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SOCIALDEMOKRATAI LAIMĖJO 
VOKIETIJOS RINKIMUS

Bet jie teturės tik 8 atstovų persvarų, nes socialde

mokratų ir laisvųjų demokratų partijų koalicija šiuose 

rinkimuose prarado 19 atstovų. V. Vokietijoj kancleriu 

ir toliau liksiąs socialdemokratų vadas Helmut Schmidt.

Praeitų sekmadienį vykę 
Vaikarų Vokietijcs parla
mento rinkimai stovėjo vi
sos Europos dėmesio centre, 
nes Vokietijos ekonominis 
vaidmuo ir jes užsienio poli
tikos linija labai juntamai 
paliečia ir kitus Vakarų są
jungininkus, net ir Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Rinkimuose kietai grūmėsi 
du pajėgiausieji politiniai 
varžovai: dabartinio kanc
lerio Helmuto Schmidto va
dovaujama socialdemokratų 
ir laisvųjų demokratų koali
cija ir Helmuto Kehlo veria
ma krikščionių demokratų 
partija.

Buvusiai socialdemokratų 
vyriausybei opozicija prieš
rinkiminėje agitacijoje ašt
riai prikaišiojo detentės po
litiką, kuri kraštui nedavusi 
jokios naudos, nes betgi San
tykiai su Rytų Vokietija ne
pagerėję, nors ir buvo pasi
rašytos atitinkamos sutar
tys. Vyriausybė taip pat bu
vo kritikuojama, dėl inflia
cijos, dėl perdidelės "labda- 
rybės“ šalpoje, dėl biudžeto 
slinkimo j deficitą ir kitų ne
gerovių. Be to, buvo reiškia
ma baimė, kad ilgainiui galį 
įgyti lemiamą balsą vadina
mieji "jaunieji socialdemo
kratai“, atstovaują kraštuti
nes kairiąsias pažiūras.

Tuo metu krikščionių de
mokratų vadas Kohl kėlė 
vokiečių patriotizmo atbu- 
dinimo reikalą, būtinumą 
stiprinti krašto gynybą, ne
pasitikint vien tik sąjungi
ninkų parama, ir siekti Rytų 
ir Vakarų Vokietijų susijun
gimo demokratinėje san
tvarkoje.

Rinkimuose dalyvavo 41.9 
milicnai turėjusių teisę bal
suoti žmonių, taigi apie 91 
procentas.

Iki šiol gauti rinkimų duo
menys rodo, kad socialde
mokratų ir laisvųjų demo
kratų koalicija telaimėjo tik 
8 atstovų daugumą. 1972 m. 
socialdemokratai turėjo 230 
atstovų ir lai-t.ie'ji demokra
tai — 41. Taigi iš viso 271 
atstovą. Šiuose rinkimuose 
socialdemokratai gavo 213 
ir lasvieii demokratai 39 at
stovus, iš viso 252. Taigi ko
alicija pralaimėjo 19 atsto
vų. Kitaip sakant, koalicija 
laimėjo 51.4*"; balsų, o opo
zicija — 48.6 r<.

Komunistų ir dešiniųjų 
partijos bei mažesnės gru
pės tesurinko tik apie 1G 
balsų.

Socialdemokratų vadas H. 
Schmitdt pareiškė, kad . jis 
ir toliau pasiliksiąs kancle
riu ir sudalysiąs koalicinę

vyriausybę su laisvaisiais 
demokratais, nors 496 atsto
vų Bundestage teturįs tik 8 
atsavų daugumą.

Rinkimų duomenų dar 
nebaigus visiškai suskai
čiuoti, kanclerį Helmutą 
Schmidtą jau pasveikino ir 
JAV prezidentas Fordas.

Nerimsta del 
Bražinskų

Vilniuje leidžiama Tiesa 
nųjsėjo 19 d. paskelbė, kad 
Pranas ir Algirdas Bražins
kai jau JAV-se, kad jie pa
prašė "politinio prieglobs
čio“, ir primena Sovietų Są
jungos vyriausybės liepos 
15 d. pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad Bražinskai, 
"kur jie begyvęptų. turi būti 
išduoti Taiybų Sąjungai ir 
jų slėpimą laiko Tarybų Są
jungai nedraugišku aktu“.

Komandai remia 
krikščionis

Italijos premjeras Andre- 
otti per televiziją pasakė, 
kad artimiausios dienos ita
lams nebus lengv os, reikės 
susiveržti diržus, nes kitaip 
nebus galima išsikrapštyti 
iš ūkio krizės.

Komunistų partijos dien
raštis L’Unita į tai atsiliepė, 
pabrėždamas, kad premjero 
programa gerokai priartėjo 
prie komunistų ir socialistų 
partijų reikalavimų.

Kaip žinoma, krikščionių 
demokratų partija parla
mente neturi daugumos, ir 
ji galėtų būti nuversta nuo 
valdžios, jeigu visa opozici
ja jai pareikštų nepasitikė
jimą.

%

Už vieną paveikslą 
sumokėjo $325 mil.

Iš naftos praturtėjęs me
no mėgėjas dr. Armand 
Hammer nupirko garsiojo 
olandų dailininko Rem- 
bradto paveikslą Juno, vaiz
duojantį dievų karalienę, už 
jį užmokėdamas $3.25 mil.

Tą paveikslą dr. Hammer 
padovanos Les Angeles me
no muziejui.

Nelaiminga diena 
JAV aviacijoje

Tokia diena bnvo rugsėjo 
26 d., nes tada sudužo net 4 
lėktuvai ir buvo nemaža žo- 
nių aukų.

Dr. J. K. Valiūnas pradeda Prano ir Algirdo Bražinskų konferenciją su lietuvių spaudos ir radijo 

atstovais rugsėjo 22 d. New Rochelle, N.Y. Sėdi Algirdas. Bernadeta ir Pranas Bražinskai.

Brežnevas apie 
Nixoną

Neseniai Maskvoje lankė
si kandidato į prezidentus 
Carterio patarėjas užsienio 
įeikalais — buvęs ambasa
dorius Sovietų Sąjungoje 
Harrimanas.

Pokalbyje su Brežnevu 
buvęs paliestas ir Nixono at
sistatydinimas iš prezidento 
pareigų. Brežnevas negalįs 
suprasti, ką Nixonas galėjęs 
nusikalsti ryšium su Water- 
gate, kad tai jį paskatine 
pasitraukti iš pareigų. Brež
nevas. kaip buvęs, taip ir e- 
sąs Nixcno gerbėjas.

Palaidos greta jos 
šunų

Prancūzijos universiteto 
psichologijos daktaro laips
nį turinti Brigita Riffater 
75G saivo turto testamentu 
užrašė gyvulių apsaugos 
draugijai ir tik 25' >
draugams. Pagal tą testa
mentą ji turės būti palaido
ta taip savo dviejų šunų, 
kurie palaidoti Hartsdale 
kapinėse.

KOMUNISTINI ROJŲ APTVERIA
DAR ILGESNE MIRTIES TVORA
Spygliuotų vielų minų ir nepervažiuojamų griovių 

tvora dabar tęsis nuo Baltijos jūros ligi Čekoslovakijos. 

Be to, tokia tvora rengiasi nuo (Vakarų atsitverti ir Čeko

slovakija. Visa tai vyksta po Helsinkio sutarty pasižadėtų 

piliečių susisiekimo ir idėjom pasikeitimo laisvių...

Kinija ištikima 
Mao Tse-tungui

Kinijos komunistų parti
jos vadovybė paskelbė, kad 
ji pasiliks ištikima savo mi
rusiam vadui ir tęs jo užsie
nio ir vidaus politiką.

Iš kinų oficialios spaudos 
matyti, kad bus; kovojama 
su imperializmu ir revizio- 
nizmu, ypač sovietiniu, ku 
ris, kaip ir amerikietinis, e- 
sąs "popierinis tigras

Vidaus politikoje būsią 
gilinama revoliucija prole
tariato diktatūros rėmuose 
ir tęsiama klasinė kova su 
"revizionizmu“ ir 
ziniais polinkiais 
eilėse.

"buržua-
partijos

Ispanijoje pašalino 
du generolus

Premjeras Soarez iš ak ty
rios tarnybos pašalino du 
konservatyvius generolus, 

saVQ kurie buvo priešingi jo libe
ralinei politikai.

Kongresas įveikė 
prezidentą

Prezidentas vetavo kong
reso priimtą įstatymą, kuris 
numatė $56.5 biliono viešie
siems darbams. Bet vėliau 
kongresas surinko daugiau 
kaip du trečdalius balsų ir 
prezidento veto panaikino.

Sirijoje pakorė 
teroristus

Palestinos buvo užgrobę 
didžiausią Damasko, Sirijos 
sostinės, viešbutį, paėmę į- 
kaitus ir reikalavo*, kad Si
rijos kariuomenė pasišalin
tų iš Lebano, bet neilgai ten 
išsilaikė: atsiųstas karių da
linys viešbutį užėmė ir tero
ristus suėmė. Trys teroristai 
buvo karo teismo nuteisti 
mirti ir tuoj pat pakarti.

Jfifcstfca laidoja 
uragano aukas

Praeitą savaitę siautęs u- 
rąganas Meksikoje paliko 
apie 70,000 žmonių be na
mų, 14.000 sužeistų ir apie 
1000 žuvusių.
Daugiausia nukentėjo La 
Paz uostamiestis, kurį milži
niškos jūros bangos buvo 
visi kai užliejusios. Dabar 
ten rankiojami plūduriuo
jantieji jūroje lavonai arba 
iškasami žuvusieji iš dumb
lo.

Kongresas baigė - 
sacorfarftą

šeštadienį JAV 94-tasis 
kongresas baigė savo pasku
tiniąją sesiją. Po naujųjų 
metų susirinks 95-sis kong
resas. kurio visi atstovų rū
mų nariai ir trečdalis sena
torių bus išrinkti lapkričio 
2 dieną.

Nuotrauka L. Tamošaičio

Bomba Argentinos 
prezidentui

Argentinos prezidentas 
Jorge Rafael Videla tik per 
plauką išvengė mirties, kai, 
jam baigus inspektuoti di 
džiausios to krašto karinės 
bazės dalinius, po tribūna 
sprogo bomba.

Kaip žinia, generolas Vi
dela kieta ranka valdo šalį 
nuo to laiko, kada kariškii 
perversmu buvo nušalinta 
Peronienės valdžia.

Atrodo, kad ir šiandien 
Argentinoje yra palankios 
terorizmui sąlygos.

Japonai jau grąžina 
Belenkos lėktuvą

Kaip jau buvo rašyta, so
vietų lakūnas V. Belenka at
skrido į Japoniją pačiu mo
derniausiu sovietų kovos 
lėktuvu MIG-25 ir paprašė 
JAV prieglobsčio. kurį ir ga
vo.

Sovietai griežtai reikala
vo ne tik lakūną, bet ir lėk
tuvą tuoj pat grąžinti, tik 
japonai nesiskubino.

Iki šiol lėktuvas buvo 
smulkiai "išmėsinėtas“ ja
ponų ir amerikiečių specia
listų, ir dabar japonai pra
nešė sovietams, kad jau ga
lį lėktuvą grąžinti, tik sovie
tai turi sumokėti jo pen.e- 
žimo iš Hyakuri lėktuvų ba
zės į uostą išlaidas.

Anglijos svaras labai 
palengvėjo

Kai Didž. Britanija buvo 
galinga imperija, kuri iš sa- 

kolonijų pigiai gavo pra- 
; Įmonei reikalingą žaliavą ir 
galėjo brangiai parduoti iš 
jos pagamintas prekes, tai 
anglų svaras buvo lygus net 
keturiems doleriams ir 20 
centų.

Šiandien D. Britanija be 
kolonijų ir be pigių žaliavų,, 
tad ir jos svaras palengvėjo. 
Už jį dabar mokama tiktai 
$1.63.

Kaip New York Times 
specialus korespondentas 
praneša, komunistai stato 
dar ilgesnę spygliuotų vielų 
tvorą, kuri dar akliniau at
skirs jų "rojų“ nuo Vakarų 
Europos "pragaro“. Rytų 
Vokietija jau baigė du treč
dalius tokios užtvaros. Ji tę
sis nuo Baltijos jūros, skir
dama visą Rytų Vokie
tiją nuo Vakarų Vokietijos, 
ligi pat Čekoslovakijos.

Lygiai taip pat rengiasi 
atsitverti nuo Vakarų ir Če
koslovakija.

ši spygliuotų vielų tvora 
bus apie 900 mylių ilgio.. Ji

Svarbios varžybos 
New Yorko valstijoj

Dabartiniam New Yorko 
senatoriui James L. Buckley 
gresia rimtas pavojus š. m. 
rinkimuose pralaimėti spal
vingajam Daniel Patrick 
Moynihannui. buv. JAV am
basadoriui Jungtinėse Tau 
tose.

Žiūrint mūsų interesų po
žiūriu, ir vieno, ir kito kan
didato laimėjimas būtų į 
naudą, nes abu yra griežti 
antikomunistai, suvokian
tys, jog Sov. Rusfja tebėra 
pirmutinis pasaulio taikos 
priešas. Abu yra kietesnės 
diplomatinės bei gynybinės 
politikos šalininkai.

Tačiau vidaus politikes 
klausimais kandidatai smar
kiai skiriasi. Buckley yra 
principingas konservatyvių 
interesų gynėjas, o Moyni- 
han užstoja liberalines pozi
cijas. Pastarasis palaiko ak 
tyvų įyšį ir su socialdemo
kratų sąjūdžio dalyviais.

j ra 9 pėdų aukščio ir dar 3 
pėdas įleista į žemę. Joje į- 
rengti sai gy bos punktai su
jungti su patvoriais išdėsty
tomis minomis, kurias gali
ma, reikalui esant, iš tolo iš
sprogdinti. Pagal spygliuo
tąją tvorą drieksis 15 pėdų 
pločio ir 5 pėdų gylio grio
vys, kad tos zonos nebūtų 
galima pervažiuoti jokiu 
automobiliu, sunkvežimiu ar 
traktorium. I: ilgai tvorą yra 
nutiesta cementinio šaligat
vio juosta, kuria vaikščioja 
ar važinėja sargybiniai.

Be to, visoje linijoje pri
statyta cementinių bokštų 
su stebėjimo platformomis 
ir kulkosvaidžių lizdais.

