ėjo kitas
kino jiems partijos tautinę u iš dviejų moklininku. iš- mobilių dirbtuvės gamina
dama pastangų pasitarimam žiaus. Jis palaidotas su di- atsakingas pareigas,
politiką, kalbėjo apie reika ’eitų i užienĮ tokiu pat tik-j daugiau mažų automobilių, j
atnaujinti ir'priversti Izrae- dėlėmis iškilmėmis, ilgomis;
lą sudaryti dar palankesnes lu: iš Medvedevo, išvykuioĮO kai kuriuos fabrikus ir už-į
Bolševikų pirmosios okulio kariuomene pasitraukti i religinėmis apeigomis, bet
salvgas komunizmui kurti.
be patrankų šūvių, nes jis Pacj.Jos .nietais \ * idzikauspakaitu kai vtĮ Į Britani ja. į dai o
Lėktuvų bendrovės j
Kiek tie Suslovo pamokslai
!
pats to nenorėjo. Po jo kars- ^a>
ai^a
TAV
ls^ei*st0
mažina skridimų skaičių irsustinrino klausytoju „ko
ta praėjo apie 250,000 žmo-^V\°:le’..° M ’
peiėjo
j atleidžia daug tarnautojų.!
munistine ideologiją“, paro
nių.
tai'
beveik
dešimtadalis
1
Vokietijos
sieną.
Bet
cia
1/UI
o, aišku, Car
V i galės ii- ***'-£.
v
. v K* i i i VU. V.V4 i * k,
,
.
w _ _ , . bu_
įI
Dar IICJ
nėra
dys ateitis.
yera tinkamo ginklo\ Pakilo ir benzino kaina, tai
jvvkti Izraelio-arabu taikos visų Izraelyje gyvenančių,™ nacl0 -ųuirptas uz kmipe•
‘
« /J
hirl/\e gynimą
/i-Tn» mc Hagos
rrzAC? triĮ dabar usirūpinta, kaip pažados bylos
.
konferencija
Ženevoje,
kur:
žydų.
Kad Lietuvoje komuniz irabams išgąsdinti
1 bunole ir už vadovavimą
boti ah vos bendroves, kad
į yra numatyta gruodžio 18 d. ’
mui nesiseka, Suslovui pa
į Lietuvos Vakarų sąjungai ir
’ Egiptas gali i konferencija
Arabams sustabdžius aly ios liet daug nepasipelnvtu.
sakojo ir nuolatinis Mask
ž
* *
.apie dvejus metus kalintas
vos atstovas ir Sniečkaus vos tiekimą JAY-bėms. imta,'
jSoldau,
vėliau Auschwitzo
i nevykti, jeigu Izraelis iki tos daugiau bedarbiu
Pastebėtas tik vienas tei-’
prižiūrėtojas
Charazovas. galvoti apie kokias nors re giams reiškinys: uždraudus;
dienos nepradės atitraukti
i koncentracijos stovykloje.
teigęs, kad vra lietuvių, ku presijas. kuriomis būtų ga važiuoti greičiau kai]) 50 •
Į savo kariuomenės. Abejonių (
Prez. >\\ono ūkio patarė-1
Po karo jis darbavosi už
rie žadina šovinistines nuo lima tuos alyvos savininkus
J »arei-kė ir Sirija, bet JAV jų pirmininkas Šteinas ir
sieny atsikūrusiame Ylike,
mylių per valandą, numažė-'
taikas. tarpusavi įvairių tau paveikti.
[liplomatų kalbama, kad ta; Nobelio laureatas prof Sa-j^'
Buvo galvota apie JAV j jo nelaimių skaičius keliuo-į
tu nepas:+ikėiimą. Jis šia
konferenctja įvyks.
, muelsonas sako, kati dėl tinei komjsijai. huvo Vykdo.
ginklu
tiekimo
arabu
kraš-|
se.
pro^a atskleidė net partijos
*■
*■
e •
naftos ir aplamai dėl pramo-Į
mosios tarybos pirmininkas,
I
narių tarpe plintančią blo tams nutraukimą, bet paaiš-Į
k-ėjo. -kad tu ginklu uem< \ Marinei!s skrenda
gybę — alkoholizmą.
jiems gali teikti ne tik sovie-j
Pažiūrėsime, kokie bus to tai, bet ir Prancūzija bei ki-j pro Jupiteri
’Paveibtujų Europos Tautų
} Yiršu.je Indi.j«>» prem jerė Indira
„kruvinojo auklėtojo“ apsi ti JA Y „sąjungininkai
Jau
i)
ie
ilgą
laiką
paleisseime Lietuvos delegacijos
1 Gandi, apačioje Sovietų S-gos
Pasvarstyta ir apie apla
lankymo padaliniai.
mai prekybos ryšių nutrau-(*as
erd\ėlai\is
šiuo komunistų vadas
, pil mininkas ir 1960-61 m.—Brežnevas,
( Įžymiam Lietuvos diplomatui Įgal. ministrui
kimą: neparduoti jiems šal-’metu SAlt'da I)ro Jupiterio kuris 5 dienas lankėsi Indi joje,
t to seimo pirmininkas.
dytuvų, automobilių ir kt. i planetą. Jeigu Jupiterio ra- stengdamasis visaip Įtikti Indii
Y. Sidzikauskas yra darVACLOVUI
SIDZIKAUSKUI
Praeito sekmadienio nak-’pasir^ : », kad arabai ir; diacija nesugadins jo inst- rai- Ta proga buvo sudaryta 15
jbavęsis ne tik lietuvių spauti keturi maskuoti plėšikai į-j be ?ity p^ogumfl gali len?-1 ramentu, tai tikimasi salti, metu ūkinė —
--- sutartis.
...........
pagalbos
jdoje. bet rašęs straipsnius
*
_
_
I
A
’
Oi
įectt
’
ovcti
L
’
oii'i
kad
mirus,
jo
žmonai
Birutei
ir
kitiems
artimiesiems
... U
.
•
• vai issiverstl. kaip ir tada,
•
» V
i
,
• •- 'Brežnevas užtikrino Indira
! Lietuvos laisvės ir kt. klausi
siverze i Harvardo universi-1,
apie šia tolima planeta visis- . . .
....
1
• kai tokiu išradimu dar ne- i k.. .* .
sovietų s-ga rems Indiją ir at
gilią užuojautą reiškia
mais anglų, vokiečių, pran
kai nauju zimu ir dar jos
tėte muziejų ir pagrobė apie buvo.
eityje, kaip rėmė iki šio,. Di
Amerikos
Lietuvių
Socialdemokratų
Centro
Komitetas
cūzų
ir ispanų kalbomis leinuotraukų. Kol kas minėtas
jdžiamuose
žurnaluose.
džiuliame mitinge Indira Gandi
6.000 senovinių graikų ir ro-;
Pamąstyta ir apie alyvos
ir
menų laikų monetų, kurios; šaltiniu užėmimą karinėmis erdvėlaivis dar buvo gv-. pabrėžė, kad Sovietu S-ga. IndiVelionis palaidotas gmoLietuvos Socialdemokratų Partijos Delegatūra I žsienv
vertos apie 5 milionus dole mumonėmis, bet tai reikštu vas" ir atsiliepė i signalus, i jai kariaujant -u Pakistanu budžio 5 d. St. Mary kapinėse
vo "vienintelis draugas*
III pasaulinio karo pradžią, siunčiamus iš žemės.
riu. vertės.
/ Elushinge, N. Y.
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„Tėvų nameliai brangūs

i

Pasaulis aplink mus
KOVA PRIEŠ INFLIACIJĄ IR UŽ ATLYGINIMUS

iki 35 svarų. Arti miliono savivaldybės^ dirbančiųjų rei- žadėjo \ LIKui padaryti sakalauja 5.15 sv. priedo, kad jų atlyginimas pasiektų 25 \o pasiūlymą,
sv. Tokio pat minimumo nori žemės ūkio darbininkai, ir,

! Jie reikalauja 5.o0sv. priedo. Kasjddy darbininkai reika-,
asitaiima< buvo sklan.
Į lauja tarp 8 ir 14 sv. Ligoninių darbininkai reikalauja o.o- , (,į# ,|alvkiįkas ir visiems

Taip. jie daugeliui mūsų dar yra brang-ūs, bet norime,
j
kad ir mūsų vaikams būtų brangūs, lr ne tiktai ”tėvų na
Kova prieš infliaciją yra, tui’ būt. pirmasis Britanijos s
meliai“, kuliuos galima būtų ir užmiršti, bet — visa Lieiva. jaunosios kartos tėvų tėvynė. Taigi kokią ir kaip tą į vyriausybės rūpestis tarp daugelio kitų. Jau praeLų metų
tuv
ietuvą reikia jaunajai kartai parodyti, kad ji tikrai būtų pabaigoje buvo paskelbtos pirmosios varžomosios piieLietuvą
brangi ir kurio nors požiūriu neprastesnė už kitas “tėvy monės. Kol kas kraštas dar tebegyvena varžomas tų prie
monių, kurios buvo paskelbtos antrajai kovos fazei. Lap
nes“, kuriose mūsų jaunimas gyvena?
kričio mėn. pereita i trečiąją fazę, ir jau paskelbta, ko bus
Gaila, kad. šią temą liečiant, gresia pavojus vėl at siekiama.
kasti jau aprūdijusius kovos kirvius, kuriais šių metų va
Vyriausybė nusistačiusi leisti tos fazės metu pakelti
sarą ir rudeniop kai kurie tėvai ir korespondentai pasispiaudydami delnus čikagiškėje spaudoje kapojo JAV dirbantiesiems atlyginimus po 2.25 svarus savaitei, o
LB švietimo tarvba ir lituanistinėm mokvklom skirto tiems, kurie gauna atlyginimo 5.000 svarų ar daugiau —
“Tėvu nameliai brangūs“ vadovėlio autorę Sofiją Jony-1
„ . . ,
, . .
x
i
i
•
li
I iki 3oO svarų metams, rensmmkams, kaip ir pernai, nunienę. Bet ta kova dėl tėvu nameliu išryškino problemą, I
.. * .
. E
*
.
•
•
...
.
..
.
...
I
matvta
išmokėti
po
10
svarų
Kalėdų
priedą,
varžomas
Kuri ir dabar kitomis progomis vis įskyla, įs naujo padil\
1
j.
bus
ir
kainų
kėlimas,
kur
tai
įmanoma.
gindama tėvų ar mokytojų pakinkius ir žadindama nervigumą.
•
;
Vos tik paskelbus tas trečiosios fazės normas, kai

sv., kad ir jų minimalus atlyginimas butų 25 sv.

: liaudinius.
i

Nuskriausti jaučiasi valstybės tarnautojai, geležinke-1 JAV KARO PAJĖGOS
liečiai, paštininkai, bankų tarnautojai. Bar, tui- būt. via;
EUROPOJE
tokių grupių, kurios koi kas tyli, bet pradės kelti baUą kai ,
įsisiūbuos kiti.
JAV-bių karių Europoje
j yra 319.000, dauguma VaProfesinių sąjungų vadovybės nusistatymas yra, kad ■ \a;>i Vokietijoje. Jie yra išvisos dirbančiųjų grupės gautų 25 sv. minimumą. Kai ku- j skirstyti j»o apie 60 didesnių
rios jų dabar tiek negauna. Kai kurios gauna daugiau. į ir apie 200 mažesnių stovykkaip kasyklų ar inžinerijos darbininkai, bet tie dabar la:- 1 lų.
komi vertais išimtinio atlyginimo. Bet siūbuoti, greičiau-!
JAV karo aviacija ten tu
šia pradės greit. Dar juk kai kur tebesiūbuojama dėl ant-'
ri 62o lėktuvų, is kurių yra
rosios fazės suvaržymų. Štai jau 10 savaičių streikuoja
500 bombone iii - naikintu
amerikiečių Chrysler automobilių fabrikų 156 elektro vų, 30 ž valgy vos ir 90 trans
technikai, reikalaudami padidinti atlyginimus. Jie reika porto lėktuvų.
lauja truputėlį daugiau, negu. vyriausybės potvarkis lei
džia. Jų streikas per dieną duoda apie milioną svarų j
Viduržemio jūroje plaukurie laikraščiai paskubėjo pasisakyti, kad pagal jas ir nuostolių. dėl to bendrovė nori net uždaryti fabrikus ir at- < kirba JAV šeštasis laivynas,
Dėl ko tada buvo taip narsiai ir ilgai žodžiasvaidžiais toliau vargšas turės dar labiau suvargti. o turtingasis da
leisti 8.000 darbininkų, jei negalima normaliai dirbti.
! kuriame vra <'' laivų, jų tarkalenama Į Švietimo tarybą ir kitur?

