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Atvyksta ekskursija

Viceprezidentu patvirtino iš Lietuvos
; Gruodžio 12 d. iš Maski JAV išskrenda ekskur
Gera’dą Fordą
sija, kurioje, be kitų, yra

Prez. Nixoną kedena ir
federaliniai „muitininkai”

ivos
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garsiojo styginio

kvartero

, Fledžinskas ir kt.).
istorijoje, kuris buvo paskirtas prezidento ir patvirtintas solistai E. Saulevičiūtė ir J.
Malikonis, pianistė B. Vaikongreso ir senato. Iki šiol Fordas buvo ir pavergtųjų tau
niūnaitė, geriausia Kauno
tų draugas.
dramos aktorė R. Staliliū
naitė, knygų leidimo vado
Atsistatydinus viceprezi- vietų Sąjungos agresiją, vas poetas .J. Nekrošius, ar
chyvų viršininkas F. Bie
dentui Agnevv, prez. Nixo- nors ir vedė kruviną karą iš- liauskas. "Literatūros ir Me
nas jo vieton pasiūlė Atsto- vaduoti pasauliui nuo nacių i no“ redaktorius V. Rudaitis.
,
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'Vilniaus
vų rūmų mažumos vada
GeV okietijos ir
Japonijos.
? , . . dramos
,
. teatro
. , di,
*
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j rektorius, aktorius ir beleJi. yra 40-ta.i, JAV viceprezidentą, ir pirma.i. JAV jna,.iai

raidą R. Fordą. Praeitą sa-l
vaitę jis buvo

mokesčių apyskaitų patikrinti jungtiniam kongreso ir se
nato komitetui. Tyrimo daviniai dar nežinomi.

Yra sakoma, kad Ameri- metus sumažinti pajamų
• koje pati galingiausia ir pi- mokesčiai iki mažiau
mažia nei $

liečiui pavojingiausia insti- 6,000 už dovanotus vicepretueija yra ne policija. FBI ar1 zidento raštus, kurie ikainokas nors panašaus, bet Fe- ti $500,000. ir 2) ar už 1970
deraliniu mokesčių rinkimo į metais parduotą dalį savo
Į Įstaiga. Iki šiol ji yra j veiku- j San elemente turto jis yra
j si ir net kalėjime numarinu-’ pelnęs $117.000. ar nieko
i si ir gudriausius gengsterius.' nepelnęs?
i ir pakirtusi pakinkius žengiant i karjerą aukštiems
Jei komitetas rastų, kad
J valdžios pareigūnams. Juk prezidentas abiem atvejais
dar visi atsimename, kaip mokesčių nesumokėjo neteineseniai dėl nutylėtų mokės-' sėtai, tada jis turėtų dabar
čiu buvo sužlugdytas net su nuošimčiais sumokėti Į
ieeprezidentas Ag- valstybės iždą $300,000.

žinQma kuliam

kongreso 387 balsais prieš nepl.i])ažino Pabaltijo tautui

įie atv-';k?ta-,nei,kuri!

J miestus ir kada lankys.

, okupacijos. Tai yra didžioji i žinoma, kad Bostone ekskur3. Tad gruodžio 6 d. iis bu- , , •
• !«iia
gruodžio 25-27
6
J
. viltis lietuviams, latviams ir P, .
.
dienomis.
vo prisaikdintas ir tapo 40-' .
....
j
1
.estams, kaip ir visam pašau-j
tuoju JAV viceprezidentu ir ,iui kad ,aisv■ės sąvoka yra i A
.
.
,,
!
Saukia
jaunimo
pirmuoju pagal konstituci- gvva ir jos neistnns ginklų
jos papildymą P'ezidento
bi.uta]i p^espauda. ii SMrOiiannią
paskirtu, o ne balsavimais Takad turžs ateiti | p.L. Jaunim0 ^gos
h

Prezidento ataskaitoj gal Tad nenuostabu, kad šie h^e rasti ir kitų Įdomių
i "muitininkai“, matyt, Wa-^ skaičių.

ryšių Bostono skaučių Židinio papuošta Kalėdų eglutė nuo ji. uodžio 16 Į t
te skandalo tardytojui
dienos stovės Bostono miesto savivaldvbės rūmuose.
Į paraginti, atkreipė savo akį'

laikas, RaJ laisv€s jSgos iŠ-i centras gruodžio 28-31 d.
:
; C levelande Lietuviu namuoFordas yra 60 metu am-įstums tamsą ir priespaudą.
Į
se saukia Siaurės Amerikos
ziaus. apie 25 metus darba-,žiūrėkime i ateiti ir atnau-jjetuvių jaunimo suvažiavivęsis kongrese ir senate, vis i jinkime ryžtą, pažadėkime, mą kurio tikslas nužymėti
.
• •
•! • konkrečius jaunimo vieninperrenkamas Mich-igano at-■ kad niekad nenurimsime, iki e-os vejjjos ^davinius
stovu. Kadangi jis iki šiol!Pabaltijo valstvbės vėl bus'
! Meninės programos atliksugebėjo gerai sugyventi ir laisvos ir nepriklausomos. . , pakviestas rašytojas An.
.. ..... tanas Gustaitis. Ten bus
su respublikonų opozicija — ’
,
.
.. . Tai tikrai gi azus zo ziai, 5kapytojams pristatyta ir jo
demokiatais, tad n buvo is-jjr belieka tik palaukti, ar naujausias eilėraščių rinkirinktas viceprezidentu bei[Fordas jų neužmirš, tapęs nys ”Saulės šermenys“.

išrinktu.

Prezidento turtas siekia milionų dolerių, o federalinių
mokesčių temokėjęs tik a,pie 800 dolerių. Jis pasiūlė savo

,.Istoriniai svarbu. tačiau ‘ristas Pr. Treinys ir kt.

patvirtintas,fakįas kad Amerjka niekad

35 ir senato 92 balsais prieš
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,Mes inatome, kacI prez
!
$307J>00
— j
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: 1969 m. sausio 1 d. padidėjo
' Nujausdamas, kad toki' iki^ $988,000, užregistruotų
Kissingeris ir vėl
Klausėsi Maskvos
mokesčių Įstaigos tardymą' 1973 m. sausio 1 d.
užblokavus tegali būti nau-! ................ ...
,
vadų pokalbių
dos tik politiniams priešams!
Pa
keliauja
ir norėdamas užbėgti viso- «al statymus pataikius moValstybės sekretorius H.
Washington Post paskelkesčių sumažinimus uz valsKissingeris vėl išskrido Į Eu- bė, kad Amerikos žvalgyba I kiems gandams už akių, pre- t ^e- \jovanatus minėtus viropą. ois ten keliaus i arabų klausy(iavosi sovietų vady i ^e^Tvis^Tavo^ finanshii cePrezidento laikU ra*tus’
darbia' S’ap^A^ B“ežre'o’,K.0^g“o.irP°td- purtą ir kreipėsi i kongreso J,ankams
g(,mi0 pol(alblų>
kad šis viešai pa- tus ,uz l,askolaf
kt"
,.13,6,3
. _ kalbą- apie
* , Ą»e,i
.
gorinu
jonaiuiu ka, .„e te- komj
kos .r Europos santykius, ta- įefonu kalbė(la‘ OS1 ls savo tikrintu jo apyskaitas. Tai ™;^uv0 su±?at?J.72’682’
. .... .
, ,
1970 m. — $703. 1971 m. —
res, su Nato sąjungos narių automobiliu Mat telefonai •pirmas atsitikimas
kad pre- ?87fj . 19-2
_?4 2fl8.
didesnio pasipriešinimo.
užsienio reikalų mm.stenais buvf) „emokįiškai
ir zidentas viešai išklosto savo
'viceprezidentu, o vėliau gal
,r trečiadieni išskrenda i a- |lasika,„ėjimus galiįo girdė- privatini turtą.
Fordas yra ištikimas pre-j atsisėdęs ir i prezidento Re Atleis 177,000
Tai, žinoma, sumos, ko. .
... ?
‘ ti visi. kas turėjo elektroniT>
XT.
. .
_ 'kias, ar net didesnes, sumo• dpHl
„„.„.„i.,,,,
zidento Nixono politikos rė- į darbininku
dę. Mat, politikams labai
Prez. N.xonas atstovų ru- ka ei|i,ds dalbinink
turį3
«•Ženeva.
i kur prasidės
ii Izrae- niUs
HLUS.
ho-arabų taikos derybos.
mų
n:
senato
jungtm,
komimenk
name)i
af
a$
ne.
mėjas ir tai jis pasakė per J dažnai realus politinis biznis
Dėl alyvos stokos mažiau
! Tie nuklausvmai
, . ... nutrauk, ,. ‘a'9 P'^o išaiškint, du pa- didele a,
ksol kas dap
Artėjant taikos deryboms,
iq_.
visiškai ”susilpnina“ atmin-i beperkami didieji automoprisaikdinimo iškilmes.
....
Įtampa. Žydai ne1 ’ * . ka. šitą paslaptį mmdmius Waus.mus:l) ar njekas i?senatoal. kitlĮ
,............... .. .. ,... .
.. biliai. todėl trys didžiosios didėja ir................
....
:
viešumai
atidengė zuinaus- jam legaliai buvo per trejus,
au.
Be to, jis savo inauguraci U. n- visi idealist,sk, pareis-’bendroves ?umažina
ta> J. Andersas.
• kad prez Nixonas yra nusi.
cijų,
nežada
nusileisti,
o
Ekimai
belieka
tik
sudrisku-įtomobilių
gamybą.
Ryšium
jos kalboje pabrėžė savo
mokesčkl Įstatymam.
siuose senuose rinkiminiuose tsu ^uo v’en General Motors giptas ir Sirija taip pat pra I
pasiryžimą griežtai laikytis
j numato gruodžio ir sausio deda nesutarti dėl bendro Pralaimėjo Danijos
konstitucijos nuostatų ir iš-Į plakatuose...
‘mėnesiais atleisti 137.000 fronto taikos derybose. Be
susisiekimą
elemente rezidenciją žada
.
. . {testamentu užrašyti valstyj darbininkų, o Fordai su to, Sirija nenori grąžinti Iz- SOCialdemokraldl
kėlė kongreso bei senato di-1
Sunkvežimių vairuotojai, į bej yas ĮU,tas yra vertas aĮChrysleriu — 40.000.
raelio belaisvių, kurių, ma
Danija
rinko
savo
paris

dėlę reikšmę. Demokratui SusloVUS nukalbėjo
nepatenkinti greičio suma$500.000, ir. ji dovanonoma, dalis buvo sušaudvta.
mentą. Valdžiusioji sočiai-1 žinimu iki 55 mylių perva-ijus valstybei, prezidentas
Retinant keleivinių lėktu
paramos nusipelnė ir savo per atvirai
demokratų partija rinkimus! landą, keliose valstijose bu-j da}. g-yjėtų pretenduoti i movų sklidimus, atleidžiama iš;
pralaimėjo. Rinkimu duoJ vo užblokavę kelius, bet vie-_ kes^ių SUmažinimą $120.000
pareiškimu, kad ateinan oSus, ovo tLietuvoje
x
- pasaky-;
i I darbo
ir daug
///</«/•//<
tu eiviIin
-s ^.lakūnu
jacij(; bei ki-'Vrj/zV/e
^(.Ujas
UlSlOlUS
menims paaiškėjus, Joer- to? administracija^ ėmėsi• ir kitas įstatymu numatytas
tų civilinės aviacijos
čiuose 1976 metų rinkimuo ta kalba susilaukė ir JA v
ir sunk-1 nuolaidas, bet jis tokio ”pelrovių tarnautojų.
igenseno kabinetas atsistatv- «nezty
Maskvoje
spaudos
komentarų.
Chris
vezimių
vilkstines
buvo
grei-« no« iš anksto atsisako.
se ji nemanąs kandidatuoti
dino. Naujas dar nesudaly
tian
Science
Monitor
atkrei
tai išsklaidytos.
;I
Prezidentas N’ixonas JAV’ tas.
Į prezidento postą.
I žf
*
piaavdo]e5įiispluXt^ b^\KumUni!0S 9alvū
; ambasadoriumi
Maskvoje
1 V’airuoiojų unijos vadas ! Kol nei komitetas, nei mo! paskyrė prityrusi diplomatą,! Dabar socialdemokratai! buvo priešingas tokiam vai-Į kesčių Įstaiga nerado jokių
Geraklas R. Fordas yra apkarpyta, išmetant iš iosi ĄfjięrĮkoje
1 dabartini Kissingei-io pade- j^turės 45 atstovus, o turėjo'’^otoJ1? žygiui
priekabių, tokia vieša atlaikomas ir sovietų paverg tai, kas nesutinka su anks-f
jėją Europos reikalams Wal-* 75 yjso jaj)0 at§tovu vra
V edamos derybos, kad skaitomybė, sakoma, darantesniais
Brežnevo
paleiski’
Praeitą
savaitę
i
Washingt
er
j
stoesseli,
53
m.
amžiaus.Į
175
'
sunkvežimiams
būtų leistai ti gerą Įspūdi ir palenkianti
tųjų tautų, ypač pabaltiečių.
mais.
jtoną atskrido Rumunijos
1
važiuoti bent 60 mylių per Į visuomenės nuomonę prez.
geru draugu. Jis per birželio
Kai Brežnevas buvo pa- prezidentas Ceausescu. JAV; Padaryta ir daugiau pa-i
valandą Mat. vairuotojams j Nixono naudai. Žinoma, ta
už nuvaži.uot3 keJ "nuomonė“ visiškai pakryp
tragiškų Įvykių minėjimą y- reiškęs vilti, kad Sovietijos J-ig j)asjijks 9 dienas, šiuo keiti^’ i atsakingas vietasj ylnn/f/o/ mirė radaro
ir JAV’ santykiai gerėsią ai metu jis lankosi eilėje vals- paskiriant specialistus.
’
į ba. o lėčiau važiuoja
jant. ma-jtų i kitą pusę. jei paaiškėtų.
ra pareiškęs:
Įtampa , mažėsianti,
Suslovasi,
išradėjas
Įžiau nukeliaujama mylių irj kad prezidentas federali, ,, , . . ._
;tiju. apžiūrinėdamas fabri-,
1 mažiau uždirbama.
f
PriPŠ 33 mptn,
I
-lef°.si kus ir mokslo ištaigas. Ta
Anglijoje mirė radaro iš-J
• nius mokesčius kaip nors
Pi les 00 metus sov lėtai 1 siekia užminuoti sovietu tai-'
f
6
.
radėjas Robertas
. netei?ė’ai susimažino. Nors
.
’
..
I
. 'jau ir dabar bandoma priekad Ameria! t°i. .' \ me"; New Yorke. norint paska- kaištauti. kad jis už dovano
joje yra 100 milionų šunų ir ta!s’ ,e taf a J1' ( al
,,u?
tinti naudotis viešojo susi-'tus savopopieriusišsireikasiekia kištis i sovietu vidaus bendradarbiauti.
ta jėga.
° u in a>’
ai^ <la" siekimo priemonėmis, nuo lavo mokesčių nuolaidų. Bet
Prezidento žmona yra. kačių, ir tas skaičius dar ne-į a1^
reikalus4
a'gruodžio
! Laikraštis mano, kari Sus- chemijos daktarė, ir Ameri- paprastai didėja. Maistu, i bar. šiuo metu radaras yra
' gruodži 16 d. penkis sek- tai jis esąs padaręs buvusio
ienius keleiviai bus ve- prezidento Johnsono para’ Amerikos valdžia tebė- ]0Vas lyg ir norėjęs su va i- kos chemikų institutas išn’n- kuri jie suėda, galima išmai-i viena svarbiausių priemonių madien
! ginamas.
ra užsimerkusi prieš tą So- dinti opoziciją Brežnevui. J-o ją garbės nare.
j tinti 25 mil. žmonių.
ir erdvėlaivių valdyme.
‘žiojami už pusę kainos.

ir i „ezidenta Nixona.

SunkDvžimifri trukdė
'žengę
sunkvežimiai
iruhaejBe
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Bmo a wvi

imtas. Tačiau nebuvo atpažintas. Kurį laiką palaikytas liu. Kadangi arabų kraštai
kalėjime, buvo paleistas.
| mažina skystojo kuro gamy
bą ir varžo jo iš vežimą, mij
Suimtųjų vieton buvo paskirti kiti atstovai, ir Vilkas nisterė pirmininkė norėjo
i tęsė toliau savo darbą. Matydamas, kad rytų frontas vis
parodyti, kaip galima
artinasi Lietuvos link, Vlikas paskyrė trijų narių Vliko įsiveisti ii be limuzinų net
I delegatui Vokietijoje. J ją įėjo kun. Mykolas Krupavi- ?k
Zt“|vti ir'tX
čius, kuris Gestapo buvo ištremtas, R. Skipitis ir V. Sidzi’
J
. pumo pavyzdį.