Vakaruose apskaičiuoja? 
ma, kad tokios apsaugbs ‘li
nijos vienas kilometras kai
nuoja apie $415,000, bet ko
munistams. matyt, jokių su
mų negaila, kad tik nepa
bėgtų kokia suklaidinta ave
lė iš jų žardo. Juk savaime 
suprantama, kad tekia už
tvara statoma ne tam, kad 
Vakaių žmonės per gausiai 
nesiveržtų į sovietinę palai
mą.

Deja, žinomoji Berlyno 
gėdos siena ir ši mirties tvo
ra, nors ir kaip jos įmantriai 
būtų pastatytos, pasauliui 
liudija tik sovietų imperijos 
dvariškąją silpnybę ir lais
vos minties nepaprastą bai
mę.

Pasitrauks žemės 
ūkio sekretorius

Dėl viešo pareiškimo ra
siniu klausimu, kuriuo jis j- 
žeidė juoduosius, atrodo, tu
rės pasitraukti žemės ūkio 
sekretorius Butz. Nora ūki
ninkų sluoksniai jo politiką 
užgiria ir ‘jį patį asmeniškai 
remia, bet politikieriai, no
rėdami sužvejoti daugiau 
negrų balsų, reikalauja pre
zidentą, kad jį atleistų iš pa
reigų. j

Prez. ordas dar kiek lūku
riuoja, tirdamas "politinį 
klimatą“, bet spaudimas yra 
teks didelis, kad Butzo die
nos jau suskaičiuotos.

Būsimi Nixono 
pareiškimai

Skelbiama, kad netrukus 
išleisimuose savo atsimini
muose buv. prez Nixonas 
pabrėšiąs, jog jisai jokių 
nusikaltimų nesąs padaręs, 
bet tik. nepakankamai aky
lai sekęs savo pavaldinių 
veiksmus.

Jis, esą. labai mažai žino
jęs apie VVatergate įsilauži
mą ir jį sekusius įvykius ir 
už 'juos nesiimąs atsakomy
bės.

Iš pareigų jis pasitraukęs 
ne iš kaltės jausmo, c neno
rėdamas toliau būti valstybę 
paralyžuoja nčio erzelio šal
tiniu.

Sakoma, jog Nixonas sa
vo memuaiuose skelbsiąs, 
kad tame .pačiame pasikal
bėjime, kuriame įspėjo tada 
viceprezidentu buvusį Ge- 
raldą Fordą ruoštis perimti 
prezidentūrą, 4^ ano mal
daute maldavęs palikti Kis
singeri valstybės sekreto
riaus pareigose.
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KELI ŽODŽIAI PRIE P.Ž. LAIŠKO PAKELIUI I MEISTRIŠKUMĄ■ant tokio pat komunistinio ma
salo. Jie pradėjo tanky ti tėvų: 
žemę, jiasipriešino savo vyrės-1

,, i • r» * . j • iz i : • a; j niem’ ‘M*1** to Jaunimo išvyko Saulius Cibas jau kelinti vybė nei siryškino stipriau,Malonusis P.Ž., atsiliepdamas į keleli 10 i ugsejo 7 d., į Rusiją ,r lwsi|lko, „ kitili metaj & dvie. į kaip Š6 iose Biahmso (1833-
ąedamioi Triukšmingo autoriteto sprogimo P“dan^, ««J—a, udd j(j mūsųlkU<>ni? 1897) pjegfee ("Rlavier-
savocia spausdinamame atvname lais-ke keleivio i ėdale-niekas ,r neijekaiba. 'įačiau.ru- jos akompaniatorių; š. ;m, sfcpecke“) cp» 118. Pirmiau- 
cijai plačiai išklosto savo nuomonę ir samprotavimus apie 'sų reikalus buvo visai kitoks. lugsSjo 25 d. jį pirmą kaitą šia, pianistas sugavo kiek
išeivijos jaunime keliones į okup. Lietuvą ir kitas su tuo Į yra’lcomun&ėUą pūdome solistu viešame; vieno gabaliuko vidinę logi-
susijusias problemas. Tokiu svarbiu klausimu įvairių žmo- Į vaitjo paty.s iusai. Ateis laikas,’ pilnos apimties rečitalyje. į ką, c taip pat ir jų tarpusa-

Deja. pradžioje turime mandagiai laiško autoriui ^‘eiuvos. uitiuva yra okuPuo- Dejonių, jcg jo asmenyje tu-•* * * ° 1 •* Piik’ui not ii* lifrtll- • a i • •

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

TEBEKURSTOMA UGNELE
Ak, ta Ugnė Karvelytė! Man šis siūlymas patinka 

Kaip ji stimuliuoja mums 
plunksnas! Iš. Br. Railos ji 
išviliojo jau du straipsniu, 

net tris, o atei-
turimomis žiniomis, a- 

rašys dar kiti.

dar ir dėl to, kad jis 
atliepia didžiai pamokan
tį atsitikimą iš viduram
žių mokslo istroiijc-s. Mat, 
anuomet išminčiai ilgus de
šimtmečius svarstė, kiek

tfrahmso atveju Kylančią. lr žinoma vis tuo pačiu i arklio bui noje dantų. Žiūrė- 
pianistinę problemą: kaip iš kiausknu< Ar> būtent jį I j0 į Bibliją, svėrinėjo joje 
t^ana tautuos. runios sauso- . ___

priminti, kad anas vedamasis nebuvo net ir jokiais inicia- tlį kalbą pSid^i, Setik Lieti- nn?e piamstą su rankomis n . runios sauso------------ -T”----------*------ i’ ’ - ”r - '• •
lais pasirašytas. Taigi jis yra pačios redakcijos raštas, ir yos vai dą, lr gal jau būtų ir pa- ^a ^og ”t>rghmsiŠkX“ faktu- ^an3’ ar ružava, ar pro* j esančias mįslinga.- uzuomi

bet vis nesutaidavo. 
kieno- teisybė. Vienam pa
gal Bibliją arklys turėjo tiek 
dantų, kitam, pagal tą pačią 
Biblija, — kita tiek, o tre
čiam — dar kita tiek, ir 

__ klausimas — nė B vietos.
vi •• .vH2? velytę klodams, jų eviden- Tada vienas genialiausių išauti klausus, dinamiškai lieka į-įna ta minčių pasiūlė tiesiog revo-

įebalansuoti atskirus balsus, petr0 Reid(> bucinę tezę: esą, įeisią at-

•reikalingai nustebi kad "veda- >aidoję’ jei ,ne lalsvųjų 2Letuvių lis tik tvirtino, j kos brabmsisAos faktu- scvietinė> ar tik antifašiste? I nas
leinauogar Paului, nau sena tnuksmas, kuns pM8labdo tą GaJva muzikui absoliučiai 103 įgauti skambės}, kuns K • f h l n«nasakv^iwi kiei
•ai žinomas“. Dar masčiau, kad laidniimn tirncn^a. Knmunisbu * y*“*a muzikui aobouuciai __ j,u... Keista, net nepasagyciau,

geibia masis P.ž. visai nei
mojo autorius visiems gerai žinomas“. Dar prasčiau, kad laidojimo procesą. Komunistai neatrodytų tuščiaviduris ir k‘T7’ ttmosT^iŪŪni^
mūsų išbrauktame lai: ko sakinyje jis labai “gudriai“ no- to triukšmo labai nemegsu. Ko- reikalinga, nežiūrint, «*u»|. elecįncijos Tam reikia kadtos temos gvildenimas 

4 .. _x. . . . . . , . ,. , & „ - dirka yra laisvas tik to triukš- bebūtų JO technika ir jaus-'De ^t?gaiiLijos. įam įenua jau ,bum visiškai MErises. O
retų pastūmėti skaitytojo mintis tokia imame, kad kaz-_ m„ dėka. Daug žyd, išleidžiama mai«. Plika techntka B ^.;ne paprasto pirštų vikrumo J , ^an ui

nus taptų žinomas“ vardu ir pavarde. Į i Izraeli tik del žydų triukšmo. , . nritmnkla het ilgainiui (pas Brahmsą maža gamo- _ ., . , , • .
7 ; .................................. ,. , , . To triukšmo dėka Juiušai, ži- 00 pntienKią, net ilgainiui) & Dar įdomiau, kad, ske-

ome, kad šifravimo ir žinių rinkimo darbui. iiai ir eijė kitų yra šiandien lais-, atsibosta. Gi "jausmingu- mis, ?®sl11 J ” ° čiantis komentarų apie Kar-
koks ten autoriui 

Mes manome,
mūsų visuomenėje yra pakankamai "tarybinių žvalgų" ir

• mums visiškai neverta lengvinti jiems tarnybos. Tegul jie 
patys užsidirba taiybinę duoną ir medalius.

? Be to, mes nesame linkę įsisavinti ir laiško autoriaus kaį tu.° fceliu einama- . . 
stilistinių pamokymų, nes jc- hteratunnes kvalifikacijos okupuotą Lietuvą gul ir yra ne- 
miims yra "nežinomos“. blogas reikalas. Tačiau komu-

Ners P.Ž. laiške mums dėsto ir daug kartų girdėtus draugija yra žalingas. Okupuo-

vi. Komunistų tikslas yra nutil- J mas“, kad ir dueda atlieka- i 'mokėjimo niuansuotai 
dyti tą triukšmą ir sukiršinti
mus pačius, kad ir mus ištiktų 
baltųjų rusų likimas, lr, atrodo,

•mam veikalui spalvą, išryš
kina tą ar kitą jo aspektą,
negali atstoti visumos, ^en- Pedahzuoti r uz- straipsnelis ir pafio6
cfjos suvokimo, kuris vyksta BĮknntai z1?0*1; kas buį.to; Karvelytės reportažo iš ke-
tik "muzikiniame prote“ ir įnau’ .kurtink eina muzikine Jion_s eilę-vertimas. Jei iten Pas dantu; . Kll° dl*
be kurio nėra gilesnės inter-j N«rą- savaime su- ligi šial iš vieIlinteH„ ne. džiulis pasipriešinimas, bet

. prantama, šitie sugebėjimai ^ičiančių ženklų nesisekė ilgainiui ši desperatiška idė-
lV._’reikalingi vien tuk Brahmsą * * . , V TT_

verti kokiam nors 
bumą ir pasižiūrėti.

arkliui 
kiek

argumentus, bet prie kaikurių vis dėlto verta stabtelti. I toje Lietuvoje Lietuvos istori
pretacijos.

Šioje vietoje todėl darauprieš te įvykio per ankstyvą ir "per autoritetingą“ užkei- yra gražu, aiškinant,
kimą, nepasiteiravus net ekskursijos dalyvių įspūdžių. i ^?1mH.n,*z!nas te £rozi kuria, lo- 1 ^1 keJeivK) vedamasis su to.

Mūsų jaunimui gresiančiam pavojui paryškinti P.Ž. jkiais išsireiškimais: "...įsiterpti 
pateikia baltųjų rusų pavyzdį. Girdi, rusų jaunuoliai —! j, te kandjkini ,ckof^“’ . arb.a 
pradėjo lankyti tėvų žemę, pasipriešino savo įvyresmem, • mo i8Vykų į okupuotą Lietuvą 

dalis to jaunimo išvyko į Rusiją ir ten pasiliko-, o kiti liko - derėtų išsamiai svarstyti be pa-

• komunistų šnipais“. Tai įvyko, kai Rusija nėra svetimųjų j ao11rku<wLXtao“-^7etin£
•į okupuota, ners ji ir komunistinė. O iš tolimesnių laiško Kiekvienas rimtas lietuvis iš-

• autoriaus samprotavimų iyg ir išplauktų, kad išeivijos lie- žino, kodėl komunistai
tuvių jaunimas, lankydamas rusų okupuotą, skriaudžiamą'
ir brutaliai spaudžiamą Lietuvą, galįs dar greičiau tenai mui ant komunistinio masalo 

' pasilikti ar išvirsti šnipais... į mŪ8« teunimo. Tą jau tvirtina

Laimei, mes dar nepazjstame ne vieno čia gimusio- me. Jis rašo: ”...kad didelė mū- 
ir augusio lietuv io jaunuolio, net ir iš vadinamųjų "pažan- sų visuomenės dalis, ypač jau-
giųjų“ tarpo, kuris, vasarą nuvykęs j Lietuvą, būtų ten įsi- "“So^SuSi 'Jėkian«7^ 
vietinęs. Tuo tarpu tokie "sentėviai“, kaip J. Mikuckis, V. toritetų“ Įsakymu, grasinimu ir 
Alseika ir dar pora pensininku, tikrai susižavėjo komu- ne* Pįuke.lki.my visi&kai neklau- 
mstme santvarka, virto taiybimais žvalgais ir ten nusiga- tųjų rusų kelias, o taip pat ir
beno save kūno likučius. Taigi kol kas įivyko priešingai, šių dienų Amerikos moralinis 

kelias, kada nebėra autoritetu.negu tas baltųjų rusu pavyzclvs rodo. r. x- x , , - • x -° -j . . x . . , patl t^ keliones organizatore
P.Ž. išskirtinai vis mini "Tėviškės“ draugiją, kuri ir vadovė S. Kondratienė ilgame 

esanti "komunistinis masalas“. O mes esame įsitikinę, kad straipsnyje Keleivio nr. 33 rug-

ir visos kitos sovietines įstaigos ir draugijos yra lygiai kad mūsų ekskursija nebuvo iš-
toks pat "komunistinis masalas“ to masalo išsižiojusiam, vyka į pionierių stovyklą (tuo

iv- -x-i • • a x • x- • ii i labiau Rumšiškėse, kaip kai kur } piucio o a. kuiDejo inz, Mus nelabai įtikina ir P.Ž. tvirtinimas, kad anos eks- paskelbta, nes Rumšiškėse nėra į tas Kutkus. Jis kalbėjo 
, kursijos dalyviai pasimokė tik komunistinės istorijos. Na, ‘jokios stovyklos“. O "Gimtasis ’ kia bendrauti su savi

jau išeitų
visai nepakenčiamai. Juk , ............................
matome, kad fortepijono, ir Bnez,«

niai turi Maskva.. Toliau jis ra.|studijų koncertėliuose pei- L^uMh^ta°e^kiSkiOTO 
jšo: "Neginčijame P.ž. teisės su-i tonsnapiai mokinukai jau ”la.' sugalvotą, » Kažkieno 

sWaryti neigiam, nuoTOnę del ! Kma jai skarobina technikj. « scino pakuadetą): tegu 
tokių kelionių. Tačiau Draugo į i • nv • Pati Ugne 1 mUS prabyla ir»
skyrius, kurtame jis bendradar-; ne prasme sunkesnį Chopi-, .vėlina
biauja, vadinasi ! na. ta kbal^ijm^ XI mums.^ako>
nios“. Tame skyriuje pirmiau- zjkjne prasme reiklesnio Į > P^iūroo anais kankinan- 
šia turėtų būti teisingos žinios, 1 , ciais klausimais! Kiek jau-
o paskui tik nuomonės ir verti-1 D’anm. o. čfcme, išeivijos lietuvių

i Kitas muzikines inteligen-, . 77 ? , . *
ia, po tuo straipsne-Į cijes matas galėtu būti tas,! n®ra P3’
o žiniose“ nėra jokio kajp .pianistas atlieka ma-1 ^ar

žai pažįstamus šiuolaikiniu; ° cia J?1
kcmpozitoiiu kūrinius, šj' Pmkl P"*“ P^udoti lt- 
mata taikant, Cibas ir vėl iš

minai. 1
Pirmiausia,

liu "Bostono 
parašo. Pirmasis straipsnelis »a 
pie žiaugrienėa mirtį pasirašy
tas Elenos Vasyliūnienės. "Vai
kai pionierių stovyklose“ yra be 
parašo. Straipsnelis apie Minkų

ja vis vien tapo išbandyta. 
Ir — mirabile dietų — tuo 
visas .klausimas bui.o Iš
spręstas! (Iš šitaip patvir
tintos empirinio metede sėk
mės gavo pradžią ir angliš
kasis posakis "from the hor- 
se’s mouth“, žymintis paties 
šaltinio bylojimą).

