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Ar ir JAV kongresas 
padidins sovietų kąsnį?

Šią savaitę spręs, ar taikyti sovietams išplečiamoje

' Lietuvis taip bandė
protestuoti

į Iš N. Zelandijos mums 
j praneša, kad rugsėjo 30 d. 
I Petras Šimkus N. Zelandijos 
sostinėje vykstančioje tarp- 
tutinėje pramonės parcelėje

prekyboje "didžiausio palankumo principą“. Siūlomos ke-• mėginęs pataisyti suklastotą 
... ... • Sovietų S-gos žemėlapi. Po-

lios varžančios sąlygos. Sovietai nėra linkę jokių sąlygų Įicjja jj varjusj į§ parodos 

priimti. Vakarų žvalgyba nuklausė slaptą Brežnevo kalbą,

kurioje jis aiškino komunistų siekimus Rytų-Vakarų jtam-

bet jis jos neklauses. todėl 
buvęs suimtas ir vėliau tei-c
siamas.

’atolydžio“ metu.

Dešinėje — kariu nuverstasis Čilės prezidentas dr.
\IIende Gossens. kuris sukilėliams užimant prezidentūrą nusižudė, j 

kairėje — Čilės kriuumenės vadas gen. Augustu Pinochet l’garte. l 
vadovavęs perversmininkams ir dabar paskelbtas prezidentu.

pos «»wijr«x»w nivvu. j jo gyn£jas teisėjui plačiai į
, . , . , . aiškino, kodėl kaltinamasis!Kaip jau žinoma, JAV ad- ti kongresui, kokią pažangą čia atkelia,0 Jo ginamasjs! 

ministraeija prez Nixono : žmoniškumo linkme tas ko- [u0 bū(h. ten01ėje;pareikjti: 
vie'ėjimo metu Maskvoje! munistims krastas per tą lai- ?av0 protesta flėl ,0 tžvvnės: 
pasišovė i plataus masto ir i ką padare: ar jis laikosi okupacf:o3 jam ,)adarvtu'. 
bilioninės apyvartos sutartis i tarptautinių normų zmo_i dideliu ^kriandnsu Sovietų Sąjunga. Jos lie- ‘ gaus teisių apsaugos srityje, į d de ių iaudŲ-
čia alyvos, duiu ir kitu ža- ar ten egzistuoja žodžio ir! - .. . - . ./-»■* • • > > »• • i • •

‘ minties laisvė, ar galimas h?.rant^ Šimkaus jausmus.. SoIzeniCllias kaltina Į Dideli įVįįkiai 
t jie švelniną jo bylą, bet pa-;

Dar vienas perversmas 
Pietų Amerikoje

Allende nusižudė. Per sukilimą daug žuvusių, o po 

sukilimo daug suimtų ir sušaudytų. Kruvina AUendes ša

lininkų medžioklė dar vyksta.

Praeitos savaitės pradžio-1 Aišku, krašte, kur Allen- 
, je Čilės kariškių grupė, va-.de turėjo daug šalininkų, 
' dovaujama gen. Augusto įkilo ir kariškiams pasiprie- 
! Pinochet Ugarte. nuvertė; šinimas tiek civilinių pilie-

Salvadoras Į Čilės prezidentą Salvador. čių, tiek ir kaikurių kariuo- 
' Allende ir jo vyriausbę. į menės dalinių. Paskiri susi- 

Marksistas S. Allende,'šaudymai Santiago ir kituo- 
kuris buvo pirmas ir vienin-, se miestuose dar ir dabar 
telis laisvuose rinkimuose ’ vyksta, bet gen. Pinochet

Ir teisėjas pareiškė su-s
komunistų ir kitų balsais P. 
Amerikoje išrinktas prezi 

» <’

Ugarte skelbia, kad apla
mai Allende šalininku visi

liavų importą iš Sovietijos ir 
už tai Amerikos pramonės 
gaminių tiekimą, didžiules 
fabriku bei kitas statvbas 
sovietams. Piie to dar sovie-j 
tams turi būti teikiami ilga- i 
laikiai kreditai ir taikomas 
vadinamas "didžiausio pa
lankumo principas“, t. y., 
muitų sumažinimas jų čia Į- 
vežamoms prekėms.

Gobšūs Amerikos, biznie
riai ir Įvairūs "pysninkai“ i 
ŠĮ prekybos išplėtimą ar nu
matomus Europos saugumo 
klausimais susitarimus su 
sovietais žiūri labai šviesio
mis akimis, vadindami tai 
"naujos eros pradžia“. Tų 
sutarčių labai trokšta ir so
vietai. visaip Įrodinėdami

idėjomis pasikeitimas su-- ... , .. , . ... .
Kakarais, nevaržoma emig-, stebe->" kad Šimkus ilgai,/,ftcra/us 

afASi,atgyvendamas Siame krašte.| _ .racija ir kiti demokratėjimo! 
reiškiniai.

Tokiomis ir pana 
sąlygomis norima paspaus 
sovietus, kad jie. gaudami į

lentų, iau nuo pirmųjų die-i veiksmai palaužti ir kraštas 
nuturėjo daug sunkumų. E-j esąs tvirtose kariomenės 
konominė suirutė, atsiradu-irankose.
si vykdant reformas, darbi-1 

perse- Rugsėjo 15 d. mirė švedi-j ninku streikai, kariuomenės* Kariškių vyriausybė pir- 
dženi- įos karalius Gustavas VI, 90! nepasitenkinimas ir kai kuri: miausia nutraukė diplomati- 

metų amžiaus, karaliavęs i veikla iš užsienio nustūmė1 nĮUs santykius su Kuba ir iš- 
nuo 1950 metų. Jis buvo la-j kraštą i chaosą. Kariškiai i vd° Kubos atstovybę ir ki
bai populiarus krašte. Jau-Į pareikalavo Allendę atsista-. tus jos narius.
____ i............................. X________ ______ 4.: t tirpinti no nf

•Švedijoje
turėjo žinoti, kad čia tegali-1 Sovietų Sąjungoje

Tą ivvki aprašė ir didieji, Sovietų S-gą. 
laikraščiai. <iš Vakaru didelės materiali-!

nės naudos, sušvelnintų sa-j ‘ ; Jig • inė kovotoj0 dėl ninkaks, vėliau archeologas,|sisakė. Tada praeitos savai- Užsienio žinių agentūros
vo krašto viduje režimą, kad, v , v . , žmo?au? teisiu gen. Grigo- botanikas, daugelio univer- tės antradieni kariuomenės praneša kad sis perversmas
duotų savo piliečiams ir pa-į L z Kry~lU UZUtt C , Uki * kurig -au 4 sitetų garbės daktaras. daliniai puolė prezidentūros;buv o labai kruvinas ir kras-
vergtoms tautoms bent dau . / - įidomnėn įmetus laikomas bepročiu li- Jo sostą paveldėjo 17 m. rūmus. Prez. Allende. „eno-itedarirdabarvyksteAUen-
giau dvasinės laisves. To rei-( P l~ P į goninėje, o dėl to tebuvo la- vaikaitis, Carlo XVI Gusta- rėdamas pasiduoti, nusižu-. dės salininku ir komunistų
kalauti amerikiečius raginai Lietuvių Katalikų Bažny-' baj mažai protestu Jeigu ši- vo vardu. |dė automato šūviu i gerklę.! gaudymai ir šaudymai. Nors
ir iškilieji sovietų laisvės ko-' čios Kronikos nr. 5 rašo, kad, taip būtų pasielgta Pietų Rugsėjo 16 švedai rinko; Keturių asmenų kariškių vyriausybe skelbia,, kad su- 

D'l ? Vilnios psichoneurologinę * Afrikoje su kokiu’iuoduoiu parlamentą. Jau 41 metus į junta. perėmusi valdžią, pa-; 10?-0
------------------------ --------veikėju, tai pasaulio pasi- Švediją valdo socialistai, skelbė krašte apsiausties geista apie 300 ar susau-

piktinimo audra jau seniai Paskutiniuoju metu vai-I stovi, Įvedė cenzūrą, suspen- 16 ?moRllĮ UZ pasl“

nvstėje buvo žymus sporti-Į tydinti, bet jis griežtai at-

votojai akademikas A.
Sacharovas, rašytojas A. I. į ligoninę vidaus reikalų mi 
Solženicinas ir kiti, rizikuo-’ nisterijos tardymo valdybos 
darni savo laisve. Į skyriaus viršininko Laurai-

Deja, vakariečių idealisti-į čio 1972. X.15 d. Įsakymu
t___  .. nių lūkesčių Įsikūnijimui nė-! atgabentas Vytautas Lažins-

amerikiečiams ju naudą. ra daug galimybių. Sovietai kas.
Bet prekybos‘sutartis, y- visiškai'nėra linkę prekybos 

pač ta didžiausio palanku- mainus surišti su kokiomis 1972 m. liepos 21 d. nąkti 
mo principo“ taikymą So- rz,
vietų Sąjungai dar turi pa-

mo spaudimas dar didėja. | metrų aukščio metalini kry-
Be to, k akarų žvalgybos au-1 ži.u. Valdžios pareigūnai j’fflhviPlI 

sysnuklauusė ir paties Leo-; sekančią dieną kryžių nu-' P U
nido Brežnevo kalbas sate- griovė, o "kaltininkas“ bu- streikas baigėsi

tvirtinti JAV kongresas. To 
"palankumo“ reikalas turės 
būti sprendžiamas jau šią 
savaitę. O čia tas pradinis 
entuziazmas ir
truputi blėsti.

Spaudžiant Nixono admi
nistracijos priešams ir so
vietams nepalankioms žydų 
ir kitoms grupėms, kongre-

būtų nunešusi io kalėjimo j džios priešakyje buvo Pal-, davo kongresą.I
1

priešinimą, bet iš tiesų yra 
žuvusiu nuo 500 iki kelių 
tūkstančių, neskaitant su
žeistųjų. Žuvusiųjų skaičius 
gali būti tikrai didelis, nes 
yra Įsakyta, kiekvieną su
šaudyti, kuris bent kiek ka
riškiams pasipriešins.

stogą, sako Solženicinas. ■ ne
kaltina Vakaru liberalus. Į 350 narių parlamente Pal-
vartoiančius dvigubą mastą.! me turėjo 163 savo partijos -' Jzruvlįo ir

Kovodami prieš priesnaudą., a^ovus, ir, be to, ji rėmė
. . iie smerkia dešiniuosius re- i 1~ komunistu. Iš praeita sek-! širijos lėktuvai

—_____ nuolaidomis savo; jis prie Klaipėdos kelio už, žimus, bet už tokią pat prie-1 madieni suskaičiuotų balsų, J 
krašte. Priešingai, ten rėži-; Ariogalos pastatė 5 su puse i spaudą vengia pasmerkti dar neaišku, kas laimėjo, i Rugsėjo 13 d. Vidurze

■ 'Gali būti pozici-jos ir opozi-1 mio jūroje u>ie Sirijos pa-į AIIendes nuvertimas su-
jtu atstovu skaičius: k rasei o įvyko didelis Izrae-,..,. ___ A__________

‘ lio ir Sirijos lėktuvų mūšis, 
tai Izraelis sako numušęs 13

; cijos srautų 
į beveik lygus, 
į Jei laimėtu

pradėjo po! Etinių kraštų komunistų va-; vo tardomas. Teismo psichi 
dams, kad Rytų-Vakarų san- atrinė komisija, vadovauja
tykių atšildymas esąs tiktai, ma Glauberzono, nustatė,. --- -- - , . v
komunistų partijos taktikos, kad V. Lužinskas yra aiš-! £iasi-.Dalies fabrikų darbi-esąs ZVOtįĮlįboS 

reikalavimas. Dėl to politi-! kios sąmonės, nukrypimu iš! niekai jau gi ižo į darbą. Ju
nės Įtampos tariamojo su-į fizinės ir neurologinės pu

- 1 riaus

mažinimo ir išplėstos su Va-i sės nėra, tik atmintis kiek
sėjau iškilo klausimas tas karais prekybos sovietinis! nusilpusi. Intelektas atitinka 

blokas sekančių 12 ar 15, išsilavinimą bei gyvenimosutartis ir "palankumą“ ap 
riboti tam tikromis sąlygo
mis, kurias sovietai turėtų 
Įsipareigoti Įvykdyti.

Senatorių Jackson-Miils- 
Vanik siūlomas amendmen- 
tas draudžia prekyboje tai
kyti bet koki palankumą ko
munistiniams kraštams, ku
rie varžo savo piliečių emig
raciją ar išvykstančius ap
krauna nepakeliamu išsipir
kimo mokesčiu. Tą sąlyga, 
žinoma, siekia palengvinti 
pirmiausia žydų emigraciją 
iš Sovietų S-gos. ŠĮ priedą 
prie nutarimų jau dabar pa
laiko 77 senatoriai ir 270 
kongresmanų.

Kitas siūlomas vadinamas 
Corman-Pettis prekybos su
tarčių apribojimas .vra kiek 
lankstesnis. Jis leidžia pre
zidentui taikyti sovietams; 
prekyboje tąji
palankumo principą,

kėlė įvairią reakciją. Argen-
tinoie kilo demonstraci ios.opozicna tai izraens saxo numuses io , . upuz-iyja. ietį o- .smerkiančios perversminm-

T, , . _ . . , premjeru butų partijos va- Sirijos lėktuvų, o Sirijos ra- , p,ierto Rico
Ilgokai užsitęsęs popie-, das Falldinas. '

fabriku streikas bai-
dijas pranešė, kad nušauti 
5 Izraelio lėktuvai ir netek-

• ta 8 savųjų.

spaudos
dalis kaltina Allende. kad 
norėies Įvesti komunizmą, 
Brazilija perversmine val- 

visadajdžią remia, Meksikoje buvo
nepaprastai iškilmingai su
tikta nusižudžiusio AUendes 
žmona ir vyko demonstra
cijos prieš naująją Čilės val
džią. Labiausia sukilėlius 
keikia Kuba. Nuo jos neat
silieka ir Maskva, ir jos ofi
ciozas "Pravda“ kelia prie
kaištą. kad perversmą su- 
kursčiusi JAV

i Tokiais atvejais
1 vieni kitus kaltina ir skelbia
■ netikras žinias. Taip ir ŠĮ

Pravda“ išspausdino; kartą Iziaelis sako, kad Si-
Darbininkai laimėio8 5U I straipsni, kuriame irodinė-1 le^Uivai uzpuo e jo
nairnn nRa! Jaunėjo ; i b Vakaru‘reiškia-ilektuvus’ 0 Sirija tvirtina 

priedo. Iki šiol uždarbio vi- Jama> v akai ų iei>Kia t
durkis buvo $4.50 valandai. į ma simpatija sovietų inte-.

■ lektualam atskalūnam esąs- .
Amerikos centrinės žvalgy-’ Mrei&aS I hrysleriO

>tas darbas. Vadina-’< abrikuose
si, >o\ietai spiendžia yi>iš-. Praeitą šeštadieni sustrei- 
kai pagal save, nes iuoseį kavo Chryslerio automobilių

skaičiuje vi a ir tas fabrikas, 'rfurbttS 
1 iš kurio Keleivis gauna po

pierių. Sovietu valdžios laikraš
ti;

metų laikotarpy tiek sustip-j patyrimą, 
rėš ekonomiškai ir kariškai,' 
kad galės užimti vyraujan-j Ret ta komisija taip pat 
čia ir lemiamą poziciją prieš į pripažino, kad V. Lažinskas 
Vakarus. ! sergąs paranoine psichopa-

Ta jo labai slapta kalba tija. kadangi neprisipažistąs 
dabar čia aiškinamas diplo-.'padaręs nusikaltimą ir išsi- 
matiniuose ir Pentagono ka-į pasakojęs "sistematizuotas 
riškiu sluoksniuose. Galima; religinio turinio kliedėjimo 
visiškai tikėti, kad komunis-i idėjas“ Todėl jis esąs nepa-: 
tinis blokas to ir siekia. Tiki kaltinamas, ir jam reikalin-1 
vargu, ar tai Įtikins JAV i gas gydvmas psichiatrinėje i
pirklius ir kai kuriuos su-į ligoninėje... 
minkštėjusio pakaušio sena-1
torius ar kongresmanų?. Pa- ! fobetrukdo rūdijo 

gyvensim — pamatysim, r
____ ! "Amerikos Balsas“

tįNorvegijos darbo partija} Maskva nutarė nebetruk- 
neseniai Įvykusiuose rinki-; dyti “Amerikos Balso“ radi
muose neteko 12 atstovų ir« io. Ar ilgai taip bus nežinia 
dabar 155 narių parlamente; bet šiuo metu, norėdama, 
teturės 62 atstovus. Bet kiek; kad JAV taikytų sovietų 
daugiau laimėjo kitos darbo, bizniui didžiausio palanku- 
partijos vadą Bratteli palai- mo principą, Maskva sten- 

didžiausio * kan^los gi'upč-S todėl nėra giasi Amerikos senatoriam 
bet abejonės, kad Bratteli vėl suvaidinti "demokratinės

Įpareigoja ji kasmet praneš-j ^us Premjeras. laisvės meile“.

bos ger;
! ganizuotas žvalgyba.

