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Kissingerio taikos misija 
prie pavojingo taško į

Po ilgos kelionės per Europą ir Aziją, Kissingerio ’ 

Viduriniuosiuose Rytuose laukia pasikeitusi politinė at

mosfera, komplikuojanti taikos pastangas.

Jau dvi savaitės JAV už-j dolerių. Žinoma, tie pinigai 
sienio reikalų sekretorius dr. j aiškiai skirti ginklavimuisi. 
H. Kissingeris keliauja be.! Tokios situacijos akivaiz. 
veik aplink pasaulį, vykdy.. doje Izraelis irgi aštrina tar
damas savo politinį planą. ' vius, nors kai kurios jo po- 
kuris turėtų vesti į geresnį litinės grupės ragina vyriau, 
paskirų valstybių ir tautų sybę į dideles nuolaidas, 
interesų supratimą ir — pa.-
stovią taiką. Iki Šiol jis jau Tokiai padėčiai esant

Kissingeris dar kartą vyksta 
į Egiptą. Saudi Arabiją. Jor. 

taną, Iraną, Rumuniją, Ju.daną, Siriją ir Izraelį. Jis 
goslaviją. o iš Italijos po sako, dar turį^ vilties, kad 
Romoj įvykstančios Pašau, būsią galima pasiekti kokio 
lio Maitinimosi konferenci- susitarimo, tik reikią betar. 
jos pasuks į savo pagrindi- piškai susipažinti su naujais 
nį taikini — Viduriniuosius arabų ir Izraelio planais.
Rytus. i

i Didžiosios spaudos politi- f
Tikrieji šios ilgos politi- niams komentatoriams atro-j 141 4

nės išvykos rezultatai paaiš. do, kad dabartinė užsiaštri. • jęy Time* rašo, kad leista1 
kės gal tik vėliau. Tuo tar. nusi padėtis esanti labai pa.! emį^oti iš Lietuvos į JAV 
pu tegalima tik pažymėti, vojinga. Net buv. senatorius i Brooklyne gimusiai lietuvei 
kad-Kremliuje jis patyrė Pulbrightas prašneko, kad,’ . ..
sovietu gerai suvaidinta no. neradus taikaus sprendimo, ■ Eleonorai lepechienei (ais. 
ra siekti vadinamojo “atly- beveik savaičių laikotarpy.*01’ Pavardė iškreipta), 57

idaattchusetts gubernatorius Francis W. Sarge nt Su lietuviais. Iš kaires į dešinę gubernatorienė 
Jessie Sargent, veiklus jaunosios kartos atstovas Gintaras Karosas, Tautinių šokių sambūrio vedė
ja Ona Ivaškienė. gubernatorius Sargent, Tauti nių šokių sambūrio narės Lina Šimkutė ir Rasa 
Jauniškytė. šis susitikimas {vyko priešrinkiniam e renginyje Bostone.

aplankė Sovietų Sąjungą, 
Indiją. Bangladesh. Pakis.

i
Tik po SO metų leido <S. Kudirkos kelias

JAV atviras

Bražinskai turkų
l
teismo išteisinti

Seamen’s Education Fe. 
deration skelbia.! kad Graži, 
nai Paegliendi telefonu kal
bantis su Simo’ "Kudirkos 
žmona ir motina, buvę pa
sakyta, kad dokumentų tvar
kymas ir vizos reikalai jau 
beveik baigti. Kai tik būsią 
pristatytos dukters fotogra

džio“ ir koegzistencijos su čia galįs atsinaujinti toksai į metų našlei, kurios prašy- 
Vakarais, Indijoje— skur.s ginkluotas konfliktas, kuris' maf lydimo išvažiuoti buvo 
dą ir Indiros Gandi išdidų- įtrauktų ir didžiųjų valsty- paduotas pne& 30 metų. 
mą, Bangladesh — badau, bių atominius ginklus. Gal
jančių masių ištiestas ran- tai tėra tiktai gąsdinimasis. ’ .. .™raiwu vusm
kas. tokį oat JAV pagalbos bet ten. kur vra alyva. labai ®'vena! baį^ Kudirkos motina tik
•prašymą Pakistane. Irane—j lengvai gali kilti ir gaisras. ( uzone raiKe’ (rūpinasi, kad ji gali neturė-
Rumunria^rieninteS^lco ' Ko1 kas telieka tik lakti JAV piliečių, norinčių iš.;11 nė savaitės laiko su drau- 
5S bloko kra-^’. Kissingerio taikos . misijos'vykti yra ir daugiu. betso.!^" giminąmis atsisvei.
palaikąs diplomatinius san- Sal°- tlkl'lt18', kad > nenu-' neto juos laiko savo pilie-Įklntl- 

------------j.-.------------ cials ir neišleidžia.

Ta moteris gyvenanti Uk-I fP°?ir. daJ kartą žmona pa- 
«atrašysianti, viskas busią

tykius su Izraeliu, atrodo.; sk?8 Parako dūmuose, 
parėmė Kissingerio Viduri-! . „ .
niųjų Rytų taikos pastan. Žydai trUlksmUigai

protestuoja
Kancleris Schmidtas

I
mažai laimėjo

j Lietuvos laisvinimo darbo 
; konferencija
I
! Joje dalyvavo visų didžiųjų organizacijų atstovai ir

1 apsvarstyta daug aktualių klausimų. Nutarimai bus pa. 

skelbti dar vėliau.

Ji įvyko š. m. spalio 26 ir j bos, Fasaulio Lietuvių Bend. 
Į 27 dienomis White Plains, ruomenės, Amerikos Lietu- 
I N.Y. Dalyvavo sutartas skai- vių Bendruomenės, Kana. 
J čius atstovų iš Vyriausio Lie-; dos Lietuvių Bendruomenės 

ir Lietuvos Laisvės Komite
to, — viso labo 24 atstovai. 
Stebėtoju dalyvavo Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos 
atstovas gen. konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis.

1 tuvos Išlaisvinimo Komite- 
; to. Amerikos Lietuvių Tary.

Iš Sovietų Sąjungos lėk
tuvu pabėgę Pranas ir Algir. 
das Bražinskai savo laiške 
^Tėviškės Žiburiams“ rašo. 
Jtad "rugsėjo 27 d. Ankaroj 
įvyko 24-tas ir paskutinis

\Sen. Kennedžiui
primena skenduolę Tai buvo Lietuvos Laisvi

nimo Darbo Konferencijos
Paskutiniuoju metu spau- pirmoji dalis. Antroji dalis 

doje vėl rašoma apie paslap- numatyta 1975 m. balan- 
tingą Mary Jo Kopechne nu. I džio mėn.
skendimą Cape Code. Ją tą! pirmoje konferencfios. da_ 

| naktj automobiliu veze šen. , . ^jndinai svavstyta ir
: Kennedis is pasilinksmini-; vienbalsiai suformu.
mo ir, karp sakoma auto- ,uotos klaUihnais

I m° Ji18 ,nUV', ?-«° aP^Pi™** «e« L ietuvos 
ąuiddiek salos tilto, ir Ko? laisfinimo darbo samprat, 
pechne pngere. ir bendvavimą neivijos lie-

Dabar B«don Giobe buvo Lietuvos
net keli straipsniai kuriuo-lVvriausias Klaisvi.
se nurodoma , netinkamą^ KomitetaSi „ referenta

Federacijos pranešime y- 
ra sakoma, kad Kudirkos 
šeima, norėdama išvengti
didelės reklamos, gali atvyk- .
ti lėktuvu ne į New Yorką.' Angliakasių streiko 
bet į kurį nors kitą mie la.

mūsų teismo posėdis, galuti- bylos paruošimą ir „teismo VUKo Taiybos 
nai patvirtinęs mums amnes- sprendimą. Laikraščio tyri- gtasv? Lūšys 
tijos įstatymo pritaikymo J mo išvada — Kennedžio nu. i K ‘K ‘ 
teisėtumą“. ' įkaitimas buvęs daug sun.' Antrasis klausimas lietė

kesnis negu tas. už kurį jis Lietuvos laisvinimo ilgalai. 
Jie savo laiške dėkoja vi- nubaustas. 'k,u? darbus ir priemones,

siems, kurie jų nepamiršo ir ;Ta tema referavo Amerikos
teikė moralinę ir materiali. Minėtas laikraštis paskel- Lietuviu Tarvba, o referen. 
nę pagalbą. į bė, kad Kopechnes tėvai ga.' tu buvo kun. Vytautas Bag-

~ , .v. •• . Jvę iš Kennedžio automobi-• donavičius.
Dabar belieka jiems tiktai •bendrovės $140,923. Šen. 1 Trečiasis klausima- anrė 

gaut, vizą išvažiuoti , kurj; Kennedžio advokatas - T,ec,as1' klau’™-’ a'P«--
nors kitą kraštą, kur jie ga 
lėtų saugiai gyventi.

Bet pasauli labiausiai do.

vinimo Organizacijos atsto.i ra5kerotame oenn' ame ~ v-—v
Mat. Kissingeriui beke. jr tuo pačiu suteikus tai; pareiškime sakoma, kad ža- 

liauiant. įvyko Moroke ara- . . 'damas artimesnis sovietų irjjjorganizacijai tam tikra pri-fbu valstvbiu Mabato konfe- .... _ ................... ..  ,v-.mcviU unmif
rencija. kurios nutarimai ga. Izraelio *r .lselvH biaVimas. Buvo kalbama ir
Ii suardyti visas JAV užsie. 108 CTdai neDaDrasUl pas‘-' • - ' --------- - -
nio reikalu sekretoriaus tai-

vokiečių ūkinis bendradar.,

Kelionės bilietai 
jau yra pasių ti.

jiems

jos žydai nepaprastai pasi. 
piktino. Praeitą pirmadienį apie Berlyną. Kancleri? no-

kos įgyvendinimo pastangas *^ew °_rke RPe Jun^^W 
Viduriniuosiuose Rytuose. Tautų rūmų jie surengė de.
Čia arabų vadai, nors ir po šimttūkstantinė? minios pro- 
karštų ginču, padarė eilę testo demonstracijas, kurio, 
svarbių nutarimu, kurie Iz- se dalyvavo ir šen. Jackso. 
raeli stato prieš dideli pavo- nas, ir New Yorko meras, ir siu V. Vokietijai i jo atstovą-! 
jų. Pirmiausia. kunfereucS Ritu į vimą ar administravimą
Ja pripažino arabu oartiza- čia buvo palsakvta piktų kai. I

nos niaisvinimo Organiza-,taoįPi_'Tiria CUkraUS 
ci.,a nsu Palestinos išeivių ]estjnos a' afeu' 
arabų atstove — beverk eg. — ‘
žilinę vvnausybe. Jai duo.| Tuo pat metu ten buvo 
d?ma tei e va’dvti visas msirinkęs ir nemažas būrvs., . ...
tentorr.as xainaiame Jor- araby jų draugų kurie’kaina Patal° net
dano krante, dabar užimtas delegatė sveitano 1 
Izraelio, kurias jis turėsiąs į
gražinti. Iš tu teritorini bust ..
sukurta Palestinos arabų ^lX0U0 SVeikūtū 
valstybė, kurios kairnmvs-Į
tės Izraelis iš tolo baidosi. pagerėjo

_ . . ?a" pė Lietuvos lalisvinimo ei-
reiskė, kad pats senatorius namuosius ir specialius dar. 

(iš savo kišenė? paskenduo- ya klausima referavo
lės tėvams nieko nėra davęs. Pasaulio Lietuviu Bendruo

menė. referentu buvo PLB 
pirmininkas inž. B. Nainys.Šen. Kennedis net televi- 

zfjoje dėl to įvykio visą va.
• landą aiškinosi, bet io pasa-; Pirmąją diena išklausyta 

Deiybos tarp angliakasių koiimai atrodė gerokai sky- referentu pranešimai ir jų 
ir kasyklų savininkų laikinai-lėti, daug ko jis sakėsi vis paaiškinimai i duotus klau. 
nutrūko. Bet angliakasių u. t neatsimenąs, ne- buvęs nėr Simus. Vėliau dalyviai pa?L 
nijos prezidentas dar turi j dauS sukrėstas. Jis net tikė- skirstė j tns komisijas, 
šiek tiek vilties, 5kad jos busi stebuklą, kad, Marv Jo. Vakare buvo bendra va- 
atnaujintos. pavyks suritar. Kopechne pati iš vandens kai-ienė Wvkagvl Coutrv 
vaitę išvengti streiko, kurio po kurio laiko išsigelbėsian. klube New’Rocbelle. N.Y. 
vgaitę išvengti streiko, kurio-f i— V'^aripne parūpino ir įos
padariniai būtų dar žalin-

'tWV0]U8

Prancūzijoje iškelta byla 
rėjo išsiderėti V. Berlynui; IS asmenų, kurie gamino 
tam tikrų nuolaidų, bet ne-'prastą vyną ir jj perdarinė- _ 
pasisekė. Maskva V. Berly-Į jo kaip brangųjį Bordeouz • gesni, negu naftos krizė, 
ną laiko nepriklausomu ir markės. Tokio chemikalai* 
nenori pripažinti jokių tei.1i nudažyto vyno daug ekspor. 

tuota ir j užsienį. Kaltina* Kongresmeną* M. J. Rar- 
mieji bando teisintu, kad jų „ngton reng.uui patraukti j 
▼ynas ris tiek buvęs geras. į tei.mą Washingtone ČIA 
nes jo ragautojai nesispiau* iralgybos viršininką Colby 

k dr. H. Kissingerj, kurie e- 
są pavedę tai organizacijai• •

I

pabrangimą

Per trumpą laika cukraus'^ i Prancūziją nepriima.
’ *......... Tik! * * ’

į Bostone nuo mokyklų boL 
,per paskutinį mėnesį ji Pa-; koto pradžios jau suimti 176 
j šoko 25'r. Kongreso žemėsi asmenys ir 113 asmenų su.

