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Karo grėsmė prie 
Franco mirties lovos

350,000 neginkluotų morokiečių, karaliaus vadovau

jami, nori veržtu į Ispanijos valdomų Sacharos dalį. Ispa

nai žada tų minių atremti ginklu. Dėl to sukilo ant kojų 

Jungtinės Tautos, bet naujo karo grėsmė nesumažėjo.

Molokas jau seniai reiš- 
kia pretenzijų j Ispanijos*
valdomą Sacharos dalį. nors i ^adatas patenkintas 
ir neturi tvirto teisinio pa-j
grindo. Mat. tuose tyruose vizitu 
gyvena tik 80,000 žmonių, 
kurie gal ir nenori prisijung
ti prie Moroko. Tad Moroko 
karalius Hassanas II sugal
vojo net 350,000 civilinių ,

..................... ham Beame, atstovaudamas i
morokiečių žygį j ispanų Sa-’ žvdų nuotaikai, jo ir nesuti- 
charą ir tuo gyventojų ir pa- 
lankių balsų skaičių "padi
dinti“. Tai turį įvyktį šį ket
virtadienį, jei ne anksčiau.

Į tai reaguodama, Ispani
jos vyriusybė pareiškė, kad 
tokiam marokiečių žygiui

Egipto prezidentas Sada- 
tas -avo apsilankymu JAV i 
yra labai patenkintas, nors 
New Yorko meras. Abra-

Savo paskutinėse kalbose i 
Sadatas entuziastingai pa
sisakė už Egipto ir JAV-bių 
draugystę ir bendradarbia
vimų Viduriniųjų Rytų tai
kos labui, neužmigdamas 

bus pasipriešinta vijomis] ir Palestinos išvietintųjų a-i 
turimomis priemonėmis, «e-’ rabųlikimo. •
išskiriant ir karinės pajėgos., M _ kad' šio

• • u** i • i ekonominę pSrGTciiibdi n\ žino*pam ps valdžios galva pnn-!„ . V1* 6 * ’cas Juan Carlos de Borbon,’ma’ g,nkl*

ten pabrėždamas, kad Ispa- » vnijos garbė bus ginama be SflC/lflrorfl# pTŪSO 
jokių kompromisų ir jis pats ’ . • • i
norįs būti šioje kovoje pir- VIZOS į Oslo x
muo’ju kareiviu. I

| Nobelio premijos laurea-. 
Kadangi Alžyras, didelis tas akad. Sacharovas pada- 

Moroko priešas, taip pat yė formalų prašymų leisti 
nenori, kad toji Sacharos jam išvykti į Oslo Nobelio 
dalis atitektų Morokui, Ui premijos atsiimti. Vizos pra- 
ir jis šia proga pagrasino £o 14 dienų; prašo leisti ten 
įsikišti į konfliktų, jei rei- nuvykti ir savo žmonai.
kės, irgi ginklo jėga. ’

i Premijos įteikimas bus
Taip įvykiams susikomp- gruodžio 10 d. 

likavus, skubiai buvo su- Sovietų spauda Sacharo- 
šauktas Jungtinių Tautų Y.4 labai puola, vadindama 
Saugumo Komiteto posėdis, Ą Judu, parsidavusiu uč pi- 
apsvarstyta susidariusi pa- ’ugus tėvynės priešam?, 
dėtis ir priimta rezoliucija, ... . , . ..
kuria raginamos suintere^ V'e"a?
suo'os Avs vengti susikir- P^.elbe. kad Kremliaus 
timo ir tartis. valdžia yra nutarusi Sacha-

lovų ištremti, bet Sacharo-
Visi šie ginčai ir net karo vas’ kalbėdamas su Kana

pa* o jus atslinko į Ispaniją dos radijo bendrove, pareiš- 
tiesiai prie miršUnčio gen. kęs. kad tokio spaudimo į jį 
Franco lovos, kai krašto ir dar nebuvę daroma ir jis ne- 
vidaus politikos ateitis ne- tikįs, kad jį ištrems iš So- 
ai’ki, kai princas Carlos dar, vietų Sąjungos, 
nėra tvirtai į ėdęs į sostų,
kai didktatoriaus prispaus-1 ”Aš priešinsiuos bet ku- 
toji opozicija stato savo rei- riam mėginimui mane iš- 
kalavimus, o komunistai ra-, tremti. Aš atsisakysiu vyk- 
gina atvirai versti bet kokių ti“, pareiškė Sacharovas. 
Franco įvietintų valdžių.

Sakoma, jei šiuo metu biaP™rfftųįų tautų
2W«S&’2S5 vadov«hė

Pa™*tųju Europos Tau-
referendume, tariame tie fiid^ni™ Man K^’ 

80.000 milžiniško ploto gy-
ventojų turėtų laisvai nu- °°nsKl uenKa8b ^cepirm. 
spręs4i. kam ta sritis turi pri- dr. Bronius Namickas. gen. 
klausyti. Atrodo, kad su to- ?ekr. Feliks Gadomski (len
kiu sprendimu sutiktų ir Al- kas), ižd. Miron Butanu 
žyras, o gal ir Ispanija. 1 (rumuną?).
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Kongresmanas Edvardas Denvinskis Altos safia ūktoje spaudos konferencijoje spalio 15 d. prane
ša apie Europos saugumo konferenciją. Iš kairės J dešinę — Altos vicepirm. dr. Kazys Šidlauskas, 
buvęs Altos pirm. inž. Antanas Rudis, dabartinis Altos pirm. dr. Kazys Bobelis. Kongresmanas E. 
Denvinskis už jo didelę pagalbą Lietuvos laisvini mo veiklai bus pagerbtas Altos metiniame suva
žiavime lapkričio 22 d. Ten pat bus pagerbtas ir laikraštininkas W. Andersonas.

'ALTa kviečia 
'į talką

Pabaltiečių komiteto 

nutarimas

Visi pripažino, kad Der- 
winskio rezoliucija yra rea
li.

JAV LB rinkimai 

balandžio 24-25 d.
4AV Lietuvių Bendruo-' Amerikos Lietuvių Tary-1’ Al4a informuoja, kad 

menės Tarybos rinkimai fia- ba labai prato visus tautie-1 Bendras JAV Pabaltiečių 
skelbti 1976 m. balandžio čius rašyti laiškus savo kon- į Komitetas, spalio 23 d. po- 
24-25 dienomis. gresmanams. kad jie remtų sėdžia vęs Washingtone, vie-

Vyriausioji linkimų ko- S’. k-f*I nin£ai nutarė, kad visiems
misija sudalyta šitokios su- Įjuc1^ Nr- 40?’ .una svarbu remti kongresmana MmiįPArJA 
dėties: pirm.' Kazvs Jankų- kongreso nzUknriU. kadlE Derwhukio Vemti Fordo
na, (82 Mac Aithur Avė., dĄV ir toliau remia įr rems,Nr 401, kuri labai naudin-
Lodi, N.J., 07644, tel. (201) lr
472-6422), nariai - Vladas valstybu' fo'^.nes okupa- 
Audėnas ir Julius Veblaitis. cl>os nepnpazimm^.

Apygardų pirmininkai iki Šen. Perey pareiškė, kai 
lapkričio 22 d. turi sudaiy- llk tokia rezoliucija bus pri- 
ti apygardų komisijas, o lmta Atstovų rūmuose, jis
sios iki sausio 20 d. 
linkių komisijas.

Nubaudė sovietų 

Šnipą

-apy tokią pat tuoj pat pasiūlys 
priimti senatui. Taip pat Bendras Pabal- 

t/iečių Komitetas vieningai
Bet tam reikia kuo dau-jFUtaiė, kar prez. Fordo lie- įone sensaclJ4> ne» »10* 

giausia kongresmanų para-;pos 25 d. duotas pareiški-'. ma”.(;ma,’ kad P00?6'
ginimo.

Kongreso Komiteto adre
sas yra toks:

Brooklyiio federalinis teis- The House of Represen.
mas Sarkisą Paskalianą nu- ;ati Washmgton, D.C., 
baudė 22 metus kalėti uz 94,^1 c 
šnipinėjimą Sovietų Sąjun- . .
gos naudai. j Laiškui ar telegramai teks-

i tas gali būti toks: "Please
Paskalianas, 36 m. am- supert Congressman

Kremliaus labui.
Tito ginasi nuo

Kongreso komiteto
Teisme ji? prisipazmo ?ni- kurįems pirmiausia reikėtų' 

pmejęs. Jis sutiko būti pro-
kuioro liudininku savo gi
minaičio Dedejano byloje, 
kuris taip pat kaltinamas 
šnipinėjimu.

Dedeianas yra matemati
kas. dirbęs Baltimorėj Hop- 
kinso universitete.

Apvogė Koelno
rašyti laiškus, sąrašą esame i Į)aU2r jęas laukia Jugosla- bn/pdra 
paskelbę Keleivyje spalio diktatoriaus mirties, o. *
14 d. " —įvijos

I labiausiai Kremliaus valdo-! Vagys iš garsiosios Koel- 
I vai, ne? jie po Tito mirties no katedros pavogė ivairių 
! tikisi Jugoslaviją subyrė- religinių ir istorinių daiktų, 
Isian į keB:|’ valstybes ir, kurie esą daugelio milionų 
Įta proga pasinaudojus, ga- vertės.
jlė ią visą Balkabų pusiau-; ... ,

The Washington Fost^salį paimti į savo globą. I Savo nusikalstamąjį dar-

Civilinis ieškinys 

darbininkų unijai

dienraščio spaustuvės 
darbininkų streikuoja

220
nuo

Šitaip "baudžia! 

žudikus
bą vagys atliko žmonėms

................ ________________ Maskvos šalininkų ne- matant, ir niekam neatėjo
spalio 1 d?Jų tarpe atsirado trūksta ir pačioje Jugosla-, į Kalvą mintis pašaukti pali- 

Jaunuolį. kuris New Yor-'ir tokių, kurie sugadino vi-j vijoje. Jie, Maskvos skati- c1^-
ke nužudė 18 m. mergaitę.' sa? 9 spausdinimo mannas narni ir remiami, dabar ypač ( ——rrrr— —ff-r -rTf rff 
teismas pasiuntė 18 mėne-(ir pridarė kitokių nuostolių.:stengiasi geriau susiorgani-
sių į jaunimo pataisos na-j # »zuo*i, kad, lemiamai valan- Paskutinėmis gautomis ži-lmu, ir viceprezidentas Ro
mus. bet paprastai ten nusi- Laikraščio administracija * r|aj išmušus, būtų pasiruošę, n*®"1’* f«"- Franco sveikata • ckefelleris prez. Fordui pa- 
kaltėliai viso tennino neiš- teisme iškėlė darbininkų u-, ,ta dar labiau pablogėjo ir.reiškė, kad jis :U juo drau-
būna, tad jis gali išeiti į lais- pijai 15 mil. dolerių civilinį į Tito juos griežtai pasmer- jam buvo padaryta opera-1 ge į rinkimus neisią? ir i jo 

t vę po 6 mėnesių. ieškinį. I kė ir net kelia jiem bylas. 1 rija, nors vilties maža. viceprezidentus nekandida
tuosiąs. _____
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Valdžios „perversmas” 
Washingtone

Prez. Fordas visai netikėtai atstatydino ii pareigų 

krašto apsaugos sekretorių ir ČIA viriininkų, o Kissinge

riui "sumažino** darbų, atpalaiduodamas nuo pirminin

kavimo Saugumo Taryboje. Daug spėliojimų, kodėl visa 

tai taip skubiai buvo padaryta.

iybos pirmininko ir prezi
dento saugumo patarėjo pa
reigų.

Praeitą sekmadienį staiga 
pasklido visai netikėta žinia 
apie svarbiausiųjų vyriausy
bės pareigūnų pakeitimus!
Washinggtone. Esą, prezi-! Nors toji žinia Baltųjų 
dentas Fordas tiesiai telefo-1 Rūmų oficialiai tada dar ne- 
nu pasiūlę? krašto apsaugos1 bu. o paskelbta, bet ją pa
seki eteriui James R. Schle-! tvirtino patys atleistieji ir 
singer ir Centralinės Žval-į senato įtakingas Karinės 
pybos Agentūros viršininkui! Tarnybos Komiteto narys 
William E. Colby atsisiaty-j«>n. Hemy M. Jackscn. Jis 
dinti. Suprantama, kad toks'ypač apgailestavo, kad at- 
’mandagus“ pasiūlymas yra l Cistas krašto apsaugos sek- 
lygus tiesioginiam atleidi- j retorius Schlesingeris, kuris 
mui iš pareigų. buvęs puikiausias toms atsa-

* kingoms pareigoms žmogus.
Be to. tomis pat žiniomis,'

užsienio reikalų sekretorių? J Dėl tokių staigių pakeiti- 
dr. H. Kissingeris atpalai- mų priežasties kilo įvairiau

šių spėliojimų. Tas pat šen. 
Jacksonas mano;-kad tai yra 
rezultatas didelio nuomonių 
skirtumo tarp Schlesingerio, 
kuris laibai rūpinosi JAV 
kariniu pajėgumu ir skeptiš
kai žiūrėjo į "atlydį“ ir nuo
laidas sovietam’, ir Kissin-

ca Baltijos valstybių reika-! I>i™adicaį (d«.laikinai
t • J prezidentas Rockefellens reiancių santykių su sovie-

------- sx ka(j .jįs ne_ lajs gavo diplomatinėj veik-

duojamas nuo Saugumo Ta-

Kockefelleris nenori

viešai pranese, 
kandidatuos būsimuose rin
kimuose į viceprezidento 
vietą ir neisiąs į juos drauge 
su Fordu.

loj kartais aukodavo Ameri
kos saugumo interesus. Jis, 
be Schlesingerio žinios buvo 
pažadėjęs Izraeliui ir tokios 

į rū-ies kovos lėktuvu ir rake- 
Toks pranešimas sukėlė: tų. kurios gali padidinti Vi- 

' duriniuosiuos Rytuos gink
lavimosi varžybas.

felleris tikrai žygiuosiąs 
Baltijos valstybhj 7nko^Sreta Fold° ! rinkimas, 
ravimo nepripažinimo klau-j Ta proga imta spėlioti, 
rimu yra naudingas mūsų kad į viceprezidento vietą 
pavergtų kraštų lai vinimui sutiksiąs kandidatuoti 
ir kad Helsinkio konferen- Reagan, bet ta s tokią gali- 
cijos nutarimai neturi jokios mvbę griežtai atmetė, nes 
įtakos į JAV politiką Bai- tįkį»i Patsai būti preziden- 
tijos kraštų klausimu. ! t,n’u kandidatu.