Vilkas Lietuvos pogrindyje
Vliko vicepirmininko Juozo Audėno sutrumpinta kalba,

i

pasakyta 1973 m. gruodžio 1 d. Toronte Vlike Seimo
vakarienėje

Ni 45, 1973 nt. gruodžio ll

1
1

kauskas. kuriems Gestapas neleido gyventi Lietuvoje

Prasidėjus Sovietijos-Vokietijos karui (1941 m. bir
želio 22 d.), sukilo Lietuvos pogrindis prieš bolševikus,
apvalė Kauną nuo raudonosios armijos Įgulų, sudarė savo
Laikinąją Vyriausybę ir paskelbė atstatęs Lietuvos nepri
klausomybę. Tauta džiūgavo, puošėsi vėliavomis, nes ti
kėjosi išsikovojus laisvę. Tačiau jau nuo pat pirmos Vo
kietijos kariuomenės ižygiavimo i Lietuvą dienos vokie
čiai pradėjo šeimininkauti patys. Tuoj pat pasireiškė na
cių brutalumas — Lietuvos gyventojų žydų naikinimas.
Vokiečiai nepripažino nei Lietuvos Laikinosios Vyriausy

Beje, ministerę pirmininNaujosios sudėties Vlikas 1944 m. gegužės 25 d. iš- ke lydėjo saugumiečiai, su
leido savo pareiškimą, kuriame pasakoma, kad per ket sėdė i du automobilius...
verius metus lietuvių tauta, kovodama su okupantais, už-,
sigrūdino ir, jei užeis kita bolševikų okupacija, tauta ir Į
Kanalo tunelis
toliau kovos su ja. Taip ir buvo. Aštuonerius metus tauta ,
su ginklu rankose kovojo, o dabar ta kova tęsiama kito- i Jau suėjo 178 metai, kai
mis priemonėmis, iki ji bus laimėta.
j vis šnekama, kad po kanalu,
kuris skiria Britaniją ir
Prancūzija, reikia kasti tu
nelį. Būdavo vis pašneka
ma. pasvarstoma ir užmirš

bės, nei jos valstybinės nepriklausomybės.
Tauta nerimo. Vystėsi pogrindžio neorganizuota ir
necentralizuota įveikia. Buvo pradėta tartis dėl bendrai
organizuoto pasipriešinimo okupantui, bet susitarti nesi
sekė.

Ir tauta, ir Vlikas skaudžiai išgyveno masini žydų
naikinimą. Norėdamas jiems padėti, Vlikas susirišo su
Kauno getu. Vlikui pasisekė surasti galimybę bent dviem
žymesniem geto gyventojam išvykti Į užsieni ir ten pasau
liui pasakyti apie jų bendruomenės likimą Lietuvoje. Ta
čiau tie asmenys, nenorėdami palikti savo žmonių nelai
mėje, atsisakė kitur išvykti.

1942 m. vidury susidarė du organizacijų blokai:
1) Vyriausias Lietuviu Komitetas, kuri sudarė laicistinės
grupės — socialdemokratai, valstiečiai liaudininkai, tau
tininkai, nacionalistai, laisvės kovotojai ir 2) Tautos Ta
ryba, kurią sudarė katalikiškosios grupės — krikščionys
demokratai. Darbo Federacija, Lietuvių Frontas, Vieny
bės Sąjūdis ir kt.

Praėjo trisdešimt metų. Per tą laiką daug padaryta ir
pavergtoje Tėvynėje ir užsieniuose. Kovojama su priešu
bendrai .Vlikas. kaip tvirčiausias kovų talkininkas, stovi
ir stovės savo vietoje, visuomenės remiamas, naujomis
jaunomis jėgomis papildomas. O tai yra pati didžioji raks- * nasirašė susitarimą, kuris
tis okupantui, ką liudija iniršę ir vis aštrėją komunistu ’ ^nos na°rindo pradėti darpuolimai prieš Vliką.
‘
’ į bus. Pasirašant dalyvavo ir

Pirmasis Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas Steponas

Kairys (mirė 1961 m. gruodžio 16 d. Nevv Yorke).

ima.
Dabar jau kelinti metai
;š naujo buvo svarstomas tas
kausimas, ir pagaliau lap
kričio 17 d. Britanijoje abieju labiausiai tuo projek
tu suinteresuotu kraštu —
Prancūzijos ir Britanijos—
užsienio reikalu ministeriai

i abiejų kraštų

vyriausybių

Esu optimistas. Tvirtai tikiu. Kad tiek Lietuvoje, tiek> p‘aJvos ~ P1^- Pompidou ir
Abiejuose blokuose buvo ir partijos, ir naujai Įsi
steigusios organizacijos, turinčios savo spaudą. SocialdeVlikui dar organizaciniai besitvarkant, okupacinė ir laisvajame pasaulyje užteks tvirtų dvasinių jėgų ir svei-• j™ «kTom^dienomisTmokratai leido “Mūsų Kelią“, valstiečiai liaudininkai —j valdžia pareikalavo iš lietuvių savivaldos 100,000 žmonių: ko proto musų kovai vesti iki visiskos pergales.
, r-g. kitaig reikalais
“Nepriklausomą Lietuvą“, laisvės kovotojai — “Laisvės! vyi-Ų nuo 15 iki 55 metų ir moterų nuo 16 iki 45 metų amKovotoją“, frontininkai —
Laisvę“ ir vienybiečiai — žiaus. Buvo Įspėta, jei kas slapstysis, bus jo vieton imamas
Tegyvuoja Laisva Nepriklausoma Demokratinė Lie- ! Tai jau antra sutartis ka
nalo tunelio reikalu. Kiek
kitas ir net keli šeimos nariai. Vlikas tuojau tarė griežtą—
“Atžalyną“. Pogrindy išeidavo ir daugiau leidinių.
ankstėliau abiejų kraštų
Ne, šito nebus! Jis savo 1944 m. sausio 18 d. pareiškimu
susisiekimo ministeriai pa
įsuomenę tam reikalavimui nepaklusti. Apytik
Apytik-1
Visas pogrindis pasireiškė plačiai ir efektingai. Bet kvietė visuomenę
KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU sirašė sutarti, pagal kurią
rėmis žiniomis, okupantui tepasisekė sugaudyti tik 8,000
trūko centro.
bus tvarkomi tunelio kasimo
asmenų. 1944 m. vasario 16 d. Vlikas paskelbė savo pri GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.
ir Įrengimų piniginiai ir
GIMĖ VLIKAS
imtąją deklaraciją, kuri ir dabar tebėra didžiąja rydykle
technikiniai
reikalai.
KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR
tiek organizacijų principam, tiek ir veiklai.
• Tuneliu rūpinsis abiejų
1943 m. birželio vidury Įvyko lemtingas lūžis Į gerąją
1 NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.
kraštų sudarytos bendrovės.
pusę. Taryba susirinko nepaprasto posėdžio. Jame dalyRys
MEZGIMAS SU UŽSIENIU
į
Dabar pirmasis ju rūpestis
vavo Tarybos nariai ir keletas kviestų asmenų. Pasikei- j
Į
bus ta tunelį iškasti, o vė
tus nuomonėmis, vienbalsiai nutarta iš naujo sueiti Į ryšį j
nuo pat pirmųjų savo veiklos dienų buvo susirūpinta 1
liau žiūrėti, kad apsimokėtų
su Vyriausiu Lietuvių Komitetu, ir šiam uždaviniui atlikti; i yriais su užsieniu, kad,pasaulis būtų informuojamas apie
jo išlaikymas. Pelną abi pu
išrinkti nauji žmonės.
okupanto veiklą, gyventojų pasipriešinimą ir kad visa
sės dalysis po lygiai. O šiuo
j pogrindžio veikla yra centralizuota. Dar prieš Vlikui sumetu, žinoma, pelnas dar
Pradžio’je nesisekė surasti pagrindo, kuris leistų tuo-, S]-organjzuo-jan^ Vyriausias Lietuvių Komitetas buvo Į Pavyzdingi pelnai už arbatą vaikų vaikai mokės dvari- labai toli, dar reikia tik prajau susitai ti. Taiyba labiau įėmė asmenų oiganizaciją, o Švediją pasiuntęs savo atstovą Algirdą Vokietaiti. Jis išįninku parduotuvėse skolas dėti rūpintis išlaidomis, kuKomitetas
oiganizacijų oiganizaciją. Pagaliau buvo sivežė gana daug medžiagos iš pogrindžio veiklos. 1944
Daug milionų Britanijos už duoną ir kruopas, kurias riu žada būti daugiau kaip
susitarta taip: centrini pogrindžio organą sudaro politinės
gaje Vokietaitis grįžo."Painfoimavo Vliko pirmininką televizijos žiūrovų yra matę suvalgė tėvai. Šitaip yra ir bilionas dolerių. Kaip ir
partijos, turėjusios demokratiniuose Lietuvos seimuose apje savo veiklą sutiko būti Švedijoje Vliko atstovu ii\ pasibaisėtinų vaizdų iš saus- kituose žemynuose, ir Šri dažnais atvejais, kai užsimosavo atstovus, ir kovos organizacijos, gerai pasireiškusios apsilįpįnęs „auja gausia medžiaga, vėl laimingai pasie- 1'°? paliestųjų sričių Etiopi- Lankoje (Ceilone) bizniau- jama atlikti didelį dal bą, iisavo pogrindine veikla Su šiuo nusistatymu sutikus abie- i-a <avn na<d<viimo vieta To išvežtm'i medžiaga buvo nėr- J°Je’ ^aiP žmonės vos gyvi jancios bendroves tiesiog garniui ima ai-keti. kad toli
‘t:
,n,o „
savo pa^Kylimo vietą. Jo išvežtoji medžiaga buvo pei,i«rwiai , hadu
arbatos nlaneražu neužtenka tiek
niniiu srupiu
_ Tarvbai ir....Komitetui
1943 m iauUlau- Ke
juda.
kaip^^^„ir-todjoee
jie guli npusgyviai
badu marina
marina
arbatos
plan- gražu
S4
o 25 blokam
d viriu vakarąBalio
Gaidž ūno __
(jisbu™
v
vuAme,j"S L\et.avnJ
I?*>nna«j« bmrm. į
)aukja
dirbančiuosius.
gu. kiekneužtenka
iš pradžiųtiek
buvopini
ap»

t

{domios pabiros

kncio -o

d.

vėlų vakarą Balio baiūziuno (ju Puvo tauti

New yorke. Ta medžiaga dalinai pasinaudojo kai kurie ti

k •

mirusieii pakrau-*

skaičiuota. Išlaidas padidins

ninku atstovas) bute Kaune. Parodos g-veje 9a numery,, Švedijos, Amerikos ir kitų kraštų laikraščiai. Buvęs Didž.
^nti palaidoti, šiurį Žmonės skursta ir pusba- ir infliacija - nuolat vis
susirinko devynių oiganizacijų atstovai: socialdemokia- Britanijos vicekonsulas Lietuvoje E. J. Harrison, pasinau- pūsyaizdai! Jie savo ruožu • džiu gyvena ir gydytojo ne- krintanti pinigo vertė.
tų, krikščionių demokratų. Lietuvių Fronto. Darbo Fede dodamas ta medžiaga, 1944 metais parašė knygelę “Li-. rodo, kiek maža tėra veria. pajėgia prisišaukti, nes nė-i
■ Iškasus tuneli abu krašracijos. Laisvės kovotojų, Vienybės Sąjūdžio, valstiečių ’ thuanians Fight for Freedom* šios knygelės net kelias ’ žmogaus gyvybė. Be kita' ra..............................
pinigų. ,r jų vaikų
pilvu;taj isi
;„oja priderinti
1.......
1
liaudininku ir nacionalistu.
kai
išpampsta,
nes
nėra
jiem
i
•
•
•
;
laidas išleido minėtas Informacijos biuras. *
; ko, net ir tokiais atvejais.
prie
jotinkIu?
savo /geležinkeliu
ir
iš
ko
nupirkti
pieno
ir
jokio
į.
e!iu
j kai Etiopijoje visur yra puŠiame pirmame susitikime buvo susipažinta, pasiinBuvo norėta susisiekti su Latvijos ir Estijos pogrin- į siau pakenčiamai duonos, padoresnio maisto, įrmiitin-!
Be kita ko. sutartyse nu
fotmuota apie esamą padėtį ir sutarta niekam neišduoti
ir išsiaiškinti, ar nebūtų galima suderinti pogrin- bėda ten gintis nuo ligų, nes gumas dėl nusimaitinimo y-J matyta. kad bet kuri pusė
pavaldžių, kas kam atstovauja, nerašyti jokių protokolų > ^žių veiklos prieš tą pati okupantą. Vliko pirmininkas St. kraštas gyventojų turi 2s!ra nepaprastai didelis,
turi teise bet kuriuo metu
ii kiekvieno posėdžio rinktis kitoje vietoje. Nors dėl pa- Kairys buvo nuvykęs Į Rygą ir susiėjo su savo pažįstamais milionus, o gydytojų tik 400,
Televizijos
programoje pasitraukti. Vadinasi, dvi
valdžių minėjimo nebuvo išlaikyta griežta paslaptis, ir j socialdemokratų veikėjais. Ten paaiškėjo, kad latviai ne- taigi 62,500 gyventojų ten- žifimVIl HpTTIP«V<! VU3Č buvo valstybės pradeda tą darbą,
\
• ""k +
i
atstovų pavardės daug kam buvo žinomos, tačiau išdavi turi jokios bendros pasipriešinimo organizacijos, tad ir ka tik vienas gvdvtojas. ir- ,
bet gali tekti ir vienai ju
dėl
to
nėra
ko
ne
svajoti
a.
■
c
f
mų nebuvo.
nebuvo Vlikui su kuo kalbėtis ir veiklą derinti. Du kariu p,e žmonių sveikatingumą,
' Leibig Udrove. Pa- baigti ar iš viso palaidoti
sumanymą.
....................... buvo susitikta su lenkų pogrindžio, kuris buvo labai ka- net ir tuo atveju, kai jie vra! . , . , &
,
, ,
.
J
sirodo. ta bendrove siu metu
Tie devyni vyrai, tarp jų keturi buvę ministeriai. ga-j ringas, veikėjais. Pasikalbėjimai buvo labai atsargūs ir pakankamai
Kol kas. jei ir nė viena
sotus.
į
: i '
1
! pradžioje vis dėlto paauko•v ę mandatus is devynių.organizacijų, suprato, gavę visos ■ diplomatiški. Buvo susitarta dar kartą susitikti, bet tai
pusė neatsimes. dar lieka
tautos Įgaliojimą, ir kaip revoliucinė organizacija p: adė- Į neįvyko. Antras Vliko atstovas buvo pasiųstas Į Varšuvą,
Taip pat daugelis milionų: į°.
dolerius organizaci- nemaža neatsakytų su tune
!Wina^ Xaitffan Pa‘ liu susijusiu klausimu. Pa
jo kalbėti ir veikti visos tautos vardu. Buvo sutartas pava-' jjs ten suėjo lenkų pogrindžio veikėjus, kalbėjosi bent yra matę padėtį tų šeimų,'iaikurios
Šri
Lankos
(Ceilono)
i
tekusiais
žmonėmis. Po tos vyzdžiui. kur bus ta linija,
dinimas
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, t
dienas. Sugrįžęs painformavo, kad dėl veiklos pogrinisrinktas prezidiumas, kurio pirmininku buvo Steponas džiuose būtų galima susitarti, tačiau dėl ateities santykių valstybėje dirba arbatos televizijos programos, kuno- kuri tunelyje skirs Britaniją
plantaeijose.
i J? buvo lsk,elt.a? bendrovės ;r Prancūziią? Ligi šiol trys
Kairys.
— vargu. Lenkai nenori nė girdėti, kad Vilnius būtų Lie
' elgesys su darbininkais, ji kanalo mylios viename pa
tuvos sostinė. Vlikas nutarė daugiau su lenkais nebesi
Visi didieji plantatoriai1 Paau^ojusi Šri Lankos vy- kraštyje priklausė prancū
Kituose posėdžiuose buvo aptarti veiklos planai: re kalbėti.
gai-sus tuo. kad sugeba iš-1 r’a^ybe! sojos ir kitokių zams. trys kitame — bri
aguoti i kiekvieną okupanto naują užmačią ką nors tau
uz 2,o00 dolerių.
Buvo trečias mėginimas savo atstovą pasiųsti Į Suo naudoti darbininkus — ma-1
gams.. o visa kita — tarp
tai negera daryti: ruošti atstatomos savo valstybės pla
ža jiems mokėti už darbą. į ~ , .
. . . ,
,
tautiniai vandenvs. kiek jų
nus; organizuoti ginkluotas pajėgas vidaus tvarkai palai miją. Sutiko vykti pik. Kazys Ambraziejus. Viskuo apsi nesiiūpinti ju socialiniais i ,° .ka,.P F
bendrove, fen lieka. Tunelvje reikalai
kyti ir savo valstybės sienoms ginti; ieškoti ryšio su už rūpinęs, jis nuvažiavo i Estiją, iš kur per Baltijos jūrą ar reikalais. Nei pakankamai;sekasI bizniauti?
bus sudėtingesni. Sakvsim.
sieniu ir susipažinti su kaimyninių tautų pogrindžio veik čiausia pasiekti Suomiją. Net kelias savaites ten išbuvęs, pavalgyti, nei padorios pa-' už 1!)72.73 metus ben(J. teks tunelyje suimti nusikal
negalėjo gauti priemonių persikelti per jūrą. Jis buvo Ge
la.
stapo areštuotas ir atgabentas Į Lietuvą. Kankinamas pri f ° y.8," net Syįb;t9,l? 31 \a!T*1 rovė turėjo pelno daugiau tėli. Kada jį suims ir i savo
tų- O kad dai bininkas vtsts- kajp
milionus doleriu, kalėjimą nugabens prancū
sipažino, kas ji siuntė. ,
SVARBIAUSIOS PROBLEMOS
kai pnklausytų nuo plauta-1 ]fl71.72 m
būta ;į zai, o kada britai? Nelai
toriaus ar plantaciją tunn-,12 mi| do]eli mažjau
mingo atsitikimo atveju rei
SUIMA
VLIKO
NARIUS.
BET
VEIKLOS
cios bendroves, tai jam lei-'
kės pasirūpinti sužeistai
Čia pravartu suminėti svarbesnes problemas, iškilu
džiama
taip
Įsiskolinti
plan'
siais
ar susirgusiais. Net ir
sias okupacijos metu. Tai buvo: Lietuvos valstybės buvi
NESUSTABDO
tacijos
laikomoje
parduotuTaupumo pavyzdys
• pasiutusi šuni gal teks kam
mo nepripažinimas; masinis žydų ir dalimi lenkų naikini
vėje, kad jis negalėtų jau ;
e
_
. .
f nors pribaigti, kad r>epamas; nuolatinis žmonių verbavimas Į Vokietiją darbams;
Sugavęs siūlo galą — tai Įvyko 1944 m. balandžio niekada
išbristi iš skolų.' Anądien Indijos ministe- bertu i Britaniia. kuri iu nejaunimo gaudymas karo reikalams; Lietuvos kolonizaci-Į mėnesį — Gestapo suėmė penkis Vliko narius. S. Kairys Pasirodo, kad panaši padė- !rę pirmininkė Indira Gandi tu, j jr labai saugosi.
ja; aukštųjų mokyklų uždarymas; inteligentų gabenimas, ir J. Audėnas išsislapstė. Tik kai Kairys, J. Kaminsko pa- tjs žinoma ne tik Pietų Ame-: Pletautl važiavusi arklio
Jonas Gvardijonas
į koncentracijos stovyklas.
(varde, su keliais kitais laiveliu kėlėsi i Švediją, buvo su- rikos valstybėse, kur dar;traukiamu dviračiu vežime-,
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KAI SKAITO