Todėl negali būti nieko 
protingesnic. kaip palinkėti 
ir pačiai Ugnei prasižioti. O 
tuo taupu aš tvirtai pasiža
du. kad jo5 reikalais dau
giau neberašysiu bent-.tris 
mėnesius.

'Baigdamas, akimirkai no
rėčiau atkreipti dėmesį į

ETvulandS pikniką pasira-j Ią™«oju. žinoma žiū-
sytas P.ž. Todėl negražu barti! rint 1- avangardo pozicnu.

teratės sugebėjimais, ypač, 
kad tema. kuria kviečiame vieną šalutini su Ugnės kont-

P.Ž. už pavardės iškraipymą, 
nors ten greičiausia buvo korek
tūros klaida, kada pats Valiu- 
laitis dar daugiau viską iškrai
po. Be to, Amerikoje nėra cen-

Vytauto Montvilos (g.1935) 
žavūs "Debesvs“ ir "Saulės 
spindulys“ yra maždaug 30- 
40 metų atsilikę, tačiau mū-

ją pasisakyti, jai, be abejo, 
geriau pažįstama, negu bet

roversija susijusį reikaliuką, 
į tai, kaip mes raštu traktuo-

kuriam kitam asmeniui. Kas( jame moteriškąją padermę.
pagaliau daugiau žino aipie

zūros ir niekas reporteriams 1, visuomenės dominuoian-
negali nurodyti, kada ir kur jie; ,. . . . ,.. , .
gali apie ką rašyti ar reikšti sa-1 nam skoniui ;ie dar pakan- 
vo nuomonę. = karnai "modernūs“. Kain

Lietuvių Fronto Bičiulių stu- ten bebūtu. Cibas Montvilos

tai, ką Ugnė galvoja, nei pa
ti Ugnė?

MIRĖ ANNA KETHLY

gal jiems ten kas ir pūtė raudoną dūmą į panosę, bet vis Iir ses™is Lie,u™
. ve Kondratiene rašo, kur pati j je. Cituojame iš Dirvos nr. 35-3

dėlto sunku patikėti, kad net mikliausias propagandistas Kondratienė sakanti: "Buvo ir rug.sėjo antros dienos, ki--------- '
būtų įkalęs i galvą čia išauklėtam jaunuoliui, kad Gedi-< dąu£iaP progų susitikti su jau- jo kalba: "Tačiau šiandie

- mino bokštą pastate Leninas, Trakų pilj — Stalinas, kad kolūkyje, "Kauno mūrių“ pio- 
‘ Poškos Baublyje buvo pirmasis LKP(ib) suvažiavimas, nierių stovykloje...“ Argi "kau- • ja pavergėjas komunistas rusas. 
: kad tik prie rusų okupacijos ir komunistinės santaikos n0 marios'' nėra »«>»«**? i »»«o malonė, priklauso, ką 

. sutyvuliavo ežerai, sužaliavo miškai, žydria Lietuvos pa-
dange ėmė plaukti balti debesėliai ir žmonės pradėjo kal- 
bėti ir dainuoti lietuviškai.

Tačiau dėl keletos pėdų atstumo 1 bes ar mūsų vaikaj, nuvažiayę 
nesiginčysim. Toliau Keleivyje į LietuJtoB»-parrrtat>ysi«ie ir kur
Kondratienė straipsnio skyrely
je "Pionierių stovykloje“ rašo: 

I "Stovykla yra gražiame ir kva. 
I DŪ

galėsime lankyti. O kiek mūsų 
brolių ir sesių grįžo iš Lietuvos

pjeses visiškai atrakino, aiš
kiai atskleisdamas jų fermą 
ir turinj.

Tiek aš, tiek gerbiamasis Br. 
Raila, rašydami apie mums 
(ar, teisnbę pasakius, bent 
man) visi kai nepažistamą 
moteij, ją dažniausiai vadi
name ne Kalvely te, ne Ugne 
Karvelyte, o tik — Ugne! Ar 
šitaip elgtumėmės su vyru? 
Ar vadintume viešoj vietoj 
MikuckĮ tik Juczu, Gudelį

Rugsėjo 7 dieną Brusely 
mirė Vengrijos Socialdemo- 

Kiekviena? pianinas yra kratų partijos pirmininkė 
įos, kur yra į daugiau mažiau "savotiš- Anna Kethly, sulaukusi 87 Martynu. Blinstrubą tik 
iandie bend-įkas“, nes skambina ne visai metųamžiaus. Prieš2ometų,’ ^e°derų? Nelabm...

lytai,taio. kain ir kitu O 1956 m„ Vengrijos revoUu-j žinoma gal čia reikšmfe 
pripažinti Pianistui didelio cijos jį buVO išrinktai tun ne tiek Ugnės lytis, kiek
masto originalumą, dar ne- ir )>a- vapd« nopiiini« iv «is» m-A.
reiškia su ta ar kita jo savo; skina vyrtausy-
tiška mtei-nretacija visit kai , .
“sutikti“. Pvz.. pastebėie n”n^rc; ita’

C Mums atrodo, kad ir toji čia išgarsinta pionierių sto- Piamf Puš>:ne ?nt K*“™ į* lietuviško gyvenimo?“

r vykia Bostono jaunuoliams padare daug mezesnę įtaką. • je bUVo tik lO-ll jaunuolių irldime ne vieną gudragalvį kriti- 
r negu kolchoze pamatyta motininė kiaulė ir pirmą kartą yiena vadovė, ji pati. Reiškia, J kuojant mūsų didvyrio Kalan-

savo ranka pamilžtas pribrendęs lietuviškos kalvės spenys.; £ į®. RonSti™" S M ne°

Aplamai, inškėja, lyg P.Ž. būtų nuomonės, jog išeivi
jos jaunimui reikia čia lapie Lietuvą kalbėti, bet jos nero
dyti...

Bet mes nesiryžtame tokio "suktybe“ paremto tauti
nio auklėjimo metodo siūlyti. Ar ne daug arčiau tikslo 

- būtume, jei Lietuvon vyktų jaunuoliai sąmoningi. Tokie, 
kurie gerai žino nefalsifikuotą Lietuvos istoriją ir jos ko
vų ir kančių kelią ligi pat šios dienos, kurie matytų ne tik 
naujus namus ir meksfaltą, bet taip pat žinotų, kad jų tė- 

; vų šalyje veikia griežta spaudos, žodžio ir minties cenzū- 
ra. kad vyksta religinis persekiojimas, kad kraštas yra 
sistemingai rusinamas, kad visus Lietuvos gyventojus vi-

; sada seka sovietinio saugumo ausys ir akys.
; O nuo ekskursijų į okup. Lietuvą vargu savo jaunimą 

"atrėksime“, kaip siūlytų P.Ž. Ypač, kad nuo tokių išvykų 
kai kuriems tekios "kietos linijos“ veikėjams kartais nepa-

•_ siseka "atrėkti“ ne tik savo vaikų, bet ir savęs paties...

ATVIRAS LAUKAS KELEIVIO REDAKCHAI

susirašinėjo su gen. Petroniu, 
o su kuo tai kitu. Mes to neži
nome. Be to, koks skirtumus, ar 
su juo ar su jo pavaldiniais. Ta 
organizacija yra komunistinis 
masalas mūsų skaldymui. Ne
žiūrint kokiais gražiais papuo- 
. niais straipsnyje vadovė viską 
aprašo, ta organizacija dirba 
Lietuvos vardo panaikinimui ir 
lietuvių pavertimui rusais. 
"Gimtasis kraštas“ rašo pasi
kalbėjime su vadove Kondratie
ne. Ji sako: "Esu labai paten
kinta tuo, ką pamatėme. Labai 
gerai, kad vaikai turėjo nema
ža progų susipažinti su Lietuvos 
istorija ir etnografija“. Ir vado
vė, tur būt, žino, kad ten nemo
koma Lietuvos istorijos, o mo
koma ir rodoma tik komunisti
nė istorija. i’

Dėl "sidabro medalio“.
M. Valiulaitis irgi griežtai pa

sisako ir pasmerkia tuos, kurie 
rašė apie šią kelionę. Jis tušo: 
"šitaip, kaip RLB organai susi
dorojo su jų neišklausytais, 
jiems nepažįstamais ir jų iš 
anksto j sąšlavyną nurašytais

užčiauptomis Kipomis ir dingo, Sauliau? Cibo savita,
’ ’ Kiek anksto nuosekliai ir detališ-

kai permąstytą Beethoveno 
(1770-1827) rarsiesios Pa-

tos susideginimą“, ... "Trūksta j tbptiope sonatos interpreta-
pirmininkui ten nuvažiuotų pa-|clte. Vis bėk ir tobau mano 
sitarti su Lietuvos komunistų me. kad šie veikalo pririm- 
partijos viršininkais“ Tai labai \ čiai (bent pirmoioie dalvįe 
teisinga Kutkaus mintis, nes jis:. .. , , , . ,
mato tikrovę, o ne miglas. : r k°doie) labiau tm-

Taigi iškėlimas viešumon yra ka zh miai masyvesnis, sun- 
tikslus. nes jis padės geriau kesnis. stipriau akcentuotas
orientuotis ir matyti, kur mes ęVflmbėUTniK!
keliaujume. Mūsų kelias yra Ba- SKa7Deiimas\ , .
sanavičių, Kudirkų, Strazdelių Viena savvhė, kuri kain 
ir žuvusių Lietuvos giriose ar raudonas dūla? driekiasi
Sibiro tundrose partizanų, o ne Dpr p,-up muyikavima 
Alseikų ir Mikuckių kelias. per j ?. ™UZiKavnma.

Absoliuti lietuvių dauguma vra didelis rezervuotumas 
veda didvyrišką kovą okupuoto- (ffal tai pastovios akomna- 
je Lietuvoje už Lietuvos laisvę, p,Yimn ta>-nvb~v Daka?), 
lietuvybę ir lietuvuk, žodį. Jie p . . , ...
prašo ir mus nepavargti ir sauk- w im
ti pasauliui prieš baisią okupa- traukli, k^in antai Smam- 
ciją. Taip mums kalbėjo Simas batti avan*uotoi« imdodl-

- kams grįžtant į Budapeštą, 18
ji buvo Vienoje, kur dalyva
vo socialdemokratų konfe
rencijoje, ir tuo būdu išliko 
gyva.

jos vardo neeilinis ir šia pro
ga labai parankus žėrėjimas. 
Juozų — pigiau grybų, o 
Ugnė — bene vienintelė to
kia mūsų tarpe. Bet tuo da
lyko dar pilnai nepaaiškin
si, nes, pavartę kai kurias 
vyrų parašytas moterų solis
čių recenzijas, užtiksime ly-

Nuo jaunų dienų Anna !giai tą patį reiškinį, ners so- 
Kethly įsijungė į Vengrijos; listės vardas ir būtų tik Al- 
profsąjungų sąjūdį ir sočiai- dona ar Danutė... 
demokratų partiją. Nuo 1922 Ne> ka]tas čia yra -dvigu. 
metų ji buvo išrinkta į par- bas standartas“. Vyrus mes 
lamentą, kaip pirmoji mote- linkstame traktuoti kaip 
ris socialiste. Po 1945 m., kai žmones, moteris — kaip vai- 
socialdemokratų partija bu- kus ar gyvuliukus. Lietuvių 
vo įjungta į komunistų par- kalbos vartojime tai pasi- 
tiją, ji buvo suimta ir ilgus'reiškia tuo. kad gerbiame 
metus sėdėjo komunistų ka-!af negerbiame vyro. o va- 
lėjime. Už nuopelnus demo- tinsime jį pavarde ar bent
kratinio socializmo sąjūdžiui Paardė, gi mote-
Anna Kethly __ A-iJnskei užtenka vieno vienm-

š. m. rugsėjo 7 d. Keleivis kinių kelionės okupuoton Lietu 
nr. 34 parašė vedamąjį "Triukš- i von ir dėl "sidabro medalio“. . . _ _.

/•mingo autoriteto sprogimo pa-! Vedamojo autorius visiems’lietuviais, paplūstai elgiamasi 
dariniai“ ir M. Valiulaitis skv-Įgerai žinomas. Jis pyksta, ko- tik kengūrų teismuose, tik "liau- 

!riuje "Atošvaistės ir šešėliai“ j dėl chicagiškiai palietė kelionės kv
^straipsnyje "Medaliai hipokri- klausimą. Trumpai susumavus,
zijos čempionams - II“ paskyrė atsakymas yra aiškus. Kelionė 
ir man "sidabro medalį“. (buvo užkibimas ant komunisti-,?Pvkanta

Kadangi esu ir
pili justus f tčicj SJUO Ht-V.. W> ■m-itu __ ■_) į.j .„utimIlJ * «
noriu pasisakyti dėl pačios mo- pabėgėliais. Jų jaunimas užkibo veikėjus tokią pažiūrą jau se- alais.

