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Kanada medžiojo tariamus
Kosygino „žudikus”

Kanados policija krėtė įtariamųjų namus, rado gana 

daug įvairių ginklų, keletą žmonių suėmė.

Po praeitą savaitę įvykdy
to pasikėsinimo Ottavoje 
Kanadoje viešintį Sovietų 
S-gos premjerą Kosyginą 
„prismaugti“, Kanados vy
riausybė dešimteriopai buvo

Jaunimo kongresui 
suaukojo $35,000

Jaunimo kongreso Finan- 
padidinusi savo svečio ap- sld komisijos pirmininkas dr. 
saugą, kad panašus užpuoli- j. Kazickas spalio 16 d. pa
ntas nepasikartotų. O ypa- sikvietė Chicagoje į Sbera- 
tingai susirūpinta, kai Kosy- ton - Blackston viešbutį pi
ginąs lankėsi Toronte, nes, nigingų svečių, šauniai juos ( 
kilo gandų, kad čia ruošia- j pavaišino žemiškomis gėry-i
masi jį nužudyti.

Pasirodo, tie gandai gal 
ir turėjo kiek pagrindo. Ga-1 
vusi savo slaptų agentų pra-. 
nešimų, Toronte policija iš-i

bėmis
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-Kelias i taiką dar ilgas,~ 
sako prezidentas Nixonas

Jis vykstąs į Pekingą ir Maskvą, nepuoselėdamas 

klaidinančių vilčių, ir nereikią iš tų kelionių laukti realybę 

neatitinkančių rezultatų.

Vetei anų dienos proga mėti, bet ir kitiems politi- 
praeito sekmadienio vakarą niams klausimams paliesti, 
prez. Nixonas per radiją ir
televiziją tarė žodį, skirtą 
ne tik minėtai Šventei atžv
ooccososooanaoosoooooeeioco

New Yorko policija— 
kyšininkų lizdas

)
Knappo vadovaujama ko-

Dalis jo kalbos buvo paly
ginamai dar optimistinė. Jis 
vykstąs į Pekingą ir Mask
vą kalbėtis su rusų ir kinie
čių komunistų lyderiais, ti
kėdamasis sumažinti Rytų- 
Vakarų politinį ir karinį į- 
tempimą. Tai esanti geriau
sia galimybė šiame šimtme
tyje sukurti sąlygas, kad da- 

i bal tinė Amerikos karo vete
ranų kartą būtų ir paskuti
nioji JAV karų veteranų 
karta. Geriausias karo vete
ranams atpildas turėtų būti 
garantavimas pastovios tai
kos, už kurią kovojo jie pa
tys ir jų draugai mirė kovos 
lauke.

ir puikia menine i
programa, o šie atsidėkoda-< faį įvyko Sovietų Sąjungos premjerui Kosyginui spalio 18 d. atvykus i Kanados sostinę Ottawą: ! ... , .. . •’
mi tą pat vakarą sudėjo Jau-j jajsvįg kovotojas vengras, šaukdamas “Laisvės Vengrijai! šalin Rusija!“, prasiveržė pro policijos vZnrJlo
nimn Unffrpcnrpiblamę npt llCIJOS k\ SlU emimO l eiKalą.
nimo Kongreso renta ms n t gii^ §oko Kosyginui ant kupros ir. griebęs už gerklės vertė žemėn. Kol policija užpuolėją su- ! Aiškėja baisūs dalykai _

griebė, Kosyginui buvo apdraskyti ir drabužiai. Sovietu premjeras labai išsigando. Vengras buvo tiesios- kvšininkai lenda iŠ• j te *
suimtas, o Kanados premjeras Trudeau ilgai atsiprašinėjo dėl tokio Įvykio. Tai pirmas toks aukš- po kyšininkų. Kaikurie po- 
to užsienio diplomato užpuolimas. Plačiau apie Įvyki rašėme praeitame numery. licillinkai kas mėnuo gauna

----------- -------- -  - -- ..------------------------ ---------------------------------- kyšių net tūkstančiais. Vie-
" • nas jų pasisavinęs net kelias

$35.000. Tai mūsų visuome
nėje retas tokio dosnumo į-

kiėtė net 18 įtaiiamų asme- vykis, už kurį tenka dėkoti> 
nubūtu ir du konspiratorius ne tik aukotojams, bet ir 
suėmė. Suimti Geiald Doyle, j plataus mosto visuomeninin- 
18 m., ir Kenneth Wilson, jm., ir
27 m., pas kuriuos rasta pis
toletų. šautuvų ir durtuvų, o 
kitur ir sprogstamosios m

kui dr. J. Kazickui.

Pats dr. J. Kazickas davė
$1,000 už plb vaidybos pir-Į apšaudymą N. Yorke į Paryžių

džiagos. Įtariama, kad pasi-. “minką St. Barzduką, o jo 
kėsimą organizavo ne paski- žmona tiek pat paklojo už
ri asmenys, o dešiniųjų or- f say° . —-
ganizacija. vadinamoji Ed-1 Šie visi aukotojai bus J. 
mund Burke Society. Šios Į kongreso garbės mecenatai.! 
organizacijos nariai ir buvo j Numatoma, kad Jaunimo' 
daugiausia policijos krečia- kongreso išlaidos siegs apie 
mi. ’Į $150,000.

- Sovietai keršinsią už Brežnevas atvyko Jie tvarkys ūkio 
sudrausminimą

Visoje kelionėje po Kana- Pabėgo iš sovietų 
dą Kosyginą lydėjo piktos; 
etninių grupių demonstraci- ' rojaus 
jos, kuriose daugiausia reiš-i 
kėši žydai, protestuodami 
prieš savo tautiečių perse
kiojimą Sovietų Sąjungoje.

Praeitą savaitę Sovietų' Sovietų Sąjungoje visose!
Sąjungos misija prie Jung-' sritysę sprendžiamąjį žodį 
tinių Tautų buvo New Yor- turi partija. Jos priešaky da- 
ke iš pasalų apšaudyta. Dėl bar stovi Leonidas Brežne- 
to įvykio sovietų atstovas vas. tad jo žodis yra svar- 
pareiškė JAV atstovui J. besnis už prezidento Pod- 
Tautose, kad sovietų vyriau- gornio ir premjero Kosygi- 
sybė imsis „griežtų atsiker- uo. Bet ligi šiol Brežnevas .
šijimo jjrienioniij“. Kokios leido šiems vaidinti neva j atstovai, kiekv ienos grupes 
tos keisto priemonės bus,1 pirmąsias roles, ypač santy-Į Jai vadovauti prezi

i dešimtis tūkstančių konfis- 
; kuotų pinigų. Tokiai padė- 
, čiai esant, kaikurie preky- 
' bininkai moka duokles tie- 

Algų ir kainų užšaldymui1 sįaj gengsteriams, nes šie
pasibaigus, ūkio reikalams jUOs geriau apsaugoja nuo 
tvarkyti bus sudarytos 3 ko-i naujų nemalonumų, negu 

policija.

tų amžiaus estas elektriką 
Tad s’večTas keliaro j Jis tikisi atV'Vk!i
tas kulkosvaidžiais ginkluo
tos policijos ir jos slaptų a-

Tokio tikslo siekdamas, 
jis ir vykstąs ateinantį ge
gužės mėnesį į Maskvą ir 

, kiek anksčiau į Pekingą. Bet 
jis keliaująs ten nepuoselė
damas klaidinančių vilčių, 
o pasiliekantieji čia nepri
valą gaivintis nerealiais lū
kesčiais, nes vra didelių 
skiltuvų tarp JAV ir Sovie
tų S-gos bei Kinijos vyriau
sybių. Bet esą ir bendrumo 
tarp visų šių valstybių tautų, 
kurios lygiai naudojasi mū
sų žeme, lygiai myli savo 
vaikus ir pažįsta naikinančio 
karo baisumus.

Todėl, nors kelias į pasto
vią taiką esąs dar labai ilgas 
ir sunkus, atsakingi valsty
bių vyrai turį juo eiti. kol ta 
taika bus laimėta.

Prezidentas savo kalboje 
dar paminėjo ir Vietnamo 
karą. kuris buvęs labiausiai 
išreklamuotas, bet mažiau
siai suprastas. Perdaug šio 
karo veteranai yra kentėję 
nuo įvairiu įžeidimu ir kriti-S t • <•
kos namie esančių amerikie
čių. Bet mes neturime tokio 
reiškinio toleruoti, nes tauta, 
kuri niekina jai tarnaujan
čius ir pasiaukojančius, nie
kina pati save.

Spaudoje skelbiamos ži
nios. kad prez Nixono pata
rėjui H. Kissingeriui, dabar 
pakartotinai buvojusiam Ki
nijoje, pavyko su kiniečių 
valdžios atstovais sutarti vi
sas {(rezidento apsilankymo 
detales, ir Nixonas Kinijon

įes Naujuo- 
rimtesni po

litiniai komentatoriai iš tų 
kelionių irgi nelaukia ste- 

ištisas gyvenvietes. Sakoma, buklų, nes paskirų valstybių

misijos:

Atlyginimu stabilizacijos j 
komisiją sudalys darbinin-j
kų, biznierių ir visuomenės pasieny jūU Šaudo

Indijos - Pakistano

Indijos-Pakistano pasieny 
jau liejasi kraujas — pakis
taniečiai nušovė kelis indus 
ir kelias dešimtis sužeidė tą 
dieną, kai Indijos premjerė 
Indira Gandi išvyko aplan
kyti 6 Europos valstybių.

dar nepasakyta, bet nema- kiaujant su nekomunistiniu jJen\as 
.. _ . . noma, kad sovietų enkave- pasauliu. Tik šį rudenį jis Boiat3-

Is Estijos pabėgo į Suomi- digtai pradės Maskvoje iš pakeitė savo elgesį ir pano-! Kainu kontrolės komisi
ją, o įs ten į Švediją 35 me-j pasalų apšaudyti JAV dip- ro tapti tarptautinio masto L Kd,iniJ T L ° es 

1 lomatus. ' j valstybininku. Todėl jis, o
' ne Podgomis ar Kosyginas.

Dėl to apšaudymo JAV atvyko ir į Prancūzijos sos-
užsienio reikalų sekretorius tinė Paiyžių. 
sovietų misiją atsiprašė, bet

JAV-bes I
Japonijoje iš rusų žvejy-į

ją sudaro 7 asmenys, parink
ti iš visuomeninių grupių. 

; Jai pirmininkaus teisių prof. 
i Charles Gravsonas.

gentu. kurie ji stengėsi lai- , i • k- i u ? ,. \ , y. & 1 bos laivo pabėgo kapitonasLri’ti Lrim otnlčian rmn i o ikyti kuo atokiau nuo pra
keiksmus šūkaujančios tūks
tantinės demonstrantų 
nios.

mi- -

ii; i

Zacharovas, Jis jau atvyko 
i JAV-bes.

Sakoma, kad Indija jau 
šaukianti savo kariuomenės 
rezervus.

Išsiderėti priedai
bus išmokami

; Pragyvenimo kaštų komi
sijos pirm. Donald Rumsfel
das pareiškė, kad prieš atly
ginimų užšaldymą išsiderėti, 
bet iki lapkričio 13 d. užšal
dyti atlyginimai bus moka
mi nuo užšaldymo pabai
gos. Tokiu atveju ir pakvies
ti 5 unijų vadai, atrodo, ne
atsisakys atlyginimų komi
sijoj bendradarbiauti.

....................  . . , Pragyvenimo kastu komi-į Čia jis, aišku, nori pasiro-' - • , . , ., , ,
'j u n .-i ui i-- ' slJa derins kitu komisijų'
dvti baltu taikos balandžiu, j u • - • • i C97 7 novna jp lTJJ)inSlS curlvolieti

to. matysi, dar nepakanka.

Paskyrė A. teismo 
teisėjus

Aukščiausio teisino teisė
jais prezidentas paskyrė ge
neralinio prokuroro padėję

darbą ir įūpinsis sudrausti 
tuos, kurie nesilaikys nusta
tytos tvarkos. Jai vadovaus 
Donaldas Rumsfeldas.

nors įs tikrųjų tesiekia tik 
išardyti vakariečių vienybę.
Šį kartą jo svarbiausias tiks
las — ištraukti Prancūziją
iš Nato sąjungos, i, už Ui. p C Į himnas 
sakoma siūlysiąs su ja suda-;
lyti atskirą 'nepuolimo arba' Jun„t. Tautoms 
draugiškumo paktą, koki so-1
vietai yra sudarę su Vakaių Garsusis ispanų kompozi- 
Vokietija. Vadinasi, kiek-J torius ir čelistas Pablo Ca- 
vieną Vakarų Europos vals-' metu amžiaus, diri-
tybę jie nori užliūliuoti ats- gavo orkestiiii Jungtinėse 
kirom taikos garantijomis, į kautose, kuris atliko ir jo 

■ kad paskui kiekvieną atski- paties sukurtą Jungt. Tautų

Sovietų pre&Vbos misijos 
Belgijoje naiys čebotarevas 
pabėgo į Angliją, o iš ten 
atvyko i JAV-bes. Čebotare- 

ir sovietų šnipų
sąrašą.

Kosyginą pagarbiai priė
mė tik indėnų tautinė mažu
ma — Albertos 
gyvenanti jų gentis, kuri su
teikė jam „ Auksinio erelio, 
vado“ titulą ir davė parūky-' 
ti taikos pypkę. iOOeilO laikOS

rezervate ivas atvežė

pypkę.

Iš Toronto sovietų prem 
jeras išvyko į Kubą.

Į premija Brandtui
■|

Nobelio taikos premija 
į paskirta V. Vokietijos kanc- 
! leriui Williui Brandtui už jo 
pastangas sumažinti įtempi-

Ar pasikėsinimas į Kosy
gino gyvybę tikrai buvo pla
nuotas. ar visa tai tik išgąs- ma ^arp Pytų ir Vakaių 
dintos Kanados policijos į- 
tarimas, gal paaiškės vėliau, Nobelio literatūros premi- 
nagrinėjant šį klausimą teis-! ją laimėjo Čilės poetas ko- 
mui. Viena tikra, kad sovie-! munistas Pablo Neruda, ku- 
tinis svečias Kanadoj gyve-i ris 1950 m. buvo gavęs ir 
nančių tautinių'grupių ir da-; Stalino premiją, 
lies senų kanadiečių buvo j 
sutiktas atšiauriai, o tai ro-į-*^* 
do krašto vidaus politinę!

ją Williamą Rehnųuistą ir 
iš Virginijos advokatą Le- 
\vį Povvellą. Tai padarė ne
atsiklausęs advokatų tary
bos nuomonės, kaip buvo į- 
prasta.

Buvo tikimasi, kad bus įirai galėtU sug|amžyti-L
Aukščiausiąjį teismą paskir
ta viena moteris, bet taip ne. 
i vvko.

Prancūzai labai susirūpi
nę Brežnev 
ir jis pats 
angelų sargų.

himną.

New Yorke karingi žydai 
buvo įsibrovę į sovietų am
basadą Jungtinėse Tautose 
ir ten sudraskė sovietų vė-

*. ... . -r x havą. Manoma, kad žydaiŠia savaite Jungt. I autose .
, , . i bus inuotaiką, kurią \isada turi bus balsuojama, ar priimti . 

prisiminti demokratiškų rin-’ raudonaja Kiniją ir palikti Jos na,"U8’J 
kimų pastatyta vyriausybė. '

„Dabar kunigai mane su
grįžusį pasveikins apmėty
dami pomidorais“, pasakė
Belgijos vyskupas, grįžda- 1 

ir apšaudę sovietų misi- mas - suvaiiavimo Romoje,
sukeldami

Šiaurės Airijoje vis dar 
vyksta kovos tarp protestan
tų ir katalikų. Daug žuvusių.