šeinvninku buvo VTJKo pir- 
Spauda ypač nnkisa fak. mininkas dl, j. K. Valiūnas, 

ta. kad to pasilinksminimo
dalyviai ir dabar visi sutar- Kitą dieną konferencija 
tinai tyli. pvar?*ė konv’siiu pasiūlymus

ir ino? ka;n konfe’'etl',’in5
Montrealų streikavo darbn ?5va<1q nriėmė

mn būdu. Jie bus paske’bti
ugniagesiai ;Elt0S-

• Konferencijos visumos po. 
• •iu*** • *4. . ^a sustreikavus 2.400 ug. sėliams pirmininkavo na-

Pjesių, dviejų su puse mi- ^keisdami VLTRo pirmmin-ką ir ten paskatinti pervers, 
mą, kurio padariny žuvo ir 
Allende.

• • •

liono miestas saugoti nuo kas dr j K Valiūnas. PLB 
gaisrų buvo paliktas tik 55 pim Bronius Nainvs. ALT 
ugniagesių viršininkams ir vicepirm. Teodora- RHnsL 
priemie-čiu ugniagesiams, rūbas. Sekretoriavo dr. J. 

v u. i x * Laimė, kad pavyko grei- Vpiaitk. J. Ka,Tali0na« ir A.
klitm bombM buvo užmui- į Ui susitarti ir streikas tąsėsi Vaks»1is. Knnferenciis bu.

FSLi.p^!tik 2 * ba-^a

ten kone kasdien pareikš*' Dabar Montrealio ugnia-į imnu’

Argentinoje teroristų pa-

1 ūkio komiteto pirm. Poage *
įspėja, kad ateinantį oavasaJ 
rį cukrau? svaro kaina bus* 
75 centai.

• • •
Viešint Irane,

žmona Nancy, nakty rieibu*, lauja vis naujų aukų. Tero*jgesių metinė alga bus be. i Kita konferencija, kaip
! ty pabudus pastebėjo, kad ras ypač padidėjo po Pero-Į veik $15.000. • minėta, bus 1975 m. pavasa.

alyvos biznio praturtėie ara. prezidento Nixono sveikata Valdžia tiria, ar tas kainų viešbučio tarnai jau nešasi no mirties, nes dabar ris at. • > ri. Joie bus svarstoma darbu
bu karaliukai ir šeichai E- buvo kritiškoje padėtyje, bet kilimas yra pagrįstas, arčia jos bagažą ir net suknią. Pa.; kabliau susikerta dešiniojoj Per paskutiniuosius 3 me- pasidalinimas ir finansavi- 
giptui. Jordanui ir kt. Izrae- dabar pavojus jau praėjo, ir tik fabrikantų sąmokslo pa. sirodo, kad Maskvoje jai ly.'ir kraštutinio kairiojo spar- tus tai jau antras ugniage ių mas. laisvinimo da»*bo orga- 
lio priešams sumetė bilionus ligonis stiprėja. dalinys. giai taip tarnai pavogė batus'no peronistai. ___ streikas. nizacijos sąranga ir kt.

I
Tam planui vykdyti iš; Po kojos operacijos buv.
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Nosį) nepalenkiamos galvos
„Didysis Aš”!Įį

Atsigrįždami į nepriklausomos Lietuvos praeitį, ypač 
į jos politinio gyvenimo bangavimus, mes šiandien labai 
dažnai padūsaujame dėl ryškesnių demokratijos principų 
pažeidimų, dėl vienu ar kitu atveju skaudžiai pajustos 
demokratinės dvasios stokos. — didesnių ar mažesnų žo
džio ir minties laisvės vaižymų. nenoro net pasiklausyti 
skirtingos nuomonės ir dar didesnio nenoro nusilenkti 
daugumos siekimams ir valiai, nors to aiškiai reikalautų 
valstybės ir tautos gerovė.

Vienoje ar kitoje mūsų visuomeninio ar politinio gy
venimo srity labai dažnai vis iškildavo kažkoks nepalen. 
kiamas „Didysis Aš“, kuris tarėsi tik vienas esąs visaži. 
nantis ir išmanantis, tiktai jis vienas teisingas savo spren
dimuose.

Nebūtinai tasai „Didysis Aš“ — tai jau vienas ar ki
tas prezidentas, ministeris pirmininkas ar generolas. Juo 
galėjo būti lygiai menikos kategorijos raguotas provinci
jos pareigūnas, ir kultūrinį darbą administruojąs kieta
kaktis, ir kurios nors kada valdžiusios partijos neįgalio. 
tas „įgaliotinis“.

Bet kone visada to mūsų „Didžiojo Aš“ kumštis bū
davo didesnė už jo galvą...

Tai atsimindami ir dabar gyvendami neribotoje de
mokratinėje laisvėje, regis, jau turėjome laiko ir progų 
tą savo „Didįjį Aš“ truputį aptramdyti, truputį nulenkti 
ar net ir sumažinti. Mes turėtume Jį įtikinti, kad ir „skruz
dės galvų“ visuomenė nėra visiškai kvaila, kad ir jos žo
dis ilgi nėra „šuns balsas“, nors jis vienam skitam „Didžia 
jam Aš“ ir nepatiktų, ir būtų nepriimtinas, kad reikia 
ir‘jam dėl visuotinio laibo nors laikinai paklusti, kol demo
kratiniu keliu ateis kita diena.

Deja, mūsų „Didysis Aš“ ir čia, išeivijos sąlygose, ly
giai toks pat senoviškai „didelis“ ir kurčias, — tiktai save 
patį girdintis...

Dėl to „

a) pažinti Lietuvių tautos praeitį ir Lietuvos kovas 
už krašto laisvę ir jos gyventojų teises;

b) studijuoti politinės lietuvių minties raidą, veikian
čius ideologinius lietuvių susibūrimus, nes lietuvių tautos Į 
laisvės kovai gali būti naudingas gerai žiniomis ir ryžtu 
apsišarvavęs lietuvis;

c) pasirinkti savo minčiai ir širdžiai artimiausią ide
ologiniai visuomeninį junginį, įsitraukti į jo veiklą ir per 
jį įsijungti į bendrą ir vieningą lietuvių laisvinimo darbą.

4. Amerikos Lietuvių Kongresas pra o ALI os valdy
bą ieškoti naujų būdų daugiau jaunimo įtraukti į ALTos 
vykdomą darbą.

5. Amerikos Lietuvių Kongresas jpareigo’ja Ameri
kos Lietuvių Tarybos valdybą prašyti Valstybės departa- 
mentą.kad, jei -bus tariamasi dėl labiausiai privilegijuotų • 
tautų (most favored nation) nuolaidų, tai Jungtinės Ame- ■ 
ikos Valstybės turi reikalauti, kad Lietuvon siunčiamoms j 
lovanoms būtų visai panaikinti muitai, kaip tai daroma į 
kai kuriems kraštams.

• • •
Be to, kongresas pareiškė protestą dėl Australijos ir 

V. Zelandijos vyriausybių pripažinimo Lietuvos įjungimo 
Sovietų Sąjungą ir reikalavo tą pripažinimą atšaukti.

Atskira deklaracija skirta JAV prezidentui, Valsty
bės sekretoriui ir kongreso nariams, kurioje prašoma, kad 
JAV vyriausybė pakartotinai patvirtintų, kad tebetęsia. 
mas Lietuvos, Latvijos ir Estijos užgrobimo nepripažini
mas, kuris buvo paskelbtas 1940 m. birželio 23 d.; kad 
JAV Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse organiza
cijose keltų Pabaltijo valstybėms paneigtos laisvės ir ne
priklausomybės klausimą; kad, siekdama santykių su So-: piasi į visus lietuvius 
vietų S-ga, reikalautų iš Sovietų S-gos grąžinti Lietuvai j nuosius ir jaunuosius — ir 
Latvijai ir Estijai nepriklausomybę. kviečia i didžiąją spaudos

įtaiką. Tik sutelktinėmis jė-
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS METINIO Jgomis savąją spaudą pada- 

SUVA2IAVIMO, ĮVYKUSIO 1974 M. RUGSĖJO 27 D rysime nemarią.
CHICAGOJE, PICK-CONGRESS VIEŠBUTY, j 1. Kiekviena šeima, ypač! 

REZOLIUCIJOS , ! jaunoji. kviečiama prenu

Vienas didžiausiąją JAV lietuvių veikėją dr. Jonas 
šliflpas, nuo kurio mirties lapkričio 6 d. sueina 30 m. 
Jis mirė 1944 m. lapkričio 6 d. Berlyne, pasitraukęs 
nuo antrosios botteviką okupacijos Lietuvoje.

Nr. .43, 1974 m. iapkričio.5
■ ~-4

CHICAGO, ILL.J• »
z

Teaugą festivalis?^/

vių gyvenime ir spaudos fi
nansinius sunkumus.—krei- 

se-

PAS1KEIT1MA1 VLIKE

Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjungos atstovui 
Pranui Vainauskui iš Vliko 
tarybos pasitraukus, jo vie
ton sąjunga pasky i e Stasį 
Lūšį.

Tautinės sąjungos atsto

i Lapkričio 27 - gruodžio 1 
, dienomis bus Treciasis JAV 
i ir Kanados Inetuvių teatro 
J festivalis, kurio vaidinimai 
'vyks Jaunimo centre.

Lapkričio 27 ir 28 dieno
mis vaidinama Anatolijaus 
Kairio futureska ”Mano se
nelis“, režisuoja Darius La
pinskas, vaidina Chicagos 
LB Jaunimo teatras.

Lapkričio 29 d. popiety— 
Vinco Kudirkos satyra „Vir
šininkai“, scenai paruošė 
Jurgis Jankus, vaidina Ro. 
chesterio Jaunimo teatra?, o 
vakare — Vytauto Alanto 
komedija „Šiapus uždan
gos“ režisierė Elena Daugu
vietytė - Kudabienė, vaidina 
Hamiltono dramos grupė 
„Aukuras“.

Gruodžio 1 d. popiety — 
Jurgio Gliaudos drama 
„Naktis“, režisierė Dalila 
Mackialienė, vaidina Los 
Angeles dramos sambūris. 
Tą pat dieną vakare — reži
sierių pagerbimas, aktorių 
pristatymas, žymenų įteiki
mas. meninė dalis, vaišės.• •»

Lietuvių opera \

Šį sezoną statoma Doni- 
zetti opera „Meilės eleksy-vui Broniui Nemickui pasi-

mei-uoti ne mažiau trijų traukus> J° viet4 ^ėmė A- ra?“ balandžio 19. 20 įr 26 
1. Amerikos Lietuvių Taiybos suvažiavimas pritaria laikraščių ir skirti laikraš-Jeksandras Vaidelis. dienomis. Dalyvauja ^olis-

Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos užimtai pozicijai dėl čiams ne mažiau kaip 50 do-i . V-Udyfeos nanu. sekreto. tai: profes.onahs amefflae
rej— • A vi iv ............................... 1 santvkiu su JAV Lietuviu Bendruomenės vadovvbe ir nra * lerių metam?. Skaityti ivai-,nul Stasiui Dzikui išsikėlus au operų soli-tas Arnoldas
Didžiojo As yra kilę Ikone visi musų išeivi, santykių su J A v uetuvių Benaruomenes vaaovyoe ir pra- v - , . jo vieton išrinkta, Vokietaitis, Gina Cankaus.

jos organizaciją praeities erzeliai. Dėl Jo buvo pačių lie- !° toliau tokios Pat taktikos laikytu santykiams lyginti, tolei anciia ° Stasys Žadeikis. Jis 1949-60 kienė, A. Brazis, S. Wicek
tuvių botagu kone išvaikyta mūsų Diplomatinė tarnyba.' 2. pritaria Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos . ...............metais dirbo Lietuvos atsto. iv kt. Diriguoja prof. Vytiu-
Dėl Jo kone sugriuvo Balfas. Dėl Jo spaudoje kiauliškai bendravimui su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu 2. Didžiųjų švenčių ir sei- Washingtone ir tre- tas Marijošius. Libretą ver-

