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91-sis kongresas sausio 6 d.
pradėjo posėdžiauti

ArtimuosiuosRytuos neužgęsta
parakas ir nesusikalbama

Kongrese vyrauja demokratai, bet jie vieni negalės

Nors paliaubos tarp arabų ir Izraelio jau seniai pa

visko lemti. Išsirinko vadovus.

Sausio 6 d. 91-masis JAV
kongresas pradėjo savo posėdžius. Tiek atstovu rūmuose, tiek senate daugumą
turi demokratai. Atstovų rūniuose demokratų yra 243, o
respublikonų 192. Kairiojo
sparno yra 172 atstovai, de
šiniojo 193 ir vidurio 70.
Tokių, kurie pirmą kaitą
išrinkti, yra 20 demokratų
ir 19 respublikonų.
Senate demokratų yra 57,
respublikonų 43. Pagal pa
žiūras. 44 laikomi kairiojo

sparno, 34 dešiniojo ir 22 vidūrio.
Kadangi visada pietiečių
demokratų dauguma yra
konservatyvūs, tai jie daž
nai balsuoja vienodai su respublikonais, kurių dauguma
yra taip pat konservatyvūs.
Senato pirmininkas yra
viceprezidentas, taigi juo
bus Spiro Agnevv. Daugu
mos vadas pasiliko senasis
šen. Mansfield, o jo padėjė
ju išrinktas šen. Eduard
Kennedy (buvo Long). Ma
žumos (respublikonų) va
das pasiliko šen. Dirksen, o
jo pavaduotoju išrinktas se
natorius Scott, kuris laiko
mas liberalu. Jis nugalėjo
konservatorių U ruską.
Į senatą sugrįžo nesėkmingai kandidatavęs į pre
zidentus Goldvvater.
Į atstovų rūmus sugrįžo
negras iš New Yorko Pouell,
kuris buvo iš atstovų rūmų
pašalintas, nes jis iš tų rū
mų kasos mokėjo algą savo
žmonai, kuri nieko nedirbo.
Be to. jis padarė ir kitų ne
teisėtų veiksmų. Ilgai buvo
svarstyta, ar jį, vėl išrinktą.
prii'inti."*Dauguma* pasisakė
už priėmimą, bet ji nubaudė
sumokėti 825,000. Be to.
Powell nustojo vyresnišku
mo teisių, todėl jis nebebus
komiteto pirmininku.

skelbtos, bet ginklai vistiek žvanga, ir taika dar toli, nes
nė viena kariavusių pusių nenusileidžia, o didžiųjų poli
tinių galybių interesai taip pat kryžiuojasi.

Nors jau prieš porą tūks-- se diena iš dienos didėja, o
tančių metų Palestinoje gi- JAV, palaikydamos Izraemė naujos ir patrauklios mo- lio pusę. pradeda numatyti,
ralinės idėjos, gražiais žo- jog, mažiesiems pjaunantis,
džiais skelbiančios pašau- vis labiau didėja pasaulinių
liui artimo meilę, amžinąją galybių susikirtimo pavojus.
taiką ir kitas dorybes, bet Tad nenuostabu, kad Wagal ir niekur kitur nebuvo shingtono sluoksniuose jau
pralieta tiek žmogaus krau pradedama pavėluotai mąs
jo ir pademonstruota tiek tyti, ar tik JAV neužėmė
tam pačiam artimui neapy- klaidingą poziciją, pastumkantos, kiek šiame apypli- dama sovietams arabų makės žemės kampelyje. Ir ro- sos, su gausiais alyvos sal
dos pats likimas ugdo šiame tiniais ir svarbia strategine
taikos idėjų lopšy patį di- padėtimi. O pastaruoju mežiausią žmonių fanatizmą, tu JAV senato daugumos
i kaitina keršto ir neapykan- vadas šen. Mansfield aiškiai
Tai iš erdėlaivio Apollo 8 nufotografuota menulio dalis — 5 krateriai (ugniakalnio kiaurymės).
tos jausmą ir lemia, kad ir prasitarė, kad senato pažiū________
ateity čia neliktų akmens ros į Artimųjų Rylų padėtį
yra žymiai pasikeitusios, yant akmens.
nač rlš'um su V ■♦namu.
Brocktone sužeidė
Mėtė akmenis į JAV
nėra
Nesižvalgant į senesniąją Kitain tariant, ic
.
. .
v
Artimųjų Rytų istoriją, pa- senoviškai palankios Izrae
lietUVį pollClJlink'Į
ambasadą Osloj
=<
\
sau^ yPač jaudina dabarti- liui. t’-aukiao^ii’m JAV-bes
Praeitą penktadieni ’pie- JAV viceprez. Humphrey
■ nė ten.ykštė situacija, net i naują konfliktą.
šikas, kuris norėjo apiplėšti išvyko i Norvegija dalyvau
JI neva Pas^aigus visiem atWestern Union įstaigą, sun- ti buvusio pirmojo JungtiS simenamam žaibiniam žykiai dviem šūviais sužeidė nių Tautų gen. sekretoriaus
dų-arabų karui. Aiškėja, Ir čia pagrobė
lietuvį policininką Joną Z i n- Trygve Lee laidotuvėse.
kad Izraelis, nors ii suglamke™> «?
a™žiau's- Jis Prieš jam atvykstant, kelios
arabiškųjų kaimynų lėktuvą
dešimtys karo priešininkų
fuh
»' J°
iflH karinę
šiandien jokia naujiena
jaunuolių surengė demonst
be pavojuje.
Mass. gubernatorius John A.
.
Helius
teritorijų
plotus,
vis
yra
atsitikimas, kad vienas
raciją prie JAV ambasados
Volpe paskirtas transporto mi
H * dėlto nepajėgė palaužti ara- iš keleivių, grasindamas
ir akmenimis išdaužė jos ke
nistru.
( bu
ginklu, priverčia lėktuvo ka
Prasidėjo Kennedžio lis langus. Demonstrantų
ti. Sovietų remiami, jie vėl pitoną skristi į Kubą, nors
platinamuos lapeliuos prira
jis turėjo skristi visai kur
šyta: „Humphrey grįžk nažudiko byla
nius veiksmus ir laukia savo kitur. Bet praeitą savaitę
mo
„Masiniai zmogzuNixonas gaus algos
Vienas vyresniųjų Pueblo laivo geresnės progos didesniam graikas komunistas, pana
Los Angeles teisme antra- džiai nepageidaujami“,
į dieni prasidėjo Sirhan BiAtvykęs Į aerodromą, karininkų Edward Murphy žygiui. Tuo tarpu Izraelis, šiu būdu grasindamas, pri
$200,000 per metus shara Sirhan byla. Jis kalti- Humphrey buvo šiltai sutik- (kairėje) pareiškė laikraštinin ginkluojamas daugiausia vertė graikų bendrovės Okams. kad š. Korėjos karinin- JAV, stengiasi savo priešam lympic (Ji priklauso OrasYra pasiūlymas būsimafn namas nužudęs šen. Robertą tas.
siui, Kennedienės vyrui)
prezidentui Richardui Nixo- Kennedį. Šioje byloje bus
kas. kuris nieko neišmano apie keršinti net daugiau, nei aiššaukta
apie
200
liudinin