rysis dar tuivingesnis. Šitaip rašo ne komunistų ar socia
ne du lėktų neešiai. Be to,
S. Baltaragis
listų laikraščiai, bet "The Guardian“. Tur būt, kad argu
j dar yra povandeninių laivų,
Ne dėl vadovėlio turinio, kuris yra ir giliai patrioti mentas pagrįstas. Sako, kad tokių, kurie uždirba po 5,000
» kurie plaukioja ne tik Vinis, ir religinis, ir kalbiniu bei pedagoginiu požiūrių be
1 duržemio jūroje, bet ir Šiau
svarų ar daugiau, krašte yra 625.000. Jeigu jiems leidžia
VLIKO IR PLB ATSTOVU PASITARIMAS
priekaištų, pagražintas spalvotais piešinėliais ir net čio
rės AtlarOo vandenvne.
ma atlyginimus pakelti po 350 svarų metams, tai tie prie
nykščių žinomų vaikų literatūros kūrėjų eilėraščiais ir kita
dai sudarys 220 milionu svarų. Pensininkų yra 7.5 milioPraeitą kartą rašėme, kad cija numatyta kviesti VI.I-!
medžiaga. Svarbiausia, — kodėl knygutėn Įdėtose foto ai ir kalėdinis 10 svarų priedas sudarys 80 mi. svarų.
į Altos suvažiavimą atvykę Ko, PLB, JAV LB, ALTos, j JAV-bės turi Europoje ir
grafijose parodyta, kad dabar Lietuvoje ariama trakto
Vliko atstovai J. Valaitis ir Kanados LB, ILK ir diplo- j atominiu ginklu.
rium, kad numirėlio karstą veža sunkvežimiu, kad laido
Žinoma, ką tie pensininkai. Ūkiškai tai nereikalingas A. Vakselis turėjo pasitari- matų atstovus, ne daugiau ;
Iš viso užsienyje laiko
tuvininkai neina paskui grabą giedodami pėsti, o joja. kad balastas, našta valstybei. Tiesa, darbo partijos suvažiavi ma su PLB valdvba.
V
«/
I kain
. A trisdešimt asmenų.: moms pajėgoms JAV-bės
Vilniaus gatvėje sukvežimy sėdintieji raudonarmiečiai, mas nutarė, jei reikėtų, net streiko priemonėmis kovoti.
Siūloma aritmetika: YLI- į
trėmę mus i Sibirą, šypsosi, taigi, be velnio ragų, kad rū ! kad būtų padidintos pensijos vienam asmeniui iki 10 svaVliko atstovai jame supa- Kas 10 atstovų. PLB. JA\ri per metus išleidžia 17 bilioi nų dolerių.
bų ir gėlių piešiniuose yra raudonos spalvos...
! rų (25 dol.), porai iki 16 svarų. Pirmas kaitas, kad darbo žindino LB atstovus su jo I.B ir Kanados LB 10 atstoj partija taip griežtai pasisakė. Bet čia buvo priminta, kad. planuojama Lietuvos laisvi- Vų (visos trys kaitų). AI.Ta
BEVEIK 100 MIESTU
Esą. to nereikėję nė iš tolo vaikams rodyti! Tai esan į pvz., Olandijoje pora jau dabar gauna 21 svarą pensijos. | nimo veiksnių darbo konfe- 5 'atstovai. Diplomatinė tar
VALDO NEGRAI
nyba 3 atstovai ir Lietu.os
ti dabartinė, okupuota, Lietuva, o mūsų vaikai turį stip j taigi Britanijoje dar nedrįstama nė reikalauti tiek, kiek iienciJa. . .
.
..
Laisvės Komitetas 2 atsto-J
rybės semtis tik iš praeities. Mat. ir traktorius, ir sunkve kitur mokama.
Apie konferenciją prane- vaj
Jau 92 JAV didesni ar
žimis, ir vežamas nabašninkas. ir raudona gėlės ar rūbo j
šė Vliko vicepirm. Jurgis;
.mažesni miestai turi majodalies spalva — tai tik gryna komunistinė propaganda...
Be kita ko, gal norėdamas pasipriešinti tam darbo Valaitis. Jis pabrėžė, kadi Po ,J. Valaičio pranešimo ■1733 negrus. Jų tarpe yra 4
Net ir Vilniaus. Trakų ar Kauno restauruotų pilių rodymas partijos nusistatymui, ministeris pirmininkas Heathas pa- numatoma konferencija tu- 'ir po porą valandų trukusio i n(;grė> moterys. Iš didesnių
irgi tik komunistinė propaganda...
reiškė, kad pensininkai dabar geriau gyvena ir žymiai ge- rėš būti darbo konferencija, • informacinio pobūdžio nuo-į
kurių majorai yra
riau valgo. Atsakydama į tai, nusenusių žmonių reikalais ir kiekvienas jos daly vis tu- monių pasikeitimo. PLB vai- nc~ia’> mietini Los Ange
Na, gerai, tuo tarpu pripažinkime kritikų teisybę ir besidominti speciali institucija paskelbė savo surinkta lės būti tam darbui pasinio- dvba VLIKo atstovams Da lies. Cincinnati. VVashingtobandykime pasitaisyti.
j žinias, kurios rodo, kad viengungiai pensininkai mažiau sęs. Vliko tikslas yra padėti1 reiškė, kad ji tos konferen- oas, Nov. ai k.
pavergtai Lietuvai atgauti j cijos minčiai pritaria. Dėl
...
.
1 perka maisto ir daugiau už jį sumoka negu prieš metus.
Kaip žinome, komunistai ii \ alkams, 11 suaugusiems Buvo apklausti 1,216 pensininku ir paskelbta statistika, laisvę. Konferencija turėtų konferencijos tikslo, pobūišiyškinti tos pagalbos bū-i džio, turinio, dalyvių skaiJei mr.žas bijotų didesnio,
skirtame mene. moksle ir viešame žodyje nepaprastai kiek jie kam išleidžia.
dus
ii
vykdymą.
Į
konferenčiaus.
vietos
ir
laiko
ji
pames
nepažintume narsumo.
skrupulingai daboja, kad būtų išlaikytas taip vadinama- į
sis "kryptingumas“. Tam tikslui jie iškraipinėja istorinę ir ‘
Bet pensininkų reikalas, tur būt. tik be kita ko, nors'
šios dienos tiesą, kas "sovietinei krypčiai“ nenaudinga, ‘ rinkimuose jų balsas tiek pat galioja, kaip ir kitų piliečių,
sąmoningai visiškai nutyli, o kas naudinga — net tiesiai Apimti apatijos, tie seni pensininkai, žinoma, ir į rinkimus
is savo didžiojo piršto pagimdo, kad senam ir jaunam at- žiūri abejingomis akimis. Tiesą sakant, visos vyriausybės ’
rodytų, jog tai buvo ar yra realybėje. Tokiu metodu jie prieš rinkimus sugeba ir moka ką nors kyštelėti rinkė- siekia išsiugdyti vadinamąjį “sovietinį žmogų“.
: jams, kad pakiltų jų entuziazmas. Reikia tikėtis, kad BriŽenklai ir kalbos liudija, kad ir mūsiškiams "kietos : tanijos vyriausybė suras ir pensininkams kokią pramorankos“ šalininkams toksai auklėjimo ir veiklos būdas nėlę.
būtų priimtinas savam reikalui.
Juk tokiu pat Įnirčiu siekiant čia mums "totalinio pat- J
Kur kas sunkiau bus tvarkytis su dirbančiais, kurte
riotinio kryptingumo“, atrodo, nieko geresnio ir išgalvoti • žino savo galią ir moka ja pasinaudoti. Kai buvo pradėtos
negalima, kaip šis išbandytas komunistinis metodas. Va- Į taikyti antrosios kovai prieš infliaciją fazės priemonės,
dinasi. tokiu komunistinės "pedagogikos“ principu mes streikai pridarė krašte nemaža chaoso. Streikai pagaliau
turėtume čia formuoti "tikrą patriotinį lietuvį“, kaip jį aprimo, nes vyriausybė prašė palaukti, kol ateis laikas
anie kritikai suvokia ar įsivaizduoja. Tad pabandykime trečiosios fazės. Tada, sakė. viską iš naujo peržiūrėsim ir ’•
menini ahout
pažiūrėti, kaip visa tai turėtų būti vykdoma pedagoginėje persvarstysim, kad tam tikros dirbančiųjų grupės nesi- Į
jaustų nuskriaustos. Per tą laiką protarpiais vis tarėsi vy
praktikoje.
llie munierous Haonenings aDoard
riausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai, bet
Pirmiausia, turėtume jaunimui kalti į galvas, kad i dėl nieko nebuvo sutarta.
Lietuvos kultūrinis, ekonominis ir kitoks gyvenimas visiš
the Cutter Vlgllaniflurtng
Dabar vėl grėsmė stovi prieš akis, ir gyventojai vėl
kai baigėsi su sovietine okupacija (kaip komunistams nie
ko gero nebuvo nepriklausomybės laikais). Taigi, dabar šals, jei angliakasiai ar elektros jėgainių darbininkai pra
* * * * * *
ten nėra nei traktorių, nei automobilių, nei naujų fabrikų dėtų streikus. Vėl bus vargas ligoninėse, jeigu jų pagalbi
i'JS'S'I 6 1 ■American
*****
niai darbininkai mes darbą. Jau dabar žinoma, kad dau
ar pastatų ir net vištos nededa daugiau kiaušinių.
******
gelio darbininkų grupių nepatenkins tas vyriausybės lei
.* * * * *
Po mūsų išvykimo gerų lietuvių dabar Lietuvoje tėra džiamasis 2.25 svarų priedas. Apie 3 mil. inžinerijos dar
******
rontattonotf
tik kokie 8 ar 10 (nes komunistai tik tiek teranda jiems bininkų nori 10 svarų priedo, kad jų atlyginimas pakiltų
*****
priimtinų naujojoje išeivijoje).
******
Martha’svineyard.
*****
Rašytojų, muzikų, dainininkų, dailininkų — nėra nė galvos iki kojų apžėlė beždžionės gaurais ir vaikštinėja
******
vieno, verto minėti, nėra ir jų vertos dėmesio kūiybos su pro kelnes iškišta ilga šuns uodega.
(nors Lietuvos taiybininkai čia dar randa 2 ar 3. kurtų
pavardes kartais pamini).
Be to. įsibėgėję dar galėtume mokykloje viešai iš
kirpti iš mūsų trispalvės raudonąją juostą, nes tai neabe
Ten nėra jokių naujų mokslo įstaigų, jokių vertų dė jotinai komunistinė spalva.
mesio mokslininkų ir jų darbų (nes komunistai ir apie mū
Tuo metodu naudodamiesi, galėtume nuveikti dar ir
siškius nieko teigiamo neparašo).
šį tą daugiau, bet gal jau užteks. Jaunimas jau ir taip bus
Nėra ir jokių net informavimosi reikalui paskaitytinų nepaprastai "sužavėtas“ savo tėvų tėvyne, kurioje šiandie
knygų, nes viskas, kas išspausdinta, tik propaganda.
visiškai nieko gero nėra arba yra net mažiau nei Saharos
dykumoje. Po to telieka tik visai mokyklai pakilioje nuo
Nėra jokių tikrų okupuotos Lietuvos pastatų, restau taikoje užgiedoti ''Nameliai mūsų brangūs“, nes vaikų
ruotų pilių ar žavaus gamtovaizdžio fotografijų, nes ten patriotizmas veržis per lūpų kraštus...
aplamai nieko neliko ir nieko nėra po mūsų (nes tarybiTai išsamiausia ir vaizdžiusiai ansilu ka Iba parašyta knyca apie Simo Kudirkos
ninkai nerodo net čionykščių mūsų tikrai esančių reziden
Ar patenkinti?
tragediją. Tai jokių rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz.
cijų nuotraukų ir neaprašinėja jų grožio).
:
Ne. ivis dėlto geriau tegul lieka "Tėvų nameliai branmui ir jį išdavusių JAV admirolų, kapi tonu ir kitų biurokratų gėdai Įamžinti.

by Algis Rukšėnas

Poveikiui padidinti galima dar vaikams garantuoti' gūs“ tokie, kokius juos parodė S. Jonynienė, — net ir su
mokytojo garbe, kad dabar visi Lietuvos komunistai nuo traktoriais ir su išsipuošusių raitelių lydimu nabasninku.

Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina SS.95. bet Keleivio administracijoje ją
(alite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 21 et. mokesčio.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

TAS fiUONOB

riais išrinkti Elzbieta Paurazienė ir Vladas Selenis.
Balfo direktorių tarybos pirnas Stonys. Rimas Korsa mininku 2 metų kadencijai
kas. Antanas Pašukoms ir perrinktas \ ladas Selenis.

DETROITO NAUJIENOS

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

; sėkmingas, centro knygos Mirė Stasys Malinauskas
vedamos tvarkingai, išlaiLapkričio 3 d. mirė jū- Genė Viskantienė.
Lietuviai nebeturėjo savų Jos daromos taupiai, visa
patalpų susirinkimams ir ki- atskaitomvbė priimta be jo*aulių Švyturio kuopos
tokiems renginiams. Pas sve" kių ginčų.*
vicepirmininkas ir garbės
Dar yra 11 vietų. Korin
tinius glaustis nėra noro, to-:
narys Stasys Malinauskas, tieji prie šio kaimo steigimo;
Savi pas savus

dėl, kai pranciškonai pasta-

J. Gaidys painformavo a-'buvęs geras paskaitininkas, prisidėti, po l.O»»o dol. siun-i

KAS NIEKO NEVDK1A,
TO NIEKAS NKPC1KLU

studijavo ir baigė Moser biznio kolegiją. Dirbo sekretorės
pareigose American Can Co., o vėliau buvu W estinghouse
International bendrovės pardavimo k \ riaus medėjo pavaduotoja YVashingtone, D.C. šiuo metu dirba Naujienose
jr eina dienraščio biznio vedėjos pareigas. Prieš Antrąjį

i pasaulinį karą kartu su choru Pirmyn buvu nuvykusi į
• nepriklausomą Lietuvą ir tame chore dainavo, di dvejus
metus buvo Chicagos Lietuvių Moterų klubu pirmininkė.
Be to, ji yra Susivienijimu Lietuuų Amerikoje 131 moterų
kuopos narė ir jau 20 metu eina šios kuopus finansų sek
retorės ir iždininkė pareigas. Visa jos eima - motina ir
vaikai —- yra SLA nariai, šiuo metu ji yra kandidatė į

Antanas Grinius

Geri žodynai

t ė nauja pastatą — Kultūros pie Altos paskutinį susiiin- už veiklą šaulių eilėse apdor
m..,,,,Anglu - lietuviu kalbų žc
židinį — su šių dienu pato- kimą. Jame buvo pagrmdi- vanotas >auhų žvaigždes or, c n. •, V; h iqo
\
. _ •
_____ dinų
. — <Jin oi., ueuuii.
*±ox
gurnais, ten savaitgaliais nai aptarta visa būsimos ne
16.
lyną*. V. Para vvko. 590 psl
SLA išdo globėjus.
knibždėte knibžda.
i priklausomybės šventės pro1 grama. Pagrindiniu kalbėelionis buvo gimęs 1904 Detroitiečiai Balfo seime įpie 3<l 000 žo<b h» kaina
Dr. Danielius Degesys, uaktaras kvct jas. yra gimęs
Ten bus ir Vasario 16 pro- toju pakviestas Altos pirm. m- rugsėjo 22 d. Lietuvoje,
Lietuvoje. Baigęs Alytaus gimnaziją. 1936 m. įstojo į Lie
L ietuvių-anglų kalbų žo
ga rengiama dailės paroda, dr. Kazys Bobelis. Meninę baigęs Karo mokyklos \ II
Balfo seime, kuris įvyko
tuvos karo mokyklą ir ją baigė leitenanto laipsniu. Po to
kurią rengia lietuvių Bend- programą atliks Matulaitie- laidą. ilgą laiką tarnavo Lie lapkričio 10 d. Clevelande, lvna», redagavo Karsavi įstojo į V. I). universiteto medicinos fakultetą, kurį baigė
ruomenė.
nės vadovaujami šokėjai ir tuvos kariuomenėje, o vėliau į sekretoriav o
(ietroitieciai įaitė ir šlapoberskis. api* ’ 1943 m. ir vėliau studijavo chiiurgija Vienus klinikose
Perkūno choras.
“
-pasienio policijoje. J Ame-; \ įadas staškus ir Rožė RaGmm
511 p^L. ka» Į Austrijoje. 1949 m. atvykęs i JAV, isikūrė ( k.velande ir,
Ten bus ir Altos ruošia• rika atvyko 1949 m. ir apsi-; žaiiskienė, Balfo direktoJ įsigijęs chirurgo specialybę, apsiribojo grynai chirurgine
mas Lietuvos nepriklauso-' Bronė Spūdienė painfor- gyveno Detroite,
—t praktika. Dr. Degesys, gerai pažįstamas jš jo mokslinių
mybės atstatymo paskelbimo mavo apie Balfą. kurio cent
Lapkričio 6 d. palaidotas
| straipsnių medicinos ir kitais klausimais, nuo pat atvyki56 metų sukakties minėji- ras dabar bus Chicagoje.
Forestlavvn
kapinėse.
REivOAiENLLOjAME Į SLA PILDOMĄJĄ TARYBĄ mo j jAy dalyvauja SLA ii- kitu lietuvišku organizacijų
mas vasario 17 d.
PATYRUSIUS ŽMONES
Susirinkimas buvo baig-i
veikloje. Dabar dr. Degesys yra Pildomoje Taryboje SLA
Kadangi ir paroda ren- tas Br. Spūdieriės ir J. Gai-; Liūdnos žinios iš Lietuvos
Gruodžio - December mėnesi SLA nariai atliks kuo daktaras kvotėjas.
pose mūsų broliškos organizacijos Pildomosios Tarybos
giama tose pačiose patalpo- džio gimtadienių panūnėji-!
.
Kaip matome, suminėti ir mūsų siū’omi kandidatai
se, tai atsilankiusieji į Ne- mu, sugiedant jiems Ilgiau- ' Stasio Butkaus šaulių kuo- nominacijas. Labai svarbu, kad į Pildomąją Tarybą būtų j SLA KWom^, T. iiybą yra įtakingi visuomenės veikėpriklausomybės švente pa- šių metų. Po to J. Gaidys1 ,)0S ®au^s Edvardas Mil- nonnnuoii tokie kandidatai, kuiie, patekę į Centio >ado-;
Mes juos pažįstame iš jų darbų. Jie visi Susivienijimo
; kauskas liūdi, gavęs skaumatys ir parodos paveikslus, visus pavaisino.
vybę. ne tik atliktų jiems pavestas pareigas, bet kad savo gerovę laiko aukščiau srovinių ir bet kokių politinių rei
į džia žinią, kad Lietuvoje,
darbu prisidėtų prie mūsų organizacijos gerovės ir kilimo. kalų. Tai yra teisinga mūsų organizacijos kryptis, nes
Į kuopa įstojo naujas na-/ Kaune, spalio 3 d. mirė jo
Buvo LDD susirinkimas
Slys Vizbaras. Kitas susiiin-’ motina Vladislava Milkaus- Mes e>ame įsitikinę, kad didžiajai mūsų šeimai — SUSI SLA apjungia įvairių politinių įsitikinimų bei pažiūrų
lietuvius.
Lapkričio 25 d. buvo eili-jkimas bus sausio mėnesi. ! kienė - Klusaitė, sulaukusi VIENIJIMUI — bus naudingiausia, jei bus jo Taryboje:
nis Lietuvių Darbininkų dr-,
’’ 82 metų amž.
Todėl mes, žemiau pasirašiusieji, be jukins abejonės,
FOVILAS DARGIS — prezidentas,
jos narių susirinkimas. Drau"• LDD skyriaus istorija jau
..
. . „T .
į SLA pildomąją Tarybą kviečiame NOMINUOTI tuos
ALEXANBER CHAPL1K — viceprezidentas,
gijos atstovai kituose centri- i paruošta, ir tariamasi spaus- ' Radijo valandėlės Lietunarius, kurių pavardės nurodytos šio pranešimo-laiško
GENEVIEVE MEILIŪNAS — sekretorė,
vių Balso“ redaktorius ir
niuose sambūriuose pain dinimo reikalu.
pradžioje.
EUPHROSINE MIKUŽIŪTĖ —iždininkė,
j y
1 pranešėjas Stasys Garliausformavo. kas ten yra daro
JOSEPHINE MILERIŪTĖ — iždo globėja,
—.— ------ '—‘ kas gavo liūdną žinią iš Lie
ma.
A. S. Trečiokas, 84 kuopos fin. sekretorius. Oranjje, N.J.
CHRISTINE AUST1N — iždo globėja.
tuvos, kad ten spalio 28 d.
Marijona Zdankienė. 40 kuopos finansų sekretorė, Pittsburgh. Pa.
D r. DANIEL DEGESYS — daktaras kvotėjas.
Steponas Briedis, Altos ' JETLYO5 ŽEMĖLAPIAI ! mirė jo tėvas Mykolas GarMilda Anesta, 175 kuopos finansų sekretere. Dorchester. Mass.
luriine ue.uvos žemėla- i liauskas.
centro iždo globėjas, daly-,
Nors trumpai pažvelkime į mūsų rekomenduojamus H. čižauskienė, 134 motery kuopos pirmininkė. Chicago. III.
■
i
vavo Altos suvažiavime Chi- • ” — ;</ -• centų uz u2.j"į
asmenis ir jų veikią.
P. B. Balčikonis, 50 kuopos fin. sekretorius. Binghamton. N.Y.
;
Jūros šaulių balius
eagoje. Suvažiavimas buvęs sulankM(»rra-,'į
Povilas Dargis, SLA prezidentas, yra gimęs Lietuvo- Alfonsas Braziulis. 14 kuopos pirmininkas, (leveland, Ohio.
• Jūros saulių Švyturio kuo- je. Studijavo teisę Lietuvos ir Amerikos universitetuose. Bronė Spūdienė, 335 kuopos pirmininkė, Xew York. N.Y.
i pos lapkričio 10 d. Lietuvių Dabar P. P. Dargis eina atsakingas pareigas Pittsburgho m. Stanislovaitienė. 35 kuopos fin. sekretorė. Wilkes-Barre. Pa.
PELNINGIAUSIA KAPITALO INVESTACIJA
i namuose suiuoštas balius apygardos teisme, jis per 40 metų Pittsburgho mieste ve- Juozas Krasinskas. 57 kuopos iždo globėjas. VVorcester, Mass.
t praėjo sėkmingai. Į ji atsi- (ja Lietuvių radijo programą. 1944 m. P. P. Dargiui teko Nellie Bayoras, 7 kuopos fin. sekretorė. Piltston. Pa.
Stepas Zobarskas neseniai paskelbė spaudoje planą • jankė per 100 žmonių
pirmininkauti organizuojant ir surengiant Amerikos Lie- Antanas Diržys, 5-tos apskrities pirmininkas. New York. N.Y.
išleisti didelį ir jau paruoštą veikalą — ”Fifty years of j
tuvių Tarybos seimą. Jis yra Amerikos Lietuvių Tarybos E. Petraitienė, 226 kuopos finansų sekretorė. Chicago. III.
Lithuanian literature“, kuriam reikalingas mecenatas su' šiame vakare buvo pa- Centro valdyboje ir kaip ALTos atstovas buvo delegaci- Dr. Anthony Kapoezv, 43 kuopos veikėjas, So. Boston. Mass.
dvylika tūkstančių dolerių. Lietuvių Rašytojų Draugijos į gerbti ir apdovanoti 60 mejose ir lankėsi pas Amerikos prezidentus Harry Truman ir paul šūkis, 14 kuopos fin. sekretorius, ( leveland. Ohio.
vaidybai tasai veikalas yra žinomas ir didžiai brangus. Jo , tu sukaktuvininkai kuopos John Kennedy. Povilas P. Dargis yra SLA narys nuo pat Antanas Andriulionis. 308 kuopos pirmininkas. So. Boston. Mass.
išleidimas ir paskleidimas pasaulyje turėtu rūpėti kiek- šauliai: kuopos pirm. Mykot
tu-z.u, vut
,
,•
. , •
...
*■ 1
. jas Vitkus vicepirm AJfa
at\5kimo i» Lietuvos. Jis čia Pitt>buighe 1929 metais K. J. Mačiukas. 260 kuopos finansų sekretorius, ( hieago. III.
V
T^ptnvin Rainiu rh ano-Uns nn-* Šuk.vs ir Šaulys Simonas l’kūrė SLA 353 RUopą, kul iai ir iki šios dienos pirminin- Jurgis Žilinskas, 104 kuopos pirmininkas. Pittsburgh, Pa.
L ...
-t
*.' i' n
Blaskcvičius
kauja. Šiuo la.ku jis yra SLA Pildomojoje Taiyboje ir gar- Juliana Andriulionis-Comtev. 7-motėm kp. pirm. I'iitsbur.h. Pa.
rys. tremtyje laba! pasižymėjo knygų leidimu angių kalba.;
•
i bjngaj ejna su
ident0 pareigas.
Jis jau yra išleidęs 41 veikalą ir kelis jų turi paruošęs. Tai! šau,& v&a KuĮbukjenė
' Aleksandras Chaplikas. viceprezidentas, gimęs Lietuvisų mūsų dėmesio vertas žygis, kui į atlieka vienas zmoUrbšaitienė ir Ada voje. 1932 m. jis baigė Massachusetts Institute of Technogus be savo spaustuvės, be vertėjų kolektyvo, be žymes- Telyčienė jiems prisegė po logv. Įsigydamas inžinieriaus diplomą. Jis yra buvęs
nės paiamos iš visuomenės ir dar apsunkintas pilna savo baltą rožę ir apdovanojo ALToi Boston., sky, iaus pirmininkas. Ameiikos legionietainybor našta.
i
.
. ,
riu posto komandierius ii- So. Bostono Lietuviu Piliečiu
Stepo Zobaisko knygų leidimas anglų kalba išreiškia vertingoms dovanomis. Su- (;,.‘au?ijos pi, mininkas. Jau daugiau kaip 20 mėtį jis (lai
tą visuotini musų troškimą — i pasauli isiveržti su tautine ' giedota Ilgiausių metų, pa- buojasį mūgų Sasivienijime. Jis
buvęs SLA kontl.olės
kūrvba Tarn1 io išleistu
knvsru an^Iuų kalba 25-kio« .tenka
sakyta giaziu kalbų:
sve- ,
• •• • ei t ,
i •
-- i
• ••
• • • t
. ' f
j I ėi„c antarnavn
\an1ė^ komisijoje. SLA skundų ir apeliacijų komisijos pirmininlietuvių literatūrai. Koks tai svarus vieno žmogaus inasas. «u- aptarnavo seses saules,. kas, o (Iabm.
gLA 2 ros apsk).ities pil.mininkas A |
i dvasinį musų lobyną. Tos knygos gi jo Many land ieidyk-1