KAS DUONOS METILAM

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS GIRDĖTI NEW

YORKE

Palaidotas V. Sidzikauskas ir nuo atvykimo dienos Įsi-

jungė i lietu\ i u visuomeninį
Kaip jau buvo rašyta, ižy- gyvenimą. Ku.' 1?32 m. bumusis Lietuvos diplomatas vo Įkurta Lietuvių darbininVaclovas Sidzikauskas mirė kų draugija. \ Lionė Įstojo i
gruodžio 2 <1. Gruodžio 4 d.
šermeninėje buvo iškilmingas su juo atsisveikinimas.
kuriam vadovavo Lietuvos
generalinis konsulas Anicetas Simutis, atstovavęs ir
I ietuvos atstovui J. Ka'jeckui. Po religinių apeigų, ku
rias atliko prel. J. Balkūnas,
kalbėjo Vliko pirm. dr. J. K.
Valiūnas, Pavergtųjų Euro
pos tautu ir Free Europe at
stotai, Lietuviu delegacijos
Pavergtųjų Europos tautų
organizacijoje vicepirm. dr.
Br. Nemiekas. AItos atsto
vas V. Abraitis, Čia dalyda
,
vo apie 300 žmonių.

A uSlCtplo lietu

ją nariu ir uoliai joje veikė,

PaskutLiiuositis metus ji
praleido ?Jassaehusett~ valstijoje. Palaidota be bažnytiniu apeigų Ne\v t <>: <o kapinėse lapkričio 25 d;

Paliko liūdintis sūnus inž.

■

KAS NIEKO NEVEIKIA,
TO NIEKAS NKPS1K1A.

BALFAS SIUNTINIŲ

Z.

tokiai istorijai išleisti via palikęs Vincas Kalvelis.
....
Lutu gera. kad visi, kurie
turi kokios nors medžiagos
(dokumentų, nuotraukų, paskelbtų spaudoje s-tiaipsnių
ir kt),. kini liečia Ameiikoj,.
I.ietu\ių
Socialdemokiatų l
S-gos veiklą, atsiųstų aibaj
bent pianeštų. ką tuii. Ke-j
leivio ieda^cijai.

b

I LENKIJĄ REIKALU

Balfo centro valdyba ve
da kartotetą paramos reikalingu lietuvių, gyvenančių
Lenkijoje ar lenkų okupuotamė Suvalkų trikampyje ir
1 gaunančių siuntinius iš JAV
■ lietuvių tiesioginiai ar per
i Balfą. Tačiau jau pasitaiko,

i kad vra nuolatinių prašytoĮ .i u. Ji e k re i p ia si į organiza• C as ir privačius asmenis
i >kd” ‘■••uti daugiau siuntii ''iu. Be to i'-tikri lenkai su
ad i’ems lai1 kus kas
į randa, kad
, nors lie‘uv:<' ai parašytų, ir
[ mašo siuntinių iš JAV liei tuviu.

J. Vlks

Prašo pataisyti klaidą

Algirdas Sabalis.

; Keleivio nr. 45 buvo para-J
Į šy a. kad Grand ligoninėje, i
Paskyrė premiją
■ \ alk jo. Cal., mirė Antani-Į
na Smoienskvtė - Vaitonie-.
LB apygarda
ir
ateinančiu
A 1 <7
i. nė, o turėjo būti Antanina <
-j
Norintieji siuntinius siusmetu Vasario 16 . - ;t !er_ i Vaitonienė - Smolinskienė.s
i
i
i
į
Lenkiją nepažįstamiems
gia dailės parodą.
! •fi
ne Grand, bet Ge-[i<ainio Jurgiu pasiilgtus moterys. Iš kairės i dešinę: Zitelė Zarankaitė. Aleksandra Gustaitienė ■asmenims, gali pasitikrinti
I'oncas jai pas.p. rė $l.ono neraj ligoninėje.
Ritelė Ausiejūtė. Laima Katauskaitė. Ta pačia ei le vyrai: Gediminas Margaitis. Feliksas kunti u- ■ Ralfo įstaigoie, ar prašytopremijai uz toliausią Kurį-)
tas ir Jurgis Jašinskas. Trūksta Irutės Nikolsk;. tės. Danus Paplauskaitės. Mar.. tės Gineitienės ir i jas negauna siuntiniu iš kii ni.
ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Birutės Vaičjurgytės.
tur. Taip pat siuntinių siun
Kita ryta i pamaldas baž-|
1
tėjai
prašomi pranešti Balfo
nyčioje susirinko per 100 iri Posėdžiavo Altos skyrius
Tautvilą, romanas, para-,
centrui adresą, kam siunti
i kapines palydėjo per 50*
:ė Juozas Kralikauskas, 205i
nys pasiustas.
Gruodžio 14 d. bus Alt os psl., kaina $4.00. Išleido Lie-1
žmonių.
, "Meilė išaugština protiskyriaus posėdis. Bu <\ ars- tipiškosios knvgos klubas,;
; nius sugebėjimus.
apvalo
Balfo
centro
valdyba
tomi Vasario 16 minėjimo 4545 w 63rd St., Chicago,
Minės Fausta Kirša
jausmus ir stimuliuoja entu-; engiasi, kad JAV lietuvių
reikalai.
! 111. 60029.
i ziazmą...
Meilė atleidžia. dovanos pasiektų ko di
Vaižganto kultūros klubas!
; nesvarstydama apie atlygi džiausia kituosi? kraštuose
sausio mėnesi rengiasi paa šventė ous švenčiama
pa- '
Lituanistikos darbai III t.,
nimą. Meilė sąžininga ir trvvenančių lietuviu skaičių.
Moterys, kurių pasiilgstu
d. naujajame
minėti poeto Fausto Kiršos vasari’°
red. Vincas Maciūnas, 307
kauti i, ji nepi ipažįsta nei |)e4 kartu stengiasi r šalpa
mirties 10 metų sukakti. Pa Kultūros židiny.
psk, kaina $10. Knyga gau
laiko,
nei erdvės, nei išsisky centralizuoti, bent informa
Šiandien, o broliai vyrai, vieno širdį, jus pažinojusio
skaitą skaitys pakviestas iš
nama šiais adresais:
rimo...“ — sako E. Heming- ciniu atžvilgiu, kad būtu iš
kalbėsiu jums apie moteris.
ALSS istorija
Bostono poetas Stasys San-'
Kl. Girvila*, 2422 W. Apie tas, kurias pažįstame
Ilgėjimasis kamuoja net way.
; veng'a dublikaciios. o kart varas, kuris suredagavo ve- i
Marųuette Rd., Chicago, III. ir ilgimės. Ir jūs. ir Kaimo Kaimo Jurgį, ir jis viešai į
•
iais ir savanaudiškumo.
lionio nespausdintų eilėraš-i
Amerikos Lietuvių Soci- 60629,
prisipažįsta:
j
Jeigu
iš
tikrųjų
taip
yra.
j
Jurgis.
eių tomą „Palikimas“.
į aldemokratų S-ga via įnešuCentro valdvbos adresas:
arba
I tai gal kada nors vėl pama-1
į si dideli Įnašą i Amerikos
Visų pirma ilgiuosi ponios kyšime anos žydriosios šeiJ. Gimbutas, 119 WoodKadaise buvo čia gausi.
Ralfas. 2606 W. 63rd St.,
Mirė P. Sabalienė
; lietuvių visuomenini gyveni- side Lane, Arlington, Mass.
zymi ir graži lietuviška šei-, Aleksandros, kuri su moti-į mos išrinktąsias ar jų pava! mą, bet išsamesnės tos veik- 02174.
Chicago, IH. 60629.
ir.a. Prieinama visiems ir sa-1 niška meile ir rūpesčiu, ret-1 duotojas savo džiaugsmui ir
I apkričio 26 d. mirė sena ](,<
istorijos dar ni< ka; nėra
Tais adresais galima gau- vo darbai atvirai matoma, karčiais pamotiško raukšle- I)as’gėi ėjimui.
Balfo c.v. inf.
Keleivio skaitytoja Paulina
parašęs. Centroritėtas ti ir 'Lituanutiios Instituto kaip žydinti lanka prie pilko, įe’pabr'ėž'tūčparao'šdavCsaSabalienė, 80 m. amžiaus. I oin
n..?,
TRYS PREMIJOS
Teįvyksta tai artimiausiu j
uiono ir 1S71 metų suvažiavimo dar
1
Ameriką ji atvyko 1908 m. kaupia reik;.
dirvono. Ir perdaug nesidi-į vo dukružėles (ir jų palydo laiku, nes be jų neapsako-*
u; medžiagą, bai“, 280 psl., kaina $5.00.
džiuojanti. Nors turėjo kuo. jvus) viešiem pasirodymam.
Žurnalistas kun. dr. J.
mai ilgu ir gyvenime nyku...!
Užtat buvo ir mėgiama nuo
Prunskis kasmet skiria tris
Ilgiuosi įvairiaveidės ZiKaimo Jurgis
Bostono, Nevv Yorko. Fila
premijas: už mokslo veika
delfijos iki tolimos Chica telės, visuose šeimos žygiuo-Į lą. už žurnalistiką ir už reli
' se žydėjusios.
į
gos.
AR SKAITĖTE
ginės temo veikalą. Kiekvie
i
l
na jų dabar — $1,000.
Atvyko ji, lietuvišku žo-'
Ilgiuosi Irutės, V. Kudir-1 Benedikto Rutkūno eilėdžiu. jausmu ir širdies ži-; kos Valerijos.
:raščių
knygų
„Žirgeliai
Premijas skiria Katalikų
bintu nešina, Sekminių vai-!
i žvengia“? Ją galite gauti Mokslo akademijos sudaly
nikų pasipuošusi. Per Atža-;
Kur tu. ugningoji Dana. Keleivy už $3.00.
tos specialios komisijos.
i
lyną, Indranus. Tuščias Pa- —Lyza ir Tuščių Pastangų
stangas, kurias įprasmino gražuolė, žavėjusi ekskuni' gą Henriką?
skambinimu.

Ka’mo Jurgio užrašai

TĮKĮratĮĮttŪUt

nęmurda*OĮgĮnppęnino3 s&ara
neCulter Vigilant during

by Algis Rukšėnas
tai išsamiausia ir vaizdžinsiai anglu ka
tragediją. Tai jokiu rūdžių nesugraužiu
mui ir ji išdavusių JAV admirolų. I.ani
Geriausia dovana kitataučiui. .los kaina
galite gauti už $H.00. Mass. valstijos gy

Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos
mas paminklas Simo Kudirkos heroiz.
t<»nu ir kitų biurokratų gėdai įamžinti.
bet Keleivio administracijoje ją
\ < ntojai dar primoka 21 et. mokesčio.

Neaplenkusi Raudonojo Į
Kur esi ir ką veiki, Laimu• Vyno, sustojo didžiojo Lie-! te, Neūžaugos Emilija?
tuvos vaipininko Vinco Ku-!
dirkos pastogėje ir atidavei Kas numaldins ilgesį vėl,
, jam priklausančią pagarbą.į l)an‘atY^ Ritelę, tą nuode-:
1
i minga angelą“ ir Brandos
Į
Paskiau, Neužauga vedi- Atestato abiturientę, savo
' na. susitiko Nuodėmingą grožiu net mokyklos direk
i Angelą. Brandos Atestatu toriui apsukusią galvą?
O nuoširdžioji Marytė, —
; pasidžiū-raudama. stabtelė„linksmybės
namų“ daboto
į jo prie Manijako ir... nutilo,
ja ir rūsčioji auklėtoja Sala-į
j Kaip nebūta.
ji?
i
O graži buvo šeima! Pa-j
; augliai, jaunuoliai, subren- ! O jauniklė Birutėlė, skais-į
i dę vyrai, o ypatingai mer-j čia ž.aigždele švietusi visai i
įgaitės ir moteriškės, kiekvie- ' giažiajai šeimai ir deklama-!
j nas savo kalba, laikysena,' ciiomis žavėjusi kiekvieną
j diaugyste ir širdies 'liepsna klausytoją.
skirtingas ir reikšmingas.
Taip, tik ji viena beliko
!
Sekėme, stebėjome tą šei-į gyva ir veikli: kiekvieną:
;mą ir gėrėjomės ja, mylėjo-! penktadienį „Garsų Bango' mis“, o sekmadieniais „Lais-1
me
vės Varpe“ skamba jos bai- j
Dabar jos nebAtčlb. Liko sėlis.
[tuštuma ir juodas, sunkus.
pratįsęs ilgesys...
O kur jūs visos kitos din-,
i
’
‘
gote, mano išsiilgtosios? Ar1.
„Ko numirei, saulyt.... kai į dar kada nors bus lemta jus!
{nebaigta giesmė, neatšvęstiį išvysti ir jumis pasigėrėti?
[darbai?“...
j
Visoms čia paminėtoms ir
Kodėl uždengėt savo pui-( neįvardintoms, net ir tai. ku
kius mergaitiškus ir moteris- rios pėdos įmintos „Melsvųkus veidus nebepermatomu jų kalnų“ — Blue Hills pa-;
vualiu jūs, mūsų linksminto- pėdėje, tešviečia ilgesys ir j
jos ir paguodos nešėjos? ! meilė!
i
Ilgesys, štai, ateina į kiek- j
Meilė? Kas ji yra?

Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti

BANAIČIO OPERA

„JŪRATĖ

IR

KASTYTIS“

3-se plokštelėse
Tai geriausia dovana bet kokia proga!
Plokštelių kaina tik $15.00

Paštu, kartu siunčiant ir čekį, užsakoma šiuo adresu:
Lithuanian

Ooera

6905 So. Artesian Avė.
Chicago, Illinois 60629

talapis ketvirtas
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1EŠKODAMI DOVANŲ SAVO

ARTIMIESIEMS, valstybės departamente, a

SIAUBINGOS DIENOS,

ROMANAI

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA-

romanas, parašė
Juozas Kralikauskas, 205
psl., kaina $4.00.
4
Vicepirmininkai A. Vak-! SAKAIS, Juozo Strolios įdo
i
sėlis
ir
J.
Valaitis
painfor-Įmūs
1940-1945
m.
atsimini-.
Abraomas
ir
sūnus,
preRusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
1 mavo apie Altos suvažiavi-Į mai, 176 psl. Raina $2.00 j mijuotas ror anas, parašė
mą ir pasitarimą su PLBi SIAURUOJU TAKELIU Aloyzas Ba. < nas, 206 psl.,
Atvežė Tautų draugystės
i valdyba.
K. B. Kriaučiūno, 178 psl. kaina $4.53.
Visur uostinėjo
j
"
Į
kaina .............................. $2
Sunkiausiu keliu, rom*
Ordinų
Br.
Bieliukas
painforma"Tiesa“ plačiai rašo apie
PF.R G1EDRĄ IR AUD nas- parašė Jurgis Gliaudą,
Apie Izraelio karalius, vie- jam būtų leisią reikštis. 0:
a . pLB
Wa.
Lapkričio 28 d. Vilniuje Suslovo atsilankymą. Iš to nūs išmintingus ir narsius, o kai buvo leista, tai jis
RĄ,
Mjkolo Vaitkau* atsi 251 psl., kie’i viršeliai, kai^inotone
iškilmingame posėdy buvo apiašymo matyti, kad Suslo- kitus ne tokius pavyzdingai nebeklausęs viršininku ir-'
minimų (1909-1918 k IV to iaida, parašė J. Gliaudą. 406
Iteiktas Ki emliaus ponų ivas vlsur kaišiojo savo nosį. gerbtinus, daugiausia suži- vykdęs savo planus. Jo da-įz IVINSKIO PALIKIMAS mas, 272 psl., kaina k.etai.- na $5.00.
virsthYis ................ $3.i5
Lietuvai dovanotas Tautų Kaune jis buvo dirbtinio nome iš biblijos. Bet tasai linių žygis, suprantama, pa-1
Brolio M vi ofo gatvė, roKATALIKŲ AKADEMIJAI
Milžinų rungtynės, Myko manas, parašė
draugystės ordinas. Ji prie- pluošto gamykloje. Politech- biblijinis Izraelis galutinai reikalavo daug aukų.
Eduardas
lo Vaitkaus atsiminimų VIII Cinzas, 303 psl.. kieti virše
mė pirmasis partijos sekre- nikos institute. Čiurlionio buvo sunaikintas prieš be
įžymaus istoriko prof. dr. temas. 203 psl., kaina — liai. kaina $6.00.
torius A. Sniečkus su kitais muziejuje, S. Neries kolcho- veik tūkstanti metų, o nau-' Tačiau Šaronas ir žinomas
partijos ir valdžios pareigu-, zg VjIniuje ]ank&. km.o a_ jasis yra respublika.
! tuo. kad jis nesiskaito su Zenono Ivinskio mokslinį minkštais viršeliais $3.00.
Agonija, romanas, antra
j aukomis — jo tikslas vis yra palikimą (biblioteką, rank kietais $3.50.
psi.,
kaina $5.00.
n 1S■ paratūros gamykloje, moksTo paties autoriaus toma?
Tačiau, kai dabar tarp Iz-j laimėti, o jo viršininkų — raščius ir kt.) nupirko už
Pabrėžtina, kad tą ordiną • •« akademijoje, apžiūrėjo raelio ir arabu kraštų buvo pateisinti aukas ir jo nusi- $10,000 Lietuviu Kataliku VI kietais viršeliais $3.75
Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
atvežti Kremlius pavedė Mi- miestą, pabuvojo Žirmunuo- paskelbtos paliaubos, iš Si- žengimus tvarkai. Pastarai- Mokslo akademija. Jis bus minkštais $2.50.
chailui Suslovui. kuris 1944-, se, Lazdynuose. Karoliniš- najaus grįžtančių tankų šo-1 siais metais jį vis teisina pargabentas į Romą. kur y- ŽVILGSNIS J PRAEITĮ kis, 259 psl.. Raina $4.50.
Vytautas Alantas, ŠVEN
1946 metais, kaip Vilnis ra-,kėse, senamiesty ir kt.
nuošė daug kur buvo tokie gen. Dajanas, patenkintas ra akademijos būstinė,
K- Žvko, 476 psi.
kai
TARAGIS, i- turinis roma
šo, "padėjo Lietuvai atsista
irašai: "Arikas Šaronas —'jo laimėjimais ir stengiąsis
na
i
112
METŲ
LIETUVOS
Žinoma, visur buvęs šiltai Izraelio karalius“.
tyti“, o iš tikrųjų jis tada be
nematyti, kas netinkamai
JAUNYSTĖS ATSIMINI nas, £ dalis. 405 psk, kaina
virbeliais $5.00.
pasigailėjimo naikino visus, sutiktas. O kaip kitaip pai buvo padaryta. Šarono sąGELEŽINKELIAMS
MAI, V-ado Požėlos, 335 minkštais
J. Kralikauskas,
VAiŠkas tik priešinosi krašto pa-, rašyti?
Generolas majoras Ane-į skaitoje, šalia laimėjimų,
psl.. kieti viršeliai, kaina —
VILKAS, premijuotas ro
vergėjams
lis Šaronas nėra karalius ir, l deja, esama ir žiaurumų,
1830 metai laikomi tikrų $4.00.
234 p-k. kaina $4.50
Į Partijos vadus pamokęs, tur būt. niekada nebus. To-į
jų geležinkelių su garo va TAU, LIETUVA, Stepo manas
Pranas Naujokaitis, PA
Sudarytas Dainų Šventės . kaip reikia "statyti komu- kie irašai tankuose yra dar-i
Štai 1953 m. pasaulinį romąja jėga atsiradimo me- no Kairio
4SO rsL, kai
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
! nizmą“, M. Suslovas lapkri- bas kariu, kuriems reikalin-J ūiuksmą buvo sukėlęs jojį^is Lietuvoje pirmasis gekomitetas
GANA
TO
JUNGO,
Kijv
232 psk, kaina $4.00.
: čio 29 d. grįžo į Maskvą.
5 gas herojus. O Šaronas yra dviejų būrių žygis į Jorda-’ ležinkelis buvo atidarytas
ro
Bielinio
atsiminimai,
492
j
juux«.o
ziOBtasai generolas, kuris suor-Į na. Izraelis nutarė atsiker- 1861 m. balandžio 28 d. Tai
Visos Lietuvos Dainų
i RIAI PLAUKIA, romanas
Balfas jiems baisus
ganizavo per Suezą i Egiptą ' švti Jordanui už mirtį mo- buvo Kauno-Virbalio ruo psk. kaina $5.00.
Šventė bus 1975 m liepos!
KONTRŽVALGYBA LIE ’is knygnešio ku... .3. Sida! prasiveržusiu Izraelio dali- i ters n* dvieju vaikų. Tada žas.
mėnesį. Jau sudarytas jos
sutvėrimas
TUVOJE,
Jono Budrio at- j raviciaus g;.
>33 psk,
( nių k vi i. Tai buvo nuostabus dar tik 25 m. amžiaus majoorganizacinis komitetas su
siminimai. 224 psl
kaina
Žurnalistas - enkavedistas 'Izraelio laimėiimas Sako, ras Šaronas vadovavo tam i 1862 m. gegužės 9 d. ati- $2.50.
ministro pirmininko pava
.
Aitvarai ir giria, Jurgio
duotoja L. Diržinskaitė i Vvtautas Miniotas jau daug’ tokie strateginiai ėjimai pri-: įer®to žvgiu? h.‘ ^naikino j darytas Daugpilio-Vilniaus;
Gliaudo
romanas iš partiza
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
* yra prirašęs apie Balfą bet ' mena Pattono ir Romelio žv- Jordano pasienio kaimą, ku-į Lentvario-Kauno ruožas.
priešaky.
254 psl., kaina
ATSTATANT.
Ra- nų veiklus.
Druskininkai—Maskva 3°
ŠVikTr
1864 m. atidarytas Petrą- TUVĄ
Skipičio,
440 puslapiu
: $4.50. . f
Druskininkai Maskva | pa,i ka^t^oi»ts kaime patikrinę kiek.;pĮlio-Vatšuvos geležinkeli, ^ina .................... k.. ,S5.;
Ia lyguma, romą.
NEPRIKLAUSOMA LIE naS’
Aloyzas Bar O“
Vasaros metu Palanga tuqoaa po-zpmn keliai atkirsti Eeipto žemė-.viena nama, visi buvę tušd. j einąs per Vilnių,
iiVA
t
?
cHr.iAJn
aid™!nas.
n.ama
84.00.
ri oro susisiekimą su Mask- kuilos lslekta 80
*
1 j je. Aišku, kad tokius žygius ° jei koks žmogus likęs, tai j
■ TUVA. R. Skipičio atsimiAndrius Vaiuckat. NE
Ano-iilvmAą ir iwkHa« (ronp. gal pasislėpęs. Kai jis patik-’ 18/1 m-.rugsėjo 4 d ati- n;mu jį +omas 476 psL, kab
va, o ateinančią vasarą lėk- 11O11MMUNO
SŪNŪS romanas is
darytas
Liepojos-Kaisiadona
$7
on
muiy
v auivdč,
tuvai skraidys ir iš Draski-; Jau
knvgos vardas rolas turi būti laikomas he- rinęs, tik tada buvę sunai
iu ruožas.
; Mvvni
o
KRUPAVI- suvaikiečių ūkininkų sukiiiMYKOLO
ninku į Maskvą. Vilniečiai rodo, kad Balfas komunis- r21l,n11 to krašto, kuris buvo kinti pastatai. Jungtinių
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364 mo 1935 m., I tomas, 280
komisija nustatė, kadi ..
, , , ...
,
taip pat galės skristi į I)rus- tams yra tokia baisenybė.: užpultas ir šitokia pavyku- Tautu
psl., ’tuina $3.00.
v
•- 1
n
1 1- ! Šiemet lapkričio 13 d. su- psl., kaina $10.00.
butą.
Kurku
skvles
, , 100
mn metu,
* kai
1 • pradėjo
kininkus ir juos pasiekti per kurios reikia saugotis.
; sia Pratesi ja pridarė pne- kitaip
Andrius Valuckas,
NE
.
,
4
*
A
'
•
kako
įrišta, kaina $4.00.
pastatu duryse ir
T7 , ‘ . A ,
18 minučių.
•
'i šui nuostolių ir įvarė baimės. sugriautu
vlavonuose rliūdi,o.
v' ikad’i 1kai‘ veikti
MUNO SŪNŪS, Ii tomas,
.
,Raukoniu-RadvilisT. . •
.
I Apie tą knygą kitas toksi
.
,
kio ir Mintauios-Mazeikių
428 psl , kaina $4.00.
, .
J
Taip pat numatomi tiesio- pat žurnalistas Donatas Ro- • Izraelio kariuomenės ya- mo gyventojams nebuvo ! ruožai.
Rezistenctja,
romanas,
giniai skridimai i Baku da pasiskubino plačiai pain-, das gen. Dajanas ir gen. Sa-. eis a pasi 1 au 1.
parašė R. Spalis, 429 psl.,
(Kaukaze). Kuibišeyą ir net formuoti Vilnies skaityto- ™pas -du Popubaras^ kar,ka]tinama
1895 m. lapkričio 11 d.
kietais viršeliais, kaina —
. niai vadai, tarp kuriu vyksta
_
_
atidarytas švenČionių-Pas$6,00.
Archangelską. Rusijos siau- jus.
varžybos. Abu jie dalvvaužiaurumų 196 i m. karo tovio ruožas, o 1898 m. jis
Aloyzas Baronas: LIEP
rėje, prie Baltosios jūros.
' ja politikoje, tik priešinguo- metu ir po kai o. kai jam te- buvo nutiestas iki Panevė
TAI IR BEDUGNES, pre
! se poliuose.. Gen. Dajanas ko Pažiūrėti Suezo kanalo žio.
<
Atsitiktinio kareivio uzra- mijuotas i omanas, 279 psi.,
! vra dabartinės «vvriausvbes zoną. Jo vadovaujami didi-,
i šai, J. Januškio atsiminimai, d I K
«K V •
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS
LAIKO SROVĖJE
nors
ir
nelabai
jos
niai
W67
m.
užėmė
Mitlos
'
e**#**^^
.-*«****♦#******♦*»*•♦*#**'
i J27 p-I kaina $2 00
žmogus.
Pragaro vyresnysis,
pregen. Šaronas.
mėgiamas. O
O gen.
_ .,| perėia, kurioje buvo apsun-;
j
„
mijuotas
romanas,
paraše
* JAV valstvbes
sekreto-;i išplėšęs
iš vieno jų žmonos i ruošdamasi^ gruodžio men
Stepono strazdo eileras- V\4«nf-V
. 979
—
_
ištisa divizija egiptiečiu.!
K. • ,
, 00 rn
Vytautas V Oiei uds, 2/3 psi.,
rius pareiškė premjerei Gol-; rankų rankinuką. prafHngo nal.,anl(,nto ,.fnkimams> sėk\ Šarono lakūnai kapojo tuos į LABAI
j ciai, lo9 psl. kaina $2.50. kairs, $5.00.
dai Meir, kad Amerikos, minioje. Niekas j tai neat->- .
.
.
_ . .
egiptiečius be jokio pasigai- ■
Nemunas teka per Atlan
I
Jungtinės Valstybės rems1 kreipė dėmesio.
‘ ^i^ti^^šFnLias ^artl- ^ jimo. Be to. jis buvo pakai-Į
Murklvs, apvsaka vaikam, .
..
’ 1 ’ tą, Vvtauto Alanto o noveIzraelį, bet nerems jo terito-J
_
...
į I ‘ t>- v •
'v,rV- tintas iššaudęs belaisvius, o:
• paraše Antanas Giedrius,
.?A> i ]...•
•
•
on
rinių užkariavimų. Ir jei iz-{ Gatvės policijos nuo-va- ja>- \n
ai^ '
į teisinosi šaronas, kad, girdi, i TRYS IX VIENA, Janinos' 130 pįl„ kaina $1.80.
raelitai nesilaikys preziden- d°s viršininkas besiskun-, a alTJnJ° ai°, se. e
’ P-Kis turėjęs įsakymą sunai-, Narūnės ati.niinimai
arsumnimai apiej
-j. kis, 259 psi., kaina $4.50.
Pt
\
l
'
a
.
na
K
.,
u
!
e
.
S
’
kinti
Egipto
armija,
o
be-'
r
ašyiujus
Gabrielę
Petkevi-j
Juodojo pasaulio sukilito Nixono patiektų taikos są-,
.
.....
suktis,
kaip
įssiteisinti,
kad',
.
.
■
.
•
’
_
..
.
Birutė Kemėžaitė, SUIvgų programos, tai Izraeliui; dziantiems. amen įeciams
čiūtę, Balį Sluogą, Jurgį mas, parašė Stasys Michel. ’
1
. _
:■ Jaisvin
laisvių nesistenges imti.
arabu
kraštai
užpuolė
Izra

i patarė būti atsargesniems,
Savickį ir Ju >zą Švaistą ,171 sonas, 127 psl., kaina $2.00. į
1
; psl., kaina $4.o0.
gresia sunaikinimas. Inteli-j nes? gįr(ji, Via Veneto jau eli toki nepasiruošusi, o gen.
Vėliau jam teko prižiūrėti, pis., kaina $8.00.
Tikra teisybė apie Savičių j
NuŽGDYgentiniai žydų sluoksniai A-' nuo į o vap vakaro pavirsta sarono JaimėjJmų iki gi uo- Gazos ruožą, kad ten nebūtų > MES VALDYSIM PAmerikoje pataria Izraelio; ištisu "Bordelo“ ir joje ope- džio mėn. dar niekas nebus teroristų. Ten irgi buvę šau-’ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- Sąjungą (parašė J. Janus- i MAS, Juozo Kralikausko
valdžios ekstremistams atsi-1 ruoja daugiau nei šimtas užmiršęs.
doma be atodairos — žuvę i nas, I tomas 268 psl., II to- kis), 96 psl., kaina 50 centų I premijuotas romanas, 2 i6
’ psl. k.Mina >3
sakyti savo ekspansinės po- prostitučių, kurios savo ”vie"
x
. . , • - « daugiau nei trvs šimtai ara-i mas 248 psl. Kiekvieno tomo
Bet
kas
butu.
jeųra
.
bŲ
jr
buv0
t()
i
kair>a
s
.,
w
_
Kunigų celibatas, parašė;
D. Nendrė, AIDAS TARP
litikos. Jie mato, kad pašau- šus namus“ turi penkiuose
tu
line opinija gali pakrypti tos gatvės blokuose. Taigi, .
^n.° .
. es2’j ruožo apie šeši tūkstančiai i WE WILL CONC'JER kun. Fox, 58 psl., kaina 25l DANGOJ?AIŽIŲ, romanas,
S[)_ THE VVORLD by Liudas centai.
365 psl. kaina $5.
prieš žydus.
kaip senovės lotynai sakyda- nė? Net jeiff.. ji ir nelaime-!k,a..ok]ju 2odžju
.tų.
o
jos
balsas
sustiprėtu.I,.
onasi)asistenffė
kaf|
,
Į Atlaidų pavėsyje, romą*
..
. .
vo, "nihil novo sub sole“
Dovydėnas, 217 psl., kaina
Ar buvo visuotinis tvanas na; parašė Povilą? \belkis,
Tačiau paskutiniu metu ”njeję0 naujo po mūsų sau- gen šaronas galėtų užimti ,Js a'turtėiu maždaw „en. $5.00.
Sinajaus pusiausalio dyku- jeu
gen. Dajano vietą ir remia- Riajs tok?tančiais akra že ■ ATSIMINIMAI IR Mlb 64 psi., kaina 25 centai.
467 psi. kaina $4.00.
moję, kurią dabar valdo už
MURKLYS,
A. Giedriaus
mas įtakingų savo salimnkų.
k|]|.io1e
,ė(u sau iai rYS. Kazio Griniau,, I to
Žemaitės
raštai
karės
me
grobęs Izraelis, yra atideng- * Michigano valstybinio vaidinti lemiamą vaidmenį kurtis žydai.
apysaka, 130 psl. kaimas. 390 psl.. kaina ...... $2
tu,
126
psk,
kaina
50
centi
Izrelio
ir
arabų
santykiuose.
|
na
............................... $1.80,
ti nauji naftos šaltiniai, su- universiteto studentų sąjunATSIMINIMAI /R MIN
Jonas
Gvardijonas
j Aidai ir Lešėliai, premirasti aukso, vario rūdos ir gos pirmininku išrinktas
;TYS, dr. Kazio Griniau*
Eilės ir straipsniai, 95 psl I juotas romanas, rmašė VaDabar,
sakoma,
valdo
i
kitų vertingų pramonei mi- negras, anksčiau teismo
ĮII tomas. 336 psl. kaina $; kaina 25 centai.
: cys KavaLunas, 234 psl.,
neralų laukai, o tai padėtį baustas už automobilių va žmonės, kurie perdaug nesiVLIKO TARYBOS
VYSKUPO P. BŪČIC
spirtų,
jei
Izraelis
turėtų
ati