kis už akį ir dantys už dan lėktuvo kapitoną skristi į Enui mokėti algos $200,000
navigaciją,
privertė
ji
suktas
gipto sostinę Kairą. Tas lėk
Didelis puolimas
tį.
Politiniam
stebėtojam
per metus. Bet rašant šiuos kų, tą įvyki mačiusių.
toti žemėlapius taip. kad jie ro
žodžius dar nežinoma, ar
netgi atrodo, kad iš Izraelio tuvas skrido iš Kietos salos
Vietname
i Atėnus, GraiL'jos sostinę.
dytų Pueblo laivą jplaukus'Fffinkongresas tą pasiūlymą pri
pusės lyg tyčia dabar nori
ėmė.
Tūkstančiai JAV ir P. rėjos vandenų zoną. Murphy tą ma išprovokuoti vėl dides
New Jersey seimelis pa- Vietnamo karių pradėjo di- darbą atliko taip. kad specialis- nio masto susirėmimą, kol
Dabar prezidentai per
metus gauna 8100,000 algos »kyrė komitetą, kuris tardys delį puolimą prie Khe Sanh tai navigatoriai galėtų pastebė- arabai dar nėra pakanka Sovietai šauna
6 atstovus, kaltinamus turint tvirtovės, prie kurios buvo Ii. jog tas dokumentas yra su mai tvirtai sovietų apgink- j
ir dar visokių kitų priedų.
labai artimus ryšius su kri koncentruojamos priešo jė klastotas.
Mass. generalinis prokuroras
luoti ir pasirengę revanši- ‘
minalistais. Jų tarpe yra net gos.
Elliot Richardson paskirtas už
. š
Sekmadienį sovietai pa
niam puolimui. Ir taip kone
Paskutinėm dienom di
sienių reikalų ministro pavaduo- Henry Lodge pakeis Atlentic City respublikonų
kasdien ten vyksta didesnių leido tarplanetinę laborato
vadas, demokratų vado pa desnių mūšių nebuvo su re
toju.
ar mažesnių apsišaudymų riją Venerai iš arčiau tirti.
vaduotojas, buvęs prokuro guliaria Š. Vietnamo kariuo
Harrimaną
Izraelio ir Jordano, Lebano- Ji ten nuskris apie gegužės
ras.
mene. bet užtat daug susirė
no bei Egipto pasieniuose, mėnesio vidun.
• • •'
JAV taikos delegacijos
mimų su vadinamaisiais par
kone nuolat rūksta parakas,
Paryžiuje vadovu Nixonas
tizanais, kurie iš krūmų ra
o, kaip jau įprasta, Jungti
New Jersey seimelio ne ketomis apšaudo ne tik ka
paskyrė buvusį JAV amba
nės Tautos taiko, ragina ar
sadorių Vietname, o dabar priklausomas atstovas sako, rinius taikinius, bet ir cilinismerkia vieną bei kitą pusę.
tas pareigas einantį Vokie- kad ii 12 policijos valdinin- nius gyventojus.
tijoje Henry’ Cabot Lodge. kų, kurie 1965 m. išėjo į
bet be jokių teigiamų pasė
Prie Saigono karinės sto-Tai pasižymėjęs diploma pensiją ir dabar ją gauna. vvklos virtuvėje sprogo
kų.
tas, savo laiku buvęs ir JAV 11 buvo labai įtariami dėl bomba tuo metu. kai kariai
atstovu Jungtinėse Tautose j neteisėtų veiksmų.
štai sovietai neva ragina
rinkosi valgyti, žuvo 15 ka
Knigm: BvmT nrter/o
arabus ir žydus taikytis. ryšriu. 27 sužeisti.
• > -rt u- ?
kina esamo įtempimo pavo
jų. bet drauge ir siekia, kad
Šiaurės Airijoje, kuri pri
Vietname jau žuvo
klauso Didž. Britanijai, iš Anglijoje ŽUVO
Izraelis, grąžindamas savo
per 30,000 kariu
kaimynam užimtas sritis,
sostinės į kitą miestą žygiuo
nieko už tai negautų,—jo
Nuo 1961 iki 1968 metų jančius katalikų studentus l0 GSmCtUį
kio pripažinimo iš arabu pu Mahmoud Mohamed Issa (kai
Lėktuvas, nusileisdamas
galo Vietnamo kare žuvo užpuolė kraštutiniai protes
tantai.
Prasidėjusiose
muš

sės.
Aišku. Izraelis tokias są rėje), vienas iš dviejų teroris
Mass. senatorius
Robert M 30.543 amerikiečių kariai.
į Gatwick aerodromą (Ang Norvegas Trygve Lie. 72 m.
Kennedy išrinktas senato dau Vien pernai žuvo daugiau,- tynėse sužeista 111 asmenų, lijoje), užkliuvo už mūrinio amžiaus, pirmasis Jungtinių lygas atmeta, jausdamas už tų. kurie Graikijos sodinės ae
Izraelio
gumos (demokratų) vado pade negu per pirmuosius 7 me jų tarpe 12 policininkų.
namo. jį sugriovė ir pats su Tautų gen. sekretorius nuo 1946 savo pečių JAV paramą. rodrome buvo ūži
iki 19.V5 metu, mirė Norvegijoj. Sovietu itaka arabu kraštuo- lėktuvą, vedamas j teismą.
jėju.
tus.
L
dužo. Žuvo 50 asmenų.
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ra, tai nėra kur ir su veikla
pasirodvti.

"Tiesa, moterys dar gali
Po to, kai Maskva nuoga antykius su komunistiniais
me pasidžiaugti, kad Lietu-!
.1 Europ^9fiW^ą^.’ HįRJ
v'u Moterų Piliečių klubas
jėga sustabdė deni
kulkas dar gerokai veikia,
ir.o vyksmą Čekoslovakijoje
Po
Čekoslovakijos
oldtpair užgniaužė komunisti
turime per 200 narių. Jam
nės Čekoslovakijos vyriau cijos šitas Vakarų vyriaulypriklauso ir keletas čia au
bių
rodomas
palankumas
sybės pastangas savarankiš
gusio jaunimo, tik sunku
mums tas jaunikles i didesnį
kai savo krašte kurti socia komunistiniams kraštams,
pirmoje
eilėje
Sovietų
Sąlistinę ir demokratinę visuo
darbą įtraukti.
menę. vadinamoji "ideolo- Jyn£al- staiga nulūžo. Be
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
sivystanti
viltis,
kad
sovietai
■
“
Amerikos
Lietuvių
Ta’
ginė kova” paaštrėjo.
gos Literatūros Fondas yra išleidę* vertintgų
tarptautiniuose santykiuose
ryba rengia Lietuvos nepri
Tas paaštrėjimas išplau ‘ atsisakys nuo tiesioginio jė
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos g»'ei
klausomybės paskelbimo su
kė iš Sovietu Sąjungos pu gos naudojimo, nepasitvir-1
čiau paplistų mūsų visuomenė* tarpe, nutarė
kakties minėjimą. Tarybą
sės, ir atrodo, kad Kremlius tino. Viešoji opinija Vaka-J
sudaro Lietuvių Moterų
neturėjo kito pasirinkimo. ruošė nusiūbavo i griežtai;
Klubas, Šv. Onos Dr-ja.
Nuogos jėgos panaudojimas antikomunistinę stovyklą, i
JŲ KAINAS SUMAŽINTI
SI.A 41 kuopa, Šv. Pranciš
prieš Prahą aiškiai parodė, Netgi daugumas radikaliųjų Į
kaus Romos Kataliku ir
DAUGIAU NEGU PER PUSĘkad Kremliuje, t. y., polit- sluoksnių, kurie maištavo!
1
ietuvių Tautinės parapijų
biure. viršų paėmė konserva prieš kapitalistinę Vakarų'
atstovai.
tyvusis sparnas, dažnai net santvarką ir laikėsi aiškiai j
LIETUVA BLJEO, Lietuvos nepriklausomybės akto
gi vadinamas "naujaisiais prieš JAV Vietnamo karo.
"Jums gerai žinomas Juo pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
stalinistais”, kurių ryškiausi atžvilgiu, sovietus pasmer-1
zas Pečitiika, kuris per dau Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
atstovai politbiure yra Šele- kė. Iki tol besivysią jei ir ne
geli metų visus lietuvius ap
pinas ir pats Brežnevas. Įgy  nuoširdūs, tai bent pakan
rūpino spaudos darbais, jau; laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
vendinę savo pažiūrą, kad tūs Britanijos ir Prancūzijos;
daugiau nei pusantrų me
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
prieš neklaužadas reikia santykiai su sovietais staiga'
tų via prieglaudoje. Maple
II tomas, 480 psl.
griebtis griežtų priemonių, pablogėjo. Kone visiškai nu-'
parko taip pat jau nebėra:
Kaina buvo $6.00, dabar .................... $2.00.
naujieji stalinistai visame trūko vadinamasis kultui inis'
prieš pusmeti parduotas,
pasaulyje sukėlė nemažą re bendradarbiavimas, diplo
res nebebuvo kam veikti,
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
akciją prieš agresyvų Sovie matinis santykiavimas pasi
niekas nesutiko įeiti į val
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
tų Sąjungos žingsni.
darė šaltas ir tik mandagus.
tį v ha.“
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
Daugelis Vakarų vyriau
Pagaliau sovietų karinį;
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
M a jena Povilaitienė ir
sybių. kurios ieškojo ir sie žygį prieš Čekoslovakiją pa- i
Cna
Kisielienė,
\\
ilkes-Barcija
ir kt., pridėta daug dokumentų
kė būdų ir priemonių kaip smerkė ir dauguma pasaulio
Viršuje .Iohn Mc( ormack vėl išrinktas atstovu rūmų
įe. Pa., prieš metus teiravo-j
Kaina buvo j>6.UO, dabar ........ .............. $2 00.
nors geruoju susitarti su so komunistų partijų. Didžiau
VI
bert
si,
ar šių žodžių autorius e-;
pirmininku, apačioj kairėje daugumos vadas ( ari
vietais, buvo tiesiog apstul sioji Vakarų Europos komu
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
sąs tas pats. kuris gimė iri
iš Oklahomos. dešinėje mažumos vadas Gera'd 1 ord iš
bintos Čekoslovakijos oku nistų partija yra Italijoje, ir
augo
Dzūkijos
krašte
Leipa-į
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
pacijos. Vadinamoji “tiltų ji aiškiai ir be jokių sąlygų
Michigano.
iiuglo
parapijoje.
Paliepio'
1905
m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
statymo“ politika pasirodė Čekoslovakijos okupaciją
kaime, Želioni es šeimoje,,
mieji revoliuciniai “pamokslai“, savos-valdžios
nelabai tikroviška. Visi svei pavadino kišimusi i komu
ir
jei
tas
oats,
tai
ar
atsimeko proto žmonės supranta, nistinės valstybės vidaus rei
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede
na vaikystės dienas, kada
kad atominis ar ko gero net kalus. Panašiai laikėsi kone
daug įvairių dokumentų.
IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
kai tu maudėmės Scilių upe-'
branduolinis karas neįma visos kitos Vakaru komunisKaina buvo $6.00, dabar ....................... $2.00.
.
..
z
Ivje. kuris teka palei tą
nomas. Be saiko panaudo tinęs
partijos.
mūsų gražu kaima. Juodvi
A. JENKINS
jus atominius ir branduoli
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOgavo is manęs teigiamą at
Maskvai tokia padėtis ne
nius ginklus, būtų sunaikin
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309
sakymą, ii- va. dabar prieš (
ta abiejų kariaujančių pusių buvo labai palanki. Nuo pat
Tęsinys
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
Kalėdas atsiuntė gražių lin-.
civilizacija ir kultūra. Todėl 1956 m., kai sovietu tankai
ras
pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
Chruščiovo kadaise iškelto sutriuškino Vengrijos suki
Kazimieras Bukaveckas. praleidžiu juos beskaityda- kčjimų ii- Kūčių vakarienei
Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai
kalėdinę nlotkelę. Girdi, gal
ji taikingo sambūvio mintis limą, sovietai palengva ir dabar gyvenąs Hollyvvoode, mas.
tarp komunistinio ir Vakarų nuosekliai Vakaruose sten Fla., o seniau gy\tenęs ir
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
“Jau pradeda atvykti sve ten Havajuose nėra lietuvio J
pasaulio kone visų Vakarų gėsi apie save sudaryti kuo daug veikęs Clifside, N.J.. čių iš šiaurės. I us daugiau ir kunigo, niekas nekalėdoja
Jei
bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti
it nedalina Kūčių plotkelių.;
vyriausybių buvo visiškai ggeresnę nuomonę. Geleži rašo:
parengimų.”
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
rimtai ir su pilnu atsakomy nė drausmė, kokia tarptau
Pas mus Hollywoode nėTaip. tikrai niekas neką-'
bės jausmu puoselėjama ir tiniame komunistiniame ju la nei vienos lietuvių orga Tiek mums papasakojo
Kazimieras.
O
dabar
leiski