y,'ę{ems

ios vardu pasklinda visame pasaulyje. Mūsų kūrybinis’.
1 , ..

.

.

,A

--

apsilankiusiems Chaplikas vra kupinas energijos ir darbštumo. Dabai eina '

C

ir šio vakaro rengėjams

ęr a lūltb/mr ;<

!

pi i- oEA i įldomo^ius i ai v bos viceprezidento pai eigas.
,
< Į
Genavieve Meiliūnas, sekretorė, vra gimusi Latvijoje.!

pajėgumas plačiai atveriamas kitataučiams, ir tuo palių- minJnkas M
dijama, jog esame verti laisvės............................................ į kė padėką.
į 1936 m. Liepojoje baigė Komercinį*institutą, vėliau stu- [
Dabai tinis Zobarsko užmojis pateikti pasauliui pa-.
: dija v o V.D. universitete Kaune ekonomiją. 1946 m. atvy-Į
čiu> būdingiausius mūsų grožinės liteiaano^ pa\\z.lžius,, Nauj'ųjųmetų sutikimas ! \o j Ameriką ir tais pačiais metais pradėjo dirbti SLA;
sukultus pei paskutinius 50 metų, tui i y padniros reikšmės. į
. .
| Centro įstaigoje New Yorke, N.Y. Per 27 metus ji dirbo'
čia kitatautis viename gabale gaus tai, kas lietuvių lašti-į
1CIP; x.
. rne
visus SLA Centro ištaigos skvriu darbus. Genovaitė Mei-1
joje geriausia. Tai pamažu pereis į enciklopediniu? hei i-1^lsJ^^ais ren
gia Dariaus ir Girėno kiu- į
P’iklauso SLA 126 kuopai Nevv Yorke ir toje kuo-Į
antologinius kitų tautų leidinius su didžia nauda visiems. bas su Lietuvių namu drau-iP°Je eina vicepirmininkės pareigas. Ji priklauso Karių!
Bet tokiam veikalui išleisti Stepas Zobarskas j,rašo gija. Grieš geras orkestras.! m°terų draugijos „Birutės“ skyriui ir Nevv Yorko Moterų
dvylikos tūkstančių dolerių. Kai kam tai gali atrodyti gąs ' automobiliai bus saugoja-' klubui. Dabar Genovieve Meiliūnas eina sekretorės narei
dinanti suma, tačiau ji yra įmanoma. Mecenatystės sritis mi. o mūsų patyrusios šeimi-! gas SLA Pildomoje Taryboje.
kultuiiniams tikslams mūsuose nuolat plečiasi ir Įvairėja, ninkės paruoš puikias vai-Į
Euphrosine Mikužis, iždininkė, yra gimusi Ameri-?
Staiga atsiianda kultūros entuziastų, kurie pakloja žy-pe§.
: koje. Ji baigė University of Chicago gamtos mokslų fakul-f
mias sumas savo pamėgtam objektui įgyvendinti, čia Į
i tetą bakalauro laipsniu, toliau studijavo teisę ir baigė in-1
taipgi prisimintipasir Lietuvių Fondas —pagrindinis mū-; Vietos užsakomos Dariaus; vestavimo kursus.. E. Mikužiūtė yra CPC International Į
sų kultūrinių reikalų rėmėjas.
j ii Gii^o klubo srotainėje. j kompanijos Trademark skyriaus vedėja. Ji išbuvo Ameri-j
Stepo Zobarsko naujausias užmojis šaui:\iaM' skubios | e
ai a pas
Į)0Sę|jj
caff0gsskyriaus
j<yrjausse
j<retorg d
aUgiau ;;
ių yi arv
aryoos
Chicagos
sekretorė
daugiau
1 .agalbos, ir rašytojai tikisi, kad ji ateis. Jei sunku būtų i dybos narius.
į nei 10 metų. o jo pirmininkė dviem atvejais ir dabar yra i
susilaukti vieno pilno mecenato, sį uždavinį galėtų atlikti;Ljctuvjjjco kaimo steigimas ALTos direktorė. Nuo pat įsikūrimo 313 kuopos ji buvo*
keli jungtinėm aukom. Lietuvių Rašvtoju Draugija nĮa^_j
j ir yra jos pirmininkė. Ilgus metus ji ėjo SLA iždo jglobė- į
niai kviečia visuomenę padėt išleisti Stepui Zobarskui mi-Į Lietuviško kaimo steigi- jos pareiga?, o dabar eina iždininkės pareigas,
nėra anglų kalba knygą, apimančią mūsų literatūros 50-mo reikalai gerėja. Lapkri-;
Josephine Miller, iždo globėja, yra gimusi Amerikoj,
metų plotą. Mes linkime, kad greit atsilieptų kilnus mece- jcio 11 d. Lietuvių namuose jj Eaigė komercinius kursus ir Eggert muzikos konservanatas, kuris suvoktų, jog dabar tai pelningiausia kapita-i įvykusiame susirinkime su- ĮOrija ir vra kvalifikuota pianistė. Ji vra American TraveI
lo investacija, nešanti amžinus procentus.
; nešta 26,000 dol ir dar 3.000 Service
Chicagoje vedėja į Mileriūtė yra SLA

v_
Kun.

„J _I_ 1_„_ dol.
Leonardas Andnekus,
i_______ a

duoti pasižadėjimai. Is
įmokejusjy išrinktas komi-

• . • Rašytojų
r, - x
••
;tetas, i„
Lietuvių
Draugijos
kurj■ sudaro:
t

pirmininkas

Jurgis

Baubi vvsJ Povilas Čėckus Li-

v- •
v
- a•• NT .
336 kuopos
iždininkė
ir.......
sekretorė.
Šiuo rnot11
metu ji
SLA Pil
.
Taiyboje
iždininkės
pareigas.
d om otoje
] e Ta
i t Ho i e eieina
n a ižd
mi n kės pareigas.

/

•;
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Christine Austin, iždo globėja, gimė Chicagoje, ten

Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti

BANAIČIO OPERA
'JŪRATĖ

IR

KASTYTIS“

•> -se
o-

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.

Chirago,

Illinois G0629

talapis ketvirtu
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Iš okupuotos Lietuvos

i
I

HARTFORD, CONN.

Kaimo Jurgio užrašai

KELEIVIO RĖMĖJAI

ROMANAI

Jie. be prenumeratos, dar
Kariuomenės šventė ir jos
Abraomas ir sūnus, pre•
aukojo:
trukdytojai
įauKojo:
mijuotas romanas, parašė

J. Byla. Chicago, Ilk, ir Aloyzas Bare nas, 206 psl..
Kiekvienais metais gau-1 j. Doba, East Hampton, N. kaina $4.50.
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
....
.
. , ,
| singesnėse lietuvių koloni jo-j y. —po 13 dol.
j Sunkiausiu keliu, roma
Ateinančių metų vasario tų taip, kad nebegalėtų nėjse taigi ir Hartforde, lap-’ E. Gerulski, Catskill. NJ nas. parašė Jurgis Gliaudą,
mėnesi bus išleista knyga, alsuoti...“
kričio mėnesio gale yra ruo-į Y., ir A. Kowatchewsky,' 251 psl., kieG viršeliai, kaiMirė V. Tamaliūnas
i Teatro gvardijos sąskrydis
vardu "Plain Speaking“ —;
šiami Lietuvos kariuomenės Bronx, N.Y.. — po 8 dol. laida, parašė J. Gliaudą. 406
“Atvirai kalbant“.
i Apie Adlai Stevenson’, atkūrimo minėjimai. Jie būJ. Grigulis, Chicago. III., na $5.00.
Lapkričio 15 d., eidamas
Lapkričio 17 d. Vilniuje
Trūmanas
yra
išsireiškęs:
na
atžymimi
iškilmingomis
— 6 dol.
80-sius metus, mirė nusipel* aktorių namuose buvo tradi
Ją parašė novelistas ir
Brolio Mykolo gatvė, roPo 3 dol.: J. Jurėnas, So.
niusio artisto vardu apdova* cinis teatro veteranų sąskry žurnalistas Merle Miller’is. ‘ “Jis niekada nesubebėjo pamaldomis, susirinkimais,
pa.-ašė Eduardas
Boston. Mass, A. Charnaus-Į mana
> bendrauti su žmonėmis ir konceeretais.
notas Vincas Tamai
dis.
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
1961 metais ir 1962 metu!
ky, Hollywood. Fla.. C. Gaubūti jiems lygus. Šis vyras
....
,.
1926*1940 m. buvęs aktoriu
pradžioje turėjęs visą eilę būdavo per daug užsiėmęs S?"1’? karta V?
t1".: čius, Fremont, Wisc., K. Ša liai. kaina $6.00.
mi ir režisieriaus padėjėju
Iš profesinio teatro pradi pasikalbėjimų su buvusiu
Agonija, j omanas, antra
Kauno teatre, o vėliau Vil ninkų, atėjusių Į sceną dar prezidentu H. Trumanu li galvojimu, ar jam eiti i iš- 'lm!nke’ kalį<mU^ i181?1^1 šaitis. Verdun, P. Que., G.
vietę, ar ne?.. Jis nesugebė- kal;ai 1918-1- metais jvai- Leveckas. Westwood. Mass. nsl., kaina $5.00.
niaus teatre.
prieš 50 metų, belikę 8. Pir tuos pasikalbėjimus užrejo
vesti rinkiminės propa- lluose ritintuose n zuubuti- P’
Chicago. Ilk.
Kiauros rieškučios, romąmininkės N. Vosyliūtės-Dau- kordavęs ir užrašęs.
gandos
1952
metais,
o
1956
nese
k
?
vose
kovojo
ir
ap