.t | kaina $5 00.
dai- labiau komplikuoja.
, gystes.
ATS’MINIMAI, I tomas
Žalgirio mūšis, parašė (ū
POSĖDIS
duoti arabams, ką jis yra
! 320 psl , kaina $3.50, II to Daugirdaitė - Sruogienė, 2* *2.50. kietais $3.73,
* Sovietų Rusija nuo 1917 užėmęs 1967 m. kare. šaro
GYVENIMO
VINGIAIS,
* Vakaių Vokietijoje da metų per 50 metų laikotarpį
( mas 282 psl.. kaina $3.50. psl., kaina 50 centų.
Lapkričio
23
d.
įvyko
Vii-,
nas nebiUu toks taikus ir
Įdr. P. Kalvailytės-Karvejiebar daugiau žmonių miršta,
RAŠTAI
^TRAlPiSNlA'
'yra
pasirašiusi
ir
sulaužiusi
ko
tarybos
posėdis.
Pirmi-;
nepripažintu
jokių
nuolai

negu gimsta. Gi Chicagoje
AFiF
Socializmas ir religija, t .nės. 360 psL. kaina . .$3.50.
: apie 100 tarptautinių sutar- dų. O no Šio karo tokios ne- ninkas dr. J. K. Valiūnas,! ATSiMINiMAI
Dail •ninko žmona, ' Oma
praejusiais metais buvo uz• .
•
T. .
informacinį JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė Vandervelde, 24 psl.. kain: nas. parašė Juozas Lininis,
nuolaidumo nuotaikos yra ^pradedamas
registiuota
daugiau
abortu.
.
...
kad , *e
Liūdžii’vienėa, 68 psi. į 10 centu.
A, . ■
®
, Siu sutarčių smulki studija sustiprėjusios.
pranešimą, priminė, kad
kaina $5 00.
negu gimimu.
i
T
•'
® °
lyra išleista 1969 m. Laurenšiandien sukanka 3 metai,
’Meč.... f ė-Mt
1 ,l; £aįJ*
KĄ ‘ YVi
LAUMĖS
Vaišvilkas,
Deuiokratinio sociaiiznx
aisvi.kas, romanas,
romanas, paPublic AfLigi šiol gen. šaronas te-fkai iš sovietų laivo pabėgęs’
..
‘Apie keliones Italijoje.i1 ce W. Beilenson
^Ienson PuK
pradai, (S Kairio įvadas) j r^sė Juo-as K ra; mauskas,
. 64 psb.
Amerikiečiu turistų pora, pa 11 le>s- antla'te Soviet turėjo savo sąskaitoje tik; Simas Kudirka buvo išduo-l',ip.ie..
50 centų
centų.
; ^34 psl., kaina 84...0.
ps... kaina 60
P8'
aip aprašo
Newsweek žur- EoIltl,cal A^ments and laimeiimus. Šiais metais lie-; tas sovietams ir, jų nuteistas* ^ne es nn 1 es’
Rene Rasa, v ; r f-* TRIkaip
api
!
Kaina
$3.00.
Results
“
Socialdemokratija
ir
ko
pos mėn. jis pasitraukė iš ar-110 metų. bausmę atlieka*
' KAMPY, 21.9 p ... i.. a $3.—
nalas. vaikščiojo garsiąja
mijos,
kai paaiškėjo, kad ne- sunkiųjų darbų stovykloje. • ATSI Al J N1 AT A1. parašė Juo mutizmas (K. Kauskio). 4' i * .50.
Romos gatve Via Veneto.
Xe\v Yorko valstijoje pa
zas Liūdžius. 246 pusią psl., kaina 25 centai
Nuskandintas žiedas, 15
Buvo vakaras,=. ir gatvėje
į piai. kaina
gatvėje bū- ga^ naujus VVelfare potvar- 'bus paskirtas generalinio
. . S3.00
riais telkėsi barzdotas ilgaabortas gali būti pada-'^abo viršininku, ir metėsi į
Jis painformavo apie Eu-; PASKUTINIS POSĖDIS
ilga
Atskirai sudėjus, jų kaina novelių, parašė Joozas Tiniplaukis jaunimas. Netoli Ca- rytas su Medicaid finansine T>olitika. Kai kurie vadovau- ropos saugumo ir bendra-!
a, Ps*r n* atiminimai 1511.40, bet visos kartu n)ar- nis. 200 ps!.. kaina minkš ais
fe de Paris prie amerikiečių Parama.
jantieji generolai ir dabar, darbiavimo
konferenciją“y
( *
ę i pn duodamos u2 $2.
virbeliais $3,00 kietais —
! iki gruodžio 25 d.).

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Tautvilą,

čm»ka«; 273 pu>i. kaina $3
LIETUVOS VYČIO PĖD-

.... m*

Arikas Šaronas—žydų karalius

12 knygų už$2

JDOMUS

į

prioažia\o miRociklistas irįi

_

_

J,V.S.

šjn karo metu, nenorėjo, kad Ženevoje, apie atsilankymai
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KELE1YIS, SO. BOSTON

Poriapif penktas

Vyras demokratas seimo-;
Tuščia galva — didelis
automobilius, jei nebus ga
je sudaro palankias sąlygas sunkumas,
zolino?
moters diktatūrai.
* * *
— Ne, tėve, senatorius
Anglų - lietuvių kalbų žoTautvilą, romanas, parašė
Kovoje su priešlaikiniu
Fordas nėra automobiliu ga- dynas, Y. Baravyko, 590 psi. .Juozas Kralikauskas, 205
senėjimu didelės reikšmės
mintojas. Tai tik pavardė apie 30 000 žou> :ų kaina $6 psl., kaina $4.00.
’
T
VT
4
V
U
V
T
4
1!
turi »akota veikla, linksma,
i
i tokia pati.
Vėjas gluosniuose, gluos 7 a- » j
I zl J džiaugsminga nuotaika.
1 ietuvių-anglų kalbų žo
— Tai. tur būt. ano gimi- l dyuas, reuagavo Kai savi niai vėjuje, du stebukliniai
tė, nes abu iš Mičigano?
naite ir SlapouersMs, akk į vaidinimai, parašė Algirdas; Įsigykite teūimnko P. šulo Į
CAL1MA GAGTj
— Jis, tėve. ir visai ne gi :»,uov z«»uzių, oil pal., Kai ! Landsbergis. 1-6 psl., kaina parengtą leidinį ''Kaip su$5.00.
minė. Senatoriaus Fordo ir ia -- $5.00.
Keleivio administracijoje
Laiškai Andromachai,— daromi tertamentai“. 1 ai !apavardė buvo kitokia. Jis
Juozo Tininio originali kū bai naudinga informacijų galima gauti Leono Sabej savo tikrąją pavardę jaunys
ryba
ir poezijos vertimai. knygelė norintiems sudary- liūno "Sočiai Democracy in
tėje pakeitė, kai jo motina J1EYO KARALYSTĖS ŽlNKfc
98 psl.. kaina $4.00.
ištekėjo už'Fordo. Tai jo pa
T
ę
s
i
n
y
s
21.
ti testamentą. Ten yra ir tęs- Tsarist Lithuania, 1893—
tėvio pavardė. Bet ir patėvis
Saulės šermenys, naujaunebuvo automobilių fabri Nors šie nupuolę angelai ?.t: ias Antano Gustaičio satv- tamentų pavyzdžių. Jos kai- 1904".
nuo laiko Kenai savo susi
kanto Fordo giminė. Taigi
‘
Kain* $1 °°iniu ir humoristinių eilėraš- na-$3.00.
ueKiino ir žmonijos apgaudine
šis viceprezidentas nieko ,inio nitlouus, laentu jų iiak; iu rinkinys su dailininko
bendra neturi nei su automo visuomet atitolinimas nuo l)ie Viktoro Vizgirdos satyrinė
bilių, nei su gazolino bizniu. vo ir nuo jo žodžio liesos. Šiai.- ms spalvotomis iliustracijo
.aikais daug paaukojama apk
— O ką jis veiks, Maiki? pasikalbėjimą su numirusiais, ms, didelio formato, drobės
iršeliai. kaina $7.00.
tačiau tūkstančiai padaryti
i — Jis pavaduos preziden- aandymu.
— sujungtu su moks
Lietuvis vargonininkas iš
! tą. kur reikia, o jei preziden- i u ir kitokiu, — kokias gi pa
pasitrauktų ar
ar būtų at-j
at- sėkmės jie turėjo.’ Kaip lindo eivijoje. parašė Juozas Žilei taspasitrauktų
. ičius. knyga gausiai iliusttatytas, tai liktupreziden-* vos burtininkei puikiausiom!
įy
"
klastomis iiavyko suvedžiot
uota, 304 psl., kaina $5.00.
1 Saulių. taip. panašiai da'geliPasakėčios, pagal Krylo-Į
O ar galėtų taip būti, isitikino, kad jie tur'jo snsisie
•ą
— Vytautas Petraitis, 217
j kad kas pati prezidentą at-' kni!;i su savo mirusiais draugai.'
htatvtU?
'
i ir giminėmis. Bet su tuo viską nsk, kaina $3.00.

Ką tik gavome

Geri žodynai

I d JI fi A

kus

j

*

‘, pasibaigia. Jokios vert ingos in

Veterinarinė medicina neJ — Galėtų, tėve. bet taip formacijos dar -dekados nieką
iriklausomoie
Lietuvoje,,*
I greičiausiai neįvyks. Ameri-*,urivo sPiritiznio kimu.
••atašė
dr.
Stasys
Jankaus
i koje dar tokio atsitikimo ne Kaip Kristus skelbė kalėjime
kas, 338 psl., kaina $6.00. !
buvo.
esančioms dvasioms
Vardai ir veidai mūsų kul- Ne, Maiki, tu ramini,
Sužinojus
tad.
kas
yr
i
“
dva'
tūtos
istorijoje (Nuo Mažvy
)et mane 'jau ima baimė.
ios“. kalioms, kaip sako Petras. do iki Skvirecko), parašė
Tur būt, artėja pasaulio pa Jėzus skelbė, dabar turime kiauStasys
Yla, 345 ps!., kaina
— Maiki, kaip čia dabar \ šilumai. Tačiau prezidentas i baiga. Šventojoj žemėj mu- shm:‘<7‘kaip'”’taš:d''škriid^us ^
ti!
bus su šiluma? Šalčiai atei-į nesutiko gazolino racionuo-j šasi pagonys, mūsų valdžios buvo a‘imtas? Kaip Jėzus galę { $6,
būti šeolyje, arba ’nadese.
na. sako nebus aliejaus stu-1 ti. nes mano, kad tai dary-Į viršaičiai vienas kitą stum- jo
nėra jokio sužinom *, ir tuo pa- ’ - Venta® rastas. Naujasis
bai šildyti, elektrą jau pri-į ti nereikės. Tada Love iš'do nuo sosto, tabakas pa- ciu laiku galėjo skelbti šitiems ‘ testamentas, verstas iš graigesina, o gal visai užgesins,; tarnybos pasitraukė, o pre- brango, o danguje, sako. jau nupuolusiems angelams ? Tikras |kn kalbos. 635 psl., kaina —
šito atrodančio ne-; <%,
ir gazą gali užraukti. Mano i zidentas paskyrė viršininku pasirodė ir Dievo rykštė... išaiškinimas
sutikimo yra visai lengvai su- e)' ' •
• ;
seni kaulai šilumos reikalin-1 M r. Simon.
'
Viskas, kaip parašyta
randamas tada. kai mes nuodug- i
XT
.
it
-!-.
kaldos
knvgose.
Amen.
niau išnagrinėjame šitą šven
Užkandis. pasakojimai,
gi. Pypkė tik nosi gali pašil
—
Nu,
matai,
Maiki.
ir
vėl:
n
,
•
•
♦<>
tojo
Kašto
vietą.
Mūsų
{.-.įpras
. .
’ mainosi.
.
—Palauk, kur eini, teve?
patašė Jurgis Jankus, 216
dyti. Reikia, Maiki. greit šeimyna
Tai kiek
tuose' vertimuose apaštalo {^įsa
pečius daryti, katruos galė 'ių iš viso persimainė?
■ —
eiRU pas Zacirką kyta, kad Jėzus "'nuėjo ir skel psl., kain a$4.50.
tum medžiais kūrenti. Rei
rT,_
.
.
į dar su juo pasitarti, o tu. bi- kalėjime esančioms dva
Karnavalo aikštėje, nove
“. Kurie gi pažįsta graiku
kia ir miškus kirsti, o niekas i — leve, per vienerius me-Įyjaiki, mokykis poterių, nes sioms
lės.
patašė Juozas Švaistas.
kalbą, sutinka, kad žodžiai "nu
nieko nedaro! Kas bus?
: tus labai daug atsakingų vir-; »)askUi bus pervėlu!
ėjęs skelbė“ yra vartojami pras 284 psl.. kaina minkštais
Tėve, nebus jau taip šįninky_ Pakeitė. Vieni pa-i
mėje darymo ko nors. o ne nu viršeliais $5, kietais^—$5.75.:
ėjimo
Į kurią nors vietą. Kitaip
blogai. Gal reikės kiek šilu- • sitraukė, kiti buvo atstatyti. į
. f
KELEIVIO RĖMĖJAI
sakant,
žodis '"nuėjo“ yra be
mą sumažinti ir aliejaus bei j Pasitraukė ir keli ministe-Į
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
reikalo pridėtas prie teks:o. Se
NuzmogintieJi, Vilniaus ir
gazolino mažiau deginti.
i r^ak Pasitraukęs teisingumo
novėje
paprastai
buvo
vartoja

nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
Seinų krašto lietuvių išgyve-:
mi tokie išsitarimai, ir dar šian— Bet. Maiki, kas tą nu- ministeris Mitchel net trau-l Po $5 — A. Venckus
įžymaus advokato, Seimo nario, mi’
ancouver, B.C., n v\. Ob- dien kai kurie juos tebevartoju nimai lenkų okupacijos me
rodys, kiek mažiau ar kiek kiamas atsakomvben. Jo ;J Janas,
nistro Vlado Požėlos lam i
Mountain View, Cal. Dr. Ben. YVib on savo anglis tais; patašė Petras Česnulis,:
daugiau galima deginti. Jau vieton paskirtas Richardsonj Po $3 — A. Semežvs, Sud- kame Emphatic Diaglott išver- 256 psk. kaina $5.00.
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
taip patį
čia sit<{ Raisto \ ietą »p Jis
sako, fabrikams trūksta alie iš Massachusetts
,V;
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
kalėjime esančioms dva
jaus. ir darbininkus iš darbo pasitraukė, kai buvo atleis-J kury, On.., I. Uzginene, skelbė
Napoleonas.
Baltija,
Ame-!
sioms“. Mat jis nevarto ia žo
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
atleidžia. Nebus nei darbo, tas iš pareigų jo paskirtas i Worcester. Mass., P. Lrbo- džių “nuėjo“ ir dėl to. kad jie rika, {•at ašė Vincas Trumpa, i
specialus tardytojas Water-|nas- Holyoke. Mass., M. At- nebuvo reikalingi šiame tekste.
gauti Keleivio administracijoje.
nei šilumos!
25]
psl.,
Įrišta,
kaina
$6.00.
— Tėve, valdžia apskai gate byloje prof. Cox. Pa-Įminas- Springfielr, III. A. Iši'.tšoje jis aiškina, kad ir kiti
sutinka su juo. Taigi,
Parkas anapus gatvės,— J
čiuoja, kiek aliejaus yra iri.sitraukė ir Richardsono pa-Į FJasky, ( hieago, III., S. Mo- rašytojai
išmetus
laukan
anuos du žodžiu,
kiek s-ali nritrūkti O konsr Hėjėjas. O svarbiausia, atsi- Į zūraitis, Montreal, Que., A.
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
premijuota
apysaka jauni
kiek gali pritrukti. O kong.f viceprezidentasĮ Fedronas, New Hyde Park, tekstas šitaip skaitomas: “Nes
ir
Kristus
kartą
numirė
už
nuo