-Taiisami iš kojų talentingi ir nusipelnę asmenys. Dėl Jo (VUKu). pritaria VUKo rėmimui ir kviečia siekti šių menuno'P'W- ^etu, Vlikotarvboje at « Stasys Santvaras
braškinamos L. Žurnalistų S-gos plonos sienelės. veiksnių tolimesnio glaudaus Lietuvos laisvinimo s™™™

1 O dabar-mūsų “Didysis AS“‘jau skaldo sunkiai ir darbų derinimo; . ............... rašytojų knygomis ar la.k-
~ ilgai su skausmais gimdytą Lietuvių Bendruomenę... Te- 3. nuoširdžiai dėkoja mūsų spaudai, radijui ir Lietu raščio prenumerata. Būkime 

dosnūs spaudai, organizuo-

stovpvo Lietuvos ūkininkų 
partiiai. j

Dėl įvairiu nri basčiu nn- Depresijos, kuri JAV-te
= gul dar ir netobulą, šlakuotą ar kiek kreivos nosies, bet V*V Televizijai už Amerikos Lietuvių Tarybos darbų rė- jc*me g,paU(}og kultūrines po- litinei kcimiriiai iš menkių prasidėjo 1929 m. ir auki-

maI/JoIivia vvaaMsaa A S* ė ntr/vla Z KT—. —įlri rlirif^iil Aa atiai/t Im inaMlA na eimlrm 1vis dėlto neleistiną mūsų „Didžiajam Aš“ tarsi avelę pa- mim4i ................... , pietcj. Nagrintlkime ?pau-
r piauti! nuoširdžiai dėkoja JAV lietuvių visuomenei už (joje keliamas problemas,
2 Taigi mūsų „Didysis Aš“ jau darosi perdaug pavo- nuolatinę moralinę ir materialinę paramą Amerikos Lie- darykime pasiūlymus. Atli- 
“ jingas. Tuo labiau, kad jis pripūstas karčių egoizmo dū- tuvių Tarybai ir kartu prašo tą paramą padidinti, nes kime savo pareigą tėvynei,
2 mų, kad jo principas — ”<po manęs nors ir tvanas“. ALTos darbų išplėtimas pareikalaus ir naujų išlaidų; savo tautai ir valstybei, ne-
r Dėl to kai kam kartais net šmėkštelia juoda mintis, 5- atkreipia dėmesį kai kurių organizacijų, sudaran- užmirškime savų brolių ir 
B ar tasai mūsų „Didysis Aš“ negalįs būti ir kokio gudraus ALT^’ kurios dar neįgyvendino savo skyrių aktyves- sesių, kenčiančių ir kovo.
= liežuvio j “didybę“ dar labiau pagundom., ir i negaty. nio įsijungimo į ALTos vietinių skyrių veiklų, kad tai ar-
- vią veiklą kokios mums nespažįstamos rankos pastumia- timiausiu laiku padarytų, kaip buvo sutarta 1973 m., - P ®ų P g

Z mas? žinoma, tokiems įtarimams nebūtų jokio pagrindo, • įklausęs pirmininko, sekretoriaus ir kitų pareigfi-
- bet juos visuomenėje žadina keletas nesenų pavyzdžių... pranešimus, suvažiavimas džiaugiasi, kad valdybos 3. Lietuviai gydytojai pra- 
; O, mes labai džiaugtumės, jeigu tasai mūsų “Didysis nariai darniai ir sutartinai dirbo, ir jiems dėkoja už at- šomi savo kabinetuose lai.
* Aš“ būtų taip pat pozityviai vešlus, kad jis spal- «ktą darbą; . tarti šalia anglišku žurnalų
Z vingei reikštųsi mūsų literatūroje, mūsų muzikoje, mūsų1 įvertindamas dr. Kazio Babelio vadovaujamu: dailėje ir kituose menuose Ir metaluose, kad jb į mūsų AtT« ypač L^nia TOe —‘
i visuomeninį gyvenimą ir politinę veiklą neštų naujas iri ai ff'ašų sugyvenimą su visomis ALTą sudarančiomis vioJation of Human Pi’hts, ^rdas k,ands*>erB’3 *r dr- 

'politinėmis organizacijomis ir kultūriniais sambūriais. Soviet Lithua. -----
bj neisleidimą is akių pagnndimų A L. Tarybos tiks- nia> s^et Colonializm in 

Ių ir nekreipimą dėmesio j antraeilius dalykus, tj,e pgjtj,, statės, bv St. Var.
c) greitą susiorientavimą ir skubų reagavimą į -ky

lančius svarbesnius klausimus,
d) nesigailėjimą energijos, darbo, laiko ir pinigų, 

aukojant net savo šeimos reikalus Lietuvos laisvės kovai—
nuoširdžiai jam dėkoja ir kartu linki geriausios sėk

mės tolimesniuose ALTos darbuose.
ALT Infoormacija

pnriu sum»^ėinq iki dvieili čiausio laipsnio pasiekė 1932 
/Broniu® Bie1ipkfl« ir dr. m., laiku bedarbių buvo 12 

PpdyivanesV for*v_ mil., arba 25% visos ko me- 
H** i ’•** iS^nlrn 9 to darbo jėgos. Šių metų
cv T T’ei .T”n»»o Pažemėna ir rugsėjo mėnesį bedarbių bu- 

vo 5.8% visų dirbančiųjų.
» • •

BALTŲ TEATRAS i 1973 m. daugiausia mo
kesčiu surinko New Yorko 

1974 m. rugsėjo 14-15 die- valstija — $163 biliono. 
nomis Southern Illinois Uni-į
versitete, Carbondale, III., | 
įvyko naujai įsteigto teatro ' 
projekto konferencija, joje j 
dalyvavo: du lietuviai pro-- 
fesoriai — dramaturgas Al-

Ką tik gavome

gaivias idėjas, kad rodytų tolerancijos, ištvermės ir pasi
aukojimo pavyzdį. Deja. jeigu...

Kongreso ir Kitos notariniai
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO, ĮVYKUSIO 

Z 1974 M. RUGSĖJO 28 IR 29 DIENOMIS CHICAGOJE, 
Z PICK 1ICONGRESS VIEŠBUTY,

REZOLIUCIJOS

Rimvydas Šilbajoris, du lat
viai — dr. Alfredas Strau- 
manis ir dr. Juris Silenieks,

dvs. The Ponrot-ten Balts. bv'du es^a’ dr* ^eor^e Kur- 
J. Ehret. Pageidautina iri man ir dr. Mardi Valgemae. 
lietuvių kalba žurnalai. ] be t°» trvs studentai askten- 

j tai — daktarato siekias bal-
Ši atsi-saukima prirašė 13 

Detroito organizacijų atsto
vų.

1. Amerikos Lietuvių Kongresas sveikina tautiečius 
pavergtoje tėvynėje, džiaugiasi jų pastangomis išsaugoti 
lietuviškas vertybes, kiek tai įmanoma galingesnio kai. 
myno mindžiojamai tautai, ir linki neprarasti laisvės auš-

.; ros tikėjimo. «
Praėjo lenkiškųjų sutemų amžiai, praėjo caristinės 

nakties šimtmetis, praeis ir komunistinės vergijos laikai.
Amerikos lietuviai niekados nenustos talkinę paverg

tai tautai savo laisvę atgauti.
2. Amerikos Lietuvių Kongresas, išklausęs Amerikos

ATSIŠAUKIMAS J LIETUVIŲ VISUOMENĘ

1. Lietuvių spauda trem
tyje yra mūsų tautinės, poli. 
tinės, socialinės ir dvasinės 
kultūros svarbiausias veiks, 
nys.

2. Mūsų spauda yra veiks
mingas ginklas kovoje dėl 
Lietuvos laisvės. Ji teisin-

4 Lietuvių Tarybos pirmininko dr. Kazio Bobelio ir kitų gai nušviečia ruso okupanto
valdybos narių pranešimus ir diskusijas po jų, džiaugiasi 

Z valdybos atliktais darbais, naujais projektais, santykiais 
2 su lietuvių veiksniais, pastangomis atnaujinti ALTos 
.•skyrius bei stiprinti ALTos vęiklą, reiškia pilniausią pasi
tikėjimą ALTos valdyba ir dėkdja ALTos pirmininkui ir 
;kiekvienam valdybos nariui už įdėtą dalbą, o ALTą su

darančioms organizacijoms už parinkimą atstovų, norin.
Tčių ir mokančių bendrą darbą diibti.

iškreiptus faktus apie Lietu
vą ir imasi reikiamų prie. 
monių 'jiems atremti, ji ati
dengia rusų imperialistų 
slaptai vykdomą genocidą 
Lietuvoje.

mai politinei bei kultūrinei 
akcijai sukelti.

4. Mūsų spauda stiprina 
tautini supratimą, palaiko 
krikščioniška morale ir gai
vina lietuvybę tremtyje.

5. Mūsų spauda — laik
raščiai ir knygos — gyvena 
didelius finansinius sunku, 
mus dėl spaudos reikmenu. 
popieriaus, pašto mokesčiu 
aukštumo ir diibantiems 
aukštų atlyginimų.

Detroito lietuvių organi
zacijų atMovų sudarytas ko.

tu teatro srityje latvis A. 
Siedriks, master of fine arts 
siekiąs latvis Juris Valters 
ir magistro baltų teatro srity 
siekianti Eglė Juodvalkytė.

Steigėjai numato surinkti 
visą baltu teatrus liečiančia 
i anglų kalbą išverstą me*

Įžymusis sovietų čelistas’ džiagą, nutarti, kokius dar 
Mstislavas Rostropovičius, j reikės versti veikalus, para 
kuris su žmona Galina bu- §yti trumpas teatro istorija? 
vo išleistas iš Sovietų SąjunJ jr kt.

M. ROSTROPOVIČIUS 
NESIRENGIA GR{2TI

gos porai metų į Vakarų Ea- 
ropą. Paryžiuje spaudai pa
reiškė. kad Sovietijoj grįš

Pava^pri numatyta parta 
tvti Southern Illinois Uni
versity į anglu kalba Uu iš.

tik tada, kai bus garantija, vomta lirfuvfška veikai*
kad jis ?avo mena ir talentą 
galė? skirti savo tautai taip, 
tada ir ten, kur jis pats nori. 
Kol tokios laisvės nebus, jis

Vėliau vaidintoiu tmnė gal 
vvi^s ?ii irptetrolėmi® ki^m*.

Pradžiai valdžia 5įam» 
nv»nfa.lr*4«*tQ naelrvra 19.000

mitetas. surengęs 1974 m.
spalio 13 d. spaudos draudi- sekiojamą rašytoją A. SoL

, mo ir laisvės spaudai atko-Įženiciną, tai net trejus me
tus Jam nebuvo leidžiama 

galvoje špatu'niekur išvykti ir viešai kon- 
įvykiams atžymėti ir reikia- dos svarbų vaidmenį lietu- certuoti.

3. Mūsų spauda tiksliai į- 
vertina pasaulio politinius į.

nenumatąs grįžti namo. ? seka šio pro-
Kadangi Rostropovičius j nožonprs.

gynė ir globojo valdžios per- ... ..................... . ......
Istorikas V. LtaloviČhis

3. Amerikos Lietuvių Kongresas, išklausęs pranešt; vykius ir skubiai reaguoja j vojimo sukakčių minėjimą 
mą apie dabartinę Amerikos lietuvių jaunimo veiklą ir bei suburia mus svarbiems’ir turėdamas galvoje spau. 
nuotaikas, j| kviečia:

teigia, kad 1998 aa. lietuviai

Kelionė aplink pasauli,
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 p?l.. kaina $5.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Adomas Galdikas, apie 
150 dailininko Adomo Gal
diko spalvotų reprodukcijų 
ir nespalvotų paveikslų, su 
Charlott? Willard studija 
anglų kalba apie šio mūsų 
Įžymiojo dailininko kūrybą 
ir Waldemar George A. Gal
diko biografija. Knyga yra 
171 didelio formato pusla
pių, brangus kultūrinis tur
tas sau ir vertinga dovana 
lietuviui ir kitataučiui. Kai
na $16.00, su persiuntimu— 
$16.30. Gyvenantieji Massa. 
chusetts valstijoje dar pri
moka 3% sales tax —. 48 
centus.

Lietuvių literatūros istori
ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
<ki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl., kaina 
$10.00. Tai pirmoji dalis ke
turių tomų Lietuvių literatū
ros istorijos, kurią autoriui 
užsakė parašyti Lietuvių 
Fondas, čia surinkti kone 
visi mūsų literatūros pradl-

turėto siuvyklų Baktoorija ninkai. su jų kūiybos pavya- 
41, BrooUyno apie 40, Baa. džiais, bei mūsų periodinės 
tone 28, Pkiladelpliijoje 20. spaudos kūrėj&i.

- »



PuflUpb trečiai «» ri*r

Rūtai okupantai, toliu iš Lietuvot!