E.
Maciu.aitis.
.
auga.uck,
.
nag
, p3ragg Antanas MusteiMirė L. Klemas
guvietienės kvietimu tylos
motais ji ištiko dar didesnė
W"kl*«so- Conn., P. Gaidele, Toionto,,
959 psl.. Raina $4.50.
minute buvo pagerbti po
Šiomis dienomis daugely nesekmė, kadangi nieko ne'£■
®
dabai,
kai
Lietuva
Ont.,
F.
Purpetnenė,
Brock-1
Lapkričio 22 d. Marijam- praėjusio sąskrydžio mirę Amerikos laikraščiu ir žur
pasimokė iš pirmojo patyri-: vel
kai lietuvis te- ton. Mass.. A. Butkerait. I Vytautas Alantas, ŠVENpolėje (Kapsuke) mirė ilga- ą Vainiūnaitė, J. Byra ir V. nalu buvo išspausdintos vie i__ «
. vyneje terorizuojamas ir bu Terra Altą. W. Va.. A. Slė TAKAG1S, n torinis roma
mėtis Rygiškių Jono gimna Tamaliūnas. Pasak “Litera nur ilgesnės, kitur trumpes mo
nas, I dalis. 405 psl., kaina
vę laisvosios Lietuvos kariai nia. Worcester, Mass.
zijos mokvtojas, skautu vei- tūra ir Menas“ koresponden- nės ištraukos iš tų pasikal
Po 2 dol.: A. Vitkauskas. minkštais virbeliais $5.00.
Kai 1960 m. John Kenne dabar okupanto niekinami,
kėjas Liudas Klemas, 71 m. j tą E. Jansoną, daug kas pri- bėjimų. Trumanas nemėgo
J. Kralikauskas,
VAIŠ
Wil!ow Spring, Ilk, A. Ko
amžiaus. Velionis Ameriko-i siminęs A. Puškino žodžius: diplomatinės kalbos, todėl dy kandidatavo i preziden-! m?s čia niekieno, nevaržo valskas, Kev.ana. Ind., P. VILKAS, premijuotas ro
te. Trumanas baiminosi ne
P»™lo™e tokiais-sukakje paliko seseri O. Audėnie- j "Vienų nebėr, kiti — toli
ir
čia jo pasisakymai yra to to, kad i Baltuosius rūmus g) minėjimais perteikti Račkauskas, iš Dorchester, manas, 254 p-k. kaina $4.50
ne ir broli Adolfą.
nuo musu
Pranas Naujokaitis, PA
kie “riebūs“, kad net ištisus gali įžengti ir popiežius, bet' Lietuvos laisves idėjų pnau- Mass.. M. L. Balčiūnas. Det
SISĖJAU
ŽALIĄ ROTĄ,
i
roit. Miehigan. V. StankausPagerbė Kazį Binkį
Negalėję atvykti Į sąskry metus po jo mirties (Truma kad ten galis Įslinkti ir John1 £anciai kartai.
kas, Cleveland. Ohio, P. 232 psk, kaina $4.00.
di. atsiuntė telegramas. O nas mirė 1972 m. gruodžio Kennedy tėvas Joseph:
jautas
Lapkričio 18 d. Lietuvių Furmaa vičius, E. Hartford.
. ZfGBLapkričio 19 d. Vilniuje . ”tje kurie susitiko, buvo lai mėn.) buvo delsiama juos
yra
j
klube
vietinis
L.V.S.
Ramoro
manas
“
Senis
Joe
Kennedv
Po 1 dol.: P. Žriaitis, iš
respublikinėje bibliotekoje mingi, žvalūs, energingi, tar skelbti viešumai.
Sidatoks sukčius, kokio kito vi-; vės skyrius surengė tokioj Grand Rapids, Mich.
buvo surengtas literatūros si pečiu neslėgtu sunkiu ak-į
,.
,
,
. .
Čia yia keli buvusio Amevakaras ”100 pavarasių“— tarinio gyvenimo metų našKazio Binkio 80-sioms gimi ta. Ju žvalumo, dvasios šili-! "T'"'“T ? grazbylysmo metinėms paminėti. Pri mos, optimizmo, humoro įtes
siminimus apie K. Binki pa galėtų pavydėti ne vienas“
arkevich. Cumberland, ’
eilios, 2a ± psk,
Trumanas atleido MacAr- pirko Vakarine Virginija. ‘ mas
pasakojo rašytojai J. Grai- jaunesnis kolega“.
$4.5u.
thur’a is vyriausiojo vado i Aš nežinau, kiek iam tas! doti Amerikos ir Lietuvos,R.T._ 50 centu.
Vejas lekia lyguma, ■omą.
čiūnas. J. Būtėnas, A. Miš
v it-■
pareigu Korėjoje už admi-f kaštavo: šis šykštus senas himnus, atsistojimu pagerb-! Visiems aukotojams tari
Juos
sveikino
kinis. Binkio sūnus. Dalyva
nas, parašė Aloyzas Baro•n
i nistraefios politikos, kuria- kalės vaikas nemokėjo dau-jti žuvusius karius. Jis api-!mc nuoširdų ačiū.
...
.. .. x. . , O1„„ negu buvo verta
vo ir Binkio žmona, kurios ministerijos, teatro draugi .,
nas. kaina $4.00.
j budino musų kariuomenes;
Administracija
prisiminimus paskaitė S. jos atstovai, Kauno lėliu, A-i buv? t”*1“"8 spiesti ka-j Kažin, kur dabar būtu jeikšmę. jos nuveiktus dar-i
Andrius Valuckas
NEkademinio dramos taatiu i r0- krlt,kavlm«:
Nosevičiūtė.
MUNO OsitNf-s
o ii
romanas is
. prezidentas Nivonas. jeigu , bus, pagerbė minėjime daly-1
delegacijos ir kt.
suvalkiečių ūkininkų sukiii“Aš atleidau jj dėl to, kad: i;dristu panašiai prabilti a-'vavusius4 Lietuvos kariuoPo to buvo didelis dviejų
m., I tomas »> 80
jis nerespektavo prezidento pie savo oponentus ir juos menės savanorius, paskelbė
Mes atsto\ aujame organi- mo
dalių koncertas. Buvo skai Veteianams, atsventusiem autOriteto. Aš atleidau ji ne'taip charakterizuoti?
: koncerto programą-ir supa- zuotam terorui. Mes nepri- psl.. .’nuna $3.00.
tomi Įvairiu laikotarpių K. pastaraisiais metais savo ju- ^ėl to
jjs buvo kvailas
i žindino su solistais Irena pažįstame pasigailėjimo.
i
Antinus
NEKaimo* Jurgis
Binkio eilėraščiai, ištraukos biliejus. buvo įteikti Kultu-: kalfs sflnus koks jis ir bu_į
Deržfnskis.
MUr.O
II «- omas,
Stankūnaite ir Liudu Stuku..
iš poemų “Tamošius Beke- ros ministerijos Garbes raškai
pirmasis
baisiosios
komunis428
psl
,
$4.00.
ei.-*
ik HllVO
Abu dainininkai yra gi
O
puris“ ir "Kiškiu sukilimas“,! tai. Juos gavo Pijus AdomaA A5.?L„„..„i,, ’, NAUJA KR.DEMOKRATU mę ne Lietuvoje, bet pamilę
rezistencija,
tų slaptosios policijos
romanas,
priešingas bausti generolus. ’
p
S
’
suvaidinta “Atžalyno“ TV vicius (85 metu). Ivanas Jeigu jie būtų buvę baudžia-;
A
429 j-J.,
viršininkas
savo tėvų kalbą, gražiąsias
VADOVYBĖ
veiksmas ir ištraukos iš “Ge- Demidovas. Emiliia Grike- . mi, tai nuo pusės iki trijų)
Kietai; ' iršeliais, kaina —
lietuvių dainas. Pirmojoje
neralinės repeticijos“.
, vičiūtė ir Antanas Zauka ketvirtadaliu jų sėdėtų ka-į Krikščionių demokratų koncerto dalyje jie dainavo
$6,00.
’ (75 m.). Jadvvga Jovaišai-1, Įėjime...“
Aloyzas Barokas
sąjungai, norint visuome- Įvairias lietuvių kompozitoTai atliko akademinio ;
- Olekienė (70 m.). Bro- :
TA, IR
pre
; nei greičiau pranešti apie rių dainas, o antrojoje —odramos ir jaunimo teatrų n£ Kurmvtė (60 m.) ir Ge-; Apie gen. MacArthur’o savo veikla ir beturint tiktai perų arijas. Abu jie yra pa- (
mijuotas romanas, 27y psl.,
aktoriai bei Aktorių narni} novaitė Sabaliauskaitė (50, bandymą vesti savarankis-i žurnalą “Tėvynės sargas“, siekę aukštą dainavimo ly-;
skaitovų sekcijos dalyviai, j metų).
'
Pragaro vyresnysis,
pre
; ką Pacifiko politiką Trumą-, tenka kreipti Į kitų spaudą, gi. ir klausytojai jiems atsi- .
Atsitiktinio
kareivio
užramijuotas romanas, parašė
nas pasakė:
į
dėkojo karštais plojimais. 1
O lapkričio
4
d.
K.
Binkio
;
Nuoširdžiai
buvęs
sveii
šai.
J.
Janušico
atsiminimai,
Vytautas Volertas, 273 psl.,
.
-----------. _
. štai lapkričio 18 d. Chi-.
kama $o.00.
gimtosios sodybos vietoj ati-j ]ęjntas aktorius Juozas Lau“Aš apie tai ilgai galvojau cagoje buvo krikščionių de- Atsilankiusių Į minėjimą 127 psl., kaina $2.00.
Nemunas teka per Atlan
dengtas didžiulis laukų ak- • cjus, kuriam lapkričio 23 d. į ;r priėjau išvadą, kad jo gal- mokratų konferencija, bet būtų buvę daug daugiau, bet
Stepono
Strazdo
eilėraš.
muo su Įrašu, prikalta pa- ?Uėjo 80 metų amžiaus. Jis* voje ne viskas tvarkoje. Ir apie ją dar nieko nerašė nei lietuvių parapijos klebonas
tą, Vytauto Alanto 5 nove
čiai,
159
psl.
kaina
$2.50.
lės, 263 psk, kaina minkštais
minkime lenta prie senojo vra sukūręs apie 200 vaid-į nė vieno nebuvo arti jo. ku- Draugas, nei Darbininkas, kun. J. Matutis beveik tuo
I
mokyklos pastato, kuriame menu.
viršeliais
$3.00, kietais $3.50
t ris būtų stengęsis ji nuo to Tik iš Naujienų lapkričio 21 pačiu metu buvo surengęs; Murklv< am’-aka vniknm
poetas mokytojavo 1916-19;
i sulaikyti. Jis savo štabe ne- d. sužinome, kad tokia kon- parapijos pamaldas. Įpusex ”\nfpniic GioHn'nc’ kis. 259 psi.. kaina $4.50.
metais.
i įdomus buvęs pirmininkės’tui.ėj0“ nė vienokurignebū. ferenciją buvo ir ka ji nu- jus koncertui, keliolika “su-, KaL ,
Birutė Kemėžaiie, SU
<1 io
’
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
2 metu veiklos pranešimas.j tų jam bučiavęs užpakalio..' veikė.
į sipratusių“ lietuvių moterė-;
psI“ Kaina
I iškilmes susirinko daug 'jis buves trumpas. “Ji kai
psk,
kaina $4.50.
!
.
.. . Tr . ,
i liu demonstratyviai išskubę-į 1 „j •
i1-ii Is pirm. Algio Kasiu.aiClOi - ‘i. pamaldas.
.
id. ”
j
Juodojo pasaulio sukiii- M‘NLA U GO
vietos žmonių, iš kitur buvo. bėj0 apie buitinius dalykus
N UžUD YGenerolas Dvvight Eisen- ' pranešimo sužinota, kad są-;
pam. aS* ,, ,
,, ! mas, parašė Stasy? Michel-. MAS, Juozo Ktaiikausko
atvykę rašytojų, aktorių ir; — vienam išrūpinta pensija. hovver’is, Trumano
Ramovėnų valdyba suda,
TT . Iklun,u , junga palaike tamprius ry-!
' sonas, 12/ p»L, kaina $2.00.1 premijuotas romanas, 246
— telefonas, trečiam
kt. atstovai, o taip pas S.,
Į
ro
žinomi taktiški visuome
^e. buvo sdpnas II-jo pašau-) šiu§ su giminingomis kitų;
Rimkienė ir sūnus.
, nadėfa sunkią gyvenimo a- amo kai o vadas, o vėliau — įauįa organizacijomis; kadį nės veikėjai, tad visai nesupsl.
*'.’3
Tikra teiaybė apie Sovietų Į
D,
Nendrė,
AIDAS TARP
..
. .
. _ . . „ . ‘ kimirka“, rašo minėtas ko- bailys dėl to, kad nepilesta-; gu Lietuvos laisvinimo veiks- Į prantama, kodėl Įvykdytas Sąjungą (parašė J. Janus i
Lietuviai grojo Tulpių saly.
ndentag>
toks skaidymasis
McCarthv, j niais santykiai buvo
ravo senatonaus
kis), 96 psk, kaina 50 centų. į
roinanasi
.......
365
psk
Rama $o.
.
.
,
.
.
'
;
visi
parapijos
pastatai
vIš Olandijos grižo Sau-! Kitiems pirmininkės pra- raganų” medžioklei val kad tarpgrupiniuose santv-,.a
lėšomį statvti į,.
Kunigų celibatas, p.
parašė! Atlaida pavėsyj* roma>
džioje. ieškant raudonųjų.!
liaus Sondeekio vadovauja- nešimas
atrodvti
e su kitom politinėm;
j pa,.apiia Iietuvi;kį.
kun. Fox, 58 psk. kaina 25) naį5 parose Ponias Abelkis,
mas Čiurlionio meno mokyk,
kukk]s bgt veteranaj O Trumaną yjiatingai suer-; srovėm su^venta gražiai, j peniau |jetuviai
centai’ 467 psi. kaina kJ.OO.
. g;80 va,
0
los styginis orkestras, kur; tafoVmošinlžiai dėkoje sek- žino Ike laiškas Armijos bendradarbiavimas su ,ų;(!as
j VIURKL Y š, A. Giedriaus
jis per 14 dienų turėjo 18 cijos tarvbai „jos, buv0 aiš. štabo viršininkui gen. Geor vadovybėmis buvo sklandus, dabal. 9;00 va, ,.rto LB val
Ar buvo visuotinis tvanas į
apysana, L3C psl,
kaikoncertu. Juose buvo groja-j ku — tai ne smulkmenos, o ge Marsh alfui, kuri jis pra išskiriant tik... LFB (Lietu- ----na .........
. $1.80.
mi ne tik Vivaldžio, Mocar-' kasdieninio gyvenimo reali šė atleisti ji iš pareigu, kad! yju p,-onęo Bičiuliu. Kel r.), dyba lankėsi pas kleboną ir 64 ps?., kaina 25 centai.
Aidai
ir
tesenai,
premito. Paganinio, Čaikovskio,' jos, itin reikšmingos garbin galėtų įssiskirti su savo; su kuriais santykiai, deja. aiškino, kad lietuviai pagei
Žemaitės raštai kares me
juotas
romanas,
paraše
Vadauja
vėlyvesnio
laiko,
bet
bet taip pat Čiurlionio. Dva- \ go
m amžiaus
amžiaus suiaukusiems žmona Mamie ir vesti britų! buvo šalti, bet irgi ne dėl klebonas to pageidavimo tu, 126 psk, kurna 50 centų j cys Ka
ir.as, .o-± psl..
moterų armijos karininkę; LKDS CK kaltės, su LFB
nono ir Bajoro kurmiai, ku žmonėms“.
s
Kama
$o
0o»
Kay Summereby, buvusią jo;(Ia|. ankį^au'£KDS CK ban-i nesiteikė patenkinti. Tiesa,
rie ten skambėjo pirmą kai
Eilės ir straipsniai, 95 psl. j
Aloyza Baronas PAVAjis vra labai išdidus, bet tas
soferę
n*
sekretorę.
,
(
,
es
sueiti
i
ryšius
ir
išsiaištą.
Liūdnos tos tenykščio kasĮ SARIO LIETUS, 26) psl.
majestotiškumas šiandien kaina 25 centai.
kinti
nesutarimų
priežastis.
Orkestro vadovas “Tie-; dieninio gyvenimo “realikaina rr inkštais viršeliais
yra jau puse šimtmečio pa“Taigi,“ sako Trumanas, , . „... ...
Žalgirio mūšis, parašė di
Bl™ha' "TV ! A' S(W‘Ssos“ korespondentui pareis- į jos“ net garbingų teatro ve- "Marshallas jam atsakei
r.
.
„
.
o - "2.59. kirtai' $3.75.
Daugirdsitė
Sruogienė.
2i
1 cyvENi-'O VINGIAIS,
kė, kad esąs gastrolėmis la-įteranu. jeigu telefonui Įves- laišku, kurio aš nenorėčiau;In
8 . 'n a i'ų
Turint galvoje dabartine
;dr p Kaivaiiytės-Karveiiek''>k«T^
bažnyčios padėti, ar nebūtų!1 psl.. kaina oi) centų.
bai patenkintas.
1 ti reikia prašyti Veteranų nei kada matyti. Jis rašė, jeiiT"
•
v
i
j
i
•>
Kintams
duvusi
sdicci
ii
ien
Po koncertų i užkulisius j sekcijos pagalbos!
o .
..
t. tos?. 3K0 p$k. kaina ..$3.50.
Eisenho\vens bandytų tatai T
, . .. ,
, klebonui J. Matučiui pra
socializmas ir religija, c.
-r • »
,
...
........
.
iLKDS
neradusi
tinkamo
at