JAV vvriausvbė tuo tar• - .. : Artvtj v Iiiysiciiu duumiuuiiiŲ ---- c----- - --- , .
. saugumo policija pieten-, b£»ridrovės 175,(100 darbinin-i Pa tyli* matyt, lakdama, kol 
jduoja net žmonių jausmus! ku Nesusitaria svarbiausia įvykiai visai išryškės ir at- 
« "suplanuoti“.
; Prez Pompidou

t

lankėsi Kinijoje

dėl antvalandžių. Darbinin
kai reikalauja, kad antva- 
landžiai būtų palikti tik no- 
rintiems juos dirbti, o ne 

j privalomi.
i Šen FIMrtu- senam u,sie- T> ^ncūzijos prezidentas j Tikimasl- ka(, st. eikas il-

Į^bbai Stenafcū kad būt, n„-! su Mao Tse-tungu į ,ra„kį ,,'ir darbininkai nė-
trauktos lesos j Sonetu Sąjungą. yal pumas Vakarų Euro-, 
ir jos satelitus programą trans- pOS valstybės galvos vizitas: 
liuobantiems Liberty ir Free Eu- Kinijoje. Šis Pompidou at-' 
rope radijams, bet jam nepasi- silankymas yra tik manda- 
sekė: senatas 76 balsais prieš gurno apeiga, bet ir jos metu 
10 nutarė toms stotims paskirti buvo pasikeista nuomonėm 
tiek lėšų. kiek buvo prašoma — Europos saugumo ir kt. kiau- 

>50.2 milionų. Simais.
i “ *

ra linkę streikuoti, nes per 
.-avaitę uždirbdavo iki $300.

Viceprez. Spiro 
byla dėl kyšių 
komplikuojasi.

vis
Agnew
labiau

slūgs sukilimo sukeltas 
litinis karštis.

po-

Neutrlieji AUendes nuver
tima laiko dideliu smūgiu 
Kubai ir Maskvai, kurios ti
kėjosi ten sukurti naują sa
vo židinį revoliuciniam są
jūdžiui Pietų Amerikoje 
plėsti. L kitos pusės apgai
lestaujama. kad AUendes 
nebuvo pakeistas demokra
tiniu keliu, kaip jis buvo ir 
išrinktas, o išverstas iš val
džios kariškių jėga. kaip tai 
praktikuojama ir kitose Pie
tų Amerikos valstybėse.
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Garbingo šiauliečio sukaktis
DR. DOMUI JASAIČIUI 75 METAI

Šiauliai visada turėjo ti apie tai. kiek d r. D. Jasai- 
žmonių, kurie savo darbais tis, jo žmona. kun. Lapis y- 
buvo žinomi ir toli už šio ra vokiečių okupacijos me- 
m i ėst o ribų. Iš nepriklauso- tu padėję žydams, kiek jų 
mos Lietuvos laikais gyve- nuo mirties išgelbėję. Na- 
nusių ir veikusių minėtini ciai buvo uždraudę duoti žv
yrą adv. K. Venclauskis. S. dams vaistų, o dr. Jasaitis 
Venc-lauskienė, S. Lukaus- duodavo jų iš ligoninės tu- 
kis, F. Bugailiškis. inž. V. rimų atsargų. Jeigu tai na- 
Bielskis. Į tokių šio krašto ciai būtų patyrę, kacets jam 
įžymenybių eilę Įrikiuotinas tikrai būtų buvęs garantuo- 
vra ir dr. Domas Jasaitis, tas. Mokėdamas vokiškai 
dabar gyvenąs netoli Ne\v kalbėti ir turėdamas diplo- 
Yorko ir rugpiūčio 18 d. at-, matinių gabumų jis buvo isi- 
šventęs jau 75 m. amžiaus gijęs ir komisariate pasiti- 
sukaktį. j kėjimo, todėl ir daugeliui

t lietuvių yra padėjęs i)- ap-
Dr. D. Jasaitis Šiauliuose saugojęs juos nuo nacių 

tepasirodė tik 1925 metais, žiaurumo, 
bet ’jau visais požiūriais pa- >
siruošęs savo profesijai. Jis Vokiečių okupacijos me- 
atvyko mediciną studijavęs tu> kada buvo sustabdytas 
Kijevo universitete, Berlyno Lietuvos Raudonojo Kry- 
universitete gavęs medicinos žiaus ir kitų labdaros orga- 
daktaro laipsni ir dar porą nizacijų veikimas, buvo j- 
metų dirbęs įvairiose Pary- steigta Savitarpinės Pagal- 
žiaus ligoninėse ir garsia ja- Los organizacija, kuri perė

mė anų darbą. Tos organiza
cijos Šiaulių miesto ir ap
skrities Įstaigos priešakyje 
atsistojo irgi dr. D. Jasaitis 
ir labai sumaniai dirbo. 

Šiaulius dr. D. Jasaitis su

Daktaras Domas Jasaitis sa savo žmona Sofija (Lukauskaite)

pasukti Kinijos politiką Kremliaus vergijon. Toks rimtas na aukštai iškilusi ir mūsų 
apkaltinimas yra kruvino keršto šaukiantis nusikaltimas, tautietė Lilija šukytė.
kuris buvo slepiamas, bet dabar iškeltas viešumon. , _ .

s New Yorke yra ir Lietu- 
Kiniečiai taip pat nepraleidžia progų nurodyti Į so- Vos generalinio konsulo, Vy-

vietų nusiginklavimo komediją, kaip, kalbėdami apie tai- riausio Lietuvos Išlaisvini- 
ką, sovietai skuba nusikalti geresnius ir baisesnius gink- mo Komiteto, Lietuvos Lais- 
lūs, kad galėtų padiktuoti pasauliui savo valią. Kiniečiai vės Komiteto bei Susivieni- 
taip pat primena Vakarų. Vokietijai ir visai Vakarų Eu- jinro Lietuvių Amerikoje 
lopai neužmiršti imperialistinės sovietų politikos ir ragi- i būstinės. Čia ilgus metus bū
na nepasitikėti melagingais sovietų pažadais ir apgaulin
gais jų pranašais.

Kai Kremliui svarbu užsitikrinti saugų užnugari ka
ro su Kinija atveju, tai Vakarų Vokietijai susidaro labai 
palankios sąlygos sutvarkyti Berlyno ir net visos Vokieti 
jos sujungimo klausimą, bet dabartiniai Vakarų Vokieti
jos politikai tenkinasi menkomis laikinomis nuolaidomis, 
kurios nevertos rimtesnio dėmesio. Kiniečiai sveikina Va
karų Europos bendras pastangas sustiprinti savo ekono
minį ir karini pajėgumą, o taip pat ir politini nepriklau- 

1 somumą.
JAV turi milžinišką progą išnaudoti šią tarptautinę 

1 situaciją ir greitai besikeičiančius Įvykius, bet tam reikia 
Į galimai stipresnės kariškos pajėgos, kad būtų galima ne 
j tik apsaugoti Ameriką nuo karo. bet ir be karo padiktuoti 
savo sąlygas saugesniam naujam pasauliui.

vo ir Balfo centro būstinė, 
kuri šiemet perkelta i Chi- 
cagą. Be to, čia yra gana 
daug ir kitu siauresnės ap
imties lietuvių organizacijų. 

NAUJOJI PLB VALDYBA

Avės

me Pasteuro institute.

Atvyko ir su visuomeni
nės veiklos stažu. Jis, dar 
Kauno gimnaziją lankvda-
mas, vadovavo Kaune pir
majai jaunesniųjų ateitinin- seimą apleido jau degan

čius. Bet ir atsidūręs Vokie
tijoje. jis nesėdėjo rankas 
sudėjęs. Čia jis buvo atgai

os lygi. Jis sugebėjo jau tų vadui Steponui Kairiui, 
veik per 50 metu laimiu- iš nacių rankų išspruku-* _ *■ . T .w. • -1 - • •

tūr
bev 4 _ ............... _ . .
gai išgyventi kartu su savo šiam. Jasaičiai suteikė ir pir-i 

Jis iki mirties Įglobą.

PROF B. J. KASLAS 

KULTŪROS KLUBE

PASAULIO SOSTINĖ 
NEW YORKAS

Tas vardas tinka New
žmona Sofija, kuri yra so- mąją
cialdemokratė. Maža to. Jis paliko artimas jų seimosl . .. .

. . .. narys, ir Sofija Jasaitienė- Kaip jau šiame laikraščio
mokėjo gerus santykius pa- gteJ)Ona Kairi dėde ir tęva- numery skelbiama, Bostono Yorkui, nes čia yra ir Jung 
laikyti ir su svetimesniais ^jn0 v ' LB Kultūros Klubo naujas tinių Tautų būstinė. Tai mil-?
kitų pasaulėžiūrų žmonėmis. ' ; sezonas pradedamas ši šeš- žiniškas devyngalvis, kuria-
Jo namų durys buvo atviros Šia proga mielam suval- tadieni. rugsėjo 22 d. 7:30 me sutelpa 8 mil. gyvento- 
ne tik krikščionims demak- kiečiui, tapusiam garbingu vai. vak Tarptautinio Insti- jų. Jis varžosi dėl pirmeny- 
ratams Krupavičiui. Bistrui šiauliečiu, linkiu dar ilgu ir tuto patalpose. Bet ypač bes tuo požiūriu su Tokio ir

li- dalyvavo kitokioje visuo- Bro- gyventų

ku kuopelei, vėliau buvo 
Voronežo ir Bernvno ateiti
ninkų vadovybėje. Paryžiu
je — lietuvių studentų drau
gijos pirmininkas. Jis buvo 
pasireiškęs jau ir spaudoje, 
tarp kitko, su A. Juška re
dagavęs ateitininku ideolo- meninėje veikloje.
gini leidini ”Mūsu idėjos“. 'į . . TAXr6 * * 1 19o0 m. atvykęs į JAV,

Aišku, kad tokiam vvrui ^r- D. Jasaitis pi adžioje sa- 
Šiauliuose nereikėjo ilgai '° Pro^slJ°s dnbo
ieškoti darbo. Jis netekus . Cn°?.PectlCUt ;'alstlJOJN?nU° 
paskendo tiek savo prof esi-'°° "V .T_amPos ^zio'1- 
jos. tiek visuomeninių darbų ninkų ligoninėje, kol išėjo į 

baruose, čia jis greitai tapo l)en>1JU-

nis. Anais laiKais Jasaičių 
namuose ir J. Paleckis yra 
lankęsis. Gi socialdemokra-'

Rugsėjo 8 d. išrinktoji 
PLB valdyba pirmajame po
sėdy šitaip pasiskirstė pa
reigomis: pirm. inž. Bronius 
Nainvs, vicepirm. kun. Jo
nas Borevičius, vicepirm. fi
nansiniams reikalams, inž. 
Jonas Dočkus, vicepirminin
kas jaunimo reikalams Ro
mas Kasparas, vicepirm. 
švietimo reikalams Jonas 
Kavaliūnas, vicepirm. ad
ministracijos reikalams Sta
svs Džiugas, sekr. Juozas 
Šlajus.

Vadovaujantis PLB sei
mo nutarimu ir konstituci
jos nuostatais, artimoje at- 

’ eityje valdyba dar kooptuos 
keletą žmonių Specialiems 
reikalams, pirmiausia vado
vą kultūriniams reikalams. 
Kooptuoti nariai turi lygias 
teises su rinktiniais.

DETROIT. MICH. 

Pradėti nauji mokslo metaimusų zeme- 
žmonių ne- 

New Yorke, betmokslų profesorius dr
nius J. Kasias. daugiausia čia anglo-saksų. tuaniąf;ns

Prof. B. J. Kasias yra au- žvdu čia daugiau, negu Iz- 7 „• • <-
tomus - redaktorius siais me- raelyje. Ir italų daugiau nei n-tame ■

TTftttTTfrti‘T+++++Tt+t+i7+-»+» ' tais pasirodžiusio stambaus milionas. Lietuviai, aišku. „a .. e 1U^~

- ?t Ž <?£ PŠU VC 4 H“! -310?6 -1' tinė mokykla. veikianti prie, U.S.S.R. - Gennan Aggtes- deleje žmonių juroje. Jų čia Sv Antano bažnyčios, moks- 

8

darbai musų tautos labui.

J. Vanagas
LB Detroito apvlin-"'tpy. 

mokykla
xes li- 

mokslo

Kremlius ir Kinija . . . , T... , C vsv. Antano bažnyčios, mok■sion Against Lithuania s, gal bus pora dešimčių tuks- ,0 metus ,-jo ,
; veikalą parengti jis buvo tanciu. riienn *
i pavestas VLIKo. i ‘ i 4'

Kinijos ir Rusijos šimtmečių sąskaitos ir Įtempimas į Rronius J. Kasias yra dip-' Nev Yorkas toks įvairus 
per paskutiniuosius kelerius metus aiškiai padidėjo, ir yra į lomatijos istorijos ir politi- kad vargu kur kitur rasi to- . . ... .
pavojaus, kad gali prasiveržti karštu karu, nebojant ga- ! nių mokslu profesorius Wil- kį miestą. Čia gali gauti 2?^>iai 
rantuotos amžinos taikos migdančiu kalbu ir atominiu kės kolegijoje. 1935 m. jis pirkti visko — nuo juokin- ' > o. \ oj u i. mo

visuomeninei veikloi «inkl« baub°- ' ' \ baigė Vytauto Didžiojo imi- giausio iki beprasmiškiau-
• -• -v • j.. J’ ; versiteto teisiu fakuiteta šio dalyko,gonmeje, o vėliau — Jo?di-(Pet ta laikotarpi jis panau- i-tr-G 4 j-- ‘ -r n ‘ 1

rektoriumi ir miesto sveika-, dojo savo našiai plunksnai. . Kremliaus bolševikai sugrūdo Į naują Politbiurą par- P ebau studijas gilino Pran-, aiiratori,i
" ių. čekistų, generolu ir stalinistu pati šlykščiausią kra-! cuzlJ°Je Soibonne n Sua.- Č.a . g

' bourgo universitetuose ir sriubos, rūkytos gyvates,

vienas plačiausiai žinomu j
gydytojų, savo kolegų buvo’
pašauktas vadovauti Šiaulių

Tarnybos metu gyvenda- LB Detroito apylinkės li-
mas toliau nuo didesniu lie-

Medicinos draugijai, tuoj 
pakviestas dirbti miesto Ii-.

. tuvių kolonijų, jis nebegalė
jo aktyviau dalyvauti lietu-
viu

tos skyriaus vedėju. Jo su-(7afja jj5 buvo Lietuvių En- liečiu.
manumu okupacijos metu ciklopedijos medicinos sky-, tini, koks tiktai gali būti išgalvotas. Ten mes matome Lie- 
buvo greitai sustabdyta dė-J pjaus redaktorius ir pats pa-j tuvos koriką ir Stalino čystkų vyriausią budeli Michailą H1.*
mėtosi os šiltinės epidemija. rašė daug straipsnių Įvai-j Suslovą. ten yra patentuotas melagis, Višinskio ir Moloto-i ekes a ai° ailxnl- 
Jam pasisekė, nors ir oku-• Gausiais medicinos klausi- vo grobimo politikos tipiškas atstovas imperialistas And-i Lietuvoje 1941-43 metais

1939 m. gavo tarptautinės virtu varnalėšų, košernų ki
niečiu valgiu ir kt.

kvklos vedėja Valentina 
Černiauskienė. Aida Sma- 
linskaitė. Aldona Milman- 
tienė. Vida Skiotvtė, Danutė 
Dovainienė. Galina Gobie- 
nė. Dana Arlauskienė, Ma
rija Jankauskienė. Pranas 

I Zaranka. Stefa Kaunelienė
pirkti ir kapelionas kun. Alfonsas 

Babonas.pacijos sąlygose, beveik imais. Kelias studijas vra 
baigti dar prieš okupaciją. parašęs ir LKM akademijos 
pradėtą didelės ligoninės leidiniams.
statybą.

j Išėjęs i pensiją ir apsigy- 
Dr. D. Jasaitis Šiauliuose t venęs netoli Nevv Yorko. 