Ta proga Jungtinių Tautų! p Vietnam_ nusiaubė ia. 
levo apsauga, nors. generalinis seki- U Thant i-, baį st; laifina, padarv. 
s atsivežė 1# savo teike Casalsui J.T. taikosj damaJ didžiuIi nuo,to|įų 

medali. i
Į civiliniams gyvontojams ir

Pablo Casals savo tėvynę j JAV karo bazėms. Yra daug 
Ispaniją apleido dar tada,! žuvusių. Dabar kariuomenė

-! ?e,b>t! Hkusius u P"“**!galįs vvkti dar pri
ė 1011U; r 1 anco’aui. axe .u , lr maisto gyventojus, o tu 
_ grįžti tol. kol Jisbusvaldzio-į kenamJu * toks- Bet n

Mat, jis savo kunigų nega-

benamių yra dešimtys tūks

tančių, nes viesulas nušlavė

gana aštrių diplomatiniu ne- ... . .... 7 . ,
• .. " les pradžiuginti žinia, kadtautinę, ar komunistinę prii

mant, tautinę Kiniją iš šios 
organizacijos išmesti. Nie-i * * * į to Belgijos kunigai labai no-
kas nėra tikras, kaip bus nu-! Apie 80,000 minkštosios ri. Bet vy skupų suvažiavi- 
balsuota, nes daug lems Af- anglies kasėjų tebestreikuo- me Vatikane laimėjo celiba- 
rikos tautelių balsai. ja jau ilgiau nei 20 dienų. 1 to šalininkų pažiūra.

susipratimų jau yra leista jiems vesti. O Ontario provincijoje rin
kimus laimėjo konservato
riai, kurie tą provinciją val
do jau 28 metus. Jie turės 44 
atstovus iš 78 (turėjo 34).

kad dėl tos nelaimės bus su 
lėtintas ir amerikiečių ka
riuomenės atitraukimas iš 
Vietnamo, nes reikėsią pa
statyti gyventojams naujus 
gyvenamus namus.

dešimtmečiams užplanuoti 
siekimai ir partijų ideologi
jos dar staigiai nepasikeičia 
nuo vieno ar kito vadų pasi
matymo ir pakeltų šampano 
tostu skaičiaus.
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Prokuroras Petrauskas pareiškė pasipiktinimą Kudir- 
’išdavyste“ ir pareiškė, kad jo elgesys šmeižia ir že- 

. mina Lietuvę. Jis teisiamajam pareikalavo 15 metų lais- 
į \ės atėmimo sunkiojo režimo lageriuose ir turto konfis- 

Tikrai pasidžiaugtina. kad mes dar turime daug ge-. kavimp,v '
rų norų. Mes trokštame, kad kuo skaisčiai, Žydėtų mjĮhų! < » j

menas ir mokslas, kad stiprėtų lietuviškasis jaunimo švie-j Gyrimosi kalbą pasakė pats Kudirka. Jis citavo Ger- '■ 
timas ir auklėjimas, kad apsigyventų mūsų vaikuose lie--, ceną, Marksą, Leniną. Paaiškiro skirtumą tarp socialisti- >

Bergždžių metų krikštynos kos

tuviškoji dvasia, kad pasaulinėje spaudoje dažniau skam
bėtų Lietuvos vardas, kad Įsikūnytų mūsų politiniai sie
kimai ir t.t. Viso to mes net labai trokštame.

nes teorijos ir jos praktiško Įgyvendinimo Lietuvoje. Ku-1 
dirka pasakojo, kaip ji stengėsi perauklėti vyr. leitenantas • 
Ui bonas. tardymo skyriaus viršininkas, pulkinirrias Kis- 
men, KGB viršininkas, generolas majoras Petkevičius ir 
kiti. specialiai atvykę iš Maskvos. Jie jam siūlydavę pa
smeiki! iietu, L-ką buržuaziją, kuri ji pastūmėjoj išda-j 
vyste. U z tokius pareiškimus pažadėjo jam pritaikyti 82 
rii. L’K. Lietuvos TSR (rubežiaus peržengimas; ir jj teisti 
pagal si straipsni. Bet Kudirka pareiškė, kad jis atsisako 
parduoti savo tėvynę Lietuvą savo asmeninės laisvės kai
na.

O kad tie norai realizuotųsi gyvenime, mes net pasi
rinktus metus krikštijame gana skambiais vardais, steng
damiesi tuo mūsų mintis ir veiklą nukreipti i vieną ar kitą 
problemą. Ir taip iki šiol jau esame pergyvenę ir Maironio 
metus, ir Donelaičio metus, ir Spaudos metus, ir Laisvės 
kovos metus, ir Lietuviškos šeimos metus, o dabar, nors 
per tą laiką ir kiek pasenę, stovime išvakarėse iš anksto 
pakrikštytų Jaunimo metų.

Visi šie metai buvo iš mūsų Bendruomenės aukštybės 
palaiminti ir atitinkamais linkėjimais: tebūnie -vieša, te
gyvuoja lietuviškoji dvasia, teateinie pergalė!.. Tai irgi 
gražu, bet kažkodėl tie, kurie turėjo dirbti, kad šie žo 
„stotųsi kūnu“, atrodo, ly: :r negirdėdavo tų, kurie nuo 
Sinajaus kalno kalba. Nok, icgis. visada būdavo liepiama 
„susikoncentruoti“, „stengtis“, „gvildenti“ ir “puoselėti“, sajū(j-;i0> 
bet kone visada pakrikštytieji metai būdavo bergždi. Gal J 
tik Donelaičio metais dar Įvyko šioks toks atsitiktinis ste-; Paskutiniame žodyje Kudirka išreiškė vieninteli pra- 
buklas — buvo išleistas Donelaičio „Metų“ vertimasi ang-Į šymą Aukščiausiajam teismui ir SSSR vyriausybei — su
lų kalbą. Gi Maironio metais — nieko atžymėtino, Švieti- į teikti Lietuvai laisvę, 
mo metais — sumažėjo lituanistinių mokyklų ir mokinių į 
skaičius. Lietuviškosios šeimos metais — neabejotinai su

Ki. 41, 1971 ra. spalio 26 d.

Bendrojo Baltijos amerikiečiu komiteto posėdžio, Įvykusio 1971 m. spalio 6 d. Amerikos Latvių 
biuro patalpose \\ashingtone dalyviai. Iš kairės i dešinę sėdi: Heikki A. Leesment, Amerikos Es
tų tarybos pirmininkas, dr. K. Bobelis. ALT pirmi ninkas, Gunars Meierovies, Amerikos Latviu ta-

Kiiilirka kalbėjo apie lietuvių tautos kovą prieš oku
paciją. Jis kalbėjo apie dešimtmetį užsitęsusią Lietuvos 

:„miško brolių kovą, kurioje jie beveik visi žuvo ar mirė
džiai? koncentracijos lageriuose. Net KGB pareigūnai patvirtino. • rybos atstovas; stovi: Gerhard liusctūran, estų atstovas, dr. Jonas Oęnv^ dr. K. Šidlauskas ir 

kad žuvo 50 tūkstančių partizanų“. „Pasaulio istorija dar j Bruno Albats. Amerikos Latvių biuro vedėjas, 's 1 , p ...un
nežino taip ilgo ir tiek aukų pareikalavusio partizaninio į

Tokiai padėčiai esant, mą; bus teikiama parama 
Darbo partija siūlo pradėti norintiems mokytis vienos 
dervbas tari) NATO ir Var- ar kitos oficialios kalbos, 
šuvos pakto valstybių abie-

ALTA MAŽUMU 

KONFERENCIJOJE

sikūrė dar daugiau mišrių šeimų, o Laisvės kovos metais 
daugiau tarpusavio erzelio. į

Tad ir kyla mintis, ar pagaliau nevertėtų, nors ir ne 
taip garsiai skardenantis, vienais ar kitais metais tikrai 
atlikti bent vieną iš anksto užplanuotą išliekančios vertės 
darbą? Sakysime. Jaunimo metais, šalia kongresų, išleis
ti iš anksto rašytojams užsakytų sukurti tam tikrą skaičių 
mokykliniam jaunimui patrauklių skaitinių, ątitinkamų 
scenos veikalų ar stambiau premijuoti paties jaunimo 
parašytus veikalus, Lietuvių Fondo metais — pabaigti 
linkti milioną dolerių. Dailiojo žodžio metais — surengti 
užplanuotą kieki literatūros vakarų ir išplatinti knygų, o 
„Patriotizmo metais“ — bent 365 dienas liautis spaudoje 
patriotizmo vardan vienas kitą 9piaudyti ir Įrašinėti i 
kompartiją...

O jeigu jokių naujų atžymėtinų darbų nenuveikiame, 
tai ir iškilmingai skelbiamos metų krikštynos vargu bėra 
reikalingos, nes jos tik dar akivaizdžiau liudija mūsų ne
pajėgumą.

Šia proga prisimintina, kad kol kas daug vaisingesni 
buvo nekrikštyti metai, kurie pagimdė Lietuvių Enciklo
pediją. Lietuvių operą, užmezgė Lietuvių Fondą ir dar ei
lę mažesnių kultūrinių kūdikių.

Tėviškės Žiburiai“, pam-,
jų blokų ginklavimuisi su- formavę apie tą planą, nu- (jr> jonas Genys atstovavo 
mažinti. Siūloma sušaukti rodo. kad jame nekalbama Amerikos Lietuvių Tarybai 

valstybių apie paramą mažumų tele-! vjsu Amerikos etniniu gru- 
vizijai, radijui, šeštadieni- pių‘ konferencijoj Washing-

ino lageriuose ir turto KonnsKavimas. i gigaikyti smurto tarptauti- nėms mokykloms, kad per- tone.
; niuose santykiuose. Tokio daug pabrėžiama finansinės Tarybos atstovams navy- 

Kudirka paliko motiną, žmoną ir du vaikus. Tardy-; susitarimo išdava būtų. — paramos sąlyga — naudin- ko pravesti Baltijos valsty-
mo metu Kudirkos gimines ir pažįstamus kalbino duoti1 kaip optimistiškai galvoja gumas bendrajam kanadie- j^ėms labai palankią politi- 
parodymus, patvirtinančius jo psichinę ligą. , Darbo partija, — susidary-, čių gyvenimui, kad Trudeau rezoliuciją, iškeliančią

tu galimybė politiniams pa- pabrėžė, jog finansinė para- Baltijos tautų specialią pa- 
Medicinos komisija su Vilniaus psichiatrų komisijos sikeitimams, kurie užtikrin- ma bus duodama tik toms dėtį tarp kitu pavergtų tau-

Dr. Kazys Šidlauskas ir
I
i visuotine Europos

Sprendimas: 10 metų prievartos darbų sunkaus rėži-! konferenciją kuri turėtų at- 
agėriuose ir turto konfiskavimas.

viršininku Gutmanu Kudiūką pripažino sveiku.
(ELTA)

Iš darbiečių konferencijos
Britanijos Darbo partijos 

metinė konferencija, Įvykusi 
spalio pradžioje, savo dar
botvarkėje turėjo 415 rezo
liucijų projektų, kuriuos per 
5 dienas reikėjo priimti ar 
atmesti, ir dar išklausyti ir 
pasisakyti dėl partijos vyk-

S varstant užsienio politi
kos klausimus, buvo pateik
tas partijos vykdomojo ko
miteto pranešimas apie Ry
tų - Vakarų santykius ir Eu
ropos saugumą. Taip pat 
buvo pasiūlyta keliolika re
zoliucijų projektų ir patai-

tų kiekvienai tautai teisę grupėms, kurios puoselėja įų. Rezoliucijoje paminimos
; tvarkyti savo reikalus be pa-, savo kultūrą bendro kana- Baltijos valstybės, kurių 
vojaus. kad Įsikiš kitos vals- diečių gyvenimo rėmuose., j laisvės bylą kelti skatinamas

. tybės, ir išspręsti kaikurias ■ 
problemas, iškilusias pasku- 

• tinio karo pabaigoje, 
i Nemaža ginčų sukėlė eko
nominės padėties ir nedarbo * 
klausimai. Visais tais klau
simais priimtos rezoliucijos,, 
kurios arba Įsakmiai pritarė 
ar bent neprieštaravo vykd.Į 
komiteto nusistatymui. į 

Staigmeną atnešė pasku-j 
tinė konferenci ios diena, ka-’

Vyriausybės nusistaty- 
į mas yra aiškus: ji nėra lin- 
j kusi remti paskirų grupių, 

izoliuojasi nuo vi- 
pareiškė Tru-

1 deau.

kurios 
uomenės“.

Lietuvių kalba vidurinėse 

mokyklose

Simo Kudirkos teismas

domojo komiteto pranešimų; su, kurios galų gale buvo su
jungtos i vieną. Joje buvo

prezidentas Nisonas, kai jis 
kitais metais lankysis Mask- 
voje.

Žmogus nevalgęs gali iš
būti 40-75 dienas, bet negė
ręs miršta per kelias dešim
tis ar net keliolika valandų, 
tai pareina nuo oro drėgmės 
ir temperatūros. Normaliai 
žmogui per parą reikia 2-3 
litrų skysčio, o karštoj saū-

1971 m. liepos 20 d. Išversta iš rusų kalbos.)

šiuo metu svarbiais, net isto- 
į riškos reikšmės, klausimais, 
i Darbo partija, dabar būda- 
į ma opozicijoje, visų pirma 

,! turėjo pasisakyti dėl konser- 
. vatorių vyriusybės išsiderė-

(Iš sovietų pogrindžio spaudos biuletenio Nr. 29, išleisto tų sąlygų Didž. Britanijai i- 
. ■ sijungti i Europos Ekonomi- 

i nę bendruomenę. Toliau se-
o. „ . , . I kė socialinės apsaugos, kraš-
Simas Kudirka, gimęs 192$) m., lietuvių žvejų laivo 110 ekonominės padėties, ne- 

radistas, 1970 m. lapkričio mėn. bandė pasilikti Amerikos ; par})0 kaikuriu 
laive, teritoriniuose JAV vandenyse. Amerikos laivo kapi
tonas atidavė ji sovietų jūrininkams.

Kudirka buvo areštuotas. Tardymą vedė KGB Įstai
ga, ir jis buvo apkaltintas pagal 62 str. UK., Lietuvos, ko-,j. 
deksą (tolygų 64 str. UK. RSFSR — tėvynės Išdavimas L 

Teismas Įvyko gegužės mėn. 18-20 d. Aukščiausiojo 
Lietuvos TSR teismo rūmuose — Vilniuje.

Teismo pirmininkas — Misiūnas, prokuroras — Pet
rauskas, gynėjas — Gavronskis. Kai teismo pirmininkas 
paminėjo pavardę. Kudirka pareiškė, kad nuo gynėjo at
sisako :

„Jeigu gynėjas Gavr kis garbingas žmogus ir ma
ne gins pagal savo sąžinę, tai ši aplinkybė jam pakenks, 
tačiau jeigu jis negarbingas ir atliks antrojo prokuroro 
rolę, kaip tai dažnai atsitinka politiniuose procesuose Lie
tuvoje, tai aš manau, kad mano byla nėra jau taip sudėtin
ga. ir pakaks vieno prokuroro.“

S. Kudirka neprisipažino kaltas, nes jis savo tėvynės 
Lietuvos neišdavė, o Rusijos, šiandien vadinamos Sovietų 
Sę/inga, jis nelaiko savo tėvyne. Aiškindamas priežastis, 
paskatinusias jį bėgti i Vakarus, Kudirka kalbėjo daugiau 
negu 4 valandas.

Jis pasakojo, kad išaugo labai neturtingoje šeimoje.
1940 m., kai Lietuva tapo prijungta prie SSSR, prasidėjo 
tautinė priespauda. Jis atsimena, kaip 1941 m. žmones ve
žė Į Sibirą, ir žino, kad buvo tremiami patys geriausieji. . .
susipratę lietuviai, ju tarpe buvo daug pradžios mokyklų!-?.1”^.1 ,.n( 1 rinką. Ta 
mokvtoju. kurie tada buvo pavadinti buržujais . . t

1944 m Jis vėl tapo žmonių trėmimo į Sibirą, masinių, turjnčios dau;uma-baI. 
žudymų liudininku. Daugelis jo draugų tapo partizanais. ' partijos konferencijoje. 
Beveik visi jie žuvo. Jis tęsė mokslą Vilniuje, baigė 8 kla-

pramonės 
šakų nacionalizacijos, lai
mėjus rinkimus, užsienio 
politikos ir kt. klausimai.

Daugiausia diskusijų bu
vo dėl Europos Ekonominės 
bendruomenės, ar Bendros 
rinkos, kaip yra priimta su
trumpintai ja vadinti. Karš
čiausi ginčai kilo dėl to, kad

ses ir nusprendė tapti jūrininku. Jis panoro pamatyti pa
saulį ir manė, kad jūroje pamirš savo tautos tragediją. Jis 
norėjo pabėgti nuo baisių vaizdų — turgaus aikštėse gu
lėdavo sužaloti, išniekinti Lietuvos partizanų kūnai.

Ontario provincijos vidu-
da prieš vyk d. komiteto va- rinėse mokyklose buvo dvi; , .
lia buvo dauguma balsų pri-, oficialioskalgos, kelios nau-į SOJ ' dmoj net ltn?* 

. . . „ Q imtos dvi rezoliucijos, reika-’ jųjų Europos kalbų ir 2 se-'
siūloma pasisakyti uz 8uo- jaujan^jos, pafj beinančiu novės kalbos. Dabar viduri-J 
mijos peršamą Europos, Sau- rjnįjmu manifeste būtu ira- nėse mokyklose galės būti' 
gnmo konferencijiągun tu- šyti pasiūIvmai „acionali-j dėstoma kiekviena naujoji!
ietu paruosti d ą . O zuot, visus bankus ir draudi- ar klasikinė kalba, kuria do-! 
ir Varšuvos pakto kariniams mo bendroves. ‘
blokams likviduoti, ir, jei to1 Konferenciją stebėjo apie' skaičius. Todėl dabar dau 
negalima butų Įvykdyti, Bii- 30 broliškų partijų delega-1 gelio viduriniu mokyklų du 
tanija turinti pasitraukti iš, tu. kuriu tarpe buvo ir Rvtu rys galės būti atvertos iri 
Atlanto sąjungos, panaikin- Europos egzilu. Lietuvos So- • lietuvių kalbai
ti savo atominių ginklu at- cialdemokratu partijos Už-'

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš-
mėsis pakankamas mokinių i gyvenimų vergų stovykloje 

Sibire aprašymas anglų kal
ba „The Cemetery of Na
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75.

sargas ir t.t.