,
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,
i •
I
Dail’ninko zmor.a, romąateideve įvairaus amžiaus iri
variu pagalvoti, kad jis savori3i Vandervelde.
daryti, tai jis ji ne tik atleis-1
24 psl., kam:, nas.
nas paraše Juo,ai Tminis,
• piauna
•
-r
. įs
•* armijos,
•• ūbetx ir
• padarvj
garsio, nes Jji Bičiulių ran- veiksmais
profesijų žmonių. Vieni reiš-į Sąskrydžio dalyviam Vil tų
saka.
ant į 10 centų.
kaina $5 00
kę susižavėjimą netikėtai i n’aus
ir filharmonijos
kurios nori sėdėti?
I Centro komitetą išrinkaukštu jaunųjų atlikėjų artistai surengė koncertą,
Vaišvilka s. romanas, paDemokratinio *ociahzrrx
A. Kadagys
ti:
Vladas
Šoliūnas,
Pranas
(
meistriškumu, kiti stebėjosi. Ę° j° buvo draugiška vakapradai, (S Kairio įvadas) 'i rase jup8i Ki y kauska3,
(Povilaitis. Juozas Paskųs.)
kad jaunimas (15-17 metų) rienė.
ka psl.. kaina
t.in. 50
KO centų.
n.„n,
i 234 psl.. kaina
64
priemones, kaip gerinti par- Adomas Viliušis, dr. Aldona)
Rene Rasa, M^iLĖ TRI
gerai gio ja tokią sudėtingą
DOVANA JAUNIMUI
Posėdžiavo
partijos
Socialdemokratija
ir
ko

tinių
organizacijų
vadovaRugienė,
Leonas
Pabudins;
KAMPY, 219 psi. kaina $3.progiamą.
į
vimą. vykdant Sovietų S-gos, kas (visi iš Chicagos) ir A.
munizmas (K. Kauskio). 47) 3.50.
* * *
komitetas
komunistų partijos XXIV-jo)Pautienius (iš Clevelando)., Parkas anapus gatves,— psl., kaina 25 centai
Nuskandintas žiedas, 15
Respublikinės premijos,
Devynerius
metus
nirmiP
rern
i.'
uo
^
a
apysaka
iaunilaureatui skalptoriui Rober- Lapkričio 22 d. Vilniuje suvažiavimo nutarimus. Pra_AtsKirai sudėjus, jų kaina novelių, parašė Juozas Turi
mui.
parašė
Danutė
Brazytėtui Antiniui suteiktas Lietu- buvo susirinkęs posėdžio nešimą tuo reikalu padarė ninkaves Algis Kasiulaitis
k-rins $11.40. bet visos kartu par nis, 200 psl.. kaina minkštais
vos nusipelniusio dailininko komunistų partijos centro centro komiteto antrasis sek-Jei parijusios sveikatos at- ^nuoKiene, iod , m.. Kaina duodamos už $2.
viršeliais $3.00, kietais —
$3.00.
komitetas. Jame svarstė retorius V Cha ražo vas,
jsisakė kandidatuoti.
garbės vardas.
A..SONS OF A B1TCH“ ARBA “KALĖS VAIKAI“

i

12 knygų už$2
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i

į

KELEiyiS, 50. BOSTON
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i
Vyras demokratas seimo- >,
didelis
Kas skaito knygas, tam
Tuščia galva
je
sudaro
palankias
sąlygas
netrūksta geriausio draugo
sunkumas.
* * *
!
moters
diktatūrai.
I
ir išmintingo patarėjo.
Buvę ir būsimi renginiai
Vėjas
Sokratas
VeJ" gluosniuose,
gluosniuose, gluos
giuos-
i
Kovoje su priešlaikiniu
niai
vėjuje,
du
stebukliniai
* Giuodžio 2 d. Šv. Kaži-; Jei svetima galva gyvensi
l,vėjuie’ dU**------------------------------------------senėjimu didelės reikšmės
mielo oaraniios <alėie Mo-’» •
• 8 .
’ vaidinimai, paiase Algirdas
ni-,™ s ac
ar
s . turi šakota veikla, linksma,
mieio paiapijos saieje .uo tai savo rankomis turėti za-i..,,ų<h.>,>>is 196 nsl kaina1
j-.-i
terų s-gos 5-ji kuopa rengė) rija# žarstylL
")0
S
p&1” Kama‘1
°1
M
L' 1 H 1 džiaugsminga nuotaika,

Ką tik gavome

WORCESTER, MASS.

Pasikalbėjimas
’ Taikio su Tėvu

’
i

tariapis penktai

f FST 4 >

koncertą tos parapijos var-1
; gonininkui nuo 1920 iki
1953 metu velioniui Juozui
Žemaičiui pagerbti. Prograi mą atliko operos solistas
i baritonas Robertas Jakutis,
Worcesteryje užaugęs.

* Gruodžio 16 d. 2 vai.
popiet Įprastoje vietoje bu?
SLA 57 kuopos susirinki
mas. Jame bus nominuojai ma SLA vadovybė.

4/

■ ’ °*
Įsigykite teisininko P. Šulo j
Andromachai,—
GALIMA GAUTI
JIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS Juozo Tininio originali kū parengtą leidinį ’ Kaip suryba ir poezijos vertimai, daromi testamentai“, lai ia-! Keleivio administracijoje
Tęsinys 20
9S psl.. kaina $4.00.
oai naudinga informacijų galima gaut* Leono Sabai>Ul
J/vieuLv li.il L.
lt uA.ti
V i . ikV
Saulės šermenys, naujau- knygelė norintiems sudary- liūno "Sočiai Eemorracy in
..^1
lktfcV.4 U I . IUI iv>'
-ias Antano Gustaičio saty.
XxlAX CtiAK.
»dv»Urara.
inių ir humoristinių eilėraš- ti testamentą. Ten yra ir tes į Tsarist Lithuania, 1893—
. 1 VllOIi.it> l«kl tlVll .44 X JĮ i.4ll.4i4 4|.VL ■
.4l\V> l.ilu UlU'ublt J i OU s O įtart., iu rinkinys su dailininko tamentų pavyzdžių. Jos kai • 1904**.
*
Kaina $100.
-t . . . . Y
VlklCl Kilt .>llii44. Viktoro Vizgirdos satyrinė
ikOUCl \
L.’.uiC.” liCUutl
mis spalvotomis iliustracijo na — $3.00.
Laiškai

v

* Tą pačią dieną buvo
Lietuviu4, Piliečiuv klubo metinis banketas.

'r

1>CI 44I i. Iii rv i.L .iil4
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Įveiki

£>nėi

K < fj 1 i 4.~

'getiUi t I.iCjO gailos j.iKvill i.
.tuiuHUoiŲ
. Arba, įsi

mis, didelio formato, drobės
iršc’iai. kaina $7.00.
Lietuvis vargonininkas iš-

.iUivlC 1 M ual\KU riiOtlCl .il.-'ba •

spuįnii.iO a«.zvi.giu jvi .<as,i LU.ielll. hau £?-iuiuv.i.-'

ue-

’ivijoje. parašė Juozas Žileič’us. knyga gausiai iliustuota. 304 psl., kaina $5.00. i

Mano manvmu. dabartinė ivo nuimi ęs, bei. gėrėjosi dva
pasaulyje, argi r.eairodyu
ji vadovybė yra tinkama, to-jU i ta,
kiai bUTiHiltike gaa jo j
• dėl balsuodami rašvkimei
•...
Pasakėčios, pagal Krvlo-'
(i3 eik), <
Vytautas Petraitis, 217
Į i šias pavardes: Į prezidentus, ne iš dangaus?
t Povilą Dargi, i viceprez. A-j
pažiūrėję i ią u.ibką mo k“! psl., kaina $3.00.
t leksandrą Čapliką, i sekre-i ;;lškos ttoiijos
ir ve
torius Genovaite Meiliūnie-. ■"ajVue*-(>
prana>..-te_ apn
Veterinarinė medicina ne- i
triklaitsomoie
Lietuvoje,, j
ne. i iždininkus Eufroziną k.ul-ia d;ena kov;!,>, p..<lwh
Mikižvtę, i iždo globėjus4 visai nesudeiiiKuna. lūiduo k nu ’»aiašė dr. Stasys Jankaus-į
Christina Austin ir dr. S+e-į ištrauką: ''Ketoj gi tu ir tavi k:: , 338 psk, kaina $6.00. i
ti pono Biežio žmona ir i dak- s^‘ius būsite su n .nim. bet ir
pats pa
Vardai ir veidai mūsų kul
į turus kvotėjus dr? Danielių ^32 b
tūros istorijoje (Nuo MažvyDegėsi.
įduokime
ll u» illic ištikime
l^il.Mli <• . i S-mueij
» uiuvų iriT .
• OI •
1 \
*V; rtu su juo mylima’’ Jomianu
k kv liet ko L paiase
i VjHiui; nie pasaulyj >. ir su jais Stasvs Yla, 345 psl., kaina
Klubas rinks valdybą
p’ktą.ii Saulių. Ar tai sutinka su $6, ’
— Maiki, ar nežinai, kurj kinkęs po Washingtoną. vagalima rasti lietuvišką mūri- j žinės?
. .Rinkdami klubo 1974 me viduramžių tikyla s mokslu? Vi- J
ne. Žinoma, pagaliau (ne se-j
Šventas raštas. Naujasis
ninką?
1 — Tėve, taip blogai ne- tų valdybą, i pirmininkus sai
kančia
!' «• i Viii Idiena)
i VI irt
iie
I It vis
\ I I : uvo
t i \ > VU
drau<1 U- ’
*
,
•
,
■
.testamentas,
verstas
is grai— O kam tau toks mūri- bus. Yra apskaičiuota, kad balsuokime už senąji pirmi re mirties padety.e seo’yie.
’
, i •
katDOS. bot? psk, kaina ■
ninkas reikalangas?
• dėl arabų eksporto sumaži- ninką Kaži Tagmėną. I di rtildj'os pra<‘*kre: ir tini iie it i
$5.00.
— Nu. man toks murinin-' nimo Amerikos alyvos pri- rektorius rinkime naujus— oi tebe’aukia pr;sik*Hm‘.. kai
Sūnus pasauks i> kapo
kas reikalingas, kad man iš- Matymas sumažės apie 17 Edvardą Meilų, Antaną Ta žmogaus
visus. Betgi put artėti anksčiau
murintų lietuvišką pečių.
procentų. Greitas važiavi- mulevičių. Baziliauską ir išpranašautą besiartinanti Sau Karnavalo aikštėje, nove
lės. parašė Juozas Švaistas,
— 0 kam tau, tėve. rei-. mas sudegina daugiau gazo- Alg. Zenkų.
liaus sumušimą ir n.irti jua na
ganai nereikėjo jokias viršgant- 284 psl.. kaina minkštais
kalingas toks pečius?
'lino, tai dabar draudžiama
— Marki, tu nesi toksai važiuoti greičiau kaip 50 Patartina būti apdairesnėm tinčs galybės. Saulius juk buvo viršeliais $5, kietais—$5.75.
I
nusigandęs ir dčl to >:.uk' i pas
dūmas, kaip atrodai, ir tavo myliu per valandą, o sekmaraganą ir prašč-i jos pagalba.-,.
Nužmogintieji, Vilniaus ir
toks klausimas ne prie daik- dieniais uždarys gazolino
Nesinešiokite rankinukyje
Charles Wesley tv.r būt nega
to. Tu gerai žinai, kad da-1 stotis, kad žmonės negalėtu stambesnės sumos pinigų. lėjo suprasti, kaip rhaloros p Seinų krašto lietuvių išgyve
n nimai lenkų okupacijos me
nes per trumpą laiką Wor- oėjo po mirties gėr usius i
bar oilo pritrūko ir gal rei- toli savaitgaliais važinėti,
piK-ui-inis, .r b- o
: tai y parašė Petras Česnulis,
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
kės šaltoj stuboj sėdėti. Jei-{ — Maiki. tai durnas už- cestery iš moterų buvo pa256
psL.
kaina
$5.00.
.
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
gu žiema nebūtų labai šalta, i taisymas: tie. kurie norės to grobta 290 piniginių. Dau- Yra viULs kai ąvvt,limas Pasit
į
tai skrandą apsivilkęs gal ir Ii važiuoti, prisistatys pilną giausia tai daro barzdoti baigia!
įžymaus advokato, Seimo nario, mi
Napoleonas, Baltija. Ame
galėtum iki pavasario ištu tranką plastikiniu ar bleki- hippiai, kuriems padeda Rytoj tu ir tav sū-.ūs
nistro Vlado Požėlos labž i
rika, parašė Vincas Trumpa,:
pėti. Ale jei žiema bus smar- nių indu po 10 galionų kož jaunos trumpais sijonukais Ilsėsis su manu i ka; <)<<■.
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
Ne pragaro karčiose Žiauriose, 251 psl., įrišta, kaina $6.00.,
ki, tai senas žmogus gali ii j-as. prisileis gazolino ir ai- mergaitės.
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
baubas ir Sanavus pasiuks;
* * *
Parkas anapus gatvės,—!
su'šalti. Dėl to aš išfigeria-1
važiuok, kur tik nori. 0
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
,\epasmerkime, varguose,
__
vau, jei turėčiau lietuvišką! ’JŽ pinigus jie visada ras
Lapkričio mėnesi mirė uet meilingojo Jonatano dra u- premijuota apysaka jauni-}
gauti Keleivio administracijoje.
pečių, tai galėčiau parsineš-pteišena, katras jiem? nri- 11 lietuvių.
gysteje.
mui. parašė Danutė BrazytėiiKiybėje Saulius neturėjo jo
ti vieną kitą medgalį ir stu-1 mis gazolino i baku*. Būtu
>ki<
kio
-u Samueliu; jis Bindokienė, 156 psl., kaina
nėriau, kad duotu kažnam
bą pasišildyčiau..
Maironio parko pirmi tik susisieKinio
$3.00.
išgirdo bai>ą vieno ar dau
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
— O iš kur. tėve, tų med karui Gazolino tiek. kiek ninkas Kazys Adomavičius giau anų ”kaleji:ne esančią dva
;am išeina, ir tecrul jis va netoli ežero nusipirko gražų siu“, kanu uzsnminas nuo t .aUžkandis,
pasakojimai,
galių gautum?
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
no laikų t>uvo zn?,nijos ;ų>i.;audi- parašė Jurgis Jankus, 216 i
— Maiki. bijok Dieve, vi žiuoja. kada nori ir kur nori. narna.
sa Amerika pūstija malkas!
i
Pasinaudokite paskutine gera proga isigyti visas 4
Tik tu pažiūrėk, kiek visokių
’ knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
dėžių išmeta i garbičių, vi
sokių rąstgalių suverčia ir bet tas surišta su labai dauc entarosur džiaugiasi, kad sū- p’aduoua mums mintis, kad peri
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
JUNGO
pūdo, kitus sukapoja maši
Dienojant, 464 psl.
nom ir išbarsto pakelėse,
Penktieji metai, 592 psl.
kaip fertilaizeri, kad žolė ir
b
J
krūmai geriau augtu. O nu
Gana to junga, 492 psl.
Per tūią laiką brrtininkystė bi.-Į
eik i enikoki miškeli ir ten !kada suvarzvmas neansimo-.
i /o Įsigalėjusi N«.aj<-joj Anglijo
Teroro ir vergijos imperija
pamatysi, kad rąstai pūva. ka. Pet jie turi pinigu ir vi?
je ir Oaio bei vi oje Europoje;!
valdžios
taisvkles
i
savo
puSovietų Rusija, 3C9 psl.
I? tokio materiolo žmogus
oet dabar ji nyi - a ir jos vieu. J
galėtum pasidaiyti ir klum ;e nusveria. -Maiki. įie Ppar- , 1974 M. KALENDORIAUS • jžima spiritizmą , ir su juo tai] J
Pirmosios trys knygos yra atsiminimui. Autorius jų
| žili. ril<c.nvi/<I. > : ■ . < .
ikllll .. JiNČ-..'
pėms padų, ir kultuvių, ir duos visą gazoliną ir visa oiREIKALU
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžia: papasa
’ą tiems, kas daugiau jiems)
'ir barškėjimas, > jų Vieton alnet bričką susibudavoti.
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su save tėvu vežiojo drau.
...
, ,
. .
iranda aiėkiart yste ir b..nd\
para-j
— Tėve, Amerikoje nie sumokės, o lietuviški
^.,.
bo;cnrio
"Keleivio kalendoriaus
rna;tliailZL. ,s. Muso \ iešre v Tv r r*
i
<inLz\
/-> .1
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 19(L> m. revo
kas klumpiu nedirba ir brič ononvs
.
, _ net i,
' ..t 1974 m. neleisime. Kas už ji; >aties ir ai-asum meoomis "pikliucijoje, sėdėjo už tai kaitjiir.e, ragavo Sibiro kato’-gos,
švento Petro bažnyčia perle- j
yra sumokžjęS; to imo-Į -os
kom nevažinėja.
I* Ii SI H LipoU.-ivėliau
kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
— Maiki. tas neteisybė. bore nerralė- mnaziuo.i. A-. j^aja sumą įrašysime i pre-į ■J".1' I^yri OL v O *>c»\ O «*.L»1kC4^‘
clanartuiis pini;: dvasių Garbus
seimuose atkakliai gynė iakvę ir teisingumą ir Lt. Maža
Dabar Amerikoje ir mand- galėsiu ir visai sušalti, šta’ »i rmrriui'^!
numeratą.
Viuvę
i\<ii
tą
ūiojimą
mate
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
rios panos klumpes nešioja. vedluk ko, Maiki. aš noriu j Keleivio administracija
iaiizuotis ir p .daryti žmon
rasti lietuviška .mūrininką
i
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Ant mediniu padų jos aukš 11
, .
-.3
‘ūs ir neteise - t panaudodami
•
| ą Įgaliojimą.
puolusieji anKetvirtojoje knygoje K. Bielinis iabai vaizdžiai paša
tesnės pasidaro ir dailiau <ad man numurintų necių. Į
—
Tėve,
jei
visi
užsima-|
.
.
i
geiai
vis
dar
nori
pana
udoii
tą
atrodo. Tiesa, su klumpėm
į koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
jos negali zgrabniai vaikš nytų tokių malkom kūrena-* #bdi, arabai žibalo neduo-. galybę, žmonėm- tarpimnkaumokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių daroo stovyk
čioti. ale ir tas joms išeina i mu neči” tai ir malku neuž-; da! Lietuvoje mes nė neži-: jant, arba apsč.-m.mi juo. ir pa
las ir kt
tektu o be to nuo maikuirjnojome. kad tokie arabai* nedarni javo koutn.Iėnjr progerą. ba bemam rodos taip
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
ir sako: tu mane vykis, o angliu yra daug dūmų ir Į ant svieto g^eno, o puikiai-^lia piima tl... rjas;duod Aitų
aš negalėsiu pabėgti! O kas suodžių, kurie teršia orą. »gyvenome žagarais pasisil-įdvasių“ apsėdimui. Ka:j
__Koks čia. Maiki. teiši-; dydami. O Ameriką ims ir, ios pavergia san ką nors. tada'
dėl bričkų, tai ir jų čia grei mas!
Kai lapus ant stryto? arabai uždusins.
Į jau tokių valia lieka taip suluutai prireiks. Anava. man ro
z'1,1
~ai1 ’ir
?mapasta' Ia>1‘
iieLindctv om. *ai
ai būdavo!
outia>Oj — Tėve. dabar viso'. Lpa-i
. priešinti;
todėl .Jėzaus
dė gazietoie, kad visos Indi (iecindavom
jos gaspadinė ir viso to toks malonus kvapas, kad šaulio tautos ekonominiai, ĮU pUtarnavimns »uvo labai iver- Paskutinis — trečiasis—dokukrašto ministerių viršininkė tiktai uostvki. O paskui vis-' 'iena nuo kitos priklauso.; tin.-as velnių apsėstųjų jų die-ĮJ ment uotas Kipro Bielinio atsinose.
jau arkliuku važiuoja ir ta ka uždraudė. Girdi, ponams Tu tik paklausyk...
Kns dompe< Tie'-a.
nn 1
Maiki.
nenoriu
nė
klau