Įsteigė Kovai su džiova ■ dr. Domas vėl kibo i visuo- 
draugijos skyrių ir'jam va-'meninę veiklą. Čia jis vėl 
dovavo. Jis vedė ir skyriaus Į gydytojų draugijos ir Balfo 
Įsteigta tuberkuliozini dis- vadovybėje, čia jis Įsodina- 
panceii, kuris veltui teikė’mas i krikščionių demokra-
pagalbą džiova sergantiem. tlJ žul na'°,. ”.Tėv-™Ą SaT 
Jis buvo ir tos draugijos '^^tonaus kėdę. Jo 
centro vadovybėje. Be to. iis languojamas žurnalas pai- 
dar ir Mokytojų seminarijos '/orėjo, patobulėjo ir regti- 
gvdytojas bei mokytojas. l!la,laI išeina. Be to. Vilkas 

: jam pavede parašyti studiją 
Atrodo, kad dr. D. Jasai-! apie nacių vykdytą genoci- 

čiui jau lyg ii- būtų užtekę1 Lietuvoje. \ eikalas jau 
darbų, vienaip ar kitaip su- Lutų buvęs baigtas, tik pas

Lošikai čia
re j Gromyko 
ir kazokų genel
io metu bu
sų nė vardinti, nes vienas gražesnis už kitą. Tą biauria; I versitete dėstė tarptautinių i Liečiu ir kt Čia o-ali pa- * metais 
šlykščią žmonijos atmatų kolekciją mato patys padoresni J santykių kursą, buvo pran-i ^Lvieįi 'net savo katei psi-,
rusai, kurie, kaip Sacharovas ir Solženicinas, Įspėja pa-jcūzų spaudos atstovas nrie( f.hiatra ‘jeigu nroriatnf uė mokykla ir Pedagoginiai

Aukštesniosios lituanisti-
i skaitvkliu, japonu žolės dai-! n^s mokyklos vedėja ir siais 

ia_i metais yra Jūratė Pečiurie- 
I nė. Aukštesnioji lituanisti-

metu užklupę: 
negalavimas ši

sijusių tik su jo profesija, kutiniuoju 
bet jis dar buvo ir įvai- sveikatos 
rių visuomeninių bei kultu- darbą kiek sutrukdė 
rinių organizacijų bei drau
gijų vienur steigėjas, kitur 
vadovybės narys, trečiur — 
dosnus aukotojas ar kitoks 
veikėjas ir rėmėjas.

Pabrėžtina, kad dr. D. 
Jasaitis buvo išrinktas ir Į 
paskutiniąją nepriklauso
mos Lietuvos Šiaulių miesto 
tarybą ir savo didele inicia
tyva ir svariu žodžiu prisi
dėjo prie daugelio miestui 
naudingų sumanymų Įgy
vendinimo.

Nors straipsnis ištiso, bet 
dr. D. Jasaičio nuveiktų 
darbų dar tik apmatai tesu- 
minėti. Reikia baigti, stab- 
telėjant vis dėlto dar prie 
vieno dalyko.

ispeja pa
sauli nepasitikėti tokių tipų naujoviškais melais.

Kremlius bando Kinijos pavojaus akivaizdoje flir
tuoti su Vakarais, net bandojuos užinteresuoti biznio ga-

,i m • - 2J!.ei chiatrą. jeigu ji pradėtų:11 
INuernbergo Tarptutimo Tn-! kej?tai elgtis ir nesilaikyti 
bunolo. svarstant karo nusi-. etiketo
kaltėliu bylas. 

Atvykęs i JAV
i

Ji kursai sujungiami ir numa
toma turės 25 mokinius.

A. Grinius
nuo 1947 \e\v Yorke yra daugiau

nei 30.000 restoranų ir už-Į REJKALINGA ”ATEITIS“limybėmis rytų Sibire, kad. jiems investavus milžiniškas m. perėjo i pedagogini dar 
sumas i kasyklas ar naftos šaltinius, tų kraštų valdžios«La. Dėstė Lichtfield, Detroi-, kandimų. Taigi, jeigu kiek- 
turėtų būti užinteresuotos apsaugoti tuos turtus nuo kinie-
čių ir tuo būdu padėtų apsaugoti bolševikų rojaus kon
centracijos stovyklas. Ar bereikia ciniškesnio pasijuoki
mo iš kapitalistų naivumo?.. Tuos pačius viliojimus jie 
siūlo ir Japonijai, bet nenori jai sugrąžinti karo metu už
grobtų salų.

Brežnevas staiga atsiminė "broliškas“ sovietų Azijos 
įespublikas ir tokiam Kazachstane surengė didžiules iš
kilmes. kad patrauktų savo pusėn visų tų tautų ir visų 
musulmonų simpatijas, nes tik jie esą tikri Mahometo 
pranašai... Per ilgą sovietinės okupacijos laikotarpi tos 
respublikos buvo atmatų vietovės, kur sovietai trėmė savo 
politinius priešus, susikompromitavusius kyšininkus, va

to universitete ir nuo 1949 vieną flieną vis kitame res 
m. Wilkes kolegijoje, kur; torane valgysi, vistiek jų vi 
dėsto naujųjų amžių diplo- neaplankysi net per 2č
mafijos istoriją ir politinius 
mokslu*. Nuo 1964 m. vado
vauja šios kolegijos istorijos 
denartamentui.

Mokslo reikalais prof. B. 
•T. Kasias yra lankęsis Ang
lijoje, Vokietijoje. Šveicari
joje. Japonijoje. Taivane. 
Hong Konge.

Be iau minėto šiais metais

metu: 
gali gauti ii 
tu valgiu.

Redakcijai reikalinga Bos
tone ėjusio "Ateities“ sa- 

Oivaitraščio 1915-1916 laida. 
Žinoma, juose gali (Tada ją redagavo A. Rim-

ivairiausiu tau-

Nev Yorke išeina 3 dideli 
dienraščiai: New York Post. 
Daily News ir New York 
Times, pats sunkiausias mū
sų žemėj dienraštis ir vienas 
įtakingiausiu. Čia labai

ka). Kas‘ši laikrašti turi. la
bai prašomas paskolinti. Vi
sos išlaidos bus grąžintos. 
Jeigu patys neturite, bet ži
note. kas turi. malonėkite 
tai mums pranešti.

Keleivio redakcija

išėjusio veikalo, dar yya^pą- daug ir kitokių spaudos lei- 
rašes disertaciia apie Kaltu diniu.
Santarą ir spaudai atidavęs
išleisti knyga ”Raltic Na-1 Lietuviai čia leidžia Dar-j

. . . . , s ... .. . tions - Stiuggle for National bininka. Tėvyne. Tėvynės!ai tikriausiai butų daug toliau pažengę palikti nepri- Survivaj, ' ' , garga> Aidus; Vienybę, Kari j Anglu - lietuviu kalbu žo-
klausomam gyvenimui. Sovietų melus, aišku, Kinija leng-j 19fi3 m vra h. La-sve. ! dvna«. V. Baravyko. 590 psl.

_____ išaiškins toms tautoms ir parodys imperialistinius Ru- ”Monroe Doctrine Avvard“ . i apie 30.000 žodžių kaina $6.
demokratų žmogus ir ne ei-! S1J°? kėslus bei imperialistinę Kremliaus politiką. jr šiais metais vra išrinktas! *s*e" Yorke yra per 350
linis jų naiys. Tai tvirtų’ į įtraukti i leidini ”Outstan- muziejų ir paveikslų galeri- lietuviu-anglu kalbų žo-
principų asmenybė, bet Patys kiniečiai taip pat nesnaudžia. Jie staiga paskel- ding Fducators of America jų. Čia daug teatrų su be- dvnas, redagavo Karsavi-

: drauge ir nuostabus toleran- bė, kas slėpėsi už buvusio krašto apsaugos ministerio ir , for 1973“. šie asmenys vra vel”^ vienintele nuolatine naitė ir šlanobrrskis. apie
tas, kas liudija ir nepapras- numatyto Mao vietininko Pio žuvimo lėktuvo katastrofoj J pagerbiami už nuopelnus ir garsiąja Metropolitano ope- 27.000 žodžių. 511 psl., kai-

ao, nes norėjęs atsiekimus auklėjimo srity. ra. kurioje šiuo metu yra ga- na --$5.00.  __

gis, girtuoklius ir dvasinius ligonius, o dabar bando mela
gingai aiškinti savo kultūrinius atsiekimus., nors tie kraš-

Geri žodynai
Kaip rš šios gyvenimo ap

žvalgos galima matyti, dr. 
D. Jasaitis yra krikščionių

Visą studiją reikėtų rašy-;tai aukštą jo dvasinės kub Pia, esą. net tris kartus bandęs nužudyti Mao,
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TA* OOOMOB Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Santaros-Šviesos 2O-tasis 

suvažiavimas

Jis įvyko Tabor Farmoj. 
Sodus, Michigan. rugsėjo 
G-9 dienomis. Šių eilučių au
toriui buvo proga jame da-’
lyvauti pirmąsias t.is dienas, izuotame los kioske
irtai nepilnas, nes sestadie- (A1Jmanto Mackaus

tvirtino mano šeimos nariai Kamajuose dar neturėjome, 
ir eilė draugu. Pradžios mokyklos mokinu

kai buvome nuvesti prie
Lietuvos grafikų miniatiūri- Tos pačios rugsėjo 8-sios kažkurio žuvusio savanorio 
niai kūriniai. Nepaisant ne- vakare jau pats dalyvavau kapo. Buvo minia žmonių, 
labai idealaus apšvietimo, atidarymo iškilmes užbaigų- vėliavos, keli uniformuoti 
buvo galima įžiūrėti visą ei- šiame baliuje, o sekančią šauliai. Matas Tylas, rodosi, 
lę nepaprastai šaunių grafi- dieną — pamaldose ir po jų irgi pilkoje šaulio uniformo- 
gos darbų. sekusiame tautos šventės mi- je, bet galėjo būti ir kitaip

nėjime. Nors iš teatralų gir- apsirengęs, pasakė kalbą. 
Gintauto Vėžio suorgani- dėjau kritiškų pastabų apie Žvilgsnį kaitaliodamas čia 

- sceną (ji nepaprastai ilga. Į kapą. čia į minią, jis skal
bei. esą. nepakankamai gi- džiu balsu šaukė, kad sava-

Visi j Lietuvių dieną Worcestery!

nio vidudieni turėjau įsva- k fo"n(lo |ei(liniai. Dė. tik^ dar- „ *.
Zluotl- mesio centre ir

krūvomis gulėjoKaip ir praeity, buvo eilė 
simpoziumų bei diskusinių 
^paskaitų. Beveik visi pa
skaitininkai — mūsų jaunie
ji intelektualai, mokslo dak
tarai. įvairių JAV universi
tetų ir kolegijų dėstytojai, 
profesoriai. Štai. mano gir
dėtos paskaitos ir jų skaity
tojai : „Fenomenologinis

noriai tėvynę išvadavo, kad
didelėmis prastą įspūdį, kėlė dideli................
t? j-- o -j ‘ ne mirė uz mus,E. Cinzo, džiaugsmą. Su savo ir drau- J kad juos vi-

. . r. A i - -v j- ^ada turime gerbti ir savoAntano Gustaičio ir Algirdo gų žmonom išbandėme sli- , • ,T , , . . . \ . . 3 i . , laisve džiaugtis. Dabar to-Landsbergio naujausi kuri- dų parketą, ir, pasakysiu. , • • ,• ,,
niai: romanas, eilerasciai, seniai ant tokio gero buvo , , . • - , • ,, , ., ’ 6 bedarytu įspūdžio. Bet ta

, šokta. Net ir ta oficialioji šaltą žiemos vidudienį ma-
Nebeturėjau progos išgirs- dalis’ tarP vaiši^ ir šokių >’ ne- septynerių ar devynerių 

ti nrofesorių Vytauto Donie- opiausia, di. \ytauto Ma-, metų \vią. ji giliai palietė.

KAS NIEKO NEVMIA,

TO MEKAS NKPKIK1A. '

BIMBAI NEPATINKA

Laisvės redaktorius An
tanas Bimba tarp kitko ši
taip rašo apie Kinijos komu
nistų paitijos suvažiavimą, 
kuris Įvyko rugsėjo pradžio
je:

Šiais metais Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apygar
dos LIETUVIŲ DIENA į-
vyks rugsėjo 23 d. Maironio 
Parke Worcestery je.

Ruošime daly.auja Bos
tono. Brocktono ir \Vorces- 
terio apylinkės.

Praeitais metais Lietuvių 
diena Maironio parke praė
jo labai gražiai, dalyviai bu- P Sporto varžybos tarpj Ųr jos Dešimtajame suva- 
vo patenkinti ir pageidavo, latvių ir lietuvių sportininkų.• žįaviir;.? buvo" pasakytas 
kad tokia Lietuvių diena bū- 'adovauja \\ tautas Eikina .į }]()] ^ vienas žodis už toki so
tu kas metai ruošiama. Algimantas Skabeikis ir Ed- . .

, vardas Auštras. - t eiahstimo pasaulio
Šių metų Lietuviu dienoje i _ . .. . . ,

bus; ‘ ; o. Dovanų įteikimas ir kt.
tuvė ir taras veiks nuo

30 min. popiet. Prog-
prasidės 2 vai. popiet.

Įžangos mokestis i Lietuviu

2. Žymaus visuomeninin- dieną nebus imamas, 

ko ir didžio Bendruomenės

pranešimas apie š. m. liepos 
3-7 dienų Įvykius Helsinky 
Europos saugumo ir bend
rajai biavimo konferencijos 
metu ii-lietuviu, latviu iręs-;K * Kaip tik šiandien pačia- 

. me šiame socialistiniame 
pasaulyje reikalingas koo- 

Tautiniai šokiai, Onos ponavimas ir bendiadaibia- 
ir L. Pauliukony-! Yima?- Bet kaiP su dldzi°-

vadovaujami. Į sjos Kinijos Komunistų Par
tijos šiuo klausimu linija?

tų atstovų 
i vma.

kalėjimą uždą-

O•>.
IVaškienės 
tės

e-aila kad turčiau išvažiuo- linsai gausiai susiejusi puu-, tuomet ouvo jaunas uuum>-
& J ‘ j._------------—- m. , mokytojas. Jo

Yiliūnaitė-Tv-

metodas lietuvių kultūros
studijose“, skaitė prof. Al- "dainos^bei literatū- lika Plo-i° dviem vyram: kle-i kio mokyklos
gis Mickūnas; ”DeExilio“' , . ; bonui Mvkolui Kundrotui ir j žmona Valė ......... „
— dr. Kostas Ostrauskas; ros vakar3, kuriame turėjo statybų komiteto pirminiu-< lienė mokytojavo Kamajuo- 
„Vilniaus universiteto pro- dab’yauti Aldona Stempu- kuį (įsidėmėkime, kad sia-se ii kaip tik turėjo klasę, 

žienė, Darius Lapinskas, E- tvboms pasiruošimas ir vė- kurioje aš mokiausi, 
duardas Cinzas, Liūne Šute- jjau jų vykdymas užtruko;

__________ , <kvx..x.xxx- ma’ B/mas Vėžys, Antanas aDje penkerius metus!) Al-j Matas Tylas gimęs
. . j Gustaitis. Živilė Bilaisytė, o-juj Rugieniui. Kartu buvo

tas; Busimasis _ pasaulio(Marius Katiliškis. Austė Pe- * Ata visa eilė kitu ko- 
vaizdo biologizavimas — čiūraitė. Henrikas Nagys ir miteto nariu, talkininku, au- 
prof. Rimas Vaisnys; ”Ma-,Eglė Juodvalkytė. Kai Ta

Į cialistinio pasaulio vienin- 
i gurno reikalą? Nebuvo!
■ Kaip tik priešingai. Chou 
’ Fn-lai savo prane'Šime už 
i Partijos Centro Komitetą 
dargi storiausiai pabrėžė, 
kad šiandien vyriausias ir
pa vo j i ngia lįsi a s K i n i jos
priešas esanti didžioji Tarv-

pro
fesoriaus Juozapo Franko 
mokslinių teorijų evoliuci
jos“ — Ramūnas Kondra-

veikejo dr. Petro Vileišio Bostono ^įpygai (Lr nuosii ų Sąjungą. Jungtinės

kotbjų. etc.
zosios tautos besiformuo- bor Farmą palikau, tenai 
jančioje pasaulinėje
oūvnnc /’lrAmJ?taWsiaSęvfi ‘šimto žmonių balsai. Rengė-1 pamačiau tik rugsėjo 9. Ir: Prašiau Matą Tylą, kai 
siunas (komentetore Skir- jai man kad iki vaL> čia pirmasis jspūdis labai.! teiktų apie save tiksliu ž
mantė Kondratienė)“; ”Liū

kėjes su sa<o širdim tiek 
m. rugsėjo 20 d. Ak. čia ir venĮie 
pasibaigia mano turimi kon-' 
kietus biografiniai faktai.
Visa kita galiu kalbėti tik

Gaila, kad Mato

iv-

Tylos
aprašymas išėjo toks skylė

’ • v, ‘a • i • i i aPytiksliai- tik M iš ^vų ir tas viliuosi, kad šį rašinėli
sirte- jau klegėjo daugiau kaip; Užbaigtą bažnytėlės vidų apylinkės žmonių žinau. e perskaitęs> sukaktuvininka;

I la-iau Matą T\lą, kad su-. jms jj- surasys tikslesne savo 
žinių, i biografiją. Viliuosi, kad.