Nors partija ir gerokai 
krypsta Į kairę, tačiau jos- 
vykdomojo komiteto prane
šimas buvo gan blaivus, nors 
ir perdaug optimistiškas. Į 
Denis Healey, kalbėdamas 
vykd. komiteto vardu, atsi
sakė priimti pasiūlymus, ku- 

i rie nuginkluotu būsima Dar-

sienio delegatūra i atstovavo 
; šio straipsnio autorius.iI J. Vilčinskas

KANADA

Lietuvių diena pasisekė

Darbo partija, būdama val-*bo partijos vyriausybę dar 
džioje, pati buvo pradėjusi prieš pradedant derybas su 
derybas dėl Įstojimo Į Bend
rąja rinką, tad kodėl dabar 
pasisakyti prieš? Konserva
torių partija, laimėjusi rinki
mus 1970 m. birželio 17 d., 
darbiečių pradėtas derybas 
sėkmingai baigė. Dabar i- 
rtojimo klausimą turi spręs
ti parlamentas.

Septynioliktoji Kanados
Lietuvių diena kartu su Jau-
nimo kongresu spalio 9-10 (
dienomis gerai pasisekė. I

« . . v , , 1 -xx Tiek susipažinimo vakare, iRytais. Vykdomojokomiteto|tiek išk,:lnlingame posHy
pareiškime sakoma, kad. 
sprendžiant iš pastarųjų 12 
mėnesoių patyrimo, galima

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio Įstaigoje. Kaina $2.00.

tikėtis, kad ateinančių de
šimties metų laikotarpyje 
Europos valstybės galės nu
sikratyti ginklavimosi naš
tos bei karo baimės. Baigsis

Buvę darbiečių ministrai. 1 šaltasis karas, ir prasidės 
kurie vedė derybas, liko iš-j bendradarbiavimo laikotar-
tikimi savo pirmykščiam nu 
sistatymui. Jie mano, kad 
Britanijai ir Europai būtų 
naudinga, kad Britanija Įsi-

Įrodinėjo, kad konservatorių 
vyriausybės išsiderėtos są
lygos yra netinkamos. Ta 
prasme suredaguota rezoliu
cija ir buvo priimta.

pis. Dėl to pagerės tarp vals
tybių santykiai ir pakils gy
venimo lygis.

Vykd. komitetas tokias 
optimistines išvadas priėjo, 
matvti, analizuodamas dery- 
bas tarp JAV-bių ir Sov. 
Sąjungos, Vak. Vokietijos 
kanclerio Brandto pastan
gas pagerinti santykius su

Šiame numery yra šie Įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter- 

; nacionalas ir Lietuvai; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū- 

didžiuotis, pajėgusi sureng- dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
ri tokii Įspūdingą Lietuvių! iūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
dieną. į Barėnas: Sapr.ai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Lietuvių dienos komitetui. 
vadovavo J. Šarapnicka1?.

dalyvių buvo per 1,000. Me
ninę programą gražiai atli
ko 7 jaunimo sambūriai.

Maža St. Catharines lie 
tuvių kolonija gali pagristai

Parama

•i/

o
mažumoms

Premjeras Trudeau pa
skelbė naują planą mažumų 
kultūrai remti. Pagal tą pla
ną. vyriausybės parama bus 
teikiama toms tautoms, ku
rios rodo norą augti ir yra; 
paramos reikalingos: finan-! 
sinė parama bus teikiama;

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų, JPąrtitjos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

New Yorke „MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi-
paeinu .... rdstracijoj (910 Willoughbv Avė., Brooklyn, N.Y. 11221)Rytais ir pagaliau Brežnevo istorijoms filmams muzie-. ______ ti,

pasiūlymą sumažinti karines jaus rodiniams, kurie laiko--Jrv 
pajėgas Vid. Europoje. mi Įnašu Į Kanados gyveni-N.Y. 11421).

knygyne (8420 Jamaica Ove., VVoodhaven,
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TAS 0TOHO8 Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Atšventė dvigubą SLA 

sukaktį

pozitorių skambiais kūri
niais. Dainininkėms gerai a- 

' komponavo vietinė muzikė 
G. Nevrauski.

i . į
Po koncerto visiems sve

čiams buvo paduoti gerai 
paruošti karšti pietūs ir gė-; 
rimai. Pietums besibaigiant.! 
buvo pasakyta eilė trumpų 
sveikinimo kalbų ir perskai-:

gralio 3 d. SLA 200 kuo
pa minėjo 50-ties metii gy
vavimo sukaktį. Ta kuopa, 
prieš keletą metų jau beveik 
pasmerkta miriop, nes beli
kusi su dvidešimt keliais na
riais — seneliais, visą veiki
mą atliekančiais tik duoklių ^yĮa keletas sveikinimo raš- 
užsimokėjimu, per paskuti- .Kalbėjusių tarpe buvo! 
mus trejus ar ketverius me-; jau mjnįtas SVetys A. Čapli-i 
tus vėl atkuto Kad taip atsi-; kas j Černius, Kazys: 
tiko, tai padėka priklauso, Vefkutis (Vilniaus kr. lietu-j
energingam jos pirmininkui 
Antanui Sukauskui. Iki to 
laiko A. Sukauskas buvo 352 
kuopos pirmininkas (kuo
pos, kuri ir dabar dar skai
čiuoja per 500 narių ir yra 
bene pati didžiausia iš visų radijo'klubo vardu).
SLA kuopų). SLA vadovy-,nę kalbą pasakė SLA prez. 
bes paragintas, jis su savo p Dargis. Jis džiaugėsi 200-' 
šeima perėjo į 200-ją kuopą. sjos kuopos atgijimu, aiški- Į 
ten pntrauskė porą dešimčių no kiek ger0 SLa yra pada-j ~------ ------- ----------- --------
jaunų, dirbti galinčių ir no- ręs praeityje, kiek gero jis kinimo žodi pasakys JAV 
rinčių narių ir, išrinktas pir- daro dabar, ir kvietę visus i LB valdv5os pirmįnįnkas 
mininku, jos veiklą vėl at- Susivienijimą jungtis, jame, Vytautas” Volertas. Po jo 
gaivino. Dabar, spalio 3 d., dirbti. į pagrindinė Stasio Sant.
kuopai minint 50-ją sukak-'
tį. kartu buvo paminėta ir Minėjimą užbaigdamas 
SLA 85-rių metų gyvavimo A. Sukauskas dėkojo prie 
sukaktis. , jo prisidėjusiems ir visiems

į svečiams, į iškilmes atsilan- 
Minėjimas įvyko Lietuvių kiusiems.

namuose. Jį atidarė A. Su- :
Rengiasi rašytojų

vių vardu), adv. Rimas Su- 
kauskas (Dloco vardu), S. 
Garliauskas (LRKSA var
du), Vincas Tamošiūnas iri 
Mykolas Vitkus (šaulių var-j 
du), Jonas Kriščiūnas (ALB

WORCESTERIO NAUJIENOS
SLA 57 kuopos svarbusi

susirinkimasi
■ Jis bus lapkričio 7 d. 2 v.
pipiet įprastoj vietoj. Kuo
pos Centinis išpardavimas 
bus lapkričio 21 d. 2 vai. 

į Lietuvių piliečių klubo salė
je. Bus leidžiami laimėti 6 
kalakutai, bus ir kitokių pa- 

; įvairinimų ir vaišės. Kviečia-
į mi atsilankvti seni ir jauni.
i

Mirė I• I
Šiomis dienomis mirė šie 

lietuviai: Ona Bedarbienė, 
Petras Stančius, Ona Eso- 
nienė. Maigareta Levanavi- 
čienė ir Marijona Šarkuvie
nė.

. Žinome, kad užsidaro net 
! kaikurie amerikiečių laik- 
• raščiai. kurie prenumerato
rių turėjo po kelis milionus, 
nes jų leidimas davė nuosto
lių. Dar labiau kasmet sun
kėja lietuvių laikraščių pa
dėtis, todėl visi sąmoningi 
lietu.iai turėtų savo laikraš
čius dar labiau remti, ‘juos 
prenumeruoti, jiems teikti 
skelbimų ir žinių. Pagalvo
kime, kas bus. kai savų laik- 

i ra čių nebeturėsime!

Kitos naujienos

Ilges- ( Bostone gyvenantis rašytojas Stasys Santvaras, kuris lapkričio 7 I 
dieną Detroite rašytojams pagerbti ruošiamame renginy pasakys |
pagrindinę kalbą ir dalyvaus literatūros vakaro programoje. , Spalio 16 d. Joana \ alėn- 

. tukevičiūtė sumainė žiedus
————————— ---------- —— ----—------— « ■ - - su Paulium Mažeika. Malo

nus reiškinys tarp daugelio 
mišrių vedybų.

Nauja lietuviška šeima

Karo mokyklos instrukto
rius John Puodžiūnas-Ped- 
joe pakeltas į pulkininkus 
leitenantus. Jo tėvai gyvena 
Worcestery.

• • » I
Miesto menedžeris Fran

cis McGrath į miesto plana
vimo tarybą paskyrė Praną 
J. Reinį.

* * •

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

COCOA, FLA.

Mirė J. Steponavičius

Mirė Juozas Steponavi
čius (Stepp), 90 rn. amžiaus, 
gimęs Triobiškių kaime, Ma
rijampolės apskr.

Velionis buvo didelis raš
to mėgėjas, iki mirties skai
tė Keleivi, Naujienas. San
darą ir Vienybę, priklausė 
Socialiniam klubui, kurio 
užsakyta lietuviška vėliava 
dengė velionio kai sta.

Ilsėkis, mielas d. augę, šios 
šalies laisvoje žemelėje!

Draugas

' varo kalba - paskaita. Aka
deminę dalį užbaigs Lietu
vių Rašytojų Draugijos pir-į 
mininkas kun. Leonardas 
Andriekus.

i Literatūrinėje popietėje 
su savo kūryba dalyvaus jau

. minėti svečiai kun. L And
riekus ir St. Santvaras bei 

Sekmadienį, lapkričio 7 vietiniai — Vytautas Alan- 
stalo svečiais, kurių +arpe d., Lietuvių namuose vėl bus tas ir Marija Sims. 
buvo SLA prezidentas Povi- labai retas įvyfkis — akade-
las Dargis, SLA vykd. tary- mija ir vaišės rašytojų gar- Akademinei bei literatū- 
bos pirm. bostoniškis Alek- bei. Minėjimą rengia Detroi- rinei daliai pasibaigus, po 
sandras Čaplikas, gen. Jo- to Lietuvių Kultūros klubas, trumpos pertraukos bus Vai
nas Černius su žmona, se- lai tas pats klubas, kuris šės. Vaišių metu bus atitin- 
niausias SLA veikėjas Dėt- prieš keletą metų surengė kami sveikinimai žodžiu ir 
roite Feliksas Motuzas ir ke- mokytojų, paskui ūkininkų raštu.
lėtas ‘kitų. pagerbimą, ar, jau nebega-

i liu tiksliai prisiminti, pirma 
Koncertinę iškilmių dalį ūkininkų, o paskui mokyto-

atliko iš Chicagos pakvies- jų. 
tas Alice Stephens moterų
trio: Jonė Bobinienė, Geno- i Iškilmės tą dieną prasidės 
vaite Mažeikienė ir Marga- pamaldomis Šv. Antano baž- garsinimo lapeliuose prime- 
rita Momkienė. Jos padaina- nyčioje, kur apeigas atliks na, jog šįmet suėjo 25-ri me- 
vo 16 dainų, pradėdamos vysk. Vincentas Brizgys. j tai nuo Lietuvių Rašytojų 
lietuvių liaudies ir lietuvių j D • atkūrimo
kompozitorių dainomis ir Akademija T *A......  — 1

kauškas trumpu žodžiu. Pro-' 
gramai vadovauti pakvietė 
Mariją Sims. Pastaroji pub
liką supažindino su garbės

paminėjimui

Lietuviu na-

Šitiėk, trumpai, apie nu
matytą programą bei jos at
likėjus. Kodėl kaip tik da
bar. šį rudenį, toks pagerbi
mas sumanytas? Rengėjai

tremtyje
baigdamos svetimųjų kom- muose prasidės 12 vai.. Svei- ' (suprask — Vakaruose, iš-

Eksurskijos | Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask-Rasčiauškas jau 11 metų organizuo
ja grupes į Lietuvą, ir jo rengtos ekskursijos vyks' 
ta sklandžiai ir tvarkingai. Šią vasarą
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

vežė 6 grupes į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistra
vimo ne visus galėjome prijungti, nes trūko vietų. 
Norėdami patenkinti didesnį lietuvių skaičių 1972 
metais turime užplanavę net 10 ekskursijų.
• Galėsite pasirinkti patogiausią išvykimo dieną, 

kuri geriausiai atitiks jūsų atostogų laiką.
• Ekskursijos bus nuo 17 iki 21 dienos ilgumo.
• Bus galima prisijungti Chicagoje, New Yorke 

ar Montrealyje.
Planuokite is anksto, registruokitės jau dabar, 
informacijų kreipkitės:

American Travel Service Bureau 
9727 South We«tem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilankyti 
Amerikoje; suteikiame informacijų kelionių rei
kalais į visus pasaulio kraštus; parūpiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

i eivijoje. ne Sibire)) ir 50 
• metų — nuo pirmojo rašy
tojų susibūrimo į Meno Kū- 

■ rėjų literatūros sekciją Kau
ne. Kaip matome, sukaktys 

, tikrai ne eilinės.

į Rengėjai 
į Windsoro

prašo Detroito, 
bei aplinkinių 

į miestelių lietuvius rašytojų 
pagerbime labai gausiai da
lyvauti. Nesiekdami iokio •> •' 
pelno, rengėjai už įėjimą į 
akademiją, literatūros po
pietę ir vaišes teims tik 5 do
lerius. Tiems, kurie vaišėse 
nenorės dalyvauti, reikės 
prisidėti maža pinigine au- 

i ka renginio išlaidoms pa
dengti.

Balfo mėnuo baigiasi

Kad spalis yra Balfo mė
nuo, man jau burnos aušinti 
nebereikia. Nebe vien Det-

rius metus nukelta i spalį ir 
renkama vien iš lietuvių,, 
rinkėjams vaikštant po na
mus.

Kai šie žodžiai pasieks • 
skaitytoją, spalis bus kaip ir 
pasibaigęs. Daugumas jau 
būsite buvę Balfo aukų rin
kėjų aplankyti. Bet ne visose 
miesto dalyse įmanoma vi
sus tautiečius aplankyti, y- 
pač gyvenančius tolimes
niuose priemiesčiuose. Kiti 
rinkėjai skundžiasi, kad ir 
du -ir tris kartus žinomu ad
resu atsilankę, gyventojų 
negali surasti namuose. Ki
ti yra pakeitę adresus, ir jų 
Balfo sąrašuose nėra. žo
džiu, yra dešimtys gerų. gai
lestingų žmonių, nuoširdžių 
Balfo rėmėjų, bet jie nebuvo 
dėl vienos ar kitos priežas
ties pasiekti. Balfo 76-jo 
skyriaus pirm. Kazys Ra
dauskas prašo, kad tie, kurie 
aukų rinkėjų nesutiko, ma
lonėtų savo auką pasiųsti 
paštu vyriausiai rinkliavos 
globėjai - vadovei Elzbietai 
Paurazienei. kurios adresas 
yra 17403 Quincy Avė., Det- 
roit, Mich. 48221. E. Paura- 
zienė aukotojams nedelsda
ma įteiks pakvitavimą, pa
gal kurį galima aukotą su
mą nuskaityti nuo pajamų 
mokesčių.

Šių eilučių autorius, nese- 
niai pakeitęs adresą, savo 
aukų rinkėją pats susirado 
ir auką atidavė. Jei ir nedi
delėmis sumomis visi prisi
dėsime, Balfas Detroite vėl 
tūkstančius surinks. Balfas 
gi yra vienintelė visų lietu
vių šalpos orcanizacija. ku
ri dešimtis tūkstančių nelai
mingųjų yra sušelpusi ir dar 
tūkstančiai jos pagalbos 
šiandien tebelaukia. 
Dainavos tradicinis balius 

Jis bus šeštadienį, lapkri
čio 13 d.. Mercy kolegijos: 
puošnioje balių salėje. Bus! 
trumpa meninė programa,'

: kokteiliai, vakarienė

CHICAGO, ILL.

D. Kuraitis i Kiniją

Jau beveik visą žemę ap
keliavęs Dan Kuraitis ren
giasi vykti į Kiniją.

PROVIDENCE, R.L 

Maža, bet dosni kolonija
Orui atvėsus, yra daugiau 

laiko ir knygai paskaityti.
Perskaičiau kun. M. Valad-

Teko pastebėti, kad net kos parašytą vertingą kny-imi 
kelį pasiturintieji asmenys gi "Už laisvą lietuvį“. Pato-1
"pasisavina4* iš klubo ten riu ją kiekvienam perskai- »^ža:»5
padėtą visiems pasiškaityti tyti.
„Keleivį“ ir nusineša namo. ■ • • •

Gėda taip daryti

O juk galėtų tą vieninte
lį N. Anglijoje lietuvių laik
raštį užsiprenumeruoti, ir 
tada už $7 per metus kas sa
vaitė jis būtų atsiunčiamas 
į namus. i

Kun. M. Valadka yra gra
žios Jiezno padangės sūnus. 
Jis jau ilgus metus klebo
nauja Scrantono lietuvių 
tautinėj parapijoj.