mui, narašė Danutė Brazytėresas davė prezidentui Įga Agnevv, kuris buvo kaltina- i
•>
Krivickas. Oak\ įl- dėmes. Teisusis už neteisiuosius, Bindokienė, 156 psl., kaina
liojimus. kad, reikalui esant, mąs dėl mokesčiu nesumo- -e-A. Bujavičius, Man- kad jis mus atvestų
TIK UŽ DESIMTI DOLERIŲ
pas Dievą,
...
—
$3.00.
jis galėtų specialius patvar kėjimo ir per didelio pinigu <*ester. Conn., A. Chenkus, numarintas tie.,. kūnu
kunu bet
bet gy_
kymus daryti.
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigj ti visas 4
kalėdojimo politiniams rei-{Pa-, M. Žemaitis,
kalėjime esančioms dva— Maiki, o jeigu jis pa
Lethbridge, Alb.. J. Bulota, siems“. (1 Pet. ?>:18, 19). Aišku,
^3CC^30SCOOOSC>9eC9eO knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
kalams.
tvarkys
man
šilumos
neduo«/
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Davton. Ohio, F. Zavist, kad jis skelbė šitiems nupuo’uti?
— Maiki. Amerikoj poli- Chicago. Ilk. B. Dominaus- siems angelams >avo mirtimi ir G A N A 13 JUNGO
Dienojant, 464 psl.
— Kodėl jis taip turėtu tišenai negali gyventi be pi kas. Brooklyn. N.Y.. S. A- ir prisikėlimu. J’.s Udavė jiems
pamoką savo išbkimumu Dan
daryti?
nigų kaip žuvis be vandens. 1oVsiejienė, Vallev Stream, giškajam Tėvui ir Sutvertojui.
Penktieji metai, 592 psl.
— Nežinia, Maiki, ką jis Jie turi kalėdoti. Juk Lietu N.Y.
: nrieš kuri šitos "dvasios“ buvo
Gana to junga, 492 psl.
1 sukilusios.
i
gali daryti. Jis pats vienas voje klebonui taip pat nie
Liucipierius
buvo
pirmas
iš
;
Po $2—D. Pocius, Brook-.
negali visko daryti, o šeimy kas negalėjo uždrausti kalė
Teroro ir vergijos imperija
Ivasiškų esybių, kurios pasi- i
lyn,
N.Y..
A.
Andriušienė,]
na pas ji ilgai nepabūna: doti pinigus.
j priešino Dievui: ir matyt, knd
Sovietų Rusija, 309 psi.
Easton, Pa.
| jis turėjo daug įtakos tuose, ku- 1
arba jis juos be metų galo
— Tėve, pinigus Ameri
.
- ,
; rie vėliau prisiskyrė prie anų ’
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
atstato, arba jie patys pabė koje politikieriai gali rinkti,
Po $1 — •J. bai ajiniCKas, j ukilėliu. Pareis: imas Mato Ev. j
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžia: papasa
ga, arba juos i teismą šau bet pagal Įstatymus jie turi St. Catharines. Ont.. J. Ja- 25:41 — "velniui ir jo angelam“ !
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
kia. O vis jiems aukštos vie duoti ataskaitą ir kai kurių ramn. Verdun. Que., A. Lic-į parodo, kad tarp šėtono ir kitu j
Verdun Oue
i nusidėjusių dvasinių esybių yra *
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
tos buvo pavedamos, jie bu dovanų visai negali priimti. kai tis
lis,
J artima giminystė.
Pasididžiavi-Į
giminj
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
vo giriami ir aukštinami, o Pe to. už tokius tik sau su
P. Korla. Schenectady, N J ™ ir nykybės n -.ia >uvo kitų
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
paskui kiviriokšt ir viskas naudotus pinigus jie turi
-z.
•eniC>r:u n;*"
-ui ;angelų širY.,
—
50
centu
ištikimumas.
dyse.
Todėl
kitaip apsiverčia. Jie, sako, įmokėti mokesčius.
seimuose atkakliai gjmė laisvę ir teisingumą ir t.t. ?.laža
L-.
vertė ji nusižeminti ir pa Į
''Tsiems aukotojams taria kuris
neišmanė, kaip reikalus rei
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
drodyti pakiu'-rd.. iki mirties
— Tai ar anas viceprezi me nuoširdų ačiū.
kia tvarkyti, arba visokių
j galėjo būti svarbi pamoka "ka- j
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
įėjime esančiom.- dvasioms.“ Ir’
zbitkų pridarė. Lietuvoje dentas mokesčių nemokėjo?
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša
Administracija I šita pamoka pasidarė dar ispū-1
— Dėl to jis ir pasitraukė.
sakydavo, jeigu gaspadorius
ko'ja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
* dingesnė. kai ‘.mo- "dvasios“ pa-;
nežino, kaip gerą šeimyną Bet buvo ir kitų kaltinimų
, matė, kad dėl savo ištikimumo1
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
Jėzus buvo prikeltas iš mirusių-!
išsirinkti, ir jeigu šeimyna kurie buvo atšaukti, kad ne
las ir kt
'SAULĖS ŠERMENYS* i ių ir išaukštinta- Dievo dešinė-!
pas ji iki metų galo neišbū kompromituotų viceprezi
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
Į je. o jie patys dėl savo neištiki ,
na, tai jis prastas gaspado- dento vietos.
. rr.umo buvo pažeminti.
;.W/XV
rius. O dabar, kai šilumos
Tai visai neseniai išleistas, Taigi po ištyrimo pasirodo. J
— Tai kas dabai- bu; viceAntano
Gustaičio
satyrinės
kad
visi
šventojo
Kasto
tekstai.)
visam kraštui gali pritrūkti, prezidentu?
’*r humoristinės noezrio- rin-i kuriuose kalbama apie mirusiuotai kas tuos reikalus tvarko?
. .
. j
. sius. pasidaro suprantami ir su
—
Dabar
Į
tas
pareigas
vra
— Tėve. energijos viršikinys. Įdomiai ir gilusiai! derinami su pagrindine tiesa,
ninka toro paskirtas
iliustruotas dailininko Vik-, kad "nuodėmės alga yra mirtis“
; Paskutinis — trečiasis — dokogubematorius Mr. Love. Jis chlgan°
f ir kad "mirusieji nieko nebeži-'
; toro Vizgirdos.
y-. ., ., • • •
• j i
* no . ~ I am. 9.o.
' mentuotas Kipro Bielinio atsiO. Maiki. {emu Fordas,
turėjo komitetą patarėjų irt
svarstė, ką reikės daryti dei ‘ i* Mičigano yra viceprezi- ! Šią didelio formato puoš- Kas domitės Tiesa, mes pri minimų tomas. Jis liečia mūsą,
Kr<"'Pk’
aliejaus trūkumo. Jie pnejo dentas. tai no \vondei kad; nią knygą išleido Algimanto
nepriklausomybės 19I7-192P m.
įsvadą. kad gazoliną reikes ir gazolino nenori racioninti J Mackaus Knygų Leidimo Lithuanian Bible Students,
kovas ir nepriklausomos Lietu
212 E. Jrd Street.
bent nuo pavasario racio- *Jug Fordas dirba automobi- Fondas. Ji dar gaunama ir
Spring
Vaiky.
IU.
61362.
von <r\ venimo pirmuosius metus.
nuoti ir mažiau jo gaminti,
tair. šiur. kad jam irga- ’Kel ei vio“ ad m in ist raci joje.
Kaina $5.00.
(Skelbimą?)
kad liktu daugiau aliejaus zolin«» reikia. Kas gi pirks jr Kaina $7 Ou
ku,
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Antanas

Ų SKYRIUS

2. Ar aš galėčiau sužinoti,
kur galėčiau surasti tą mo
terį, nes nežinau, iš kur ji
buvo atėjusi ?
;

Gustaitis

EMIGRACINIS SEIMAS
Šimtas protų susirinkom.
Šimtas vieną protą rinkom,
Šimtas vieną plieno valią
Vesti j tėvynę žalią
Ir budėti nuolatos
Dėl išganymo tautos.

M—
JUOZAS ŠVAISTAS

Giesme, dūdom, katarinbom
Šimtas šimto galva* trinkom, —
Rinkom vadą, ainį vyčio,
Kad nuvestų lig Vištyčio,
Kur Birutė nuodėmėta
Trina rūtą, mina mėtą,
Puošia galvą vainiku,
Barsto lovą tabaku.

(Tęsinys)

Ji pravėrė r-žiiaus kambario duris. Sūnus gulėjo, kaip j
paskerstas, visas padrikas. išsiblaškęs. Motina pasižiūrėjo
ir vėl tyliai, a a. iai pridarė duris. Saulę rado nors užsi-|
nu i kusią, bei ..ai adau misi manančią. Ji tuojau suprato: I
—Jau za i i. i nori, žinoma... Kad aš visai nenoriu
valgyti. Puod .izi kavos su pyragaičiu gal išgerčiau... Be
je, giižusi šjr.: pamigau pasakyti, kad priešpiečiam Miki

Po šiaurės Afrikos saule

Ji man nieko gero nepa-į
darė, o tik blogo. Esu 63 me- Į
tų amžiaus, kitur darbą gau-Į

(Ištraukos iš

ti bus neįmanoma.

dienoraščio)

(Tęsinys)

Skaitytoje*

į

Brooklyn, N.Y.

Buvo šventės

ZENTA TENISONAITĖ

Monastir. Skanes Palace. 1972 m. gruodžio 9-toji diena

Šiandien diena, atrodo, kiek vėsesnė. Vėjinga. Va
kar keli žmonės maudėsi jūroje, šiandien tik baseine, ku
rio vanduo yra apšildomas. Bet saulėje ir užuovėjoje yra
Jei pats gerai nemoki su
sikalbėti <uj§ui?Acu,
angliškai, jsc&pjapapra- labai šilta. Turistai tinginiauja ir deginasi saulėje. Juros
dinurutui
syk kurį nors lietuvį, kuris? vanduo labai tyras ir skaidrus. Smėlis visai baltas ir smulmoka gerai susikalbėti ang kus. Išryto duaiabai su asiliuku surinko paplūdimy visas
liškai. kad jis nueitų su jūros žoles, kurios atsirado naktį. Net su grėbliu smėlį
Tamsta į State Labor Board. suakėjo. Dabar mūsų padai palieka ryškius pėdsakus. Net
Atsakymas

I

gaila.

Šaukėm choru,- unisonu,
Už tauriausią Mykio rimų,
Kurio bočiai midų gari,
Mušė priešą, tarsi žvėrį,
Nuteriojo prūsą, gudą