Kodą

Ne kas kitas, kaip užsieny 
gyvenantiem lietuviam ati
tinkamai nuteikti leidžia
mas komunistų propagandi
nis laikraštis “Gimtasis 
kraštas“ rašo, kad dabar

“Rudens vainikas“ 

Šiauliuose

Spalio 25 d. Šiauliuose 
prasidėjo dramos mylėtojų 
šventės “Rudens vainikas 
renginiai. Juos pradėjo Vii- 

Lietuvoje yra daug skoniu. niaUs Naujokos Vilnios ra. 
gai {rengtų7svetainių, vaL skinti

prarao- X£ti^±s

£ s P : nuo pirmojo viešo lietuviško
“Buvo senas vėlinis ma ! spektaklio Šiauliuose. įvyku 

šio 1904 m- spalio 31 d-» ku-
-ai. "atitarnavęs savo am riame buvo sVaidinta A- Ke-^kX SSZkoWųltoakio ”Amelika Pirt»'e‘‘

šie renginiai tes^i 3 die.
nekrito akin vietos prekybi-į "^aj7pjSirodV be° vHnit 
ninlrome iio rocfonmvn Cn tymais p asi ru u e . oe vilnie

čių. Kretinggos dramos ko
lektyvas. Kauno mokytojų 
namų ir Tauragės liaudies 
teatrai. Šiaulių Rūtos kondi
terijos fabriko dramos mė
gėjai suvaidino “Ameriką 
pirtyje“.

ninkams. šie restauravo se
nąjį pastatą, naujai Įrengė 
vidų, ir tapo malūnas ne ma
lūnu. o pakeleiviams svetin
ga užeiga.

dzią Lietuvoje, baitarusijOd 
atstovai Aukščiausioje ’loK 
S Taryboje Maskvoje 1940 
m. rugpiūčio 3 d. pasiūlė su
grąžinti Tarybų Lietuvai še
šis rajonus: Švenčionių, Vy- 
džiu, Adutiškio, Astravo, 
Varanavo ir Rodūnes. Aukš
čiausioji TSRS Taryba tą 
pasiūlymą priėmė. Baltaru- 

“ sijos atstovų pažado origi-

Nuo to laiko, kas bevaži. 
nėtų pro Šeduvą, būtinai už
suka Į malūną. Kitas net ty
čiomis lanką daro, iš tolimo Prie nepriklausomybės 

• i j -j- .laikais vadinamų Liaudiesmiesto atbilda, a pase e-Į (dabar ten Šviesos ki- 
£ pne sunkių girnų, tarpĮno kuriuose 1904
šimtamečių mūrų sienų. m spalio 31 d. buvo suvai-. .
'• ”4~i,dinta "Amerika pirtyje“, nale bu™ pasakyta, kad mi- 
i *prikalta memorialinė lemta nėt,uoie rajonuose lietuviai

pirmoji ir juo labiau ne pas
kutinioji tokia svetainė. 
Dažnas rajonas, be įprasti
nių restoranų ir valgyklų, tū

tai datai paminėti.

Širvintų kiaulių ūki*
..... , . , Baigiamas įrengti Širvin ~~ r----------

n ongmalias kavines sve->. kiaulių ūkis .kintame pa-j tik 1940 m. gale. Iki 1941
čiams pamylėti... Kaišia o- j planą 1975 m. sausio 11 m. birželio mėn. prijungta

’Ą .»?« 8<427 kiau-į prie Lietuvos TSR Druski-
p/ ’ 0 Jau dabar ten esančios = ninkai, Švenčionių bei lema-

činmkai — “Verseką“. Rad-
viltškis — “žirneli“ ir “Me. 
džiotojųužeigą“. Visur savi, 
pavadinimai, savos tradici
jos“. i

- - ^inS «>u^ .pasauliniam karui v dži
Mes neabejojame, kad tos nių pnesų kaip socialdemo. A Rodūnės T

NOR1 SUNIEKINTI, 

BET NEPAJĖGIA

sudaro gyventojų daugumą.

Baltarusijos atstovų pa
siūlymas pradėtas vykdyti

lihos rajonai ir Dieveniškės. 
Gal būt, tais metais būtų bu- 

j vę pri jungti ir kiti raionai. 
j bet kilo karas, ir vokiečiai 
okupavo Lietuvą su visu ViL

-- . x . ... ;niaus (kraštu. Pasibaigus IIKomunistams nėra didės-, „„„„„i- • _

užeigos yra tikrai įdomios. f kratai. Su kapitalistais jie« Varanavo rajonai prie Lie
tuvos TSR nebeprijungti. 
Tokiu būdu po karo Balta.

bet kodėl jų neleidžiama pa- greičiau susitaria negu su 
matyti iš už jūrų marių atvy- socialdemokratais. Šiuo me-
kuriems svečiams? Juk tie. tu jiems didelė rakštis yra lllsij0 respublikoje liko a_ 
kune savo kraštą gražino ir Švedijos socialdemokratai,• pie J50 tūkstančių lietuvių, 
tas užeigas Įrenge, tikrai kurie jau dešimtmečius stovi į p

. -.'jį, (SS

čių pamatytų.

Negi Maskvoje sėdintis
Į kai tuo tarpu komunistų vai-1 gyyena ljetUViai. Tai Apso j statistikos matyti, kad B?e.'kai komunistai, dalvvavę 
adomuose kraštuose — tas Į ‘

“didysis broflis“ ant Šedu- »Dvarčionių kaime Adolfo
vos malūno stogo pasistatė 
atomine raketa, o Radviliš-j T , 
kio "Žirnelio“ rūsvje laiko Tad, suprantama, kad ko-
naridėies savo hidrogenine munistal ar JU partijos paza- ““trogeninę b u . stengiasi Sve-li.

jos socialdemokratų veiklą veik* ^abąrninkuosę ir .. .
m., tai r. •— • . i. .. T • i • s. j kitur.. Vokiečiu okunaciios kų okupacijos metais tuose' pirmininku pareigu, pavvz-♦ •TfUr%a?e’i?^eiCiaUSiali metais lietuviška gimnaziia lietuviškuose kaimuose, ku-'džiui, 1949 m. nuo pareigu

TjLt^M<t^1^Pliuns‘‘nS,’K^ -mtlSf|SacVtai ką?.k<!k,?m veikė Vvdžiuose. kurios p,nV. nU05 nebuvo lietuviškų mo-'. nušalintas Dubinių kaimo
K“ irž,rn-&^ ;^:rio:p,enkžjusio,i^ (,kbur jų,rjžfe
lietuviai jaustų kietai su-l .. . , ir angudejusios. rieigti arba va dzios buvo koševičius. nors jo vadovau.

„„1„ „„ ,n J ----- Astravo raiono GervėčiųI “darytos), velke hetuvrki jamas kolūkis buvo pirmau.
Astravo rajono OeryeciM k)ubai _ skaityklos tl)

gniaužtą okupanto kumščią.^'“.SD.alio.n;,g":( 19 d- .na’a- 
r Į se straipsnį Mitas arnie «o-

Penekioio ir tėvu* : cialinę ramybe Švedijoje“.
j Ten us stačiai gąsdiną 

Po Romo Kalantos susi-’skaitvtoius. kokie nieko ne
degintam Kaune kilusių! verti sutvėrimai vra tie šve- 
riaušių keliems jaunuoliams*diios socialdemokratai ir 
buvo suruoštas vi^as teis- kokia baisi santvarka ten 
mas. ir jie visi buvo nubaus. į viešpatauja.
tt Bet nieko viešai nebuvo |
kalbama anie šimtus kitų su. • G kokie armimentai? 
imtų ir nežinia kur dingusių' Bsa. ten 1967 m. 30 mp‘u 
jaunuolių. .išdirbės kasyklom darbinm-

|kas iš remontininko etafo 
Dofcar aiškėja, kad ir dau-' perkeltas i 'juodadarbius už 

gybč kitų buvo slaptaii tei- j ]<a(j darbo metu išgėrė
1£joaudžiami. Net ne-.stikline vandens, o jo drau- 

pimamečiai gavo po 10 me-1

| Lietuvos TSR. Tikrąsias sa ,
> las sudaro tik Gervėčių, Laz.1 6. Likviduojamos visos lie-1 

pilnamečiai gavo po lOme-’ggg jgįjrbęs 19 metu už iš-'kvailais įrodymais dar ką dūnų ir Zietelos lietuviai.|tuviškos kultūrinės įstaigos,| 
tų sunkiųjų darbų stovyklos. darbo metu puoduką 'noi*s įtikinti, kokie baisūs Kitas salas reikėtų vadinti a-Į ir priemonės, kurios buvo

Buvo persekiojami ir nu- kavos buvęs atleistas iš dar-'darbininkų engėjai yra tie‘ nvlinkėmis (Anso - Vydžiu. j leistos lenkų okupacijos 
teistųjų tėvai. Juos tardė, bo... • socialdemokratai. Už tą ho-; Pelesos. Ramaškonių apy-'metais (vaikų darželiai,
metė iš darbo, jiems ruošė norarą galėjo sugalvoti bent linkiu lietuviai). (skaityklos, klubai, savi veik.
viešus bendradarbių teismus Vargšas “Tiesos“ “pisorė- jau kiek geresnę bobutės* Visos minėtos lietuviškos l«»)
ir paįpeikimus, lis“y matyt, tikisi tokiais pasaką rietuvės pasibaigiu kanu, (ELTA)

DLuyiSt 50. boctor

Lietuvių šauksmas 
iš Gudijos pogrindžio

Lietuvių gyvenamo* vietovė* Baltarusi jo* Respubl.

1920 m. liepos 12 d. su. apie 10,000 lietuvių. Lietu 
tartimi taip Lietuvos ir 1 a-viškos mokyklos veikė vie 
rybų Sąjungos buvo nusta- nuolikoje kaimų. Panaiki- 
tytos Lietuvos rytinės ir pie-! nūs lietuviškas pamaldas 
tinės sienos. Tai maždaug a- i Rodūnėje, lietuviai pasista. 
titiko etnografines Lietuvos ’ tė bažnyčią Pelesoje. Dabar 
ribas. Tais pačiais 1920 m.' buvusio Rodūnės rajono lie- 
Lenkija okupavo Vilnių ir tuviai sudaro Pelesos “sa- 
apie trečdali lytinių bei pie- lą“, kuri priklauso Varano- 
tinių Lietuvos žemių. 1939. vo rajonui.
m. žlugus Lenkijai, Tarybų'
Sąjungą grąžino Lietuvai I Varanavo rajone yra kita 
Vilnių ir nedidelę dalį tos 5 lietuviška sala, vadinama 
teritorijos, kuri Lenkijos bu. i Ramaškonių kaimo \vardu. 
vo okupuota ir kuri turėjo} Be Ramaškonių, Į šią salą 
Lietuvai tekti pa<ral 19^0.. ieina keliolika lietuviškų 
VII.12 sutarti. Likusi Vii-'kaimu. Lenku okupacijos 
niaus krašto dalis prijungta metais čia veikė kelios lietu- 
prie Baltarusijos TSR. (viškos mokvklos. I? viso šm- 

1940 m. įvedus tarybų vaL “saloie“ (.buvimuose Va
ranavo ir Sėdliškio vaisiuo
se) prieš kara buvo priskai
čiuojama apie 8.000 lietu
viu.

Buvusiame Žirmūnų vals
čiuje, dabar Varanavo ra
jone, yra Plikių lietuviška 
sala. Lenkų okupacijos me
tais čia veikė 3 lietuviškos 
mokyklos.

prie Lietuvos TSR nepri 
jungtos. Kodėl jos nepri 
jungtos, nors 1940 m. jtoks 

į nutarimas buvo padarytas? 
Neprijungtos todėl, kad lie
tuvių tauta yra maža ir, pa
sibaigus karui, nebuvo rei
kalo su lietuviais skaitytis. 
Panašus likimas ištiko Ryt
prūsius, kurie po karo buvo 
padalinti. Didesnė Rytprū
sių dalis priskirta Lenkija1’ 
(nes lenkų 30 milionų ir su 
jais reikia skaitytis), o ma
žesnė, nuo seno lietuvių gy
venama. buvo priskirta ne 
Lietuvai, bet Rusijos Fede 
racijai ir pavadinta Kalinin
grado sritimi. Kaliningrado 
srityje panaikinti visi lietu
viški vietovardžiai. Išnyko 
Tilžės vardas (pavadinta 
Sovietsku). kur spaudos 
draudimo laikais buvo 
spausdinamos lietuviškosios 
knygos ir laikraščiai ir kur 

i iki pat 1944 m. gyveno rašy
tojas, filosofas ir kovotojas 
už lietuvybę daktaras Vydū 
nas. Per Tolminkiemį, kur 
40 metų dirbo ir gyveno Do
nelaitis, tekanti Šventainės 
upė pavadinta Ruskaja, o 
patsai Tolminkiemis per
krikštytas į Cistyje Prudy.