ĮSIGYKITE
SIAS
ĮDOMIAS KNYGAS!
lėdoja
ii- plotkelų nedalina,!
dėjime vyravo Stalino lai nizacijos. Kai norime pasi
bandoma vvkdvti.
me
jo
žmonai
kalbėti.
: as jų skonio nebesu raga-;
Atskiros valstybės tik kais. kai dar sėkmingai vei matyti su lietuviais ir daly
vęs
nuo tų laikų, kai kunigas
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
kiek skirtingai tą taikingąjį. kė Kominternas. nebebuvo vauti jų veikloje, turime va Jennie Bukaveckienė rašo: Laukaitis iš Leipalingio
"Šiemet buvau perdaug miestelio atvykdavo kalėdo
sambūvį taikė politikoje, i įmanoma. Todėl sovietams žiuoti į Miami. Ten gerai
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
buvo
svarbu
į
savo
pusę
Va

apkrauta
visuomeniniais
veikia Lietuvių klubas, Al
JAV. pvz., savo užsienių po
ti ir dalindavo plotkeles.
litiką rėmė mintimi, kad karų komunistus palenkti tas. SLA. Sandaros kuopos darbais, nebegalėjau visko Kas duodavo iš savo svirno
kiekviena kaina turi būti iš laisvanoriškai. Ir reikia pri ir pora moteių organizacijų. tinkamai atlikti, todėl atsi daugiau kviečių ir didesnę'
laikytas status quo, vadina pažinti. kad dėl daugelio ap
“------Kadangi
dauguma
— čia ---o---- sakiau iš
. Lietuviu
. .
. Moterų
_.
puse palties lašiniu, ar visą
linkybių
sovietams
tai
sekėįsūmlcH-ol i»- ion o-oi-nboi klubo pirmininkes ir Lietu- į
j- tas gausi, esamoji padėtis, ir kad
pen
įsiomenai n jau geiokai
*
_
. kumpi• vbei skilandi,
si.
Jei
Maskva
neišsidirbo
nieku būdu nebegalima leis
istelėję, tai, žinoma, ir jų
jJv au!.
<'avo daugiau ir plotkelių. O
senste
ti komunistiniam pasauliui Vakaruose sau tikro palan organizacijos kalnų nenu- gų. pasilikau tik Alto sekre kas mažiau duodavo, tam
toliau plėstis. Tam tikslui kumo, tai vis dėlto buvo jau v erčia. Altas kasmet suren- torės pareigose.
užtekdavo ir vienos plotke"Uoliai ruošiamės Vasa lės. Taigi tas šių žodžių au
pasiekti JAV nepabojo net čiamas jai nemenkas pakan ■ gia Vasario 16 ir 1941 m.
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus
gi karinės jėgos pavartoti, tumas.
birželio mėn. trėmimų su- rio 16-jai. Parašiau guber torius paskutinę plotkelę ra
Atsiminimai
ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
kaip tai atsitiko Dominin
Padėtis visiškai pasikei-j kaklis. Tiesa, ir kitos orga- natoriui (iaud Kirk prašy gavo prieš išvykdamas į Aantroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
konų respublikoje ir vis dar tė po Čekoslovakijos okupa-! nizaicijos per metus surengia mą. kad vasario 16-ją pa meriką 1909 metais.
skelbtų Lietuvos nepriklau$6.50
tebesitęsiančiame Vietnamo vimo. O į neigiamą \ akarų' po viena kita pobūvi,
*Z A
‘ A Perkate abi dalis kaina tik .............. ................
somybės
diena
ir
pats
daly

kare.
vyriausybių, visuomeninių j "šiemet gar.a stropiai ruo
Ačiū kaimynėms už plot Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
vautų
minėjime.
Jis
pasižakelę. bet aš čia svirno netu žai, 176 psl, Kaina................................................... $2.00
Vakarų Europos valsty nuotaikų ir net komunistų! šiamės Vasario 16 minėji- , .
bei
komunistams
artimų
į
mui.
kuris
ivvks
Miami
(
P
ia
-"
on
ių
deklaraciją
riu. kviečių pasemti iš aruo
bės taikingojo sambūvio sąskaiton žengė toliau. Jos i- sluoksnių pažiūra į Maskvos miesto parke. Jame nuolat padribti, bet minėjime ne do negaliu, negaliu ir lašinių Prof. P. Pakarklio Sena«i» Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt
dalyvauti, nes jau puspalčio atpiauti. nei kum Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
vairiai plėtė prekyba su ko-1 e1^. rejkė>o ka‘P n“lsat- groja miesto orkestras. Tą
turįs
kitų
įsipareigojimų.
pio, nei skilandžio duoti, 15 puslapiai, kaina.................................................... $1.00
munistiniais kraštais, gyvaiS?ggl dieną miestas skilia parką
"Rugpjūčio
mėnesį
lan

nes
visa tai patys perkame
palaikė vadinamąjį kultūri-4ąJun;"0J<‘ P.a'dau"etl,.j a"l lietuviams Lietuvos nepn'• rbendradarbiavimą,
„v ,
, .Ikaru
aikrascius.’. klausomybės sukakčiai pa kėmės Pittsburghe pas ma krautuvėje. Malonėkite at Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
m
netgi
, “ komunistu
, .i..1
70 puslapių, kaina .................................................... $1.00
~
•
ikras® kurie
darė ikomunistiniams
Tz
,. kritiškai žiurėjo i minėti. Tas pats orkestras ro sūnų (pirmųjų vedybų) leisti. O už sveikinimus ir
„i • • i-- nuolaidu,
i-r
Kremliaus
buvo gros lietuviškas melodijas. Juozą Goodwill. kuris ten linkėjimus teiksitės priimti Prank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
tams akivaizdžiu
.. /politika.
..
rodos nieko už tai negaudė- PaP'^«aus,as zinksms. bet o chicagietis dainininkas' A. -vra gražiai įsikūręs. Jis m e- didelį ačiū.
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
; taluigijos inžinierius, baigęs'
mos sau. Britai sovietams I £’k,.aus,m.°. “’gPgg'e- Brazis dainuos.
buvo $6.00, o dabar tik......................................................... $2.00
■
ne tik atidavė Baltijos res-i Po,ltl;’ure viršų paėmė kon"Šie metai man buvo la MIT. -J verslų mokslo m aDan Km učio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
publiku auksa. kuris buvo ! servatyvus.s sparnas, o jiem bai nemalonūs: mirė vienas gistro laipsnį gavęs Harvar
U.
i
aiškiausias
atsakymas
i
įskido
universitete.
Kitą
vasa

pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
pnes kara padėtas Anglijos , . , , .
, •
ų ,, iš artimiausių mano draugų
rą
planuojame
vykti
anapus
šymas
su nepaprastais nuotykiais. Kaina............... $3.00
banke, kad galėtų atlyginti į
klaus,S bg" 1*$^. Juozas Tumavičius. kurį ir
PIGI, BET VERTINGA
Brooklyno
į
Glen-Coce,
L.
savo piliečiams už sovietui tŪ-.! e0 g
P/tpats gerai pažinojai
pažinojai iiir daug
DOVANA
nusavintą turtą, bet to auk-1 ??'*T.
4} .sykių,, sutijįąi viešuos
iešųose pa I., ten įsikūrtisių dviejų dūk-'
NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!
so sąskaita kažkodėl sovie- lde^a
..... _
rengimuose.
Juozas mirė terų aplankyti.“
Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies
ams dar išmokėjo 1,200,000 "'ufakos,0’.“:?lennl rclkah! lapkričio 12 d., o lapkričio
Tai H. Tautvaišiene* iš
Ona Stakionienė, I.avvj
,
.
.
politikos
tikslus,
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti
15 d. su juo amžinai išsisky rence. Mass.. rašo:
dolerių grynais.
j1
gyvenimų
vergų
stovykloje
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.
~ „ .....
Kremliui paskelbus pa- rėm krematoriume.
"Pas mus jau tikrai seni
astrejusią ideologinę kovą.
"šiaip man kolkas sekasi mo nuobodus gyvenimas. Sibire aprašymas anglų kal
Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas
dė labai palankią politiką tai atsiliepė ir sovietinio gvgerai. Sveikata buvo kiek Viskas pasikeitė ir. galima ba “The Cemetery of Nakomunistiniams kraštams.
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite
venimo kasdienybėje. Visas sušlubavus, bet dabar vėl at sakyti, perdaug. Daug drau
Jis važinėjo po Rusiją, Len į• visuomeninis
didžiausiu turtu — savo sveikata.
tions in the Siberian Tund
ir kultūrinis
kiją. Rumuniją, visur savo gyvenimas buvo ideologiš- sitaisė. Turiu savo nuosavą gu išvažiavo į Kaliforniją,
Perskaitę knygą “ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“,
gūžtelę, visuomet esu užim- į Floridą ir dar daugiau į ra“, 112 psl., kaina $1.75.
kalbose pabrėždamas tų
’
kai
sudrausmintas,
o
to
patas.
net
nedažnai
tenka
ati
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį
amžiną poilsį. Lietuvių Pi
kraštų draugystę su Prancū
sekos neišvengiamai pasi- trūkti pameškerioti.
liečiu klubas užsidarė. Jo
Lietuvių kalba ta knyga
ir jo išvengti.
zija I, turbM, antikomunisLietuvoje. Bet apie
"Kadangi gaunu apie 6 vietoj "išdygo“ du gi žūs gy- jau išparduota. Ji labai tin
Ta knyga gaunama i^ Keleivio administracijoje,
tai Pakarta.
! ietuviškus laikraščius ir po-, venamieji namai. O kai lie
Vakarų Vokietija paiaips-;
atsiuntus $3.75.
H. Bukučinskas
rą angliškų, tai daug laiko! tuvių tvirtovės — klubo nė- ka dovanoti kitataučiams.
niui stengėsi palaikyti gerus

Maloni naujiena.
mėgėjams r

Svaibios knygos

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 2. 1969 m. sausio 8 d.

KAS NIEKO NEVEIKIA,
TO NIEKAS NETEIKIA.

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
CLEVELAND, OHIO

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
|

KENOSHAv WIS.

<

•5

Moterų klubo

Miami Moterų Sociali
niam klubui šiemet vado- ‘
vaus: pirm. Elena Sabalie-'
nė, vicepirm. Vera Eberhar
tienė, fin. sekr. Marija Miš
eikienė. ižd. Kotryna Jezr.ienė, protok. sekr. Gene
vieve Dompkienė. Visos yra
jaunos ir pasiryžusios dirb
ti.
!
Buvusi pirm. Jennie Bu
ka veekien ė labai giažiai vei
kė, bet atsisakė toliau būti
valdyboje.

CHICAGO, ILL.

Mirė dr. B. Zubrickis

Gruodžio 25 d. širdies
priepuoliui (jau trečiam) iš
tikus. mirė plačiai žinomas
gydytojas Bruno Zubrickis,
67 m. amžiaus.

Velionis gimė Amerikoje, j
bet su tėvais prieš pirmąjį;
pasaulini karą grižo i Lie-!
tuvą, baigė Marijampolės
i gimnaziją, mediciną prade- •
jo studijuoti Kauno univer-.'
SLA 44 kuopos
sitete ir baigė Vienos uni-.
Pirmininku perrinktas F. versitete. Antrojo pasauli- i
Rogers, vicepirm. Jonas nio karo pradžioje jis atvy
Verbela. ižd. Adomas Nore ko Į Chicagą. išlaikė gydy
kas, fin. sekr. Ona Kaula tojo egzaminus ir vertėsi
kienė, prot. sekr. M. Alek privačia praktika, turėjo
daug ligonių.
synas.
Kuopa labai gerai veikia,1
nes pirmininkas gabiai va-! Liko žmona, posūnis ir sū- •
dovauja, beveik kiekviena rus. kurie abu tarnauja JAV į
me susirinkime prirašo nau kariuomenėje.
ju nariu. Dabar i kuopą per-Į
sikėlė iš Bostono Jadvyga’
Jankienė. buvusi Keslerienė. LIETUVIŲ TAUTINIAI
NAMAI

Sandaros 52 kuopos

Pirm. F. Rogers. vicepir
mininkas Leonas Stasiulis.
prot. sekr. Jennie Neviena,
ižd. Elena Verbelienė.
Dabar kuopoj yra veikli
sandarietė Jadvyga Jankie
nė, atsikėlusi iš Bostono.

TAS DUONOS NBPKAAO.

,

Gruodžio 28 d. mirė buv.
prezidento A. Smetonos naš- >
Mirė J. Jariene
Kaikurių draugijų šių metų
lė Sofija Smetonienė, girnų-!
Lapkričio 29 d. mirė .Tad-į si 1885 m. sausio 13 d. Gavaldybos
l vyga Jarienė. Ji yra gimusi venoniu dvare, Pašvitinio
Šiauliuose, ten baigė gimna valse.
Lietuvių klubo
ziją, kuri laiką mokytojavo
Miami Lietuvių Piliečių Lygumose, o vėliau dirbo
klubo (3655 N.W. 34 gt.) Šiaulių apygardos teisme.
ATOMINIO AMŽIAUS
piimininku išrinktas VVil-;
PRIETARAI
liam Valaitis, daug metų bu
Velionė mėgo teatrą. Kai
vęs direktorius, labai suma 1931 m. Šiauliuose teatro di
Gal nestebėtina, kad se
nus vyras. Vicepirmininkas rektorius J. Stanulis Įsteigė
—Viktoras Kraus, taip pat dramos studiją, velionė ją novė pilna prietaru, bet jų
veiklus asmuo, daug narių lankė ir baigė. Ji režisavo netrūksta ir šiandien. Tik
prirašo. Finansų sekretorė šaulių teatrui, Įsteigė pašti dabar jų yra nauju, kartais
yra Genevieve Dompkienė, ninkų teatrinę grupę (jos susijusiu su "skraidančiomis
o iždininkė Kotryna Jeznie- vyras buvo pašto tarnauto lėkštėmis“, atominiais ban
dymais ir kokiais moderniš
nė, abi jaunos ir veiklios na jas) ir abiejose vaidino.
kais išradimais.
rės. Protokolų sekretorė yra
Nellie Zeesienė, daug metų
Pasitraukusi Į Vokietiją,
Sakysim, tikima, kad ato
tas pareigas gerai einanti. Wehneno stovykloje patatė
Direktoriai — Adomas kelis scenos veikalus. Apsi miniai bandymai sukelia
Norekas, buvęs pirmininkas gyvenusi Kenoshoje nuo lietu ai- sniegą. Kosmonau
ir vienas iš pirmųjų narių, 1950 m., čia tuoj organiza tai prieš skrisdami paspiaudaug pasitarnavęs klubui. vo dramos rateli ir pastatė do rata. O štai vienas iš Apollo programos direktorių,
VValter Zees. Martinas Ali 16 veikalų.
nors viešai išjuokia tikin
šauskas, Vera Eberhartienė,
Jonas Verbela, Elena Ver-j Jos liūdi vyras Bronius, čius prietarais, bet pats vi
belienė, Jonas Kulikauskas, dukterys Aurelija Paukšte-J sada užsivelka baltą liemenę
visi darbštūs nariai, todėl lienė ir Janina Madsenienė. erdvėlaivi paleidžiant ir rau
manome, kad klubo veikla Jiems visiems reiškiame už dona kosmonautams ilgiau
skraidant.
bus labai sėkminga.
uojautą.
/ '<■ ' i

KAS SKAITO KAMI

i
Misė S. Smetonienė

MIAMI, FLA. .