J. Krasinskas

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Buvo kelios parodos Mirė M. Liuberskis

mirė Brook- 
Kara-

lienės parapijos vargoninin
kas Mykolas Liuberskis, 70 
metu amž.

12 d.Paskutiniuoju metu čia Spalio . 
buvo net kelios parodos. > į™ l'etuvnj Angelų 
Lankytojų jose galėjo būti iri '-nes narannos vare, 
daugiau, raveikslų parduo
ta nedaug. Gal dėl to, kad 
tos parodos buvo tuoj pat 
viena po kitos.

Nauja Altos vadovybė

Spalio 15 d. buvo Altą su
darančių sambūrių atstovų 
susirinkimas. Atėjo 24 atsto
vai, įskaitant ir valdybos na
rius. Taigi, gal tik pusė vei
kiančių sambūrių atsiuntė 
savo atstovus.

Nepriklausomoj Lietuvoj 
' jis vadovavo įvairiems cho- 
į rams, o Nevv Y’orke kuri lai

ką Operetės chorui.

RAGINA PRAŠYTI 

PALEISTI S. KUDIRKĄ

Lietuvos Vyčių s-gos.New 
Y’orko - Nevv Jersey valdy
ba, posėdžiavusi spalio 15 d. 
sąjungos pirm. dr. Jokūbo 
Stuko namuose, nutarė pra-

Pirmą kartą dalyvavo syti visus lietuvius ir jų or- 
skautai akademikai, bet tik ganizacijas neatidėliojant 
kaip stebėtojai. i laiškais ir telegramomis pra- i

i syti prezidentą Nixoną, kad 
jis, nuvykęs į Maskvą, pra
šytų sovietų valdžią paleistiŠio susirinkimo tikslas 

buvo išklausyti buvusios 
valdybos apyskaitinį prane
šimą ir sudaryti naują val
dybą.

Lietuvių čia tėra tik 450. 
bet Balfui ji šiomis dieno- 

pasiuntė $900.

Juo giliau žemėn, tuo yra 
karščiau. 4-8 kilometrų gyly
je taip karšta, kad vanduo 
virsta garais.

kiai. Šokiams gros vėl atgai
vintas, prieš keletą metų la-

roite, o ir visoj lietuviškoje bai ?*"***« V-vta"‘°t. 
a ’-i • i „A: rausko orkestras Atzaly-

Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad pajamų turėta $2,012. 
Mažoka, bet paskutiniais 
metais tik tiek tesurenkama, 

ir šo- f Daugaiusia aukų gauta, mi
nint Vasario 16-ją—$1,380.

Amerikoje kelinti metai 
spalyje yra renkamos aukos

nas“. Baliaus pradžia 8 vai. 
vakare. Kas nori į Dainavos

Dėl apyskaitos ginčų ne
buvo. Įsitikinta, kad valdy-' 
ba veikia rūpestingai, lėšos 
taupytos. Altos centro val-

Simą Kudirką iš koncentra 
cijos stovyklos ii- leistų jam 
su šeima išvažiuoti į JAV.

SUNKIAI SERGA 
STASYS GEGUŽIS

I
Jau ilgesnį laiką serga i- 

žymus sandariečiu ir SLA 
veikėjas Stasys Gegužis. 
Jam padarytos dvi širdies o- 
peracijos. Dabar guli Dan- 
ville. Pa., ligoninėje. Linki
me jam greitai pasveikti.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ!
Geresnė už bet ką kihi— 

specialūs rubliu
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

jums pirmoji pasakė ir 
jūsų giminės patvirtino. 
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos. Tai tas 
pats, ką. turint $100, 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių S 
200. $390 ar net daugiau 
vertės.

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Tik Intertrade Express 
Corp. jums greičiausiaiM patarnauja.
Certifikatai pristatom1 
i namus per 3 savaites. 
Už viena specialu rubli —

$2.13.
Jokiu primokėjimų:

Galite siusti bet kokią 
sumą.

Prašykite mūsų 
iliustruotu katalogu

veltui J
Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
Intertarade Express 

Corp.
125 E 23rd Street 

Fifth Floar
New York. N.Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU! 
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką!
Moskvič 112 IE....S2.995 
Zaporožei* ZAZ....81.895 
labai ribotas skaičius, 
todėl nedelskite ir užsi
sakykite tuojau.

Iii TAI
Prašykit mūsų 
biuleteniu.

speliaiių

Balfo naudai. Detroite ši! jaunimo stovyklos sveikatąs dy bai pasiųsta $1,500. 
graži tradicija tik yra daug šauniai papuotauti, šis ba-
senesne, jei ne seniausia, nes 
rudeninė piniginė rinkliava 
Balfo naudai yra rengiama 
dvidešimt kelintąjį kartą. 
Tik seniau ji buvo vykdoma 
Detroito gatvėse ir rugsėjo' 
mėnesį, o paskutinius kele-1

Naująją valdybą sudaro: 
pirm. A. Ošlapas, vicepirm. 

gauti ir stalus užsi- St. Briedis ir Ąžuolas, sekr. 
teskambina Jonui k Steponis, ižd. Z.Gaseliū- 

nas, iždo glob. J. Bagdonas 
ir J. Gaidys.

J. Vlks.

liūs yra pats tinkamiausias. 
Norintieji daugiau infor

macijų 
sakyti.
Urbonui, tel. 585-1303.

Alfonsas Nakas

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

’DAINUOJU ŽEMEI, KURIOJE IŠAUGAU...M

Vaclovas Daunoras tarptautiniame vokalistų konkurse 

laimėjo aukščiausią įvertinimą

EI mame ture man pavyko gau
ti 187, vėliau 207, o pabai
ga' 220 — visus galimus ba
lus. Pirmame ture atlikau ir 
lietuvišką dainą — Č. Sas
nausko „Giesmę“.

— Šis tarptautinis kon
kursas parodė, jog ir mes, 
lietuviai, esame daininga 
tauta, jog turime gerą ir sa
vitą vokalinę kultūrą bei 
mokyklą. Į šį laimėjimą aš

j ėjau nuo pat savo kūrybinio 
darbo pradžios. Malonu, ži
noma, buvo dainuoti per

Solistas Vaclovas Daunoras

Lietuvos nusipelnęs artis
tas Vaclovas Daunoras, ku
ris yra dainavęs ir JAV-bių centrinę Prancūzijos televi- 
bei Kanados lietuviams, da- malonios naujos pazm-
lyvavo tarptautiniame dai-f ty’s ir pakvietimai. Tačiau,

, m , • Kili- 1YI‘1 Inn, tincisi orvi’ZTlmninkų konkurse Tuluzoje,
Prancūzijoje, ir ten laimėjo 
aukščiausią įvertinimą — 
Grand prix.

Grįžęs į Vilnių, solistas V. 
Daunoras štai ką pareiškė 
Literatūros ir Meno žurnalo 
korespondentui:

— Tai buvo jau aštuonio
liktasis Tulūzos tarptautinis 
vokalistų konkursas, pana
šaus pobūdžio renginių tar
pe užimantis labai garbingą 
vietą, — pasakoja Vaclovas Į

tur būt, maloniausia grįžti 
namo. dainuoti žmonėms, 
žemei, kurioje išaugai, — 
nabrėžė V. Daunoras.

21
’žycie Warszavvy“ spalio 
d. rašė: i

Sunku lyginti, tačiau šis Į 
kolektyvas niekuo nenusi-j
leidžia gaišiam taiybiniami v^j prabėgo vieneri metai, 
Rudolfo Barsajaus orkestrui ruduo pasipuo;;ė savo gro- 
(Tai Maskvos kumelinis oi-l o mes> lietuviai, vėl su- 

krutome organizuoti Balfo 
šalpos vajų.

kestras. Kel. red.). Lietuvių 
muzikų pagrota progama 
sukėlė susirinkusių meloma
nų susidomėjimą. Tiesą sa
kant. ji buvo tolima kraštu
tinių avangardistų produk
cijai, kurią pateikė kiti ko
lektyvai, bet kaip tik ši neo- 
klasicizmo stiliaus muzika 
ir leido gerai įvertinti svečių 
grojimą.“

Po poros dienų tame pa
čiame laikrašty žinomas kri
tikas Z. Serpinskis lietuvių 
koncertą apžvelgė sąryšyje 
su kitais koncertais. Jis tarp 
kitko rašė:

„...dideles ovacijas už vir
tuozišką jaunų muzikantų 
grojimą sukėlėme kameri
niam orkestrui iš Vilniaus, 
kuriam vadovauja Saulius 
Sondeckis. Net ir tais atve
jais, kai, atliekant Lietuvos 
kompozitorių kūrinius, neo- 
klasicizmo atmosfera nukel
davo festivalį į praėjusius I
metus, kūrėjų profesionalu- > f0 
mas. o taip pat genialiai at-‘ 
liekama muzika galėjo su
teikti melomanams tikrą pa
sitenkinimą“.

Balfo rudens vajaus proga Bostonas
Nė juste nepajutome, kai nos, tai ji atsakė — tegu val-

Per metus nedaug rašoma 
apie Balfo veikla, nes Bal-

go pyragą. Ji neturėjo su
pratimo, kaip gali žmogus 
neturėti duonos. Per eilę 
metų mes čia prasigyveno
me. neblogai įsikūrėme iri 
tampame nebejautrūs tiems 
vargo broliams lietuviams, 
kurie alksta ir neturi būti- į

. R. Kalvaičiui už $15 auką. 
’ dr. Emilijai Rodd ir Petrui 
1 Ausiejui, aukojusiems po 
! $5, Onai Ivaškienei ir jos 
vadovaujamai šokėjų grupei 
už atliktą tautinių šokių pro
gramą. Stasiui Venckui, Vy
tui Ulevičiui ir Onai Margai-

Kandidatas į miesto tary-' ^enei uį vertingą talką, 
bą John J. Moakley, 14 <ne-į

i tų buvęs senatorius, yra na- 
| mų statybos specialistas. Jis: 
i sako, kad šiandien Bostone;

Moakley skatins namų 

statybų

Tėvu Komitetas

Prasideda tarpklubinės

fas per 27 metus lietuviškoj j niausiu pragyvenimui daly- 
visuomenėj įsigijo „piliety- kų. „Kam daugiau duota, iš 
bę“, pasitikėjimo. „Tuščia to daugiau ir reikalaujama“, 
bačka garsiai skamba“, sa-1 savo šventraštis, todėl nuo- 
ko lietuviškas priežodis. Bet* širdžiai prašau visus: padi- 
Balfo veikla ne reklamai, i dinkite savo auką Balfui! 
Tai nuoširdaus pasiaukoji-1
mo ir artimo meilės darbas. į 5. Praktika parodė, kad 
Ji kruopščiai Centro valdy-! noriai Balfui aukoja ir čia 
bos planuojama ir vadovau gimusieji lietuviai ir lietu

vės bei jų šeimos, nors ir 
mišrios, jei tik tinkamai nu- 

Vien faktas, kad okupuo- šviečiama Balfo tikslai ir jo 
toj Lietuvoj „Tiesa“ priešį veikla. Štai rankoje turiu ke- 
Balfa rašė net keturis ilgus | liolika savo vietovės tokiu

jama.

straipsnius, parodo, kad Bal- 
fas jiems su sa vo vargingų-

šeimų atsiliepimų, ir tai su 
aukomis .$10, $15 ir net S50.

yra 5,400 butų mažiau, ne- .... . oo .J j Penktadieni, spalio 22 d.,
gu jų buvo prieš 10 metų, o prasidėjo 1971-1972 metų 
kurie yra, tie prastesni, ne-į sezono tarpklubinės šach- 
gu prieš 10 metų. Reikia per matų varžybos Bostone — 
200.000 naujų butų — tada Metropolitan Chess League. 
gyventojai turėtų tinkamas jose dalyvauja So. Bostono 
gyvenamąsias patalpas. i Lietuvių Piliečių d-jos ko-

I manda, sutrumpintai vadi- 
Moakley ir senate būda- nama •.Lithuanian.<. Lietu.

mas yra padėjęs vyKdytig yiu komanda iasi
nevieną reformą. Jeigu J.s ^oj grupėje - A IK- 
bus išrinktas i miesto tary- ‘ vfeion Joje y'koJmandos ku.

bą, tai ten galės panaudoti; rios tarpusavyje susitiks po 
savo patyrimą, kaip kovoti į du kartus. Taigi, viso 16 
su gyvenamųjų patalpų sto-' rungtynių. Jos užsitęs iki ge- 
ką, kaip įvystyti naujų na- gūžės mėnesio, 
n&statytff. f Praeitą pehfedienį į LPl|

atvyko cambridge komuna 
da.

jų šalpa yra „krislas aky“. Mane labai nudžiugino kai
šu jais nepolemizuojam, tik 1 kurių nuoširdumas, nes miš- 
konstatuojam faktą, kiek { rių šeimų čekius pasirašė ne 
ten jiems rūpi varge esąs lietuviškoji pusė. Aukodami! 
žmogus. i jie parodo, jog nenutraukia j

! ryšių su lietuviais ir jų pro- į 
Sveikinu nuoširdžius Bal-: blemos jiems prie širdies, 
vadovus ir darbuotojus, j

■■
Lituanistinės
Tėvų

mokyklos 

komiteto padėka Kazys Merkis laimėjo 1 
tašką, po pustaški — Alek- 
sis Klinovas ir Jurgis Zoza. 
Paskutinėje lentoje žaidęš

Spalių 9 d. rengtas banke 
tas Bostono Lituanistinės1
iMoI7k>os. išl^"Vui ,Pa-i Nitzsehe Įveikė Bronių Skra- 

aukų rinkėjus ir dosnius au-( Aš, būdamas ne tik Balfo1 remti davė arti $600 pelno. y)Uj- 
kotojus. Visų mūsų pastan-j pirmininkas, bet ir klebonas, Į Tai didelė pagalba tėvams, i 
gomis į Balfo iždą kasmet į-i iš arčiau pažįstu žmones ir į kurie apmoka lituanistinio? Spalio 29 d.

« plaukia dešimtys tūkstančių jų būklę ir matau, kad ne tik' švietimo Bostone išlaidas, j manda pyksta į
! dolerių, ir tuo lengvinama dešimtys, bet ir šimtai tūks- i . i ^rn universitetą. Ji bus to-

Vrodavę varge atsidūrusių brolių lie- tančiu doleriu, kuriuos jie! Tėvų komitetas, kurį su-; kios sudėties: Algis Makai-
! sunkiu prakaitu uždirbo, jei .' dar0 R- Šležas, G. Čepas, G.1 tis, Algis Leonavičius, Ka- 

. ecenzijoje 'Kamerinis or-Į " (nepadaro tinkamų testą-! Adomavičienė. V. Gavelie-,zys Merkis. Jurgis Zoza ir
vo Lenkijoje „Varšuvos ni-: kestras iš Vilniaus“ tarp kit-j Bet aš, kaip Balfo pirmi-! mentu, nueina advokatams/ nė ir J. Matulaitienė, nuo-. Bronius Skrabulis (jis ko

ko rašė: ninkas. turiu pasidalinti kai-! tolimiausiems giminėms ar. širdžiai dėkoja: dail. Vikto-; mandos kapitonas). Atsar-
kuriais rūpesčiais, kurie slė-1 net valdžiai. Kaip kilnu bū-' rui Vizgirdai už dovanotą goję — Andrius Keturakis 

„Ritmo preciziškumas, gia mane ir kitus valdybos tų, jeigu tie mūsų seneliai
tiksliai atsverta atskiru in- narius: i savo testamentuose atsimin-

KAMERINIS SUŽAVĖJO 
LENKUS

Lietuvos kamerinis or
kestras, kuriam vadovauja

Lietuvių ko- 
Northeas-

Po koncerto
kestras, kuriam vadovauja; ”gjowo polskie“ spalio 24 d.i tuviu nedalia. 
Saulius Sondeckis, daly va-i recenzijoje „Kamerinis or-;

dens festivalyje“ ir dar po 
koncertą surengė 7 kituose 
miestuose.

Daunoras. — o man trečios.
tokios svarbios varžybos. ’ Orkestro čelistė Silvija 
Dar 1962 metais teko daly-. Narūnaitė-Sondeckienė „Li-
vauti M. Glinkos vokalistų teiatūra ii Menas žuinalo ( pa.gauįas interpretacijos sti- rajai šalpai iplaukė 
konkurse, o 1966-siais; var- j korespondentui papasakojo,, piJnai 20J>0()0 dįL mį'žiau
zytis &u pajėgiausiais darni- a arsuvos ru ens sven ■ kūrinių charakterį ir nuotai- priežastis? Tai įvairus kiti 
nirikais tarptautiniam Mask-Į eJ® c a 5 vato ne 1 ' žymus. ka Dideli meistriškumą pa- fondai, i kuriuos nueina 
vos P. Čaikovskio konkurse, lenkų kolektyvai, bet ir kitų • ‘ ‘
šių kūrvbiniu varžybų laure-'valstybių tokie žinomi ’vil- 
ato vardas savotiškai skati-k^i% kaiP Drezdeno Valsty- 
no nenurimti, siekti dar di- ‘ bjnė kapela. Olandų radijo

strumentinių grupių garsinė

banketo loterijai paveikslą, ir Kęstutis Makaitis.

tų pasauly vargstančius Iie- ?
teratūra ir Menas“ žurnaloi * «riga.to gerai 1. Faktas, kad pernai bend-, tuvius ir bent dali palikimo

„„ ------------- -- -------- . — ... .... apie paskirtų Balfui. (Kaip suda-
Kokia ryti testamentus, Balfo cent- <:

rodė obojistSas Juozas Ri
mas, atlikdamas Vivaldžio 
koncertą obojui.“ ;

kurs
ne 

būtu

ras mielai painformuoja. 
Rašyti: 105 Grand St., Bal- 
fas, Brooklyn. N.Y. 11211.

dėsnių viršūnių. Ir štai at-i 
rankinėse varžybose Mask
voje buvo pasakyta: važiuo
si Tulūzon. atstovauti Tary
bų Sąjungai. Apsidžiaugiau.
Bet žinojau, kad kiekvienas 
konkursas — ne vien artis
tinių duomenų, balso ir mu
zikalumo išbandymas. Tokio 
masto varžybose viską lemia 
nervai, šaltakraujiškumas, 
gebėjimas susitelkti. Malo
nu. kad mudu su pianistu 
Gyčiu Trinkūnu sėkmingai 
išlaikėme šį svarbų egzami
ną.