Lietuviškos Baltarusijos 
.vietovės neprijungtos prie 
Lietuvos TSR todėl, kad už
simota jas ištirpdyti ir jose 
gyvenančius lietuvius pa-

Mūsų turistai 1971 m. ap- versti, Pėdžioj baltymais, 
tiko lietuviškai kalbanti Poš. o Paskui rusais. Kad taip is 
kiškės kaimų, apie 30 km. į tyrųjų yra paaiškėjo įsvie.
rytus nuo Dieveniškių. |‘'?.es (Baltarusijos) vai- 

• j dzios veiksmų, kūne pradė-
Lazdūnų saloje (Jūrotiš-jti vykdyti 1944 m., išvijus 

kio rajonas) prieš II pašau- : vokiečius:
lini karą buvo per 10 lietu-’ 1. Neleista veikti lietuvis, 
viių kaimu, kuriuose gyvei • Uom mokyklom. Vietoje lie- 
no apie 2,900 lietuvių. i tuvTšku mokyklų, kurios vei- 
. ‘ 7 | kė lenku okupacijos metais,
1 Prieš karą u- dar po karo j atMarvtos rusiškos, 
lietuvių gyvenu apie Pašto- Į 2 Duota ra8ti kad
vius (ne uip seniai prieš 10 tuviams inteligentams (mo. 
metų, Adutiškio vidurinėje i kyt0>ns ir kitiems) čia nė_ 
mokykloje i,^,«r,«.,. . kuvo lietuvių ra ko jr jje turj & gaj
mokinių nuo Pastovių . A-' terusijos TSR išvykti. Jiem 
pie Pastovaus, pagal lenkų neduota darf)o nenorintieji 
statistikos duomenis, tenai .. ku visal giĮSdinanli. te. 
gyveno 51 hętuvis, apie Me- ro,.izuojami (,buvo at3itiki. 
dalą - 89 lietuviai. Is viso kad ne{ naktj k|u 

krinta susidoroti, jei neiš.!Molodečno, Vileikos ir Pa- sike)s .. -jo N ..
stovių buvusios apskritys. „et tQ kgd da|js

Prieš II pasaulini karą n'ė? lietuviškos fateligenci- 
lietuvių gyventa Bielicos jos buvo tarybų valdžiai nu. 
valsčiuje (iš 1921' m. lenkų sinelne (buvę nogrindinin-

’sala“. Dar caro laikais

Getauto troboje veikė lietu
viška mokykla. Prieš karą. 
lenku okupacijos metu. lie
tuviškos mnkvklos dar vis

Hcos valsčiuje gyveno 518.kare prieš vokiečius), 
lietuvių). Į 3 Lietuviški kolūkiai iš-

To Ii ausiai nuo dabartinės ardyti, ir vienoje vietoje gy- 
Lietuvos nutolusi, apie 240 veną lietuviai išskirstyti į 
km. į .pietus nuo Vilniaus, kelis kolūkius, kad vyrautų 
yra Zietelos lietuviška sala. nelietuviška dauguma. Lie- 

Reikia pažymėti, kad len- tuviai nušalinti nuo kolūkių

saloje yra arti 20 lietuviškų 
kaimų. Prieš karą, lenkų o- 
kupacijos metu. vienuoliko
je kaimų veikė lietuviškos 
mokyklos Iš viso Gervėčių 
apylinkėje buvo priskaitoma 
apie 11,000 lietuvių.

klubų - skaityklų, veikė vai
kų darželiai. Buvo leidžia-; 
ma lietuviška saviveikla, 
veikė liaudies šokių bei vai- 

♦ dvbos rateliai, chorai. Pla
čia veikla buvo išvystė R'^o 
ir šv. Kazimiero draugijų

Buvusiame Rodūnės (da- .^vriai.
bar Varanavo) rajone yra{ Breslaujos ir Varanavo 
apie 20 lietuviškų kaimų, rajonų lietuviški kaimai iš 
Tame rajone lenkų okupacL Į tikrųjų nesudaro salų. nes 
jos laiku buvo priskaitoma j jie natūraliai prigludę prie

jąs rajone
4. Lietuviai nušalinti nuo 

pareigų vykdomuose ir par. 
tiniuose organuose.

5. Lietuviams kunigams 
neleista eiti pareigų lietuviš
kose Baltarusijos TSR para. 
pijose. Didelė dauguma ka. 
talikų bažnyčių uždaryta. II 
Tuo tarpu pravoslavų cerk-Į 
vės daugumoje paliktos i 
veikti arba dar atidarytos ir Į 
naujos.
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“Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose“

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūrėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me
tų nepalaužta dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo Žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Smogą rašo apie 70 jį įvairiais lai
kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių akmenų, 
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū
rėjo atvaizdą.

Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona 
dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Ku- 
rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10.

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.

1 F T S,
,e*

T O D A R

pnmena,
kad dabar tinkamiausia* laika* siųsti

DOVANAS SAVO GIMINĖMS

j Lietuvą ir SSSR Kalėdų šventėms:

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikro. 
džius ir maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui:

ZHIGULI VAZ—2101 
ZHIGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVICH 408—IE
MOSKVICH 412—IE
MOSKVICH — Station Wagons — 426, 427
ZAPOROZHETS ZAZ — 968.

ZAPOROŽEC ZAZ — 968-E
......

PODAROGIFTS, INC\• * e
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIEšPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir t. t.

PODAROGIFTS, INC,

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo Įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEšPOSYS- 
TORGU.
Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis bendra
darbiaujančios firmos:
JUientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:
Package Express dk Travel Agency, 1776 Broaduray, New 
York, N.Y. 10019.
Conmos Parcels Ezpress Corp, 488 Madison Avė, New York, 
N.Y. 10022.
Globė Parcel Service, Ine, 723 Walnut St, Philadelphia, Pau. 
19106.

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 f*vėa) 

NEW YORK, N. Y. 10001
f Tet (212) — 685-4537
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Clevelande gyvenančiais lie
tuviais.

I
i

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu- 
meratorių? O juk kiekvie. 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraštį.

Gina Capkauskienž 
grįžo i Bostoną

WORCESTER, MASS.

Maironio parko naujo 

pastato atidarymas

Nass. gubernatorius pagerbė 
Oną Ivaškienė

Ryšium su 1974 m. Massa- į gubernatorius nebuvo įtrau- 
chusetts valstybiniais rinki- j kęs tiek daug lietuvių Į vals.

—— Maiki, kada aš tik už. i tuvės bus ateinančių metų 
suku pas tave, tu visada įsi. pradžioje. Bet nežinia, ar ta 
kniaubęs j knygas.

— Mokausi, tėve, naujas 
žinias kaupiu. Be knygų to 
neįmanoma padaryti.

— Taigi, taigi. Maiki, 
knygose visokie prajovai 
isvirožyti. Aš esu viernas. 
kad tose tavo knygose yra 
ir apie misterį Biliejų para
šyta. O gal tu, Maiki. jį ir 
asabiškai pažįsti?

— Biliejų? Tokio nepa
žįstu ir knygose neteko ką

Putnamo lietuvių seselių ir Čapkau kienei jie nebuvo 
kongregacijos vadovybė ir paguoda.. O ką su tokia dai- 
jų rėmėjai spalio 27 d. Bos- na turėtų daryti menkesnių 
tone, šv. Petro bažnyčioje ir balsinių išteklių giesminiu- 
ALP d-jos III a. salėje, su- kė ar "sapnuotoja“? Kom. 
rengė arkivyskupo Jurgio pozitoriai, rašydami vokali- 

i Matuličio* minėjimą-koncer- nę muziką, visada turėtų ge- 
į tą, į kurį atsilankė gana rai išmanyti, kad žmogaus 
J gausus būrys Bostono ir apy- balsas nėra švilpynė, kuria 
1 linkių lietuvių. taip pat visų garsų juk neiš-

Senajam pastatui ?ude-i Koncerto programą atli- cypsi.
gus, energinga valdyba tuoj; lietuvių visuomenėj pla-! Gina čapkauskienė savo 
sukruto pastatyti naują darĮgjaį pažįstama solistė Gina antrąjį koncertą Bostone 
geresnį pastatą. Sumanymas čapkauskienė (ak. ta jos baigė Mozarto Lopšine ir V.

beveik tobulai suslavinta ir Kuprevičiaus Lakštingala 
tokia jau nesceniška pavar- kurioje su atkaklumu ir pa. 
dėl). Atseit, p. Gina grįžo kartojimais gyrėsi, kad ji y- 
į Bostoną, į tą pačią Piliečių ra "mažas paukštelis“. Ne, 

l d-jos namų sceną, kurion dabar jau jinai .yra ne ma- 
Atidaryme dalyvaus aukš-j prieš keletą metų ją buvo žas paukštelis, o stambi ir 

tu miesto pareigūnų ir lau- įkėlęs Lietuvių radijo valan. graži paukštė, apdovanota 
kiama daug svečių. dos Laisvės Varpo venėjas ne tik dailiom plunksnom,

’ P. Viščinis. . . . bet ir ištobulintu čiulbėjimu.
G. Capkauskienės koncer-' Solistės akompaniatorius 

to programą sudarė dvylika — Ciba*, neabejoti-
atskirų vokalinės muzikos nas nelengvo meno ta- 
kūrinių. Tai buvo trys gies- lentas. Jo aikompaniavimas 
mes, astuonios dainos ir vie- pasižymi lengvumu, grakš. 
na operinė arija. Kad vaiikų tumu. . preciziškumu, gera 
vaikam išliktų dokumentas, skambinimo technika, be jo- 
kuo ji čia guodė mūsų ausis pastangos save loriekin 
ir širdis, koncerto programą išstumti. Dar metai kiti, jei

Į Floridą išsikeliantiems pažodžiui surašysiu: W. A. tik bus progų dirbti ir frilin- 
- — * - tis, Saulius Cibas gali būti

jau visiškai baigiamas vyk
dyti, ir gruodžio 8 d. 1 vai. 
statytojas perduos raktu’ 
Maironio parko šeiminin
kams.

Meninės programos atlik
ti pakviestas Onos Ivaškie- 
nės vadovaujama? Bostono 
tautinių šoikių sambūris.

Veiks bufetas ir baras.
Naujas pastatas atsiėjo a- 

pie pusę miliono dolerių. 

Staneliu išleistuvės

mais, spalio 24 d. Bostono 
Hynes Auditorium centre į- 
vyko vadinamas "Sargent- 
Dwight Fair (mugė). Mugė
je atsilankė 5,000 žmonių. 
Čia buvo įvairių azartinių 
žaidimų, egzotiško maisto 
kiosku ir pasirodymų aikš
telių. Taipogi antrame audi
torijos aukšte veikė šokių 
salė. Tūkstantinė publika 
sėdėjo prie staliukų ir ste
bėjo įvairių tautybių pasiro
dymus: Hillbilly daininin-» 
kus. armėnų muzikantus, • 
graiku šokėjus, skotus su; 
dumplinėmis biibynėmis ir; 
lietuvių tautinius šokius, j 
Tautybių pasirodymų piane- 
šėjas buvo Gintaras Karo
sas.

Prieš lietuvių pasirodymą 
tokių salėn buvo iškilmin
gai įvesdintas gubernatorius 
Francis Sargent su ponia. 
Tardamas trumpą žodį, jis 
pasveikino mugės dalyvius. 
Čia jam buvo priminta, kad 
Onos Ivaškienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė vei
kianti nuo 1937 m. ir yra 
daug kartų atlikusi progra
mą ne tik įvairiose JAV lie-

tijos administracinį aparatą, 
kaip gub. Sargent. Užtat
nemaža lietuvių yra įsijun
gusių į jo rinkimų kampan!, 
ją. Rinkimai vyksta lapkri
čio 5 d. . '

Algirdas Budreckis

proga bus koka jo minėji
mas, pasilinksminimas gu a-' Sūneliams rugsėjo 27 d. bu- Mozarto Tu Virginum Coro. tls’ ^u'ius urnas gan būti tuviųkolonijose.betirUrp. 
titinkama menine programa, ; vo suruoštos šaunios išleis- na, B Budrumo Sveika, Ma- nepamainoma?- akompana-. tautiniuose festivaliuose, tai 

— Kaip tai nežiniai Nu-tuvės. Pranas Stanelis buvo rija, G Gudauskienės (žo-Įvimo meno meistras.
gi Keleivyjs per tokį ilgą i kelių draugijų pirmininkas, džiai Bėra Brazdžionio) Į 
čėsą slūžija lietuviams ir že-t gabus organizatorius. Jo ne. Viešpaties pasaulis. A. Scar.į 

nepavydėdaynao įtekus. paliks sunkiai užpil- latti Le Violette, A. Camp-| 
ičko nešan-’doma vieta. ra Charmant papillon, H.