Puslapis trečia*

1967 m. pavasari Chica-1
goję Įsisteigė Lietuvių Tau-!
tinių Namų Bendrovė. Josi
tikslas— pasistatydinti di-i
dėsnius ramus ir dali jų biz-Į
nio pagrindais administruo
ti, dali leisti naudotis pla
čiajai lietuviu visuomenei,
jos kultūrinei, socialinei
veiklai.

★
I

skaitytojai!
Jau metų metai skelbiam,
kad, keisdami adresus, pra
neštumėte ir senąjį adresą,
' et iki šiol dar nevisi paiso
mūsų prašymo. Neturėdami
sero adreso, visada rizikuo
tam pakeisti ne to, kuris pra„.
«
išo„ nes visada gali būti
S1S.S lCIVy^dS • } berdrapavardžių. Tokiu at
veju tenka klausti raštu senojo adreso, kas vėl gaišina
Asmenų, dievybių ir did
laiką ir didina išlaidas.
vyrių VARDYNAS, paruošė
Anis Rūkas, 89 puslapiai,
Dalis skaitytojų iš viso
kaina $3.00.
nepraneša mums pakeisto
adreso. Tada dažniausiai
Du mediniai ir trys geleži
mums patarnauja paštas,
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai b bet už tai ima iš mūsų po 10
nepriklausomybės kovų, 37.
g**
nešimą.
Tokiu
pašto
laiškų
psl., kaina $3.00.
gaunam vidutiniškai po du
Per giedrų į audrų, Myko kasdien, kas sudaro 1 dol.
!o Vaitkaus 1909-1918 m išlaidų per savaitę, arba 52
atsiminimų IV tomas. 272 ■
per metus. Taigi 10 prepsL, kaina kietais viršeliai?! numeratorių mokesčio,
novelės, 156 psl., kaina kie j n
. , ,.

Kas beliko iš laikino pastato stovykloje prie Wor eesterio, Įvykus sprogimui ir kilus gaisrui. Ten
žuvo 5 jaunuoliai, vienas jų net lietuviška pavarde — Višniauskas.

Ar skaitei

Seni prietarai atgimsta
raujame pavidale. Štai Chi-Į
cagoje už $23 parduodami j
"magiški kristalai“, kurie
padedą sužinoti ateitį. TBC
kompiuteriams išleidžiami
specialūs horoskopai. Šiuo
metu televizijoje yra trys
programos apie raganas ir
vaiduoklius. žodžiu, šis
"misticizmas“ ir moderniais
laikais plečiasi.

Bet v,sli labiausia, mus

tais viršeliais $2.50. .

Inicialai po tiltu, A-

Tūlio

$3.75.

tri
jų vaizdelių pynė. parašė
Stasė Varagaitė-Petersonie*
nė, 81 psl.. kaina $2.
NULAUŽTA ŠAKA,

203 METŲ

SUKAKTIS

Gruodžio mėnesi sukako
200 metu. kai pasirodė Encyclopedia Britanica. Jos
pirmosios laidos tebuvo tik
3 temai ir iki šiol išliko tik
6 egzemplioriai, nes to meto
Britanijos karaliui Jurgiui
III straipsnis apie akušeriją
pasirodė perdaug "vaizdin
gas“. todėl jis Įsakė tą laidą
išimti iš apyvartos.

i

vargina paraginimai sumoketi prenumeratą. Tokių paragirimų vidutiniškai išsiun
čiame apie 50 kas savaitė,
kurie kaštuoja 3 dolerius
vien pašto ženklam. Pridė
jus vokus, popierių, neskai
tant darbo, susidaro kiti 3
dol, arba 312 dol. per me-

ANTANAS SMETONA
IR* JO* VEiKLA7Kr‘aS"j.;t«s; kurie P'a7’a net 62 su

Augustaitis, 154 psl.. kai- v,r?um
Pre"u?-r?'
dn
t-n
'
tonu
mokesti.
na $1.50.
i
A • i O• Keleivio
• i
j prenumerata ir taip jau laLIETUVIAIS ESAME MES j bai pigi.
GIMĘ, lietuvių dainynas
Šia proga tenka pastebė
100 dainų su gaidom dai
ti.
kad dažniausiai raginami
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičvis, kai tie patys skaitvtojai kiekvie
nais metais, kiti net po du
na $4.50.
j kartus. Atrodo, nesunku būŠVENTADIENIS IR MIES ; tų gavus pirmą paraginimą
TO. Mariaus Katiliškio 17 ! pasižymėti laiką ir ir ateity
novelių, kaina $5.00.
sekti.

Nuo 1901 metų ta encik
lopedija leidžiama JAV-se.
NAUJI LIETUVIAI

ANGLŲ KALBOS GRA j šiaip ar taip, visos išlaiMATIKA, 215 psl., kieti vir : dos yra bergždžios ir niekam

ADVOKATAI

Kalifornijoje
advokato
egzaminus išlaikė Jurgis
Gliaudą, gyv. Los Angeles,
ir Donatas Januta, gyv. Berkeley mieste prie San Francisco.

Mieli „Keleivio“

sėliai, kaina.............. $3.51 ! nenaudingos, bet mes vieni

Viršuje Iowo~ ūkininkas rodo vietą, kur rastas pagrob-

I be skaitytoju pagalbos neNEPRIKLALSOMOS LIE- > sugebam ir nesugebėsim jų
rUVOS PINIGAI, Jono K. I bent kiek sumažinti. Todėl
Kanc, 225 psl., kaina $5. * didžiausias mūsų prašymas:

tos 10 metų amžiaus Pamelos lavonas. Apačioj® ta mer

KAŠTAI — STRAIPSNIAI

1. Keičiant adresus, pra

\TSTMINTMAL parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusią nešti ir senąjį adresą;
Piai’ kaina.......... *300
2. Pakeitus adresa. pra-

J. Gliaudą yra rašytojo
gaitė ir prisip i/inęs ją nužudęs iš psichiatrinės ligoninės
Jurgio ir Marijos Gliaudų
pabėgęs Robcrt Williams, kuri apklausinėja detektyvas
Pirm. A. D. Kaulakis, vi
sūnus, o D. Januta—žurna
Pastaruoju
metu
LTN
Amcriko, lietuviu politika. nekti
tik Paktuiir
cepirm. F. Rogers ir Kazys
listo Kazio ir rašytojos Pet
John Ackern. 'n.
valdyba
yra
pasitelkusi
per
Į
Bukaveckas, ižd. Walter
parašė dr. K. Šidlauskas. Į. Į mUTns- ,r
20 talkininkų, kuriu uždą-! ronėlės Janutų sūnus.
Zees.
vadas dr P. Grigaičio, kai-Į o ,, , ...
_
.
nfl tl
3. Mokėti prenumeratą,
Lietuvos nepriklausomy-' vinys yra populiarinti savos! Jauniesiems advokatams
*
•
! nelaukiant raginimų. Gebės paskelbimo 51 metų su-Į pastogės Įsigijimo minti ir- linkime sėkmės profesinia
telkti
naujus
narius.
Norima
j
LAUMIŲ JUOSTA, Bro- liausią mokėti kiekvienais
kakties minėjimas bus va-!
me darbe.
Pan
American
World
lėkiki
antro
metinio
nariu
susiPietų
Amerikoj
123
mil.
niaus
Railos akimirksnių metais vis tuo pačiu laiku.
sario 16 d. Lietuvių klubo
linkimo
1969
m.vasario
mė