— Šiandien aš negaliu 
nekalbėti apie šį savo bend
ramintį ir bičiulį. Mes su 
Gyčiu pažįstami jau 12 me
tų. Per tą laiką nuolat gili- 
nomės į pasaulinę vokalinę 
kultūrą. Ir už savo šiandie
ninį pasisekimą aš, matyt, 
privalau būti dėkingas tiems 
kūrybiniams susitikimams.
G. Trinkūnas, jau turėdamas 
šešių tarptautinių konkursų 
diplomus, kiekvienam nau
jam konkursui ruošiasi taip 
atsakingai, tarsi į koncerti
nę estradą jam reiktų išeiti 
pirmą kartą. Toks darbingu
mas, atsakomybė nuostabiai 
užkrečia. Beje, Prancūzijoje’
Gytį nuolat klausdavo —ko
dėl jis nekoncertuojąs pats?

— Tulūzon susirinko 127' 
dainininkai iš 12 šalių. Di
džiąją jų dalį sudarė mano 
konkurentai — baritonai ir 
bosai. Dainavome puikią a- 
kustiką turinčioje Tulūzos 
operoje „Capitol de Tou- 
louse“. Mūsu klausėsi tarp
tautinė vertinimo komisija.
.naudojusi balų sistemą. Pir- spalio J6 d»

simfoninis orkestras ir kt.

„Tad nenuostabu, jog mes 
nerimavome“, sako S. Narū- 
naitė. „Grojome D. Šosta- 
kovičiaus Kamerinę simfo
niją. B. Maitinu Koncertino 
(fortepioniniam trio ir sty
giniam orkestrui), J. Riatso 
Koncertą styginiams, A. 
Bražinsko Kamerinę simfo
niją ir F. Bajoro Tokatą. 
Pasisekimas buvo didelis. 
Po koncerto į užkulisius atė
jo daugybė muzikų ir užsie
nio spaudos atstovų. Mus pa
sveikino ir vienas žymiau
sių lenkų kompozitorių —V. 
Liutoslavskis. Šeimininkų 
nuomone^ tai ^didelė reteny
bė. Maloniai buvome nuste
binti kitą lytą. kai laikraš
tyje „Trybuna Ludu“ pama
tėme recenziją, antrašte 
„Kamerinė savaitė — lietu-
V1U pasisekimas“.

Pasak S. Narūnaitę, sekė
si kameriniam ir kituose 7 
miestuose, nors dienos buvo 
įtemptos: maždaug 300 ki
lometrų važiuoti, trumpas 
poilsis, repeticija, koncer
tas.

Koncertai visur buvę ge
rai organizuoti: visur buvę 
gerose salėse, netrūko aukš
tos muzikinės kultūros klau
sytojų. Labai>pagarbiai ji 
atsiliepia ir apie lenkų kri
tiką. Recenzentai yra 
muzikos žinovai,
„pasakyti tiesos“ 
nemalonios.

gen
nevengtą 
nors ir

Mirė Jonas Švedas

. . Spalio 15 d. Vilniuje mirė 
63 metu amžiaus Jonas Šve- 
das, kompozitorius, pedago
gas, dirigentas, liaudies mu
zikos puoselėtojas.

.J 1940 m. prie Vilniaus

2. Gal aukų mažėjimo 
viena priežasčių yra ir ta, 
jog dabar Lietuvon vyksta 
nemažas skaičius lietuvių, 
kurie ten susitinka su pasi
puošusiais savo giminėmis 
ir draugais, kuriu nemaža

Atnešk džiaugsmą 
savo giminėms 

Kalėdų ir N. Metų proga
SIUNTINI AI-DOVANOS

LIETUVĄ 
SENA PATIKIMA

I IR USS R !

F 1 R M A

vienas doleris, 
skirtas Balfui.

Prieš keletą savaičių teko 
ir man atsidurti ligoninėje 
dėl „širdies supupsėjimų“, 
bet jau kelinta savaitė esu 
namie ir atlieku einamąsias 
parapijos ir Balfo pirminin
ko pareigas. Esu dėkingas 
visiems, kurie buvo susirū-

prieš tai yra gavę siuntinių pinę mano sveikata, laiškais 
ir turi iš ko pasidabinti. Re- ar telefonu reiškė savo gėrusi 

Filharmonijos suorganizavo tas kuris apianko vaigingas linkėjimus. Ačiū jiems! Tik( 
valstybini liaudies dainų ir artimųjų lūšnas, tad lietui i gaila, kad daktaras neleido ’ 
šokiu ansamblį ir jam vado-' progos pamatyti tikios pa- dalyvauti spalio 23 d. Balfo j j! 
vavo iki 1962 m. Jis buvo | dėties, tikros vargingųjų gy-į direktorių posėdyje, 
konservatorijos liaudies ins-! senimo būklės. Nevienas jų Brocktono Balfo vajaus 
trumentų katedros vedėjas, griže skleidžia nuomonę, jog kylyje jau dalyvavau, 
yra sukūręs per 200 įvairių ten gyvenimas ge’as. pagal-j
kūrinių. Kaikurios jo dainos į ba nebereikalinga. O jei lan-! Dar sykį nuoširdžiai pra- 

I kytojai apsilankytų pas $au rudens Balfo vajaus 
tuos, kurie grižę be sveika-! organizatorius ir aukotojus: 
tos iš Sibiro, negalintys sa- kifckime į šį kilnų šalpos 
vose vietovėse prisiregist-į darbą, padidinkime Balfo.*
ruoti. su keliolika rubliu! šalp°s bent 25’00.° d.oL ?

buvo labai populiarios.

Sovietų valdžios jis buvo 
apdovanotas ordinais ir me
daliais, jam buvo suteiktas 
Sovietų Sąjungos artisto 
vardas ir premija. pensijos seneliai ir pan., tai:

susidaiytų teisingesnį vaiz-|
dą ir parvykę uoliai dirbtų'
Balfui. Tokiu asmenų mes, * *>
jau turime. 1I

3. Visi žinome, kad lietu- i 
viai šiandien yra išsisklaidę, 
po Amerikos platybes. Ir' 
kas suras tuos „išklydėlius“? į 
Apeliuoju, mieli lietuviai. į 
jūsų gerą valią: likite Balfo' 
rėmėjai, siųskite savo aukas į 
tiesiog į Balfo centrą, 105 

Grand St., Brooklyn, N. Y.

11211. Raginkite savo pažįs
tamus tai daryti, prisiųskite 
atokiau nuo lietuviškųjų ko- 

| lonijų gyvenančių lietuvių
Tūboto gaidžio metai, adresus Balfo centrui, 

premijuotas romanas, 438

Mirė V. Gustainis

Spalio 10 d. Griškabūdy 
mirė Valentinas Gustainis. 
Jis buvo gimęs 1898 m. Tai 
įžymus tautininkų veikėjas, 
kuri laiką buvęs „Lietuvos 
Aido“ redaktorius, Eltos di
rektorius. yra kelių knygų 
autorius. Jis buvo 1941 m. 
ištremtas į Sibirą, o iš ten 
grįžo jau be sveikatos.

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:

toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
71(5 VVALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3435 
DĖMESIO- NAUJAS ADRESAS 

CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

ar Į bet kuri musų skyrių ir atstovus: 
PHILADELPHIA, Pa. i9i23, 1013 N.Marshall S. \VA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvvay AN 8 8764 
CHICAGO, 111., 60632, 4102 Archer Avė. 254-4144
CHICAGO, 111. 60622, 2242 \\. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH, N.J., 07201, 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avė, 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026. 2841 Sunset Blvd. 382-1568 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscavne Blvd. FE 9-8712
MINNEAPOL1S, Minn.55418, 2422 Central Av. NE. 788-2545 
NEVV BRITAIN, Conn. 06052. 97 Shutiie Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St. 731.8577
PARMA. Ohio 44134. 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER. N.Y. 14621. 683 Hudson Avė. BA 5-5923 
NEVV YORK. N.Y. 10003. 101 First Avė. OR 4 3930
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236__ 9th Avė. LO 4-7981
SEATTT.E. VVash. 98103. 1512 N. 39th St. ME 3 1853 
SOUTH RTVER, N.J. 08882. 168 VVhitehead Avė. 257 2113 
VYORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N.J. 08611. 730 Liberty St. LY 9-9163
VINELAND. N.J. 08360. Parish Hali, VV. Landis A. 691-8423 

5#*******?************* ************************ ****** *************j

1

nors į j: 
po- ::

Visų lietuvių vargo brolių 
vardu reiškiu padėką ir mei- 
lę-
Kun. Vaclovas Martinkus,

Balfo pii’mininkas

Aukščiausias teismas ant
rą kartą atmetė siūlymą 
svarstyti, ar Vietnamo karas 
yra konstitucinis.

Imkit ir skaitykit 
knygą

TERORO IR VERGIJOt 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta j bolševikinio teroro sistema, 
psl., kaina minkštais virše- 4. „Sotus alkano neatjau- tos vergų stovyklos, kuriose 
liais $3.15, kietais $3.75. , čia“, sako lietuvių priežodis.: kentėjo ir žuvo mūsų 

Atsitiktiniai susitikimai, Kai sykį vienai Europos ka- broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

O štai pora lenkų laikraš 
čių ištraukų, paimtų iš „Li ( 
teratūra ir Menas“ žurnalo'216 psl.. kaina minkštais vir- ralienei buvo pranešta, jog 

žmonės badauja, neturi duo! šeliais $2.50.
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

I
•kai negali apsieiti be dūmų, 
£le aš negaliu suprasti, kam 
įmonės naikina gamtos gro- 

' ži. Ar tu gali šitą klausimą 
įšvirozyt ? 1

IŠ PIETŲ AMERIKOS

M AI KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Galiu, tėve. Manau, 
|<ad tėvas būsi girdėjęs apie 
raudonmedžių girią Kalifor
nijoj, ar ne?

-
— Tai kas?

•
į — Tenai auga sekvojos 
vardo skujiniai medžiai, ku
rių mediena turi rausvą spal
vą, todėl žmonės vadina 
juos Kalifornijos raudonme
džiais, tačiau tikras jų var
das yra sekvoja (seųuoia). 
Tokiu vardu buvo vadina
mas indėnas, kuris sugalvo
jo ir pritaikė ėirokėjų taute
lei ypatingą raidyną, kuriuo 
įgalima buvo rašyti jų kalba. 
’Jis gimė apie 1877 metus, o 
mirė 1942 metais. Taigi jo 
garbei jo vardas buvo Įam
žintas tos girios medžiuose. 
Dali tos girios valdžia vra 

{pavertusi valstybiniu parku, j 
‘kuris dabar yra žinomas Se- 
ouoia Park vardu.

IŠ URUGVAJAUS

PADANGĖS

Artigas

— Ar 
mislinu?

— Nežinau, tėve.

žinai, Maiki, ką aš, ba daugiau. O kas liečia orą, 
tėve. tai jis visur toks pat, 
ir Lietuvoje, ir Amerikoje. 

! ir Kinijoje — visame pasau
ly. Cheminė jo sudėtis visur

' — Nu. tai pasakysiu. Aš vienoda. Amerikos miestuo- 
mislinu, kad mudu turėtume į se jjs būna užterštas pramo- 
bėgti iš Amerikos. nės dūmais ir visokiais ga-

zais, ir tik dėl to jis pramo
Kur bėgti?

: knygynėli. J. Grybauskas tuvius kviečia savo dėmesį 
pastebėjo, kad pradžia jau į bei rūpestį skirti: 
padaryta. Tolimesnis dar- j. Jaunimo ryžtui jungtis

: bas parvestas valdybai. , j Lietuvos laisvės kovą ne- 
Susirinkimas vyko Bronės priklausomai demokratinei 

ir Herbberto Martinų užei- Lietuvos respublikai atkurti, 
Rugsėjo 26 d. įvyko LB gos patalpose (Southern Ho-I 2. tautiniam jaunimo ug- 

tel Apts., 333 Quachita A- dymui mokyklose ir šeimo- 
ve.) patalpose. Šios užeigos se,
savininkai visada lietuvių 3. lietuvių jaunimo orga- 
susirinkimams leidžia pasi- nizacijų stiprėjimui, darbui 
naudoti sale. apylinkės vai- bei tarpusavio bendradar- 
dvbai užleido viena kamba- biavimui,

HOT SPRINGS, ARK. 

LB susirinkimas

apylinkės metinis susirinki
mas. kuriame dalyvavo 45 
nariai ir keliolika svečių.Lietuviams, atvykusioms i

Urugvajų, pradžioje buvo ... - ...t • • -i Šioje vasarvieteje svečiusunku ištarti kaikuriuos is-' * , . Jv... v ... o „ nestokojame, nes vieni atva-nanu kalbos žodžius, bet , ■ . J . ... .‘ ■ ziuoja gydomųjų —panų
bene lengviausiai jie ištarė 
Artigas žodj, nors jo reikš
mę tik vėliau tesužinojo.

O Artigas — tai Vrugva- 
jaus herojus, kovotojų dėl 
šio krašto laisvės ir nepri 
klausomybės vadas. Jo var

šilkinių
vandeniu sveikatos pasilo- 
pyti, o kiti dairinėjasi ir ren
kasi vietas čia nuolat apsi
gyventi.

Susirinkimui pirmininka
vo Bronius Gudonis, sekre
toriavo Kostas Plepys.

Valdybos pirmininkas J.

ri. Už 
ačiū.

tai jiems lietuviškas

K. Ūkana

das čia statomas greta tokių 
Įžymiųjų pasaulio asmeny
bių, kaip Washingtonas, Bo
livaras. San Martin ir kiti.

185," 'Tėj“i per radiją ir ta prosu vykdy- 
23 d. Ta diena kasmet kras-! 1 - , . k . ,r. -

Bružas pranešė apie sky
riaus veiklą. Suruoštas Va
sario 16 minėjimas salėje ir

te yra 
ma.

atitinkamai pamini- 1 i Rauta
ta rinkliava Altai, talkinin-

PLB VALDYBA SKELBIA 

JAUNIMO METUS

Pasaulio lietuvių jauni
mas. aūtrojo savo kongreso 
šūkiu pasirinkęs minti "Jau
nimo darbas ir širdis—lietu
vių tautos ateitis“, Įsiparei-

sumosiant genocido 
! parodą, kuri labai pasisekė, 
i rinkta aukų Bražinskų by- 
| lai, Įvairiais Lietuvos reika-

„ ............... , ! lais rašyta laiškai JAV pre-
Ramią sios žiemos pasku- zidentui, senatoriams, kon- 

tinio šeštadienio popietę

4. lietuvių jaunimo kultū
rinei veiklai dainos, žodžio, 
tautinių šokių, scenos, spor
to ir kituose vienetuose,

5. lietuvių kalbos skleidi
mui ir skaitymui jaunimo 
tarpe,

6. pasaulio lietuvių jauni
mo mastu rengiamos IV-sios 
tautinių šokių šventės pasi
sekimui,

7. II-jo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso Įvykdy
mui.

Sudegė valstybės teatras

(rugsėjo 18 d.) virš valsty-
— Ale tas, Maiki, nepa- bės teatro Sodre rūmų pasi

sako, kodėl žmonės naikina rodė ugnies liežuviai, ir per 
gamtos groži. į kelias minutes visi teatro rū-

■ mai paskendo liepsnose. Su-
— Palauk, palauk, tėve. degė milionų vertės turtas, 

prieisime ir prie to. Sakoma, šio teatro scenoje yra 
kad panašių medžių nėra pasirodę daug garsių daini- 
niekur kitur pasauly. Jie au- ninku ir muzikų. Joje stato- 
ga tik Kalifornijoje, Pacifi- mose operose dainavo ir Po- 
co pakrašty. Ir sakoma, kad vilas Debesys.
visame pasauly nėra kito gy
vo daikto, kuris būtų už tuos 
medžius senesnis. Jie auga 
iki 300 pėdų aukščio ir turi

Satyra rinkimų vajuje

Lapkričio 28 d. rinksime 
iki 37 pėdų skersmenį. Toki parlamentą. Rinkimų agita- 
medi nupjovus, ant jo kelmo cija pačiame įkarštyje. Šiais 
kelios poros galėtų šokti pol- metais partijų kova yra ypač 
ką. Kaikurie jų auga jau aštri. Spaudoje ir karikatu-nės centruose žmogui ne

sveikas. Kai tėvas gyvenai 
Lietuvoje, pramonės tenai 
dar nebuvo, išskyrus koki 
bravorėli ar kalvę, todėl o-
ras tenai dar buvo gana ty- binės medžiagos, kad iš jos JaL kuri pasivadino Frente 
ras ir sveikas. Bet dabar jau galima pastatyti nuo 400 iki amplio ("Plačiuoju prie-

O kai būtu T ietnva? !ir Lietuvo> Pristat^a fabri" 500 namu po 5 kambarius, kiu“). Platinamos fotogra- 
ouių Diuu a. j ky, skraido lėktuvai, keliuo- Jie tiesūs kaip žvakės ir per fijos. kuriose pusplikės, nuo- 

že- gomis krūtimis gražuolės ra-

Bėgti, kur sveikiau ir
pigiau žmogui gyventi.