Sutemo- dZiktai’ir žn ro gal dar kita tiek susirink-! geras., nors dar reikės ge- bet nesuteikė. Kuklumas! švęsdami jo 80-taji gimta- 
_ žirtlė Rilaž-v+r si3- KaiP ten tas literatūros' riau susipažinti ir paieškoti Taigi, nežinau tikslios gimi- dieni, galėsime apie ii tiks- 

"ąiaitas vakaras užsibaigė, viliuosi architektų Kulpos bei A. Ke- mo vietos ir nežinau, kur i nau ir plačiau nara -v'ti.
‘ 2!ta. beda iŠ toliau 11 ls x relin lietuviškos arebitektū- kokiose mokyklose švietėsi.;- prof. Rimvydas cJa patS Antanasi relio lietuviškos architektu- kokiose mokyklose švietėsi,; 

dar ros pėdsakų. Pamaldas lai- , iki Įgijo mokytojo profesi-j ilgiausiu metu. sukaktu-
kė vysk. Antanas Deksnvs, žinau? kad Duokiškyje, vininke Matai! ’’

Alfonsas Nakas

arčiau
Šilbajoris. Iš dviejų girdėtų 1J.U’?5. ‘V°m.et

bu™ pakeliui ir kūno

sms^mpdemojant Audronei Apie šį suvažiavima reikė- neprarasti. Tik, pamaldoms N jis būda vo
Misiūnienei; antras — 
ganizaciniai klausimai ir jo rašvti daug išsamiu, 

nau. kad ar čia, ar kurtame
jmiklos gairės“., dalyv-aujant kitame laikrašty'vžliau tai 
IaWuone, Vezienei, Vytau- pa<la,ysiu.
tui Venštui, Vvtautui Kavo
liai bei Rimui Vėžiui, mode- 
į-nojant tai pačiai A. Misiū
nienei.

Detroito lietuviai kultūrinį 

centrą jau turi

Pirmąsias dvi'dienas pįb- , Rai Tab°r Farmoje nega 
Pkos buvo kiekvienoje pa- f®Jau atsiplėšti nuo pasKuti- 
skaitoje anie 40. Ir čia dau- d™.l<J paskaitininkų, taip-ua^, visos 
guma sudarė jauni akade- mlnlos Detroito lietuvių su- Galimas daiktas
mikai bei universitetu stu- ^į0 ! nau« Dlevo Al> ' ' * -
deniai, šutikau čia nuolati-, ve>z<los parapijos centrą, 
ni suvažiavimu dalyvi žur-' Ru?g..o g.sjos ,jks

mūsų tautiečių ir jų
c,a. literatūros premijos uz ^ų-oito istorijoje bus 
genausm nereitu metu vei-.Jn.ma ka.p (Hena.

kūnu“.

pasibaigus, klebono Kund-;čias. nors 10 kilometrų tar- 
roto kelių minučių žodis su- pas. anų laikų susisiekimo 
sirinkusių entuziazmą kiek priemonėmis, galėtų būti ly- 
prislopino. Jis paskelbė, kad gintinas nuotoliui tarp Dėt-; 
Southfieldo miesto valdžia roito ir Chicagos... Pagal po-Į 
uždraudė šioie bažnyčioje litinę liniją, rooos, buvo ar-Į 
melstis ir vaikus mokykloje timas valstiečiams liaudi- Į 
mokyti tol, kol bus išlyginta ninkams. bet galvos negul-; 
bei išasfaltuota aplink pa- dau. \ iena tikrai žinau, kad . 
status žemė ir kol bus už- nei jis. nei mano mokytoja!

insnekciios.! Pon3a Tylienė niekada ne-i 
kad dar buvo karšti bažnytininkai,! 

koki mėnesį, o gal ir ilgiau. ka7 anuomet, religingam 
patalpomis nebus galima kaime, visiems Į aki krisda 
naudotis. ;vo-

ralistą Vincą Rastenį. Su- .. .
sipažinau ir vienkartinį sve- 1 ^ai

geriausia pereitu metų
kala atsiimti iš Belgijos at-! ,
važiavusi Eduardą Cinzą. »J . , • -

t j- • , i „;x„ Mi e Road pietiniame šone,Jau iš pavadinimuskaitv-,__  .L.v ta„ :

kada
Nine

Vistiek publika nenusimi- Nuo 1949, ar 1950 metų 
nė. Vėl sugrįžus į milžinišką Matas ii Valė Tylos gvvena i 
salę, įvyko Tautos 'šventės. Detroite. Vargu ar 10 metų 
minėjimas. Čia į trejetą šim- sunkokai padirbęs, širdžiai J 
tu detroitiečių prabilo PLB sunegalavus, blatas išėjo i 
pirmininkas Bronius Nai- kiek ankstyvą pensiją. Kai

toiasgali nuspėti, jog dau-1 P :
. * Iv keliu, dešimties akru že-II* * *• . -guma paskaitų buvo grvnai ■ * _ . ,* ,, mes sklype buvo pašventintimoks imu temų ir eiliniam,. .1 . V„x-

... k-x- „ ir atidaryti pastatai, kurieklausvtoiui galėjo būti sun- , , v , , ., . . ., j ttxx x • nedarytu gėdos nei lenkui,kmi įkandamos. Užtat rei- . *,.??. . ~ ., .. , . v • x v-x- i - nei vokiečiui, nei italui, nei keio dvigubai stebėtis, kaii . . . _ ...... x.,
ioms parbaigus diskusijos ainul- Buvo oficialiai atida-, 
tęsdavosi tiek ileai. kiek tik ketunų šimtų su virsum 
moderatoriai leisdavo. Man ’čdimu vietų bažnytėlė.
pačiam už vis įdomiausia 
buvo d r. K. Ostrausko pa
skaita. kurtoje prelegentas 
kiek ironiškai, bet labai tei
singai įvertino mūsų rašyto
ju egzilvie kūrybines gali-

maždaug pusantro šimto 
vaiku talpinaitys mokyklos 
kambariai ir maždaug vie
nuolika šimtų žmonių aprė
pianti salė su milžiniška 
scena, su visokiais patogu-

mvbes. Jis ir skaitė už visus I ma,s.’ su. \1,tu'e: ^0, t2 
kitus geriausiai, aiškiausiai.! re”^imais 11 t-t. ir t.t. Iskil- 
Antras man įdomiausias pre-š mėse dalyvauta kardinolo 
legentas buvo dr. R. šilbaio-* Dearden. abiejų lietu- 
ris. o trečioji - Ž. Bilaršvtė.! ,viM vyskupų poros šimtų 

Į kunigų ir tūkstantinės mal- 
Ex-libris’ų paroda šuva-' (iininkų minios. Nepaisant 

žiavimo metu buvo surengta dulkiu debesų ir smėlio pil- 
garsiojdje Juozo Bačiūno, o niJ katu (nes nesuspėta lai-

nepagailėjo gerų žodžių. Ir trūkumai, mekvtojavo litu- 
jis skatino būti vieningiems, anistinėie mokykloje. Lanko 1 
savo laimėjimus apginti ir, visus didesnius kultūrinius, 
išlaikyti. į pobūvius. Iš nedidelės pen-’

sijos aukoja lietuvybės iš-' 
Belieka tik lankti, kad tie laikymo institucijoms. Skai-j 

neužbaigti smulkūs darbai to visą eilę lietuviškų laik-j 
kuo greičiau būtų ivvkdvti. į raščių ir žurnalu. Daugelį 
Tuomet turės prasidėti, tu- metų skaito Keleivį ir ne 
rėš užvirti lietuviškas gvve- karta man sakė. kad Keleivi* ' «. XI
nimas. Kas ne kas. bet jau; mėgstąs labiausiai. Du ar, 
šis kultūrinis centras, su 
erdviomis patalpomis 
kiems renginiams, turėtu į namely. Visada teko stebėte i 

vi«n Detroito metropo-■ stebėtis Mato Tylo optimiz-j 
lio lietuvių centru. ' mu. Nepaisant silpnos šir-;

j dies ir su ia susijusių nema-J 
Matas Tyla* švenčia Jonumų. jis visada džiaug-!

viso- Tvtu
tris kaltus teko svečiuotis 

jaukiame mūriniame

davosi, kad jie (jis ir žmo
na) pragyvenimui užtekti-! 
nai turi, kad laiką leidžia. I 

ar 1930 metų Vasario 16-ji kaip tik nori. kad. esą, tik- 
(taigi, šventėme nepriklau- gyvenk ir norėk šitaip. Ir

75-tąjį gimtadienį

Nepamenu, buvo tai 1928

___  A-
džiai k\iecia \ isiis tautiečius nier;kos A’alstvbės esančios 

Lietiniu t|-i. ynt}.a<js didžiausias ir 
i jiavoiingiausias Kinijos 
priešas.

gausiai dalyvauti 
i dienoje, nes bus daug jauni-1 

bus linksma visiems: 
pabendrauti gražioje! '

■ "Jis net nesidrovėjo kar
toti seną prasimanymą, kad

. i Tarybų Sąjungos komunis-
Lietuvos kankinius bus atna- tinė~ vadovybė esanti 
saujamos Šv. Petro parapi- ziOnistinė 
jos bažnyčioje So. Bostone 
rugsėjo 23 d. 10 vai. syto.
Prašome visus dalyvauti. '

(kaip laimėti revoliucijas ir 
i pastatyti socializmą. Tik 
i Mao Tse-tungas. Chou En-

-------------------------- ---------- ‘ lai ir jų draugai esą tikrieji
Paraginu savo pažįstamus ma' Ksizmo leninizmo išpa- 

išsiraš\ti Keleivį. Jo kaina žintojai ir vykdytojai prak
alėtam* $7.00. tikoje“.

mo ir 
kartu
Maironio parko aplinkoje.

se. Mišios už Lietuva ir

LB Bostono Apygardos 

Valdyba

revi-
tai vra, pakeitusi 

arba norinti pakeisti mark
sizmo leninizmo mokymus.

nRbnĮflįąbout 

tnemurderous haDpentngsaboam 

theCutterVigiląMduring 

BięHussian-Ameri 

Mnfronfaflonoff 

Martha'svineyanl.

by Algis Rukšėnas
1<ii išsamiausia ir įaizdžiusiai aiudu ka Iba pa ras it a knyga apie Simu Kudirkos 
tragediją. Tai jokiu rūdžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz. 
mui ir ji išdavusiu JAV admirolą, kapi tonu ir kitų biurokratu gėdai Įamžinti, 
(■eriausiu dovana kitataučiui. Jos kaina $^.95, bet Keleiiiu administiaeijoje ją 
galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 2 1 et. mokesčio.
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Pasaulis aplink mus
KUO BRITAS GYVAS?

IMKITE
IR

SKAITYKITE

ATSIMINIMAI IR MIN-LABAI fDOMŪS !Tys, Kazio Griniaus, I tO-

ATSIMINLMA1 mas’300 psl kaina.. .. $2*

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Skundžiasi 30.782 katalikai

"Lietuvių Katalikų Baž-

1973 m. stiliaus vergovė

Lietuviu kilmės amerikie-
nyčios Kronika“ nr. 6 prane- tis J. P. Smith, mokąs lietu- 
ša, kad š. m. kovo mėnesi viškai, lankėsi Lietuvoje, 
tėvai ir vaikai preipėsi i norėdamas aplankyti savo 
švietimo ministerija Vilnių-' senelių gimtines ir jų kapus, 
je, i religinių reikalų igalio- ■ Grįžęs iš savo kelionės, 
tini K. Tumėną, o geeužės -Chesterfield Savings and 
14 d. i TSRS Aukse. Tary- į Loan Assn“ biuletenio š. m. 
bos prezidiumą Maskvoje, i liepos laidoje aprašė savo į- 
prašydami nutraukti tikin-* spūdžius. Aprašymas pava- 
čiųju vaiku diskriminacija dintas Vargšai lietuviai.

'' 1973 metu stiliaus vergovė“, 
mokyklose, sustabdyti anti-j
religinę ir antilietuvišką* Vos atvykęs i Vilnių, tu- 
propaganda vadovėliuose,1 rėjęs atiduoti savo pasą, o 
duoti tikintiesims šv. Rašto, be paso komunistų va.ldo- 
ir kitu religiniu knygų. ! muose kraštuose žmogus pa- 

Tuos skundus pasirašė net i sijuntąs kaip paukštis be 
30,782 asmenys. ! sparnų. Jam vienam nelei-

, džiama keliauti nei trauki- 
Vilniuje 410,000 gyventojų { nju nej lėktuvu, nei autobu- 

su. Lietuva prieš 1944 m. 
sovietų invaziją ekonomini. Vil- 

žumalo i

Statistiką, sako, galima priversti rodyti tai. kas vai-! Antano Škėmos raitu II t. i 
dantiesiems naudinga ir patinka. Kai kur taip ir via. Tur, (dramos veikalai — Julija,' 
būt, šiais laikais net daug kur taip yra, ypač ten, kur sta- ir kiti, Žvakidė, Kalėdų 
tistikos sudarinėjimas yra valdančiųjų rankose. 'Živilė, Pabudimas, Vienas^

o . .... . , . .. . .. ... - . . vaizdelis, Ataraxia), 440Bet bešališkai sudarytoji statistika pasako ir Įdomių , , • „
111 Tt 1 *• • 1 • 11 1 11 •• • »i į yv«vv» |dalykų, Pavydziui, britų dabar paskelbtoji statistika ro- ‘ ... .
do, kaip nuo 1955 metų pasikeitė gyventojų Įpročiai vai-; Žemės ūkio gamybinė ko- 

gymo ir gėrimo srityse. Daugeliu atžvilgių įpročiai pakry- į '
po Į gerųjų pusę - žmones padoriau valgo, taigi oarosi i (b. y, Bub, j FIedžins. 
sveiaatingesm. Tačiau didėjantis alkoholinių gėrimų su- Į j.a< j Glemža J Strazdas i 
naudojimas galėtų ir rūpesčių kelti. • p. Rudir.skas, L. Dargis, Kn

Pirmiausia gal reikėtų atsakyti i klausimą, kodėl ! šeštokas, J. Vilkaitis, L. Gi- 
palyginimui su 1972 metais imami 1955 metai. Reikalas j A* Reventas), 257
toks, kad Britanijoje tik 1954 m. tebuvo galutinai panai- f?;’ ^mk^tais Yirse-1
kintos maisto kortelės, dėl to 1955 metai buvo pirmieji po Jllals 59 50' kletals *10-00- !

karo. kada gyventojai galėjo pradėti pagal savo kišenę Į LIETUVIŲ LITERATO-. 
ir norą pirktis ir valgyti ar gerti, ko tik troško ir kas buvo RA SVETUR, 697 psl. Joje; 
rinkoje. 'ašo A. Vaičiulaitis apie po-;

eziją. K. Keblys apie roma-i 
Anais 1955 m. alaus suvartojimas vienai galvai buvo . R.Šilbajoris apie novelę,, 

144 paintai (vienas paintas — pusė litro), o 1972 m. jau ! S. Santvaras apie dramatur- 
189, vyno anuomet buvo išgerta arti 3 paintų. o dabar arti į giją, V. Kulbokas apie kriti- 
9, spiritinių gėrimų anuomet arti 2 paintų, o dabar arti Į ką, J. Girnius meta žvilgs- 
pusketvirto. Tie palyginimai kaip tik galėtų gąsdinti tuos, ni Į visą tą literatūrą apla 
kuriems rūpi gyventojų sveikatingumas.

Bet gal ir nėra didelio pagrindo gąsdintis, kai matai, 
kad tie gyventojai dabar geriau maitinasi. Geiai užvalgęs,

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

JAUNYSTĖS ATSIMINI
MAI, Vlado Požėlos, 335 
psl., kieti viršeliai, kaina — 
$4.00.

VYSKUPO P. BUČIO 
nimų Iii tomas, 616 psl., kai- ATS. MINIMAI, I tomas, 
na $15.00. i Psl-> R;una 53.50, II to

mas 282 psl.. kaina $3.50.
MES VALDYSIM PA

SAULĮ, parašė L. Dovyde-į GANA TO JUNGO, Kip> 
nas, I tomas 23o psl., II to- ro Bielinio atsiminimai, 492 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo karna $c.0o. 
kaina $4.00. j RAŠTAI — STRAIPSNIAI.

WE WILL CONŲUER* ATSIMINIMAI APIE 
THE VVORLD by Liudas tfUOZA LIŪDŽIU, Petronė- 
Dovydėnas, 217 osl., kainai1®’ Liūdžiuvknės, 68 psl., 
$5.00. * itaina ...............................$1.

TRYS IR VIENA, Janinos 
Narūnės aU.minimai api^ 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę, Bali Sluogą. Jurgį 
Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

JVYKIAI IR ŽMONĖS,
gen. Stasio Raštikio atsimi.

I ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas
piai,

Liūdžiu; 
kaina ...

Ryšium su 650
niaus sukaktimi zu,'nai° j niai, kultūriniai buvusi labai 
’ Komunistas s. m. nr. 6 yra, aukštai pakilusi. Dabar gi,
Įdėtas . straipsnis, kuriame kiekvienas vyras, moteris ar J gali juk ir išgerti, dar geriau virškins. Žinoma, gąsdinimui 
pateikiama siek tiek duo-; vaikas dirba ir tarnauja tik įgali ir galo nebūti. Jei dideli išgeriamieji kiekiai gali di-

mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. Gricevi- 
čius paruošė išleistų knygų 
sąrašą. Kaina $10.

Radvila Perkūnas, istori-

UŽSAKYKITE TUOJ!
TIKTAI PER 

I N T E R T R A I) E 
E X P R E S S ( ORP. 
GERIAUSIA DOVANA

"ši

menu apie Lietuvos sostinę.

Vilniuje 1811 m. buvę tik 
56.000 gyventoju, 1939 m. 
prieš kara — 215,000, gi 
1973 m. — 410,000.

valdžiai. Pinigu problemos 
gal ir nebūtų, tik visa blogy
bė esanti ta. kad krautuvių 
lentynos esančios tuščios ir 
net kasdieninės reikmės pre
kių negalima e;auti.