Kudirka, taip mums sako ir kiti 
šaltiniai, net ir Lietuvių Katali
kų Bažnyčios Kronika. Nenuėi- 
kim tarnauti pavergėjui ir ne- iug ir Furidičė“ ar dan*ni-
f.ulo, kurj 'Tėviškės" draugija '"'j Ta‘
ir kiti mums perša. Ir mes ma- kartais ” ir slomins at- 
nome, kad gal šios kelionės or- liekamo veikalo išraiška, 
ganizavimas nebuvo piktos va. >»{n. Gaidelio (ą.

ioie iš Ghr. W. Glncko 
(1717-17871 oneros "Orfė-

1974 metais 
buvo apdovanota Socialistų 
Internacionalo sidabriniu žy
miniu.

NAUJA VILNIEČIŲ 
VADOVYBE

Rugsėjo 8 <L Ckicagdje

telio vardelio.
Juk "Ugnė“, be nieko, — 

pikantiškiau ir seksiskiau!
Nors, atsiminkime, yra di

delio skirtumo tarp seksiš- 
kumo ir seksizmo. Bet apie 
tai kada nors vėliau. Kitą 
kartą kalbėsimės su Draugolios darbas, o buvo tik vaikiškas ,i - - — ---------c-*-,

naivumas. To daugiau nebeda- 1909) sokvie is oneros Da- įvyko Vilniaus Kra&o Ue-j bendradarbiu P.Ž. Ta proga 
na“. V iiri s m trankiima*. y- tuvių s-goe atstovų suvožia-1 pastebėkime, jog tik inicialų 

1 pagarbą ,pa*nu i iraia vra būtinas, vimas, kuris išrinko šitokią vartojimas demonstruoja
Kadangi vedamasis nepasira-

-..v ________ _____________  __ 4ytas ir M- Valiulaitis yra vi- rezervuoja išraiška, Cibas nariai — Z. DailMka, V. nistinį sąmoningumą, nes
asmeniškui nio masalo. Visi getai žinome, Valiulaičiu. J lietuvių veiksnius siems žinomas slapyvardis, to- ne visuomet tdbulai .susitvar- Šimkus. V. Gasoerienė D inicialai savaime apvalyti 
vinį laišku. kaa atsitiko su baltaisiais rusais >r ,.P?Įri°tinę^ orgęnimcijM bei |ū«l,.** niea pasirašome tik in.c.-j g ' šukelis ir J. Drljį ’ ' ŪUO bet kokio “sektanto“!

dies atstovų“ mitinguose, tik 
ten, kur teisybės ir žmoniškumo 
vardu viešpatauja melas ir ne

sutinkame mi M.
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Okupuotoje Lietuvoje]

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvai!

Kompromituoja aukštuosius duotas kun. dr. V. Butkui,
dvariškiu, : kunigų seminarijos rėkto-

■nui, aktyviam komunistinio 
Lietuvos Katalikų Bažny-įtakos šalininkų sąjūdžio 

čios Kronikos redakcija š. j <lalyviui. kuris ir 
m. gegužės 9 d. pasiuntė il-

asmems-

VILNIUS - VIENA - MIUNCHENAS
(Kelionės įspūdžiai)
J. V. SODUVAS 

(Tęsinys)
Senoji Habsburgų Viena

Tai nuostabaus grožio Dunojaus aukštupio miestas, 
Austrijos sostinė. Ilgas Habsburgų dinastijos valdymas 
paliko vieniečiuose neišdildomą imperiškos didybės bruo
žą. kuris ryškus jų manierose, gyvenimo būde ir santy
kiuose su užsienio turistais.

K4 KITI RAŠO

gą raštą kardinolams A. Sa- 
more ir J. Slipij, kuriame iš
dėsto, kad komunistai sten
giasi sukompromituoti aukš

■ kame gyvenime turi daug 
priekaištų“. Vysk. J. Labu-
kas gerai žino dr. kun. But
kaus asmeninio gyvenimo

• piucio mėn. Jonas Mekas su 
Įbroliu Adolfu, gavę sovietų

i T4 1 J- T, r,- T J KT V 1 i vizą. buvo nuvykę į Lietuvą.,
1, % diemastis H Giorno- ma Londone, New Yorke.,Aplankė gimines ir apvaži- 
jie (o 9 7b) rašo, kad sovie- Philadelphijoje. Montrealy-. nėjo kraštą. Iš tos kelfojlės 
, tų valdžios Įstaigos yra la- je Los Angeles ir Pietų Af-I gimė filmas> kuris padarė 
j bai susirūpinusios dėl pa- nkoje. j didelę jtaką į jaunų New
daugėjusių slaptų radijo ”Dabar į Lietuvą galima!Yorko režisierių kūrybą, 
riųstuvų. \ įename trijų yim- patek^į be didelių kliūčių“, 
tų tūkstančių gyventojų viduržemio jūroje kursuoja 
mieste jų esama net į25, n ; sovjety turistinis laivas Lit- 
jų nevyksta susekti. Siųstu- kurjuo keliauti galima 
vų savininkus vadina nrii-; be svietų vizos. Vilniškė 
jo chuliganais , o tiansha-' yjesa kažkodėl nevadina to 
cijų turmj — reakcionieriuj jajVQ uetuva< Jeigu Lenkija

taptų l/-tąja respublika, 
tai vandenynais plaukiotų 
laivai tdip pat su labai 
skambiu vardu — Polša, — 
sako P. Žagiel.

“Mano kelionė, — sakė 
J. Mekas. — sutvirtino ma
nyje įsitikinimą, 'kad Lietu
va nebus išbraukta iš pasau
lio žemėlapio, nes mūsų 
žmonės yra užkietėję. Pa
vojus gresia ne iš komuniz
mo, bet iš Rusijos, kuri su
dalo pavojų ir kitoms sąjun
ginėms respublikoms, pri
meta ‘joms savo kalbą ir al
fabetą. Rusijos respublika

Mūsų grupė buv o apgyvendinta miesto centre, Hotel 
de France, netoli Šv. Stepono katedros, žymaus 13 am
žiaus gotikos stiliaus šedevro. Rugpiūčio 3 d. rytą išva
žiavome susipažinti su miestu. Mūsų vadovas— baronas 
von Andiej. senyvo amžiaus, puikus politinės ir meno is
torijos mokovas. Važiuojame pro didingus gotikos, baro
ko ir klasikinio stiliaus pastatus, stilingus žymių žmonių 
ir pasaulinių kompozitorių paminklus, lankome pasaikiš-

vulgario- | 
“religi

nesąmonemis 
mis paskalomis 
niais plepalais“.

Pagal Baudžiamojo ko
dekso 70-tą straipsnį už to
kias transliacijas būtų ma
žiausiai dveji metai kalėji
mo.

* ♦ *
•Rusų disidentų žurnalo 

“Kontinentas“ 7-«tame nu
meryje buvo išspausdintas 
straipsnis apie Estiją, o nau
jai išėjusiame 8-tame nume
ryje pasirodė Kazio Bradū- 
no eilėraščio “Kryžių kalne
lis“ vertimas į rusų kalbą.

Ten pat yra paaiškinta 
apie kovą. vykstančią Lietu
vos istorinėje vietoje taip ti
kinčiųjų ir ateistų. Pabaigo
je — poeto biografija.

užkulisius, — “Tačiau pas 
— ką

ja civiline vaiazia. to 
j neliečia kanonų teisės ko- 

kad vai- deksas. Jei kun. V. Butkus

tuosius dvasiškius tikinčių-!1™1® .
jų akyse I globoja civilinė valdžia.

Rašte rašoma.
džios organai skleidžia ži
nias visame pasauly apie ti
kėjimo laisvę Sovietų Są
jungoje. Į tą propagandą jie 
stengiasi įkinkyti ir kai ku
riuos dvasiškius.

taptų vyskupu, tai būtų di-j ko grožio Scboenbrunno pilį, Belvederio rūmus. Vienos
džiulė Lietuvos Katalikų

Į Bažnyčios nelaimė ir dide
lis džiaugsmas bedieviams, 
griaunantiems Bažnyčią iš 

| vidau
I-a-; IPernai JAV-se lankėsi 

dvasiškių delegacija, kurio
je buvo ir Vilniaus arkivys
kupijos valdytojas mons. č. 
Krivaitis.

Ką priimta į kunigų 
seminariją?

Kaip KLB Kronika (nr.
“Delegacijos misija nepa-i-3) praneša. įgaliotinis ti- 

sisekė, nes ukrainiečiai ir: k^ų reikalams K. Tumėnas
lietuviai demonstravo ir pa-, 
rodė pasauliui tiesą apie už- vyskupijos 
maskuotą Bažnyčios perse
kiojimą Ukrainoje ir Lietu
voje. Tačiau ateistai vis tiek i ĮU4 
laimėjo — jie sukompromi-* 
tavo Lietuvos tikinčiųjų a-'

praterį. Vakare valstybinio parko atviroje kavinėje prie 
valsų karaliaus Johano Strausso paminklo dalinamės die
nos įspūdžiais, klausydami nemirtingų jo valsų ir opere
čių ištraukų melodijų, grojamų styginio orkestro, geria
me raudoną vyną ir sukamės šokio sūkury su linksmais 
vieniečiais.

Kitą dieną važiuojame kairiuoju Dunojaus krantu 
į pasakiškąjį Vienos mišką — Wiener Wiakl. čia ėjo Ro
mos imperijos rytinė siena, Dunojus ją skyn ė nuo laukinių 
germanų. Ant aukštų kalvų daug Romos legionų akme
ninių pilaičių, sekimo postų. Pravažiuojame istorinį Wag- 
ramo kaimą, kur 1809 m. Napoleonas sumušė didžiulę 
Austrijos armiją. Įvažiuojame į 600,000 akrų slėnių ir kal
vų išraižytą Vienos mišką ir sustojame prie Beethoveno 

kandidatą į kunigų semina-| namų, kuriuose jis kūrė savo nemirtingas simfonijas.
tepraneša arba įgal io-į .. aplankę 12 amžiaus Habsburgų įsteigtą Cis-

tiniui arba Krivaičiui (kun. . , Ji*. • »» ,• ,< f

•C. Krivaitis — Vilniaus ar- et^ų vienuolyną, atvykstame J Mayertag. Dabar čia žalių 
kalvų apsuptame slėnyje stovi seserų vienuolių priziuri-

ušauktiems Vilniaus arki 
dekanams pa

reiškęs, kad. jei kas turi

kvse aukšta dvasiški Kata- kivyskupijos “valdytojas“). ^dpupuuue senyje MVV* vienumų pum-
,7. .4 į T} . • kandidatus ansvars- ma imperatoriaus Pranciskaus-Juozapo žmonos Elizabe-im .i Tip turi kandidatui aDivars- įmpeiavon^ub ridi

bkiskoji visuomene tikėjosi. kartu tos koplytėlė atminimui‘jos sūnaus, didžiojo kunigaikščio,
kad šiuo klausimu tars au-'lA 11 LU- 
toritetingą žcdį vysk. J. La-

ityti kartu,
“Jei mes spręsime, 

bukas — Lietuvos Ordinarų kuris nors kandidatas. 
Kolegijos -pirmininkas, ir baigęs seminariją, užsiims 
privers susikompromitavusį antitarybine veikla, tai to- 
d/vasi-ikį atsistatydinti. Deja, kiam mes neleisime stoti į 
grįžtantį namo mons. č. Kri- seminariją“, sakė K. Tumė- 
vaitį Vilniuje sutiko vysk. nas.
dr. R. Krikščiūnas, Vilniaus; 
miesto klebonai ir Religijų 
reikalų tarybos Įgaliotinis 
K. R. Tumėnas. Iškilmingu. c

pietų metu savo užmiestinė
je viloje mons. Č. Krivaitis 
K. Tumėnui pasakė:

— Ministre, man jūs da
vėte labai sunku uždavinį.

kad
Ra

Remontuoja Pažaislį
Pažaislio vienuolynas re

montuojamas nuo 1971 m., 
tačiau darbas ne tik dar ne
baigtas, bet jau reikia re
montuotus dalykus vėl re
montuoti. Prieš 3 metus 
dengtas čerpėmis stogas jau

— Bet jūs garbingai jį Į- kiauras, nuo lietaus ir šalčio 
vykdėte. — padrąsino kulto suaižėjęs. O senosios čer

pės, kaip rašo Algimantas 
Patašius “Literatūra ir Me- 

žumale rugsėjo 11 d.,

norėtų, kad pasaulis kuo
Žurnale yra atskiras mažiau žinotų apie kitų res- 

straipsnis “Lietuvis Broad- publikų buvimą. Gruzinai, 
vvay’juje“, kur rašoma apie lietuviai, latviai, estai ir ki- 
filmų režisierių Joną Meką. tos tautos turi pačios paro- 
Apie jį rašęs prancūzų dien- dyti savo gyvybę. Tose res- 
raščio Le Monde Nevv Yor- publžkose jos bando stabdy- 
ko korespondentas, dalyva- ti didžiojo kaimyno —ruso 
vęs naujausio J. Meko filmo; — ekspansiją“.
“Praėjo, praėjo, praėjo“ • Net ir kituose J. Meko fil- 
premjenoje. i muose, pav.. tokiame, kur

Žiūrovų tarpe buvo ir lie-j vaizduojamas New Yorkas, 
tuvių išeivių, priklausančių j— prasiskverbia lietuviški 
Laisvoji Lietuva organizaci- peizažai. Vaikystės prisimi- 
jai. Tos draugijos tikslas — nimų atspindžiai pasirodo 
išlaikyti lietuvybę, ir jos Į kiekviename J. Meko kūri- 
veikla yra vaizduojama nau-1 nyje.

j. r.jame filme.
“Mes visi svajojome. —

numeris (Nr. 7-8. 1976) tę- ™cenz«>tams
šia dabar iau tradicine skil- ~! kai Lietuva atgaus nepn-
aprašyti vėliausi įvykiai LieJ 30 metų

Paryžiuje leidžiamo len
kų žurnalo Kultūra naujas 

Nr. 7-8. 1976 
jau tradicinę 

ti — Kronika litewska. Joje'

■aivoje ir išeivijoje, šią skiltį J’uo toMlaik“' kai mes. Pa
veda E. Žagiel, parinkda-, k*me New Yorko uostą. Mu-

sosto įpėdinio Rudolfo mirties vietoje. 1889 m. čia stovėjo mas medžiagą iš liet. išeivi- svajones pasirodė vtsis- 
Rudolfo medžioklės namas, kuriame sausio 30' d. jis pa- jos spaudos, dalinai iš Euro-' ai. neiea 1OS’ _lgu bu ™ 
leido mirtiną šūvį į vengrės baronesos Marijos Večeros pos Lietuvio, (šio laikraščio' * ^^.au. sunus’ . I " 
galivą, o po to ir į savo, tuo nutraukdamas abiejų gyve- vaidas yra paminėtas kroni- 5 n^jaustu’m apmaudto, išeivi-, 
nimo siūlą. Jis tuo metu buvo galingos Austro-Vengrijos koje). ijoje tapęs amerikonu,
imperijos sosto įpėdinis, Habsburgų ainis ir šeimos tėvas. Lietuvos žydų sąjungos
o ji — jaunutė 17 metų vengrė mergaitė. Savižudybės mo- Izraelyje biuletenis, — sa- 
tyvas buvo nelaiminga meilė ir politika. Šiuo metu prie koma kronikoje, — praneša, 
koplytėlės rodomas miegamasis, kur vyko monarchijos ^ad per pastaruosius metus 
pamatus sukrėtusi mirties drama. Lietuvos į Izraelį atvyko

Iš Maiyerlingo, pavakarieniavę Vienos miško ręsto-
rane, važiuojame 1 neto 1 esanti Badeno miesčiuką, kur - (lauguma taip pat ne
vienos vasaros teatre vakare žiūrėjome spalvingą ir links- ,u įvažiuoti, 
mą Johano Strausso operetę ”Wiener Blūt“ — Vienos;
kraujas.