Purcellio Kark the echoing

maiciams, .
kiekvienam pažičko nešan-’doma vieta.
čių žinių, patarimų, paliks- Bankete su Staneliai3 at- . n n , ._ z- • u

steve}kino Lietmiu t:,rybos 
visiems tiems ir priderėtų vardu A. Miner, L. Bend

K. R-tac

SUSIRGO KELI 

BOSTONIEČIAI

Elena Vizgirdienė,
Viktoro Vizgirdos

dail.

gubernatorius su ponia ypa
tingai domėjosi ir žavėjosi 

(lietuviu šokėjais.
Po lietuvių pasirodymo jis 

pasveikino sambūrio vedėją 
Oną Ivaškienę, padėkoda
mas jai už tc’kį dideli ir la
bai svarbų įnašą į Massa.Radausko) Dainos gimimas,

varaū A- M,ner» L- henn- Tiil Gaidelio žodžiai Pr VIKtol‘o Vizgirdos žmona, Dai svaroų jnasą j massa. 
aimpiausią jubifiejatt . ba- ruomenės— Vladas židžiū- t p Tnni, i praeita sekmadienį paguL chusetts kultūrinį gyvenimą,
liuską subudatvoti. Rattf nas. Maironio parko—pirm. 5 zAnH5ia? A Karveiv Carney ligoninėje. Ponia Jessie W. Sargent pa-,, 

nors užtikti. Iš kur tu, tėve, — Tarp.'jau išpultų, tėve. Adomavičius ir vieepirm. Inž- Jooza« Vaičjurgi., reiškė Onai Iva’kienei, kad 1
tą Biliejų iškasei? Bet kas dabar gah žinoti Jonas Pipiras. skautu—Ri- z^Hvia/v’rn*<raifvtėc\ Na ! Bostono ramovėnų sekreto- jai visuomet daro giažų į-,(
~ Še, tai tau! Mano fren- ar atsiras tokių pasišventė- mas Jokubauskas. Piliečių f . A rLdan«v?enė«i r’us- sunegalavęs taip pat iš- spūdį Bostono lietuvių tauti-Įl

tai jau ne kartą tą Biliejų ,hų. _ klubo — Juozas Tribandis. M L,onL f daina be žo-ikeliavo i Carney ligoninę. nių šokių grupė savo spal-b
mmavojo ir patarė tave a.. — Atsiraą aš esu viernas, cenujų lietuviu ir SLA 57 S n Praeita šeštadienį staiga vingais tautiniais kostiu-į

ie jį paklausti. O tu porini j Maiki. As vidil3ipznaiinin- kuopos — Antanas Tamkus. is di 80®,¥0 žinomas visuomenės mais bei sudėtingais ir sude-ipie jį nieko nežinąs... Į siu savo /rentoms, ;^rožin- kaimynų _ Vincas Dabrila. Bb ' ’ * *.................................... *'
pie 
apie

— Aš manau, tėve, kad 
iškreipei varda.

— Neveraiain. Maiki, ne
iškreipiau. Mano ausys dar 
neužsistakinusios: 
kus ir žemaitiškus 
gerai girdžiu. Tik kartais tie 

.naujoviški lietuviški žodžiai 
man Blėdžių pritaro, — ne 
visus galiu sugromuliuoti.

— Na, matai. Gal gi ir ta
vo prietelių minėtas Bilie- 
jus yra kaip nors kitaip va
dinamas. Sakysime. — jubi
liejus?

— Va. va, va! Tat is rait.
Maiki! Veiziu, kad tu turi 
gera, padabna į mano, gal
vą. Kvirožyk, ka? pagal kny
gas yra jubiliejus?

— Tai jau Įprastas mūsų’ „ ,
kalboje žodis, kuris reiškia CLEVELANDO LIETUVIŲ

veikėjas Luiys. Jis fintais šokių judesiais.siu, kokios y. _ ^un nink^DrTd^o Artkt^Kunre lfeuvo nugabentas į ligoninę, Nebodamas savo perkrau-
artais®: p’a&.ast sa.ęassjte.sf - * —

£ M-f .teikė dova!' dainuotą W. A. MosaVto! m V-ms noos^.ar hnk,- bedamas, su

žodžius leidukėmis ir palhriM jas I I^^ramai vadovavo Lopšinę. Ką čia ir besakyt, ; .
‘ ’ ** pasitancavojimą. O fa. MšL Waekellis. , buvo ko pasiklausyti! •

į Kai dainininkas po kele-|
Šaulių banketas rių metų grįžta koneertuotil 

j į tą pačią vietovę (turim viL 
Šaulių kuopos banketas kad o. Gina dar nekar- 

buvo spalio 19 d. 1 ii atsi-j grjg j Bostoną), nenorom 
lankė daug svečiu. Menine. atkasi atminty regėtą girdė- 
programa atliko Juliaus Gai-'tą vaizdą, nenorom ieškai

; me kuo greičiausiai pasveik-;
lietuviais. 

Gubernatorius Francis W.

ki, kaip mokytas, pakviesk 
visus, ka$p jto ten vadinate, 
tiligentus, — jaunus fr se, 

norisinūs. Man jau 
pradėti dainą: ' >

Išgėriau vienų, ■'?
Taip. kaip saldų pifenų! 
Susimilk, dar jjpilįt, ^~- 
Dar nersiu ir antru.,.“
— Nesiskubink, tėve. Ne

žinia, ar kas nors į šį mųd. 
vįejų pasitatt£$hną -žt&i 
lieps.

delio vadovaujamas Bosto- 
'nn vyrų sekstetas. Kelias

kurio nors įvykio minėjimą, 
sukakus tam tikram metų 
skaičiui. Sakysime, vedusių
jų gyvenime jubiliejai šven
čiami. išgyvenus drauge 10, 
25, 50 ar net 75 metus: pa
vieniu žmonių, sulaukusiu 
50, 60, 65 ar dar daugiau 
metų amžius. Organizacijų, 
draugijų, meninių vienetu ir 
daugelio kitokiu sambūrių 
taip <pat švenčiami įubilie. 
jai. minint ju darbai, nuo
pelnai ir aptariant ateities 
veiklos planus.

— Aha! Tai rokuojas, 
kaip ir kokios baliušfcos no 
ilgos ir sunkios procės. Ar* 
taip, Maiki?

— Truputi panašu į tai. 
— Užtat dalba r man kvait 

klyr, kodėl mano f rentai ma
ne vis baderiuoia. klausda
mi. kada gi bus Keleivio 7u- 
bŪiajus ir io šaunioji parė?

— Keleivio jubiliejus ar. 
ba 70 metų jo darbo sukak.

! Sargent antrą kartą kandi- 
’ datuoja į Massachusetts gu-, 

-.tąsys Santvaras vyksta * bemat orius. Jo talkininkas j 
į Chicagą ; Donald Dwight kandidatuo.

jja į vicegubernatorius.
Rašytojas Stasys Santva-i Sargent administracijos

ras šį savaitgalį išskrenda į 
Chicagą, kur dalyvaus buv.

palyginimų. Jei aną kartą! Lietuvos operos solisto A. 
Gina Čapkauskienė scenoj ’ leksandro Kutkaus penkerių

dainas padainavo ir kuopos buvo daili, gracinga ir pa-imetU mirties minėjime, 
pirm. Algirdas Zenkus. — *« i

metu (1969-1974) apie 250 1 
vietinių lietuvių gavo pasky-j. 
rimus valstybinėje tarnybo-S 
je. Joks kitas tos valstijos p

monografija
Clevelando valstybinis u. 

niversitetas gavo piniginės 
paramos iš federafinče vaL 
dšios paruošti stadijoms j 
pie Clevelando tautines gru
pes. Tokių grupių Clevelan. 
de yra per 60. F<al dydį 
lietuviai (14,000) yra 17-je 
vietoje. Universitetas pra
džioje išleis 16 tautybių mo. 
nografijas anglų kMba. Lie
tuvių kalba dlelsti teks pa
sirūpinti jau patiems lietu
viams.

J. Jakštas su talkininkais St 
Baraduku. J. Cadaoįru. AL 
gin Rukšėno ir Pr. Karaliu
mi.

Demokratų renginys

Lietuvių demokratu lvgo? 
suruoštuose pietuo-e dalyva
vo ir keli politikieriai. Ren
giniui vadovavo F. Tagme- 
n;s.

Moterų klubo banketas

Lietuviu moterų klube 
alio 27 d. banketas sutrau 

kė gana daug svečiu. Jame 
pr minėta klubo 41 metu su. 
krktis Buvo metas, kada 
klubui priklausė 400 nariu.
Pirmoji io pirmininkė buvo 
P. Bruožienė, kuri tebėra 
gyva.

Banketui vadovavo V. 
Geštautienė.

traukli, tai dabar tų ’*burtų 
ii turi žymiai didesnį kiekį. 
Jei aną ' kartą jos dailus, 
’kambus ir stiprus balsas 
liejosi grynom intonacijom, 
tai dabar jos ‘dainavimo 
technika yra dar daugiau iš
lyginta ir ištobulinta. Jei a- 
nuomet jos dainų ir arijų 
intenpretacijos mene dar bu
vo nedrąsumo ir nesunkiai 
pagaunamų spragų, tai da
bar ir čia padaryta maloniai

Prez. Antano Smetonos 

minėjimas pavyko
SEKTINAS PAVYZDYS

Ignas Poviląvičius iš Yon- 
kers, N.Y., užsisakė visas 4 
K. Bielinio knygas (Dieno.’ 

’jant. Penktieji metai, Gana) 
to jungo ir Teroro ir vergi
jos imperija Sovietų Sąjun
ga), Stepono Kairio Tau, 
Lietuva, J. Kaributo Kelio-

ŠĮ penktadienį, lapkričio jnė aplink pasaulį ir kt. net 
8 d. į So. Bostono IDP at-Įu^ $24. pridėjęs porą dole.

Praeita sekmadienį 'jis su
traukė pilną So. Bostono Pi
liečių salę publikos. Plačiau 
parašysime kitame numery.

Atvyksta Brandeis komanda

stebinknti pažanga. Kobra- vyksta Brandeis uni versite-Įnų ir pašto išlaidoms.

Csntiniai išpardavimai

tūrinius, lyrinius ir net dra
matinio (pobūdžio kūrinius 

’ ji dainavo lengvai, laisvai, 
jautriai, visiem skirdama 
prideramą kieki balso jėgos 
ir spalvų, subtiliai atkuria
ma kūrinio nuotaiką ir sti
lių.

Visi čapkauskienės pa
dainuoti dalykai buvo įdo
mūs ir savaimingi. Graži.

to šachmatu komanda tarp- 
klubiniu MET Ivgos rungty
nių prieš Lietuvių IT, kurios 
eilėse žais jaunuolei Tomas 
Girnius. I eonas Navickas ir 
Jonas Alek’onis sn Intais.

Praeita penktadieni Ue. 
tuviu II komanda rungėsi 
nrieš Bostono universitetą. 
Fimgtvnės baigėsi lygiomis 
21/2-21/3.

Šiame pertekliaus krašte 
tai nedažnas reiškinys mūsų 
tautiečių tarpe.

Ačiū I. Povilavičiui už dė
mesį lietuviškam raštui.

Keleivio administracija

„ ,, , .... net romantiška buvo ir G.
Moterų klubo centmis..'^ Gudau*ienė» daina be io-

vedos i vfas vieiųsias pra- f *Jd ™, , 57 bus dž™ ak koro-
džios ir auldtesniaiias Cle. ? .°..S^ 57 kuopos bus po^torė j tų savo daiibų yra
velando mdolda* tatai tų ta.pk£?!°..17 1 va' Lletu' įbrukusi porų tokių nepato-
mS Šiai *££ sZ Wube-

sipažinti ir su Lietuva bei Worce»terietU

Bostono valstijas loterija 
per pirmuosius 2 
jamų turėjo daugiau nei $ 
200 mil., daugiau nei 425,> 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 650 asmenų laimėjo ii viso. 
4 ksubsrių batas, pirams* per |6O, ii jų 2S asmenys ta-, 

šokite, vonia, tiltas vaadoe. — po milionieriai, !
giu ir netgi - nereikalingų; Emerson gatvėje, Se. Bostone, per 2 metu* ii 
"akutų“ (viršūnių^, kad net| Skambinti tsL 268-7356. $10 miL pelno.

UŽSAKTKITS TUOJ!

TIKTAI PER

INTERTKADE

E X P R F S S COSP. 
GERIAUSIA DOVANA

I MBTUVĄ!
GERESNE NEGU IKI 

ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERTIF1KATA1

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!

Ui juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo- 
k^bmi tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 166 dM. 
krautuvėje už tą suma 
galuna pirkti prekių 8 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
EXPRESS CORP. mkari 
pasiųs jums veltui įrody
mas.
Rublių eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

' LABAI GREITAS 
' J2Jg^TYMA«

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snpciaiųj) rublį yra 

imama 82JS5 
Jokių prnaofcėjimų! 

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EKPRESSS CORP,

125 East 23rd Street 
Fifth Fleor

New Yorb. N.Y. 16010 
TeL 982-1530 

LABAI SVARBU!

A U TO|MOiBJMLliA 1

Pilna garantija 
Greičiausiai pristatė - 
IŠSIRINKITE H ŠIŲ 
NAUJŲ MODELL1Ų

ZHIGULI VA2 2101 
Kaina ............. 63,440.00

NAUJAUSI A8
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ............. 63,947.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAG0N

Exuort mode) 
MOSKVITCH 412 IE 
Kabu, ............. 63.490.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kabia ............. 63,210.00

MOSKVITCH 426 IE
STATION WAG0N 
Kaine . ........... 63.643.06

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

63316.06

Kaina ...... 6^20636

CAPOROiETS ZAZ 968 
E naujas

Kaina^^^jągMJJ

Visos kainos JAV dėl.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

MVtTI DRABLSIAI

LanPytejaam iš SSSR 
Mes tarime Šito biznie 24 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkfstų uiss- 
kytojų.