žmonių
gyvena
karinėj
diktuvu bendrovė jau turi 100' kror ikų I dalis, straipsnių
salėje.
• 2U8
nesi bendrovę išplėsti dvi
Laukiame Jūsų paramos.
■ tatūroj, 12 mil. civilinėj dik- norinčių skristi j mėnulį, kai rinkinvs, 348 psl-. kaina —
1957 m.
spalio mėnesį* tatūroj ir 104 m I. turi dau- ten pradėsiu skraidyti ko- $3.00.
gubai ir tuo pačiu Įgalinti
Laukiame svečių
ją tarti, kada ir kur bus ga pirmų kartų sovietų erdvė-j giau ar mažiau d e mok rat is- inerciniai lėktuvai...
Keleivio administracija
Gyvulių
ūkis.
George
Or-,
laivis
Sputnik
apskrido
že-į
kų
tvarką.
lima
bendrovės
namų
staty

Floridoje dabar gražu ir
į wel bolševikinės santvarkos
mę. JAV erdvėlaivį tepalei* *
šilta, todėl laukiame svečių bą pradėti.
i
satyra, 71 psl., kaina $1.00.
iš šiaurės pasišildyti saulu-l
men., o
*
,*•
,
*
at
— pi • s
a-i •
•
I do 1959 m. • sausio
v
«-□
\
Jungtiniu
Tautu
125-jo
Negre
Snirley
Chtsnoku,
tėj ir pasimaudyti šiltame; LTN B-vės valdybos adre pe»- praėjusias Kalėdas A.
o*
i j
l.
~
.
•ŽVILGSNIS J PRAEITI,
ii_o •
« ,,« •
vi nario — Stwazy!ando vato- 43 m. amz., is Brooklyno iisas
:
Lithuanian
National
vandenyne. Lietuvių klubo
POi. a?1-* n5?° *P 1
: tybės (Afrikoje — karalius rinkta į JAV kongresų. Tai K- Žuko,
476 psl., kaisalėje pietūs būna kiekvie Hali, Ine., 222 West Adams
—, ♦
’I
turi 100 žmonų. Ta valstybė pirmoji negrė kongresinin- na ........................................
$5
ną sekmadieni 5 vai. popiet. Street, Chicago. III. 60606. jau numatoma žmogus islai- ...
t.
„
ma P""“’
P° nCP
kc’
!
Rene Rasa. MEILE TRIi Bendrovės vald. pirminin pinti mėnulyje.
i
Elena Verbelienė
kas — inž. J. Jurkūnas.
’ ♦#w»'#*e**#*****e*****e*e®*eee*e® KAMPY, 219 psl. kaina $•».Lietuvių Tarybos

★

; ’iG

M n

Poslapis ketvirtas

Nr. 2. 1969 m. sausio 8 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ir jie minėjo SO metų sukaktį Knygos
jaunimui

ROMANAI

LABAI ĮDOMŪS

D. Nendrė, AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ, romanas,

ATSIMINIMAI

Gruodžio vidury maskvi- jančių posakių. Pavyzdžiui:!
365 psl., kaina $5.
nės valdžios vietininkų pos- .."Šiandien Tar\bų Lietu*
!
Vytautas Volertas, SĄAtsiminimus visuomet įtuose Vilniuje susitelkusi vos suverenumą užtikrina
Švenčių
proga
nepamirš

MOKSLAS, premijuotas ro-įdomu skaityti, todėl siūlome
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
lietuvių komunistų "senoji visa Tarybų Sąjungos ekokite nupirkti vaikams šias manas, 279 psl., kaina $3.50.[įsigyti šias mūsų žinomų
gvardija“ irgi ryžosi sureng- nominė ir karinė galia“!
Aloyzas Baronas, PAVA žmonių gyvai parašytas at
ti... Lietuvos valstybės a tŠis konstatavimas, tarp knygas:
Ordinas Sni
SARIO LIETUS, 261 psl., siminimų knygas:
BALTASIS STUMBRAS, kaina minkštais Tilteliais tsbVERGIJOS
KRYŽKEpriziuretojut
premijuota apysaka, pa 82.59, kietais $3.75.'
TnUOSE, Sibiro kankinės
• * ** '
rašė Gintarė Ivaškienė,
Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS Stefanijos Rokienės tremties
133
psl.,
kaina
$3.60.
Tiesa gruodžio 26 d. iš
16 d. paskelbtasis Kapsuko atvirai pasisakyta, kuo reMAS, 305 psl., kaina $4.00. atsiminimų atsiminimų I to
spausdino
"Respublikos riau išsikviesti taksi.
manifestas. nutartas ii* sure- miasi anie astuoni ''Lietuvos KREGŽDUTĖ, I dalis (va
mas, 443 psl.. kaina minkš
Vincas
Ramonas:
M1G
Aukščiausios Tarybos pre
Antrame laido gale man daguotas Maskvoj, ir paves- ' valstybės atkūrėjai“. Jie ta
tais viršeliais $5, kietais $6.
dovėlis). parašė A. Rin
zidiumo narių su draugu V. atsiliepė:
ras pasirašyti aštuoniems ra- da pasisakė, ka i "Mums užktinas. 119 psl., kaina LOTAS RYTAS. 166pusl.
Viktoras Biržiška, DĖL
Kaina $2.50. Gaunama KeCharazovu“ nuotrauką, ją1
sų bolševikų partijos vado- tikrinta visokeriopa darbi
$2.75.
MŪSŲ
SOSTINĖS, atsimi
šitaip paaiškindama:
— Mes jokių užsakymų vybės emisarams, kurių tar-' ninku ir valstiečių Tarybų BIRUTĖS RYTAS, eilės, 'eivio administracijoje.
nimai (1920-1922 m.), 312
1 telefonais nepriimame. Pas pe tik du — Kapsukas ir Rusijos parama. Mums sku-i parašė J. Narūne, iliust
Jeronimas Ignatonis, LŪ-į psl., kaina minkštais virše"Vakar Lietuvos TSR mus sava tvarka. Ateikite Angarietis — buvo šiek tiek ba j talką su išplėstomis rau
ruota, kaina $0.95.
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 ; liais $2.50, kietais—$3.75.
Aukščiausios Tarybos Pre-! autobusų stoties dispečeri- žinomi lietuviai, ir tuo metu donomis vėliavomis mūsų
PULKAS, apsa
Andrius Valuckas, NE KONTRŽVALGYBA LIE
zidiume LKP CK antrajam nėn ir užsakykite,
kaip tik daugiausia žinomi broliai raudonarmiečiai“! NARDŽIO
kymėliai,
parašė
Bale
MUNO SŪNŪS, romanas iš TUVOJE, Jono Budrio atsekretoriui V. Charazovui įta prasme, kad buvo aiškiai (Kiek sutrumpintas to ma
Vaivorytė,
157
psl.
kai