arkliuką važnyčioja dariP<>
smirda, negalima.
ęinsim vel*ui samdos. Kreipk’ i minimų bimas. Jis liečia mūsą
neprikiausomybės 1917-1920 m.
š’bio adresu'
toks abrūsu apsimutulioies 0 dabar. sako. jau rr fabri syti! Man reikia lietuviško
pečiaus,
ba
iki
kito
kaito
su

Utbiiani'-n
BiMe
Students,
galvą indiškas kučeris. Pa kam leis visokia 5Tnarve dekovas ir nepriklausomos Lietu
212 E. “rd St»-ep«.
lauk, Maiki, kai arabai ga- £rintl\ ° automobiliu ealėsi šalsiu ne tik aš. bet ir mano
Spring Vall?y. III. 61362.
vos gyvenimo pirmuosius metus.
žolina visai užrauks tai gal rors ir šunis plauku*5 svilin gaspadinė. Gud bai Maik.
Kaina $5.UU.
(Skt Ibimas)
ir Niksonas keršą nrkli pasi- damas važiuoti Vnh.-ii \.-i Aš turiu skubėti
ki
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NEW YORK, N.Y.

I MOTERŲ SKYRIUS '
LL1H

Teisės patarimai

J. Kazickaitė gavo premiją

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko aUaY.eW Yorko moterų žumakyti į Keleiviu skaitytojy klausiama teisė- lisČių klubas paskyiė 9 žuireikaiais. Tie klausiau! turi būti bendro nalistėm premijas, už pažyinfor-^i. pohgdiio. Khm.i.us ir lU mflinuS žurnalistinius lai-

.

JUOZAS ŠVAISTAS

.

..

,

.

skaitytojda.
į
Klausimuu praėoma siusti tiesius 4i*«v

Po šiaurės Afrios saule
(Ištraukos

iš

dienoraščio)

mejimus. Jų tarpe yra ir Jua-

Monastir. Skanes Palace. 1972 m. gruodžio 8 <1.

ragjusj geriausią istoriją iš

(Tęsinys)

aakymus apausdinsbae iiame skyriuje
/ Tz . , -a- *&’• *
rate
Kazickaitė, Ar žinių
Laidke rrfki,
kad «.U Keleivi.; gentflros ^d^

Buvo šventės

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Westbrook šeimininkės mo- ,.
vakal « mcs 'lsl v<kstam! uz ™.*f ’0'kur
kėjimą šeimos išlaidas su-’ kla “P“**
vasariene. Viską dar paįvairins
derinti su nupigintu doleriu 1 meniška programa. Dieną saulė smarkiai kaitina. Galima
(Tęsinys)
i vaikščioti su vasariška suknele, bet vakare oras yra vėsus.
Primintina, kad J. Kazic- ’ Šalta. Storas vilnonis paltas labai gerai praverčia. Keturi
— Tikrai, i .Lp toj giesmėj: ”Tyli naktis, šventoji
kaitė buvo karo korespon-j autobusai (mūsų autobuso šoferis vadinasi Ali, o vadovas
naktis...“ i ya, rmuu apuokui. O dangus, kaip gyvas, žėK!a usimas
liai“ nėra tiesioginiai suriš dentė Vietname ir ten su-* Mohamet) pajuda ir veža mus nežinia kur. Lauke tamsu,
iete zcri. i
..\.hgzdžių... Ir visos tokios ryšėios.. .
ti su akcidentu. Neabejoju, žeista. Ji buvo išvykusi ir i šviesų nėra. Mūsu viešbutis stovi atokiai Monastiro miesEm'ptą, karui su žydais pra
Seniai J,e.-u įu.i. ...
Prieš tris mėnesius mūsų kad ji nukentėjo, bet ne tei- sidėjus.
to, prie pat jūros kranto. Važiuojame netoli. Po dešimt
.Nei IS šio,"u ■
u, išsprūdo Dapkuvienei: .
jžentui atsi iko nelaimė? Jis sine prasme
minučių sustojame prie didelio degančio laužo. Kupranu
— Kaip gi tu r .t.;..'i, jei per naktis prasėdi prie gė-iVaira\o automobili ir ne dėl!
garis. Raitelis ir dar kelios tamsios figūros, tarytum vaiDėl žento ieškinio —
MIAMI, FLA.
’ .COiU
rimų!
- n
savo,k:!!“'s,'!uvoįv!ltasžays Tamstos esate perdaug
nes kai. Visi išlipame. Laužas rūksta. Dūmų kvapas. Deganig
Skau
p.’cka. u. nelauktu Įžeidimu smogė
ie Dap-, tomobilnj katastrofą. Šioje. kantrūs. Advokatui į™
į katastrofoje dalyvavo netl““'“T ‘t"’™.™ egi
Pirm°ji literatūrinė popietė &» šakos traška, ir kibirkštys lekia aukštyn. Praeiname
kui. Piktai ai :1c )C
: brvs i'i,t1>„» >iai vi*.n„ P1 ifahmal gieiciau reikalą,
1 kažkokį pastatą ir atsirandame kieme, kur dega dar keli
a L j .io kvailo priekaišto niekad nes
— E o ne
• užbaigti, tačiau dažnai bu-j y. Semaškos vadovauja- laužai. Čia jau kepamos ant iešmo pamautos avys. Tarytikėjau i.- iaet . i....
.». id
oi as savanoriškai ar girtuokliauda-;
girtuokliauda-; mažame
mažamečio vairuotojo kal na visokių kliūčių, ypatingai j mas Lietuvių Atgimimo są- tum milžiniškas baibecue. Paauglys berniukas padavinėja
j tės. Visų trijų mašinų vai kai yra trys vairuotojai pi jūdžio skvrius spalio 28 d.'
inas ten pra.-; -...
J ,
Tl , .
v. .
— kaip* vi a, šu pasakiau! Ar tu ten savanoriškai, į ruotojai buvo gana rimtai velti“; tai reiškia tris drau- Lietuvių klubo salėje suren- Puodukus su v>nu- 1 0 kiem3 bėginėja oskos, avys, sūnys
i sužeis i ir visi buvo nuvežti dimo kompanijas, su kurio- ('gė pirmąją literatūrinę po- ’r vaikak b)vi senos, juodai apsirengusios moterys kepa
ar ne, net i iiai;
”emergency“ mis tenka reikalą turėti. To-' pietę rašytojai Janinai Pakš- bandeles. Gana primity.iu būdu. Dviejų didelių molinių
Ilgiau gine... ar tei.-intis Dapkus nebuvo linkęs. Iš į ligoninės
Mūsu žentui buvo kiomis aplinkybėmis reika- tienei-Narūnei pagerbti.
i įaeko nepasieks.
Tik labiau susier-į( sKvriu
puodų dugne rusena degančios anglys. Moteris minko
praktikos žinojo,
4
las turi ilgiau užsitęsti, negu
• rankomis tešlą, daro mažas bandeles ir prideda jas iš vizins ir p.zrisį .. u . ' \ ei čiau nutylėti“, tokią sau išeitį ( su-au^yta koJa ir alkūnė
numatoma.
Niekas
pinigų
Visuomenininke,
Įžymi
daus prie puodo sienų. Iškepusi bandelė atšoka. Vienas
surado.
Iš
ligoninės
pareigūnai
neišmoka paskubomis.
skautų veikėja Gunda Ko- nešioja krepšį ir siūlo jas svečiams. Dar šiltos, bet garNutrk.si i oa,-krvienės kalba. Staiga susidomėjo ji
»7suke~lioiooridėio
skamb?no
sužeistųjų
gimidaitienė apžvelgė J. Naiū- džios. Kvietiniai miltai.
.ėiiu. P akiate, pasukeliojo, PHdeJ<> • nėms ka(I toks ir toks buvo
rankiniu >av<
DRUSKA PADĖS
n^s ūteratūnnj kraitį. Ji yra
pi ie alines-t pan.au-e.
sužeistas, ir kvietė gimines
vaikų ir jaunimo rašytoja.
Kiemo vidus šykščiai apšviestas kabančiom elektros
--1 *
‘iI,! pasakyti, kelinta dabai valanda, ; pacientų reikalais užeiti Į li•Skintos gėlės kur kas siems savo skaitytojams pa- iempUtėm. Pakraščiuose stovi atviros palapinės. PalapiMano kukio iv e ... ai bus sustojęs.
gomnę. Mūsų duktė laukia
iš lentų sustatvti stalai. Aplink seni šiaudiniai mai: minčių po trecios... — sausai atsiliepė , vaiko, ir kai jai buvo pa- kuriame ištirpinta saujelė knygas. Is jų 7 jau isspaus- . nėse
— D vi d esi
.
,.
.“
- b -,
. A\
i
i:
uu
iI
drusikos
dintos, o Mūsų žvirblis ir varguli ant zemeo. k.Uoedame. Ant rtalo molines lek^.eles.
vyras.
skambinta, kad jos vyras buPatiekia mažas keptas žuvytes. Peilių, sakučių nėra. v al— O, ViG tie’ Koks jau vėlus metas... O jų vistiek )vo katastrofoje, ji labai iš
• Pleiskanas naikina pas- Rūtos aitvarėlis dar tebelau- gome gu pirštaIs. Žuvytės gardžios, bet daug ašakų. Paso...
nei vienas ned:
sigando, susinervino, ir ją
, pagaminta iš arbatinio ^ia ‘el(
kui atneša puodynes su vynu ir kepto avino pusę. Visi
k! Berods, Poškaus mašina artėja. Jau pačią teko vežti į ligoninę.
— Cit, pal
m Netrukus ji buvo juokiasi. Kaip dabar valgyti? Padėtį bematant išgelbsti
s .ie-sa staiga pranyko? Gal sugedo kas Ji ilgokai sirgo ir dabar dar Puoduko d^skos b 5 \ algosustojo. Te.
nėra atgavusi savo sveikas?u. Ji vanceris'
? išversta ir išleista ispaniš- mūsų gidai arabai, kurie su peiliu ir pirštais sudrasko
nors? LTiu } ; •. e-;.: su tvarkyti !
— Neik is .. e.-ikur tau nereikia! Jie patys susi tos. Ji laukia vaiko už mene kus, palaikyti'5 minutes, iš- kai’ a".gh?k?1 ‘F voklskal- mėsą i mažus ga,ams. kiekvienas gauna , ransas pore,ją
šio.
imi ieną važinėja mašina?
taisys. Juk
Snlfiinti ir išnlnnti
dos ®derasciP rinkinys Jau- avienos. Mėsa gerai iškepusi ir gardi. (Ne taip, kaip Ta
!
ti
n
n
žiuri
atsidėję.
Mašina
tar,.a.: :e langan
Abud
nieji daigeliai išleistas net ryžiuj, kur brangiuose restoranuose aviena patiekiama
Mūsų
žentas
turi
advokac
s.
a-ska
minutės
—
keistos,
neaiškios...
•Paraudusius,
raukšlėtus
laidom.
raudona ir neiškepta).
tu m be gy ’.
tvarkąs
jo
bylą.
.. nelipa ir nesirodo iš mašinos? —gar-; tą. kuris
ir
rzinkn flplmm
— Kodėl
,
nors
jokios
pažangos
jis
nėbei
plaštakas
reikia
apie 5
Re P. J1 -vra
dieElektros lemputės blykčioja ir menkai šviečia. Atšiai }>aga. ■ • jo ;; ‘xus.
— Mik y t, a >a>i... Gal planuoja, kaip šią dieną pra- Į \a .})a('.a,;‘/ ^Les. Patar®me minutes mirkyti nedidelia- pO1 pūlius posmus Sutemos rodo, srovę gamina kažkoks urzgiantis motoras. Elektra
1 dukteriai, kad pe ieškotų at me šilto vandens kiekyje. \l atsiminimus alae rašytoLaužai dar duoda pakankamai šviesos. Tuo tarpu
leisti?
lyginimo ne tik už žento su- prieš tai jame ištirpinus 3 2Bs,k'_ av?c h ’.
* atsiranda šokėjos ir muzikantai. Atrodo, tie patvs. kurie iš
i
: r ’ ypsojo.
žeidimą, bet jr dėl jos nu..p; moja! Tiek laiko turėjo. Šimtą kartų kentėjimo. Be to. kas žino. .-auKSius aiusKos.
Petkevičaitę pavadintus ,yto mus PaSitlko l)r,e viešbučio durų. Moterų drabužiai
.
.v.
Trys ir viena.
savotiški. Jos vilki spalvotomis bliuzėmis su ilgomis rangalėjo s s Į ■ a. -ii' - i i.
kas bu- atsitiko dar negimuuovargis
greičiau
pi
akovėmis. Kiekvienos spalva kitokia. O ju sijonai vra spalJis vėl neramus:
{ šiam vaikui dėl visų tų kom- eis ir savijauta pagerės, jei
. .
_
*
JJ
1
is i
jų kas nors ne?gera ten... Eisiu pasižiūrėti! į plikaciju.
išsimaudysime sūraus vansia paskutiniąja Naru- votos skai os. Tų skarų daug', ir jos siekia žemę. Per ke
iau. kad neik!
dens vonioje (‘kelios saujos
knyga dalyvius supažin- menį jr šlaunis skaras prilaiko apjuostos vilnonių siūlų
Ji mums rašo, kad vyro druskos voniai vandens).
o. Vėl abu žiūrėjo ir laukė. Praėjo gal
\ vi as
cni° Y* *;.e™aska' 70S apY" gijos. Siuvinio menas vra dar labai jaunas mūsu civilizuopuse va.atim>s. i vii - os vėl užsidegė, ir suburzgė motoras. | adv.°^a;as j,ems s^ko* kad
«
tz
vkuzviUo tame pasauly. Senieji tautiniai drabužiai, sukirpimo atNeskubėjo tolintis. Pasilenkusi, gal- !ok’’OS, -a
b”k<>s
• Mėsa ir žuvi gal ma te Eurelna Srongvilaite. o ....1
A ... . ..
./
,
Netrukus išlipo č
J
r ?i *- karšta
i " i1*01,
nnra v,.ic+i*„„
žvilgiu,
’ir kad ji pati nieko negaus, kepti, C7
be
riebalų
a
^utė
Kristina
Telšinskaidilgių, yra
yia primityvus,
primiu yu,. net
oei vilioja
v noja akis
any savo savitu spalvų
vą K Tei; '
i i ;:-i!:oj, dar keletą valandėlių pastovėjo, nes jai nieko nėra atsitikę.
kelnes irgi pana.-jos i
(įkaitusią) keptuvę reikia
padeklamavo 3 eilėraš aidimu. \\«ų plačios, įaudonos kei
Pagaliau uT.kie jo mašinos durys. Saulė iš lėto, pavar-Į
prisegtos.
pabarstyti druska
, sijonus. Tik prie kebų jos yra prisegto
pabarstyti
druska ir.
ir. palaupalau čius.
gu.- kol UZ KOjOS lipo į antrąjį aukštą. Pravėrė salone
Neo-nlime snorasti tokio kus, kol druskos grūdeliai,
j ko*
Puri
J. Narūne jautriais žo-1
Vėliau mus kviečia į pastato vidų. Gana erdvus baraMsmeš’mo. Jis. mat, nėra nradės snire’ėti ir snrofrinėti
(
' Las gi čia pagaliau? Na ką gi jūs irke^tėie-, tai iam atrodo
čia (i.'o.a
’-ad kito žmogaus nelaimės
surikti:
”
O
ką
gi
tu
ligi
šiolei
da
r,, laimės. Mums atro
ri e v
’o, k»d ž'mta* turėtu nakei
rei ?" Be • T a aplenkė jį.
• ]o, Kad ji nutų ne paskutine. i neša tradicinį patiekalą kus-kus. Tai į ryžius panašios
. ;
ir nepastebėjom, kaip praėjo laikas i advokato fr surasti toki
— C
NE AUKŠČIAU KELIŲ
•-,,,
;=
apbaustų
mūsų
dukters
Ta’bėjomės... Prisiminėm senąsias
Žiūri jon
J. J. 1 kruopos, tik smulkesnės. Pagamintas kus-kus su paprika,
•eikalus.
k mtinių stovykloj Vokietijoj... Taii
Kalėda
pupomis, morkomis, a. iena ir dar visokiais prieskoniais.
Afrikoje yra Malawi res
ir prašė (iom...
publika, kuri nepriklauso-j EALZEKO MUZIEJAUS Bet, mums dar nepradėjus valgyti, suskamba tambūrai ir
Kokia
Tamstos
nuomonė
9
— (
1 ; t J , . . i.' . — rūsčiai paklausė tėvas.
nybe naudojasi nuo 1964
• pasirodo pusnuogė šokėja. Mergaitė yra apakinančiai
PRAŠYMAS
i
etų.
Ten
neseniai
išleistas
[
Tėvai
. <•’ Argi aš jį ganau? Juk jis suaugę
I graži. Visų šauk tai nutyla. .Ant stalo atvėsta kus-kus. Nie
ir t.a a
Atsakymas
'stebėjo Saulė:
Benu '
.. dar namuose?
— Ta
Turiu sutikti su Tamstų
: ; vo kartu su jumis?
KanninKn uruiormai ciar tas. Niekas nebevalgo. Dar atneša po apelsiną, bet aš nei
ento
advokato nuomone. ki 6 mėn. kalėjimo.
.'
T
k nuvežėm jį i stadioną ir palikom...
d
ūksta
: mudieriaus aoikakMatymai nenumato atlygi
mu. Atsimenu daktaro įspėjimą. Mus skiepijant nuo chole
— <) i a , v <- parvežė namo?
’
ėie
trikampiuose
Gedimino
O
dar
palyginus
neseniai
nimo vien už išgąstį, susiros, jis pasakė valgyti vaisius ir gerti vandenį tik viešbuty.
— Ba a: ,T ! u kas! Nagi Paul ir Jinny...
ervinimą ir jų pasėkas. ten moterys vaikščiojo be •tub'” ir diržo su perpetiniu Dar patiekia pyragaičius. Atrodo, pačių kepti. Saldūs ir
1 (,e T i \i<a suglamžyta taip?
"’amstų duktė nenukentėjo veik visai be jokių drabužių. Hrželiu.
‘riebūs. Neganius. Tradicine mėtų arbata baigiamas šis
SauT a-; aaiue, papurtė savo lino pluošto plaukus
ačioie katas-rofoje, todėl, Taigi padaryta ”pažanga“
Muziejaus vadovybė šiuo banketas. Dabar dai- seka menine dalis toliau. Po muzi
paglostė suknelę.
eisim* prasme, jos ”nuosto- net ir per didelė...
iVremiasi į JAV ir kituose kantų pasirodo gyvačių žadėtojas. Kada jis iš savo plačių
B.mmi... Tikrai nežinau! Matyt, taip buvo paso
' kraštuose gvvenančius bu- drabužių ištraukia keletą margų gyvačių, elektros šviesa
dinę automobilyje...
jvusius nepriklausomos Lie vėl užgęsta. Sužiba žvakės ii- žibalinės lempos. Gyvatės
B.
1 ’ šminaai pasižiūrėjo į savo žmoną. Ji vė1
r valgomajame. Apie aštuntą ir Dapkus pasirodė budrus, tuvos karius (karininkus ir yra vietinės ir nuodingos, sako žavėtojas ir kiša vienos
nukreipė kalbą:
susitvarkęs. Prieš pusvalandį iki devintos jis pareikalavo, puskarininkius), kas tuos galvą sau į burną. As išeinu į kiemą. Kas žino. kur tos gy
— Da . •i; a nebegaiškim! Metas į lovą!
daiktus turi, prašydama pa vatės gali tamsoje nusikraustyti? Lauke tamsu, kad nors
kad
vaikai
būtų
pažadinti.
aukoti juos muziejui . Labai
-- C» : .<< pusryčiai, mama?
—
Gerai,
aš
pasirūpinsiu.
—
pasisiūlė
motina.
būtu
pageidaujama kariniu į akį durk. Bet dangus tai žavėtinas! Nusėtas tūkstančiais
— kbinar ia -tuntą valandą...
jkei išeiginė Juosta ir plstole-i žvai£ždžilb X irš “a’vos paukščių takas šakojasi į dvi ša
(Bus daugiau)
\ a i--, taip anksti... — kaip rūgštų obuolį perkrimbo 7.65 cal. makštis.
: ^as a’net šviesą skleidžia. O žvaigždės tokios didelės, aištusi, sudra'T • Sa dė: — Kaip tokia didelė šventė, galėti;
i kios. Rodos, ranka jas galima pasiekti. Tokio gražaus
(Iš Juozo švaisto Nidos Knygų Klubo išleisto nove-i
būti de- im'.;. ;
ienuoliktą...
Muziejaus adresas:
. dangaus aš dai niekur nebuvau mačiusi. Tik Grigo ratai
— NT ayti vėlai nebus! Vieną valandą galiu nukelti. Iių rinkinio "Karnavalo aikštėje“. Jame yra 11 įdomių no-’
( visai į horizontą palinkę. O Šiaurės žvaigždės neatrandu.
veliu. Kaina $5.00, kietais viršeliais — 75 centai daugiau.1 4012 Archer Avenue,
Taigi devintą.
(Tęsinys kitame numery)
DapTirieiiė
eptintą valandą jau tvarkėsi virtuvėj Rinkinys gaunamas ir Keleivio administracijoje).
Chicago, III. 60632.
adresu:
Dr. M. ftvėikauskas. Attornev ai La*.
Boston Five Building
1895 Centre Street
W. Kox bary, Mass. 02132