I I
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So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos UI aukito salėje 

ruoiiamas

KAS NORĖTŲ?

VAKARAS - REVUE

Jatf buvo rašyta, kad Vy- Kas norėtų eiti gyventi nitai 
riausiojo Lietuvos Išlaisvi. dabar tuščiame ūky 5 mylios 
nimo Komiteto metinis sei- nuo Laeonijoa. N.H« gražioje 
mas pirmų kartų bus Boeto- Vietoje, prie didelio kelio. Na-, 

‘ ne. Jis įvyks gruodžio 7-8 muose visi patogumai, baidai ir 
Į dienomis Statler - Hilton kiti reikmenys. Savininkė serga 
viešbutyje. ir gydosi kitur. Rąžykite:

Seimo nariams pagerbti į 
ten gruodžio 7 d. 7 vai. vak. j Mrs. Petr. Šidlauskas, 
bus ir šalmus banketas, ku- c ® Mrs. Valas. 45 
riam jau dabar
ruoštis.

Spalio 31 d. Altos stxy-: 
rius, kuris seimo ruoša rūpi. I 
naši, pasikvietęs talkon ke.Į 
lių organizacijų atstovus, ap- Į 
tarė pagrindinius reikalus, į 
susijusius su seimu ir jo ban-

traginama c*f<»rd, Mass. oi.vio.
į Tel. 1 — 987 2772.

ketu.

Quincy sukakti*

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

e-* n_r

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
IĮ

Dorchestery. 12 Codman Hill i 
Avė (arti Carney ligoninės) 2 į 
ieimų gražiame name su dideliu • 
sadu vienam ar dviem sotu. ■

___  gusiems, šildomas garažas su'
« ! baldais arba be jų. Rami vieta, t 

namui 3U j^^į. 12 <odman Hill Avė. į 
Boston. Mass. 02124. Telefonas: 
287-0275.

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA
Si radijo programa trans

liuojama penktadieniai* ii 
stotie* WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v.

(45)

MEVO KARALYSTĖS ŽINIOv

T ę s i n Nr. 33

NORI SUSIPAŽINTI

Našlė, patraukli, linksmo būdo. 
neturinti finansinių sunkumų, 
tik vienišos nuobodulį, neri su
sipažinti su vyresnio amžiaus 
vyru.
Rašykite keleivio adresu, pažy
mėdami "Kotrynai“.

• Programą atliks BOSTONO VYRŲ SEKSTET AS, vadovaujamas komp. JULIAUS 

solistė BIRUTĖ 0. ALEKSAITĖ ir solistas NOR BERTAS LINGERTAITIS.

• šokiams gros geras orkestras, bus skanių užk andžių, veiks baras.

. Visus maloniai kviečia atsilankyti BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS

Bostono pašonėje esantis
__________ Quincy miestai spalio 30 d.

| iškilmingai minėjo savo 350 -N^ko ’ietuv. 
GAIDELIO, t metų sukaktį ir kartu tenai mirtiesHš t'i 

Įgyvenusio prieš 239 metus 
J antrojo JAV prezidento 
John Adamso gimtadienį.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Nepailstanti* sambūri* Moterų klubo susirinkimą* Skautų dėmesiui

Jau beveik 40 metų, kai Š. m. spalio 26 d. 3 vai. 
Bostone veikia Lietuvių tau- popiet So. Bostone Tauti- 
tinių šokių sambūris, ku- ninku namuos Lietuvių Mo
liam nuo pat pradžios iki terų Klubų Federacijos c. 
šių dienų vadovauja Ona vadybos prašymu A. Dau- 
I Vaškienė. Rugsėjo 10 d. su-’ kantienė . Moriarty sušaukė 
kako 35
sambūris dalyvavo ___ , .
Yorko pasaulinės parodos • laišką, kuriame Bostono lie- 
lietuviams skirtos dienosi tuvės moterys raginamos 
programoje. Jis yra dalyva-inors P° pertrau-
vęs šimtuose lietuvių ir kita- kos vėl susiburti į gausų ir

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1860 U- 
iocfkhf ir ii stotim FM, 
101.7 mc.. veikia aekmadie- 
niais nao 1 iki i 80 vai. die
nų. Perduodama: VėHaarių 
oanaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka

Kuomet Dievas sutvėrė žmo
gų ir suteikė jam gražiuosius i 
Edeno namus, tuomet jam buvot
duotas įsakymas "daugintis ir < Ieškau gyvenimo draugės. 35-45 , 
pripildyti žemę ir paveldėti ją".! metų amžiaus, katalikų ar evan- 
Nieko nebuvo :‘akyta Adomui ir! Kalikų tikybos, netekėjusios.

nuėjima i dangų po: našlės ar persiskyrusias. I^11 Florifts gėlių if dova-
š tikrųjų mirtis jų ne- vidutinio amžiaus amatininkas. Į 

gąsdino taip ilgai', kol jie pasi- turiu savarankišką verslą ir ne- nų krautuvų, 502 E. Broad- 
liko paklusnūs Sutvertojo įsta- kilnojamą turtą.
tymams. : Laiške nurodykite adresą, tele-

‘ Jie galėjo gyventi čia ant že- 1 foną- pridėkite nuotrauką. Ra-
mes ir nemirti. Jie turėjo "pri- šykite Keleivio adresu, palvinė-' a*f AN 8-0489. Ten gBllDB- 

-.-“Draugui-. ’ „ K-taM.pildyti žemę" — ne dangų —su iJus 
savo ainija. Pamėgink tut įsi-1 
vaizduoti, kokios garbingos ir 1 
tobulos sąlygos būtų buvusios

• •
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Biznio reikalais kreipus |

way, So. Bostone. Telefo*

Dažau ir Taisau
Namo* iš lauko ir viduj*. 
Lipdau popierius ir Uusu

rinkų, ką pataisyti reiki*. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS ST AKINS RAS 

228 Savin HiU Ava.

Lapkričio mėn. 10 d. šv. ant šios planetos, jei nusiėmė;
Petro parapijos bazaras So. Hr nnrVs ncį"tl1 u|sto^si ke.li.°-
L Tė 1 ir pradinis Edemskas rojus bu-1
Bostono Lietuvių Piliečiui tu buvęs ir apėmęs visą žemę. 
d-jos salėse. t kaip Dievas buvo įsakęs. Jsi-

Lankričio 17 d. So. Bosto- ™z?Fok. sau visą pakulį sie-
no Lietuvių Piliečių d-jos ir įminga žmonijos šeimyna. 
75 metų sukakties minėji-l visa besigėrėjančia amžinuoju 

i gyvenimu ir amžinais savo Su- 
fLvun* oa j i tvertojo palaiminimais, šitie pa-Lapkncio 24 d. So. Bosto- laiminti laimės laikai dar turi, 

no Lietuvių Piliečių d-JOs III ateiti Į žmonijos padermę, nes j 
aukšto salėje ramovėnų Lie- tcks ”at steigimas“ buvo parų-J 

no Uetuvi« Piliečių.d-jos n i tavo a‘k?rimo
aukoto SHjėjC. Pradžia 1*30,56 m. sukaktios HUnČJUDSS. I Kuomet pačioje pradžioje Die-Į 
vai. <po pietų. j Gruodžio 7 d. Statler vieš. vas pasakė, kad moteriškės

buty Vliko banketas. • ”8ėkla" sutrins žalčiui galvą. Jis
Gruodžio 6 vai. vak.

Naujosios Anglijos Pabal- 
tiečių d-jos koncertas Forst 
& Second Church, 66 Marl- 
boro SL Bostone.

Gruodžio 15 d. Jordan

Norime pranešti, kad lap
kričio mėnesio skautų suei
gų tvarka yra tokia:

Lapkričio 9 d. sesių suei
ga Tautinės S-gos namuose.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

metai * kai šitas i Bostono klubo susirinkimą. Lapkričio 23 d., šeštadie- 
dalyvavo New: Ji perskaitė Centro valdybos: Baltijos ir Žalgirio tuntų

iškilminga sueiga So. Bosto-

Tei. CO 8-5864

Kreipti* eeaa ašreaa:
BRONIS KONTRIM 

bM Broadvay 
Su. Bari**. Mas*. 02187

T«L AN 8-1701

darbingą būrį.
Sekretore pakviesta

tausiu renginių programose.
Jis tokf pat gyvas, kaip se
niau, yra ir šiandien.

šią vasarą sambūris šoko Vg helerių metų klubo veik- 
Lietuviu dienoj Kennebunk-. los jr finansinę apyskaitą, 
porte, Brocktone, Minko ge-* Nutarta $25 pasiųsti Va

sario 16 gimnazijai ir $25 
paremti Bražinskus Turki io- 

Pirminirikei E Valiuko. 
_ , menei atsistatydini!?, buvo

vidence ir kitur, bet dėl ki-» išrinkta tokia 6 asmenų vai
tu įsipareigojimų turėjo at.jdvba (alfabeto tvarka): O. 
sisakyti. Girulienė, F. Karosienė, M.

Lapkričio 20-24 d. TarT>- Lendraitienė, I. Manomai- 
•fautinis Institutas tįenė, A Moriarty ir 0. U-
Hiiies auditoriioie ”WoHd levičienė. Jo« pasiskirstys 

tnks- pareigomis vėliau.
tančiai žmoni” ^ltn Po oficialaus susirinkimo
prcnramos afcbkėhi ten wa dalyvės buvo pavaišintos A. 
pakviestas ir Onos Iva^’e-
/*ė« vadovaujamas tautiniu 
šokiu sambūris.

Jis nukviestas ir 
8 d. Worcesterv natrio M*?, 
ronio parko pastato atida
rymo programos atlikti.

• — «

Maloniai kviečiame visus 
tėvelius ir Bostono visuome-

! Manomaitienė. Klubo pir- nę mūsų skautų šventėje da 
‘ mininkė E. Valiukonienė da- lyvauti.

gūžinėje, Vvčiu suvažiavi
me, respublikonų didžiulia
me renginy Hvnes auditori- 
joie, buvo nakvie-tas i Pro

Baltai aukojo

J. ir A. Starinskai $30,
J. Januškevičius $25. 
Joseph Matulonis (iš Flo

ridos $20,
Stasys Griežė 

čius $15,

I.V.

Sveiksta O. Akmentini

aktualiai reiškė, kad mirtingos 
žalčio i>irl»o pasekmės bus su 
naikintos ir žmogus bus sugrą
žintas prie to. ką šis pralaimėjo 
nepaklausydamas savo Sutver
tojo.

i Kuomet Dievas pasakė Abra
omui, kad jo "sėkloje” visos že-

i Hali mažojoj aal« Vafliu. .f "•■*<•’.. >>“’ palaiminta.'
• • • J ttii tikrenybėje buvo žadamas f

»AVA1YRA»T1S

Nepriklausoma

LIETUVA

Moriarty paruosta kavute.
I. M.

Gražu* pavyzdy*

Bostono ramovėnų valdy
bos sekretorius inž. Juozas 
(Vaicjurgis dalį savo kelio
nės išlaidų ($40). kurias jis! 
buvo gavęs iš skyriaus iždo 
dalyvauti centriniame Ra
movės skyrių suvažiavime 
Chicagoje, paskyrė Garso

Jureelevi. Bangų radijui.
Dėkodamas už auką, Gar.

A. Januška, V. Kubilius ir!Bangų kolektyvo narys 
L. Lendraitis — po $10. i Pcrkūnas Krukonis spalio

Visiems aukotojams nuo. 21 d-, ,f“v° Iaiike vaidybai 
širdžiausia padėka. i tam kitko rašo:

Laukiame ir visų kitų lie. , ”Mie« ramovėnai, Jflsų 
tuvių taip reikalingos vargs. 2°?nlJPia.s l£a»ina mus tęsti 
tantieiriis broliams paramos. &el plėsti savo pastangas, 
Da šior tik mažytė dalelė Lietuvą ir lietuvių
tautiečių atsiliepė į skelbtą- .tura tarP J®* *nine aPi®
jf ▼•lir TnusiJ nie^° ar^M> ma-

Baifo valdyba žai težino“. J. V. Sūduva*

GERIAUSIA DOVANA — T AI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins- 
.tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pn- 
*<|stainiem* ir sau. JIB 8 os. 14 savaičių vartojimui. Jė
gų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu—JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicerą, IR 6S6S0. JIB 
Atstovybė, 2488 Daugall Rd., Wlndaor, 12, OnL, Canada. 
JIB skyrius: 7 Stnttgari 50, Dnbburgeratr. 7-18, W. 
Germany. Vaistinėse: J R J, 2557 W. 68tb SL CMcags; 
50th Avė. A 14th St, Cicero, 1640 W. 47th St, Chicago,
1823 N. mhrankee Ave^ 1147 N. Ashland Avc, CbkSfS 
TTMtsr. 9

Latvių žurnalistas Os- nų koncertas, 
valdas Akmentinš, kuris pa_ vasano16 d. So. Bostono
baltiečių reikalus laba- daž- V,®!“’1’ ™.e4ių “Iėje »u, »kv,iam
na: iškelia amerikiečių spau. Altos rengiamas Lietuvos dien jums gimė Dovydo mieste '
doje. artimus ryšius palaiko nepriklausomybės atstatymo Išganytomis: jis yra Kristus.
su lietuviais do sunkios one paskelbimo sukakties minė- Viešpats", jo ž. džiai reiškė, kad su lietuviais, po sumuos ope- r vjsas FilsauHs turės ?auti pro_
racijos jau grįžo namo ir čia J • 'gos išsigelbėti iŠ mirties ir būti j
sveiksta. Kovo 2 d. So. Bostono atateigtas i gyvenimą ant že- i

.. .... , . ... Lietuvių PoMeČių d-jos nį a. mės.
Mes linkime kolegai Ak- Minkų radijo dainų Kuomet Jėzus pamokino savoj

mentinsui greičiau pasveikti ir dailiojo žodžio koncertas. 5£į£ ubiM. Tu“'
ir toliau plunksna kovoti deL Kovo 21 d. 8 vai. vak. N. i valia, kaip danguje, taip ir ž e- 
savo Latvijos ir kitų Pabal-j Anglijos PabaltieČių d-jos m ® J e“> Jis tik priminė jiems 
Ujo valstybių laisvės ir ne. koncertą, Longy School of
priklausomybes. Mugic. jędvrard Pickman, i'u’ u.io. TmovatK n^ bS.