„ . . . nė pjesė, parašė Balys Sruo-11
dinti alkoholikų skaičų. ta sočiai pasivalgiusieji juk linkę ga -jgų psp, kaina $4.00. >
tukti, vpač dar jei dažnai vartoja alkoholi, o paskui pra- ~ x . r/-
sideda Širdies ligos, smūgiai ir taip toliau. iini0 ats:n,inimų in_s.3 to.

O britas Į gerą pusę suka kitais atžvilgiais. Štai jis Į mas, 492 psl.. kaina $5.00. ■ 
yra anekdotiškai išgarsėjęs tuo tiesiog liguistu palinkimu i Amerikos Lietuvių Taryba
i arbatą. Tegu fabrikas tik išdrįsta uždrausti pertraukas 130 metų Lietuvos laisvės 

kovoje), parašė LeonardasmeU* buvusios pastatuos °3! ?* Smith apsilankęs ir vie- arbatai gerti, tai neišvengiamai susilauks protesto streikų.
^entvnmetės mokyklos o"no noie se*mo-ie- gyvenančioje Karo metu arbatą begurkšnodami britai visada rizikuoja
" 1, ,. . i ''-j • : dvieju kambarių bute. Jam nraiaimėtipaskutinio karo: 42 vidun- , , . c , , piaiaimeu.- , n o it- Įlankos gestais buvę duotanes mokyklos 9 mokslinio! suprastf nekalbėti apie po-' Anekdotai pasako ir daug tiesos. Tačiau, žiūrėkite.
tylimo institutai, stam-, Tik kai --— butQ praeitais metais kiekvienai brito galvai išėjo tik 8 svarai!

įmones. 4 ■ J _ s

Šimutis, 498 psl., kaina $10, 
Melagingas Mikasės laiš-

kas, parašė Jurgis Jašinskas,I 
69 psl. kaina $1.50.

LIETUVOS ISTORIJA
...... • •, n- buvo du bloku palydėtas, arbatos, o tai esąs žemiausias kiekis net nuo 1941 m. Tie- VT-Ji l^da. pa. a. e dr. Van- Įviešbučiai, 11 technikumu: . , —i • ± i J — • ' ’ o ... -99^0 t"k t k t ' t ’ • * Jam buvę paaiškinta, kad sa, padidėjo kavos suvartojimas: kai 19oo m.neisejo jos

4; niekas nežinąs, pas ką bute nė pusantro svaro kiekvienam gyventojui, tai pernai jau į J daug paveikslų, ke- 
! įrengti mikrofonai. , teko po arti puspenkto svaro. O juk Įrodinėjama, kad ge- | J^elap,a’’ tVlrUl ?n^

Dabar 104 pramonės Imo-: , .... riau vis dėlto gerti arbatą, bet ne kavą. oVi :dilba 100 000 čmnnin i Baigdamas savo keliones i Versmes ir verpetai, aki-'
ne^e nnoą lĮ u.otu žmonių, patyrimu aprašymą, Smith Tame gėrimų balanse dabar ypatingą vietą pradėjo ! mirkų. - straipsnių rinkinys ( 
yia^oo y ei 'iancių i įo e- sako; ^Niekad nepamiršiu užimti vadinamieji minkštieji gėrimai — selteriai, oran-1 praeities ir artimų dienų ak-

; i lietuviu tautos, kuri ne dėl žada ir kiti. Praeitais metais ju sunaudota 89 procentais! tualia^s klausimais, parašė
tarnauja 2400 ordvtoju ir savo kaltes, vien tik dėl to, daugiau kaip 19o5 m., ir jų kiekvienai brito burnai išėjo ! »10n.V Kana, psl., kai- 
-----  -- - - " -- - kad esanti negausi, yra pa- daugiau kaip po 92 paintus. Žinoma, jais troškuli malšina !~

smerkta gyventi žiaurioje vaikai nemaža moterų, kurios anksčiau sunaudodavo D^logas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila.

metrų ploto

kų
gu

5000 vidurinio medicinos. ^vcnui z-ictunuje vaikai
personalo, veikia 6 aukšto-, soviet„ vereovėie ir Prie-Į , a,.hat„,

kuriose yra' spau()oie. Ir tai mū?ų Vieš-1 “augldu al
> , mm i« " j

sios mokyklos
1800 mokytojų ir per 27,000 paties 1973 metais j 
studentų: veikia 35 klubai.
5 muziejai. 5 teatrai ir 21' 
kinoteatras.

(E)

(E)

Iš 300 batų nėra nė vienos 

tinkamos poros

Duonos suvartojimas krito beveik trečdaliu. Bet apie i Rimaj ;r Nerimai, Vaiž 
17 procentų padidėjo suvartojimas pusryčiams valgomųjų Į ganio. 55 psl. kaina’šž.OO. 

i visokių kitokių kvietinių gaminių. Tačiau apskritai, net Lietuva graži tėvynė, Va- 
į ir tuos pusrytinius skanėstus pridėjus prie duonos, matyti, j lės Vaivorytės eilėmis apra
kad miltinių gaminių mažiau suvalgoma. Kalbant apie 
miltinius valgius, tuojau iškyla ir bulvių klausimas. Bet ir

Ne kas kitas, bet pačių! jų suvartojimas yra kritęs — pernai vienai gyventojo
GANA T 9 JUNGO

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

komunistų "Tiesa“ rašo. ko-; burnai išėjo 15 svarų bulvių mažiau kaip 1955 m. šiek 
kia "pažangi“ jų batų ga-} tiek Įtakos galėjo turėti spaudoje pakartotinai skelbtieji 
mvba. Pav.. iš Šiaulių "EI- gąsdinimai, kad bulves reikia valgyti atsargiai, nes pa- į 

žaliavusios, apskaldytos, parūdijusiomis . akutėmis jo 
esančios tam tikrų ligų šaltinis.

Be kita ko. ir cukraus mažiau sunaudojama. 
Padaugėjo viščiukų sunaudojimas, žinoma, tų vadi 

namųjų fabrikinių, kurie dirbtiniu būdu paskubomis au

nio“ fabriko atsiųstų 132 
porų vaikiškų sandaliukų 
nebuvo nė vienos poros su 
neatšokusiais padais arba 
nesusiraukšlėjusiu viršum.

syta, Jono Tryčio iliustraci-!
jos, brangi dovana vaikams,

Du broliukai, 3 veiksmų
komedija, Anatolijus Kai- J
rys, 78 psl., kaina $2.50.

Ošiančios pušys, Halinosj
! Didžiulvtės - Mošinskienės ’ * i17 trumpų vaizdelių - apy-
į braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127

"Balandžio mėnesi teko 
išbrokuoti 150 vyriškų vel
vetiniu Kauno "Raudonojo 
Spalio“ gamybos bateliu. 
Visų buvo atšokę padai. Į- 
domiausia, kad iš visu tu 
300 batų pardavėjams ne
pasisekė sudaryti nė vienos 
tinkamos poros: kas batas 
— vis savas braižas, savas 
stilius“, rašo "Tiesa“. 

Sumažėjo arklių skaičius

Mechanizavus žemės ūkio 
darbus, okup. Lietuvoje la
bai sumažėjo arklių skai
čius. Jis net viešai neskel
biamas.

ginami ir niekada nėra mate saules ir niekada nelakstė 
kiemais ir kurių mėsa ne tokia skani kaip natūraliai au- psl.. kaina $2.00. 
gūsio, bet, kaip sakoma, prieinami kišeniai ir teikiantieji Mūsų mažoji sesuo, Anta- 
proteino. I no Vaičiulaičio apysaka. 104

. psl. kaina minkštais virše-Daugiau sunaudojama vaisių. Daržovių 19oo m. vie- jja-ą kietais $3 00
nas žmogus sunaudojo apie 122 svarus, o 1972 m. — 139 j B'e namų< premi jUota a- 
svarus. Komentatorių vaisių ir daržovių padidėjęs naudo-, pysaka parašė Andrius No 
jimas nedžiugina, nes nemaži kiekiai kitokio maisto vis rimas. 200 psl.. kaina $3.50 
dedami Į lėkštę iš konservų dėžučių. MJIfordo gatvės eleerijos.

Daugiau suvartojama pieno ir jo gaminių, kiaušinių, dideli susidomėjimą sukėlė?; 
medaus, mėsos (jos 1972 m. sunaudota vieno gyventojo ! poeto Jono Aisčio straipsnių 
17 svarų daugiau kaip 1955 nu). Taip baisiai branginamo- • rinkinys. Kaina minkštai?i 
sios jautienos, o taip pat avienos sunaudojimas sumažėjo, i —

nimai iŠ Antrojo pasaulinic

bet užtat kiaulienos padidėjo (net 9 svarais).
S. Baltaragis

$3.75. 
Kvartetas, 4 dramos au. i.

torius Kostas Ostrauskas. 
170 psl.. kaina $5.00.

Į----------------------------------
1 I

Paskutinis — trečiasis—doku- š. m. rugpjūčio 14 dienos J Nemuno“ žirgyne
_nfi . (Valstiečių1 Laikraštis rašo. i auginami trakėnų veislės ne veisiami Lietuvos sunkie-

P ' * kad dabar Lietuvoje esą ke-’ arkliai. Lietuvos senieji ark-ji — "visasąjunginių varžy-
kny

I LIETUVA?
GERESNĖ NEGU IKI 

ŠIOL
SPECIALUS RUBLIŲ

CFRTIFIKATA1
INTERTRADE 

EXPRESS (ORP. PIR
MOJI JUMS TM PASA
KĖ, IR JŪSŲ (ŪMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos Jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių Š 
200, $300 ar net daugiau 
vertes.

INRERTRADE 
EXPRESS ( ORP. mk.ai 
pasius jums veltui Įrody
mas.
Rubliu certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais

2-ib pusia- 
. $3.00.

KĄ LAUMĖS ĮĖMĖ 

J&pie Salomėją Nėrj).- Pet- 
ipontūes Orintailės, 234 psl..

Kaina $3.00.

SIAUBINGOS DIENOS, 
, 1944-IS50 „lietų atsi.ntni- 
mai, parašė Juozas Kapa-
činskas- 273 pusi. kaina $3-

PASKUTINIS POSĖDIS.
Juozo Audėno atsiminimai,

j 227 osl., kaina........... $4.00
!
' TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sL, kai-

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, J uozo Strolios ido- 

: mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

i SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 ps’., 
kaina ...............................$2,

PER GIEDRĄ IR AUD- 

ri.bilais labai geru kursu Jy RĄ, Mykole Vaitkaus atbi- 
PiLNA GARANTIJA minimų (1909-19181 IV to

mas, 272 psl., kaina kietais 
viršeliai^ ................... $3.75,

LABAI GREITAS 
i PRISTATYMA«
Ceri ifikatai pristatomi 
jūsų giminiu mimus 
maždaug per 3 savaites.
Už specialųjį rubli yra 

' imama $2.80
Jokiu primokėjimu! 

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS ( ORP. 

125 East 23cd Street 
Fifth Fluor 

New York, N.Y. 10010 
Tei. 982-1530 

LABAI SV ARBU!

A U TOMO Bj L ( A I
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJŲ M ODELEI Ų

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina............$3,812.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina............$4.365.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAG0N

Milžinų rungtynės, Myfco*
lo Vaitkaus atsiminimų VIII 
temas, 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $ 

i • kietais $3.50.
99.00,

, To paties autoriaus tomas 
’j VI kietais viršeliais $3.75,

minkštais $2.50.

2VI1G5NIS Į PRAEITI,
K- Žuko, 

•na
476 ps kai-

$5

KONTRŽVALGYBA LIE- 
iTUVGJE, Jono Budrio at- 

; siminimai. 224 psl.. kaina 
į $2.50.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 461 ps:.. kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2 00

i Jaunystės atsiminimai, pa
rašė \ ladas Rožėta. 999 psl.,

MYKOLO KRUPAVI
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
psl., kaina $10.00. 
įrišta, kaina $4.00.

i NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 

j TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

jpolo Skipičio, 440 puslapiu, 
i kaina ................................$5,
’ NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi- 

, nimų Ii tomas. 476 psl., kai- 
! na $7.00.

Nuo krivūlės iki raketos,

Lietuvos paštininkų atsimi
nimai. redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina —

L\port model 
MOSKVITCH 412 IE
Kaina............$3.802.00
MOSKVITCH 408 IE
Kaina............$3.55! .00
Z A POPO2 ETS Z AZ 96S
Kaina ............ 2.435.00
Visos kainos JAV dol.
Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRAB12IAI
Lanl-.ytojams iš SSSR
Mes turime šito biznio 21 
metu putyrima ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

esą iki 142 cm. Sudavijos žirgy-i Laisvoje ir nepriklauso-!1
moję Lietuvoje buvo du žir-J 
gvnai. Žemaičiu veislės ark- 
lių žirgynas buvo Plungėje 
Įsteigtas 1922 m., paskui 
perkkeltas i Gruzdžius, o 
kavalerijos žirgynas buvo i- 

Kedainin

minimu 
nepriklausom} 

kovas ir nepriklausomos Lietu
j Vilniaus žirgynas Riešėje, ginami ir tobulinami žemai-‘žirgyne auginami Hanove- 
: Sudavijos ir Žagarės žirgv- U'ų veislės arkliai, jie esą į no veislės ir sunkieji Lietu-; steigtas 1935 m. 

vos gyvenimo pirmuosins metus, j nau sustambinami ir iškeliami j vos arkliai. j dvare
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Maikio sa Tęva

1974 M. KALENDORIAUS 
REIKALU

I
''Keleivio kalendoriaus“!

jJ

Poezijos knygos VLIKO PRAŠYMAS

Palikimas,
! 1974 m. neleisime. Kas už jį :v:; Kirsos iki šiol niekur

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Vyraa demokratas šeimo
je sudaro palankias sąlygas' 

Šių metų liepos pradžioje moters diktatūrai, 
į Europos Saugumo ir Bend- i

poeto Fausto , radarbiavimo Konferenci-;
jos. įvykusios Helsinkyje, 
pirmas aktas, kuriame daly
vavo ir Yliko delegacija bei 
latviai ir estai, pasibaigė.

Lietuviu

ne- TESTAMENTAI
j jau yra sumokėjęs, to įmo-J spausdinti eilėraščiai; jo už- 

kėtąją sumą įrašysime į pre-1 ’a'a* diliais Klausimais ir

— Maiki, praeitą savaitę' džiai. Jo sūnus taip pat bu
tu man kalbėjai apie Rusi-j vo pavadintas rusiška pa
jos razbaininkus. kuriems varde — Koška, lietuviškai 
vadovavo garsusis Stenka būtų katė. Iš Kobylos buvo 
Razinas; jis buvęs jau tiek išvesta Kobylino pavardė, o 
įsigalėjęs, kad norėjęs pa
imti Maskvą ir apsiskelbti;
Rusijos caru. Pasakyk, ar
buvo ir daugiau tokių? 1 mo sūnus jau buvo Romano-

• vas. Išrinktojo Michailo tė-
— Buvo dar daugiau įsi- vai vadinosi Feodoras ir 

galėjusių, pavyzdžiui, —Pu-ĮKsenia Romanovai. Maskva 
gačiovas
kad aš apie

— Ale as 
Pasakyk, kuo
sus?

numeratą.
Keleivio administracija

«aeooo6euaooQC-x

organizacijos ir 
*»~-i pavieniai asmens rašė savo 

rią spaudai paruošė Stasys, j<raštų vyriausybėms raštus, 
Santvaras. Kuna $6.00. j memorandumus — tiek Lie- 

I tuvos išlaisvinimo klausimu. 
********************************* tiek ir dėl delegacijos narių

kt., 318 puslapių knyga, ku-

Rusijos žemes. Ir bežiūrint 
keliolika Lenkijos valdomų 
miestų. įskaitant svarbią 
Smolensko tvirtovę, atsidū
rė rusų rankose. Ir kai tik 
Lenkija gavo toki smūgį, 
tais pačiais metais ją puolė 
švedai ir nušlavė Lenkijos 
valstybę nuo kojų.. Par-» mokina, stengdanues

areštų. Tie visi dokumentai 
ir raštai turi svarbios isto
rinės reikšmės. Ylikas norė
tų savo bylose turėti visų to
kių raštų ar dokumentų — 
kokia kalba ir kam jie buvo 
ar dar bus rašvti — nuora-

Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį “Kaip su

daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tęs 
tamentų pavyzdžių. Jos kal
ia — $3.00.

GALIMA GAUTI

Keleivio administracijoje 

galima gauti Leono Saba

liūno “Sočiai Democracy in 

Tsarist Lithuania, 1893— 

1904“.
Kaina $1.00.