a:

:

j
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’ jaučio lietuviško gyvenimo,
pilno lyrinių bei draminių

K. V. BANAIČIO KŪRINIŲ

KONCERTAS

Bus atlikta Rapsodinė sonata h moli, Trio—Lietuvos
idilijos ir Sonata d moli. Tai
bus tikra šventė savos kulturos mylėtojams.

čių skundas ir Kaimo sokis.
Tai Su.alkijos lygumų, jos
plačių su raliuojančiais piemenėliais ganyklų, sodžiaus
gyvenimo linksmų ir tam-,
sesnių epizodų garsinė poe-l
ma. žavi savo paprastumu,!
gamtiško gyvenimo nekaltu-j
mu ir natūralumu. Trys in
strumentai, kiekvienas jų
grakščiai sumesuami savaip'
skirtingu varsų melodinius!
žiedus, čia sukrauna didžiu-}
lę garsinę lyrinio grožio ku-}
petą, tokiu šviežiu gaivumui
alsuojančią, kaip ir toji j
kvepianti Suvalkijos lygu-į
ma“.

j
Izidorius \

’iūn ts

tvs:

„Lietuvos idilijos — pa
storalinė suita, tai kūrinys.1 "Sonata d moli smuikui ir
atestuojąs Banaiti, kaip sub- fortepijonui yra tikras Batilių plonybių lietuviškoje naičio širdies kraujo kūrimuzikoje puoselėtoją, daž- nys, labai jo brangintas kū-‘
nai čia pasiekianti tikro dikis, išnešiotas, mirus jo j
meistriškumo. Trijų dalių motinai, asmeninių negan- i
suitai pats kompozitorius du bei sukrėtimų audroje. į
davė programines antraštes: ataustas giliu liūdesiu, daž-'
Vasaros ryto aidai, Našiai- nai suskambančiu tirštų, ge- į

Pranešimas
PUODŽIUS

IR

SŪNUS
Vas\ liūnas

savininkai

398 West Broadway
South Boston, Mass.

Telefonas: 26S-3835

nių, reikalingų jūsų namams.

Visokių dažų.
Įvairiausių sienoms apmušalų.
Atidaryta nuo 7:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

BALTIC REALTY &

INSURANCE AGENCY

sonatą; ku ž.ą kunkuhuo-

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR

Paragink savo pažįstamus
išsirašvti Keleivį. Jo kaina
metams $7.00.

|
Tai visai neseniai išleistas’
Antano Gustaičio satyrinės
h' humoristinės poezijos riji-:
^inys. įdomiai ir gausia* į
iliustruotas dailininko Vik-Į
toro Vizgirdos.

Skaitykite
šias knygas

Šią didelio formato puoš-!
nią knygą išleido Algimanto i
Mackaus Knygų Leidimo
Fondas. Ji dar gaunama ir
„Keleivio“ administracijoje.1
Kaina $7.00.

„SAULĖS ŠERMENYS“

I

mmA***n*U*rJa*+Al*? j

„GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

’ Jis. 77 psl., kaina $2.
Numizmatika,

nas Karys, 340
$15.00.

parašė Jo

psl. kaina —

Prasilavinusi viengungė naš
lė. turinti santaupų, norėtų pirk
ti namus ar bizni su prasilavinu
siu vidutinio amžiaus viengun
giu vyriškiu.

Rimtus pasiūlymus siųsti Ke
leivio adresu, pažymint ant vo
Kučas, 63P
ko: “Našlei Veg“.

Amerikos lietuvių istorija

redagavo dr. A.
psl.. kaina $10.00.

Elegiški Stepono Kolupaii los niekintojai, parašė Ksa-

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

' veras Kaunas, 52 psl., kai

na $1.00,

RADIJO PROGRAMA

Ver,n,ė. ir verpetai. aM.--Seniausia Uetuylų Radijt
ni i rkų - straipsnių rinkinys Yograma Naujoj Anglijoj
j praeities ir artimų dienų ak š stoties V/LYN, 1360
li tualiais klausimais, parašė ’ociklų ir iš stoties FM,

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

H-

NEJUČIOM.
U anksto jokio Įmoksimo * Ii.in.ok ėti per 60 mene.it, * Jokių pro

WHITE FUEL
a

t ufų

Tel. 268-6030

Draudžia namus ir automobi.
liūs nuo visokiu nelaimiu.

□ AVAIIRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja SKaitylojus anų pasaulinius ir lietuviškuosius
Įvykius, deda daug ir įdomiu nvol raukų ir ;itvii::i pasisako
apie visos mūsų visuomeninius be» l.uHurini’is klausinius.
Jame rasite įdomių skaitvtojų laiškų skvriu. ku/i ime iauktame abipusių pasisakymų ir nuomonių kie'-vieno visiems
sv-.rhfa nrobiema..
rNF°RIKLAUS<»MA MF.ITVA" vra dinamišku*, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendr i darbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui
nepriklausomą Lietuva.
Metinė prenumerata JAV-se

sekmadie
'! Bronys Raila, 351 psl., kai-į 101.7
. . mc.. veikia
.
į na $5 00.
itais nUG 1
1
val‘ dle*

i Melagingas Mikasės Iaii'>a** Perduodama. Vėliausių
i kas, parašė Jurgis Jašinskas, [pasaulinių žinių santrauką
69 psl.. kaina $1.50.
J f komentarai, muzika, dai
j Antano Škėmos raitų II t
* Magdutės pasak*.
(
(dramos veikalai — Julija,
Biznio reikalais kreiptu i i
ir kiti,
Žvakidė, Kalėdų Baltic Florists gėlių ir dovi !
Živilė, Pabudimas, Vienas nų krautuvę, 502 E. Broad ;
vaizdelis, Ataraxia), 440 way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
psl., kaina $6.00.

mai Ir

J8.00

Adresas:

J

knvgjt. labai tinkama dova-: ****»*»#***********»***ee*e#ee**r
nors. Raina.................. $6.0fj
IEŠKO KOMPANIONO

Nužemintųjų generacija,
1 egzilio pasaulėjautos eski
I /.ai. parašė Vytautas Kavo

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

So. Boston, Mass. 02127

Į

7722 George Street. LaSaile-Montreal. 690. t}uebec. CANADA

SUSiViENUIMAS

SLA

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

tvnios Maironio baladės. Tai!

NAUJAS TEXACO ALYVOS

Broadvvay

» | —

iiustruo*oj knygoj yra sep I

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

597 East

Su. Boston. Mass. 02127
Tei. A N 8-1761

TeL CO 5-5854

Ši radijo programa transf na $3.00.
'liuojama penktadieniais ii
Anatolijų* Kairys, IŠTI-J stoties V7BUR
90.9
FM(
į KIMOJI ŽOLĖ. 254 psl. ro-' banSa nuo 8:00 iki 8:30 vaL I
vakaro.
manas, kaina $5.00.
♦ »

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

CORPORATION. 900 East First St., Roston, Mass. Td. 26S-I300

220 Savin Ilil] Ava.
Dorchester, Maaa.

B„ĄkADĖS, šitoj Jaka’i
Gruodžio 7 d.: Vilnius—•
; gražiai išleistoj, gausiai L Į Geležinio vilko miestas.

CENTUS PER MĖNESĮ

Sav. Vyt. Stelmokas

Naujas amo draudimų įstaty
mas j.a komplikuotas. Draus
dami riūsų agentūroje, gausite
»
ratoriaus
dail.
Viktoro
Viz

v i-as iiu oi nutrijas bei patarimą,
Petro,
kaip
geriau iai apdrausti.
girdos paveikslų ir eskizų

Klubo pirmininkas Vytau
tas Žiaugra pranešė, kad ki
tas susirinkimas bus sausio
mėnesį, kuriame Skirma ir
Ramūnas Kondratai pasida
lins įspūdžiais iš Lietuvos.
Gruodžio 15 d. bus Antano
Gustaičio „Saulės šermenų“
pristatymas ir satyros vakaras, o sausio 13 d. supažindinimas su Algio Rukšėno
knyga apie Simo Kudirkos
išdavimą—„Day of Shame“.