Atrodo, kad ta moteris
buvo atėjusi iš tos įstaigos.
Federalinė valdžia turi nu-

Po pietų mūsų autobusai mus veža į vieną iš seniausių
Tuniso miestu Kairouan. Senovėje čia buvo didelis karair as pak..:“sti oas PashKo.
stačiusi"minimalius mokėji-į vanV centras, čia susiiinkę, jie pradėdavo savo ilgą kelio— Kelintą valandą?
mus darbininkams atlyginti.1 n$ Per Saharos dykumą. Mūsų vadovas Mohamet, kuris
— i rupu p;: (ivyiiktos... O dabar labai, labai norėlyra politinių ir socialinių mokslų studentas ir ruošia dakIr kiekvieną, kurs dar juda.
« ramiai sau nusnūsti.
čiau no;. į,
Yra taip pat valstijų nustaty’; taro disertaciją, yra įdomus pasakotojas. Kiekvienas TuAk, ir laukėm, ką sakys
— Na kai
;.<• natriai pasitiko Dapkus savo žmo-;
| tų minimumų. Fabrikai ir į- niso pilietis mokykloje kartu su arabų kalba privalo gerai
Jaunas daktaras Mykys.
j staigos turi tais nustatytais išmokti prancūziškai. Visi arabų kraštai kalba ta pačia
ną.
’ standartais vadovautis.
eina..
arabų kalba. Taigi nėra atskiros egiptiečių, marokiečių
Ir sūnus pro tėvą karį
m
. ,
j u j • • i arba libaniečių kalbos.
ta . i z'm „au! Na kaip gali išeiti, jeigu visą j
Mum, suklupusiem draugėn,
Tamstos buvę darbdaviai,!
Atsistojęs drąsiai tarė:
laiką tik auu! . Kaulu, e, Arimantėli, Arimantėli... Bepasinaudoję tuo faktu, kad
Kelias į Kairouan eina per labai skurdžias apylinkes,
—Please, don’t botber me again!
veik rankas ii kojas bučiuoji, štai ir prinoko tavo auklė
šis darbas nėra „unizuotas“. • Aplink vien tik smėlis. Tolumoje mėlynuoja Atlaso kalKaunas, Vilnius — take it easy:
jimo vaisius!
’ Tamstą išnaudojo.
! nai. Ten, kur prasideda kalnai, jau Algerija. Asfaltuotas
Vakar buvo — ryt nebus.
— O kur tano? Kur gi tu buvai?
; plentas vienoje v ietoje yra liūčių nuskalautas. Stebėtina,
— Kai tu „Judvi man. Tuojau: „Tylėk! nesikišk!!
I am, broliai, very busy, —
. Nuėjus j viršminėtą įstai- kacj mQSų sunkūs autobusai visgi išsikrapšto iš purvy no
Reikia gelbėt arabus...
nešūkauk i“
.
.ji*
i i•
, ir, lenktyniaudami tarp savęs, pasiekia Kairouan. kuri
1 visa reikalą ir pasakyti, kad
_ . - .
No, my fellows, negaliu, —
— žinoma p'ktuoju net ir gyvulio neprisijaukinsi.
Tamsta
buvai
atleistas
dėl
m
1lne slena*
Man tėvynė, kur gultu.
Tik geruoju...
j
i Tamstos nurodytų priežasPirmiausia aplankome Didžiąją mečetę. Mus sutinka
-•*>
— Na tegu, e.. ,u — daryk sau geruoju. Tik būtinai ir Į
' čių. Nurodyk jiems, kad jei puikiai prancūziškai kalbantis sargas. Jis pasako, kad
Ir išrinkom dėdės tetą
i imtai pasiniam- . >u Saule: kodėl to Povilo automobilyje f
Tamsta būtum buvęs vagis, svetimšaliams draudžiama eiti į mečetę, bet po kiemą gaVesti žygiuosna visus,
/
1
tokia sėdyne kad jai suknelę suglamžo?
I
nebūtum vienoj vietoj išdir- Jįme pasidairyti. Kiemas labai erdvus. Švarus. Kiemo viO teta ta — komitetą,
— i ik ne šiandien ir ne per šventes. Ir Arimantą aš
. bęs 16 metų.
dury po grindiniu yra didelis lietaus vandens rezervuaras.
Komitetas — kilbasus,
čiupsiu į nagą.
i Būk Tamsta tikras, kad Vanduo žia kan»lls daikta& Mečetžs vfeos durys praviPrie kilbasų dar kopūstų,
t
— Ar m žinai, kada jis sugrįžo?
' viršminėtą įstaiga reikalą ros- TarPdury st°vi keli Jauni vyrai. Matyt, saugoja, kad
Kad mums laisvės vejas pūstų,
— Na?
nuodugniai ištirs. Tamstos neitume. Pro duris pažvelgti leidžia. Mečetės vidus niekuo
Plius Canadian gaiva, —
buvę darbdaviai, matyti, y- nesiskiria nuo kitokių maldyklų. Sienos išpuoštos arabes— () gi po ši i u ryto! Nors labai pasalūniškai tykojo ’
Lai gyvuoja Lietuva!
<
ra tos nuomonės, kad iš ki- komis. Kabo puošnios varinės liustros. Grindys švarios,
prasmukti, bet as išgirdau.
tur atvykusius žmones, ne- Net kilimais išklotos. Bet musulmonų moterims yra už
— t ž tai pabalti reikia, bet irgi ne šiandie.
(IŠ ką tik Algimanto Mackaus Fondo puošniai išleis
mokančius gerai kalbos, ga- drausta eiti į mečetę. Ta privilegija tik vyrams skil ta. Vi
— Tai va: V is ne šiandie, vis kitą kaitą — taip ir
tos, dail. Viktoro Vizgirdos iliustruotos, Antano Gus
limą išnaudoti, nes tie žmo- sos mečetės durys meniškai išdrožinėtos. Iš lauko pusės
praeina.
į taičio satyrinės poezijos knygos „Saulės šermenys“.
nes
neis skųstis dėl to, kad sienos papuoštos spal vingomis keramikos plytelėmis,
Ve! (iv
t ko valgyti. Ir pusryčiai daug blogesni j
Ją galima > auti ir Keleivyje. Kaina $7.00.)
jiems bus sunku susikalbėti.
A ... . T>. ... .
.
, .
, .
.
negu sioi.ii
kais. B.ogesni ne valgių skoniu ar men-!
Apžiūrėję Didžiosios mečetes kiemą, vykstame i kikys.e, bet , iV.CiS u>t m. Nebuvo tos jaukios šiltos šeimos*
71
Patariu nepalikti šio reišventyklą. Ten pamatysime pranašo Mahometo kirpėnuotaikos.
kalo nesutvarkius. Gal tai J° sarkofagą. JĮ norint pasiekti, praeiname pro patalpas,
pasirodė abu jaunieji. Arimantas
bus darbdaviam pamoka ir kuriose seniau mokiniams buvo aiškinamas koranas. Sieų
•
•-s. į karto nustebino:
ateičiai. Įstatymai tokiais nos vėl visur papuoštos gražiomis keramikos plytelėmis,
_ <■.
amystė iš mano pusės...
į
atvejais numato ne tik civi- Dominuoja gelių motyvai, ir spalvos yra labai gyvos. Vėl
Advukale dr. M. Sveikauskienė sutiko abai e vai
amu žvilgsniu sužiuro. Sūnus painiojosi’
kyli j Keleiviu ekuityiujų klausimus teises lines. bet ir kriminalines kiemas. Pro atviras duris matyli žaliai uždengtas sarkofabe ?<-itei; IKI
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro - (baudžiamąsias) sankcijas. gas £ja jau musulmonų moterys įleidžiamos, bet svetimDRIISKA PAUč-ę
saliams uždrausta įeiti. Tą pasako prie durų senas elgeta.
mlormarinio pobūdžio. Klausimus ir aiNaJą dovanų jums neturiu. Tik pamanykit. I
•
7I *
Pasieny prie durų stovi eilė kurpių. Į Maldyklą neinama
koks m ekm<
sakymus spausdinsime šiame skyriuje
ii apsileidimas? Ten paskutiniąsias’
• Kad nepatamsėtų su- su batais. Aišku, į ką bus kilimai panašūs, juos mindąnt
dienas laba
traiškė reikia paūmėti, kad esate Keleivio
buvau. Maniau, čia pasitaisysiu...
1 pjaustyti obuoliai, kriaušės dulkėtų apavu? Viename kiemo kampe stovi medinis kuBet ir vėl v
skaitytojas.
T k. Kai atsiminiau, visos krautuvės
ar’oa bulvės, reikia juos ke- bilas su vandeniu. Greta molinis puodukas. Dvi merginos
1jU\O j < i i U z.
Klausinius prašome siusti tiesios !»•*•
. lioms minulėms įmerkti į praeidamos pasemia vandenį, atsigeria ir nueina. Ateina
— Ką 1 c’a, sūnau ! — atlaidžiai teisino motina: —
adresu:
j silpną druskos tirpalą.
vyras su mažu berniuku. Paima puoduką. Su pirštais išV H ; a OUoii;
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Uw.
minti? Kalėdos juk jaunųjų ir mažylių
j
traukia kažką plūduriuojantį kubile, pasemia vandenį ir
Boston Five BeiMing
šventės. Jiem;
niausiu dovanos. Mums visko užtenka,
;
•
Kad
salotos
arba
špina(juo(^a vaikui gerti. Štai kaip lengva via per epidemijas
1895 Centre Street
Sūnų v e- IR nebuvo pralinksmėjęs.
ai būtų svarūs pakanka
lfe „
f paraI.,oįu.
W. Roxbury, Mass. 021.32
Mai ir vt n < kmė. Tikrai tos Kalėdos man nepa
| uos praskalauti sūriame r
b
1 '
auna..
| andenyje.
5
Atsisveikiname su pranašo kirpėju iš tolo. Grįžtame
_ *
žmogų
pasakė:
jus tą
Klausimas
— rvas gi v< 1 9
J
...
i P1^ autobusų. Per aikštę eina du vyrai ir dvi moterys. Aišskriaudžiate.
• Druskos žiupsnelis pa-j kus kontrastas tart) miesto ir kaimo. Viena pora ansiren~
i c r-,..;- nebeveiKia. Netrukus reikia važiuoti
Esu „Keleivio“ skaityto! gerins ir išryškins specifinį J
Antrosios P°
poros
<1 !: >,z
pa.< iĮHa>:
jas. Malonėkit man paaišNoriu dar pasakyti, kad į verdamog kavog be- ^tos gusi visai europietiškai.
^urop1iet,SAaz1; Antrosios
10s moteris dar apsigeda bus šaukti taksi?
kinti, ar aš ka laimėčiau ši- šis darbas nepriklauso uni-URon* *,. aromat
įgaubus balta skara, (šydų jau seniai nnenešioja). Vyras
— Nei
no..... — patvirtino tėvas.
. jai (union).
f
dar vilki burnusą. Burnusas yra geras drabužis. Dienos
— Tai J*' 1 j ’<• * • • \t •* .r
linksmai šokterėjo ja-inuo- tokiomis aplinkybėmis:
Sūriame vandenyje ver-' me‘u yra šilta, bet naktys labai vėsios. Nors žiemą čia
lis.
Aš esu išdirbęs prie vištų
Po šito atsitikimo bosai jfjami kiaušiniai netrūkinėja. i šalčių nėra.
— Eimr ' art zą. pažiūrėsim...
(poultry) išdarinėjimo be- pradėjo prie manęs kabintis.,
j
Garaže
Važiuojame per miesto gatves. Balti, plokščiais sto
jo dvi mašinos. Arimantas nustebo
veik 16 metų. šių metų bir- pradėjo kaltinti, kad aš va
• Jei į pieną įbersime gais namai. Visi su mėlynai dažytomis durimis ir langais.
— Kie to ta antroji? Ir visai nauja dar?
želio mėnesį, man
bedirelektrines
lemputes žiupsnelį druskos, jis ilgiau
Yra ir gražių vilų. kulias supa žydintys krūmai ir palmės.
i* vtt' is.idiningai pareiškė:
bant, atėjo viena moteris, (bulbs), o birželio mėnesio išsilaikys šviežias.
— Tai tavo!
Automobilių čia labai mažai. Norint Įsigyti vieną, čia rei
kuri manęs klausinėjo viso- ^3 dieną mane iš darbo vidar labiau nustebo sūnus.
• Perpjautas svogūnas ne- kia turėti keturis kartus daugiau kapitalo negu Belgijoj,
— T;•! ? ' o! Tau Kalėdų dovana, kad gerai mokai- Į kiu klausimu: ar aš seniai sai atleido.
'Usens. jei piūvio puse jį pa perkant tą patį automobilį. Nors benzino kaina daug pičia dirbu, kada aš pradedu
.. . .
x
,
si..
jgesnė. Tokiu būdu čia visai nėra judėjimo problemų. Su
darbų ii ryto, kada baigiu' As niekuomet nesu nieko dėsime ant druskos.
— T
gyvenime.
Arbatos dėmes ir nuo- sisiekimas visur autobusais.
:upri J, tokia nevykusi keverza, tas Volks darbą ir kiek uždirbu. Paša-; v0^s
Mūsų vadovai mus veža dar į kilimų mugę. Tai di
V/age n
JT - U juo važinėja negrai, portorikiečiai arj kjau jai. nes ji man pasakė, i Dabar klausimas:
[sėdas porcelianiniame inde
delė valstybinė krautuvė, tikri rūmai. Čia ir rodo, ir parkiti,
| (aibatinuke) gerai išvalo
•' u - čia butų Jaguar. Thunder Bir-d, arba'• kad esanti iš valdžios. Kai
,
,
•
i
•
«
duoda kilimus. Be turizmo, kilimai vra viena iš svarbiauDaiiacud;'. 7 z ką, tėve? Verčiau pasikeiskim: tu tū baigiau viską jai išdėstyti,- 1. Ar aš galėčiau bosus
< ius a pnso m a empme. J
Tunjso pramonių. Juos audžia audėjai namuose. Nors
rėsi naują
ps <-na. Gerai?
ta motelis labai nustebo, nu-i patraukti teisman už ap• Jeigu laidynės (proso), k?limai ir labai gražūs, iš mūsų ekskursantų grupės nei
Tėvas suliko t' iau nė vienas jų neliko visiškai pa-įčjo į raštinę ir darbdaviams šmeižimą?
dugną ištrinsime druska jis v^enas nesusigundo pirkti. Mūsų gidai nežinojo, kad mūsų
tenkinta .
Į nelips prie dar drėgno lygi- bristai patys pardavinėja kilimus.
(Bus daugiau)
• namo audinio.
?
Kilimų demonstracijai pasibaigus, grįžtame prie au
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA PASVEI-!
tobusų. Leidžiasi saulė. Pro eukaliptų ir palmių lapus ji
-vaisto .Nidos Knygų Klubo išleisto nove RINKITE PER KELEIVI SAVO ARTIMUOSIUS. TUO
užlieja dangų raudonu ir oranžiniu šviesos tvanu. „Kaip
liųj’inz i.-, i, Karnavalo aikštėje“. Jame yra 11 įdomių noPajuokos
bijo
net
tas,
kug
ra2U“ pasigirsta aplink, „tokio saulėlydžio dar niekur
BŪDU JUOS PRADŽIUGINSITE IR PAREMSITE

Teisės patarimai

7

\ ' ;i

1 ' ’1

kietais viršeliais — 75 centai daugiau,
į. KeJeivjo administracijoje).
LAIKRAŠTĮ.

ris jau nieko nebijo pasauly.
Gofolis

(Nukelta į 7 psl.)

Poslapb septinta
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Inžinieriai kviečia
į Naujų Metų sutikimą

Dr. ALBINU L1AVBAI mirus.

Vietinės žinios
AR GALI BŪTI

LINKSMOS

ir šeimai, seserim IV a I e r i j a i Vaičjurgienei

Taip. Tokios rengiamos
ŠĮ šeštadieni, gruodžio 15 d.
7:30 vai. vak. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos Iii a.
salėje. Tai Antano Gustaičio
naujausios satyrinių ir hu
moristinių eilėraščių knygas
”Saulės šermenys“ pristaty
mas skaitytojams.

ir Eugenijai Aželienei bei jų šeimoms.

ŠERMENYS?

jungiamės į brangiu Bičiuliu gedulą.
Alė ir Stasys Santvarai

parodėlė. Bus galima Įsigyti
šią liuksusiniai išleistą
i.s. :ą >u autoriaus ir dailininko autografais,
Po programos — nuotai
kinga muzika ir vaišės. Ir
visa
tai — tiktai už auką
prie Įėjimo renginio
Aktorius
doms apmokėti.

"Saulės

šermenų“ iliustracijų eskizų

Knygos pristatymą rengia1

Santaros-Šviesos

šermenų"

Po Afrikos saule

autorius

satyrinę kūrybą,

Gražiai paminėjo

rašytojas

Antanas Gustaitis, kuris knygos pristaty
me skaitvs savo sat . : ’ne kūryba.

' Nuo Įžymaus kompozito- SVARBUS PRANEŠIMAS
1 riaus, "Jūratė ir Kas ytis“
So. Bostono Lietuvių Pil.
operos autoriaus Kazio V.
! Banaičio mirties šiemet su- dr-jos 1974 m. valdybos, di• kako 10 metų. Energingasis rektorių ir kontrolės komisijos rinkimai bus ateinanti giamas Lietuvos neprikišu-;
I’ smuikininkas Izidorius Va- sekniadienĮ, gruodžio 16 d., somybės atstatymo paskelf syliūnas su savo sūnumi pii bimo minėjimas.
į
į anistu dr. Vyteniu ir klarne nuo 2 iki 6 vai. vak.
* * *
.......... . Visi nariai kviečiami rintistu ............
Davidu..............
31 ttu minėtai
; sukakčiai atžymėti surengei kimuose dalyvauti ir atiduo-. ,in_ V radijo /.a‘ent^. l)o“
net 3 koncertus: Ne\v Yorke.i ti balsą už tinkamiausius PIet^ ir Miss
Lithuania of
# *
Rochestery ir gruodžio 8 d.; kandidatus.
Kovo 24 d. So. Bostono
i Bostone. Koncerto p.ogra-l Tj pafia
p,.ane}a
N.E.“ pagerbti banketas.
mat buto parmota k g. ma kad ^„^0 31
m Lietuviu Pil dr-jos salėje.
Bana.e.0 Sonata rap^KaĮ^
ren^amas
™ ,u rn. <n jos saieje
?alėje rengiamas
! m B Minor, Lietuvos idilija*
„
l| 1974 metų sutikimas. Pra
,—pastoraline auta .r Sena-, džia8;30 vai. vak., pabaiga’
, ta in D Minor.
į , ;3(| va,_
Mekestis Slž
asmeniui.
Bostone Įvykusiame kon-į
I c-erte pilna Xe\v England’ Bu » gera vakarienė, gros
POEZIJOS PILNATIS,
i konservatorijos salė ilgais geras orkestras.
Bernardo Brazdžionio poe- 1
plojimais dėkojo atlikėjams
• Visi draugijos nariai su zijos rinktinė, kurioje sutal
uz nepaprastą vakarą.
; savo draugais ir pažĮsta- pinti geriausieji visų jo iš-(
1 mais kviečiami dalyvauti. leistų knygų kūriniai. Puoš-,
Metai be P. Brazaičio
Prašome tuoj Įsigyti bilietą. nūs leidinys, 592 psl., kai-;
j
Gruodžio 14 d.
sukaks fu«s Plat‘na draugijos rei- na $10.00.
Palikimas, poeto Fausto:
vieneri metai. Kai Bostone i kalu v ėdė jas V. Kazakaitis
Kiršos iki šiol niekur ne-į
mirė Povilas Brazaitis. Ke-!11 valdybos nariai,
leiviui
labai artimas žmo-i
Valdyba
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiai- klausimais iK
gus, kurio labai dažnai pa-J
į
Sandaros
susirinkimas.
.
ktš, 318 puslapių knyga. ku-Į
sigendame.
I
J Sandaros 7 kuopos narių rią spaudai paruošė Stasys
Naujas Stelmokų adresas
i visuotinis susirinkimas šau- Santvaras. K-.ina $6.00.
v..,..,,,..,
c
i Siamas ateinanti sekmadie-! Tau, sesute. Prano Lem-J
Vytautas ir Scholastika; .
...
\
,
berto gyvenimas, kūrvba. i
c. K i
i -i- evventi m-- .gruodžio
16 d. 2T vai.
po
Stelmokai
ner.-ikele
o
• .
b
v-i,
•
Lietuviu prisiminimai, 269 psl.. ib’ust-}
i- Gumcv -i Milton
ą. 11 roxj n.,. «.ko. , Bostono
.
x
mota. kaina kietais virše- i
Hil! I.anc. In.lian Cliff Es- f!',ec,u d;J-°S pa,tal,pose' Be liais $4.00.
tates. Telef. ;■ 698-0630.
®Yaib”*. re,k®1’»' J*“e
Nemarioji žemė, Lietuva
bus taip pat renkama kitų
pasaulinės
poezijos nn«mno Į
metiį kuopos valdyba.
i
Papildome savo padėką
se. sudarė Alfonsas Tiruoiif Į
i
Po susirinkimo — kuklios 176 psl.. kaina $5.00.
Keleivio nr. 46 paskelbto vaišės.

Dažau ir Taisau ! !
barnus iš lauke ir viduje
Lipdau popierių* ir taisai
iširą lu» pataisyti reikia.
Naudoju tik trenausią
asedžiatra
JON\S STARINSRAS
220 Savin dili Ava
Dorrhester, Masa
TeL CO 5-5854
„

OKAlTDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRON1S KONTRIM
«
«

įf
' ♦

598 l»roadway
Su Boston. Mass. 02127
Tei. A N 8-1761

Poezijos knygos

je padėkoje per klaidą pra• leista keletas pavardžių.

nuosirj džiai dėkojame Balčiūnams,
? Galiniams. Budžiūnam? ir
(I. Sirutavičienei už finansiI

7 ; IfTTtTTTI rt-.-TTTj T f TT^-f i + +++++++++
TRADICINIS NAUJŲJŲ
Kalždu ir Naujųjų Meh,'

Mes papildomai

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.
B. Bajjerčius,

sekretorius
Nužudė 125 žmones

’GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

i

Ši radijo programa trans-į
liuojama penktadieniais iš!
stoties WBUR
90.9 KM’
banga nuo 8:00 iki 6:30 vai.