I
jau siūlo Fordui 

Mass. senatorių 
bet su juo sunku 

rinkimus laimėti dėl 
senatoriaus odos spalvos.

mas Baltuosiuose Rūmuose! Numatoma, kad Schlesin
gerio vietą užims Baltųjų 
Rūmu štabo viršininkas Do
nald H. Rumfeld, ČIA virši
ninko pareigas — dabarti
nis JAV atstovas Kinijoje 
George Bu h, o Saugumo 
Tarybos pirmininku ir pre
zidento Fordo saugumo pa
tarėju būsiąs dabartinis dr. 
Kissingerio pavaduotojas 
toje tarvboje aviacijos gen. 
Brent Scowcroft.

Tikrąją šių pakeitimų 
priežastį tuo tarpu sunku 
atspėti, ir ji išryškės gal tik 
ateityje. Bet kai kurie ko- 
men*atoriai prileidžia, kad 
tai Fordas galėjęs padalyti 
ir vidaus politikos sumeti
mais būsimų rinkimų aki
vaizdoje. Mat, Fordo prezi
dentinei kandidatūrai kone 
kasdien augąs vis didesnis 
pavojus dėl ka’ifomiečio 
Ronald Rea gan kilimo, ku
ris atstovauia daugiau res
publikonų de’inįjį sparną.

Pažymėtina, kad praeitą 
pirmadienį, taigi tuoj po šių 
vyriausybės narių pakeiti-
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Pro ltenų kaimeli praeinant P ri v»tyrai
I

Muzika Joną Zdanių
Sunku šiandien būtų tiksliai pasakyti, ar Jungtinėse Keistoka? ir dar neseniai mūsų raštuose pradėtas 

Amerikos Valstybėse lietuvių ir jų hibridų yra milionas vaitoti terminas. Tai naujadaras, paimtas iš anglų kalbos» 
ar du, bet, jeigu suvežtame krūvon visus mūsų organiza- į "pnvateer“. Šį. dar nesulietuvintą, terminą randame Lie- * 
cijų valdybų ir tarybų narius, vajininkus, laikraščių re-! tuvių Enciklopedijos XXIII temo 35 psl., kur yra paaiškin- * 
daktorius. jų bendradarbius ir net klubų bartenderius, — I ta žodžio "piratas“ prasmė. Ten taip pat užsimenama 
galima garantuoti, kad visa ta aktyvioji tauta lengvai1 apie "pi ivateers“, o "Aidų“ žurnalo 1973 m. Nr. 9 (264- 
sutilptų į vieną menką bažnytkaimį arba net ir į Ibėnų 1278) tuos "privateers“ mūsų jaunas istorikas Algirdas 
kaimą prie Vandžiogalos. Ir tokiam kaimui, regis, turėtų | Budreckis straipsnyje "Feliksas Miklaševičius — Ameri-

KA1P VERTINAMAS 
JONAS JURAŠAS?i

! "Europos Lietuvis“ rug- 
'sėjo 30 d. rašo:

užtekti vieno šaltyšiaus, dviejų policininkų, vienos dabok 
lės ir vieno kunigo dvasiškai sutramdyti viekai apsikiau
linusiems.

Deja, tas mažas Ibėnų kaimelis, čia įsikūręs dar ant 
svetimo dvarininko žemės, šiandien mūsuose vaidina ko
ne ištisą valstybę, — su vaidybomis dėl valdžios, su par
tijų rietenomis, su tei; mais ir, tikriausiai, net su žvalgyba 
ir užsienio agentų infiltracja. Tik laimė, kad dar nėra ka
riuomenės, nes tada būtų visiems galas.

Ir pastaruoju laiku iš kai kurių bakūžių alasas kyla 
jau toks didelis, kad padaliniam tautiečiui tenka su baime 
apsidairyti, kad iš kurio patvorio visai nekaltas negautų 
akmeniu į pakaušį.

Žinoma, galima būtų į visą tą "inteligentų“ gyven
vietę numoti ranka, pasisaugoti, kad neužpultų šunys, ir 
nueiti savo kėlu.

Bet vis dėlto gaila.

kos Revoliucijos kovotojas“ ’jau vadina sulietuvintai — 
privatyrais. Tai gana patraukliai skambantis lietuvių kal
boje žodis, užtat jis ir ateityje bus, neabejotina, varto
jamas.

Pri va tyrai buvo savotiški jūrų ir vandenynų laivų 
plėšikų - piratų (lotynų kalboje reiškiančių— "nuotyki- 
ninkų“) panašautojai. Piratai, privačių laivų savininkų 
nuorganizuoti ir patyiusių plėšikavime kapitonų vadovau
jami, užpuldinėdavo prekybiniais reikalais plaukiančius 
laivus ir juo.? apiplėšdavo. Šis "amatas“ yra žinomas nuo 
istorinių laikų pradžios.

Tuo tarpu privatyrai atsirado dviejų ’jūros galybių — 
Anglijos ir Ispanijos varžybų laikotarpyje. Tos dvi galy
bės visokiais būdais ir priemonėmis stengėsi viena kitą 
nugalėti ir įsiviešpatauti vandens keliuose, vedančiuose 
i naujai atrastus kraštus, kuriuos buvo pasišovę koloni
zuoti. Aišku, vieno ir antro konkurento laivai plaukdavo 
į jų kolonizuojamus kraštus ne visai tušti, o iš tų kraštų 
į metropolijas grįždavo su vos pavežamomis gėrybėmis. 
Na. ir tų gėrybių dalį pasigrobdavo jūrų plėšikai - piratai.

"Londono LBC Muzikos 
Kai šiandien vis daugiau melodijų, kurių 25 fortepi-'h* Meno skyriaus vedėjas 

tautiečių mūsų atmintin įsi- jonu palydą sukūrė austra- Humphrey Fui ten isiunti- 
lėžia ne savo pozityviais las dr. H. J. Perkins, reda- būriui teatro žmonių 
dalbai?, bendrų siekių su- gavo muzikinę dalį kun. P.‘laiškąapie buv. Kauno teat-

Gaila tų palyginamai kultūringų žmonių negatyviam 
reikalui aikvojamos energijos, plėšomų gerklių ir kartais 
visiškos niekdirbystės.

ka sustoti prie tylaus, avel-1 , r
naus ir draugiško kultūros! Gyvendama? JAV, JonasJdziusių apie Jurašą ;r jo sei- 
iaibuotojo kar to. O toks‘Zdanius parašė fortepijonui jmą lietuvių spaudoje. įskai- 
yĮuris kultūros kūrėjas bu- liaudies melodijų rinkinį in atvira laiška. nara- 

Tautosakinės bagatelės, vy
rų chorui Batsiuvėlį, Mairo
nio metams paminėti Mer
gaitę mišriam chorui ir kt 
Čia buvo išleista ir Jono 
Zdaniaus paruošta orkestrui 
plokštelė Lietuvių tautįuiai

Jonas Zdanius - Zdana
vičių buvo gimęs 1913 m. 
lapkričio 1 d. Jurbarke. Ra
seinių apskr. Muziką studi- 
iuoti iis pradėjo E. Lau- 
mianskienės Ltaudies Wrn- 
^ervatoriioie Kaune, o vė
liau lankė Kauno valstybinę 
konservatoriją, studijuoda
mas smuiką ir kitus muzikos 
meno dalvkus. Lietuvoje jis
buvo choru ir pramoginio Mažeigos ir Evans šermeni- Olivier. Aš mačiau keleto jo 
oi esio ve e.(as, o oa jautrius žodžius tarė mu- pastatymų nuotraukas ir įsi-

vo ir muzikas Jonas Zda- 
-tius, širdies priepuolio spa- 
’io mėn. 23 d. pakirstas Hot 
"pi ings, Arkanse. ir spalio 
25 d. palaidotas Chicagoje 
šv. Kazimiero kapinėse.

tant jo atvirą laišką, para
dytą 1972 m. Kauno valsty
bės teatro direktoriui. (Tas 
laiškas buvo išspausdintas 
žurnale "Index of Cezor- 
ship“ 1974).

Pradžioje laiško papasa- 
šokiai, kurią įgrojo Stuttgar-kotą J. Jurašo atsiradimo 
to simfoninis orkestras. diri-| Vakaruose istorija. Toliau 
guo jamas kompozitoriaus. sakoma:
Dariaus Lapinsko. Tai vie-l
nintelis tokio aukšto meni-! "Jonas vėl nori dirbti te- 
nio lygio šios srities darbas, • ^re aktorium ar režisierium, 
kuriuo naudojasi daugelis' Ji’ kalba gana gerai angliš- 
tautinių šokių -ambūrių. i^ai. Kaip rodo pridedamies 

1 ji dokumentai, jis yra sąžiį 
Tad nenuostabu, kad ve- ningas, stiprios moralės it 

lionio paskutinį kaitą atsi- gerai atrodantis žmogus. Jo 
sveikinti susirinko pilnutėlė išvaizda primena Laurence

Anglai, sukti kombinatoriai, suigalvojo naują me
todą kariauti su Ispanijos laivynu: jų vyriausybė išdavi-!

|nėdavo leidimus privačių savininkų laivams (žinoma, už c'mfoniniame orices‘re . , . „ , , , , , .
Gaila ir tų "tautinio avangardo“ gaidžių peštynėse! nustatytą mokestį) puldinėti ir apiplėšti priešo laivus. Į : Lapm-kaą, LB vardu J. dalbas žmogaus, uns gerai

visiškai nusikapotų gražių skiauturių, kurios kadare į Pagrobtomis gėrybėmis dalindavosi solidariai. To pase-; Vok\ety°ie ve!ioni5 va<?°-
dar taip puošė asmenybę. koje atsirado nauja piratų padermė — privatyrai, globo- vavo Dillingeno ir Memmin- ,. . _ p PB **

jami valdžios išduotų plėšikauti leidimų. i geno lietuvių chorams. Pakštas su dukrele Aušra "...Draugams tarpininkauk

Gūdi-us buvo Anglijos vyriausybės planas, h- taip ji 1949 m. emigravęs į Aust- 3,.apeigų užbaigė Uūdna išbuvau sutikęs Jonų

pajėgė susidoroti su ispaniškuoju konkurentu. Tačiau 
nenumatė tos atatrankos, kuri ištiko ją pačią, kai Ameri
koje prasidėjo revoliucija prieš Anglijos viešpatavimą.
Tada anglų sugalvota ir puoselėta privatyrų idėja visu 
aštnimu atsigręžė prie? juos pačiu?.

Gaila ir tų spaudo? talentų, visuomenės nenaudai 
išmokusių dailyraščiu rašyti abėcėlę.