Bavarijoje

Atvykstantiems į Izraelį, 
' piimoje eilėje studentams, 
J penkerių metų laikotarpyje

įgaliotinis.“

Toliau rašte rašoma apie
jau šių metu delegacija i Eu- AA ?*’
charistini kone, e.a Pbila- ebesiladio kaip niekur me-charistinį kongresą 
delphijoje:

“Po Velykų vysk. J. La
bukas aplankė tremtyje gy . ...
venantį vyskupą V. Š!adke-i'f'aversta? ^ejum.. 
vičių ir pareiškė, kad Reli-;
gijų reikalų įgalictinis K. Į kitaip nuimamas derlius 
Tumėnas jam pavedęs suda-; Ne kas kitas, bet pačių 
ryti delegaciją. Tenka pri- Lietuvos komunistų leidžia- • 
minti, kad tas pats Tumėnas1;-mas “Valstiečių Laikraštis“' 
sudarė delegaciją į Romą,‘ra;0> kad duona —brangus

Vėlai grįžę į viešbutį, tvarkėmės daiktus ir anksti duoda paskolų bei pa-alpų 
v;™ „ z j „u,w.’3 mil. svarų sumai. Išleistalytą apleidome svetingąją Vieną, o rugpiūčio 5 d. vidur- ’ 'knvL al,ie Lįetuvos 

dienį atvykome į Bavarijos sostinę Mueneheną. Jis (lau-,kvĮ‘ „ [Jetu.
gumai lietuvių pažįstamas iš ten praleistų tremties sto-! vLsVdų^-ganizaeijų esą-
vykiose dienų. Šiandien Muenchenas, užsigydęs karo žaiz- • 
das, yra modernus didmiestis, besidžiaugiąs ekonomine 
gerūve. Jo didžiosios krautuvės savo prekių gausumu ir 

mo darbai, vienuolynas bus įvairumu prilygsta amerikietiškoms. Visur vyrauja pavyz- j 
dingą švara, tvarkingumas ir punktualumas. Aplankę is
torinius miesto pastatus, garsų Olimpinį stadioną, Muen- j 
cheno rudens festivalių aikštę, kur rugsėjo - spalio mene- j

ko.
Kai bus baigti restauravi-

siais atsilanko daugiau nei 3 milionai svečių ir per dieną 
išgeria 8 milionus kvortų bavariško alaus, susimetame į 
Ratskellerį ir kilnojame sunkias gintarinio alaus taures.

Rugpiūčio 7 d. važuojame į Alpes. Žaliuojančių slė- 
kalnų rimtis ir sraunių upelių čiurlenimas 

ilgų kelionių nuovargį. Apsistojame
t # - .... ..... .....-Partenkirchen, Kristaus kančių vaidinimų te-

viciaus tiemties me.ų v y? Jiugpiūčio 31 d. pabrėžda-; aĮre Oberamergau, Liudviko pily Linderhof, seniausiame 
u as ne 'ai o neap- J ma?: Duonos nuimti čia Eui’oikis Benediktinų vienuolyne, kur dauguma ragauja

lankė tremtinio vyskuuo, o nesiskubinama“. Taip esą F- 1 , "T 
Ha»»ar,K. Tumčnui He,nant, 2emaitčs varto i
nepabudo 80 metų amžiaus 
naštos ir nusilpusio regėji
mo.“

Vysk. Sladkevičius griež
tai atsisakė delegacijoje da
lyvauti.

Valdžia 
įvysk. Sladkevičių įtraukti į 
delegaciją, kad jis susikcm-

j:,. l lyvaujame pamaldose Muencheno Šv. Povilo katedroje. Akmenės rajone. Ten dirt o- .r t... j- nv /se jau 500 centnerių praras-1 RWUC1° 9 d. esame svečiai Radio Liberty rūmuose, kui-
malonus lietuviško skyriaus vedėjas Juozas Laučka mus 
supažindina su transliacijų į okupuotą Lietuvą technišku 

tas sunkvežimis pasisukda-į Paren^imu« programos sudarymu ir ir darbo personalu, 
mas didelę dalį šio turto iš-' Svetingo p. Laučkos pavaišinti tarnautojų valgykloje, su
pylė per kraštą. Toliau pas- S grįžtame į Penta viešbutį ir ruošiamės rytoj skristi į New 

norėjo gamingą*kuj sunkvežimį driekės auk-! Yorką.
sinių miežių juostos visu 12- Užbaigiant norėtųsi paminėti kai kuriuos malonius, 
kilometių kelio. ; bendrakeleivius, kurie, kad ir gimę Amerikoje, buvo la- ’

bet nepavyko. Vvsk Šlad-v — Sr*:bai paslaugūs ir gerai kalbėjo lietuviškai. Tai j
i P . V ’ . __  rūpinasi . kad ir žvirbliai; Mflriia Riisaitė-Knl'hpr S11 wn> Antanu, buvusi 1939 metu

ta. Laikraščio koresponden 
to akivaizdoje grūdų pripil-

I

kevičius tebegyvena ištrem- sotūs... 
tas į užkampį — Nemunėlio;
Radviliškį, diskriminuoja-.’ --------------------------
mas tiek dvasinės, tiek civi
linės valdžios. Tu esi amžinas, kaip am-

Tame pačiame rašte rašo- «"• • lietuviškas lo
ma. kad Vilniaus arkivysku- di! 
pijos sostas gali būti ati- St Santvaras

Marija Rusaitė-Kolber su vyru Antanu, buvusi 1939 metų 
Lietuvos parodos New Yorke vyriausia vertėja, iš New 
Yorko, Birutė Dauparienė, mokytoja iš Clevelando, Mari
jus Kiela iš Chicagos ir visada besišypsantis kun. Simonas 
Saulėnas iš Cambridge, Mass. Drauge — didelė padėka 
tenka Algirdui Mitkui iš Newton, Mass.. kuris suplanavo 
tokią įdomią dviejų savaičių kelionę po Europą, kuri vi
sam gyvenimui paliko neišdildomus prisiminimus. Omooooooooi

I

Bet
priklausydamas mažai tau
tai, kurios egzistencija yr» 
pavojuje, jauti, kad kiekvie
nas žmogus daug reiškia. Tą 
visuomet turiu galvoje. Ne
noriu būti amerikonu. Esu 
Amerikos pilietis, bet tas 
nereiškia, kad esu pasiryžęs 
likti čia ligi mirties. Mano 
siela liko Lietuvoje ant vi
sados“.

J. Meko didžiausias me
ninis laimėjimas yra jo fil
mas “Atsiminimai įš kelio
nės po Lietuvą“, kurį gali-

GEN. P. KUBILIŪNAS 

LIUBENKOJE

Lietuvos pogrindžio lei
džiama “Aušra“ rašo>, kad 
1940 m. buvęs Lietuvos fi
nansų komisaras Juozas 
Vaišnoras, vėliau patekęs į 
Stalino nemalonę ir atsidū
ręs garsiajame. Liubenkafc
kalame Maskvoje, ten m- 
trkęs genv Petrą Kūbilrfttf, 
kurį -komunistų agentai 1945 
m. gruodžio mėnesį pagrobė 
iš anglų zonos Vokietijoje.

Iki šiol apie jo likimą ne
buvo jokių tikslesnių žinių.

INTERNACIONALO
KONGRESAS

Rusėjo 11 dienos posėdyje 
biuras nutarė sukviesti S. I.

ma būtų pavadinti “Lietuva,| kongresą 1976 m. lapkričio 
tėvynė mano“. 1971 m. rug- 26-28 d.d. Genevoje.

ANKSTYVOSIOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS AMERIKOJE 
NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINE

PARODA
įvyks 1976 metų spalio mėn. 24-31 dienomis 

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE 
BROOKLYNE, N.Y.,

kurioje bus išstatyta daugiau kaip 3.000 kruopščiai surinktą, profesiona
liškai suskirstytų eksponatą, išdėstytų didžiojoje salėje ir kitame aukšte 
trijuose dideliuose kambariuose.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti atidaryme ir savo atsilankymu pagerbti 
lietuvių ūkininkų sūnus ir dukras ateivius, atsidūrusius svetimoje aplin
koje, dažniausiai beraščius, nemokėjusius nei kalbos, nei amato. Jų reikš
mingas įnašas lietuvybės išlaikymui už Lietuvos ribų per trumpą laiką 
virto milžiniška jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo.

Programoje :
11 val.Koncelebracinės pamaldos už mirusius ir gyvus senosios kartos 

išeivius — veikėjus.

— Parodos atidarymas. Atidaro Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis.

— Dr. Antano Kučo. “Lithuanians in America“ autoriaus, trumpa 
pradinės lietuvių emigracijos apžvalga.

— Parodos apžiūrėjimas, ją paaiškinant.

—■ Užkandžiai ir kavutė.

Lankymo valandch:
Sekmadieniais — po pamaldų iki 6 vai. vakaro.
Darbo dienomis — nuo 4 iki 7 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 12 iki 6 vai. vakaro.

Parodos globėjai:
Apreiškimo parapijos klebonas kun. Pranas Raugalas. 
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.

RENGĖJAI



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. Iu76 m. spalio 5 d.

— Na, tėve, kur dingo ta-1 — Tos laboratorijos ten
tavo praeitos savaitės nar-Įrado ne tavo zacirkinės gy- 
sumas? Išėjai kariauti su vatinės, o tik pateikė duo-

VLIKAS IR KANADOS 
DIENA

. Strimaičiu, abu Montrealio 
chorai, tautiniai ansambliai I

KATYNO PAMINKLAS LONDONE Ką tik gavome

tikjuodašimčiais, o grįžti 
su užgesusia pypke.

— Apie tai. Maiki, šian
dien geriau nekalbėkime. 

— O kodėl?

|— Hamiltono ”Gy vataras“. i Kaip jau buvo š. m. birže- liau Rytų Europos tautų vai-’ 
Kaip jau rašėme, spalio‘Mcntrealio "Gintaras“, Lon-lio 8 d. "Keleivyje“ rašyta, nikai, tarp jų.— D. Britani-* 
10 dienomis Montrealvjeir:wno "Baltija“ ir Toronto ‘,Katyno paminklo statyba jos Lietuviu Sąjungos, su j9-10 dienomis Montrealyje 

bus didelė šventė — dvide
šimt antroji Kanados Lietu
vių Diena.

Vyriausiojo Lietuvos Iš-

o

j Londone susidūrė su kliūti- plačiu tautiniu kaspinu. Vai-j . Massachusetts gyvenan- 
Po kcncerto nuo 7 vai. — !mis. Bet kliūtys pagaliau nu- nikus padėjo ir latviai, ukrai- jtieji P™ knyP kaln?< 

jaunimo šokiai Šv. Kazimie-'galėtos, paminklas pastaty-ničiai, čekoslovakai ir kt. ae<*a 5 c va «tijo» mokesčio, 

i o parapijos salėje (3426 • tas, ir rugsėjo 18 dieną įvyko Prie rusu disidentų vainiko

’Gintaias

laisvinimo Komiteto pirmi-Į parthenais St.). 
ninkas dr. Kęstutis Valiūnas1 _ ... ....
la proga jos rengėjams pa-.,. kviečia
siuntė toki sveikinimą: ilietuv,us <klyvauti.

Didžiai 'gerbiamieji Ka-Į
nados Lietuviai! Vyriausioj 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi. Į 
teto vaidu sveikinu Šventės; 
rengėjus ir visus susirinku-!
sius j didingą Kanados Lie-h enJ ^oialiniš klubai 
tuvių Dieną. Sveikinu ir vi-1

j iškilmingas paminklo atida-’užrašas: "Lenkijos gynėjams
prieš nacių-sovietų invaziją 
1939 m., Sovietų saugumo

v . ... „ ą .organų nužudytiems, — nuonuo Katyno miško, D. Br.ta- 2 T
unijos sostinėje - Londone ..
įtapo įamžintas 1940 metų!
žudynių atminimas. Miesto Paminklo atidarymo proga

visus tymas-

Keli tūkstančiai kilometrų

WORCESTER, MASS.

Įvairios naujienos

Lietuvių Piliečių ir Mo- valdybos skirtame sklype, 
1-ug- Gunnersbury kapinėse, iški-

tuvių Dieną. Sveikinu ir vi-Įpiū^0 15 dienos gegužinėn j i0 7 metrų aukščio juodo apie žvėriškas žudynes be- 
sus Kanados lietuvius, nega-.sutraukė dideli skaičių žmo-1___ ___ 1_ t________ «<nviin Koiaievin RudinioĮfUtiaukė didelį skaičių žmo-. granito obeliskas. Jo viršuti 

nlU’ » nėję dalyje — Lenkijos karū-lėjusius dalyvauti ir šven
tės iškilmėmis Montrealyje 
.pasidžiaugti. Šventės i kil
mės yra ne vien džiaugsmo Į nĮ° Pai^e rugsėjo 19 d. la- 
diena. bet drauge ir užsi-pja’ pasisekė, 
grūdinimas kovoje dėl Lie-Į • Rugsėjo 12 d. Point 
tuvos laisvės ir nepriklauso-; Rock bu vo Šv. Kazimiero 
mybės. Linkiu Šventei ge-į parapijos gausi gegužinė, 
iausio pasisekimo.