GAVOME N’BOTĄ SKAI

ČIŲ “NIDOS“ SIENINIO 

NUPLĖŠIAMO SU PASI

SKAITYMAIS KALENDO

RIAUS. KAINA $3.50.

iwtvirun
blokšta šąli pribaigė plėšti! d savo įsitikinimą, cituoja pri

lyginimą apie turtingą žmogų 
ir Lozorių. 1 iesa. kad šitamerusai. Ir kai lenkai paprašė 

i usus tartis dėl taikos, ca
ras Aleksiejus pareikalavo, 
kad jam būtų atiduota visa

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOJ*

Tęsinys 11
Turtingas žmogus pragare
Kurie yra įsitikinę, kad grai

ku žodis hades Naujajame Tes
tamente yra vieta kankinimo, o
ne mirties ir nesąmoningumo j Vlikui svarbu turėti ir 
tovis, kaip kad biblija aiškiai . , , .!svetimos spaudos konferen

cijos aprašymai, kur yra mi
nimas Pabaltijo valstybių 
klausimas ar pabaltiečiu de-prilvginime žodis pragaras yra t .. . ,

Išv erstas iš graiku zodzm hades; į legaci įos Helsinkyje buvi- 
bet atsargus ir be prietarų da į nias. be to. ir visais kitais

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00. 
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje.

Lietuvos kunigaikštija. Betį kur rašoma apie
'Lenkijos (ir Lietuvos) lai-1 mai naudoti šitą prilyginimą į-
1 mei. Aleksiejus susiginčijo! rodymui, kad gene. i i po mirties ’ a i t • i-i* nueina i laimės viela, o piKtiejisU Švedijos. kaialiumi de Įjej<a pasmerkti nueiti i kanki- 
• grobio. Negalint susitaiky- nįmo vieta. ,
i ti, Aleksiejus 1656 metaisj Prof. Ben. \Vilson savo anglis-; nuo adresu:
' paskelbė Švedijai karą. Iš kameT’EtmE!lant?c Suj VI IKA^
to kai0 tikėtųsi (liclčliu Čia- j damas, k*ad hades nereiškia kan- •

! lykų, tačiau dangus nesu-' kinimo vietos, nusistebėjo, ne-į 
tokio prily

do išrašą..
. " į paauouamas minu. Kad gal tas! 

švedams pralaimėjo aplink ' prilyginimas buvo tik įtarpa, o 
Rvga. Lenkija tuo tarpu at- ne tikroji Šv. Rašto dalis. Ar tai;

tiesa, mes negalime pasakyti, 
bet žiūrint į tą aprašymą pri- • 
lyginimo prasmės šviesoje, rai
dinėje prasmėje, rodos. kad nėra . . . .
jokio reikalo aliejoti jo auteli- 1 priklausomoje Lietuvoje,, 
tiškumu. Norint turėti mintyje parašė dr. Stasys Jankaus- 

prilyginimo smulkmenas, i , 33g j Raina Oo ■
patariame atidžiai perskai- j ’ 1 ;
minėtąjį aprašymą, kaip jį 1 . _ į

4.-1 , randame Luko 16:19-151. Vardai ir veidai musų kul-ja tęsė kovą toliau. Ši kova .,-ros istorijoje (Nuo Mažvy.
užsitęsė b metus, ir Lenkija. jeį paraidinis. tai keistas ](|o j]..j Skvirecko), parašė 
laimėjo daugiau, negu į-usai. Paga| vi,lur.nH,„„sc dvasi , Stasys Yla, 34 5 psl., kaina 
Jai atiteko V itebskas, Poloc- ninku išrastą nupasakojimą.

n.a, Į r ’’
raštas. Naujasis 

verstas iš grai- 
! kų kalbos. 635 psl., kaina —

griuvo. Dorpatą ir Pskovą galėdamas suprasti tok 
. . -- - , , j - ginimo ir dėl to pndejirusai atsiėmė, bet daugiau_ *ul.KHlamas n^į. kad

Lietuva.
Todėl. ka< tik turite tuos

klausimus liečiančios me- 
’ d/iagos. malonėkite atsiųsti 

su:
29 W 9t..

New York, N.Y. 10°’9 
(E)

sigavo, susitvarkė ir pasida
rė rusams pavojingesnė, ne
gu Švedija. Kadangi kariau
ti su abiem rusai negalėjo,

Ka tik gaveme
Veterinarinė medicina ne-

— Jis buv 
ninkas, tarnav

u. pį*u*;JU padarė taiką su Lenkija ir 
plėšikauti. Kaip n Stenka £verįįja jr vengė nauju karu.
Razmas, jis steke paimti Jfe mir? J645 metu 12 
Maskvą, atsisėsti į caro sos- j- n

tą, valdyti visą Rusiją. Bet
valdžia paskyrė didelį atly-, _ O kas atsitiko, kai jis 
ginimą už jo galvą, ir atsi- mirė?, 
rado jo paties kompanijoj
išdavikų, kurie nuvežė jį — Jo įpėdiniu buvo jo t
Maskvon, ir tenai jis buvo sūnus Aleksiejus; bet, bū- r eodoias Il,I\ana& V,į

pakartas. 1 damas po tėvo mirties dar J0*1!3, T ,?aS y^ysis ir
1 jaunutis vaikas, jis buvo ati-, Kotryna I. Bet apie juos jau

— O kada razbaininkų duotas bajoro Morozovo; lsskyrus Uk Petią
gadynė Rusijoj pasibaigė? globai. Kaip globėjas, Mo-j J,/1-1?. , Ple,j- -alesirne Pa"

, rozovas buvo gana išmintin-j na^etl Kitą kaitą. tėve. 
Anarchijos laikai pasi- gas vvras ir nepriešingas 

baigė, tėve, kai 1613 metais, Vakarų idėjoms. * Užsienio 
Rusijos bajorų seimas išrin-'
ko caru Michailą Romano-(tykių su kaimynais; su 
va. nuo kurio prasidėjo ir vi-»Rjja sustiprino taikos šutai

aikštėje, nove-
Juozas Švaistas.,»
kaina minkštais 

$5, kietais—$5.75/
NuzmogintieJi, Vilniaus ir 63

, kad jis valgydavo trupinius, ku- j Seinų krašto lietuvių išgyve- 
rie nukrisdavo nuo turtingojo , njmaj jenRų okupacijos me-j

tais; parašė Petras Česnulis,. 
256 psl.. kaina $5.00. j 

!

mergaitės buvo sveikos, o 2 mai dorą žmogų, kuris buvo nu-1 
berniukai ligoti. Taip pasi- skurd?s ir aPlek?s votimis ir, 
baigė pirmojo caro Romano
vo valdžia. ’ stalo ir kad šunvs laižvdav*

į jo votis. Apie turtuolį gi pasa- 
— O kas buvo. kai jis mi-! k-vta dk dek. kad jis gerai pu 

i rė, Maiki? j valgydavo ir apsivilkdavo gerais 
1 drabužiais ir leisdavo beturčiu. 

Po jo mirties buvo dar, gulėti prie jo vartų.
Prilyginime nėra pasakyta 1

— Olrait. Maiki, 
bus, kaip tu sakai.

tegul
Žinai.politikoj laikėsi taikiu san- - . 4.- rz ,1 •’ - man rupi musų tautiete Kot-

sa Romanovų dinastija Ru-t įj jr vengė nesutikimu su 
sijoje. Su ta pavarde yra į Turkija. Krašto viduje s‘ten- 
surišta Įdomi legenda, tėve.

— Kokia legenda?

j ryna. ką, atsisėdus i Petro 
1 j Didžiojo sostą, parodė Šve

gėsi palengvinti žmonių gy
venimą, suvaržydamas sve- 
timšalių pirklių privilegijas.

— Sakoma, kati ji yra ki- Bet 1648 metais Morozovas
lusi iš Kobylos. lietuviškai Pa-''i>ten.trė jaunąjį vatą ap
tariant - iš kumelės. ,su bajoraite Mari-,

ja Miloslavskaja, ir paskui1
— O kaip tas galėtų bū-! l)ats ve(^ Jos seseri Oną.j

ti? " j Miloslavskiai buvo galingi.?
i bet labai savanaudiški bajo-;

— Taip rašo, tėve, rimta rai. Ir Maskvoj prieš juos ki- J 
Encyclopaedia Britanica. Ji 1° maistas. Sekdami Mask-. 
sako. kad 1353 metais iš; va, sukilo ir kitų miestų gy-į 
Prūsų atvykęs kažkoks And-1, ventojai. Riaušės apėmė, 
rei Kobyla ir įstojęs vieno! Pskovą ir Novgorodą. \al-J

I dijos karaliui špygą.

imkit ir skaitvkir

Kipro Bieiinfe

knygą

tižia negalėjo atsilaikyti ir 
buvo priversta patenkinti 

— O kokios jis buvo tau-' vi^us sukilėlių reikalavimus, tos vergų stovyklos, kuriose

kunigaiksčio tarnybon.

t.vbės?

— Sprendžiant iš jo

1653 metais prasidėjo su
kuri 

po karo

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠLMTJ DOLERIŲ

PasinaudoKite paskutine gera proga įsigyti visas 4Dievas šiandien, Krikščio
nis gvvenime knygų nr. 9 . . T - . , , T

parašė kun Jonas' knY£as’ kurias paraše Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
A _ . • T-?i x-fcl i nl’mnn 7 w» <-» « L? i z-v 1 i *"» I o •kaina

ncra . t" j leidinys,kad sergantysis vargšas po nnr ! ~ , ouo i
ties nuėjo į dangų, tik pasakyta t ' ’U-aUSkas, zoo psl., 
kad angelai nunešė jį į ”Abrao į $6.06.
mo prieglobstį“. Jei tai būti; į _ , .. .
pažodinis įvykis, tai turėtumėn ; Napoleonas, Baltija, Ame-
suprasti. kad nėra vilties dėl ki ' rika, parašė Vincas Trumpa, 
tų gauti parašų palaiminirn; [251 psl., įrišta, kaina $6.00. 
dėl to. kad Abraomo pneglobs |
tyje galėjo būti gana vietos tii ! Parkas anapus gatvės,— 
dėl vieno sergančio pavargėlio | j»ernjjuota apysaka jauni-
manytumėm, kad Abraomo prie įmui; parašė Danutė Brazytė- 
glotetis yra dangus sirabojtr Iiind„kienė 156 psL kaina 
o vargšas perstato tuos. kuri. | -m 1
yra tinkami nueiti į dangų, tai į— $3.00.
reikštu, kad, norint pasidaryti, »,_ •• •
tinkamu nueiti į dangų, būtinai J Užkandis, pasakojima , 
reikia prieš mirtį tapti pavargę i parašė Jurgis Jankus, 216 
'iais ir būtinai pilnais vočių. ns] , 7ajn a$4.50.
taip. kad net šunys ateitų ir lai 
žytų mūsų žaizdas.

Žiūrėdami į šį prilyginimą 
tradicinės teologijos žvilgsniu, 
turime dar kitų nesutikimų 
Faktiškai jame nėra nieko pa
sakyta. kas sutiktų su teorija, 
kad krikščioniški tikėtojai nu 
eina į dangų, kai jie numiršta, 
ir kad netikėliai nueina į kanki
nimo vietą. Vier.as dalykas, ku
ri dvasininkai pasigriebė iš pri

Taikos rytas, novelių rin
kinys (15 novelių), parašė 
Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai
na $4.00, kietais viršeliais— 
$4.65.

Po angelų sparnai*, nove
lių rinkinys (25 novelės), 
parašė Alė Rūta, 191 psl., 
kaina $4.00, kietais virše-

ERORO IR VERGI JO’

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA , r.p.ez no.miliutą. ,.i« c.- f -- a.
į kimas. kad turaiolis po mirtie-į į ‘

Joje smulkiai aprašyti I pateko į kančią liepsnose. O ką I psI-> didelio formato, 
. * 'gi Jėzus reiškė, pasakydamas ši-! įrišta, kaina $15.00bolševikinio teroro sistema i toki keista prilvginima? ai____

lyginimo, norėdami patvirtinti liais —$4.65.
Dievą nupeikiantį pasakojimai Mūsų piaeities beieškant, 

, apie kankinimą, yra tai pareiš-į -- a , Gedo-midas 
, kimas. kad turtuolis po mirties U _g ‘ e LeSlO as oengaufias, 

aprašyti j pateko į kančią liepsnose. O ką , 35 i
prilyginimą'

Kas domitės Tiesa, mes pri
Abraomas ir sūnūs, pre

mijuotas romanas, parašė
kertėjo
broliai

ir žuvo musų 
seserys, giminės ir

, mišimai ir Lenkijoje, 
var- dar visa kraujavo pi

do ir pavardės, jis galėjo bū- su kazokais. Šitie sumišimai (jraU2ai. Knygos kaina _
ti rusas, nes Andrei ir Ko- padrąsino carą Aleksiejų at-
byla yra nišų kalbos žo- ^iimti iš I.onkijos senąsias 75 centai. ___________

siųsim veltui sjiuudos. Kreipk’- j Aloyzas Baronas. 206 psl., 1
tės šiuo adresu

Lithoanian Bible Sludents, 
212 E. 3rd Street,

Spring Valhy. III. 61362.
($keioiTn?.s)

į kaina $4.50,
Sunkiausiu keliu, roma

nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieri viršeliai, kai- 

! na $5.00.

Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa- 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša 
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečiu darbo stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

KELEIVIO 
prenumerata-gera

dovana
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BALYS SRUOGA

Giesme apie Gediminą
(Tęsinys)

VERKELIS

Kunigaikšti, kol kariai 
Briedi keps ir midų ruoš,
Meski aki apdairiai 
Šioj pakalnėj ir kalnuos.
Čia iš pat dienų mažų 
Aš klajojau tarp beržų,
Gp šiais gainiojau, lapes 
i'o siūbuojančias tankmes.
Kunigaikšti, tu patsai 
I. pasauly keliavai,
Vi b daug gražių matei...
Bet gražesnę ar radai 
Tu pasauly plačiame 
Už gimtinę mano šią?

GEDIMINAS

Mielas vade, čia Neris 
Kaip mergautinė viltis 
Ritina melsvas bangas...
Bet upelis koks anas,
Kur prasimuša pro kalną,
Ąžuolu šaknis skalauna 
Ir pasineria Nery 
Tartum motinos glėby?

VERKELIS

Kunigaikšti, tai V i 1 n e 1 ėu 
Taip vadinas ta upelė.
Kur ji bėga, vinguriuojąs,
Ten lakštingalos buriuojąs, —
Čiulba ulba, suokia gieda,
Pr?s i gjausdamos prie žiedo,
Supdamos lopšy šakų,
Švilpia tūkstančiais balsų...

GEDIMINAS

IŠ tiesų, meilingas vade,
As džiaugiuos, šią vietą radęs!
Tavo tėviškėj gimtoj 
Atsikvėpsime puotoj, —
Te dievai dausų šalies 
Mūsų džiaugsmui pavydės!
Ir kad vaišės būtų gausios —
D v; lą taurą, tą, didžiausią,
Kur, nepaisydams pavojų,
Savo rankom sumedžiojau, —
Atiduodu puotai šiai.
Pasžstiprinkit, draugai!

KARIAI

Tegyvuoja, tegu žydi 
Kunigaikštis mūsų didis!
Te per amžius mus gaivina 
Kunigaikštis Gediminas!
VI.

Kunigaikštis su kariais 
Linksmas. spindintis, šviesus,
Lyg erelis išdidus

Su šauniaisiais sakalais 
Kaino ošiančioj aikštelėj 
Palei laužą puotą kelia.
Laužas traška ir liepsnoja,
Žiežirbos žiupsniais lekioja 
Lig nusvirusių beržų,
Lig v iršūnių ąžuolų.
Tauras čirškia, tauras kepa...
Spirgančios taurienos kvapą, — 
Maloniausiąjį gardėsį, —
Ąžuolų linksmam pavėsy 
Jaučia, uodžia karžygiai,
Laukia kepsnio nekantriai,
Lyg jį šimtą metų ruoštų!
Bet kvapai taurienos lepūs 
Sako jau. kad ji iškepus...
Mielo kepsnio gerą pluoštą 
Atsirėžęs, Gediminas 
Savo karžygiams dalina 
Ir, prieidamas prie kario,
Kiekvienam žodelį taria.

Rūta Lee Bostone

X

matyti, ir pasveikinti visus 
Bostono lietuvius.

Iš Bostono ji išvyko į Phi- 
ladephiją, iš ten jai reikėjo 
skubėti į Los Angeles, kur 
ji turėjo būti aktoriaus Bob 
Hope kažkam ruoštame po-, 
kyly. Iš ten. sakėsi, turėsian-' 
ti skristi įTexasą, vėliau dar 
kažkur ir t.t.

Teises patarimai

Ta proga galima pažymė
ti, kad Rūta ne tik vaidina 
filmuose, televizijoje ir te
atruose, bet ji aktyviai dir- 

kad į ba ir įvairiose lapdaros bei
Rūta Lee tai filmų ir televi- 'kitokiose organizacijose. Ji __ __ x.........
rijos aktorė Rūta Kilmony- yra Los Angeles miesto ap- j vaj^ nutarė padėti 
ė. kuri, tapusi aktore, dėl

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teise 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendr« 
mtormacinio pobūdžio. Klausimus ir st 
sakymus spausdinsime šiame 
Lai&ke reikia pažymėti, kad esate Keleivi 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog ii**® 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law, 

Boston Five Building 
ĮSUS Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

tvirtai sutaisyti. Juk savinin 
ko pareiga žiūrėti, kad Įran
kiai ir pastovai būtų saugūs, 

miien • Be to, tikrai žinome, kai 
až ti kaimynas turi "homeow

Patogumo savo pavardę pa- ji vienintelė moteris 40 as-j kad nesutiktų; "?r’s policy“, reiškia, drau
* * 1 -------- n------- • t * t j t dimo kompanija, o ne kai

mynas mokėtų.
man atrodė nepakankamai 
gerai sudėti ir pavojingi.