Tuo labiau — gaila ir tos taip ilgai ir sunkiai kurtos 
Lietuviu Bendruomenės, pagaliau net ir tos "reorgani
zuotos“, kurios, aikvodavos brangų laiką, remiasi ragais 
ant giltinės nutiesto liepto per srutų ravą.

l Štai ką, pasinaudodamas atitinkamais dokumentais, 
apie tai rašo lietuvis istorikas Algirdas Budreckis:

viai erojo Kauno radiofono zikai VI. Jakubėnas, Darius tikinau, kad tai yra puikus

/aliją. Jonas Zdanius suor- kanklių ir lumzdelio muzi- Muenchene. Aš norėčiau 
ganizavo dvigubą mišrių ka. Bažnytinėse pamaldose jam padėti ir tuo būdu įro- 
balsų 1, artėtą, su juo daly- giedojo operos solistai Da- dyti, kad britai remia Euro- 
vavo* Australijos valstybinio na Stankaitytė ir Jonas Vaz- po? idealistus, kaip juos rė- 
radiofono programose, o nelis, o į kapus karstą paly- mė prieš šimtą metų arba 
tarnaudamas to radiofono dėjo ilgiausia automobilių po vengrų ir čekų sukilimo, 
muzikos įkyriuje, propaga- virtinė, — Chicagos kultūri- Tuo tarpu Jonui dar nepa- 
vo lietuvišką muziką, pa- ninkai, visuomenininkai ir vyko gauti vizos bent laiki- 
ruo'damas J. Gruodžio, VI.' draugai. nai apsilankyti Anglijoje.
Jakubėno, Al. KačanauskoJ . Manau, kad to u kliūtis grei-
St. Šimkaus ir kt. kūrinius \ Velionis liūdesy paliko tai bus nugalėta/

Ypač. kad anas milionas lietuvių ir jų hibridų visiš
kai nesidomi, kuris Jonas Joną rinkimuose apgavo, ku
rio Jono pusėje šviečia Lietuvių Chartos teisybė, ir netgi "Amerikos Revoliucijos metu Kontineritalinis kong- ~ ~_
nežino ir netnori žinoti, kurio Jono sūnų? Jonas dabar yra resas pastatydino ir įpareigojo visą eilę karo laivų kovo- kameriniam radiofono or- žmoną Juliją, muziką studi- 
trinktas į kurią ten valdybą, tarybą ar maršalka?. ti prieš anglų laivyną. Taip pat kai kurios kolonijos pa- kedrui su choru. juojantį sūnų Almį, žmonos "...Jonas norėtų dirbti ra-

... . statydino vietos flotines puldinėti anglų karo laivams bei į Į seserį Mariją P«;kevičienę dijo ar TV vaidinimuose,
O tuo pat metu vienas kitas šimtas gyvųjų išeivijos konvojams. Tačiau jQrų kariavimo našta krito ne ant ’ 1955 m. persikėlęs į JAVjir savo pusseserę Aleksand- ruošdamas rusų bei skandi-

betuvių su nuostaba žiūri į mūsų "organizuotos“ kultūn- ir ansisrvvenes Evans*one, I r« Gustaitienę. ,navu klasikus, o taip pat
nės ir tautinės veiklos apraiškas ir kraipo galvas. Ir kaipgi 
nesistebėsi:

jaunučio amerikiečių laivyno, o ant vadinamų privatyrų ir apsigyvenęs

Štai, bene pusantių metų buvo mūsų spaudoje kruopš- Įgaliojančius juos puldinėti ir plėšti priedo laivus... 
čiausiai nagrinėtas vaikų elementorius "Nameliai mano I 
brangūs“, ir, atrodo, tas "išliekamos kultūrinės vertės“ i

kritikos darbas dar nebaigtas, nes kitame ele-i bjau ^“'^^701^,.*'^'^ 

mentonuje atrastas ilgi iš okup. Lietuvos perspausdintas *
aferozdėlis...

niio-Krno AiQ.i moderniųjų lietuvių auto-
pecių. Privatyrai buvo įvairių tautybių nuotykminkai. p61?-.1 J. ir c\a, §ia proga žvelgiant į ve- rius. apie kuriuos mes nieko

, kurie iš kovojančios valstybės gaudavo atitinkamus raštus.' IsiJujTge^pietuviųjniMi-, Bonj atsisveikinančius gy- nežinome, ir lenkų rašytojo

O apie tokių leidimų pasekmes A. Budreckis sako:
...turime pripažinti, kad privatyravimas mums la- 

^niąžučio lai
vyno didvyriškos pastangos“. ("Aidai“, 1973 m. nr. 9).

kini gvvenima: 1961 m. bu-Į

O ar buvo kada šitaip išsamiai ir ilgai pagvildenta 
Aisčio, Brazdžionio. Radausko. Nyko* Niliūno, Bradūno, 
Nagio ir kitų poezija ar kitų autorių ir kitų žanrų kūryba?

Niekada. Niekada to ir nebus, nes nėra laikra?čiuose 
tokiam reikalui atliekamos vietos. "Nameliai mano bran
gūs“ — tai visai kas kita!

Jau taip pat porą metų patriotiniu dalgiu plauname 
apie dešimtį jaunų galvų, nuvažiavusių į okup. Lietuvą 
studijuoti lietuvių kalbos. Bet kodėl tas pats dalgis pra
lenkia bent tri? tūkstančius čionykščių kaklų tų, kurie 
visai neleidžia savo vaikų čia pat į lituanistines mokyk
las, kuriose nėra nei pionierių, nei spaliukų, o tiktai skau
tai, ateitininkai ir, jei norite, angelaičiai?

Ar buvo taip pat bent porą metų pagvildenti ir iš
spręsti jaunimo lituanistinių stipendijų, knygų ir muzikos 
kūrinių leidybos palengvinimo ir jų platinimo klausimai, 
ar kuris "narsiausias iš narsiausiųjų“ pasiūlė savo kaimy
nui nusipirkti bent lietuvišką sapnininką, jeigu jau kitos 
literatūros nemėgsta?

Ne! Tai nėra pirmos svarbos dalykai!... Daug svar
biau, kad vakar ne mūsų žmogų išrinko dalinti tautai 
dešrų su kopūstais.

Ir Ibėnų kaimelyje triukšmas dar padidėja.

Tai skaitant, ir lietuviams yra pagrindo pasididžiuo
ti, kad toje Amerikos laisvės kovoje savo įnašu yra prisi
dėjęs ir Lietuvo? žmogus — privatyras Feliksas Miklaše- 
-vičius

šio "jūių partizano“ gyvenimo ir veiklos istorija 
nėra pakankamai aiški. Tačiau neginčijamai yra žinoma, 
kad jis buvo Lietuvos (kunigaikščio Karolio Radvilos pa
valdinys, savo valdovą nepaprastai vertinęs ir jo pagar
bai savo privatyrišką laivą, kovojusį dėl Amerikos nepri
klausomybės, pavadinęs "Prince Radziwil“ vaidu.

Apie privatyrą F. Miklaševičių ir jo žygius rytinio 
Atlanto pakraščiuose Al. Budreckis yra rašęs ir amerikei- 
čių spaudoje — "The Boston Tribūne“ ir "The Boston 
Globė“. Lietuviškai parašytą savo straipsnį jis baigia to
kiu žodžiu:

"JAV įsikūrimo ir Revoliucijos karo 200 metų su
kakčiai artėjant, dera Amerikos lietuviams pagarbiai ir 
su pasididžiavimu prisiminti tuos lietuvius bei Lietuvos 
žmone?, kurie prisidėjo prie amerikiečių nepriklausomy
bės kovų“.

Įdomu pažymėti, kad tas F. Miklaševičius, 1782 m. 
rugsėjo 5 d. įnesdamas kauciją už laivą "Scotch Trick«

TT T AV • TZ r» • vuoeiū3 išeivijos , kultūros Mrozek noveles. Jis taip paty° II JAV u .Kanados Damų. karžjU9 ir vįauomenininkus, batu patenkintas dirbti su 
šventes vykdomojo komite- nejugop, apgaubia irgi liū-. dramos studentais universi- 

nas nujautimas. Vis —bal-! tete ar akademijoje. Nesve- 
- i • - x- .... tos galvos, palinkę pečiai, o* timas jam būtų ir filmu. TV dos šokių šventes muzikinis, kitam jau ir kriukutis reika-1 «r scenos darbas, kūrį iis ke- 

vadovas, šok,ams groiusio „ virpančiai kojai pa-Jeta me’u yra dirbęs Mask- 
'imfomnio orkestro dingen-i^ Tsktgj kjgdejj^,^ ,. ■
>as tu šokiu šiam orkestrui, ar net kiek’jau- „ . . “ ..7
m.h-umenta’onus. Jis buvo aegni? ir ^ltinį Baigdamas savo laiska,
u Tautinių šokių instituto dirh. tikrai ne mOgu nau-|®u*>? V’

! ti J. Jura' ui. Jis tikisi, kad

vykdomojo 
to narys muzikos reikalam?, 
1963 m. — II JAV ir Kana-

^arvs. arendamas Evan?- 
one dirbo Summv-Richard 

Co. jraidu leidvkloie, už sa- 
’o darbus *in"e sritvie vra 
yy-e<5 aukščiausiu Įvertini
mo diplomų ir 1964 m. ati
darė savo gaidų autografa- 
'u’mo įmonę.

dirba 
dai.

UŽ VIENĄ KĖDĘ 
MOKĖJO $3,500

New Yorko uosto valdy
bos vadovybė savo klubui 
užsakė 4 kėdes, už kurias 
sumokėjo po $3,500. Už 

ir didelį kūrybinį darbą. Jis' spintelę klubo vedėjo kam- 
1ar Kaune sukūrė kelias bary sumokėta tik $3,075, o 
liaudie- dainų pynes, har-, įt kėdes valgomajame—po 
nonizavo liaudies dainas ?400 už kiekvieną.
•hoi-ui, Vokietijoje — para-! ... ,. < . . ...
•ė keliasdešimt kūriniu cho-!, .į ,š-
rams, paruošė rinkinj Dai- ‘el8t* S300-000- 
los skautams ir jaunimui, O tuo taipu uosto vado- 
kustralijoje — paruošė liet. vybė skundžiasi neturinti 
liaudies dainų ir šokių rin- lėšų viešojo susisiekimo 
kinį, užrašė per 100 liaudies priemonėms pagerinti.

Be šios , sakytame, ”vi- 
uomeninės veiklos“, Jonas 

Zdanius yra tyliai nuveikęs

spalio mėnesi Jurašas at- 
vvks i Ton dona. kur norin- 
Heii eralė? ii sudrikti. Norin
tiems su .T. Jurašu susiraši
nėti. pateikiamas jo adresas 
Vokietijoje.

Mums vra vnačiai miela, 
kad ir london e atsiranda 
draumi. norinčiu ištremtam 
aktoriui nuoširdžiai padėti“.

AR TURITE ŠIUOS

Lituanistikos Instituto 
veikalus?

Lituanistikom darbai, III
tomas, 307 p-1.. kaina $8.00. 
čia rašo anie 20 autorių. Dr. 
Vincas Maciūnas paskelbė 
rašytojos Žemaitės 27 laiš
kus sukomentarais.

j savo gyvenamąją vietą nurodė Bostoną. Massachusetts
J Bay taryba ir naujo laivo "Prince Radziwil" komendan-l Norėtųs pageidauti, kad kruopštus*, Al. Budreckis ’ Z JZT,'
jto leidimų 1783 m. kovo 18 d. išdavė F. Miklaševižiui, kaip’pateiictų ir daugiau žinių apie kitus lietuvius, kuo nore . .
. Bostono gyventojui. I pasižymėjusius Amerikos laisvės kavose ar aplamai isto- ®aį. 2o2psl., kaina ^.00.

s , A n , pasižymėjusius Amerikos laisvės kavose ar aplamai ‘jos ,. vESSl
1790 m. gyventojų surašyme, pasak A. Budrecflą, Įgtorijoje pintos 22 paskaito?, kurios

Instituto

Jeigu taip, tai siūlome steigti dar vieną organizaciją. į 
"Oiganizaciją skęstantiems lavonams gelbėti“. Ir visiškai 
neprotestuosime, jeigu greta jos atsiras dar ir tų pačių F. Miklaševičių jau randame gyvenantį Charlestone, Pie- 
Mhrių siekianti "reorganizuota“. tų Karolinoje. Ten, atrodo, jis įr palaidotas. Y- J. J-kai

buvo skaitytos 
suvažiavime.

minėtame
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Puslapis trečias LEVIS, sa boctob Kr. 42, 1915 m, lapkričio 4

Rusai okupantai, šalin iž Lietuvo*!

Mirė aktorius B&bk&uskap čia nemaža vietos “ŠhM T 
j eksponatai, pasakojantys ’a- 

Spalio 21 d. Panevėžyje j Pie Kipro brolį Miką Pet- 
staigamirė aktorius Bronius' rauską, kuris taip pat tuose
Babkauskas. gimęs 1921 m.; namuose gyveno. 
Pilviškiuose.

• Muziejaus vedėja
Velionis per 35 sceninės | Gražina šerkšnienė. 

veiklos metus sukūrė daug

bus

vaidmenų, vaidino ir 
filmuose.

kino Žvilgsnis į Sovietų Sąjungos 

Vakarų“ vidų

Atidarys Petrauskų muziejų i

Kipro Petrausko namuo-

vyriausybė yra pasirengusi kompensuoti Vokietijos Rei
chą už teritoriją, minimą šio protokolo pirmame punikte, 
mokėdama Vokietijai 7,500,000 aukso dolerių, arba 31, 
500,000 reichsmarkių“.

Pagal aukščiau minėtus Sovietų Sąjungos slaptus 
susitarimus su nacių Vokietija, Sov. Sąjunga 1939 m. spa- į 
lio mėn. primetė Lietuvai savo karines įgulas, o 1940 m. Į 
birželio 14 d. įteikė Lietuvai ultimatumą ir birželio 15 d. 
Sov. Sąjungos karinės jėgos okupavo Lietuvą. Lietuvos 
prezidentas pasitraukė į užsienį, o Maskvos atsiųstas emi
saras Dekanozovas sudarė marionetinę Lietuvos vyriau
sybę. kuri pagal Maskvos instrukcijas įvykdė sovietinio 
tipo rinkimus į vadinamą liaudies seimą, kuris 1940 m. 
liepos 21 d. atsisakė Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
ir paprašė Sov. Sąjungą, kad Lietuvą priimtų į savo sovie
tinių respublikų sudėtį.