Priminsime čia ir 
dos Lietuvių Dienos 
ramą.

Kana-
piog-

beliskas. J 
je — Lenk

Lietuviu diena Mairo- nuotas erelis, apvestas spig- 
liuotos vielos žiedu, o žemiau 
užrašyta KATYN 1940. Pa
minklo pedestale kitas užra
šas, trijų tikybų, kurioms 
priklausė žuvusieji, emble
mos: kryžius, Dovydo žvaig
ždė ir mėnulis. Apačioje už
rašas: "Prisiminimui dingu
sių 1940 metais iš Kozielsko,

Laimėjimams buvo skilta $ 
1,000. Pusę tos sumos lai
mėjo lietuvis.

• Maironio parko valdy- 
• ba rugsėjo 26 d. savo na-
Į riams surengė vaisęs, kurios 

Spalio 9 d.: Nuo 9 vai. ry-, narjams buvo veltui, o kiti 
to iki 6 vai. vakaro krepSi-j lnokėj0 po $3.75. 
nio rungtynės olimpinėje sa-j . .
Įėję (Polyvalent Georgės spalio 30 d. Manomo
Vanier, 1415 Jarry S. East).' l)ai ko‘, va!d>,ba ren£la ka

lnėnų. iš kurių galima spėti, f, vakare nuo 7 vai. didysis' ęęHą kur o programą atliks 
5kad ten yra vandens. (balius ir dailės paroda Ja-' Hamiltono mergaičių oho-

— Nu, jeigu yra vandens, t mes Lyng mokyklos salėje/?s-?Iačiau aPie koncertą 
ii yra ir silkių, tik reikia ( 5440 Notre Dame St.. W). delbia patys rengėjai.tai yra ir siiKių. uk reiKia ( 5440 Notre Dame St.. W)

ilgiau pameškerioti. O kurj 1:_______ • Maironio parke kas sa-O kur -z, ,
I tįp tavo mokslo raibinai no-' «len$ nuo 10 val- ryto

— Tas žygis liko dar ne-: .e.tf ,n? , .? ra, . °^: iki 6 vai vak posėdžiaus ir '
n daibar įplaukti su tais savo . poseuziuus ir

pabaigtas. Mesaciuzes ti*u- , laivais? i N LB krašto valdyba (AV
periai pagavo mane Rlue * parapijos salėje, 1465 rue
Hills girioje, atėmė zbrajus Teve, per pastarųjų18 de Seve).
ir iparvežę mane namo ati- Ime^ laikotarpį Amerikos 
davė gaspadinės apiekai... ew*dų ty™™ mokslininkai 
Aš nenoriu daibar apie tai padarė didžiulę pažangą, 
mislyti... Tu geriau papasa- dle paleido satelitus ne tik zapo bazilikoj (3800 Queen 
kok man, kokių naivynų yra skraidyti aplink Žemę, bet, Mary Rd.), o 12 val.-evan- 

kaip žinai, jais nuvairavo gelikams liuteronų bazny- 
net ir astronautus į Mėnulį, čioje (3594 Jeanne-Mance 

— Tą ztoitką, Maiki, tai St.). 
as pats mačiau, bet kas bus. 3 vva] popiet didysis kon- 
d augiau? ‘certas Claude Champangne

— Jau yra nuskraidyti salėje (220 Vincent d’Indy 
Amerikos erdvėlaiviai

iš dangaus karalystės?
— Į dangaus karalystę, 

tėve. tik mirusieji nueina, 
ir tai ne visi. O grįžusiųjų iš 
tenai nėi a nė vieno, tai ir aš 
tau negaliu nieko papasa
koti.

— o —

Lietuvos karaliaus kraites,
Schondocko poema, vertė 
A. Tyruolis. 30 psl.. kaina 
$1.50.

Lietuvos Steigiamasis Sei*
mas, parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kurisbritų spauda, radijas ir tele-

vizija plačiai painformavo Į pl uošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

ginklių belaisvių Rusijoje, 
įvykusias prieš 36 metus

AUKSO MEDALIAI 
LIETUVAITEI

Reginos mieste įvyko Ka
nados lengvosios atletikos 
rungtynės, kuriose Danutė 
Valaitytė laimėjo du aukso 
medalius—už 1,500 ir 3,000 
metrų bėgimą.

Starobielsko ir Oštakovo sto-i _ , . . ,vykių 14,500 lenkų belaisvių,L
’ Barkauskas disko metime 
laimėjo antrąją vietą ir gaiš kurių 4,500 vėliau rasta

bendrame kape Katyne, ne--vo sj(jaį)ro medalį.
toli Smolensko“. II

Į paminklo atidarymo iš
kilmes susirinko apie 5,000 
lenkų, kitų Rytų europiečių 
ir anglų, jų tarpe apie 20 
Britų parlamento atstovų. 
Minioje daug buv. lenkų ka-vaitė būna po kelis rengi- . . . V1. ,7770,^0nius, daugiausia kitataučių. ™ i?.’ 17’J7G’ _

I

26 MILIONAI SKURDŽIŲ

Gyventojų surašymo įstai
ga skelbia, kad 1975 m. 
JAV-se buvo 25,877,000 
skurdžių, iš jų baltųjų —

Juos čia ypač patraukia ge-,giminili ir artimųjų. Karių Savo išvadas ta įstaiga’ 
pa eimininkė Birutė Kauše-(organizacijų vadovybės su daro, patikrinusi 47,000 šei- 
! vičienė, sugebanti gaminti! vėliavomis, lenkų skautai ir mų metines pajamas. Skur- 

Spalio 10 d.: 9-45 vai. pa- gardžius valgius. .jaunimas tautiniuose rūbuo- džiais laikomos tos šeimos,
vi 'se 'jei vienas asmuo teuždirba•Abu lietuviai, kandida-,5^- __ . __ _________,’ per metus ne daugiau kaiptavę į valdiškas pareigas,. Atidarymo kalbas pasako <59 724 dvieiu asmenų šei- 

- Stanley Mikelk ir V. Pi- lordas ^dį^Taip $

ttaoa pi a aimejo. zilinis resp. prezidentas Os- 3.506 ir keturių asmenų šei-
• Hardvvicko ūkininkai trovskis, paminklo statybos ma — ne daugiau $5,500. 

baigia išnykti. Mirė Anta-komiteto vicepirm. lordas Pagal šj matą. tur būt, pu- 
nas Stulgytis, 72 m., liko jo st. Oswaldas, po jo seka pa- sė pasaulio žmonių yra skur- 
žmona. Jo tėvas 18o ak5U,minklo pašventinimas. Su- džiai, o Lietuvoje ne.skur-

maldos katalikams Šv. Juo-

Tolimų kraštų miražai,
Avos Saudargienės kelionės 
Įspūdžiai, iliustruota, 342 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.00, kietais —$7.00.

Julius Janonis, poetas ir
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jasinskas, 265 psl., 
kaina §8.00.

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, įriš
ta, kaina $15.00.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), III to
mas, pai ašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti 
tos knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Romas Kalanta, parašė 
Vytautas Alantas, 116 psl,, 
kaina $3.00.

Ne tie varpai, Ados Kar
velytės eilėraščiai, 64 psl., 
kaina $2.00.

Mergaitė iš geto, romanai, 
parašė R. Spalis, 365 psl., 
kaina $5.00.

Mūsų senolių žodžiai ii 
anapus, parašė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.

Lietuviškoji skautija, pa
rakė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų. iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

ūkį pirko prieš 68 metus. Y-,giedama ienkų tautine gies- džiai tik iaukštesnieji tar- 
!Įa 6 , na^ai 11 mė "Bože coš Polskę“ ir pra- nautojai ir profesionalai.

ligi*Avė., Outremont). Jo- prog-
Saturno. Jupiterio ir 'kitų'ramą atliks sol. Gina Čap-’. *‘*™«y****M ««*«<** « mė "Bože coš Polskę“ ir pra- nautojai 

.................................... Vaclovas'*,1 įsideda vainikųTu čia, Maiki, J02" ,p]anetų, a-pie kulias jie tei-ikauskienė, ™.. , . , .
gruoji apie dieviškąja dan- .kig mumg toĮę. žinJ kurių į Verikaitis. deklamatorė Ra-j d'’1 moterys, bet gyvena jaujG §imtas vainikų ir begalės' 
gaus karaiystg. ap.e?urią neturžjome. Lųk^čiūtė, Hamiltono aš^m

choras "Aidas“ su sol. R.^ ^„^^'akys'e sudeda prie paminklo

sol.

astu nieko neišmanai. Bet 
noriu žinoti, kekių žerstvų- — jie ten. Maiki, tik 
amerikonai pridarė Marse?: 'barsto Amerikios dolerius 
Juk tenai, sako, net du trak-, kažkokiem tų .planetų dy- 
tonus nuvežė, kurie dabar 1 kadueniams, o kas mums iš 
aria tos planetos akmenuotą*,to?
gruntą, ieškodami kažkokių '• _ Užtat šiandien moksli-
sliekų, kirmėlių ar mašalų ninkai stengiasi pagaminti 
kiau inių. tcikį įtaisą, kuris pajėgtų į

— Amerikiečiai į Marsą1 erdvę iškelti žymiai sunkes- 
•nuskiaidino ne traktorius. nius svorius ir atsieitų daug 
o dvi mokslines laboratori-1 kartų pigiau visa į erdves 
jas. Tai Yiking I ir Viking- išvyka. Tokį erdvių lėktuvą 
II, kurie atlieka planetos} dabar stato ”Rockwell In- 

ir aplinkos tyri-''

LONG BEACH, CAL.
Mirė J. Matijosaitis

Rugsėjio 12 d. čia mirė 
tozas Matijdša 

Keleivio skaitytojas, didelis

103 metus, dar stipri, bet;vyrai ir moterys, seni ir jau- 
i-iuometu ffuH -Bgoųinėje.'ni. Pažymėtinas vainikas iš
nes vaikščiodama parvirto, Cerolių seimos, kurį padeda Keleivio skaitvtnias didelis 
ir nusilaužė koją

gy venti mokslininkai ir tyri
nėti dangaus kūnus. Sako-
ma. kad laikui bėgant erd- . Pastanloju metu Woi, ko anūkas, parlamento atsto- L"ietuv^e buvįs pavyzdin-Į Z
^eje bus galima pasta yti »lCestery mjrė Kazlauskienė, vas Winstonas Čerčilis. To- gas valsčiaus viršaitis. i UiBostono iQ7fi mJtidn 
tokią jegamę, kun kaups j 76 m ' William Bumbulis, | leistos Bostone 1976 metaįt,
aules šilimą ir jos energiją j Žilinskas 54 m i"*********************************************************************

buvusio ministerio pirminin- labdarys, nepriklausomoje!
kn nniikas. nnrl^mnntn ufcfa. t ___ » Atspindžiai ūkanota^ ••

paviršiau 
nėjimus.

— Nu, tai ką interesno 
tenai surado?

— Visas naujienas

temational plant of Palm- 
dale“ firma. Tai bus rake
tos ir lėktuvo derinys, kuris, 
raketes iš autai į erdtvę 150 

(mylių aukštin, skraidyda- 
SUZ1"; mas savo orbitoje galės at-

nosime tada, kai mo^ įvairius uždavinius ir
kai tiks ią, istim į žemę at-; vė| sveikas j žemę
siustus duomenis. nusileisti specialiame aerod-

— Bet Zacirka sako. kad; rome. Pirmas to įtaiso ban- 
tie mokslinčiai jau ir Marse į d.vmas bus atliktas ateinan- 
rado ibonkutę tekios pat čių metų pabaigoje. Be to, 
Four Roses gyvatinės, kokią! iki 1983 metų erdvėje bus 
ir jis savo saliūne pardavi-; įrengta ir pirmoji stotis, o 
nėja. 1 vėliau ir kitos, kuriose gale

r
ST. PETERSBURG BEACH. FLORIDA

Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jak u S o v i e n ė Į» vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813)367-1791

Po darbo valandų — (813) 360-0744

penius j Žemę. Toli energi-1 Amll' ’us Kupsta.; (Kos! 
ja čia pakeis naftą, angų ir ,j.jex i
kitokį kurą. Toikiose erdvės ' ’ A, T
gyvenvietėse gal bus užvei-
sirmi daržai, sodai ir įtaiso
mi kiti patogumai žmogui 
ilf iau gy venti. Erdvėje bū
sią ir fabrikų, kurie perdirbs M. Klimas-sukaktuviniidcas 
m italą, gamins įvairius che-| Mi).as R|i gLA B 
m mus jungimus, bborato- . . kitll ol.g.anizacijų’A.eik. » 
n.os gamins vaistus, o gal', ‘ oo 7 •-
bi 3 ir ligoninių, kuriose įy- !,bs nuo žemėje nepagydė ce
•.__ J H rugsėjo 29 d. minėjo savo

* vardadieni.
— Na, vaike, jeigu šitaip: ,ukaktia įi, at:ventė

at driks kain tu čia nrnna- SUKaKUS J1S at rėmė
aLaHJns, naip iu cid pi ana vaikus Rrirktnvvnpšauji, tai pilnas dangus busi Į?1.SJV0 'alKUS BncKt°"n<^ 
ir visokių vištvagių, razbai- 1 ’ •
ninku, paleistuvių ir kitokio 
biudo, kuris jau šiandien 
nesutelpa Žemoje. O pijokai 
tau iš dangaus žiaukčios ar 
atliks kitus reikalus tiesiai 
ant skrybėlės ar paleistu iš 

| aukštybių tuščiu alaus bute- 
' liu praskels galvą. Ne, tokiu
“t. » “.i.

j . -2 ne Šiauliuose,dange, o čia vaikezai uzver-

BROCKTON, MASS.

AUSTRALIJA

Mirė F. Tamoiaitit

Rugsėjo 11 d. Melboume 
mirė Lietuvos .kariuomenės 
savanoris Feliksas Tamošai
tis, 80 m. amžiaus. Nepri-

’ tę galvas žiūrės po andaro- 
kais... Pfu. Maiki, ant visos 
tavogriešnos pasakos!