1 didingu. gaudžiančių lyg
varpai sąskambių pynėmis..
f Emocijonaliai jautriomis te-:
šeimomis, sava dvasia atspin-,
n
dinčiomis liaudies dainų
į cha i a t e " te aunu dinami-'
IJ niu iš.ystj mu, užkopiančiu! Radvila Perkūnas, istori
gi į nemažas dramines aukštu nė pjesė, parašė Balys Sruo
mas, sonata: r. :■ i teori trūks-! ga. 130 psl., kaina $4.00.
ta įtampos kvap ...
Lietuviu pasakos, parašė
Herman
Suaermann. išverDar daugiau galima būtu
pasanyti n apie Eapsodinęįtė v- v°lertas, 132 psL, kai-!
k

Didelis pasirinkimas visokiausių geležies išdirbi

SATYROS VAKARAS

Gruodžio 16 d. šv.
lietuvių parapijos bažnyčios}
I
salėje So. Bostone Skaučių paroda.
problemų neturime ir
„Saulės šermenųų“ vaka ; su Jokių
malonamu draudžiame stu
Židinio gyragų išpardavi
ro metu galėsite įsigyti ir šį dentų ar studenčių automobi
mas.
puošniai
išleistą ir įdomiai lius.
e » ♦
Sausio 13 d. So. Bostono iliustruotą leidinį, o taip Taip pat atliekame namų pir
Lietuvių Pil. d-jos salėje Al pat ir autoriaus bei dailinin kimo ir pardavimo patarnavi
mus.
gio Rukšėno knygos „Day j ko autografus.
Tai
tikrai
vertinga
ir
ori

I Todėl, jeigu norėtumėte par
of Shame“ pristatymas.
į
ginali Kalėdų dovana!
« « ą
duoti ar pirkti nekilnojamąjį
Po programos, grojant tintą, prašome paskanmbinti
Vasario 17 d. 2 vai. popiet
telefonu 268-6030
So. Bostono Lietuvių Pilie jaukiai muzikai, galėsite su
draugais
linksmai
praleisti
Apie dailininkės kūryba čių d-jos salėje Altos ren
kalbėjo dr. Stasys Goštau giamas Lietuvos nepriklau vakarą prie vaišių stalo.
tas.
som•vbės
atstatvmo
pa skel-! Pristatymą rengia Santa
>
»
Niekados niekas nesiskun
ros-Šviesos sambūris.
bimo minėjimasis.
Staliukus jau dabar gali dė, kad buvo perdaug myli
uudiumcutn meiiVį
♦ * *
Nors bostoniečiai
meno
mėgėjai jau turi gana daug, Minku radijo Ta!entu pJ ma užsisakyti pas Dalią mas.
L. Tolstojus
dailės kurinių savo namuo-Į ieW įr -Mfeg Lith„ania of, Lizdenienę, tel. 731-0188.
bet ir Vida Krištolaitvtė
* * *
Į Bostone paliko nemaža savo
Kovo 24 d. So. Bostono
iiūzuu ir Taisau
DRAUDIMO AGENTCRA
| darbų.
N. F.“ pagerbti banketas.
Atlieka įvairių rūšių
•amus iš lauke tr viduje.
Lietuvių
Pil.
di-jos
salėje
Lipdau popierius ir taisai
draudimus
Klubo valdyba susirinkuaką k< pataisyti reikia.
Kreiptis senu adresu:
i sius į atidarymą pavaišino
Naudoju tik geriausią
■šampanu ir įvairiais skanu
--aooaooom
medžiaga
BKONIS KONTRIM
mynais.
1
JON \S STARINSKAS
598 llroadway
Bostono Kultūros Klubas
gruodžio 1-2 dienomis So.
iostono Lietuvių Pil. d-jos
alėįe surengė dail. Vidos
Krištolaitytės kūrinių paro
dą, kurioje buvo 37 paveiksai. šeštadienį į parodos atilarymą atsilankė per 100
'moniu, nemažai atėjo pasi
žiūrėti jaunos dailininkės
kūrybos ir sekmadieni.

t

JOHN’S HARDWARE

'

* * *

t

Dr. Vytenis
nauji

KALENDORIUS

V. Krištolaitytės paroda

Vienu metu Stasys Liepas
Nemažiau jautriai apibūštai ką rašė apie Banaičio dina Stasys Liepas ir Sonatą
Trio:
d moli. Štai kelios jo min-

JUOZAS

;

momentų.

t

Ateinantį šeštadienį,
gruodžio 8 d. 7:30 vai. vak..
Jordan Hali mažojoje salėje (Recital Hali) įvyks retas
koncertas. Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas ir pianistas dr. Vytenis M. Vasyliū
nas, pasikvietę talkon klar
netistą David Mott, atliks
kompozitoriaus Kazio Vik
toro Banaičio kūrinių prog
ramą.

PARENGIMŲ

Gruodžio 15 d. 7:30 vai.
vak. So. Bostono Lietuvių
41 Gruodžio 8 d. Jordan Hali
t j Plačioji lietuvių visuome- mažojoje salėje I. ir V. Va- Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje yra rengiamas Antano
j nė kviečiama nepraleist taip syiiūnų koncertas,
lietos progos išgirsti bei pasi-. ‘ Gruįdžio 15 d. 7:30 vai. Gustaičio naujausios satyri
gerėti aukšta, klasine, lietu-i,vak So Bostono Lietuvių» nių ir humoristinių eilėraš
viską kūryba.
j Pil. (ir.jos m aukšto salė’ie' čių knygos „Saulės šerme
Santaros-Šviesos rengiamas nys“ pristatymas. Eilėraš
Bilietai gaunami salės ka Antano Gustaičio knygos' čius bei feljetonus skaitys
pats autorius ir įžymusis ak
soje, jų kaina $2.50.
"Saulės šermenys“ pristaty-j
torius Henrikas Kačinskas.
mas.
Ten pat vyks knygos iliust-

Vietinės žinios
NEPAPRASTAS

Poslapis septinta*

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 47, 1973 nt, gruodžiu •*

SLA—jau 80 metf t&rnaujA lietuvių visuamen^i ir išmoki
jo daugiau kaip SEPTYNIS M H JONUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia

fiaternalinė organizacija

Eetuvių

—

duoda gyvybės apdraud* ir ligoje pašalą, kuri yra
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS ..'•iešką pelno, o teikia
patarnavimus savitarp:i«ė3 pag.iHx>s pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pese mik.no dolerių

kapitalą, tad jo apdraudė* tikra :r sargi Kiekvienas
lietuvis čia gali gauri įvairių klasių reika’utgiausias
•pdraudaa nuo $100.00 ik. $iG.C00JX.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdre.uda — Ea_
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo P TGčizS iai.

SLA—duoda VAIKAMS ir •'.unrobaras

pigią 4 ERM

apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.
SLA—AKCIDENTALf

APDRAUDA naudinga visokio

rekomenduojam a

ėmžiaus asmenims,

lietuviškų

klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta-

lės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipsitės

* kuopų veikėjus,

ir

tie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbus.
Gausite

spausdintas

informacijas,

jeigu

parašysite:
Lithuanian A111 a n *e of America

807 West 30th Street, New York. N.Y. 1C.001

Puslapis aštuntai

KELEIVIS, $0. BOSTON

Nr. 47, 1973 m. gruodžio 4

Aid. Andriulienė — $15. kų. Aukas siųskite Balfo iži
_ K R R.^n-Jdininkui J- Valiukoniui. 99
Praeitų kartų suminė jom,
Bostono Balfo skyriui pa-.
°’
’
i P St., So. Boston, Mass.
į Naujų Metų sutikimų
kas iš bostoniečių dalyvavo skelbus piniginį vajų nuo j^aj ą Griauzdė L Lend- •
Balfo valdyba
Ii Lietuviųlnžinieiiy ir Ar-j lietuvių mofcininkų šuva- lapkričio 1 d. iki gruodžio laitis, K. Dūda irS. Griežė-:
Rodys filmų ”Dvylika‘
jicnitektų
♦ i cinienaų įjungus
Sųjungos o«wuuu
Bostono, ravime
davime cmtagoje.
Chicagoje. čia
Čia tų 61
31 dienos, savo auKomis
aukomis jau Tjllr
u,<<~dpviėiiis
ZpipVičiiis
'**’ i1 askyrius .kviečia
į Nauju i-*
Ale- !saiasa
. papildome
...
,
- atsiliepė šie geraširdžiai
t
\
dar
artigcia.nuzaai ’
Giuodžio 13 d. 7 vai. vak.
i . tų sutik.mų Lantanu saleje.Į
js.
Bostono hetuv.au
, F. Zaleckas - $5
Lietuviškos muzikos
Auka Vasario 16 gimnazijai
' iiiandolph.Mass.
! tu Šatu ir dr. Deiija Valiu............................................ '
. Putname Alg. Kezys. S. J.,
koncertas
oncertas
^uo metu gimnazijų lan-1 Iškilminga nuotaika, mu-'.. > . į *F k A- J&nRŠkevičiai ir. Visiems tariame nuoširdų rodys dokumentinį filmų
Kompozitoriaus prof. K. kw aĮ)ie 100 m“kini^
’ ^ka, vaišės ir gėrimai porai ta ai^p^Bakru^itinir
' J*ir L Rasiai aukojo po $25. ačiū ir laukiame daugiau au- "Dvylika“.
apie poetu.'
V. Banaičiu 10 metu mirties 'engiamas. pta.let.
MatyUf tik $45.
'
i Blake.
J. ir E. Valiukoniai—$20.i A
r sai
, , •
‘ •
berniukams bendrabuti. Au-i
v
t*****#*##** ***rr»#*«#*< ##*#»«*####«#«#*«*•««

Vietines žinios i

Aukos Balfui

Ir jie dalyvavo

Inžinieriai kviečia

j

t

i Pn

į

jį tų

suKakties proga rengiamas ,
, , . .
,,
•jo ikurmiu
- • • koncertas
i
x
kos
skubiai
reikalingos.
Begruo-................................ 1 Gauti daugiau i ,1.,,;informacidžio 8 d. 7:30 vai. vak. Nau* e.ncIų Pr^.a' jų arba užsisakyti stalui pa- į

i k!.1.S1" 1 skambinkite

josios Anglijos konservato-

xS(D

inž. Algirdui!

koiono lietuvių piliečių klube

Gana

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LĖ TU VIŠKA UŽKANDINĖ

laimėjo

Lapkričio 30 d. So. Bosto-*

Ni 0 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

nereikalingai eikvoti kuru alyvų
r*

šilto oro krosnys

alus

Žičkai susilaukė

Bilietų kaina 2.50 dol.

Toma ir Carol Žičkai. gy’’ ; nai rd Sacramento. Cal.. *-**»•***♦**—
k
’ •> d susilaukė pir-.
Moterų smaugikas DiSali sunaus.
vo, kuris prisipažino
pa-f
e r: . c ir Paulius smaugęs 13 moterų, buvo '
\na Dorchesterv. nudurtas Walpole kalėjime. *

Bostone per paskutines 9
dienas buvo nužudyta net

į

Iz žmonių. Čia šiemet nužudyla caugiau nei 120.

COSMOS PARCELS

Scenas

ttarriu'fjr? C o.
»*- notas
63J» EAS1

yra vienintelė oficiali ist»į-

1 h i. r.

terio į Lietuvę ir kita* Rusi

:-;;L\ «y.\, MASS
i-ONA > AN
b

y,

tvarkingai.

/} .

šių importuotų ir

vietirė-v

eamybca medžiagų ir kitų j
daiktų, tinkamų Li-tuvoje į

! {

Vedėja B. Sviklienė

‘ -

jungti rūsy su vamzdžiais-

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

10 mėty garantija.

W9£

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

būsite maloniai nustebinti!

Ak-i.'. okshite įr

v

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

n
it

j

!

•.

U)r. Amelia E. Rodd;

2in0g‘il’S dl

VAISTINE

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALFRED W. AIRTilBALi) PREZIDENTAS

•

460

West Broadvvay, South Boston, Mass-

IŠTAIGA

02127

Skambinkite 268-2500

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

182 a W. Broadwsy, tarp E ir F gatvių. SO- BOSTON.
Telefonas A N 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 v»L v„ Rs«vni.-« švoatadi^nia* ir sekai.

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass.

TRAVEL SERVICE. Čia v i s ų 1 ė k t u v ų
bilietai (International and Domestic Air Tiekets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

02122

Skambinkite S25-9C90

i
B1”

IR

k
PA

b

.

'

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo h vai. ryto iki 12 vai. dienos.

So. Boston, Mass. 02127

metų įspėjimo indėlius moka
(Iš (ikruj;; tos rūšies indėliai duoda

Skambinkite

už visus kitus indėlius moka

Globė Parcel|Service,Įlnc.

e%

V" • * v>,
v* *4

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

Trans-AtlanticTradingCo

5j

Nuo įdė jimo dienos —- Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas

draudimas

?■b-*

Bankas veikia 109-tuosius metus.

r

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

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

I

Ketvirtadieniais

T

šeštadieniais

;•

virš $274,000,000

Visų skyrių vedėja

4,

~ ' ■ -- ■ - _

—

9—6

uždaryta

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

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

l.ip.

t

kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias

6.27/c pelno)

r ’

n O’

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre

vaL

medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

už nemažesnius i.:::;? SI,00(1 dvieju

Krosnies aptarnavimas
Automatinisjįpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

«►
ii

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar į 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

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

Sav. Emanuel L. Posengaro, B. S., Reg. Pharro.

1 COSMOS PARC P* S
~~ “

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių
certifikatus, automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti nuo S vai. ryto iki 2 vai. p.p.
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
389 W. Broadvvay
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
So. Boston, Mass. 02127
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
Tel. 268-0068
♦****♦*»«♦♦«♦♦♦♦♦<♦<#♦♦««»<♦<♦♦♦*♦♦***♦*♦♦*♦♦♦♦**••*********♦***•*'

South Boston Savings Bank

Jei reik vAistŲ — eikit Į iietuvišks vaistinų.

□
O
□
□

CO.

rti orūs kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

diIg3Sl

ceptcs ir turime visus gatavus vai ste.

641 E Broadvvav

PARCELS

prekių iš kitų kraštų visai že-? Prekės parduodamo, nuže

Sekmadieniais 11-12 vat

!S

t P r D i N I s
OP'IOME i CiSi AS

TIKRA

•T’f s,l«7g
r

ATLAS

ir

VALANDA

TEL. AN 8-2124
7.

S

m

43 6 1204 ** Sh°W’t 773-4940

471 Adams Street, Onincj; Mase.

LIETUVIŲ RADIJO

,

Parduodame lik-ai vs-ista?, jpildome gydytojų r* {

9?

HEATING OILS

Skambinti-Boeton:

;

he Apothecary

LIETVYiSKA

FORTŪNA FUEL Co.

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisa.-^ 21 vaL per diena.

S

s

rirrtn n luATif

Alvva sildvmo specialistai

Laisves Varpas

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM E TRI S7t
\ n’:-»
Valandos:
" v‘?’ r^G
5
'ak i t nuo 10 ry*o iki 6 vakaro
T rv?;’ e? i ir i s n ; ■ rį i??i :i ma
Trečiad.eniais—uždare.
441 BKOaDVVAY
.. _
445 BR0ADWAY
h Boston, Maas
įli| SOUTH BOSTON, MASS-

§€i';iivbji.n5

Paskutinė modernaus alyva šildvmo naujiena

Į

— | <♦♦#«♦**♦**♦***♦***♦*♦*♦*******♦♦

y Fa

vos burnerį. putėj#, oro filtr#,
termoetat#. kontrolę ir darb# su

sekmadieniais

ir

b

labai žernor?.’; kCeUGsiis.

Knygs

Š e š 1 :i d : e n i a i s

-ysa

tĄ:tžrė'»::aA: AN 6-28v->

jama greitai ir sazimngaj. i
Siuntiniai aueira greitai i? •

įvairiB’i

Pilnas įrengiman, įskaitant aly

Telefonas: 698-8675

bamo lietuviškai, pat&rnau- ’

Ci?

!1

k--»»

”

valdomas sritis- Čia kr.:- i

;

'IS

La.yg-ame
rt'soiLny skursnu
B i- menvs
beriant

J

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

82 Harrison Street.
EXPRESS CORP.
AND
Vv orcester, Mass. 01604
4. J. N’A?MA'.ST
Keleivio administracijoje
TRAVEL INFORMATION
Tet. 798-3347
Peter Maksvytis
galima gauti Lietuvos ope- j liesiai a Worceslerio siun. DAIRIAUSIAS DOVANAS
Rca‘ Estate & Insurance
Carpenfer
Bsiidet
321 Country Club Rd.
ro, solistes F.lzbietos Karde-: {iam
irjus siunlinius , Ueltt
siunčia betarpiikai
49 Church Street
lienes
įdainuotų
dainų
ir
ari
itNewton Centrą Mass. 02159
vų ir kitus Rusijos valdomus
iii
•š, Miilon, Mabs.
1$ BOSTONO J LIETUVĄ
jų plokštelę. Kaina $6.00.
Tei. 3.32-2645
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
ir
kitus Rusijos okupuotus
Paštu nesiunčiame.
AtHeinj visus paf-aifl.vmo. rtmoB
vielines gamybos medžiagų, ap
to ir projektavimo darbu? iš lau- a,
kraitus
ito ir viduje, sryvenamų narni; ir V j ^<#^^#p#ex^e##xx#^******^****************************—************** avo, maisto ir pramonės gami
biznio pastatę, ps.*?al Jnsų reika- *Pristatymas greitas
nių. Turime vieloje įvairių vie.
lavintą, šaukite visados iki S
garantuotas
‘and'4 vaitam.
tinęs gamvbos ir importuotų

i

X. ALE&NA
Čiu > ?■<•'* A:

Sjrvre Daitts
top’ervs. Si«roi:-it

ga VV □rceate<yv Kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVorces- ’

MALONES PATARNAVIMAS

PLOKŠTELĖ

d(/n7?rc

Tek SW 8 2S6S

— LI iii UVLŠKAS

Už nosies ne tik jaučius
Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
vedžioja.
; žmogaus — be ydos.

parvirsta ii- negir-

tas.

ENPRESS CORP.
144 M *2 būry Si.
VVORCESTER, MASS.

jo»

pirmagimio

sužaidė be priekaišto, nors
neturėjo Makaičio ir Leona' išmirs. Mums taškus laimė-i
io Aleksis Klinovasl. Kazys
Jurgis Zozo 1,
Merkis
Bronius Skrabulis 1 ir Tomas Girnius ’J.

Namams, šildyti
geriausias pirkinys

Rytdienoi įrengimas

— JAIKIAI IšDEKORl OTOS NAUJOS PATALPOS

profesorius 5 metus išgyveAb-kas prašome siųsti: St.'
no, vadovavo lietuvių cho- (■’<•/' 'u. devičius. Releirui ir kūrė savo žinomą o- vio redakci ja. 636 E. Broadperų "Jūratė ir Kastytis“.
vai, So. i.V.on. Mass 02127.

Savybės:
l’rodukt i ng urnas
Grožis
Ekonomija

Alyva kūrenamo*

— SKANI LIKTI 'VIšKA PICA

— Vokiškas

1973

j

’##**********************#**###////^#####</^<,

Aldona Adomonis

r