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Channel Islands
(Tęsinys)

IV

1
Saugotam širdį

Aš norėčiau trumpai čia 
{pasakyti kelis žodžius iš 

mūsų kasdieninio gyvenimo 
patirties.

Plačiai už JAV ribų skai 
tomas ”The Christian Scien-

se Kaune. K. Petrausko Jce Mo"ito‘“ spalio/?
nr 31 atliktas kauitalinh! ^ausdino savo kore,pon 
nr. di atliktas kapitalini. Elizabeth Pond net
remontas, vidus pertvarky-; , , . c .tas Dairai architekto A Mi- 2 PuslaPlli 6 nuotraukomis
kTurfroiekta čia K ' Pe į Perintą korespondenciją 
Keno projektą, čia K. ret į ... vilnia^ kurioje duoda 
rausko 90-mečio sukakties gana daug informacijų apie 
proga lapkričio 22 d. bus visas tris Pabaltijo valsty- 
atidarytas muziejus, kuria-' bes.
me bus sutelkta medžiaga/
•vaizduojanti to didžiojo' Kitą kartą apie tai para- 
dainininko gyvenimą. Be to, Šysime plačiau.

š. n. spalio 29 d. Vilniuje širdies smūgio ištiktas mirė 

VLADAS SENIUTA.

Velionis buvo gimęs 1921 m. rugpiūčio 10 d. Taučionių 
kaime, Onuškio parapijoje.
Paliko liūdinčius žmoną Jadvygą, dukterį Laimą, brolį 
Vytautą su šeima Lietuvoje, seserį Emiliją ir svainį 
Karsokus, gyv. Saugus. Mass., pas kuriuos velionis, 
1970 m. atvykęs iš Lietuvos, viešėjo 6 mėnesius.

Lietuvių tauta prieš sovietų okupaciją organizavo 
pogrindžio rezistenciją ir laukė tinkamo momento atsi
kratyti okupaci jos jungu. Kai 1941 m. birželio 22 d. pra
sidėjo Vokietijos—Sovietų Sąjungos karas, Lietuvoje 

I įvyko tautos sukilimas. Sukilėliai sudarė Laikinąją Lietu
vos Vyriausybę. Bet. kadangi Lietuvos nepriklausomybė 
kliudė Hitlerio planams, po šešių savaičių Laikinoji Lie
tuvos Vyriausybė buvo nušalinta, Lietuva buvo paversta 
“Generalbezirk Litauen“ su Hitlerio komisaru.

1944 m. Lietuvą vėl reokupavo Sovietų karinės jėgos 
ir atstatė 1940-1941 metais veikusį sovietinį režimą. Tam 
soįvietiniam režimui labai priešinosi ginklu Lietuvos par
tizanai. Tame laisvės kare krito per 60,000 Lietuvos lais
vės kovotojų. Nors ginkluotas lietuvių tautos pasiprieši- 

’ nimas okupantui buvo palaužtas, bet lietuvių tautos rezi- 
' stencija prieš okupantą nesiliovė, nepasibaigė ir tebesi
tęsia iki šiol.

Hoovercraft “Condor I“ veža mus į Jersey salą. Lyja, 
kad net verkti norisi. Automobilį palikome garaže už SL 
Malos “muros“. Laivas yra labai greitas ir lekia virš ban
gų. Užtat jis daugiau purto ir supa. Kai žvelgiu pro lan
gelį į tiesią akiračio liniją, supimas atrodo ne toks smar
kus. Bet kai užmerkiu akis, rodosi lekiame virš debesų. 
Vanduo taško stiklą. Žalsvai pilkas ir skaidrus. Hoover- 
craft nėra malonus laivas. Perdaug laukinis, kai jūra 
nerami. ■

Kelionė į Jersey užtrunka pusantros valandos. Salos 
pakrantė pilna uolų ir seklumų. Saloje jau taip smarkiai 
nebelyja Gal dar pasirodys kada nors saulė?

St. Helier miestelis yra salos sostinė. States of Jersey, 
ir tik Anglijos karalienė yra salos bosas. Atskiri pinigai, 
atskiri pašto ženklai. Mokesčių nėra, ir pajamų mokestis 
yra tik keturi procentai. Dievaži, tai tikras rojus! Tuo 
tarpu mūsų Europoj mokesčiai baigia kiekvieną uždu
sinti.

Senovėje šita Channel salų grupė, susidedanti iš Jer
sey, Guernsey, Sark, Aldemey ir dar poros mažų, priklau
sė Normandijai. Kada Normandijos karalius užkariavo

Žmogaus širdis, tarytum 
niekad nepailstantis apara
tėlis, dirba ir dirba, dieną ir 
naktį, niekada nesustoja. Ir 
taip nuo pat žmogaus užgi
mimo iki jo gyvenimo pa
baigos. Bet ar žmogus kada 
pagalvoja apie -avo širdį, 
kad ir jai reikia duoti pail
sėti? Bet kaip, kokiu būdu?

Sumažink savo gyvenimo 
įtampą, kuri šiame krašte y- 
ra ypatingai padidėjusi, pa
lyginant, pav., su kaimo gy
venimu. Neapsikrauk dar
bais ir pareigomis, viršva
landžiais ar dvigubomis tar
nybomis, siekdamas geres
nio, patogesnio gyvenimo, 
nusižiūrėjus į vietinį kaimy
ną. kuris nematė karo, ne
nustojo savo turto ir niekad 
neposijudino iš savo krašto. 
Toks negali būti mums pa
vyzdžiu. Geriau apsieiti be 
liuksusinių baldų ar balinių

I Per 80% Lietuvos gyventojų yra katalikai. Juos so
vietinis režimas siekia suateistintb Dėl to labai varžo ti
kinčiųjų religinę praktiką, jaunimo mokymą tikėjimo tie
sų. dvasininkų ruošimą, religinių patarnavimų atlikimą, 
žodžiu, visą religinį gyvenimą. Pogrindinė Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika apie tai pateikia labai gausios 
faktinės medžiagos, Maža to, kad sovietinis režimas oku*

Į puotoje Lietuvoje atėmė lietuvių tautai laisvo apsispren-

Simo Kudirkos liudijimas 
Kopenhagoje

Simas Kudirka buvo išvykęs į Kopenhagą liudyti 
Sacharovo vardo Tribunolui (Danijos parlamento rūmuo- » 
se) apie žmogaus teisių pažeidimą Sovietų Sąjungoje, j 
Prieš atsakydamas į teisėjų klausimus, jis padarė tokį 
pareiškimą: j

J
Manoji lietuvių tauta, gaivinama prisiminimų apie į 

buvusią Lietuvos valstybę, kuri gyvavo nuo XIII a. pra
džios iki XVIII a. pabaigos, ir vykdydama tautų laisvo

Britaniją, tapdamas jos valdovu, Jersey salos ėmė pri- i *r tu.r®^ ramų ii svei- 
klausyti Anglijai. Vėliau prancūzams jau niekad netoe-5 neaP2>un *
pavyko jų atsiimti. Jų geografine padėtis yra tokia sau-1
gi, kad laivu sunku prie jų priplaukti: arba atsimuši į! Nereikia skubėti! Kai tik 
povandenines uolas, aitba užkliūsi ant seklumos. Jūra žmogus kur nors skuba, jis 
graži. Aplink uolas vandens sūkuriai lyg verda. Bangos ‘ labai padidina įtampą. Jo 
atsimuša į pylimą, sudūžta į lašus ir savotiškai šnera tarp ■ nervai įtempti kaip stygos, 
mažų akmenukų. Jūrai nusekus, pasirodo tolimi akme- jautrumas padidėjęs, širdies 
nuoti plotai, kaip svetimos planetos paviršius. Nors ir veikimas — taip pat. Tuo
lašnoja, pučia švelnus ir šiltas vėjas. *• atveju širdis labai nuvargi-

{narna.

, . _ _ Sekančią dieną šildo saulė. Visai kaip vasarą. Žmo- Nuovargi*! Jeigu esi iau
. dimo teisės vykdymą, kad sutrypė Lietuvos žmonių painės spiečiasi pajūrio Užuovėjose ir deginasi saulėje, nors pavargęs tuojau pat atsi- 

grindines asmens teises, priimtas Jungtinių Tautų Visuo- i jau rugsėjis yra įpusėjęs. Št. Helier turi įrengęs prie jūros gudk ir pailsėk. Niekad lie
tinėje Žmogaus Teisių Deklaracijoje : sąžinės ir tikėjimo du apskritus didelius baseinus maudytis, kiniuos per pot- Valgyk, jeigu esi labai pa- 
laisvę, žodžio ir spaudos laisvę, bet Sovietų Sąjungos ge- vynį paskandina jūros vanduo. Per atoslūgį palieka idea- valgęs ar susinervinęs. Ge
nocidinė politika labai sumažino ir Lietuvos lietuvių skai- Jus baseinas plaukioti. ! nau pirma pailsėti ir po to
čių. Pagal statistikos duomenis tarp 1940 ir 1958 m. Lie- J ’ palvalgyti. Kitu atveju būtų
tuva yra netekusi 1,276,900 savo gyventojų, tai yra — J Klimatas labai švelnus, nes šildo Golfšromas. Žiemą užduotos 'širdžiai sunkus
apie 30% savo žmonių. .... . . . - - - -

ENKAVEDISTAS —
ŽMOGAUS TEISIŲ 

“ŽINOVAS“

retai kada pasirodo sniegas, kuris bematant ištirpsta, d^bas, iki susivirškintų 
Darželiuose auga palmės, tiesa, tik pietinėje salos pusėje. ĮJ13^38- Yp3® reikia vengti 
Bet tokios palmės niekada neišlaikytų Antwerpėno vėjų sueikraujancio nuovargio, 

iiržalAil, -e r n kada žmogus nepailsejęs,
j * pav., nori pabaigti atkasti
1 O* TT V • 4. 1- 4 .1 V • J 1 X. • V • sniegą ir toliau dilba be po- St. Helier miestelis tun labai daug krautuvių. Karnos jjgj0 Tai labai pavojinga
' čia žemesnės, negu pačioje Anglijoje. Nėra B.T.W. mo- širdžiai! Reikia atsiminti,

DVI KNYGOS APIE 

VYSK. VALANČIŲ

Vyskupo Motiejaus Va-
• lančiaus giminaitis dr. Gri-Valančius parakė dvi atvyksta dau& vienos dienos pirkėjų, kūne grįžta j Ang- 8i0. Senesnio amžiaus žmo- 

__ . _ , i ,, ------ — ----- -—— — Vnrrroc «nio liją ir Piancūzfją ratuoti kaip bitės. Tiesa, bulvės labai, nėms patartina Ištinti savoapsisprendimo teisę, 1918 m. vasaiio 16 d. dėklai avo , rjjOs mokslų tarptautinis, Kny&as.aP’e vy. *. brandos be to ir kitu maisto produktu-kainos (bei ciea- žingsnius ir apdairiai vaikš-
nepriklausomos ir nuo visų ryšių su kitomis valstybėmis ----------- -------- 1 ’žemaiciu Didvsis“ (įstori- di augios, oe to, ir Kitų maisto proauKtų Kainos (Dei eiga žingsnius ir apaainai vaiKs-

1920 m liepos 12 d I ietuvos Respublika su Sovietu Rusi • -v v • c t iir šviesa sutemus“ (Žemai- kaip per kermošių. Malonu tai, kad krautuvėse turistų; Negrauzk pato «avę»! Nie- 
1920 m liepos 12 d. Lietuvos Respublika su Sovietų Rusi- rlu lstoriku. Vienas ju. S. L. -iai Valančius ir valanči-, niekas neapgaudinėja. i kas tiek nesuvargma sndies,

‘kaip paties žmogaus nesu-

Rugpiūčio mėnesį San 
Francisco mieste buvo isto- 'jas

ja Maskvoje pasirašė taikos sutartį, kurios I str. nustoto, 
kad Sovietų Rusija “laisvu noi-u ir visiems laikams atsi
sako nuo suvereninių Rus ijos teisių i lietuvių tautą ir te
ritoriją“.

1926 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublika su Sovietų 
Sąjunga Maskvoje pasirašė nepuolimo sutartį, kurios 2 
ėtraipsniu abi pasirašančios pusės įsipareigoja visomis 
aplinkybėmis gerbti viena antros suverenumą bei terito
rinį integralumą ir neliečiamybę. 1934 m. balandžio 4 d. 
Lietuvos Respublika ir Sovietų Sąjunga Maskvoje pasira
šė protokolą, kurio 1 str. nustato, kad 1926 m. rugsėjo 
28 d. nepuolimo sutartis laikoma pratęsta iki 1945 m. 
gruodžio 31 d.