Hali, 1 Pollen St., Gambrid- Kiekvienas krikščionis, kuris 
kalbėjo šitą maldą. — ar jis su
prato. ar nesuprato, — prašė 
atėjimo rojiškų sąlygų ant že- 

‘ mes.

atsteigimas visai Adomo aini- 
jai. I

Kuomet angelas paskelbė Jė- į 
akvdamas: "šian- •

laforaooja skaitytoj*, apie pasaulinius tr
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai 
apie visas mūsų visuomeniniu? bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų Kilkų skyrių, kurtume buklu
me abipusių paMsakymų ir nuomonių kiekvienų 
svarbb problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIK ITVA“ yra dtnui
eivijoe laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų.' vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kurb kovei* ir dirbu ui 
aeprikbauomą Lietuva.

Metinė pressmerato JAY^u 

A d r e a a * :
7722 George Street. LaSefle-Mcatmal 68S, Ooeboc. CANADA

priklausomybės.

Ji aukoja neraginama

Liucija Baranauskienė au. 
ko jo Balui ir Simo Kudirkos j 
fondui po $5.

Nuoširdus ačiū.

SLA
į Septynios naftų parduo. 
daužta* valstybe* šiemet ui 
jų gavo $135 bilionų*.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU A T L D A M Y T A S
382 We*t Broadvray, So. Bostono

KARL MICHELS ir ROBBRT OWKNS
registruoti optikai 

si ė I o
PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 

Huitoat:
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPlftlMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘėlUS
• KATARAKTO LĘBIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

atveju — PAGALBA PUtl VALANDĄ
liet uvlėkaf !

(WiMuw)
i: 258-5500

Kuomet mūsų Viešpats ir Jo 
apaštalai žadėjo visiems ištiki 
miems krikščionims, kad jie pa
sidarys "bendtatėvainiais" su 
Jėzumi ir "karaliaus su Juo", 
jie reiškė, kad pagaliau šitie da
lyvaus su Juo. kaip dvasinė 
"Abraomo ainija“. garbingame 
darbe, suteikime žmonėms žadė- 
t’. atsteigimo ir gyvenimo pa
laiminimų. — Apr. 5:10.

• Kuomet Raštas sako mums. 
kad Jėzus "Dievo maloningumu 
paragavo mirties už kiekvieną 
žmogų“, jis reiškia, kad mirties

; bausmė, kuri yra skiriama kiek
vienom žmogui dėl pradinės 
nuodėmės, tinkamu laiku bus 
prašalinta, ir taip bus atidarv- 

. tas kelias kiekvienam žmogui 
vėl gyventi ant žemės, kuri bus 

' padaryta tobula. —Rom. 6:23.
! Sitam otsteigimo darbui at-
• likti Jėzus ir Jo bažnyčia bus iš- 
| aukštinta i taip labai aukštą 
Į vietą prigimtyje ir garbėje. Ir 
j kokią geresnę garbės vilti čia 
, turi Kristaus bažnyčia už aną
viduramžių teoriją, kad Dievas 
bandė priversti visą pasauli pri
sirašyti prie bažnyčios, kad bū
tų galima išgelbėti juos iš pra 
garo ugnies'

Kas domitės Tiesa, mes pri 
siųsim veltui spaudos. Kreipki 
tės šiuo adresu:

Lithuanian Bible Stodeato, 
212 E. .’rd Street

Spring Vall-y, IR 81382.

(Skelbimu)

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

8LA—}*n 88 metų tarnauja Batuvių 
jo daugi** kaip

ir
miuonus

SLA

nuo H00.60 U 81C.908M
bapaaųjų A 

kad
aukštojo aeksb aCadŲnaan ir 

VAIKAMBir
apdraudų: ui ILOPRdO

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA 

ussžiau* aauMUki 
klabu Ir draugijų

pigi. naa,5USIYIEMUaiA8

8LA— jau turi daugiau, kaip Iria au 
kapitalų, tad jo apdraudė Ukf* b

Ji*
kuopų vaftljus.

t
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Vietines žinios
VLADAS JAKUBĖNAS APIE B. ALEKSAITĘ

i sostinėj Chieagoje. kur ją 
pasikvietė koncerto progra-i 
mos atlikti Margučio radi-.

Apie tą koncertą gana.
į plačiai parašė Drauge įžy- 
i musis muzikos kritikas prof. į 
Vladas Jakubėnas.

I

Kalėdinis bazaras , vairių rankdarbių, megzti-! BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE
TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

;nių, papuošalų, žodžiu, ver
šy. Petro lietuvių parapi., tingų dovanų jaunimui ir se- 

1 jos bazaras ruošiamas sek- ,nimui.
j madienį, lapkričio 10 d., So.! 3 vai. popiet-bus vaikams 
Į Bostono Lietuvių Piliečių lėlių teatras nemokamai. Į 
i d-jos salėse. Pradžia 1 vai.; Rengėjai nuoširdžiai kvie.l 
i popiet, pabaiga 6 vai. vak.' čia į bazarą visus lietuvius.;
I Jame rasite kalėdinių reik- - .................. j
* menų, tinkamų kalėdinių j *rfrr/rrrrr'r Jrrrrr,rr*rfrrrrrrf. 
j dc.anų vyrams ir moterims' Tuščia galva — didelis* 
nupiginta kaina. Taip pat į- sunkumas.

■F

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- ( 

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Keleivio skaitytojai žino, 
kad Bostone dainavimo me
ne tobulinasi iš Lenkijos 
valdomo lietuviško ”Suval-

Jis ten tarp kitko šitaip Komp. Julius Gaidelis, kurio va
rgšo: dovaujamas Bostono vyrų seks-Į

tetas lapkričio 9 d. dainuos So. į 
Solistė pateikė neįprasto Batono Lietuvių Piliečių d-jos

ilgumo programą, su ypač. ggiįj^
turtinga lietuviška dalim.:
Jai esant dar studente, jos J ____ I
rečitalyje gal kiek jautėsi;
nevisisKas koncertinis su
brendimas. ”susigulėjimas“; 
kartu gi aiškėjo ir kas kita: 
graži balsinė medžiaga, gi
lus. sąžiningas muzikalu.

tvirtą norą pasiekti kuo to. 
buliausio išpildymo lygio.

”Nedbejojame, kad ji ei. 
na geru keliu ir turi ateitį.! 
Jos koncertas, nepaisant '14

džio“i
vietovių lietuviai ją jau gir
dėjo dainuojant ir dar bus
progos išgirsti. Spalio 13 d. 
B. Aleksaitė pasirodė ir va-

”Turime dar augančią, bet,
jau gerokai išaugusią jauną į Bostone Birutė Aleksaitė, 
dainininkę. Jos dainavimas pasirodys Vyrų seksteto 

dinamoj pasaulio lietuvių liudija gilų muzikalumą ir koncerte lapkričio 9 d.
— ■' 1 1 ■1 11 ■ ■■■111 ■■ ■

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St,

WORCESTER, MASS.
TeL SW 8-2868

yra yienintele oficiali Įstai
ga Worcestery, guri siunčia

'tinius tiesiog iš VVorcea-
| Lietuvą ir kitas Rusi 

joa valdomas sritis* Čia kai*
lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Senas parvirsta ir negir- Už putles ne tik jaučius
taa. vedžioja.

Flood Square 
Hardteare Co.

X. J. AUfeJU 
S2S EAST BBOAPMTA? 
8OUT» SCS7ON. MASS. 
TELEFONA8 AN S-414S

B*n;a<nin Mron Dažai 
Popierm 8ienoira

Stiklai Laaaaas 
Fte'-kla reikmenys namam

Bctiuneny* pittmberiaan 
Vlackte catailaa 4a*Staf

Peįer Maksvytig
Ginate 

49 Chnreh Street
K. Miltaa, Matu.

Atlieka visu aatabymo, loaum 
to ir projokta-imo darbo* tt laa-j 
ko ir vMojo, gyvenamų namo Iri 
Mario pastatų, porai Jrtsų reik*-Į 
laetmr,. Saolrite visados fld • vs> | 
landų vakare.

Telefonas' 998-8075

galima gauti įvairiau* 
•m importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ar kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 tai. ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Maaa

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST8 
Valandos:

: nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždam

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytojų ra 

eeptm ir turinis visus gatavus vaistus.

Jai reik valetą — eikit į Uetavišką valstinų.
Bav. Emanuei L. Rosengard, B. Sn Reg. Phann.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefeam AN 8-0029

Mus 0 vaL ryte BĮ 8 vaL v„ išskyras šventadiealm Ir sekau 

toooooeooeooooooooooaoonoeoam

SOLTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS *
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

Atsilankykite ir bosite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos. 
ie*e«eeeeee*e»eeee**eeeeee**eueM >

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
Nevton Centrą, Mass. 02159

TeL
««M*MiMeiM<eeeeeeee**e***********

PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.
fjjrrrrrrrrjjjJjnrrr .............................................

Laisvės Varpas
j LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton, Mana. 02402. TeL 580-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127 
Skambinkite 268-2500

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
•kelias valandas įrengia, 
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS STM QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKĖJIMO SĄLYGOS i
Garantuotas alyvos pristatymas ,

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Maaa. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worceoterio 
čiam įvairiu siuntinius į Lieta 
vų ir kitu Rusijos valdomu 
plotu! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybų medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybų ir importuotų 
prekių Ii kitų kraštų visai io 
momis kaioomlo. Be to, siunčia 
ma nuistų, pinigu ir galite už
sakyti jų gamybų prekes, čia 
sumokėsite pinigu, s 
ten vietoje galis pasirinkti 
sakytu prekes.

Taipogi tarpininkaujame 
tam tikru įstaigų atsikviesti 
gimines čia pu savo į svečiu 
ar nuolatiniam spsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamu grei
tai ir aųziningaL Atsilankę įaiti- 
kinaita. Vedėju A. SchyrinaU

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir lotus Rusijos

Pristatymas greitas fcf 
garantuotai 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Maso. 02127
ToL 268-0088

SAVE AT

4-ycar iena depas?' 
ccfitfi&itts^iooo minimu*

N & T OIL C0„ Ine. 208^^ AYEAR

2’/r4-year tena 
fepait Stooo miiUOMOS

841 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies'aptarnavimu
□ AutomatinisJpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnu šildymo. įrengimu

Skambinkite

'268 -4662

681^6^ AYEAR

1-2%-year temt depoitt 
eanificates $1000 muūmOU

AYEAR

5.4^5^-
90daynotice 
£500 Ruoimufll

AYEAR 

fC^uldC OCGOtMt

The Federal regulatiooo Offecting duše new satinui 
certificates allow premsture withdrawals on minga 
certificite fundj provided rate of interest on smount 
withdrawn is reduced to' the passbook rate (5'A%a yetr) 
and 90 days interest isforfeited. ___ _ .

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9080

Jis atidarytu nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos ku mėnuo.

Pilnu draudimu

Banku veikia jau 109-tuosius metu

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtu (Assets) yra virš 0274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gų Floridoje, 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 b e 1 a n k i a n t — h o jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus lr siuntinius į Lietuvą nr perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairins 
medžiagų), sąžiningiausiai patarnauja

il| Globė Parcel Service, Ine.

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus ialdytu
vus ir kitus rusiškų p; ekiu užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

>Darbo valandos: — — — — — 9—5

9 — 12 vaL

393 Weet Broadvray, P.OJL 116 
So. Booton, Maso. 02127 
Telefonas: 288-8784 
Visų skyrių vedėja AMom