Nereikia aiškinti,
Klausimas

Alano vyras prie*š mano

linkos taršos komisionierė. > kaimynui Jo namus dažvti.i

I
ROMANAI

keitė’ i I ee, bet‘vardą pasi- menų ekonominėje Los An 
’iko ieltuviška ir juodi- gėlės taryboje, kuri rūpina

į nes pašto v ai (scaffold), ku-
: i riuos pastatė pats kaimynas,

si, kaip paskatinti kurtis ta-, man atro(jėIžiuojasi. . - -
f me mieste pramonininkus ir 

J Bostoną ji buvo trum-’ prekybininkus. Ji jau tre
kam atvykusi, kaip Sarah cius metus vadovauja Holly-J Kaimynas kuris irgi yra 
oventrv bendrovės amba-, vvoodo aktoiių gmpei, ku-. lietuviu kilmės, mums vra 

ladorė. Čia ji turėjo pasikal-. rios renginių pelnas skiria-, padėies stogą taisyti, tad
bėjimų su radijo ir televizi-. mas psichiškai atsilikusiųjų VVrui buvo' nepatogu atsi-i Pra?au ,mataiti ar nerei 
jos atstovais, pasikvietė į pagalbai. Be jos neapsieina1 sakvti riasau patarti ai neiei
vi- - t- c • -k J’noi nrmitrime u™;™ sdKyu. ketų kito advokato pasnes-lidziausia Bostone viešbuti n^i Draugijos kovai su ve-' . .? . . . , *

ziu, nei Širdies fondo vajai, t Stovėdamas ant tų pašto- ąimqnn?£
Ji talkina ir lietuvių organi-, vų, prie kurių kaimynas dari
zacijoms. žodžiu, mūsų Rū- buvo pastatęs savo kopėčias,1 
ta yra ne tik gera aktorė Į mano vyras pajuto, kad len-i 
bet ir nuoširdi visuomeni- tos lūžta, griebėsi už kopė- 
ninkė

Kodėl mums negauti kom
pensacijos už tokį skaudų į- 
vvkį, dėl kurio patekome 
tikra bėdą ir daug išlaidų 
turėjome ir dar tebeturime?

ešbutį
šheraton Boston ir spaudos 
itstovų. Nebuvo pamirštas 
r Kolei. is.

Jo atstovas buvo sutiktas 
aip, lyg tai būtų seniai sė
liai gerai pažįstamas drau
gas. Pasibučiuota, kaip tėvo 
su labai seniai matyta (luk
terimi.

Didelio džiaugsmo jai su
teikė parodyti du šio pava
sario Keleivio numeriai, ku
kiuose buvo išspausdinta 
Rūtos, tada kelelių metų 
mergaitės, nuotrauka, pra
šant skaitytojus spėti, kas 
ta mergaitė yra, ir vėliau 

j pranešta, kiek Įspėjo teisin
gai ir kiek neteisingai. Rū- 
La tuos numerius rodė kl
ieni. nuoširdžiai kvatoda-
nosi skaitydama.

Rūta Lee apsidžiaugė, kad 
Tostone ją dar nevienas at
simena. kai ji čia, būdama 
bir maža mergvtė, atvvku-
i iš Montrealio i svečius, ke

kartus šoko Onos Ivaš- 
tautinių šokių vaka- 

u programoje ir visus ste- 
taentu.

is
kienes

kino savo

Atsakymas

Nukentėjęs

"Ak. ta ponia Ivaškienė! 
Kai ją sutiksi, apkabink ir 
abučiuok“, kalbėjo Rūta.

Toli m esn iam e pokalbyje 
•užinota, kad ji atvyko ne- 
°niai baigusi sezoną vai-Į

Sėkmės jai ir ateityje!
J. V.

(įų, bet kopėčios jo nesulai-
kė. ir jis krito nuo 8 pėdų- Manau, kad Tamstų ad 
aukščio ir smarkiai susižei-! vokatas bus apsvarstęs visas 

; dė: rankos kaulas įlūžo, ko-,! aplinkybes, prieš Tamstoms j 
! jos raumenys pasitempė, ir, pareikšdamas savo nuomo-'

I Sunkiausiu keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

Agonija, romanas, antra
skyriuj* i ,aida, parašė J. Gliaudą, 406 
ic..uiv. osl.. kaina $5.00.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl., kaina $4.50.

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Jinzas, 303 psl., kieti virše- 
iai. kaina $0.00.

Vytautas Alantas, AMŽI
NAS LIETUVIS. I dalis, 412 
osl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
114 psl., karna minkštais 
viršeliais $6.00, kietais — 
>6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, L torinis roma
ms, I dalis. 405 psl., kaina 
ninkštais virbeliais $5.00.

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro

manas, 234 psl.. kaina $4.50
Pranas Naujokaitis, PA

SISĖJAU ŽALIĄ ROTĄ, 
32 psl., kaina $4.00.

Birute Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
oremij'uotas romanas, 237 
osl., kaina $5 00.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA. romanas 
š knygnešio kun. M. Sida- 
avičmne senimo. 233 psl.. 

kaina $2.50.
Aitvarai ir giria, Jurgio 

Gliaudąs romanas iš partiza
nu veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

Vėjas lekia ’yguma, romą.
parašė Aloyzas Baro-

nę galimo ieškinio reikalu.i be to, gan smarkiai sužalo 
jO veidą.

Bylai laimėti, jei prisiei
tų kreiptis teisman, reikėtų nas-

tęs ligoninėje. Po to negalė- įrodyti, kad Tamstų kaimy-i nas- kaina $4.00. 
jo grižti darban keturis ir nas buvo "negligent“ (neat-i 
pusę mėnesių. Nors mes tu-! sargus) Tamstos vyro at- = 
i ėjome šiokį toki draudimą, j žvilgiu. Be to, jei antroji pu-: 
bet iš S0 dolerių vargiai pra- - sė teigtų, kad Tamstos vyras 
gyvensi, o visokių išlaidų savo paties elgesiu prisidėjo 

nisteriais, rodos, baigėsi ir dar prisidėjo dėl vyro nelai--prie akcidento Įvykimo, rei-! 
pasibaigė. Komisija išaiški- mės. Į ketų tada įrodyti, kad jis,1

į Tamstos vyras, elgėsi "at- 
Nuejome pasikalbėti su į sargiai“, atseit, kad nebuvo 

advokatu, nes mums atrodė, i iš jo pusės "contributorv šai, J. Januškio atsiminimai, 
kad turėtume teisę gauti negligence“. ~ 127 psl., kaina $2.00.
komnensaciją iš kaimyno al
io draudimo kompanijos,; Be to. kita pusė dar galėtų Stepono Strazdo eilėraš- 
nes jo kaltė, kad taip atsiti- pateikti antra argumentą: čiai, 159 psl. kaina $2.50. 

Advokatas mums afški-. būtent. kad Tamstos vyras

Jos Didenybės 
lytinėje 

tarnyboje
Britų skandalas su prosti

tutes lankiusiais lordais mi-

no. kad krašto saugumui tuo 
nebuvo pakenkta, ministe- 
riais i tų vietas buvo paskir
ti kiti žmonės, ir viskas ap
tilo. Deja. ne visiškai. Reika
las dabar pradeda kilti Į pa
viršių kitu kampu, bet tai 
nieko bendra neturi su lor
dais.

Vvras išgulėjo tris savai-

12 knygų už $2
Atsitiktinio kareivio užra

Prostitutė Norma Levy, 
kurią lankydavo buvęs karo ; 
aviacijos ministeris lordas, 

j Lambtonas, dabar nutarė 
parašyti atsiminimus, kurie, 
sako, spalio mėnesi jau. turi.
Easirodyti. Ji pati,' tur būt. nieko nepriteistu. 
neraštinga, tai bendraauto-i
rium pasikvietė gerą žurna-. f.;lknn,p advokatni,

KO. ________

na. kad greičiausiai nieko • žinojo, kad pastovai buvo Murklys, apysaka vaikam, 
negausime, nes niekas ne- naminiu būdu padaryti jrįParaše Antanas Giedrius,

4.~ i • • j įid ‘Y 1YI54 loO 1)^1., Ivdllld »5l.o0e
verte kaimynui padėti, o vy- ivzuama- 1 ’
ras pa‘s. girdi, tai padaręs j S1S iais naudotis, "sutiko su-

ofsavo laisvu noru ir kad kai-1 rizikuoti“ (assumption 
mvnas mums negarantavęs, ri’sk). 
t-prl pjovai ^erai pastatv-! Tr . , x .
t;. Tortėi ea„. teismas mum Ra'!? matote’ rTkalaS, "V 

ra toks paprastas, kaip 
Tamstos manote. Advoka
tas, matyti, priėjo išvadą 
kad Tamstų atveju toks ki- 

pusės galimas argumen- 
turėtų faktiško pagrindo, 

ir todėl jis Tamstoms pasa- 
. į kė, kad Tamstų ieškinys 

; Vienas parlamentaras pasi- greičiausiai būtu atmestas.

kad
KeniėV , °h Į vv!,)5' ’Putiko p“adeu ’manv-, fka<

•Guys an„ Polis“ pastaty-1 ^mas. kad pastovai geri ir,^
nuošė WaiTene. Daytone >r| denybės lytinėje ta™yboje“/
"’olumbus miestuose: kadį ir Levy ten atskleis, kad Bri- į
•umpas buvimas Bostone tani jos užsienio reikalų mi-įsakė vis dėIto fjkeisiąS tą

nisterija turi Mr. \\ hite-, ĮJnusjma parlamente. Bet ir 
. . .., ... . . x. housę“ vadinamą pareigūną
ad ji tegiin jusi nuvykti pas, kurdg įvažiavusiems užsie- 
lanę ir Jurgi Bumilas. ten nk) kraštų diplomatams i:

eleido jai aplankvti visų 
avo giminiu ir pažįstamų,

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Micbel- 
-onas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybe apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
<un. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

Ar laivo visuotinis tvanas,
>4 psi., kaina 25 centai.

f

Žinoma, kitas advokatas 
į jis neneigia, kad taip yra arįgajėtų būti kitokios nuomo- 
! gali būti. Priešingai, jis net. n£S bį niekas negalėtų iš 

- pasakoja atsitikimą. kai į anksto pasakyti, katras iš jų 
PaI‘ei- karta atvažiavo vieno Pietų' numatė rezultata 

amna Srazmckiene, kurią gūnams parūpina prostitu- į Ame,įkos krašto parlamen-
i atsikvietė iš Lietuvos. (Be čių. Jis žino, kurios nepavo-j tapa delegacija, ji buvo nu- 
os. Būta su dideliu vargu' jingos krašto saugumui, itg 7abenfa apžiūrėti Oksfordo 
'tsikvietė ir savo senelę' įytojaus diena atlikiKonv ■ pa..-kuj i 1 eamingtona. ir jau 
dud\iką Kamandulienę, i pareigas sumoka atkginhną f buvo vakaras, ir svečiai pra- 
uri mirė Los Angeles). į (30-40 svarų). įdėjo palydovą klausinėti:

Rūta prašė atsiprašyti Užsienio reikalų ministe- Pasirodo. Prancūzijos už- 
>er keleivi tuos. su kuriais rija atsisakė del to. naujo Į sienio rejka,u ministel.iia ir. 
i neturėjo galimybės pasi- skandalo ką nors aiškintu - - . . i

lasimaijti su savo teta An-,kkokjemg aukštjem jy
teisingai..

Dėl fakto, kad kaimynas 
turi draudimą, jis būtų svar
bus tik tuo atveju, jei kai
mynas bylą pralaimėtų.

Draudimo bendrovės ne
turi jokios pareigos mokėti 
pinigus, neirodžius, kad ju

Ir, apvaikščiojęs visus 
Savo karžygius narsius, 
Gediminas pirmas kelia 
Sunkiąją midaus taurelę, - 
Tauro ragą kaip puodynę, 
Žodį tardamas auksinį:

(Bus daugiau)

u
Žemaitės raštai karės me-
, 126 psi., kaina 50 centų.

ei turi savo gai-sią tarpinin- apdraustasis buvo "kaltas 
ke tokiems reikalams tvar-

i kyti — madamą Claude.

Jonas Gvardijonas

LIETUVOS ŽEMĖLAPIA

Turime Lietuvos žemėta 
pių už 50 centų, už $2.5' j 

(sulankstomas) 1

Patarčiau Tamstoms pasi- 
1 kalbėti su tuo pačiu advoka
tu. Gal jis bus tos nuomo
nės, kad vertėtų pasikalbėti 
su pačia draudimo kompa
nija. Kartais tokių pasikal
bėjimų ir derybų rezultatas 
yra abiem pusėm priimtinas

Eilės ir straipsniui. 95 psl. 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
>sl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religi ja, E.
/andervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo 
>radai, (S Kairio įvadas), 

‘»4 psl.. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko- 
nunizmas (K. Kauskio), 47 
įsi., kaina 25 centai

AtsKirai sudėjus, ju kaina 
$11.40, bet visos kartu par - 

i duodamos u2 $2.

sZ -
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Vietinės žinios
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJ1MAS-KONCERTAS

Rugsėjo 30 d. rengiamas 
Tautos šventės minėjimas. 
Tai yra nukelta rugsėjo 8 d. 
šventė. Jo programoje:

Aukos Vasario Šešioliktos

gimnazijai
i
Į Rugsėjo 15 d. suėjo 21 
i metai, kai Bostone veikia 
Vasario 16 gimnazijai remti 

J būrelis Nr. 120. Būrelis iš- 
BostonoLB Kultūros Klubo! laiko vieną tos gimnazijos 

mokinį. Per tą laiką iš bū-
susirinkimas relio narių ir kitų tos gim

nazijos geradarių surinkta

10 vai. ryto —iškilmingos šių dienų tarptautinės teisės 
pamaldos šv. Petro lietuvių šviesoje“ ši šeštadienį, rug-

19/3-74 metų Kultūros,.................................. ,,, , , i ir gimnazijai pasiusta to08klubo sezonas pradedamas . _ , , . .J 1, T) • iz„,i «, 45 doleriai, pi oi. Broniaus Kaslo pa
skaita ''Lietuvos problema

parapijos bažnyčioje So. 
Bostone;

3 vai. popiet — So. Bos
tono Lietuvių Pil. draugijos 
auditorijoje iškilmingas mi
nėjimas, kuriame kalbės 
Lietuvos generalinis konsu
lą* iš New Yorko Anicetas 
Simutis.

sėjo 22 d., 7:30 vai. vak. 
1 arptautinio Instituto patal
pose, 287 Commonvvealth 
Avė., Bostone.

Šiuo metu rengiamasi pra
dėti statyti berniukam bend
rabutį (mergaitėm jau pa
statytas). Tam tikslui gim
nazijai reikalinga skubi pa 
rama. šiomis dienomis tam

ve., Dostone. . . tikslui jau paaukojo A. Gri-
Klubo valdyba maloniai Į galiūnas 25 dolerius, 

kviečia visuomenę šiame Į
pirmajame naujo sezono, Aukas priima Keleivi/ 
susirinkime gausiai daly-Jac min. St. Griežė-Jurgelevi- 

i vauti. į čius, 636 E. Broadvvay. So
Po paskaitos — tradicinė į Boston, Mass. 02127. 

Prelegento temą: "Lietu- kavutė ir laisvi pašnekesiai..1
vą vakar, šiandien ir rytoj“. šiam sezonui į Kultūros Į
Paskaita truks 
valandos.

Koncertinę dalį atliks so
listė Daiva Mongirdaitė, a- 
komponuojant kompozito
riui Jeronimui Kačinskui.

Toliau bus linksmoji dalis 
su baru, bufetu ir šokiais.

Gautas šio parengimo pel
nas skiriamas lituanistiniam

apie pusę klubo valdybą yra pakvies-, 
I ti: Ina Nenortienė. Aušra' 
Petronienė. Aušra Kubiliū-'

Vilnius Kultūriniame 

subatvakary

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 dienu (Vilniuje—5. Kaune—1, Rygoje—2. Taline—ir' 

Helsinkyje—3) 

kaina nuo $675.00

Vykstantiems iš Chicagos $100 ir iš lietinio >«.•; .: ugiau 

Jungtis prie grupių galinu Boston e arta X < \ Y , r k t 

Dar yra vietos šiose grupėse:

Spalio 3
tr
Gruodžio 21

GRUPĖJE DAIAV1V SKAlt ILS RIBOTAS — 
NESIVĖl.l okite:

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu ki ipk'ės i’

TRANS.ATLANTK TRAVEL SFR\ h E

South Boston. Mass. 02527 
393 West Broaduay 
Telefonas: 268-8764

Savininkė. Aldona Adomonienei

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICII OIL COMPANY

130 Safford Street

Wollaston, M; ss. 02170 
Tel. 472-20S6

<»•■ ht.ut

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI 
Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo Įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

tė, Algis Makaitis ir Vytau
tas Žiaugra.