— Ar tėvas žinai, 
toks kraštas yra?

kur

! - Tavęs, tėve, neįleistų «? £at'tse važįn£‘Ja mot°- 
Lietuvon. Juk žinai, kad ją lln!al vezima1’ kulle savo
valdo komunistai.

— Bet aš nieko 
jiems nepadariau.

blogo!

dūmais orą užteršia. Teko 
skaityti Eltos dejavimą, kad 
"komunizmas užteršė Lietu 
vos orą ir sudarkė gamtos 
groži“. Bet ne komunizmas

— Padalyti nepadarei, ^a kaltas, tėve. Tai via pro-
bet mėgsti prieš juos pabur-f ”resas- Amenkoje komuniz- 
noįj į mo nėra, bet oras čia dau

giau užterštas ir gamtos gro-
— Ale Lietuva mano tė

vynė, Maiki. Aš Plungėj gi
męs ir augęs, tai kaip jie ga
lėtų manęs neįsileisti, ką?

zis aršiau naikinamas negu 
Lietuvoje. Pajūrio paplūdi
miai, kur žmonės vasarą 
maudosi, nuolat užplūsta a- 

: liejumi. kuri išleidžia laivai
Upės ir ežerai užnuodyt 
nuodais, kuriais ūkininką' 
gina savo pasėlius nuo ken- 

kas jiems svarbu? į kėjų. Lietus suneša nuodui 
i i upes, o upės —- Į ežerus

—Jiems svarbu, kad žmo- Tų nuodų randama net jūn 
gus būtų ištikimas naujai į žuvyse.
Lietuvos tvarkai ir neburno-

— Jiems, tėve, nesvarbu, 
kur žmogus gimęs ir augęs.

— Tai

tų prieš ją.
ti,

— Nu, tai ką reikia darv- 
Maiki?

— Nu, aš galėčiau pasi-Į v.
bažvt kad revoliucijos ne-j O ką čia padalysi, te- 
kelsiu. Į ve. kai to reikalauja žmo

gaus gyvenimas ir jo prog-
ką resas? Darbui dirbti reika-— Bet kad ir įleistu.

tėvas tenai darytum?* Ar Hnga jėga, o jėgai gamint. 
manai, kad Plungėj būtų ge- reikalingas degalas; bet L 

to pasidaro visokios dujos 
kurios užteršia orą. Laukų ii 
daržų kenkėjams naikinti

nau negu Bostone?

— Jes, Maiki, Plungėj bū
tu geriau. Tenai geresnė ru-; vartojami nuodai, kurie pa
ginė duona, riebesnė kiau-j tenka Į maistą ir trumpina 
liena mėsa ir švaresnis oras/ žmonių gyvenimą. O kurie 
Ir alus geriau putoja — tik užauga dar sveiki, tai mili- 
gerk ir laižykis. j taristai surengia karą ir žu-

į do tuos ginklais. Kai gerai i 
— Ne, tėve, Amerikoje tuos dalykus žmogus įsižiu- 

žmionės valgo daug geriau , ri, tėve, tai atrodo, kad gy- 
negu Lietuvoje, nes čia dau- venamoji planeta yra dide- 
giau visko yra. Ir duonos yra lis beprotnamis, 
visokios, galima pasirinkti.'
kuri geriau patinka 
ti, kad maistas 
nis, bet žmonė

nuo 50 šimtmečių. Jų kamie
nų lygumas ir tiesumas ste
bino žiūrėtojus. Vienas toks 
medis gali duoti tiek staty-

rose plačiai naudojama ir 
satyra.

Daugiausia satyros rykš
čių tenka komunistų parti-

keliasdešimt pėdų nuo 
mės neturi 'jokių šakų, tik ginamos rinkti i parlamen- 
viršūnėje žaliuoja vainikai, nes jos plačiausiai ati- 
Tokio gamtos grožio kitur dengusios savo prieki... Tar- 
įėra, tėve. | pe jų yra ir viena gelton-

! plaukė lietuvaitė.
— Ar tu tenai buvai, ma-, Kiek tokia reklama pa

tei? ! veiks rinkimų rezultatus,
— Buvau ir mačiau du ^ar pamatysime, 

kartus, tėve. Bet dabar skai-j
ciau, kad viena statybinės’ Daug ligonių
medžiagos korporacija, ku-j Kiekvi 

gamina Amerikai fanerą,, 
gląkai vadinamą ply-. neįa h.

.vood, užsimojo tą gamtos] ‘
grožį naikinti — kirsti rau
donmedžius ir gaminti fa-j 
įerą. Kapitalistinei bendro-?

nepa
H.., . , V. |C,.' Ut"
skai vadinamą ply- į neša

tingai negailestinga giltine 
sukinėjosi mūsų tarpe. Nors 
jau prašvito pavasaris, bet

. _ . , . x , dar turime tebesigvdančiu/ei rupi pelnas, o ■ gamtos n ing 
groži — nusispiaut. Bet vi-
,uomenėje kilo protestai. 
,ai malonus gamtos grožis, 
j Į kapitalistų pelną nusi
plaut. Todėl prasidėjo ko- 
a. Tai kovai Vakaruose įsi

dūrė Įtakingas Sierra klu- 
>as. kuris turi jau 68,000 
įarių ir stengiasi užkirsti 
grožio naikintojams kelią, 
įori apginti raudonmedžių 
girią. Juk tai neįkainojama

sanatorijose ai 
namie. Tebeserga Mykolas 
Aleksėjūnas, Jonas Lašas, 
Vladas Bitinas, Elena Mik- 
lovienė, Emilija Jarmalavi- 
čienė, Marija Miklovaitė -de 
Estrada. Ona Liuceikienė, 
Petras Indreliūnas. Albertas 
Markevičius. Jonas Kai-puš- 
ka, o ir šiuos žodžius rašan
tis po dviejų sudėtingų ke
penų operacijų jau dešimtas i mėnuo tebėra gydytojų prie-

:monių poilsiui vieta. Kas-, a oj b nepraranda vii- 
net suvažiuoja tenai tuks-jtieg 
ančiai vasarotojų. Jie pra-' 
eidžia po keletą dienų ir sa-1 
vaičių tų milžiniškų medžių1 
javėsyje. Ideali vieta poil-! 
dui ir sustiprėjimui tokiame į

ti.
netrukus visai pasveik-

Albinas Gumbaragis

goja dirbti savo tautai, ją 
mylėti ir branginti jos di
džiuosius laisvės bei tauti
nės gyvybės idealus.

Todėl PLB valdyba, pozi- taikos, mūsų visų moralinės 
tyviai vertindama lietuvių ir materialinės paramos. Be 
jaunimo tautinės kultūros ir jaunimo negalima tautinė iš- 
I.ietuvos valstybingumo pa- eivijos ateitis, tad padėkim 
stangas, ryšium su 1972 me- jam jo siekimuose bei dur
tais Įvykstančiu Il-ju Pašau- buose.
lio Lietuvių Jaunimo Kong- Tebūnie Jaunimo metai 
lesu, šiuos metus skelbia prasmingi, darbingi ir kūry- 

> bingi!
JAUNIMO METAIS > _ .. ..

gaičio dalyvai sužinojo, kadi į Pasaulio Lietuvių
pajamų buvo $610.45, islai- ir pasauly pasklidusius lie- Bendruomenės Valdyba 
du $568.23, kasoje liko —
$42.22.

Senojji valdyba ir revizi-’ 
jos komisija palikta ir ki-: 
iems metams. Taigi ir toliau 
ipvlinkei vadovaus: pirm.!
J. Bružas, vicepirm. dr. Z.,
Minginas ir K. Rūkas, sekr.;
J. Grybauskas, ižd. G. Sa-j 
kevičius,. Rev. komisija:1

Tai darbai, kuriems rei
kia visų mūsų pastangų ir

gresmanams ir kt.
Jis pasidžiaugė, kad lietu

vių kolonija auga, kad per 
vienerius metus net 16 lietu
vių Įsigijo namus.

Iš ižd. G. Sakevičiaus ir 
rev. komisijos pirm. J. šle-

ramios prieglobstyje. Žmo- gus nenaudingai literatūrai 
gus čia jautiesi kaip kitame ir t.t. Ar pavyks tam klubui 
pasauly. Bet faneros fabri- nugalėti gamtos grožio nai- 
kantams rūpi tik pelnas. Ir kintojus, dar nežinia, tėve. 
todėl jie užsimojo tuos rau
donmedžius kirsti, nes pui- — Žinai, Maiki. aš to dar 
kesnės žaliavos fanerai nėra negirdėjau: as maniau, kad 
niekur kitur. Ir jie pradėjo tik jauni miestų chuliganai. sipazinimo

!)irm. J. šlegaitis, nariai S. 
Jucienė ir A. Bertulis.

Jau senokai yra keliamas 
klausimas Įsteigti prie apy-i 
linkės jaunimo sekciją, kad. 
jaunoji karta pratintųsi ir į 
'sitrauktų į lietuvių visuome-' 
ninę veiklą. Čia turime 7, 
nokyklinio amžiaus jaunuo-J 
liūs. Vienai iš jų — Vidai 
Sakevičiūtei — pavesta rū-; 
pintis sudaryti jaunimo sek- 
•iją. Sekcijai talkininkauti 
nutiko B. Rūkienė ir mnz’'kasį 
L Zdanius.

Nutarta sudaryti bažnvti-į 
ni chorelį, -kurį pamokyti 
mtiko muzikas J. Zdanius.

Kolonijai augant, iškilo ir 
ietuvišku pamaldų reikalas. 
Kun. dr. K. Gečas, kuris ža
lė jo čia apsigyventi, neatvy
ko. ir visas šis reikalas pa
kibo ore. Kunigui pensinin
kui, čia atvykus, netektų 
gailėtis, nes rastų švelnų o- 
•ą ir darnią lietuvių koloni
ją

Prieš pusmetį kilo mintis 
organizuoti lietuvių radijo 
nusvalandi. Ta sumanvma«. «■ v 4.
svarstė ir šis susirinkimas ir 
noriai jam pritarė ir paža- 
lėjo savo paramą. Jonas 
Bagdanavičius pažadėjo net 
<50.. Valdybai pavesta su
manymą vykdyti. JĮ remti 
oažadėjo LAS skyrius ir 
LSS grandis.

Karolis Cicėnas iškėlė 
mūsu centrinių organizacijų 
nesutarimus ir polemiką 
spaudoje. Susirinkimas pra
šo, kad LB centro valdvba 
rastu kelią susitarti dėl 
bendros veiklos su mūsų po- 
'itinių organizacijų centrais. 
Nesutarimai ir ginčai spau
doje tedžiugina tik mūsų 
priešus. Tiktai tautai laisvę 
atgavę, galėsime ir ant sta
tinių palipinėti.

Susirinkimas pageidavo, 
kad rudeni būtu surengta su-t 4. 4

ir susiartinimo

Ekskursija j Argentiną
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU,

vadovaujamas Walter Rask-Raščiausko, organi
zuoja kalėdinę ekskursiją i BUENOS AIRES. 
Norintieji aplankyti savo gimines Argentinoje, 
su jais atšvęsti Kalėdas ir sutikti Naujus Metus,~ 
prašomi skubiai registruotis.
Galit prisijungti prie šios ekskursijos Nevv Yorke.
* Kaina vienam asmeniui — $568.00.
* Išskrendame į Buenos Aires — gruodžio 19 d.
Galėsite viešėti Argentinoje nuo 14-os iki 28-nių 
dienų ir. jei pageidaujate, pavieniui grįžti Į Šiau
rės Ameriką.
Kreipkitės i

American Travel Service Bureau 
9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

i JAU SPAUSDINAMAS

"KELEIVIO“ 1 972 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadway

So. Boston, Mass. 02127

atinka. Gali bū- — Aš. Maiki, gerai su-1 atakuoti Sierros klubą, kad naikina auginamus medžius, j gegužine. .
as čia branges-'.prantu. kad farmeriams rei- tas priešinasi progresui, kad Kibą pikta dv asia juos apse-1 . an?Ub e ‘)n5
nėščia ir uždir- kalingi nuodai ir kad fabri- iis eikvoja savo narių pini- do, arkas, , i - aP.VIn ps su rgamzuo.i

KELEIVIOc
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
ALGIRDAS KADŽIULIS

Patarimai pradedančiam 
prirašinėtujui

(Tęsinys)

Metodo autoriui ir vėl nepavyko, bet dėl to paties ap
sauginio metodo dar negalima laikyti nei sukompromituo- j 
tu, nei netinkamu. Svarbiausia — neturėti priešų, kitaip _ 
tariant — neturėti šalia savęs per daug sąžiningų žmonių.
O atrodo, šis prirašinėjimo būdas yra labai perspektyvus. 
Juk penkmečio plane numatyta pramonę smarkiai išplės
ti, o revizorių skaičių padidinti nenumatoma. Priešingai— 
revizorių etatai, kaip administracinis personalas, gali būti 
sumažinti. Taigi revizoriams bus vis sunkiau^įską aprėp
ti, ir tikimybė būti užkluptam pirmosiomis mėnesio die’- 
nomis vis mažės. O kad nereikėtų gaišti laiko ranka ra
šant apsaugos raštus, juos masiniu tiražu ir be kalbos bei 
korektūros klaidų galėtų atspausdinti spaustuvė.

Trečias prirašymo būnąs — prirašymas su ekskursija. 
Pramonei jis netinka, užtat gana sėkmingai gali būti tai
komas buitinio aptarnavimo sferoje. Ši sfera, kaip žinia, 
susiduria su visokiausiais klentų kaprizais: vienas reika
lauja bato su ilgu aulu ir žemu kulnu, kitas priešingai — 
nori trumpo aulo ir aukšto kulno, vieno pėda siaura ir 
lenkta, kitas, atsiprašant, tokių nuospaudų prisiaugino, 
kad joks kurpalis jam netinka. Nuo visų šių reikalavimų 
ir gabiausiam batsiuviui gali apsisukti galva. Žymiai pa
togiau paleisti konvejei iu seriją — ir darbo našumas ge
resnis, ir iš viso lengviau. Tiesa, yra įstatymai, reikalau
jantys patenkinti tuos nelemtus gyventojų užsakymus, ir 
net parodyti užsakymų kvitus — tik tada avalynė įskai
toma į buitinių paslaugų planą. Štai čia ir gali padėti eks
kursija. Taip daro Kauno "Tauro“ individualaus avalynės 
siuvimo cecho meistrai. Pasisamdo iš ekskursijų biuro 
autobusą ir dumia į Kaliningradą. Važiuoja ne batsiu
viai —koks jiems įdomumas septyniolika kartų per vieną 
į tą patį miestą važiuoti. Važiuoja avalynė. Ten ji parduo
dama, surašomi kvitai. O kad gražiau viskas atrodytų, pa
rašoma, kad ekskursijų vadovas buvo aukštai kvalifikuo
tas. ekskursija praėjo Įdomiai. Tokiu būdu šiemet per 
penkis mėnesius "išekskursavo“ 27.8 procento visos fab
riko realizacijos.

Fabriko direktorius V. Narijauskas, paklaustas, ko
dėl taip daug avalynės, skirtos kauniečiams, buvo išgaben
ta ir kodėl serijinė gamyba išstūmė individualius užsaky
mus, paaiškino: "Realizuota produkcija už respublikos 
ribų už 131.8 tūkstančio rublių pagal gyventojų užsaky
mus, todėl ir skaitoma kaip buitiniai patarnavimai. Jeigu 
nera užsakovo parašo, skaityti, kad tai nebuitiniai patar
navimai, mūsų nuomone, netikslu“ (Mano pabraukta. — 
A. K.).

Taigi, direktoriaus nuomone, šios prirašymo formo 
tiTikumas tik vienas — parašo stoka. Ant nebuvusio už 
sakovo nebuvusio užsakymo suraičius parašą, jokių prie 
kaištų neturėtų būti. i)- atseit prirašymus jtflėkskursijomi. 
reikėtų visiškai legalizuoti. ’ A V-—* 3

Ketvirtasis prirašymo būnąs — prirašymas su nura 
šymu — tinkamas raudotis kolūkiniam kaime. Iš kart( 
reikia pasakyti, kad šis būdas nėra labai paplitęs, nes di 
džiajai daugumai kolūkių ir tarybinių ūkių nėra reikak 
prirašinėti.