Šiemet Bostone Įvairių vakaro.
METŲ SUTIKIMAS
proga sveikiname savo drau- tei ir Ritai Čereskaitei — už plėšikų ir kitokių žudikų jau
» * •
-•
.
«•
i
«
__
.
grakštų
patarnavima
moyra nužudyti 125 žmonės. į Gruodžio 14 d. — Lietuva
i • . • -r
~ ~ gus ir pažįstamus, linkėdami y , ,
,
Lietuvių Tautines s-gos
.
.
kyklos banketo
metu.
Kol tie žodžiai pasieks!™0 Baltijos iki Juodosios
skyrius savo naujai išpuoš- jiems visokeriopos sėkmės. •
Tėvų komitetas
<kaitvtojus. tas skaičius ga- Juros‘
tuose namuose ir šiemet ren
Nora ir Aleksandras
ii
dar
padidėti.
‘
Gruodžio
21
d.
—
kalėdigia Naujųjų Metų sutikimą.
Kai arbatos dėžes mėtė
1 nė programa
Griauzdės
Bus įdomi programa, ska
Gruodžio 28 d. — Naujų
! jūrą
nūs valgiai ir gera šokių mu
PARENG1MŲ
jų Metų programa.
Kviečia Į kalėdinę mugę
zika.
KALENDORIUS
i
Gruodžio 16 d. sukaks
Maloniai kviečiame atsi- 200 metu. kai Bostono uoste
Norintieji dalyvauti yra
Gruodžio 15 d. 7:30 vai.
Janky
i i Bostono skaudžių Į vandeni buvo išmesta 9.000
RADIJO PROGRAMA
prašomi užsiregistruoti iki
vak.
So.
Bostono
lietuvių
gruodžio 25 d. pas Juozą Židinio rengiamą kalėdinę svaru arbatos. Mat. Anglijos
Seniausia Lietuvių Radij
mugę gruodžio 16 d. Šv. valdžia pareikalavo, kad už Pil. dr-jos III aukšto salėje rograma Naujoj Anglijo
Bakšį, tel. 269-1601.
Petro lietuvių parapijos sa įvežama arbata būtu ima Santaros-Šviesos rengiamas fi stoties V/LYN, 1360 ki
Išlaidoms sumokėti ima lėje nuo 8 vai rvto iki 12
mas muitas. Bostoniečiai Antano Gustaičio knygos lociklų ir iš stoties FM
ma auka iš poros $23, o iš vai.
pasipriešino tam potvarkiui ”Saulės šermenys“ pristaty 101.7 mc.- veikia sekmadie
viengungio — $12.50.
Mugėje bus parduodami jr visa atvežta arbata sume- mas.
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
• • •
tortai, pyragai ir kalėdiniai fp j vandeni. Tas ivvkis van<. Perduodama: Vėliausi!
dinama^ Tea Partv. Tai bu-1 Gruodžio l^d. sv^ Petro,
S. Minkus ligoninėje
papuošalai.
Rengėjos

lu« Tr tikrai ™ Keleru, J. • salėje So. Bostone Skaučių i r Komentarai, muzma aar
Steponas Minkus guli
DOVANA JAUNIMUI
’
tu
kolonijos' sukilo ir pasiJ židinio
išpąrdavi-l108 * a* u efi pasa *•
Brookline ligoninėje. Praei
Biznio reikalais kreiptis j
to sekmadienio radijo prog
Parkas anapus gatvės, _ skelbė nepriklausomom nuoį mas
•
•
*
’
Baltic
Florists gėlių ir dova ’
ramą atliko Valerija Min- premijuota apysaka jauni-i ^n<r'Ilo>‘
Ta sukaRtis Bostone ir kai , Sausio 13 d. So. Bostonojnų krautuvę. 502 E. Broarf j
kienė.
mui. parašė Danutė Brazvtė kur kitur bus labai iškiimin. Lietuvių P,I. d-jos salejeAl-, way, So. Bostone. Telefo-,
Linkime ligoniui greičiau Bindokienė, 156 psl.. kainaįkur burbus labai įsKiimm gio Rukšėno knygos ”Day!n«s AN 8-0489. Ten gaunai_ $3.00.
' tai paminėta.
&
grįžti sveikam namo.

»

Todėl. jeigu r.orėtumėte par
duoti ar pirkti nekilnojamąjį
turtą, ęr. >tane paskaunibinti

Brooklyn, N.Y. Pirmas aukštas
telefonu 268-6030
tinka ofisui - krautuvei. 3 butai
po 4 kambarius išnuomoti, šil
of Shame“ pristatymas.
dymas alyva. Pirmenybė lietu
• * *
viams pirkėjams.
Niekados niekas nesiskun
Vasario 17 d. 2 vai. popiet j Teirautis Balfo Centre Chica- dė, kad buvo perdaug myli
So. Bostono Lietuvių Pilie-j
goje, 2606 W. 63rd St. Telefonas mas.
čių d-jos salėje Altos ren-Į
312-776-7582.
I
L. Tolstojus

K. V. Banaiti

.. s, ■

Dailininkas Viktoras \i.-_irda. savo satyriniais
kūriniais iliustravęs “Sau.ės šermenis“.

ni us.

PARDUODAMAS
orių lempos apšviečia kelią. Mūsų laukia europietiška
.akarienė ir šokiai bei gėrimai viešbučio bare.
mūrinis 1 aukštų namas, buv.
Ralfu patalpos. 105 Grand St..
(Tęsinys kitame numery)

sambūris
i

“Saulės

Naujas au:<> draudimų Įstaty
mas yra komplikuotas. Draus
IŠNUOMOJAMAS BITAS dami mūsų agentūroje, gausite
visas informacijas bei patarimą,
6 saulėtų kambarių 3-jame kaip geriausiai apdrausti.

aukšte, apšildomas aliejumi.
Jokių problemų neturime ir
Kreipkitės į savininkę l-jame
(Atkelta iš 6-to pusi.)
su malonumu draudžiame stu
nematėme. Štai iš kur semia tunezijiečių vaizduotė raštus aukšte 69 Old Harbor St., So. dentų ar studenčių automobi
lius.
Bostone, Mass.
Henrikas Kačinskas, ir spalvas savo kilimams“.
(49)
svečias iš New Yorko, kuris
Giižtame Į viešbutį naktį. Nėra mėnulio. Aplink nei
Taip pat atliekame namų pir
užsisa- “Saulės Šermenų“ pristatyme vieno žiburėlio nematyti. Tiktai keturių autobusų prožekkimu ir pardavimu patarnavi-

Čia satyrinius eilėraščius
bei feljetonus skaitys Įžymu Stalili.-iUS galima
sis aktorius Henrikas Ka kvti >as Dalia Lizdenienę, skaitys
i
činskas ir pats knygos auto telefonu 731-0188.
1
rius. Tenai pat bus ir dail.
Viktoro Vizgirdos

j

INSURANCE AGENCY
Lietuviu Inžinierių ir Ar-!
Sav. Vyt. Stelmokas
chitektų Sąjungos Bostono
skyrius kviečia Į Naujų Me- i
597 East Broadvvay
tų sutikimą Lantana salėje.
So. Boston. Mass. 02127
Randolph. Mass.
Tel. 268-6030
Iškilminga nuotaika, mu
zika, vaišės ir gėrimai porai1 Draudžia namus ir automobi.
tik $45.
liūs nuo v .sūkių nelaimiu.

x

reiškiame giliausią užuojautą Velionio motinai, žmonai

'•»«*♦**♦***#*♦#♦*« »>»»»>»»»—e«e »«

BALTIC REALTY &

Į

ir KęlfillBi

oAVAli RAšT1 S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus odK pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako
apie visu?; musu visuomeninius he» I ulinriniti- klausinius.
Jame rasite įdomių skaitvtuju laiškų sl.\ .iu. kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nnoirunių kiekvieno visiems
sivarma nroblema

* NF°KIKI.AUSOMA LIETUVA“ yr i dinamiškai.-, mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju l'.en'tr,i«larhių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno puomooei. kuris kovoja ir i’irua ui

nepriklausoma l.ieluva.
Metinė prenumerata J,\V-se

J8.00

Adresas:
7722 George Street. I.aSalle-Montreal. 690. (įuehee. GAN ADA

SLA

SUSlViENULUAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnauj'M lietuvių visuomenei ir iAmokijo daugiau ka.p Sfii’TlNlS MII JONUS doienų
nariams.
SLA—didžiausia Fetuvių fiatenialinė organizacija —
duoda gyvybės 8pdrau<i4 ir ligoje pašalą, kun yra
pigi, nes.SUS1VIENIJLM AS .mieška p*>!no, o teikia
patarnavimus savit&rp nes pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip trw su puse mik.no dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sargi Kiekvienas
lietuvis čia gali gau*i įvairių kb3iu reika’uigiausias
apdraudaa nuo $100.09 ik, giu.C'OO.bf.
SLA—jaunimui duoda gwą Taupomąją A priryti d a — Pa_
dowuient Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams iašai pigią TERM

apdraudą: ui $1,000.00 apdruudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDKNTALt APDRAMDA naudinga visokio
cmžiaus astneriimB rekomenduojama lietuviškų
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidentalėfl apdraudoe mokestis $2.00 j metus
8LA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitčs
• kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbas.

Geusite spausdintas Informacijas. Jeigu
parašysite:
Lltbuanlan AItl»n-e of America
807 West 30th Street. Ne< York. N.Y. 10001

|«*W************«****«********<*»-«***«******«******************** > ,

Knygos mėgėja*

Kandidatai į didžiamio.
draugijos vadovybę

Vietines žinios i

COSMOS PARCELS

parvirsta ir negir-

Senas

tas.

WORCESTER. MASS.
yra vienintelė oficiali š»t»5ga W orcestery. Kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš vVorces-

•L

''*8

Carpeater

į .

Te'efonps: AN S-2805
IJ) .. ,f

Į

tvarkingai.

£>r.

čia caJima gauti įvairiau
•iv. importuotų ir
vietirė.>

J.

■ ;

II •;’
iį P5

. J.

I

~

labai žemonds kūmomis.

Vedėja B. Svikfienė

*

Namams. Šildyti
geriausias pirkinys

Rytdienos įrengimas

MALONUS PATARNAVIMAS
Pilnas įrengimas. įskaitant aly

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

( P 9 D f N IS

ncvriimania

44? BROADVVAY
South Boston, Mass

m

kt.)

nastebinti!

cLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Alvva šildvmo specialistai

0M Adau Street, Oaiaey, Mass.

Alyvos burnerie aptarnavimas ištisas 24 vai. per diena

Skambinti-. ^

S3E

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos.
PLOKŠTELE

A.J.NAMAKSY

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

Estete &. Insurance
321 Country Club Rd.

B=ilde<

Newton Centre. Mass. 02*59

Tel. 332-2645

ion
Atlieku visua pataioVnio, remon
to ir p»ojektavimo darbus ii. lau
ko ir viduje, gyvenamų namųų iri rjrrrrrrrrrrrrrr*
biznio pastatų, pa*ral Jusą reika
lavintą, šaukite visados iki S va
landų vakaro.

■ ■■■..............

Laisves Varpas

Telefonas: 698-8675

LIETUVIŲ RADIJO
VALANDA

Dr. Amelia E. Rodd

Sekmadieniais 11-12 vaL

(RUDOKIUTĖ)

AM 1,430 KC iš WWEL

OPTOMETRISTt
Valandos:
vak

10 metą garantija.

S.IJ.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

TEL. AN 8-2124

!!

termostatą, kontrolf ir darbą su

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

būsite maloniai

Atsilankykite ir

,

Pzširi:arnio\

Tree.’aĄieniais

šiko oro krosnys

IšOEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS

— LIE i t: VISKAS

Savybės
l’rudiiklinj; urnas
Grožis
Ekonomija

Alyva kūrenamos

— VOK IŠKAS ALUS

— JAUKIAI

nereikalingai eikvoti kuriu alyvą

■>

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

'

bc>iwvan\i

OPTOMETRšSlAS
gamybos medžiagų ir kitų I į, Valandos:
daiktų, tinkamų Lietuvoje. .i:’:*' 9 v«i rvto iki 5 vai.

I

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

3

i

bama lietuviškai, patarnau

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

(Balandėliai, kugelis dešros, kopūstai ir

49 Church Street
si. Miilon, Mmm?.

r-nibtk*

r-t>

Gana

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKI PIETŪS

Peter Maksvytis

Pupiec.ys 5jepc.r,»i<
St ii ,a s
Visetus c-’.n ‘'iv pys nntnnau
R, .k.'nįnv.-:

terio

jama greitai ir sužliunga]
Siuntiniai nueina greitai ii

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

jungti rūsy su vamzdžiais-,

h

ALFKNA
«2& KASI ehoAi-'vAY
S'H I“
, oN. MASK
I hi ESU S AS aN
be&j&rni:.' V;< i r- ,’ažol

8-286S

-

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

vedžioja.

?«. i.

į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai*

y«3..........

šeštadieniais ir sekmadieniais

Už nosies ne tik jaučius

Elood Sų įnirę
Uardirare Co.

144 Mdbury St.

Tel. SW

Vieton atviručių siunčia $10.00 "Keleivio“ pašto išlaidoms.

vos burnerį, pūtėją, oro filtrą,

Draugijos narių tarpe moMūsų klubo metinis su-' tel'« -vra tiek l,at kiek ir vy
Aukos Balfui
į
sirinkimas bus ši šeštadieni, rų, todėl jos, jei vieningai
Juzė Matjoškienė ir Ona gi uodžio 15 d., 7'\al. vak. A. balsuotų, galėtų išrinkti viVilėniškienė Balfui paauko Čapliko namuose, 788 East
* • ikandidates:
j-j *
o,
o T, .
sas 3o moteris
jo po $10.
Broachvay.
So. bostone.
, N.
KT Šležienę vicepirmi•
• „•
v. . . adv.
Joms tariame nuoširdų aVisi nariai kviečiami daeiū. Laukiame ir kitų tautie lyvauti.
ninke, Oną Ivaškienę direk-'
čiu*■ aukos.
<<,
Adv. A. Young,
tore ir H. Ruth — kontrolės
Balfo skyriaus valdyba
komisijos nare.
i
sekretorius

EKPRESS CORP.

Naujųjų Metu.

penktadieniais,

taičio „Saulės šermenis“ ir
Jurgio Jankaus „Užkandį“.

' chesterio. Mass., mūsų Įstai
Padėka
goje nusipirko knygų net užj
22 dolerius. Tai per ateinan
Dėkojame Valerijai Vaičias šventęs jis turės malo*
nios atgajos, beskaitydamas tonytei iš Vallejo, Cal. už
Bernardo Brazdžionio „Poe- atsiųstas senas knygas.
zijos pilnatį44, Antano Gus-’ Keleivio administracija

geriems pažįstamiems linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų j

susirinkimas

į

Viktoras Bakšys iš Dor-j

STASĖ ir JURGIS GIMBUTAI iš Arlingtono linki #avo^

$[ Gruodžio 16 d. So. Bosto-1
|! no Lietuvių Piliečių dr-ja
m********************************************************
f renka savo vadovybę. Į pirSLA 43 kp. susirinkimas • mininkus kandidatuoja St,
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Alfonsas Baika,
J direktorius (jų yra 7) i;
vaikučių dovanomis, kad nė
kandidatų
yra 19. Iš jų 18 j
fin. sekretorius
vienas neliktų Senelio pa-!
vyrų ir viena moteris—Ona
mirštąs.
į
Dorchesterio
klubo
• I Vaškienė.
I
Tėvų komitetas

Puslapis aštuntai

KELEIVIS. SO. BOSTON

Nr. 48, 1973 m. gruodžio II

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiadzeniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
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Knyga yra geriaiisies žmogaus draugas

438 1204

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Vvorcester, Mass. 01604
Tet 798-3347
Tiesiai iš YVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
niu. Turime vietoje įvairių vie
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

773-4940

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO { LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas
Prekės parduodamos nuž»
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių
certifikatus, automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068
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South Boston Savings Bank

The Apothecary

ALFRED

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų

VV.

ARCHIBALD PREZIDENTAS

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

re

Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime vi&us gatavus vaistus.
Jei reik vairių — eikit Į lietuvišką vaistini.

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

Sav. Eraanue! L. Rodengard. B. S., Beg. Pn&rm.

Telefonas AN 8-602-0

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL v_ išskyras šventadienius Ir *ekm-

740 Gallivan Boulcvard, Dorchester, Mass. 02122

B82 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

i Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
ĮSTAIGA

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

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 va,, ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

M&T

už nemažesnių:; kaip SI,000 dvieju

641 E Broadway

□
□
□
□

metų įspėjimo indėlius moka

So. Boston, Mass. 02127

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

r iujuTJB

Krosniesaptarnavimas
Automatinisįpilimas
Patogios mokėjimo "sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

6%

v-

6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

1%

51

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

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

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

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimu*

Ketvirtadieniais

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šeštadieniais

-

-

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

į’f 268 - 4662;

virš $274,000,000

9—6

uždaryta

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonto
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