Mirė T. Babuškinaitės-

Vasiliauskienės motina

Ilgai ir sunkiai sirgusi 
Bostone mirė baletininkės 
Tatjanos Babuškinaitės-Va- 
siliauskienės motina Marija.

Rugsėjo 15 d. Bostono 
Kultūriniai subatvakariai 

S pradėjo jau penkioliktuo
sius metus. Dalyvių buvo 
pilna Tautinės S-gos namų5 
salė. Pusės valandos paskai-*, 
tą apie Lietuvos sostinės: 
Vilniaus 650 metų sukaktį j 
skaitė prof. Simas Sužiedė-1 
lis. :švietimui.

Visos organizacijos kvie- Ji palaidota Blue Hills kapi 
čiamos dalyvauti su vėlia- nėse. 
vomis bažnyčioje ir salėje. Tatjanai reikšdami gilią syįįg Ir ši kartą jis vaizdžiai

Gausiai dalyvaudami, at- užuojautą, turim pasigėrėti, papasakojo apie tą miestą, 
liksime tautinę pareigą ir kad ji savo sergančią moti- kuris yra mūsų tautos istori- 
paremsime lituanistinę mo-; ną tokius ilgus metus ir taip.
kyklą.

Jo visuomet idomu klau- j

, nuoširdžiai iki mirties glo-JawPu.° an.® aiin!°
i bojo, kaip tik labai retai bū-; ^e^ini° v ^i m etimųjų 
' na mūsų sumaterialėjusiameį tautą daoai engiančio 
i pasauly. Garbė jai. ir tebū-! PGenimo ^ūjO. sustodamas 
’ nie tai pavyzdys kitiems. ; ilgiau pne seniausiųjų laikų.

. .. į Jonikienė išvyko namo Vilnius vra daug senesnis
P. C. Malinauskas is Cle- _u, ,„..,,1 vplandn Ohio nžnrpnnmp Lilian Jonikiene (Yom- ne£u 6o0 metų. Jo piadziai eando, Ohio, zp e me atvažiavusi savo'jodyti nera lasytų duome-

ravo Kelervį savo draugams .:. o .°inu o nerašvti dano- senesni
Amd Realtv Clevelande motinos Emilijos Sankienes n^’ 0 nerašyti aaug senesni Amu Keaity, Lieveiancle, . , . p:rma(j:eni- • 'nei 650 m. Tikriausia jis ir
net 5-nems metams ir dar. aBia”K- į/ , U gia T ietnvns sostine tano ^nepridėjo 15 dol. priedo senio?° * San Francisco, kur nuo-j Lietm 08 sostlRe taP° anks- 
generolo naujai pypkei ir gyvena su savo vyru Po- čiau negu prieš 650 . Tą su- 
puspadžiams, kad nereikėtų u u' Buvo atvažiavęs ir jos kaktį minime tik dėl to. kad 
ateinančią žiemą pas Zacir- bet jis jau seniau iš- jai įrodyti yra Gedimino
ką klampoti basam. ;

Tai ne dažnas įvykis mū- Tz V-"- r*/?njKa? sei? 
sų spaudos gyvenime. eleivio skaitytojai. Povi-

Ačiū C. Malinauskui

LB Bostono apylinkės 
valdyba

Uolus spaudos rėmėjas

H1GHLIGHTS OF SCAND INA VI A

15 days from $ 309. 00 p’.us air fare —

Denmark, Finland, Sweden, Norway, Ilolland 

Independent VISA FREE CRLTSES to Leningrad, 

Tallinn and Riga.

For Information contact:

®/=Z/\W/7//7
prida of seandinavia

20 Providence Street, Boston, Mass 

Tel.: (617) 482-4952

0*"* * 1 r* 4.1 iO

vyko namo. Į laiškas, rašytas iš Vilniaus
L. ir P. Jonikai yra seni 1323 metais.

- ]as uz ypač mėgsta ir lietuviš- Subatva1 ..rius il siem et
ku-svarią dovaną * rinycą. Būdamas Bosto- tvarko ta pati komisija,

. i ne> b’s visada apsirūpina lie-j riai "vadovauja inž. Roma
Keleivio administracija tuviška rašto kūryba. , Veitas.

So. Bostone —City l’oint 
išnuomojamus l ine i nkste 
kambariu ir \onios butas. Tei- 1 
rautis 55)7 E. Sevenlh St.. II a.. ’ 
So. Bostone.

(3b)

:-in

PARDUODAMAS NAMAS

Dažau ir Taisau
Namus iš lauke ir viduje. 
Lipuau popierius ir laisa-

^isKą, ka pataisyti reikia.
Na.a-tjii Ūk genaa.-sH 

medžiaga
JON \S STARINSKAS 

220 Sa'in Dili Avė. 
Dcrchester, Maaa.

Tel. CO 5-5854

DRALDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
538 Hroaduay 

S«. Boston. Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

oAVAITRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja SKauvlojus apU pasaulinius ir lietuviškuosius 
į\vkius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visu.-, mūsų visuomeniniu-- bei kultūrinius klausinius. 
.Eime rasite Įdomių skaif vlojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema
’ NF”1{IKLAUSCMA LIETCTA“ vra dinamiška?, n ūsų Uk- 
e'vijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvi^i^, nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomų Lietuva.

M et inė prenumerata JAV-se $8.00 
Ad resas;

7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690, (įuehee. CAN ADA

UŽ VIENĄ DOLERI IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MĖNESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmoksimo ’ Iisimok ė«i per 60 mėnesių * Jokių procentų

Viešnia iš Belgijos

Bostone lankėsi Žentą 
Tenisonaitė su savo vyru 
Hellmans. Jie nuolat gyve-j 
na Belgijoje.

Z. Tenisonaifiė-Hellman 
į niderlandų kalbą išvertė)
ir išleido lietuvių poezijos. So. Bostone nebrangiai pir- 
rinkinį. kuris jau išpirktas,* dU(Kjamas-Į.j,, £eįmi, nan,as? ;,p 
ir į lietuvių kalbą išverstą! ;iIdomas ai>xa. 
niderlandų poezijos rinkinį. | Dideli Kambariu, ąžuolinės 
.Ji yra išleidusi ir savos poe- grindys, nauji \ir!uvės ir cont- 
ZIJOS rinkinį. , Kreiptis į savininkus — 69

Bostone ji SU savo vyru:oid Harbor Street. So. Boston, 
buvo sustojusi pas savo jau-' f.me aukšte, 
nystės draugę Bii-utę Mar-‘

, tinkienę.
i Išvyka į Vermonto kalnus

Rugsėjo 23 d. 8 vai. ryto!
nuo So. Bostono Lietuvių Pi-1 Ši radijo programa trans- 
liečių d-jos namų išeina\u-į ,iu°jama penktadieniais iš 

i tobusas į Neringos jaunimo stoties VVBUR 90.9 FM

eroo»- -Z2COCCOCO- •' d- -
”GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Į stovyklą, Vermonte.
!. . Tai bus oficialus šiemet 
| šios stovyklos uždarymas, 
į Atvyks rašytojas Jurgis 
J Jankus ir skaitys savo kūry- 
’ bą.

Autobuso bilieto kaina— 
dol.

į Užsisakyti iš anksto pas 
i O. Ulevičienę, tel. 268-1920.
i PARENGIMŲ
I

t
i 5

WHITE FUEL
CORPORATION, 900 East First St„ Boston, Mass. Tel. 268-4500

KALENDORIUSf
Į Spalio 21 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 

i salėje lietuvių radijo valan- 
■ dos Laisvės
parengimas.

Varpo rudens

Jamaica Plain netoli Frnklin 
parko (Bostone) išnuomojamas 
1 kambarių butas, tik suaugu
siems. Teirautis bet kuriuo me 
tu telefonu: 522-9894.

(37)
IŠNUOMOJAMAS BUTAS ,

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

banga nuo 8:00 iki o:30 vai. ( 
vakaro.

Rugsėjo 21 d. — Lietuvis-? 
kas humoras, blevyzgos ir
satyra.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Racija ' 
Programa Naujoj Anglijo 
A stoties WLYN, 1360 ki 
loeiklų ir iš stoties FM
101.7 mc.» veikia sekmaftie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi?,

! pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magautės pasaka.

Biznio reikalais Kreiptis 
Baltic Florists gebu jr dova 
nų krautuvę. 502 E. 
way,
nas A N 8-0439. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

Broaf 
So. Bostone. Telefo

SLA—jau 80 metų t&iTauja lietuvių visuomenei irišmoki- 
jo daugiau kaip SUTiNiS MII JONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia l’etuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
Pigi, nes SUSIVIENIJIMAS *i®ieško pelno, o teikia 
patarnavimus sav:tarp;n?3 pagedbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mik,no dolerię 
kapitalą, tad jo apdraudė (ikrą ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau*i įvairių klasių reika'iugiausias 
apdraudaa nuo $100.09 ik.; $iv.(9)0.0C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą —- fia. 
downent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudę: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALe APDRAUBA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišku 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidents- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

ŠIA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitšs 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianre of America
807 West 30th Street. Nev York, N.Y. 10001

i
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Vietines žinios
>*•***, jjrjrrn—----------------------------------

| Dabar, kada ji išeina nu- 
Į pelnyto poilsio, visi jos pa-' 
galba pasinaudoję, rodos,’ 
privalėtų ateiti į rengiamą
banketą ir nors tuo būdu pa
reikšti jai padėką. Banketo

Sandaros motery ! Mykolas Dranga pasilieka t Tilto sutaisymas užtruks 

susirinkimas •' Bostone i 3 mėnesius

Po atostogų pirmas San-i

R O S E' S S A L O N

Tai lietuvei priklausantis 

GROŽIO SALONAS, , ... . . Veiklus jaunosios kartos! To^in Memorial tilto per
daros moterų klubo susirin- intejektuaias Mykolas Drun- Mystlc upę sutaisymas, spe- UJ Dorchester st., s«. Bostone 
kimas bus ateinanti sekma-, . ....... _________________ :! iama. užtruks 3 mėnesius. .

BENT TAIP PADĖKOKIM

Jau buvo skelbta, kad Bos
tono Natūralizacijos ir Imig

racijos įstaigos socialinio 
skyriaus vedėja Teofilė Kie-

laitė-Tattan išeina į pensiją 
ir kad specialus lietuvių ko

mitetas sumanė ją pagerbti 
rugsėjo 28 d. Lenox viešbu

ty, 710 Boylston St. (netoli 
Prudential).

Susipažinimo valandėlė— 
6 vai. vak., vakarienė'— 7 
vai. vak.

Viešbutis turi savo aikštę 
automobiliams.

uu» --n.a- a prįimtaS instruktorium į j J3™’ UZU UKS <
rm„ė,ai tiki kadtainirbus J®"1-’ ? ?•', MIT. Jis baigia rašyti diser-1 Tllt« Praelt«
kad banketo salė bus kupi-'vjų Piliečiu d-jos patalpose. 
na, kad pasivėlinusiems gali į p,.ašau <isas nares daly- lallfenlu' gJUt1'
nebelikti vietos. Todėl ne-, vau^» nes >’ra svarbių reika- 
delskim ir tuoj įsigykime bi-, Iš
lieta.

taciją filosofijos daktaro&ac^n° Per didelio

į Pagyrūnais vadinami tik 
tie, kurie nemoka girtis.

Telefonas: 269-9703.užtruks 3 mėnesius.
savaitę su-1 Dirba 6 patyrusios darbinin.

kės. Patarnavimas geras. Kainos 
, .. . , . SVO11O neaukštos>

sunkvežimis, kurio vairuoto-
• jas nebesuvaldė. 
’ vairuotojas.

Žuvo ir

luo&iiiiiiniji

Atidarytas nuo 9 v. ryto iki 
9 v. vakaro.

1 (37) ;

:..y. ■ ,..i, *

Hancocko dangoraižio 

negriaus

Hancocko* draudimo b-vės i 
viceprezidentas paskelbė, 
kad naujasis 60 aukštų dan- 

i goraižis nebus griaunamas,
! kad svarstomi pasiūlymai.

M.P.

Gana
nereikalingai eikvoti kurni aly v?

SOUTH BOSTONO LIETUVI V PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL FOPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SRAM LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
-JAI KI VI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS 
-LIETI VIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS 
-TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

LIETUVIŠKI PIETOS

(Balandeiiai, kugelis dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Sav ykėh: 
Prod liktini; urnas 

Grožis 
Ekonomija Namams, šildyti 

geriausias pirkinyskuo pakeisti jo skeldinčiusį 
ir byrančius sienų stiklus. J 
Vidaus Įrengimų darbai tę
siami. Jis paneigė ir kalbas.

! kad dangoraižis grimsta i 
I žemę.

1973
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimą*

Tattan
gerai

Bostono 
žinoma.

Vargu čia yra bent vienas į
lietuvis, kuris nebūtų kreipę-; Majoras White per televi- 
sis i ją savo reikalais ar ne-1 ziją pasakytoje kalboje pa

sakyti iš anksto, todėl bilie-' būtų iš jos \ ienokios ar kito-j skelbė, kad 1973 m. nekil
tus būtinai reikia įsigyti ne kios pagalbos sulaukęs. Ji; nojamojo turto mokestis pa-j 
vėliau kaip rugsėjo 25 d. jautriai sutikdavo kiekvieno Į silieka, koks buvęs pernai—, 

, reikalą ir stengdavosi pade-' $196.70 už $1,000 turto ver-i

TeofileBilietus įsigyti galima Ke-, 
leivio įstaigoje. So. Bostono j lietuviams 
Lietuvių Pil. draugijoje.......

Kadangi maistą reikia už-

Mokestis palieka koks buvęs

Bilieto kaina asmeniui$10. i ti, kiek tik galėjo. tės.

Pilnas įrengimas, Įskaitant alv. 
vos burnerį, putėje, oro filtrą, 
termobtalą. kontrole ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais- 

10 metą garantija.

«9&
Paskutine modernaus alyva šildvmo naujiena CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. HEATINC OIUS
Aivva Šildymo specialistai070 Adam* Street, Oumcy, M.,

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisa., 24 vat. per diena

Skambinti — Boston: 436-1204 **"‘773-4949

COSMOS PARCEL?

t£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868 i

yra vienintelė oficiali i»t» : 
ga VVurcestery, Kuri siunčia ' 
siuntinius tiesiog iš VVorces-: 

terio Į Lietu vą ir kitas Rusi i

Senas
tas.

parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ ATLAS PARCELS CO.
vedžioja • s——-- »--------i— i ««.»»• o.žmogaus — be ydos.

************** *********************

jos valdomas sritis- Čia kai-

t 'lood Sųuare 
Hardivare C v.

Bar anlai, Iv J. A L. PANA 
fc.ASl EMMhUAl 

h h;i-‘ asass.
i'ELE.’-ONAS AK K-4J4S 

tf«r> jan.it- Ai«xire jArtiaf
p..--ior. 4 SiefH'JTU.

Vtacf.i* re’knittjs i.reruiiru 
KtKBiet've t’iu'-it.tne iria 
V.j,. Irt - r;ra-irt»*

Peter Maksvytis
Carpeater i BsiSde*
49 Church Street 

K. Millon, Mmas.
Atlieku Tinus pataisymo, romą n 
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal J tis ų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų 'aitam.

Telefonas: 698-8675

I 4. J. NAMAKSY
;' Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd
ce ;
L ::

■!Newton teatre, Mass. 02159;;
jį Tei. 332-2645 ;į
«> 1 >

PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai n 
tvarkingai.

Ci» ę~fūna gtuti įvairiau 
•iv. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Li-tu v oje. 
labai žemomis komomis.

Vedėja B. Sviklieni

»V.’. . i. .r.-CLil“-
Telefonas: AN 8-2805

Z>r. jas. d. Oanvvan\
i . i
Or. J. Pasukanti# \

3 J F »T i) I M S
į OPTOMETRLSTAS

Valandos:
» nu*’ •? vai rvtc :k: 5 vai. vak i 
S Trečiadieniais n^-rionama ( 
ij BROADVVAY '

South Boston, Mass II

*****************»***********»***.'

į
 TEL. AN 8-2124

J)r. Amelia E. Rodd«
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI ST* 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

^**^r******«x***** *****************************

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

4M 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

*********************#**********************'*********#***********************•********•**♦**•**********•

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347 
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs 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 gaiės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
E X P R E S S CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO J 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 vat ryto iki 5 val-vak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

B The Apoihecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vridtue, išpiidome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką raistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pn&rm.

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

Telefonas A N 8-6620

Nuo 9 tsL ryto iki 8 vaL v„ iišskvnis šventadienius ’r Reksa-

f

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

F ;ans
□ Krosniesaptarnavimas 
d Automatinis ipilimas

v
O Patogios mokėjimo ^sąlygos 
0 Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

V T»

t i 268-4662;';

4if.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

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

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vsL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 5> vai. ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip S?,000 dvieju'^ 
metu įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai 'Juoda i 
6.27% pelno)

už visus kitus indėiias moka
L%

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

virš $274,000,090

Rinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, piuleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE. Čia v i s ų I ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė ParcelfService,',lnc.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-Atlantic T rading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—3
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

, >. ?■..