Vis dėlto kai kur jis dar gali būti naudingas. Šis bū 
das remiasi nuostabia grūdine kultūra, kuri vadinasi "ža 
liam pašarui“. Pamačius, kad derlingumas išeina mažės 
nis. negu rajono vidurkis, galima surašyti aktą, kuriuo da 
iis pasėlių sunaudota "žaliam pašarui“. Tokiu būdu atsi 
radę papildomi grūdai žymiai pagerina bendrą derlingu 
mo balansą. Žiemkenčius galima nurašyti pavasari, vasa 
rojų — bet kuriuo laiku, kai jie dar lauke, tik ne lapkričh 
mėnesi, nes visiems yra žinoma, kad miežiai lapkričio mė 
nesį jau būna nupjauti. Šis metodas slepia vieną pavojų 
kurio nepastebėjo Jonavos rajono Žeimių tarybinio ūki< 
vadovai. Užsėjo 40 hektarų žiemkenčių rugių, pa vasar 
20 ha nurašė žaliam pašarui. Iškūlė. Išėjo nei šis, nei tas— 
po 49 centnerius iš hektaro. Rugių! Viršytas oficialus pa 
šaulio rekordas! žeimiečiai neskuba šiuo rekordu girtis 
jie susigėdę kosčioja, o kaimynai dar paerzina — uždary
kime, girdi. Dotnuvą, išvaikykime mokslininkus, nuo da 
bar važinėsime i Žeimius mokytis. Taigi šis metodas nau 
(lotinas saikingai, neviršijant pasaulio rekordų, nes kai 
mynai dabar labai atidžiai stebi vienas kito laukus ir ne
nori būti pralenkti.

::’ I

KELEIVIS, SO. BOSTON

Biržų pilies likučiai. Ji buvo pastatyta šešioliktajame amžiuje, 
nekartą priešu sudeginta. o paskutini kartą sunaikinta š\edy 1704 1 
metais. J., norima ateityje restauruoti.

CLEVELAND. OHIO

Skautininkių suvažiavimas

LSS skaučių seserijos 
skautininkių suvažiavimas į- 
vyks spalio 30-31 d. Jėzuitų 

i namuose (Jesuit Retreat 
; House, State Rd.). Jis pra

i ryto L. Alilukienės paskaita:
"Seserija šiandien“. 1:30 v. 
bus kun. J. Vaišnio paskai
ta "Ar Klausyti sąžinės, ar 
įsakymo?“, 3:30 vai. P. G. 
Sužiedelienės paskaita "Vy
ro pasaulis, moters vieta“.

Marija Saulaitytė

KAI BROLIAI IŠKELIAVO

Kraujas kartus,
Kraujas — ruduo,
Žiemkenčiai,
Praskilęs ledas,
Perankstyvame atlyžy.

Kai broliai iškeliavo,
Jų rankos buvo tvirtos, ramios — 
Beržų kamienai,
Balta saule apvesti 
Ir Įsitempę.

Midus saldus,
Midus — vasara,
Dangus ir gėlės,
Žiedadulkės ir 
Tęstinumo paslaptis. l

Kai jie negrįžo,
Moterų akyse įsiskėlė 
Neužkurtos ugnys,
Žiemos,
Sušalęs vanduo.

Vanduo šaltas.
Vanduo — žiema,
Smailūs varvekliai,
Sustingus srovė.

Iki kranto patvinusi upė,
Iki skilimo užgauta širdis.

(Iš Marijos Saulaitytės poezijos rinkinio 
"Viena saulė danguje“).

TIK Tii’ vv TP Vft

Dar viena prirašymų rūšis — smulkūs prirašymai 
Jie gali būti labai įvairūs. Pavyzdžiui, galima prirašinėti 
komandiruotes. Jeigu darbuotojas turi komandiruotę — 
vadinasi, jis ir dilba, ir dar papildomai gauna už parą a 
)ie tris rublius (su nakvynpinigiais be kvitų). Buvimas ko 
nandiruotėje atpalaiduoja nuo būtinybės sėdėti kabinete 
>adeda išvengti visokių nemalonių pokalbių ir įpareigoji 
nu. Tačiau čia irgi reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Pa 
yzdžiui, negalima, būnant komandiruotėje Elektrėnuose 

pasirašinėti algalapius Kaune — šiuolaikinė technika da 
įeduoda žmogui galimybių būti vienu metu dviejose vie 
ose. Tai užmiršo Kauno teritorinio statybos tresto valdy 
o jas J. Bytautas. Jis vienu metu sugebėjo būti ir Kaune 
r Kelmėje, ir Jonavoje. Būdamas komandiruotėje, jis sa 
o kabinete pasirašinėdavo netik algalapius ir kitus finan 
inius dokumentus, bet ir rengdavo gana gausius pasitari 
nus. ir atsakinėjo į telefonų skambučius. Praėjusiais me 
ais draugas J. Bytautas komandiruotėje buvo 224 dienas 
ių metų pradžioj iš 84 darbo dienų 81 jis buvo išvykęs ko 
nandiruotėn. Valdytoją reikia suprasti ir užjausti. Pe 
^eturis mėnesius būrant darbovietėje tik tris dienas, sun 
;oka spėti pasirašyti visus popierius ir sutvarkyti visus ki 
us stambaus tresto reikalus. Tenka pridurti laiko iš ko 
nandiruočių.

Čia pateikiau tik kelis patarimus pradedančiam pri 
ašinėtojui. Prirašinėjimo formų yra ir daugiau, tačiai 
aikraštis — ne vadovėlis, viską išsamiai išdėstyti neįma 
.loma.

v
BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS
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NELYGIAI BANDŽIAMA 

NEITIKIMYBĖ

NUOGALIAI NEPRIĖMĖ 
KUNIGO

Gal net nevisi žinome, kad ‘ Kaip skelbia amerikiečių 
tarp 50 JAV-bių yra ir ma-j spauda, Yorko (Anglijoje) 
ža Delaware valstybėlė (tik; Baltosios Rožės nuogalių 
apie 550,000 gyventojų) pu-j klubas (White Rose Nudist 
siausalyje prie Atlanto van-Į Club) nepriėmė norėjusio į- 
denyno, kurioje tebeveikia! stoti j narius kunigo, neš jis 

sioės spalio 30 d. 10:30 vai. Įstatymas, numatąs labai ne- nevedęs. To klubo nariai ga-

7 vai. vak. Neringos ir Pi- 
j lėnų tuntų jaunimo pasiro- 
I dvmas. 8 vai. vak. — litera- 
' tūros vakaras, kuriame dr. 
R. Šilbajoris kalbės tema 
"Judita Vaičiūnaitė pokari
nės Lietuvos poezijos per
spektyvoje“, jos poezi jos pa
skaitys aktorė S. Kielaitė- 

j Kelečienė, o aktoriai L. Ba- 
! rauskas ir J. Kelečius atliks 
! A. Vaičiulaičio "Uodą“ ir 
ištrauką iš J. Marcinkevi
čiaus dramos "Mindaugas“.

Ta diena bus užbaigta 
naktipiečiais ir vakarone.

Spalio 31 d. 10 vai. — dis
kusinė tema: "Lietuviškumo 

i bruožas skautiškame jauni- 
i me šiandieną“. Diskusijoms 
j vadovauja L. Luneckienė. 
i 1 vai. popiet vėl bus disku- 
i tuojama tema: ” Vyr. skau-Į 
į ciu būreliu veikla tuntuose“.:

lygią bausmę už vyro ir žmo- lį būti tik vedę arba jų šei- 
nos neištikimybę. < mos nai iai.

Jei vyras sučiumpa kitą 
vyrą svetimoteriaujantį su 
jo žmona ir tą niekadėią nu
varo į kapus, tai jis bau
džiamas ne daugiau kaip 
vienerius metus kalėti ir su
mokėti ne daugiau kaip1 
$1,000.

O jei moteris sučiumpa 
savo vyrą svetimoteriaujant 
ir tą moterį nugalabina, tai 
ji gali būti nubausta net ir 
mirties bausme.

Tos valstijos seimo atsto-; 
vė Seibel įnešė įstatymo su
manymą. 'kuris numato abie- 
iais atvejais vienodą baus
mę.

NET VAIKAI SERGA 

VENERINĖMIS LIGOMIS

Ką tik gavome*
Aišvydo pasakos, parašė 

Antanas Giedrius, 140 psl., 
kaina $3.00.

Sudiev! Aš išeinu..., roma
nas, parašė Birutė Kemėžai- 
tė, 294 psl.. kaina $4.50.

Ištikimoji žolė, romanas, 
parašė Anatolijus Kairys, 
254 psh. minkštais viršeliais 
kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, roma
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, 177 psl., minkštais vir
šeliais kaina $4.00.

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24

. ............. autoriai. 404 psh, kaina kie-
Kad paskutiniaisiais me-, Įajs vįrge]jais §5.00, minkš

tais smarkiai pradėjo plisti j __ $4 ,-q

venei inės ligos, tai jau nebe į Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psh, kaina $10.00.

Mes valdysim pasaulį,

naujiena, bet gal naujiena, 
kad jomis sergančių yra net 
vaikų.

Štai Los Angeles apskrity '• L. Dovydėno atsiminimai, 
Q -- - r - - i pernai užregistruota 106 su-! du tomai, I tomas 268 psh,

įQ n/mta & | sirgimai venerinėmis ligo-jll t. — 2-*8 psl. Kiekvieno
i mis vaikų iki 10 metų am-‘tomo kaina $4.00.

. 1 - į žiaus, 350 ligoniu — vaiku • Geroji vasara, romanas,
skaučių menininkių - V. į tarP "'f'4 ‘8,403 H
Aleknienės. M. Kizienės, I. tarP 1 J *•, 19 metų. J eras, 261 psl., kaina $o.OO.
MnnAvKnnan a. t I Faktas, kad tik vienas iš Pr

penkių sergančių teprane- 
šamas oficialioms įstaigoms, 
todėl yra pagrindo sakyti, 
kad Los Angeles mieste sifi
liu ir honorėja sergančių y- 
ra ne mažiau kaip 60 000.

Vietname kaikur tarp 'ka- '

3 vai. popiet.

Suvažiavimo met 
aueių menininki 
leknienės. M. Kiz 

Nenortienės ir I. Treinienės I 
dailės kūrinių paroda.

AR YRA REIKALINGI 

KROKODILAI?

Australijoj pastebėta, kad

senai, vadinami barramun- 
di, kurių mėsa labai skani. 
Kreiptasi į Sydnejaus moks
lininkus. kad išaiškintų, ko
dėl tie ešeriai nyksta. Prof. 
Messel davė aiškų atsaky
mą:

Gamtoje nieko nėra nerei- 
i kalinga, visur palaikoma 

griežta pusiausvyra. Pasku- 
.iniais metais vis daugiau 
medžiojant krokodilus, ku
rių oda naudojama batams, 
rankinukams ir kt., jų skai
čius labai sumažėjo. Prieš 
5 metus Australijos šiaurės 
eritorija važiuodamas, ga- 
ėjai pamatyti per dieną 15- 
20 krokodilų, o šiandien gal 
tik vieną, — sako tas pro- 
fesirius. O krokodilai maiti
nasi žuvimi, vadinama gels
vąja jūros kate. kuri gaudo H!

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psh, 
kaina $5.00.

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

Radvila Perkūnas, istori-
' jos šiaurėje nyksta dideli e- gjų venerinėmis ligomis ser- nė pjesė, parašė Balys Sruo-

gančių yra kas penktas ga. 130 psh, kaina $4.00.

Kalėdą ir Naujų Metų 

džiaugsmą atnešk 

savo giminėms
Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias kelias siusti

’r lyja esenus — barramun
di. O kai krokodilų suma
žėjo, tai mažiau jie sunaiki
na ir tų ešerių naikintojų. 
Padaugėjus ešerių ryjikams, 
pradėjo išnykti ešeriai.

Panašiai buvo ir Egipte. 
Kai Nilo upėje pradėjjo ma
žėti krokodilų, sumažėjo iri 
lanašių į barramundi žuvų Į 
kiekis.

Todėl Australijos vyriau- 
ybė susirūpino grąžinti į sa
ro vandenis kuo daugiau 
crokodilų ir uždraudė juos 
medžioti.

VALDININKAI NEGALI 
STREIKUOTI

Aukščiausias teismas pa
tvirtino žemesniojo teismo i 
sprendimą, kad federaliniai 
tarnautojai negali streikuo
ti.

savo giminėms i Lietuvą ir USSR
yra nupirkti jiems __ __ ..

PREFERENTIAI? SPEt IAL ROUBLE CERTIFK’ATES 
— SPECIALIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS —

kuriuos galima pakeisti i pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorg’o užsieniu valiutos krautuvėse

KAINOS ŽEMOS 
KOKYBĖ YRA AUKŠTA

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės i bet 
kuria mūsų prisijungusiu firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tet, 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 21 st,

Nevv York, N.Y. 10022. Tel.: (212) 758-1150 1

PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadvvay. Nevv York, N.Y. 10019 

Tel. 212—581-7729

ar tiesiogiai į

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001

(212) 685-4537 
Mes kalbame lietuviškai

Subvvay: RR, EE iki 28 gatvės 
Busais: 1, 2, 5 ir 15

::
i:

r****************************  ***************************************
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i /yrai, jums gesia pavojus!

Bostono lietuvių didžiau- 
įsia draugija yra So. Bosto- 
( io Lietuvių Piliečių draugi
ja, kuri turi apie 1,200 na- 

| rių, o jos turtas siekia kelių 
šimtų tūkstančių dolerių. I- 
d šiol joje šeimininkavo,
kaip ir visur, vyrai. Jos va- valdybą nominacija bus lap- 
dovybėje tėra vos viena mo- kričio 18 d., o valdybos rin- 
teris Ona Ivaškienė. Bet to- kiniai gruodžio 12 d. 
kia padėtimi moterys, ma-; J. V-gas

patenkintos. Gal

iki 11 vai. vakaro. Valdyba 
Įspėja, kad užkandžių ir gė
rimų bilietus reikia atsiimti 
ir juos iškeisti iki 5:30 vai. 
vak. antrame aukšte. Vėliau 
jie n ustos vertės.

šurum burum renginyje 
gros muzika, bus šokiai. 

Kandidatų i draugijos

LAPKRIČIO 2 DIENĄ BALSUOKIME 

KANDIDATĄ Į MIESTO TARYBĄ

John Joseph Moaldey

UŽ

Lyt. nėra
į jas paveikė vadinamieji ”li- 
beration“ sąjūdžiai ar kas 

i kita. kad jos panoro valdyti 
ne tik savo vyrus, bet ir tą 
didžiausiąją lietuvių drau-

Girdesime dainuojant 
Giną Čapkauskienę

ŠĮ šeštadieni, spalio 30 d... 
So. Bostono Lietuviu Piliė-

buvusi senatorių. Jis yra patyręs asmuo ir geras 

lietuvių bičiulis. Pirminiuose rinkimuose jis lai

mėjo pirmąją vietą, todėl ir lapkričio 2 d. balsuo

kime už J. Mo&kley, kandidatuojanti į miesto 
tarytą. Jos kandidatų sąraše jis yra Įrašytas: 

NR. 29 JOHN JOSEPH M O AKLE Y

Norman J. Alekna,
Lietuviu komiteto pirmininkas

62S IJraduay. So. Boston. Mass. 02127

Gana

■ čių d-jos salėje sparčiai ky
lanti Kanados lietuviu dai-’| O kaip kitaip gali išsiai

kinti šitoji faktą: spalio 21 nįnjnkė Gina Čapkauskienė į 
d. susirinkime nariais buto atliks lietuvių respublikonų 

wmumta per -0 asmenų, jų rengiamo banketo progra-' 
tarpe daugiau kaip pusė mo-į ma jaj akomponuos dr. Vy-.'
te^* . Į tenis Vasyliūnas. ,

Tame susirinkime pagerb-j Bankete kalbės JAV kon-’
tas atminimas dviejų mirų- ^.eso atstovė Margaret 
šių narių, patvirtinta rugsė- Heckler. Bus ir daugiau žy- 
jo mėn. finansinė apyskaita,; mjy amerikiečių svečių, 
kurią refeiay o fm. sekr. A. i Rengėjai kviečia visus 
Druzdis. Pajamų buvo SI—, į kuo gausiau atsilankvti. 

^173, išlaidų $9.103, prekių s J
sumažėjo $64. todėl gryno Viso pasaulio šventė 
pelno liko $3,006. Bet A.
Druzdis Įspėjo neišsigąsti, 
jei spalio mėnesi bus nuosto
lių, nes vien mokesčių tą 
mėnesi sumokėta $8,000.

sH A* Drnzdis Pat Pra-;dys savo liaudies dirbinius,
■ nešė, kiek buvo pajamų ir; sjūlys paragauti savo mais- 

islaidų per 9 mėnesius: pa- ‘ į0 jr gėrimo ir kt. šventę 
jamų $113.311, o išlaidų — apiankvs tūkstančiai žmo- 
S 100,238. Palyginus to lai- nju
kotarpio pajamas ir išlaidas į 2* . , , .
su 1970 metu, matome labai.! . Programoje dalyvauja n 

' lietuviai: Onos Ivaskienės

Ji bus spalio 28—31 d.d.' 
Commonvvealth Armory pa
talpose. Kelios dešimtys 
tautu ten šoks, dainuos, ro-

So.

RINKSIME NAUJĄ KARALIENĘ!