Bet Sovietų Sąjunga, laužydama aukščiau minėtų 
sutarčių raidę ir dvasią, 1939 m. rugpiūčio mėn. 23 d., 
pasirašydama su nacių Vokietija nepuolimo sutartį, prie 
jos prijungė ir papildomą slaptą protokolą, kurio I pa
straipa nustato, kad “tuo atveju, jeigu srityse, priklausan
čiose Baltijos valstybėms (Suomija, Estija, Latvija, Lie
tuva) įvyktų teritorinių bei politinių pertvarkymų, šiauri
nė Lietuvos siena bus Vokietijos ir SSSR interesų sfeių 
siena.“

Tiškvinskds. buvo išrinktas 
Žmogaus teisių komisijos 
pirmininku.

ninkai).

Knygos bus iliustruotos.
Mūsų viešbutyje viešpatauja griežta disciplina. Vis- 

.. ....... kas tvarkinga ir nustatytų laiku. Jei nepasirodysi punk-
io7«0J1 ga ..ū** leista. tualiai iš ryto prie stalo, tai liksi be pusryčių, kurie čia la-

pagrįstoi 7* .pa.va į*1-1’ 0 bai sudėtingi. Mes tiek daug valgyti iš ryto nesame pratę,
atsiliepe as na pašaipa, pa- reikalin"os lėšos ! Kelnenal J^3 viknai, puse jų yra kitataučiai, kūne visai

Vokiečių laikraštis ”Rhei 
nischer Merkur“

reikšdamas, kad Tiškvinskis.
tikrai esąs didelis žmogaus 
teisių ekspertas, nes Sovie-

Autorius įprašo talkinin
kų: prenumeratorių, įmokė

ti joje yra dirbęs KGB (jų JUS^U $17-$ 18. garbės pre- 
slaptosios policijos) direk-i,numerat°rių — $25-$70, rė- 

I mėjų — $75 ir daugiau.

Taip pat ieško kredito-

toriau? padėjėjų...

nų, kurie galėtų paskolinti 
be procentų kiek išgali pi- 

• nigų bent 2U» metų termi- 
JAV aukščiausias teismas; nu,*« Kreditoriams bus duo- 

patvirtino S. Karolinos teis-J-a garantija.
mo sprendimą, pateisinantį

PASILEIDUSI MOKINI 

GALIMA PLIEKTI

viešosiose mokyklose fizinę 
bausmę ir nustatantį būdą, 
kaip tą bausmę vykdyti.

Dr. G. Valančiaus adresas 
yra toks:

3111 Ettrick Street,
Los Angeles, Cal. 90027

Mokinys turi būti iš anks-'
O 1939 m. rugsėjo 28 d. Sovietų Sąjunga su Vokietija to painformuotos, kad jis’ 

sutarė tą papildomojo slapto protokolo I pastraipą pakeis- gali gauti rykščių į kelnes, j 
ti nauju slaptu protokolu, kuris nustoto, kad Lietuvos'^ kitog bausmės nepagel- nereikalinga?, bet, jiems rei- 
valstybės teritorija, išskyrus mažą juostą, pažymėtą spe- J bės pliekiama tik tada. kai! kalaujant, reikia pateikti 
daliame žemėlapyje, atiteks Vokietijai. j vjsos kitOs bausmės išban- raštišką paaiškinimą.

nemoka angliškai. Valgis ant stalo atnešamas karštas, 
lėkštės pamainomos greitai, nereikia laukti.

Jersey yra savotiškas mišinys angliško su prancūziš
ku elementu. Vietovių, gatvių, vilų vardai parašyti pran
cūziškai, bet ištariami angliškai.

(Bite daugiau)

valdomi jausmai bei jo juo
dos. neramios mintys. Pav.,% 
kai ‘jis gailisi ką nors nevy
kusiai pasakęs ar padaręs, 
iš graužulio negali užmigti, 
vartosi dejuodamas ar net 
pro sapną iš rūpesčio klai
kiai baubdamas. Nevalia 
per daug rūpintis ir dar šei
mos narių į nerimą vesti. 
Neramias mintis reikia nuo 
savęs vyti šalin kaip juodas 
muses. Atsimintina. kad tik
roji blogybė šiuo atveju yra 
ne kažkur už tavęs, bet pa
čiame tojvyje, — tai tavo pa
ties blogos ir širdį kanki
nančios mintys!

A. Gerutienė

LITHUANIANS IN 
AMERICA

Tai dr. Antano Kučo pa
rašyta ir Lietuvių Enciclo- 
pedijos leidyklos (393 W. 
Broadway, So. Boston, Ma.. 
02127) ką tik išleista 394 
pu-lapių, 19 iliustracijų, kie
tai įrišta, su P. Jurkaus ap
lanku knyga, kurios kaina 
— $6.00.

Tai pirmoji tokios apim
ties knyga apie Amerikos 
lietuvius anglų kalba. Ji tin-

Imlcit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knyaą

TERORO (K VERGIJOJ
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyto 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose

ĮSIGYKITE
ŽURNALISTIKĄ“

Lietuvių Žumailstų sąjun
ga išleido 291 puslapio kny
gą “Žurnalistika“, kuri įdo
mi ne tik norintiems bend- 

kentėjo ir žuvo m(toą radarbiauti, bet jau ir rašan-
Fizinė bausmė turi būti kama dovanoti kitataučiam.! broliai, seserys, giminšs ir

...........t—---------- -r-------- a otinga. bet teismas aiškiai Be to, tėvai ją turėtų nupirk-j Knygos kaina — jįym^n^1ūsu<^aud^>dar-
nustato, kad “Vokietijos Reicho vyriausybė atsisako save pakviestos kitos mokytojas nepasake to protingumo ' ti vaikams, kūne nebemo a- _ . buotoiai. Kaina $6.00.

teritoriją, minimą 1939 m. rugsėjo liudytoju. Tėvų sutikimas, laipsnio mtnviškai, 1 — *------

1941 m. sausio 10 d. Maskvoje Vokietija su Sovietų į>’tos Įr nie^?
Sąjunga pasirašė dar vieną naują slaptą protokolą, kuris Bausmės stebe i un u i

pretenzijos į Lietuvos
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WORCESTERIO NAUJIENOS vietinė publika dar vaišinosi 
ir šoko. Buvo svečių ir išap- 

i linkinių vietovių. ,

AIDAI“ APIE KNYGĄ 

“GANA TO JUNGO“

Praeitį prisiminus Į O kas dainuodavo anuo 
'me'? Arto lėliai, kaimo ber-

. , . . x v - ”Gana to jungo“ yra pas-Aplamai, koncertas bwro kutinž KiproJ

Jonas Bernotas

cester 
nuo
buvo linksmiausi laikai, tuviai daugiausia lošia kor 
Daina skambėjo visur —į- tomis ir politikuoja, 
vairiose sueigose, kur buvo
bent 5 vyrai, ten bu. o ir dai- ■ Mirė
nų bei muzikos. į

I Paskutiniuoju metu mirė 
Gyvavo didelis apie 100 šie lietuviai: Petras Daučiū- 

asmenų pučiamųjų instru- ras 5S m., Albertas Luko- 
mentų orkestras fbena. ). ;jūnas, 57 m. Alena Platu
mam vadovavo Jurgis Našu- kvtė . Tamkienė. 51 m.. Jur
gaitis, Juozas Venslauskas g.js Karsokas. Antanina 
?r Jurgis Bliūdžius, kuris, Marčiulaitienė. Alena Vi- 
gyvendamas Millbury. dar oekaitė - Repšienė.
r šiandien tebeekaito Kelei-i , „ . .

J. Krasinskas

NEW BRITAIN, CONN.

HARTFORD, CONN.

Keičiamu “Tėvynės Garsų“ 

laikas

Nuo lapkričio 2 d., perei
nant į normalų dienos laiką, 
pakeistas ir ’Tėvynės Gar- 
ni“ lietuvių radijo valandos 
transliavimo laikas. Iki šiol 
toji radijo programa buvo 
girdima nuo 4:15 vai. po 
pie‘ų iki 5:15 vai. po pietų,

Žurnale “Aidai“ š. m. 
rug ėjo mėnesio numeryje 
yra išspausdinta ilga tos 
knygos recenzija, kurioje 
tarp kitko šitaip rašoma:

“Berods, dar niekas ligi 
šiol nėra taip išsamiai apra
šęs nepriklausomos Lietuvos 
kūrimosi sąlygų šiaurinėse 
jos srityse, kaip tai atliko 
K. Bielinis. Lygiai įdomu 
patirti ir tai. kaip buvo ver-

dabar suka galvas, ieškoda
mi priežasčių, kodėl visa tai 
įvyko.

Areštuoti du vyrai :John 
R. Villarbia, 42 m., — jos 
testamente num.Ąytas pa- 
veldėjojas, ir Nael J. Dale,; 
44 m., — mokytojas. Abiem 
paskirta po 250,000 dolerių 
užstato.

Prokurorui aitimi sluaks- 
niai prasitarė, kad esą įvelti 
ir keli gydytojai, o namuose 
ją lankiusi vizituojanti slau
gė dabar tyli dantis sukan
dusi.

Senutės testamentą sura
šė apygardos prokuroro' 
žmona... Specialiai sudaryta 
grand juri dabar bando i& 
vynioti painų įvykio kamuo
lį ir surasti siūlų galus. Vie-

Kai miestas rengdavo pa-, 
radus, kviesdavo ir tą lietu-Į 
vių orkestrą. Kai jis žygiuo
davo mie to gatvėmis, už- 
traukda?o lietuviškas melo-
dijas — Noriu miego, Ant k® spalio 11 d. šv. Andne- 
kalno karklai siūbavo, Sė- -J?}’5 lietuvių parapijos sa- svaitės
jau rūta, sėjau mėtą. - tai. TO* P“*’J ,^"cerk G„n» kad ™rtiio n 
rodos, žemė drebėjo. Publi- Pa ,.'s. l'-^ono' Rart rartnn "
ka, stovėdama ša'igatvįuo- komp. Juliaus Gaidelio va-
se. keldavo dideles ovacijas, dūsaujamą vyrų sekstetą.

Puikus koncertas

LB New Britaino apylin-

čiamasi bent trijų okupa-
o dabar bus nuo 2 vai. po cijų sąlygomis, ir tai, kaip na tik aišku: pinigai — gal- 
pietų. Be to, ir radijo valan- apačias“, savivaldybių į važudžiai ir Dėdės Šamo 

organizavimu, buvo kuria
mi nepriklausomo gyvenimo 
pagrindai“.

d a sutrumpinama pusiau 
Tad žinių, pranešimų ir

muzikos per lietuvių radfją 
dabar klausysimės tik nuo 

. 2 vai. iki 2:30 vai. Tokia ”K. Bielinio atsiminimai 
yra simpatiški tuo, kad au-

žemėje.
Stasius

TAI BENT RINKIMAI

i /

Laikas bėgo. Muzikantai T Konce/o pradžioje LB 
I paseno, dirigentai išsiskirs- ^ew Britaino apy linkės pir 

/ t Vn.-nb.n>;o mininkas Vincas Vilčinskas

Neseniai Turkijoje rinko 
parlamentą. Rinkiminės ko
vos metu buvo užmušta 18 
ir sužeista apie 500, kuriuos

torius pasakoja paprastai, 
be pretenzijų, bet rūpinasi 
tiesa“.

i1
“Kas dar nėra įsigijęs. | teko gydyti ligoninėse, 

turėtų į-igyti. O jei knygos-
, laida butų išsemta, reikėtų 

A. a. Antano Škudzinsko -os an(ro leidimo“.
Lietuviui
sudėjo:

Gaila, kad radijo progra
mą tenka trumpinti.