Jo žmona Eugenija po 
sunkios bperacijos guli ligo
ninėje.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Paskutinė šiy metų ekskursija į Lietuvą iivylcsta 

GRUODŽIO 22 d. ir grįžta 1977 m. SAUSIO 5 d. 

Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis 

iš BOSTONO ir NEW YORKO 

Kaina tik $ 3 7 5. 0 0 

(double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
New Yorke ir iš kitą miestų.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mano. 02127 
393 West Broadway, P.O.Bos llt 

Telefonaa: (617) 268-8764

Savininko Aldona Adoąaoųiąnė
Air Fares Subject to Changes and Govemment 

Approval
Norintiems atsikviesti glminan ift Uetamn.sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus. 

••••••MMeeeMeMMeMeeeeMeeemeNeeMeeeeeemeMemNeNMM1

1000 egz.. 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedij-os spaus
tuvė, kaina — $6.00

The Brothers Domeika,
Liudo Dovydėno apysaka, j 
anglų kalba išvertė Milton 

t Stark, išleido Liet. Enciklo- 
! pedijos leidykla 1976 mę- 
j tais, 238 pis., kaina —$6.00.

J History of Lithuania, by

' dr. Joseph B. Končius, 142 
psl., kaina $3.00.

! Martynas Mažvydas Vii*
i niuje. Juozo Kralikauako 

;! premijuotas romanas, 307 
’! psl., kaina $6.00.

Devintoji pradalgė, litą- 
jratūros metraštis, 389 pd., 
kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

Lietuviškasis Pamarya, 
Henriko Tomo Tamašaiako 

| Mažosios Lietuvos studija,
, 263 psl., gausiai iliustruota, 

J su 71 puslapio vietovardžių 
[sąrašu ir žemėlapiu. Kai* 

i j na $6.00.
i J Lithuanians in AflM^ąp,
:»parašė dr. Antanas Kučas, 
į į iliustruota, 349 psl., kai* 
į’ na $6.00.
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Vietinės žinios KALENDORIUS
Spalio lu d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos 111 
aukšto salėje Laisves Varpu 
rudens koncertas.

Nauja tūkstantinė Lietuvių I. 

Fondui iš Bostono

ir E. Manomaičiai. T. Spalio 16 d. So. Bostono
StanRūnafcė, E. ir T. Janu- Lietuvių Piliečių d-jos salė-, jis leido sau pakilti iki dvi- 
kėnai, A. Lileikis, A. ir J. je Bostono Lituanistinės mo-'

Meilutei žiaus, ienei jam- P^iai, I. ir B Galiniai, A. kyklos Tėvų komiteto bau- 
'žinti TJptnvin Fnndp snan- *r J. Dabnlai, V. Y aitku*. J. keta>.

Leščinskienė, J. .Kuncaitis. SpaIio 30 (1 7:30 val vak 
S. ir D. Šatai. D. ir R. Ivas- Ta!-ptautiniame Institute L. 
kos. R. ir J. Stropiai, J. ir A. g kultūros klubo susirink i- 
Matjoskos, A. Andriušienė.

žinti Lietuvių Fonde suau 
kotą $1.0C0. Tą sumą po a.s 
mirties sudėjo:

Vvtautas žiauna— $300.

PAKELIUI Į MEISTRIŠKUMĄ
(Atkelta iš 2 puslapio) .tinka kūrinio reikalavimus

ko su kontrastais, ypač gry-f 
nai dinaminiais. Tur būt, 
tik Ernesto Blccho (g.1880) i 
pirmam ir trečiam kūrinėly
1 • maiomas pumos rusies sva-- peržiūrėta

luino bei gracingumo rankų! ta knvga 
darbas. Todėl šį kūrinėlį 
pakartojo bisui, priedo duo
damas ir greitutėlį Cimpino 
"Minutės valsą“.

Tai atsiskleidė ne tik Chopi 
no, Montvilos, bet ypač 
Blocho atveju. Paskutinio
joj iš “Jūros poemų“ buvo 
matomas pirmos rūšies šva-'

KADA IR KAM PADARĖT 
SAVO TESTAMENTĄ ?

RADUO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo

gubo f oi te, nors ir kitos par
titūros to reikalaudavo. Di
desniu dinaminiu kontras
tingumu galėjo pasižymėti.
pvz., ir Beethoveno sonata 
< nors pinnoje dalyje tikrai! Baigiant galima pasakyti, 
gražiai būvu traktuojamas ’ j°g Saulius Cibas ne tik

Programa Naujoj Anglijoj 
Tuo reikalu jums gali pa- ji stoties WLYN, 1360 ki- 

dėti teisininko Prano Šulo lociklų ir iš stoties FM, 
paruošta, teisėjo Alphonse 101.7 mc.» veikia sekmadie-

“Sūduvos“ išleis- niHx3 auo 1 J 30 vai. d*®* 
ną. Perduodama: Vėliausių 

(pasaulinių žinių santrauka 
i r komentarai, muzika, dal

os ir Magdutės pasaka.KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Po $30: I. ir Č. Mickūnai, 
dr. S. Jasaičio šeima, I. ir A, 
Eitmanai.

Su testamento pavyzdžiu.

J. Mika- latvės smuiki
ninkės Eva Graubin ir pia-
borough St

1

1 Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova- 

;nų krautuvę. 502 E. Broad- 
1 wsy, So. Bostone. Telefo
nas AN S-0489. Ten gauna- 

: t*., ir X «.,'aivia

R. ir R. Be de. iai $25. q Bellamacina
Po $20: E. ir F. Račkaus- laus&as. , .

i • r> a. o a ... mstc Roberto Bravo koncer-KH1, Cj. 11 13. jMlC*A.GslCldl, A. Po A TCniriliiitp i • • a i**’ ro a. Aumnute, v. ta?< kun rengia N. Anglijoj 
Leščinskaitė. J. škudzins- d-jair V. Rastoniai.

Po $15: F. ii V. Izbickai, Wenė, A. Vakauzienė, V
G. ir A. Stapulioniai, I. ir K. V. PimincCienė, S. Ofrossi-, SPah° -9 v
Nenortai. V. ir Z. Gaveliai, ™ow, A. ir K. Šimėnai, A.randai os saleje Balfo <-sk 

ir A. Bacevičiai, D. Baltie-j Pobūvis.
nė, K. Merkis. A. ir S. Bal-: Lapkričio 7 d. So. Bosto- 
tušiai. O. Mučinskienė. D. ir j r.o Lietuvių Piliečių d-jos 
P. Pundžiai. V. Maųuire. • salėje Sandaros banketas ir 

šeimos ir Lietuvių Fondo'naMili karalienės rinkimai, 

vardu nuoširdžiai dėkoju vi- Lapkričio 14 d. 3 vai. pc 
O. Vilėni kienei B. Kriščiu- siem* aukotojams. ' pietų First & Second Church
kaitienė. V. ir J Balčiūnai. Lietuvių Fondo įgaliotinis I salėje, 66 Marlborough St.

! pianisto Vytauto Smetonos 
’ koncertas, kurį rengia N. 
Anglijos Baltų d-ja.

1
Lapkncio 20 d. So. Bosto-

I. ir J .Rasiai. D. ir L. Izbic- 
kai, S. ir J. Gimbutai. I. ir B. 
Veitai, R. ir R. Veltai, A. 
Mickūnienė, B. Vasaris.

Po $10: B. ir E. Mickū
nai, P. Paliulis, J. Bakšys,

Mylimam tėvui

a. a. JONUI ADOMONIUI

mirus, jo sūnui Jonui Adomoniui ir šeimai 

reiškiame gilią užuojautą.

Laima ir dr. Stasys Jasaičiai

Boston, Mass.

Mirus pavyzdingam Lietuvos žemės purentojui

JONUI ADOMONIUI,

jo žmonai Veronikai, sūnui Jonui, marčiai 

Aldonai, dukteriai Severinai ir žentui 

Antanui Kriščiūnams ir vaikaičiui Algi

mantui Kriščiūnui gilią užuojautą reiškia

Jackus Sonda

ALDRICM OIL 
TEL 476-2086

Sąžiningai ir greitai įrengia namų apšildymą 
ir aptarnauja

So Bostone — Dorchestery — So Shore

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON
Išvyksta — gruodžio 16 d., grįžta — gruodžio 30 d.

CO

VILNIUJE — 
ROMOJE h- . 
LONDONE —

mas gan vykusiai, ko gero i do išpildęs. Turint tokį stip- 
net pal.yzdingai, rišosi irų pagrindą, jam telieka 
Brahmso ‘intermezzo op.jaugti ligi didžiųjų meistrų 
11S 6. kur vietoj kcmpozi- lygmens.
oriąus nurėdyto piano Ci

bas pradėję pianissimo, to
dėl ir gracingai akoidiškoje 
idurinėje dalyje jam be
eik užteko mezzcforte bei 

forte. vietoj reikalaujamų 
viengubo ir dvigubo forte. 
To paties ciklo Baladėje 
(op. 11S 3) Ciba?

mdr.

ELTOS PRAŠYMAS

Elta prašo suvažiavimų 
koncertų, dailės parodų ir, *82. 
kitokių renginių ruošėjus

, . turėti savo korespondentą,kcntiastu nuele dainmgąją kuris radjjui genB
rašinius ir juos atsiųstų El-i

rvškiu

NAŠLYS IEŠKO ŠEIMININKĖS

I Pagyvenęs našlys ieško šeimi

ninkės. Gali būti ir vedusiu po
ra. Karma yra arti miesto, gra
žioje vietoje. Skambinti telef.: 
(201) 689 0361. Rašyti Route I. 
Box 170, Washington, N J. 07 i

Dažau ir Taisau
Namus Ii lauko \r viduje.
Lipdau popierius ir taisau į 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga.
JON AS STARINSKAS 

220 Savia HiU Ava. 
D^rebeater, Maaa.
TaL CO 5-5854

t***#***#*#*****####*******###*##,;

vidurinę dali. tačiau ją su
pantys ąkordiniai P««5«ky-j ui.“k»ri>2 pu
ma. galėjo būt. a .resni, naudoti radyQ iprogramoms
įsakmesni.

Su šia pastarąja pastaba 
rišasi ir mūsų pagrindinis 

no Lietuvių Piliečių d-jos priekaištas dabartiniam Ci- 
salėje Bostono vytų seksteto bo muzikavimui: dar nepa- 
vakaras. j Rankamai išvystytas itam-

Lapkričio 20 d. 6:30 vai. perdavimas, i
i r, o j Tose vietose, kur artėjamaak. Brocktono Sandaros . , , . . • , ., J
i-- /on t . i o. \ prie kulminacinio taško, ne-saleie (30 Intervale St.) — C , ...• T , -' v visada reikiamu rvskurnu ii-Martvno Jankaus šauliu , ., • j • • . keliamas melodinis svoris,kuopos rudenims renginys ........... .... • ,z i . -v vpac įei ps Krinta desmiajai

lankai (Kaire ranka dirba
Lapkričio 21 d. So. Bos- puikiai). Tai- pastebėjome 

tono Lietuvių Piliečių d-jos keliese Beethoveno sonatos 
salėje LVS Ramovės Bosto- vietose (ypač pirmosios da- 

ino skyriaus ruošiamas Lie- lies "devekrpment section“ 
i tuvos kariuomenės atkūrimo pabaigoje ir apsčiai trečio- 
58 m. minėjimas. joje dalyje), taip pat ir Cho-

1977 m. kove 11 d. (penk- Pino (1809-1847) g-mollį ______ Q_______
i tadienį) 8 vai. vak. First & Paladėje, kurią šiai-p pa-j
Second Church salėje, 66 skambino su pavyzdingu Kuri valstybe turtingiausia?

•Marlborough St., esto solis- skaidrumu. preciziškumui ......................
ito Naan Pold koncertas, ku- <be to ūžesio. girdėto pas! Du sovietiniai žmones kal- 

į basi:
i Apskritai, Cibas iš viso!,. “ KaiP ?anai’.kuri Pasau* 
skambina labai precizijai. p’° va'stybė turtingiausia?

; Klaidų jis beveik nedaro. ~ Sovietų Sąjunga.
I Koncertiniam pianistui tai! —Iš ko tu sprendi?
Į labai dėkinga sai.ybė. O jo Į — Pats žinai — visi vagia 
•techniniai sugebėjimai ati- , ir vis dar lieka.

ri rengia N. Anglijos Baltų Dvaricnaitę). 
d-ja

LABAI JDOMOS 
ATSIMINIMAI

; Mykolo 
mai:

Vaitktus atsimini

Su Minija į Baltiją, 210 psl. 
psl., kaina minkšt. virš. $1.50, 
kietais — $2.00.

Baltijos gražuolė, (Liepo
ja), 332 psl., kaina minkšt. 
virš. $3.00.

Per giedrą ir audrą, 272
psl., kaina minkšt. virš. $2.50.

SLA

5 naktys 
4 naktys 
4 naktys

Bus aplankytas ir Kaunas, Romoje dalyvaujama Kalėdą eglutėje, j Nepriklausomybes saulėje 
Londone — bilietas į įdomą spektaklį.

Kaina — $999.00 iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

Kainą iš kitur pranešime pareikalavus 
Informaciju ir užsisakyti vielos prašome kreiptis:

Algirdas Mitkus, Neirton, Mass. Tel. 617__ 969-1190
Galasy Travel, Wellesley, Mas*. Tet 617—-237-5502 
Galaxy Travel, Boston. Mass. TeL 617-261-3760

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Red* M. Velta*

TeL 266-6090
597 E. Broadvray, So. Boston, Mas*.

' • Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūšią draudmus nekilnojamam tortui 
ir nue nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

| (1918-1940) I dalis, 296 psl.. 
(kaina minkšt. virš. $2.50, II 
t dalis — 278 psl., kaina mink
štais virš. $2.50, III dalis — 
264 psl., kaina minkšt. virš. 
$2.50, kiet. — $3.25. 

j Siaurės žvaigždė, 297 psl., 
į kaina minkšt. virš. $3.00, 
(kietais — $4.00. 
j Vienas mažas gyvenimas, 
'Henrikas Lukoševičius, 192 
psl., kaina $5.00.

Lietuvos keliu, inž. Petras 
Lelis, 264 psl., kaina $6.00. 