suvalkiečių ūkininkų sukili-1 siminimai, 224 psl., kaina
teiktas Darbo Raudonosios
Po gero pusvalandžio į susidėję su rusais bolševi- nifesto tekstas dabar yra
na
$2.00.
mo 1935 m., I tomas, 280 Į $2.50.
Vėliavos ordinas. Įteikęs šį puoliau dispečerinėn.
kais ir visiškai pasidavę jų i pakartotas gruodžio 16 d.
[ PASKUTINIS POSĖDIS,
ALGIS IR ALYTĖ, spalva- psl, kaina $3.00.
vyriausybinį apdovanojimą,
Noriu. — sakau. — pa- valiak (Kiti du "pasirasę“ Tiesoj).
vimo knygelė su Įdomiu
Lietuvos TSR Aukščiausios' , jūsu tvark
iškviesti lietuviai Lietuvoje buvo vi
Andrius Valuckas, NE- i Juozo Audėno atsiminimai,
Ir šį kartą savo kalboje
vaikam
tekstu,
kaina
50
c.
Tarybos Prezidiumo pirmi- ta.,i.
kS.-į.
Sniečkus
stengėsi
stiprinti
siškai nepažįstami, lygiai,
MUNO SŪNŪS, II tomas,' 227 Psk> kaina.......... $4-00
(Šias knygutes išsirašant, 428 psl , kaina $4.00.
ninkas M. Sumauskas pa-į
kaip ir jų bendrininkai du gvardijos dva.-ią. kad nepa
i DU MEDINIAI IR TRYS
sveikino draugą V. Chara-i — O kuriam laikui malo- lenkai ir du žydai).
pridėti pašto išlaidoms
siduotų idėjoms, besiskver
Sally Salminen, KATRY- j GELEŽINIAI
KR i Ž1A1,
zovą ir palinkėjo sėkmės to-i nėsite? — meiliai pasitei15 centų).
A. Sniečkus į iškilmes su biančioms pro susilpnėjusią
Antano
Šukio
atsiminimai
iš
NA, comanas, laimėjęs Šve
lesniame darbe, ilgu gyve rauja dispečerė.
kviestuosius "senagvardie- Lietuvos izoliaciją nuo už- MEŠKIUKAS RUDNOSIU- dijos literatūros premiją, Lietuvos Nepriklausomybės
nimo metu“.
KAS. eiliuota pasaka, para
čius“ gruodžio 16 dieną įti-j sienių. Sakė:
— Tuoj pat, — sakau.
* kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
"Reikia
atminti,
jog
mum
šė Vytė Nemunėlis, labai 291 psl., kaina $5.00.
kinėjo, kad
Petr. Tarulis, VILNIAUS ■ D
,GI,ED^ ,IR AUD'
\. Charazovas. oficialiai! — O mes užsakymus pri-j "buržuazijos šulai užjū- priešiška ne tik kraštutinė
gražiai V. S. Stančikaitės
RĄ,
Mykolo
Vaitkaus atsiįtrasis partijos sekretorius,; imame tik sekančiai dienai. į
negalėjo nieko reikš- nacionalistinė
antį
iliustiuota, trečioji laida, RŪBAS 495 psl., kaina
ideologija,
iš tikrųjų yra Maskvos akis 1 okia pas mus tvarka.
>
j mįngesnio sukurti... ir šiais bet ir liberalinė-buržuazinė t pasaka ir Lietuvoj turėju minkštais viršeliais $3.15.’,
kietais
viršeliais
$3.75,
-ama
Kietais
ideologija.
...bet
koks
bur-1
ir ausis Lietuvoje. Jis pri
si dideli pasisekimą. Knymetais, kuriuos jie paskelbė
I vn-cniiGi-,
VK
viršeliais
..................
$3.75,
žiūri ir Sniečkų, kad tas
tariamos buržuazinės nepri žuazinis nacionalizmas, tegu
gos kaina............. $3.00. i Jurgis Gliaudą, DELFINO
NEPR i KLAUSOM YBĖS
rašalo klausomybės metais“.
-vykdytų Maskvos nurody Kas skaito rašo
ir liberalinis, tvirkina darbi BALTOSIOS
PELYTES ■ ŽENKLE, premijuotas ro-ięĄi"-i r.;
i Vaitkau*
mus. Matyt, Charazovas ge-,
KELIONE i MĖNULĮ, manas, 234 psl.. kaina $2.50 •
.,M “ *
ninkų klasę...“!
Taip
pat
apie
"užjūriuo

prašo
rai eina savo pareigas, jei
parašė Danutė Bindokie....
*
.
pt^mmimų UJ18-D40) V
Taikydama.- lietuviams
se“ minimą Lietuvos sukak
pai
tomas, 295 psl., kietais vir
$1
50
!
Albinas
Baranauskas,
jį apdovanojo tokio aukšto
Kosygino
doktriną
“
,
Snieč
tį
kalbėjo,
kaip
apie
Lietunė, 58 psl., kaina
Štai šiandien kai ką iš to,
*
f
KARKLUPĖNUOSE,
prešeliais kaina $3.75.
laipsnio ordinu.
vilniškių
koka mačiau DruskininkuoseJ voJe girdėtą ir žinomą daly-: kus graudeno
grauaeno
v
rmisKių
ko- žAIŽARAS, D. Cibo pasaka! miiuota romanas 094 į,, įTo na-e< i- ūri--tomas
istu susirinkimą, kad
tri-vha riūk m!Juota» iomanas,—-i p»x.,i
i o paneš auona^b tomas
I nutariau ir aprašvti. Bet M- Tai ir paaiškina, kodėl munistų
leoariduotu antirusiškų-' mažiesiems, teisy be dide-!kajna $2.50.
j VI kietais viršeliais $3.75,
žiūriu — parkeryje nėra ra-' bent metli gale teko past- tik nepa
tepasiauouų anurusisKu- hems. Ados Sutkuvienės i
' mintais $2 50
natnindoms. Fsar- .
a.
imt i mi.in.
tais o-.ov.
Dar vieną atžymėjo
j šalo. Taigi, nueinu Į univer- traukti nuo nepriklausomy- mo pagundoms.
Esą:
iliustracijos, 21 puslapis,•’; k-,-.,..
Kazys Almenas, UPĖ 1
iictitva
c.
$150 RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,1
LIETUVA BUDO, Steposalinę parduotuvę. '
I bės reikšmės menkinimo ir į "šiandien nėra ir negali; kaina
"Už ilgameti nepriekaiš-j
i persirengti valstybės "atkū-ibuti demokratijos ir inter-iMVRVT Vg A
j 7 ' į romanas I dalis. 325 psl., 11 no Kairi° atsiminimai. 416
— Neturime ir nežinome2 rėjais“. Sniečkus šį kartą nacionalizmo, kuris būtų;
tingą darbą ir aktyvią vi, ’
' ,
,
dalis 302 psl.. kiekvienos da-i Psl~ kaina.................. $2-00
suomeninę-politinę veikla
----- - “ kada gausime, - pareiškė priesaikavo. kad
nukreiptas prieš Tarybų Są-!
Į lies kaina $3-00.
TAU, LIETUVA, Stepogarbės raštu apdovanotas! man.
“Komunistai. atkurdami junga ir prieš didžiausia mu-i „ *’........ *'............ ..
' ‘į
.no Kairio, 480 .?sl., kaiAle Rūta,
KELIAS Jį
.............................. ' $2.00
komunistų partijos cėnti o Į Apėjau visus kurorto knyJ Lietuvos valstybę, iėjo i tė- sų talies nacija - prieš ru.u! GINTARO TAKAIS. J. Na
j.
^Įranės
eilerašciai,
daug
ilius
) KAIRĘ, premijuotas romą-1
R.
komiteto organizacinio dai-į Q-Vnus
kioskus. Čia pana vynės istoriją kaip tikri pat tautą. Nėra ir ne»ah *"** (racijų. 64 psl.. kaina S1.80 ' nas iš JAV senosios kartos! 0,E?°JA‘?T:. v.
J™
bo skyriaus inspektorius) šūs atsakymai: "Neturiu“, riotai, kurie įkūnijo vieną šiandien nei antitarybinio,
lietuvių gyveninio, 248 psl.. 11,ni°-41,4 Psl- raina.....S2.00
Fiodor Beliakov.
, ”negaunam“, nežinom
iš svarbiausių tautos lūkes nei antirusiško demokratiz jJNTARĖLĖ, J. Narūnės
PENKTIEJI METAI, Kip
iliustruota pasaka, 24 psl. kaina $3.00
čių, šimtmečius vergovės mo ar internacionalizmo“!
ro Bielinio, 592 puslapiai,
Galų gale užeinu Į vieną pančiuose puoselėtą svajo
Vytautas Volertas, GY
Apskritai imant, iš po tų kaina ......................... $1kaina ..................... $2.00
vaistinę.
"Lietuvos valstybės atstaty- fa pati anglų kalba, . .$.l.į VENIMAS YRA DAILUS
PATYS ŠITAIP RAŠO
nę
Ilgą senų plokštelių virti-' mo sukaktuvinių iškilmių KETURKOJIS UGNIAGE- romanas iš lietuvių emigran- ■ ATSIMINIMAI IR MIN— Gal, — sakau, — bent
! n§ Sniečkus pakartojo, aiš- kyšo senstančių meistrų skuSYS, D. Bmdokienės pa tų gyvenimo, 242 psl.. ka? )TYS. Kazio Griniaus, I to
Vilniuje leidžiamas dvi jūs rašalo turite!
bnas, 300 psl.. kaina ...... $2.
r, . .
i kindamas, kaip komunistai botas bandymas dar suveržrašytas labai įdomus pa na $2.50
savaitinis satyros ir humoro
sakojimas, gera dovani,
ATSIMINIMAI IR MINVytautas Volertas, UPĖ !'
žurnalas šluota šitaip rašo ko vaistinėje, — bet kai ku-‘ atkūrė Lietuvos valstybę“, ti jau pradžiūstančios, jų
ir per tą daugumą prasitarė, kadai sustatytos "tarybinės
vaikams,
bet ir senelis’ TEKA VINGIAIS, romana» TYS, dr. Kazio Griniaus,
rie rašeivos čia pas mus vie- j ar sąmoningai įterpė, taip statinės“ lankus.
apie Druskininkus:
su įdomumu ir malonumu 332 psl., kaina $3.50.
II tomas. 336 psl. kaina $5.
toj- rašalo
i. • kalio
i
pennanga-- t
padėti liūdi-i
(Elta)
skaitys. Kaina tik $2.00.
VYSKUPO P. BUČIO
natą arba jodą perka. Pame-j
Vacys Kavaliūnas. KAL
Savas žmogus
TRYS
SAKALAI,
Alf.
VamI tomas,
i ginkite ir jūs, gal parašysiu;
—— — —
—————
NŲ GIESMĖ, premijuotat ATSIMINIMAI,
buto, 15 pasakų ir padavi romanas, 201 psl.. kaina 320 psl., kaina $3.50, II to— Vietų nėra. — pasakei Pamėginau...
mų, 186 psl., kaina.. $2 $2.50.
,; mas 282 psl.. kaina $3.50.
viešbučio
administratorė,
Tl
.
,
•
Ir. kaip matote, parašiau.!
AUKSO ŽĄSIS, pasakišKazys Plačenis, PULKIM
kada aš su ja, tarsi su Ang vis dar vildamasis, kad iri
SIAUBINGOS DIENOS,
Keleivio 1969 meth
Į
<a
3 veiksmų komedija, pa ANT KELIŲ.. romanas iš 1944 1S30 metų atsimini
lijos karaliene, pagarbiai šuns
/
balsas gali Į dangų nu-'
įrašė Birutė Pūkelevičiūtė kun. Strazdelio gyvenimo, mai, parašė Juozas Kapapasisveikinęs, mėginau dar eiti. (Šluotos red. pabrauk
1159 pusi., kaina $2II laida, 160 psl. kaina $2.00} činskas, 273 pusi. kaina $3.
įteikti celofaninį kapšelį su ta. Kel. red.).
j
Už
šį
veikalą
autorė
196)
Jurgis Gliaudą, S1KSNO Į GYVENIMO VINGIAIS,
saldainiais.
j
netais
gavo
L.
Bendruome5PARNIŲ SOSTAS, pienup. Kalvaitytės-Karveliei
1 lės jaunimo dramos konkur- juotas romanas iš politinių
— O ryt, poryt ar po saKaina $1.00
TIK VARDAS BELIKO
šo pirmąją premiją, pagal emigrantų gyvenimo, 268 nės, 360 psl., kaina . .$3.50.
vaitės?
KĄ LAUMES LĖMĖ
jį Chicagoje yra susuktas ąsl., kaina $2.50.
Tai
tikra
enciklopedija,
įvairių
žinių
aruodas.
Čia
ra