Jonas Bernotas

AUKOS LIET. FONDUI

— Maiki, tu man esi mi-jčius didėja, ir nutautėjimo: tė (J. Našukaitis išvažiavo . . . .........................
navoje-, kad šiemet decem-i vyksmas greitėja. H Detroitą, J. Venslauskas ^usninkusius supažindino su. atminimui Įamžinti
bėrio mėnesį Pietų Ameri-j ! mirė)... baigė dienas ir or- ">• Gaideliu .r jo sekstetu. • 1- ondiutukstantinę Mes pranešame, kad Ke-

i c v t t j • ij P° $25 — Brocktono LB;]ejvis dar turi tos knvgos
šaulio' lietuvių jaunimo va-i žūsta dėl to, kad nėra mūsų ! . veltst«as Pinainavo 14 apylinkė, V. ir E. Sužicdė- maŽ9 kieki. Gavus $5.00, ji j
ka“ “koš’ A w tikr^ X:namuose parėdko. Mano' tVorcesterio kolonija ne- ’lamų: Balnok teveli Pa-;,jai, A. ir J. škudzinską!, tuoj bus pasiusta užsakytai

‘“J V„ Į laikais nenorintiems viežlv- buvo didelė, bet turėjo net Part!> Nemunėli, Ruduo. |ALIAS Rostono skyrius, J. ;ui ‘bokams būtinL^Z Sto CH^SdZ^-Tchorus, Sv’. Kazimiero pa- Mėl vos akys Pien?. Ke io-'irRasiai, Bostono LB apy-,J“'
nZltams - tėvas bernui įkirs- rupijos choro vedėjai buvo “'^min^i buvo “7h. n • , r „• TURTINGA KALINE

davo pančiu skersai kelnes, Povilas Čiurlionis, A. Viz- • 1 ‘ £ °| Po $20 — D. ir L. Lzbic-j
o mergai išilgai undaroką, minas. J. Cižauakas, J. Že- s?tlkta dama Nemunėli, ku- kai, J. ir S. Stašaičiai. ; Kaip praneša New O 
ir nasidarydavo narėdkas mataitis h- kt. |n <lau« kam trauke asara5-. Po $15 - S.B.L.P. drau- no policija (Louisianos

Skaitykite 
šias knygas

J

koje yra ruošiamas viso pa-i — Ne, Maiki, lietuvybė ke tras. , nanamavo r u- v • i? o •• a- •- • .» . .. ..
,. ....... •___ •___ - sr,.*- i uzeKsieias pauainavo anvlinke. V. n- E Siiziede- aa ! Lietuvių literatūrai MtorL

r, T tomas (Nuo Mažvydą
į iki Maironio), prašė Pranai
Naujokaitis, 606 psl., kaina

Į $10.00. Tai pirmoji dalia kt'
Į tūrių tomų Lietuvių literato-

Kaip praneša New Orlea-įros istorijos, kurią autoriui
pasidarydavo parėdkas maitaitis ir kt. I11 ro Mo — S.B.kr. (irau- no policija (Louisianos v.).»užsakė parašyti Lietuvių

vi«am amžiui. Ana, mano r v T- gija. P. ir L. Šimfkai, A. ir G. 83 metų našlė Edna Halbe-ĮFondas. Čia surinkti kone
-Ten tėve bus ne vaka-Į močia irgi nenorėjo tekėti Aušrelės chorui ’^ovavo1 ’b^T kyti "dviej^ vyra^užrakiita

i-uškos, bet nmtas jvainų užmano tėvo ir rengėsi net Jonas Dirvelis. Mainai- Knr bakūžė sama- v rt . S1 . PJ vyių uzraKima
kraštų lietuvių jaunimo kon-i nuo altoriaus pabėgti. Tai, ........ a riivKia ž Kuodziai» B- ,r t Gahmai. kambaryje savo namuose.
gresas. Jame bus aptarti Iie- amžiną atsihr
tuviški jaunimo reikalai: rakino abudu 
jaunimo organizacinė veik- į vieną svirną,

šokti po palme kraipašlaunį 
ir išgerti indėniškos gyva
tinės?

la, lituanistinis švietimas ir» kai paleido, tai viens kitą
klubo , K. Šimėnai, E. Cibas, 

' Micfkūnas, A. Lileikis,

j- i r on
i- visi mūsų literatūros pradi

ninkai, su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės 
spaudos kūrėjai. -y

MES VALD/Šlir >7 
ŠAULĮ, parašė. i

C. įsilaužę pro langą, kai gavo nas, I tomas 268 pet, U Wk 
G. nusiskundimą iš draugė-, i ^48 psl. Kiekvieno tom©švietima is, okupuotos Lie-? apsikabinę is džiaugsmo Marijona Jab- Visoms dainams pianinu. ——nusisKunuimą is urauge ,»--7

tuvos dabartinė padėtis, verke, ir paskui zgados vi- vede Jat>.ak nav >at k‘ j j Ivaška. S. Galdikiene, V. kad jai neleidžiama parima- įkain* $4.00.
jaunimo isi jungimas į mūsųi9a9 kaimas pavydėjo. .lonskytė - Meakiene. I GaideUs ‘ ‘ į Mačiulienė, J. Leščinskienė, tytj su šeimininke. Išlaisvin-Į Pasakėčios, pagal Krylo-
politinę Veiklą, glaudesni Į _ _ _________ _ ' Vvrū chonii vadovavo ji ‘ ’ Į J- V. ir D Eiki- ta moteris patalpinta ligo- vą— Vytautas Petraitis, 217
asmenį -ki viso pasaulio lie-! —Tu, tėve. pasakoji dar 2(ra<^ait!s 0 ^3^ vėl' Pabaidoje vėl I.B anvl. i "ai .B„M?rtįnkje,!ė’ *?• ?al' minėje, o valdžios atstovai psl., kaina $3.00. 
tu.ių jaunimo ryšiai ir kova.beveik apie baudžiavos lai- .komunistų, — Jonas pirmininkas V. Vilčinskas! !e,ne’ ?'•" B- BTv",v‘i
su nutautėjimu. Tokiais ar kus.'kurie jau seniai praėjo, tadsknin Umnozitorini ir| Adamkaitiene. M. Vatka,'
panašiais klausimais bus vi-
sa eilė paskaitų, o prie to,
žinoma, ir pramogų bei iš-

— Nu, tada reikia daryti i choro dirigentas buvo m. n -i 
— Tu, Maiki, čia man pri- moderniškai. Jeigu važiuoji 5 Rinderis ir kt. šis choras, p g ę* 

šnekėjai, kaip koks karahel- į^mimo konpe^ tai va-jtn-.mpiausiai teveikė. | Po ,iiriecntas
ninkas, rodydamas savo ta- ziuok. Is lietuviuos kasos . . ir sekreto Minininkai buvo

’ * apmokėsime tau visą kelio-, šiandien tik profe mnalai ... . , . .
nę, bet grįždamas parsivežk-dainininkai bedainuoja spe- Payais,n ’.Z c-nial!! ūz an- liltuvišką pačią ar’krą! Ki- di liuose koncertuose. Kitur dz;ais' 0 JH! dar Pa(’a=aa'‘>-
• 4 sr 1 • sr _ * t 1 • ta ♦ . • v*

SVARBUS PRANEŠIMAS

vorą. Bet. man rodos, kad 
iš tos visos tavo litanijos yra 
veita apmisljti tiktai toji 
jaunimo glaudumo tajemny taip — pašol von iš mūsų dainų nebegirdėti.
čia. Vot, čia tai yra rimtas; a^« & to, jeigu norite iš- 
reikalasj laikyti per amžių amžius

I žemaitiška lietuvybę, tai (^7 • * g • i y • x

Bostoniečiams išvykus,

i' -• -kg/. •/

— Visai nesuprantu, ką 
tuo nori pasakyti?

reikia ruošti ne kokius ten j 
kongresus ar giesmių šven-. 
te?, o viso pasaulio lietuvių'1 
bernų ir mergų turgų...— Ir ką tu suprasi, būda

mas neženotas! O aš noriu -
tau ir visiems mūsų prie- — Matau, kad tu- tėve, į:* ta • • _• • i-ji _ ___ <• .i__i_ • rior no vicicsfai į-asmaonrin-dar ne visiškai išsipagirio

jai. ir nukalbi tikrus niekus.

— Vaike, Amerikoje už 
naujas idėjas duoda didelę 
nagradą. o tu nenori mano 
misijų klausyti net už dyką. 
Tada — gut bai!

DOSNAUS ŽMOGAUS 
PAVYZDYS

sėdoms išvirozyti, kad, gei 
džiant šioje ar kitoje kont-» 
rėje išlaikyti lietuvybę, rei
kia lietuvišką jaunimą taip 
suglausti, kad iš to būtų dar 
daugiau lietuviškų baltokų.
Znocfiasi. reikia suženyti.
Ar dabar supranti, ką my- 
ninu?

— Tai, tėve, nėra taip pa
prasta. Ne visada jaunuo^ 
liai tėvų patarimų ar pagei
davimų klauso, šiandien 
kiekvienas pats laisvai pa
sirenka sau žmoną ar vyrą
ir nebūtinai lietuvį ar lietu-Į šitaip paskirstė: Tautos 
vaitę. O ypač sunku ištekėti Fondui, Bblfui ir Keleiviui

ŽIEMOS EKSKURSIJA J LIETUVĄ
išvyksta 1975 m. GRUODŽIO 19 dieną ir 

grįžta 1976 m. SAUSIO 3 dieną
U BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina 895 dolerių
(Į šią kalną įeina bilietas lėktuvu, pirmos k>asės viešbutis 
ir maistas)

Prie Mos grupės galima jungtis ir iš kitų miestų su papik

už rimto lietuvio mergaitėm, 
nes berniukai dažMatariai

Labai senas Keleivio skai-. 
tytojas John Passick, gyve-j 
nantis Hoquiam, Wash.. at-[ 
iuntė $85 čekį. Tą sumą jis

po $25 ir Bražinskams $10. 
Nuoširdžiai dėkojame už

dairosi į kitatautes, kartais* auką Keleiviui, o kitos .įstai- 
net karjero? sumetimais. | gos pačios padėkos, gavu- 
Dėl to ir mišrių šeimų skai- sios joms skirtą sumą

VIRTŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVftLVOKITE!

1971 metais kelionės į Lietuvą prasideda BALANDŽIO 

mėnesį. Kaina — nuo 9645.00.

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR. Kreipkitės į:

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Beutan, Mass. 02127

393 West Broadvay, P.O.Box 116 

Telefonu: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

IDačvs, S. ir D. Šatai, V. ir 
V. Gaveliai. J. Mikalauskas,
L. ir G. Adamkaičiai, Jr. 
Dfcbrila, I ir E. Manomai-j 
čiai. A. ir A. Januškos. A. ir? 
G. Bačiuliai, J. ir Z. Ulpai,’ 
A. ir G. Danasai, V. irG. 
Margaičiai. V. Kubilius, Ed. 
Eitas, P. ir J. Renteliai, P. 
ir S. Jančau kai, V. ir E. 
Austrai, A. ir -J. Čereškos. S.
«r I. Gimbutai, R. ir R. Brič-

įjkai, B. ir R. Veitai, M. ir V, 
Žiaugros. P. Juozapaitienė, 

j A. ir V. Gimiai, F. ir V. Iz-f 
bickai, R. Veltas, A. And
riušienė. T. K. Taftan, A. 
Keturakis. L. ir Č. Kiliuliai, 
A. Mažiulis. V. ir J. Lend*
raičiai.

Po $5 _ p. Nikolskis, O. 
Vilėniškienė, J. Jakulis. Mr 
ir Mrs, G-ever, P. ir J. Pilka
piai. P. Kalvaitienė. A. Va- 
kauzienė, P. Žičkus, T. Stan
kūnaitė, V. ir S. Stelmokai, 
T. Janukėnas. H. ir M. Gi
neičiai, F. Zaleckas. Griga- 
navičiai. H. čenas, V. ir J. 
Balčiūnai, J. Kuncaitis, J. 
ir A. Vieškalniai, J. ir E. 
Valiukoniai. U Švelnia, L. 
Lendraitis, R. Budreika, K. 
Vasiliauskas, A. ir S. Baltu-Į 
liai. !

Vellionio šeimas ir Uetu- 
i viu Fondo vardu nuoširdžiai 
dėkoju.

L. F. atstovu

SIUNDANTIEMS DOVANAS GIMINĖMS 

LIETUVOJE ir SSSR

1. Dovanų erantimu rublių cartifikatų 
būdu sovietų valdžios nutraukiamu nuo 1975 flk 
gruodžio mėn. 22-siot dienos.

2. Automobilių ir kitų dalykų pirkimu dovanoti 
giminėms Lietuvoje ir SSSR taip pat eustabdofttad 
po 1975 m. gruodžio 22-tiot dienu.

3. Po tu datų bu leidžiama siųsti tik pinigUSf 
išmokėtinus rubliais, atskaičius30% 
mokesčių.

4. Kiekvieno prafereneinio rublių eertifBorto kaina 
dabar yra $2.75.

5. Automobilių kainu tokiu:
ZHIGULI VAZ 2101 kaina $3542.00 
ZHIGULI VAZ 2102 ” $399500 
ZHIGULI VAZ 2103 n $4147j90 

ZAPOROŽETS ZAZ 968 AE $2706.00
Padarykite giminėms malonumą ir skubėkite 
duoti savo užsakymu DABAR!