SANDAROS MOTERŲ KLUBAS

sekmadieni, lapkričio 7 d. 4 vai. popiet,

Bostono Lietuvių Piliečių draugijos II aukšto salėje 
368 Broadvvav, So. Bostone

jau dvidešimt ketvirtąjį kartą rinks

LI iA> f F -i i; v

nereikalingai eikvoti kurni alyvą
1971

Aiyva kūrenamos

alto oro krosnys

Savybės:
Rroduktingumus

Grožis
Ekonomija

t našlių karalieno
V

Namams šildyti 
Sūriausias pirkinys

Rytdienos Įrengimas

Pilnas įrengimas, Įskaitant alv- 
v< s burnerį, pūtėją. oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.
illi'! i::\ .cJiIeUi;

J SI
it

modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪN A FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. Quincv, Mass. 02169 
Alyvos burnerio .-atari \ imas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

rsssr.
Iš pasiučiausio kumeliuko LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

i f
Turime Lietuvos žemėla-

I pjp _ už 50 centų, už $2.50 
į (sulankstomas) ir už $3.50

Pajuokos bijo net tas. ku- (Sieninis).
ris jau nieko nebijo pasauly. Ą.

Gogolis

1 išauga geriausias arklys.
Temistoklis

(505-406 p. Kr.)
* * *

Pigiai parduodamas gerai su
tvarkytas namas Roxbury, kuris 

Bankete tus pagerbtos visos buvusios karalienės ir kara- per metus duoda siį.o:>o pajamų, 
liai. Jame dalyvaus ir pirmoji karalienė Juzė Savickienė. Skambinti: TA 5-9179.

8Bniažiau1^ Pe-no VOS į vacĮovaujamį tautinių Šokių išrinkta 1947 metais, su savo karaliumi.

A nm-zrlil nriminė Vad sambūrio vyresnieji šokėjai Bus skani vakarienė su gėrimais. Gros Micky Habarekišsiuntį'perTo kulkų šeštadienio vakare, o orkestras. . .

tiems kurie neužsimokėjo mažieji — sekmadieni. Bus linksma ir Įdomu visiems.
nario mokesčio mažiausia Šventėje bus daug Įdomy- Nuoširdi iai kviečiame Bostono ir apylinkės lietuvius gau

biu tiek suaugusiems, tiek ir sįai dalyvauti.
vaikams. Ją rengia Tarptau- Valdyba

i------
(ii)

1 Oil Heating Eųuipment 1

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime?

D. Poška

už 2 metus. Iki šiol tik kelio
lika atsiliepė ir sumokėjo,
kiek buvo skolingi. i tinis Institutas, kuriam tal-

Kandidatais Į kitų metų j kininkauja Įvairios kitos or-
draugijos vadovybę pasiuly- ganizaci'jos. 
ti visi senieji ir dar pridėta Penkiolika poezijos minučių
naujų. Tą sąrašą dar galima • Pirmoji moteris didžiausioj
papildyti iki lapkričio 9 d.,: lietuviu draugijoj •' Praeito šeštadienio Kultū-
todėl jis čia dar neskelbia- i ros klubo programa bu co

Jadvyga
vo pirmoji 
1930 metai;

j Parduodu vieną likeri žemės 
su sodu, 3 namais penkioms šei-'

J
( moms gyventi ir garažu. Nuo-:
J mos per mėnesi gaunama §500. 
i - ' .. - 1i Noriu, kad nupirktu lietuvis.

Viščinio kviečiami suėjo 

pasiklausyti Gaidelio

Petras Viščinis, Lietuvių 
Var- 

ai-
klausytojus

mas.
Susirinkimui buvo skai

tomi keli laiškai. Vienas___ ______  ,__ ________ _ . _
krito Į aki. Tai draugijos! Lietuvių Piliečių draugiją. įdomu Įsibėgėjimu ir j’ų Į\a- • Spabo 94 renginį, pava 
remiamos krepšinio koman- Kiek vėliau Įstojo dabar jau i'°mu nuoboduliu, tai si kar- ^imą šurum burum. kurie 
dos. -Joje žaidžia vien lietu- j mirusi Elena Mozuraitienė.' tą tas reikalas net perdaug p,.Og.ramą sakė, atliks kom- 
viai. ją globoją lietuvių d-ja, Dabar minėtoje draugijo-', pasitaisė. \ isa programa te- p0ZRorjaus Juliaus Gaide- 
bet rastą - prašymą tie spor- je moterų yra ja\i šinitai. Jos truko... vos 15 minučių. A.a- jio yadOvaujamas Broclttono, je moterų yra ’jato
tininkai rašo angliškai. Ne- Jvaldyboje jau eilė metii yra 
gi jie jau nemoka lietuvis- ! Ona Ivaškienė. 
kai. ir visos komandos lietu
vybė sutelpa tik i vieną jų Ir ten yra knygų mėgėjų 
krepšį?

Draugijos nariams Šurum Antanas Lesiūnas iš Ve- 
burum bus ši sekmadieni, i necuelos sostinės prašė at- 
spalio 31 d. nuo 2 vai. popiet siųsti knygų už $44.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

ŽIEMOS EKSKURSIJAI LIETUVĄ 

Kaina $59100
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Norintieji su šia grupe keliauti prašomi kreiptis Į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadwavs
South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

dar savorija Saulaitytė.
draugės Aldonos Rygelytės .. chora 
padedama, per tą laiką pa
skaitė pluošteli savo eilėraš- Jo šauksmas nepaligo ty
čių, Jr_ ačiū. Nei kokio Į- ruošė šaukiančio balsu: su-
žanginio žodžio apie šią sirinko pilna salė publikos, 
jaunąją poetę, net apie jos choras (21 dalyvis) gerai su
ar aplamai apie mūsų jau- dainavo per 10 dainų ir. at-

Šv. Kazimiero lietuvių para-

niausiosios kartos kūrybą. atrodo, visi buvo patenkinti 
ir linksminosi iki vėlumos.

Laimingiausia — Anelė 
Ambrazaitienė iš Somervil- 
lės, nes ji laimėjo $100. 

Galima pažymėti, kad vi-

O M. Saulaitytė verta su
sidomėjimo. Ji labai taupo 
savo poezijos balsą, kaip 
šiais laikais ir priimta. Ke
turiais žodžiais stengiasi iš
sakyti 40 karatų minti. Kaip sas tris dovanas ($100, lem-
japonu imperatoriaus stro- P4 laikrodį) veltui parū- 
fos. Tai būtų dorybė. Bet Pino Feliksas Zaleckas, kū
kaliais iš taupumo poetas ris surado aukotojus, 
vos telkiasi praverti lūpas,
kad išskristų tik vienas bran- A- Devenienė Bostone 
gus žodis, o tą minti jau tu
rime susirasti ir prisidėti 
nuosavą, kokią norime...

. Devenienė iš Santa Mo- 
m'ca. Cal., buvo atvykusi sa
vo sūnaus K. Devenio ir jo 

Bet buvo malonu. Mariją šeimos Le.xingtone aplanky- 
Saulaitytę regėjome gyvą. Įj ya prOga ji buvo atvvku- 
Kiek pasikeitusią. Su ilgo- sj jr j Bostoną.
kais dešini skruostą priden
giančiais plaukais. Bet po
kalbyje simpatingą. Daug 
žadančią. Palauksime kito 

: susitikimo geriau suorgani
zuotame renginy.

Paul Kraus 
8050 NW 13 
Miami. I'la. š

(’ourt,
3117.

(43)

Ieškau namu šeimininkės lie
tuvės. 60 m. amžiaus, našlės ar 
persiskyrusius. Rašykite Kelei
vio adresu, pažymėjus: atiduo
ti J.š.

(41)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij* 
Programa Naujoj Anglijo 
ia stoties VVLYN, 1360 k 
Iociklų ir iš stoties FM ! 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausu į 
pasaulinių žinių santrauk* 
r komentarai, muzika, da1 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
ių krautuvę. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo- 
las A N 8-0489. Ten gaur» 
iai ir Keleivis

NENUSIMINKIIE!
Galima pairelbėli sergantiems 

reumatu, ranku ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargi.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes. arba gražiname pinigus.

•*♦********♦♦»**♦♦*♦#*♦« Siuskite $5, gausite vaistus
i su nurodymais.

Paragink savo pažįstamus ROYAL I’ROPT C1S

išsirašyti Keleivi, 
metams $7.00.

Jo kaina i North Sta., P.O. Bok 9112 
Newark, N.J. 07105

1

o AVAlTRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NFnRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.00 

Adresas:
7722 George Street. I^Salle-Montreal, f,90. Quebec, CANADA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met| tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILI9NUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci.it — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio mefims.

ŠIA—AKCIDENTAL® APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akeidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
\ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Nex York. N Y. 10001

organizaci.it


Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 41, 1971 m. spalio 26 d.

*•***#***♦********♦***♦»#**♦.-#*#♦##***#♦*♦****##*#***###*****•*•***-•» » gus 24-tas našlių banketas

Vietines žinios
a*******e*e*e+*****#e**e**»**«*#»-«* »****#«*« ereeee#e#ee**e«*ee-

DAIL. TAMOŠAIČIAI

BOSTONE

Sandaros moterų klubas 
sekmadieni, lapkričio 7 d. 4 
vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėje 

* i rengia 24-jį banketą, kuria- 
i me bus renkama kitų metų 

lapkričio 4 d. tarp 6 ir 9 vai. j našlių karalienė, o ji pasi- 
vakaro. rinks kakalių. (Dabartinė

karalienė yra Adelė Paske- 
Į vičienė ir karalius Kazys

1971 m. spalio 30 d. (šeštadienį) 7 vai. vakaro 

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos UI a. salėje

ruošiamas

kr

Visi Bostono ir apylinkės
Nuo spalio 31 d. iki lap-' lietuviai yra kviečiami i ati-; Glaudenis).

•ičio 13 d. Bostono miesto darymą atsilankyti. Atidaryk
dail. A. Tamošai-i J tuos banketus visuomet 

demonstruos kilimų suvažiuoja daug našlių ir 
ši atidarymą bus

valdybos naujųjų rūmų 
lelijoje (City Hali) vyks 
dailininkų Antano Tamošai
čio tapybos ir Anastazijos 
Tamošaitienės kilimu naro-

ga-
rymą 

mo metu
tienė __________ ____
audimą. Į ši atidarymą bus i;enašlių. Reikia laukti, kad 
pakviesti ir amerikiečiu ra- šiemet jų bus kupina sa- 
...... " lė.da. Bostono lietuviai pirmą rijo, televizijos, spaudos, ga-j .

kartą turės progos pasigro- lelijų, muziejų bei meno Rengėjos jau triūsia, kad 
žėti ir isigvti šių žinomu me- mokyklų atstovai. i Salėtų svečius maLoniai pri-
ninimku kūriniu. J į imti> gardžiai pavaišinti.

j Parodą rengia Bostono i Tuo rūpinasi klubo pirm. O- 
Taip pat bene pirmą kar- Skaučių Židinys. ' na Leščinskienė. Monika

ta šie lietuviai menininkai į Plevokienė, Kastancija Va-
Vakarais dail. A. Tarno-; siliauskienė ir visas būrys

Lietuvių respublikonų 
vakaras

Pagrindinę kalbą pasakys JAV kongreso atstovė 

MARGARET HECKLER.
Bus pristatyti kitų Respublikonų klubų pirminin
kai.

KONCERTAS, kurio programą atliks įžymioji 

solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ, akompa

nuojant Vyteniui Vasyliūnui. 

Vaišės (už jas atskiro mokesčio nebus imama). 
Gėrimų Laras. Šokiams gros geras orkestras.

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ KOMITETAS

Į PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Lapkričio 7 d. 5 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Pil. d-jos salėje „Eglutės“ 
vakaras.

Lapkričio 7 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos sa- 

j Įėję Sandaros moterų klubo 
našlių banketas.

i Lapkričio 14 d. So. Bosto- 
1 no Lietuvių Piliečių dr-jos į 
i salėje Balfo metinis rengi-! 
i nys.

Lapkričio 21 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos di-Į 
džiojoje salėje Lietuvos ka-!

; riuomenės atkūrimo 52 me-’ 
tų sukakties minėjimas.

!'

yra pristatomi viešajai ame
rikiečių visuomenei Bostone.

Parodos lankymo valan
dos kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet, šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 
3:30 vai. popiet, lapkričio 4 
d. tarp 6 ir 9 vai. vakaro.

šaitienė instruktuos apie! kitų 
specialių juostų audimą. Su-’

darbščiu sandariečiu.
t " -" - - j Pirmoji našlių karalienė
interesuoti prašomi kreiptis’ buvo išrinkta 1947 metais, 
i Iną Nenortienę, 44 Alban T ai buvo Juzė Savickienė. 
St., Dorchester. telefonas
825-1832.

Rinksime Bostono valdžią1

Moterys, kurios. turi 
Tamošaitienės austus tauti-Sekmadieniais paroda už

daryta. i nius drabužius, prašomos a-
Oficialus parodos atida- tidarvme dalyvauti jais ap-i vausiu.

rvmas ivvks ketvirtadieni, sirėdžiusios.

Bostone i r apylinkėse y- 
ra daug gražių našlių. Ma
lonu būtų, kad kuo daugiau 

* 'i jų su savo bičiuliais ir pažįs
tamais dalyvautų karalienės 
rinkimuose. Aš tikrai daly-

Našlys J.L.

Lapkričio 2 d. rinksime 

Bostono majorą, miesto ta

rybą ir mokyklų tarybą. Vi-

Balfo bankete dainuos 

V. Balčiūnienė

Balfo banketo lapkričio 
14 d. 3 vai. popiet So. Bosto-

. t. Ai., .. no Lietuvių Pil. d-jos salėje 
si eikime balsuoti. Atiduoki- meninę programą atliks Vi- 
me savo balsą už tuos, ku- . o]eįa čižauskaitė - Balčiū
nuos laikome labiausiai tin- njenė. kuriai akomponuos 
kamus toms pareigoms. komp. Jeronimas Kačinskas.

1972 m. sausio 2 d. Bosto
no lituanistinės m-los Kalė
dų Eglutė So. Bostono Liet. 
Pil. dr-jos salėje.

Vasario 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je kun. Alg. Kezio SJ foto 
paroda ir filmas „Dvylika“, 
ruošia skaučių Židinys ir sk. 
Grandis.

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III-jo aukšto salėj.

Kovo 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je St. ir V. Minkų radijo 
rengiama 38 m. sukaktuvinė 
talentų popietė ir „Miss Li
thuania of N.E.“ gražuolės 
balius.

"AKVARIUMAS - RETOKAM A BROAD WA Y“

654 E. Broadvvay, So. Boston, Mass., tel. 269-9842

žemomis kainomis, mokant dalimis, galima įsigyti pran
cūzų, škotų, vokiečių aviganių ir kitų veislių šuniukų. 
Kačių, jūrų kiaulyčių ir kitų naminių žvėrelių. Tropikų 
ir kitokių žuvelių. Paukščių: papūgų, kanarėlių ir kt. 
ir jiems maisto, narvelių, žuvims laikyti indų ir gyviams 
visokių papuošalų. Be to, iš katalogo galima užsisakyti 
šunis ir kt.

Prašome atvykti ir įsitikinti.

Savininkai G. ir I. VOSSAI
U

i

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintele oficiali pUu 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš VVorces
terio j Lietu vą ir kitas Kusi 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

, Telefonas: AN 8-2805
l)r. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

I p e di n i s 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo d va» rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass

I Ketvirtis & Co.
| —JEVVELERS— h
5 ! ’* Lsikrodžiai-Deimantai «!
» Papuošalai

Elektros Prietaisai
* R6p«st;r,xai taisome laikrodžio* !;
» žiedus, papuošalu*

: 379 W. BROADVVAY
* SOUTH BOSTON j-
I Tel AN 8-4649 J;

Knyga yra geriaasias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r«

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.. ’, T . ; f : i • f O ’ ’ .
Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6620
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius ir sek*. 

oscoocosooco&sosoosooooeoooscososeooosososooosooosP

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis .įpilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambi ii kitę

268 - 4662;

IZ

!

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
40 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą* imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ii 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vaitaro.

Telefonas: 698-8675

;! TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Itodd
(RUDOKIUTĖ)

(IPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Treeiad.eniais—uždara 

445 BROADVVAY

***************######♦#♦*#<♦###♦<#>4
A. J. NAMAKSY *

Real Estate & Insurance 
321 Country Club Rd. ;!

Newton teatre, Mass. 02159$ 
Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ i

Keleivio administracijoje j 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštelę. Kairia $6.0G.

Paštu nesiufiči&me.
******♦************#<***###»*♦##*##♦.✓######<**#*##>♦♦#<#»<#♦*♦♦<#♦####*>

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209
SOUTH BOSTON, MASS-

»##*****»*#********##**#***#*#♦*#<

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 514%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

f▼vrrv vtvvvvv *

Dažau ir Taisau i

► Namus iš lauko ir viduje. 4 
£ Lipdau popierius ir taisai 3 
.viską, ką pataisyti reikia. 4 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masa.
Tel. CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Ranninka* N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Siacoma

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys narna* 

Reikmenys plumberiama 
zaležies daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai* vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

v

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
j i Bostone

Darbo vaia>«oos: Kasdien
šeštadieniais

9—b 
8—12

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

^,******4 *******<#***#*##• ***<
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