Žvilgsnis atgal, Bronius 
'(Milašius, 171 psl., kaina $2.00 

Atsiminimai apie Juozą 
Liūdžiu, Petr. Liūdžiuvienė,; 

į , 88 psl., kaina $1.00. i

I Prisiminimų fragmentas, 
[Kazys Musteikis, 126 psl., 

['kaina $2.50.

skiriamoms Lietuvai.
Rašiniuose turėtų būti nu 

šviesta: 1) kada kur ir kas i popiet, 
įvyko; 2) keli svarbesnieji 
vykdytojai; 3) įvykio su-' 
glaustas turinys (iš paskai-f 
tų. simpoziumų ir kt.); 4) ’
•priimti nutarimai. į

Rašinys turi būti parašy-- 
tas marinėle, per dvi eilutes,: 
neilgesnis kaip 5-6 minučių 
skaitymui. Rašinys turi būti' 
išbaigtas. Jei į vieną , rašinį 
dalykas netilptų, rašyti kitą i 
atskirą rašinį. »

Eltos adresas: 29 West*
57th Street. New York, N.Y.
10019.

"GARSO BANGŲ
PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniai* iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v.

T

DRAUDIMO AGENTCRA 
AtUeka įvairią rūšią

draudimas
Kreiptis sena adresą:

BRONIS KONTRIM
i>98 Bmadway

So. Boston, Maas. 02127 
Tet AN 8-1761

i:
h

< I
:: • ► 
!! 

!!

m*##*##******####******#********)

SAVAI! RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
išformuota sManylojus apie pasaulinius Ir lietuviškuosius 
{vykius, deda aaug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeniniu* bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją laišką jkyrią, kuriame laukta
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIEHIVA" yra dinamiška* mūsą M- 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbio bei idėta. »L 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC4, CANADA

■*.*,* s a a,a,a a *^a <

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau $0 metą camavta Hutovią
jo daugiaa uup SJŪHTYNIS MIUONUS 
nartam*

SLA—didžiausia Baeovfą fvatarnaltoš orgnataacija — 
duoda gyvybių apdraadą Ir Hpnju pašalpą, kori yna 
pigi, n«s.SUSIVIX2fUtMA8 neįeik* peteu, o teikta 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta na 
kapitalą, tad jo apdraada tikra Ir 
Uotu vis ėta gali gauti įvairią ktasią 
apmaudas nuo $100.601ki $10.000.00.

—jaunimui duoda garą TPapemąją 
dowmsnt Insurance^ kad 
aukštojo mokslo studijoms ir

SLA—duoda V AIRAMB ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: uf $1,000.00 apdmodos tik 0040 
štomataM.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA 
smilaus asmenims.
klabą Ir draugiją nartams. Ui 01,000JO 
Hn apdrnodoa mokesti* fSJO | metus

BLA—kuopos yra daugumoj* Hetuvią koloniją. KreipkMs 
! kuopą vetkšjus, ta jta

Gausit*
parašysite

$07 West 30th Strost, Nor York, N.Y. 10001

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponą* Kolupaila, para-j "ŽURNALISTIKĄ“
šė'Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zaa Danys, 464 psl., daug įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, į buotojų. Kaina $6.00.
kaina $12.00. » ._ , _ . .5 Amerikos Lietuvių Taryba,

Baly. Sruoga mu.ų ate.-(30 met Lietuvos laisvės ko
minimuose, spaudai paruo. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 pst Kaina $10.

TAU, LIETUVA, Stepo 
Ino Kairio, 460 psl., kai- 
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bim 
rinio, 464 psl.. kaina....$2.0t

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina o e •••••••• • • ••••* o $2.00

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 

i Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj,

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i- 
liustracijų, 500 psl., kaina 
$10.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

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

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTE. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
▼yje. *

Melagingas Mikasės laiš* 
ka*, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.
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Vietines žinios
pu jais pasikalbėti vaišėse 
po koncerto.

Smuikininkams akompa- 
Pasaulinio garso smuiki- nuos mūsų jaunas pianistas

VISI KVIEČIAMI 

IR LAUKIAMI!

ninkai Dana Pomerancaitė 
ir jos vyras Jurgi* Mazurka* 
vičius yra pirmieji tokio 
aukšto lygio menininkai, 
pasitraukę iš Lietuvos į lais
vąjį pasaulį, kuriame jie liu-

Saulius Cibas.

Į koncertą visi kviečiami 
ir laukiami. Atskirų kvieti
mų į koncertą nebus.

Kaip visi Laisvės Varpo 
renginiai, taip lygiai ir šis

dija apie meno vaiztus o u- poncertas pradedamas labai 
puotoje Lietuvoje. Šia pras- punktualiaL Todčl visi prapuotoje Lietuvoje. Sia.pr 
me jie įsirikiuoja į Lietuvos 
laisvės kovotojų eilles, ku
riose stipriai reiškiasi Simas 
Kudirka, Jenas ir Aušra Ju
rašai, dail. Vladislovas ži
lius. Tai ne kapituliuojan-

somi atvykti galimai anks
čiau. kad nereikėtų laukti 
už duru, kol programos at
likėjai baigs pradėtą kūrinį.

Po koncerto bus vaišės.
čios, bet kovojančios Lietu-į veikiant, lietuvi! kų valgių 
vos atstovai. ' bufetui ir Įvairių gėrimų ba-I •

Ateinantį sekmadienį, j1U1‘
9palio 10 d. 3 ival. po pietų j Rengiamas koncertas bus 
So. Bostono Lietuvių Pilie-;'Jau 34-tasis iš eilės Laisvės 
čių d-jos salėje So. Bostone! Varpo kultūrinis renginyfs. 
rengiamame Laisvės Varpo į Jis išsiskirs iš ankstyvesnių 
koncerte bus proga ne tik j tuo, kad jame pirmą kartą 
išgirsti tuos du iškiliuosius, programą atliks iš okupuo- 
smuikininkus, bet taip pat tos Lietuvos pasitraukę me

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORPa 
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
Tul. SW 8*2808

yra vienintelė oficiali Įstai
ga Worce*tery. iruri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces- į

taršo į Lietuvą ir kif a* Rusi*1 
jos valdoma* sritis- Čia kai-

lietuviškai, pataraau- 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai

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

Vedėja B. Sviklieni

nininkai. Kai jie koncertuo
ja didžiuosiuose muzikos 
centruose, salės paprastai 
esti užpildytos. Tektų labai 
džiaugtis, jei kuklioje mūsų 
•koncerto salėje taip pat ne
liktų tuščių vietų.

Rengėjai

Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Lietuvių darbininkų d-jos 
susirinkimas kviečiamas at
einantį sekmadienį, spalio 
10 d. 1 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Paliečių d-jos 
patalpose.

Visi nariai kviečiami da 
lyvauti.

V. Aluza

Janulevičių sukakti*

Seni Keleivio skaitytojai 
Filomena ir Pranas Janule- 
vičiai, gyv. No. Cambridge. 
Mass., rugsėjo 23 d. minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 60 
metų sukaktį.

Sveikiname sukaktuvinin
kus ir linkime sulaukti bent 
100 metų sukakties.

Senas parvirsta ir negir- Ui naeies ne tik jaučius 
vedžioja.

Flood Square
Hardware Co.

•ar^iakaa M. J. ALBkNA
4» EAST BBOAD’VA? 
ftJ.UT" BCSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414* 

Ba&jnnihi Mror* Dalai 
/'oplaroa 8ianom*

Stiklas Langam 
VlaMda reikmenys narnant 

Reikmenys ptmnberism 
Visokie calrtto telktai

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jog. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

Pt DINIS 
MSTR1STA8

Valandos:
nuo 9 tai- ryto iki & vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mase

BALFO VAJUS Dr. J. Navicko veikalas Dalyvavo Balfo suvažiavime. Palaidojo J. Adomonį

Bostono Balf o valdybai Bostono kolegijoje profe- 
skelbia piniginį vajų nuo soriaujantis dr. Juozas Na- 
spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. viekas parašė 298 psl. moks-

Mielam iždininkui Jonui 1(> S°ns??°
Valiukoniui susirgus, visa* and Rea!1^‘,?ef?l.® phijoje.
.aukas prašom siųsti adresu:. S0lPįy of Subjectivity (he-j 

. , tuviskai butų: Sąmone ir re-,
P*tcrAzPar^’ alybė: Hėgelio subjektyvu-į Bostone viešėjo 

50 Orton Marotta Way, So. mo fįlcsofjja) Jį išleido t 
Boston, Mas*. 02127.

Pernai surinkto* aukos —
$1,000 — Balf o centrui pa
siųsto* vasario 26 d.

Balfo skyriau* valdyba

Nauji Keleivio skaitytojai

Keleivį užsisakė Gintas 
Simonaitis ii Walpole, Ma., 
ir Plonius Skrabulis, gyv. 
Quincy, Ma.

Sveikiname 
prenumeratorius.

Balf o direktorius Andrius | Spalio 2 d. Beachwood 
Keturakis sugrįžo iš Balfo j kapinėse Centerville, Mass., 
direktorių suvažiavimo, ku-. į“™
ris buvo spalio 2 d. Philadel- monis, Sr. Plačiau— kitame 

numeryje.

J. Valiukoni* jau namie

Jonas Valiukonis, pusę
Maitinus Nijhoff leidyklai Praeitą savaitę BostoneImetų praleidęs ligoninėse, 
Olandiioie Knveros kaina’viešėjo žurnalistasOlandijoje. Knygos kainai viešėjo 
22 doleriai. [Bubelis iš Philadelphijos.

Sveikiname gyvybingąjį./*? gavosi pas savo
, . .. .... ..bičiulius, o taip pat lankėsi

musų kolonijos naq ir linki-į jr Keleivyje.
me geros sėkmės ir ateityje. •

Juozas I Jau grįžo į namus. Sveikina
me!

Sugrįžo iš Europos
Šoko amerikiečiam*

Rbode Island yra pirmoji 
kolonija, kuri uždraudė į- 
vežti vergus. Tai padarė 
1774 metai*.

Spalio 2 d. Lovvelly buvo1 IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Elena Santvarienė ir Ele-> ”Night Regata Festival“.! Išnuomojami kambariai su bal

ną ir Juozas Kuncaičiai, 2 j kurio programą atlik.0 net! dais prie šeimos Savin Hill rajo- 
. I savaites pasivažinėję poO-i]2tautų daugiausia šokėjų. J ne.

naujuosius landiją, Vokietiją ir Austri- Vietos lietuviu klubas pasi-1 m
ją. kupini įspūdžių sugrįžo- 
į Bostoną.

kvietė jame dalyvauti Bos
tono šokėjų sambūrį ir pasi
stengė jam nors kukliai at-

Serga B. Potiu,
i Publikos buvo pilna 

Kadaise Bostone gyvenęs, jžiulė salė. 
dabar gyvenąs _ Long 

užsinuodijęs konseiviniu J■1

Tarptautinė šventė

Tarptautinis Institutas 
lapkričio 17-21 dienomis 
Hynes auditorijoje rengia
septintąją ta'Ptautinę sveti-' SeachjČal., Bronio Pošiu"! 
tę — Whc-le Woi -Id Cele-bra- - . ,. • , - . i
tlon* j maistu, sunkiai susirgo ir

Peniai tą šventę aplankė guli Oarson Harbor General 
aipie 60,000 žmonių. j ligoninėje.

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

di-

Teirautis tek: 436-4629.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

Peter Maksvytis
CnaMar asiaat 
<9 Charek 8treet

«. Miltam, Maso.
Attfakn ▼boa pataisyme, tamsa 
to ir proJektaHmo darbas ii laa 
ko ir vMaja. arsenams šalna Iri 
Mnrt.

žmogau* — be ydos.

llNAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Karde
lienė* įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

TEL AN 8-2124

ĮOr. Ami/ia E. Rodd
(RUDOKTUTS)

0PT0METRIST8 
Valandos:nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS. 
|«ėe»**»*M»**»e«e*M*»**ee**ee*ee»

Laisvės Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vaL v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L P . D. Valdyba 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VttčlNIS

173 Arthur SL, Brocktoa, Mase. 02402. TeL 586-7209 

^******************************maaaaaaaaaamamaaaaaaaaaaasaaaaamaa

kooooaooaoeooooaoooeec

B J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodama tiktai vaistus, iipiklome gydytoją ra 
eoptuo ir turima visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistą — eikit i notarišką vatattaą,
Sav. Emanuel L Rosengard, B. SL, Beg. Pharm.

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

Metanas AN 8-6929
Nas 9 vaL ryta iki 8 vaL vn liafcyras žveatadieaiui Ir aakan.

South Boston Savinos Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS^

480 Woat Broadvray, South Boston, Mate. 02127
Skambinkite 268-2500

SMEAT

AYIAR

rnuen

M & T OIL C0„ Ine. p08Mt AVIMI

mpokt sioooi
841 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis.ipi)imas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skaabiakit.

268-4662

6B1^63h“

54^5‘e-
wnn6Rwwn i* i

mis of busiest oa smouat 
;rMs(SWtayeir)

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priakaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas dmpdimaa

Bankas veikla jau 109-tuosius metus

šio basko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais gaHma susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 6274,000,099

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co

393 We*t Broadvray, P.O.B. 118
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 
Į Darbo valandos kasdien:

šeštadieniais

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 7988347

Tiariai iš Worcssterio etaa- 
čiam įvairias siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi-i*

avoį maisto ir 
aią. Turima vietoje įvairią via 
tinta gaaųrbso Ir importeotą 
prakią i* kitą kraštą viaai ia- 
mwb kainomis. Ba to, siunčia
me maistą, pinigus ir gakta at
sakyti ją gamybos prabos, čia 
sumoktame pinigus, e giminia 
ten vištoje gaiši pasirinkti at
sakytas prekas.

Taipogi torpiulnkaujfcme per 
tam tikra* (otoigas atsikviouU 
jimiaus čia pas aure | ovočiao 

ar auaialiaiam spsigyvtaimuL 
‘Ulamavimau atliekamas grei

tai Ir aąztaiugaL Ataflsaką įsitl- 
kiurita. Vedėjas A. Scbyriuskl

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IS BOSTONO j LIETUVĄ 
ir Intos Rusijos

Prhtaljmae greitas b 
garaitaotii

Atidaryta darbo

aoo 8 toL ryto iU 2 ioL

388 W. Broadvray 
Šok Boston, Mntt.

TeL 2888099 • -mv