TAI YRA PASKUTINE PROGA! 
Skubėkite su užsakymais ir persiuntimais į

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUB (tarp 2$ ir 27 g-vėa) 

NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel. (21$) — 685-4537

I

. • « *
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Vietinės žinios
Posėdis sn Peiktojo kanalo 

valdžia
Du rūpesčiai vertė lietu- bicingesnę mintį. Būtent, 

vius ieškoti pasimatymo su pasiūlė, kad 5-tasis kanalas 
5-tojo televizijos kanalo va- savo lėšomis įsivestų naują, 
dovy be: pasiskųsti dėl ne- pastovią, savaitinę pusva- 
vykusios pabaltiečius vaiz- landžio progiamą vien til 
duojančios programos, ro- etninių grupių reikalams 
dytcs rugsėjo mėn. pradžio- Tas programas turėtų pa- 
je, ir pasiūlyti, kaip panašūs kaitomis paruošti patys ti 
ne usipra imai galėtų būti etninių grupių atstovai, sto- 
isvengti ateityje. į ties tam reikalui apmckam

Posėdis, tegautas Bicen-i* pilnai aprūpi-
tenmal komiteto iniciatyva, jnaral; Pastaraslst rerkalavi- 
jvjko š. m. spalio mėn. 15 buvo paremtas tuo mo- 
d. Lietuviams atstovavo dr. ‘y™, kad geras programas 
Algirdas Budreckis. Alek- apie lietuvius arba italus)
Sandras Chaplikas, Mykolas te«a-? I;a™os l ‘!k z™°-
Drunga, Algis Dumčius, Ro-'f1?’ ’^is lietuvių (arba da
mas Šležas Birutė Vaičjur-IW.K/venimą nuodugniai 
gyte ir Irena Veitienė. Tele-i V?z!sta- 0 kas( JI Kūriau pa
bijos kanalo vadovybei at-;^?; ?e(™ Pat5 lletuv,s
stovavO patsai stoties prezi-iCa lta,as‘ • ( . .
dentas. produkcijos mene-Į Pasiūlymas sukėlė gyvas ptotls galėtų pateisinti etni- 
džeris ir abu "Boston Lega-. diskusijas. Stoties atstovas;11^ programą — tai valdžios 
cy“ serijos prodiuseriai. Po-! Paul La Camera klausė, ar j reikalaujamas "community 
kalbis trako beveik tris va-[stotis neįžiebtų kontroversi-iService“. Televizijos parei- 
landas. | ją lietuvių tarpe, jei pasam-’ gūnai aiškiai davė suprasti.

lietuviai isVriti ' <tytų vieną kurį asmenį at- kad jie nesileistų giliai į ne
kavo minėtą programą, ku
rios lietuviškoji dalis, visų 
atminties atšviežinimui, bu
vo čia pat pademonstruota.
Stoties vadovybė įdėmiai .
klause i jai daromų Pri®'i būt priimtinas P®ms reikia teikti ypatingą ,
kaistų, dažnai gindamasi, | Ku"8 »ntų priimtinas f " «*,
tet is esmės vis tik sutikda-jar V’S rioTtoį,^ etnFnfe ^pė^! , Pe.tr0 
ma, jog lietuvių nepasiten-. daugumai) Bostono italų isoaniškai kalbantie- fkautų M'Kanlzacijos jkūre-
kinimas turi pagrindo. Sto-visuomenes nariams. Į tai '“P®”“*®' Ka‘l’a”t,« JOj veikalas "Lietųvtekoji
tis teisinosi, kad laiko ir lė- buvo atsakyta, kad nore kai J* { skautija“ jau atspausdintas,
šų trūkumas trukdė jai dar-‘ f™ lietuviai gal ir būtų a aI/, ? ši didelė 824 puslapių dai
bą geriau atlikti. Lietuviai I nepatenkinti tam tikru pa- te?kti vai jš,eigta knyga .]jugU
pabrėžė, kad. jei programos fkynmu, protingesnieji vis “ ,a "er^„ įSJ! raota daugybe nuotral,kų iS
vykdymą nuo pat pradžios tik «ipi™tų, kad stotis ne- • Įotau budi storis ,,ietuvių gkautjįkoB vejk]
ligi baigmės būtų sekęs su Į S* l£ ir : bei daug organtatci-

arlimai j  » .,*••_ ivpdiinn nmfrran

«tinių mažumų, ir nebūtų pa- Kviečia Skautininkų 
* grindo kai kurias iš jų vi

sai atmesd. Jei jos visos ro-,
tariniu būdu ir lygiomis iš
jungtų. tai kiekvienai tektų 
labai nedidelė našta — tik 
Ivitjų ar trijų programų pa
rošimas per metus. Stoties 
Atstovai atvirai pasisakė, 
<ad, jei juos spaustų visos 
os grupė* — ne vien lietu- 
iai, tai būtų žymiai dides- 
ė galimybė tokią pragram? 
vesti. Be to, davė suprasti, 
ad tekio spaudimo iš kitų 
au esą. Iš kitos puses, nuo- 
rąstavo apie dvidešimties 
irodiūserių pasamdymą!

Tai privedė prie paties 
unkiausio klausimo — fi- 
•anfinio. Televizijos vado- 
ybė pabrėžė, kad jai rei
dą atitinkamo pateisinime 
iūlomai programai. Geriau 
ias pateisinimas — pelnas 
3et abejotina, ar iš etninės 
nogramos ji realizuotų pel- 
įo. Apjkaičiuota, kad pa- 
enkinamo pusvalandžio pa
rošimas galėtų kaštuoti 
5,000 dol. (Lietuvių atsto
vai su savim atsinešė dešim- 
i galimų programų pavyz
džių).

Kitas pagrindą?, kuriuo

BALFUI AUKOJO

St. Augonis — $25.
Po $15 — Br. Kriščiukai- 

tienė. St Martišauskas ir O. 
Vilėniškienė.

♦ •i v -4- • u 4. Br- Paliulis — $10-
suomenę atsilankyti į Petį o Aukotojam reiškiame nuo- 
Jurgėlos, Lietuvos skautų ši|dži, padėką. 
oiganizacijns jkūl ėjo. kny- Būtu kilnu, kad nė vienas 
gos Lietuviškoji skautija“ lietuvis neliktų skolingas
pristatymo šventę, kun į- sav0 vargstantiems broliam, 
vyks s. m. lapkncio 16 d.,’
sekmadienį. 3 vai. popiet! Balfo skyriau* valdyba 
Tautinės S-gos namuose.
484 E. Fourth St., So. Bos-. Svarbu* Aito. posėdis 
tone.

Programoje dr. Jurgis. - ~ „
Jimbutas supažindins su,/.:^ v.a^*n.Y.a^’. So. Bostono 
eikalu, o, be to, .turėSime • Lietuvių Piliečių d-jos patai-

u ogą pirmą kartą pamatyti 
Romo Šležo garsini filmą iš 
ių metų Gintaro ir Ąžuolo 
aunųju skautų vadovų sto
vyklų. Šventėje dalyvaus ir

Bo tono Skautininkų Ra
movė maloniai kviečia Bos
tono ir apylinkių lietuvių vi-

ats autorius, su kuriuo bus j 
domu susipažinti bei pasi

kalbėt.
Kviečiame visus gausiai 

atsilankyti.
Rengėjai

I. Nenortienės paroda 

New Yorke

lino? Nenortienės emalio 
kūrinių paroda buvo lapkri
čio 1-2 dienomis Kultūros 
Židinyje Nevv Yorke.

Atsikebkime!

REIKALINGAS

darbininkas Įvairiem 

Geras atlyginimas i.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj

. . . J . i J stoties WLTN, 1360 ki-
Arto valandos. Kreiki* \\._ lOCĮ&g j, g stoties FM, 
Blinstrub. 7X0 V. ra. Morrissev'. 1OI.T mc.» veikia Sekma'lie*

Blvd.. ftH-rcheslvr. lei. aS2.-5«oi Bi“ ‘ 3 vR1
ną. Perduodama: Vėliausių 
piisaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dag
ios ir Magdutės pasaka.jaooesoocw3coo&

Ki} tik g

ilgi
lietuviu visuomene

da rhams. 

patogios

(42)

aveme

Pėdos mirties zonoje
Trečiadienį, lapkričio 5 d.: Sibiro katorgininkės ir so.

Į>ose šaukiamas specialus 
Alto? posėdis. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

A. Keturakis,

sekretorius

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais ii 
stoties VVBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

Ar skaityt®5?
Lietuvis savo tautoje, vals*

vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina $30.

Sukilimas Lietuvoj suve*! 
renumui atstatyti, ib krmen.j 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos r.epapra tas pa
siuntinys ir Įgaliotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, c-S2 psl., iliustruota. 
Įrišta, kaina $15.00. I

Raudonojo arklio vasara,!
romanas, parašė Edvardas L 
Cinzas. 312 psl., įrišta, kai* 'S 
na $6.00.

Rudenys ir
I dalis, parašė 
ranauskas,
— $6.0o.

Pagairė, premijuotas ro-; i 
manas, parašė Jurgis Gliau-i* 
da, 270 psl., kaina $4.50. • *
Lietuvių Darbininkų Drau- j •

350

!
pavasariai, ’

Albinas Ba-! 
psl., kaina

Biznio reikalais kreiptu | 
3a1iic Flcrists gėlių ir dova* 
nų krautuvę, 502 Ė. Broad- 
way, S o. Bostone. Telefo
nas AN S-04S9. Tea gauna* 

ir ^niAivla

gija New Yorke. 104 nsl.. ■t
1Spalio 25 d. Jaunimo kau- tybėje ir visuomenėje, para- didelio formato, daug iliust- 1 

kių vakare per klaidą šukei-, gė Stasys Barzdukas, 258 racijų, kaina $3.00.tovauti visiems lietuviams? pelningas ”community ser-
At nebūtų jai priekaištų, rice“ programas jei negrės- fjn Hetpalėius pra^u .kam-lpgl kaina $6 00 
kodėl pasikvietė tą. o ne ki- ‘M leidimo naudotis oro ban-i, ._A. nmo IP 2’ ’
tą? Pats būdamas italu, La praradimas. O vai-j
Camera garantavo, kad ji- džia į-akmiai nurodo^, ku-i 

tokio žmo- lioms ”community“ gra-1

binti telefonu 825-9588.
Antanas Matjoška 

Lietuviškoji skautija

fusipažinęs asmuo, jisai bū- tuvis didžiulės televizijos J liotmzhi Jbctn ai* i Veikalas, kuri išleido Lie
tu galėjęs rengėjams duoti' rtoties tarnyboje, negu joks ’ /; tuvių Skautų Sąjunga, yra
naudingu patarimu ir padė-! tfkaip šiuo metu yra), ir kad, Vienok televizijos parei-skoningos išvaizdos, daroj 
ti išvengi kai kurių* klaidų.; kai yra tokia proga prasi- gūnai skatino nenusiminti, j gerą įspūdį ir turėtų būti į- 
Todėl ir buvo Įsakmiai pa-skverbti į plačią dėmelio Išsitarė, kad kai kurie iš jų Įdomus visiems mūsų visuo- 
si^lyta, kad ateityje, ruo- f areną, patys lietuviai nu- patys remia idėją, panašią ’ menės nariams, kuriems rū- 
£i4nt kitų etninių grupiųjstums savo vidaus kivirče- į lietuvių pristatytąją.^ Ste- pj lietuviu jaunimas bei jo 
programas ”Bortori ĮLega-Jius į antrą vietą. ven Schlow pasisiūlė 5-tojo •—
ci*‘ serijoje, ren-rėjai arti-j Buvo sustota ir ties klau- kanal° v«,<’vyb«» ‘arP«. 
mbu bendradarbiautą gą sjmu; o kokioms etninėms J’.ag,t,J??.-,. ?)et. P38181“1® 
tos etninės grupės korr.pe- grupėms (neskaitant lietu- Pat? padėti lietu.uams sura- 
tentingais asmeniniu. nią) turėtų toji savaitinė formalią peticiją, kun 

Kaip žinia, ta pačia proga programa tarnauti? Bosto-™,ka a,
lietuvių atstovai iškėlė am- ne esą apie 20 dailingų tau-telydi ' biJ-

nio kategorijomis. Davė vil
tį, kad, pasibaigus dabarti
nei ”Ek>?ton Legacy“ seri
jai, yra šiokia tokia galimy
bė prastumti nuolatinę etni
nę programą. Tuo tarpu ra-

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON

Kelionė: 6naktys Vilniuje, 1 dienos išvyka Kaune, _ ..... . .
1 f kur autikftim N MrfJ 1^° lietUV1US SUSid^l SU kl-3 naktys Vienoj (kur sutiksim N. Metus), J fnmia mn4Mtnrtm4a ir Veik«
4 naktys Muenchene 

nuo gruodžio 22 d. iki sausio 5 d.

tiktai $969

Ekskursija išvyksta su Lufthansa Kompanija ii Bostono
ir New Yorko 

r i
‘ Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 

kreiptis j

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 Wkifte Oak Road 
Nonton, Mass. 02168 
TsL (817)-989-1190

arba

Galazy Tour dk Travels 
141 Linden Street 
Weiletley, Mase. 02181 
TeL (817)-2S7^802

Praiome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 
ap|ankyti Lietuvą per šventes

Ie
tomis mažumomis ir veikti 
bendru frontu. Be to. skati
no kreiptis ne tik į 5-tąjį ka
nalą. bet h* į kitas stotis.

Posėdžio dalyviai lietu
viai, manau, buvo dėkingi 
stoties vadovybei už tai, kad 
ji su jais leidosi į ilgas ir de- 
tališka? kalbas. Buvo gali
ma justi, kad mūsų prašy
mas nėra laikomas belai
džiu. Man asmeniškai kilo 
mintis, kad jei mes, Bostono 
ir apylinkių lietuviai, pajė
gėme užsukti tą ratą. kuris 
ilgainiui ištraukė Simą Ku
dirką iš bolševikinio kalėji
mo, tai kaipgi mes neįsteng
sime išgauti "lockos“ iš ša

organizaciniai pasirei?ki-
mai.

Mirė J. Strazdas

Spalio 9 d. Cape Code mi
rė Juigis Strazdas, nepri
klausomoje Lietuvoje buvę? 
mokytojas ir mokyklų in
spektorius.

Liko liūdinti žmona Ele
na, sūnus Virsrilijus ir duk
terys Vida ir Palmira su šei
momis.

Visiem artimiesiem reiš
kiame gilią užuojautą.

Mokyklose nėra ramybės

Bostono mokyklose. įve
dus prievartinį mokinių ve
žiojimą ir maišymą, nera
mumai nesiliauja. Daug mo
kinių visiškai nebelatdco 
mokyklų, ir kartojasi baltų
jų susidūrimai su juodai
siais, nors mokyklas sogoja 
šimtai policininkų.

Spalio 27 d. So. Bostone 
vėl buvo demoTfetracija 
prieš priverstinį mokinių ve
žiojimą. Demonstracijoj da
lyvavo apie 10.000 žmonių.

Pašiurpo mano velnias,
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelės, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50, 
kietais — $4.00.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas, 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10 

Mano žodyną*, Richard 
Scarry. daugiau nei 1,400 
spalvotų paveikslų iš įvai
riausių sričių ii kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įriskta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

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

Paguoda, Bronio Railos 
aVmirksnių III dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25. 

Lietuvių išeivija Amerikoj, 
parašė Stasys Michel?onas, į

Susiai iliustruota, 500 psl., 
ina $4.00.
Amazonės džiunglėse, ro

manas. parašė Jose Eustasio i 
Rivera. vertė P. Gaučys. 355 
pel.. kaina $6.00.

Vytautas tho Great Grand 
Duke of Litbuanlu by dr. Jo* 
sepk B. Končius, 211 psL. 
psL. kaina kietais viršeliais

Timsless Litbaaaia — pa
buvęs JAV atstovas 

Lietuvoj Owen J. G Norem. 

289 psl., kabia 64-
Kad Ji bėtų gyva, Emili

jos Čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00

Atsitiktiaio kareivio už- 
ražai, Jono Januškio atsimi
nimai Iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl.. kaina 62.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjsaė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00.

Alpia, romanas, sutoriut 
Kazvs Karpius, 227 psl., kai
na M.00.
, Rūtelės aitvaras, —nauja 
poemėlė vaikams, dailiai su. i 
eiliavo J. Narūnė. Gausiai ir1

PARENGIMŲ
vo miesto televizijos kana-f K A L F. N D O R IUS 
lo? Tuo tarpu reikia tikėtis,) lapkričio 9 d. Brocktono 
kad tie mūsų visuomenės, lietuvių šv. Kazimiero para- 
žmonės, kurie šiuo reikalu pijos mišraus choro koncer- 

' jaučia susidomėjimą, ateis tas, kuris įvyks North Junior 
patarimais ir darbu į talką. High School, Oak Street, j įdomiai iliustravo dail. Zita 

M Dranga Brocktone, Mass. Sodeikienė. Kaina $1.50.

1

Dažau ir Taisau
Namus ii lauke (r viduje. 
Ijpdau popierių* ir taisau

vis*.*}, ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

merfhaga.
JON AS STARfNSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
D'yrehceter, M:

TeL CO 5-WM

DRAUDIMO AGENTCRA 

Atlieka Įvairi* rūiių

draadimus
Kreiptis senu adresą:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray 

So. Boaton. Maas. 02127 

Tei. AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota RMattyloj*js apir pa>uiu!iniun lr lietuviškuosius 
Įvykius, dtda uaue ir įdomię nuotraukų lr atvirai pasilakė 
apie visus n>i*sy visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoją iaišką skyrių, kuriame laukia* 
me abipusią pa>.is.tkymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia probieraa.
rNEPRIKl.AUS<.»MA UK TI V A“ yra dtaamiik<u musą IA 
eivijos laikmatis, ieskas naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoia ir Čirba už 
neprikiauM»n?4 Lietuva.

Metinė prenumerata JAV*«e 88.08 

Adresas:
7722 George Street. I^Safle-Mnntreal. 690. Ooebee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metę tarnauja lietuvią visuomenei ir išmoki* 
Jo daugiaa luup SEPTYNIS MIUONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvią fratarnalinė organizacija — 
duoda gyvybėa apdraudė ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria au pene mfleue doleri? 
kapitalą, tad Jo apdraada tikra ir magi. Kiekvienai 
lietuvią čia gah gauti Įvairią klasių reikallugiaaaias 
apdraudas nuo $100.00 iki 810.000.0C

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ka. 
dowment lnsarar.ee, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda \ AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią IKRU 
apdraudą: uf 81.000.00 apdraadoa tik 88.00 mokes
čio metams.

5LA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenims rekomenduojama Uetavišką 
klubą Ir draugiją oariama. Ui $1,000.00 akddenta* 
Ms apdraudoe mokestis 82.00 | metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu koloniją. Kreipkitšs 
• kuopą veikėjus, ir jie plačiau paaiškina apie 
Susivienijimo darbus.

Geusite spausdintas tnfocmadjaa, jeigu 
parašysite:

Lltbeanlan AIManea ef America
807 Waet 30tk SMruut, Near Vert, N.T. 10MI

1
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lnsarar.ee
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Vietines žinios
I Ką išrinksime miesto galva? DĖMESIO!

NAUJOSIOS ANGLIJOS BALTŲ DRAUGIJOS 

KONCERTAS

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE praneša savo klien-, PABRANGS TELEFONAS į 
tam, kad nuo š. m. GRUODŽIO 20 dienos RUBLIŲ CERTIFIKA-|
TAI ir AUTOMOBILIŲ užsakymai bus NUTRAUKTI. I N- Anglijos telefonų bend-į UŽKANDINĖJE PICOS

™ dovana savo giabū*. Lietuvoj. „ ’eiS^1P"ke't; *‘ef°nU!GAJLMJA

• v x PDi nn»in 9A mokestj. Del to telefonų są- ■ GAUTI IR PENKTADIE-Sduetv Mjungoje .k. S. m. GRUODŽIO 20 diem-, pr^om, skaitos padidės 13-14'* NIAIS NUO 6 VAL. VAK.

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
393 West Broad way, P. O. Boz 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Ką išrinksime miesto galva? i 
Šiandien Bostono gyven-’ 

■{tojai renka miesto bui mist-j 
i-rą ir kitus pareigūnus. Kan-> 

*****************************************************************^ didatų j burmi tru^ yra ke-' 
Jli, bet būti išrinktas tegali j 

i tikėtis tik dabartinis bur-j 
bi’mistrąs White ar Timilty.l 
«į Greičiausia dar 4 metus bur-i 
fijmistro kėdėje pasiliks da-į 
g; bartinis miesto galva Kevin’

Šj sekmadienį, 1975 m. lapkričio 9 d, 3 vai. popiet 74' bite.
įjfį Rinkimu išlaidoms White

First & Second Church salėje, 66 Marlborough St. | sutelkė $677,042, o Timilty 
(kampas Berkelev, arti požeminės Arlinston st.) , $261,846 White iki spa-

Programą atlieka h h° 26 d JaU buv° 1Šleldęs $
rrogramą auieaa y 621.107, o Timilty — $287,

911.
...Buvusiam burmistrui pas-' 

P j kulniuoju metu galėjo ge-[ 
jį : rokai pakenkti spaudoje ir' 
ja i radijuje iškelti kaltinimai,' 
tfj.kad seniau neteisėtai rinkęs

Jis gros Bacho, Mozarto, Liszto, Franko, ČiurlionioXI t pinigus rinkimu reikalams, 
ir savo kūrinius. Prūsas — iau kelerius

AJ. metus nepakėlė nuosavybės
nepraleisti progos išgirsti mrl<es^u pažadas kovoti 

Jjj' prieš nekilnojamojo turto 
y perkainojimą, kurio pasėkoj 
iŠ mokesčiai gali padvigubėti.

ĮŽYMUSIS VARGONŲ MUZIKAS

ALBINAS M. PRIŽG1NTAS
iš New Yorko

Visi maloniai kviečiami 

grojant šį didįjį vargonų muzikos meistrą.

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas 

NAMŲ SAVININKAMS

• Vieneriems metams dalys ir darbas
$ 3 9. 5 0 vertės 

»' • 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
Bilietų bus galima gauti prie įėjimo. 
Kaina $5, pensininkams ir studentams $2

470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL FOPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Picą užsisakyti galima ir tek 268-1053. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACEŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ii sekmadienis «
NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ii Irt » 

Atsilankykite ii būsite uakmiai nestebint’
S.BJL.P. DRAUGUOS VADOVYBft

U

Re n g e j a i Paragink tavo pažįstamu*
,, išsirašyti j*. *»nr»r

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

Trans-Atlantic Travel Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St. 

JVORCESTER, MASS. 

TaL SW 8 2868

Senas
tas.

parvirsta ir negir Už nosies ne tik jaužins 
vedžioja.

iu
I

yra yienintcie oficiali i*t»>’į 

gs ftorcesrery. mui siunčia Į 
•Mintinius tiesiog iš VVorces- į

•trio į Lietuvą ir kitas Rusė - 
jos valdomas aritis- čia kai-'

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai sueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
3 ar d įvare Co.
fartaiaka* N. J. ALEKNA 
fc# EAST KBOAMA! 
84.tr*' BOSTON. MASS. 

lEI.EhO.NA8 AiM 8-414S
Bacjamio Mecre Dalai 

Pupiera* Siaaoma
Stiklą* La&rama

Vta-'kia reikmenys caraaat 
Retkireny- p) tun beriama 
Visokia daiktai

»«na
. Telefonas: AN 8-2805
IDr. Jos. J. bonovan 
IDr. J. Pašakarnio

F 8 D I N I S 
TOMET RISTAS

j Valandos:
isun 9 «ai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mas*

E. KARDELIENĖS DAINŲ j 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu

Nerasi medžio be Sakos, o 
žmogaus — be ydos.

>eeeeeeeeeee»eeeeeeeeeeeeeeeeeeeea

NAMAKSY - ZAMMITO:

Insurance Agency, Ine. < 
321 Country Club Road ;

:Newton Centre, Ma.02159 
Tel. 332-2645 ar 762-6732

.Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
'bei pavieniui. t

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 
^vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 
gimines ilgesniam laikui.

Peter Maksvytis
Cansatsr & BuiMm
<□ Church Street 

K. MUUm, Maas.
Atlieka alsas pataisymo, 
to ir projektavimo darbas ii laa-! 
ko lr ridoje, gyvenamu m 
biznio pastatu, pairai Jds< 
tarime,. Saukfte rfeados flu S va-, 
landa vakaro.

Tefcfoaas: 698-8675

M«ee**eeM«eeeeeeeeeee

l

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY

♦e»eeeeeee##*e#***eeee

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

jjfjrrrr ■——— .......a—^—a«a«aaaaaa

J LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriansias žmogaus draugasĮ

SOUTH BOSTON. MASS. ji#
.ęę  ......................................................................................................................................——rrrrrrrrrr jjjrrrrrrrrf jjj
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The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpDdome gydytoją to 

iptue Ir turim* visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit t Uetuvišką vafctiaą 
Sav. Emanusl L Bosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
TMsfsaau AN 8-6629

Nas 9 vsL ryto iki 8 vaL vw išaL.irus ėrentadiealas tr eekm.

N & r OIL CO.. Ine.
641 E Broadvray

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvvay, South Boaton, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

SARE AT

290L7&
4-y*w mm Opedt 
CBtifcatoSlOOOf

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms galite užsakyti tiktai iki 1975 
m. GRUODŽIO 20 d.

Trans-AtlanticTradingCo
Darbo valandos kasdien: 9—5 

šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 \

Visą skyrių vedėja Aldona AdomonisBankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

ATLAS PARCELS CO. I

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcsatorio stan- 

čiam įvairius siantiniaa į Lieta 
vą ir kitas Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sudaromi tt 
vtotiass gamybsa medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gaasi- 
aią. Turime vietoje įvairią vis. 
laša gamybas ir importaotą 

prekių iš kitą kraštą visai io- 
somie kainomis. Bs to, siunčia' 

■s maistą, pinigas ir galite at
sakyti ją gamybos preksa čia 
samokšnits pinigus, a giminia 
ton vietojo galis pasirinkti at
sakytas preksa

Taipogi tarpiaiakaajams psr 
tas* tikras įstaigas stoikviesti 
gimiass Os pas save | įvežtos

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAI
IS BOSTONO I LIETUVĄ 
ir Idtus Rusijos308C®1.

a, ''YftP mpomsiooof

68l€6^So. Boston, Mass. 02127

268 - 4662

Pristatymas greitos b 
garantuotas

□ Krosnie* aptarnavimas 
O Automatinis.ipilimas
□ Patogios mokijimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k amb ink ito

► v 1-2Mnr temdo 
< crnitam S10001

ion’
AYIAR 

sodermea* 
tsoo namma5.47^-5’fc

IIW rftURIM rE9UwiKfc«o sumllų uifSV iWw SVrinfft 
eartifieM** aftow prsmsftne withdrswat* on stringi 
tRuT»ciw Tuno* proviooa rin ot inttrcst on fnvooni 
witMrawn b rsduosd td ths pssbook rats (5K% syssr) 
and 90 dayt inierst is f orfeited.

AYIAR

stUsksmas
tol Ir sąUaiagaL Atoiteakų įsttl- 

Vsdėjas A. SchyrimU

mintomis kainouaia 
Galuna užsisakyti ndbHą 
certifikatus, automobilbut 
šaldytuvus ir pan»

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbo

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

susitarimą telefe
389 W. Broadvray 

Sto Boston, Mase. 02127 
TsL26B-006ft