(apie Salomėją Nėrį), Petfilmas, kurio paveikslais pa
Viena iš Sovietų Sąjun— Nebus taip pat. Nei su
Juozas Kraiikauskas, Til
šoma
apie
viską.
Jame.
be
kalendariumo.
kuriame
sura

onėlės Oriniaitės, 234 psl.,
.
mostą
ir
ši
knygą.
komandiruotėmis, nei be. Sos respublikų yra KazachNAGO UG-MS, premijuota.
Nei su saldainiais, nei be,— stanas — Kazakija. Ji plotu syti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, j Skaidrytė, Balės Vaivo (Omanas, 205 pusk, kaina kaina .............................. $3.
ėmė tarsi žirnius berti admiantroji Sov. S-goj. bet rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius rvkštės 5 scenos vaizdeliai, S2.5O.
PALIK AŠARAS MASK
nistratorė. — Mes Draski-' gyventojų tėra tik 13 mil. pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek kaina $2.
VOJE,
Barboroj ArmonieAloyzas Baronas: LiEP
ninku namų. sandėlių, pale- Iš jų vietos gyventojų kaza- pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų,
Jonukas keliauja, pasaka
fAJ IR BEDUGNES, pre nės, 253 psl., kaina .... $3.
pių ir pusrūsių savininkus kų yra tik 350 , o visi kiti— kaip Stalinas "sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje pagal Kanapnickienę parašf nijuotas romanas, 279 psl
SIAURUOJU TAKELIU,
į soclenktynes iškvietėm. atėjūnai, vieni laisvu noru. atsisveikinta su Kipru Petrausku jam miras, kaip Ukmer Jonas Valaitis, kaina $1.50
varna $3,00.
K.
B. Kriaučiūno. 17S psl.,
Jie savo privatų plotą poil- kiti (dauguma) prievarta gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.
Gedimino sapnas ir Nerin
Vytautas Alantas: TARI kaina ............................. $2.
siautojams nuomoja 5-6 mė- čia apgyvendinti,
ga,
eiliuotos
pasakos
ir
le

JV1EJŲ
GYVENIMŲ. 461
Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
ATSIMINIMAI
APIE
nesiams, o mes viešbuti —
gendos,
parašė
Jonas
Valai

jusi., kaina $4.50.
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
apvaliems metams. Todėl
Taip Maskva elgiasi ir su nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
tis, kaina $2.25.
Juozas Švaistas: ŽIOB lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
mums yra galimybių pir-i k.itomis respublikomis, ku- ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų
R1AI
PLAUKIA, romana. kaina ............................. $1.
. 2.
. .
;
nose gyventom daugumą istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie SNAIGIŲ KARALAITĖ,
mauti. Va, je.gu ,us butu- sudar0 nerUfai/ Jau ir Lie.
graži pasaka. V. Stanči tš knygnešio kun. M. Sida
žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus.
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
met iš Barnaulo. Maskvos ar tuvoje atgabentų iš Sovieti- Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite
kaitės liustruota, parašė ravičiaus gyvenimo, 233 psl. TUVĄ ATSTATANT, Ra
Semipalatinsko, — tada
ki- jos ei.urnos ieocėnta> yia žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą,
J. Narūne, 20 puslapiu Kaina $2.50.
.
polo Skipičio, 440 puslapių,
kaina ...................... $1. Pranas Naujokaitis: U kaina ..............................$5.
ta kalba: mes jus viešbuty kelertofcu •padidėjus'. •' Tuo
širdžių operacijas ir t.t.
PELIA1
NEGRĮ2 T A j
Jžrūriu dar blogiau yra ;■ i .CJ
pagal daugiameti susitari
•
Tos knygos gaunamos
NEPRIKLAUSOMA LIE
KALNUS, 509 pusi., kain^
Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
mą apgyvendintume... O da Latvijoje ir Estijoje.
TUVA, R. Skipičio atsimi
<5.00.
lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti
bar — jūs savas žmogus.“
auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių; LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI Aloyzas Baronas; VlENl nimų II tomas. 4'6 psl.. kai
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai na $7.00.
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
Vadinasi, savam žmogui
Turime
Lietuvos
žemėla

na $ 1,50.
Maskvoįe už svarą agur
DANGUS DEBESYSE,—
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kaleniš Lietuvos Druskininkuose
MINDAUGO
NUŽUDY1918-1919
m. išgyvenimai,
pių — už 50 centų, už $2.50
kų juodoje rinkoje reikia dorių tik už vieną dolerį,
nėra vietos, o atėjūnams iš
MAS, Juozo Kralikausko J parašė Juozą-- švaistas, 325
kalendoriaus
visais
metais
(sulanKstomas)
ir
už
$3.50.
mokėti
$10.
Rusijos — prašom, nors ir
premijuotas romanas, 246 psl., kaina minkštais viršeNedelskite išsirašyti, nes
.
liais $2.50, kietais $3.75.
metus gyvenk J
j
pritrūkdavo.
(sieninis).
_
__ , psl., kaina $3.

Kalendorius

talaph penktas

Nr. 2, 1969 m. sausio $ cl.
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Maiklo su Tėvu

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

Demokratijoje ne viskas
demokratiška

, Bet moterys, Įleistos kaip į
Neturi pinigų —
Kai vienu atžvilgiu negrai turi gerų papročių, tai
•istės, neturi teisės tarnau-!
turistės.
marš kalėjiman!
religinės jų apeigos baltam žmogui dažnai būna pasibiaui ti, todėl tyli, nes, kai valdžia
•jr
rėtinos, ypač — tai mergaičių apipiaustymas. Apie tai
jas suseka, jos areštuoja
trumpai jau minėjome, bet reikia ir aiškiau tas apeigas . ”Wall Street Journal“ yra mos. Imigracijos inspekto
Įdomus laikraštis: Įdomus
nusviesti. Šitą barbarišką 'sakramentą“ vartoja be išim- tuo, kad. tarnaudamas stam rius Louis Kaye sako, kad
nuo birželio mėnesio iki
ties visi kiltųjų kilties negrai. Vaitoja jį ir kitos kjlps:'
merai, kambai, handziai ir dorobai, tik kiek rečiau. Pietų skelbia tokias kanitalistinės 196b metų pabaigos vien tik
New Yorke buvo 375 tokios
Afrikos zulai to papročio visai neturi.
Kaip minėjome, ši "operacija“ daroma jau mergai-'rįas paprastai miniai‘skiria- moterys areštuotos. Bet vitėms bręstant — tarp 10 ir 14 metų amžiaus. Ji atliekama ma gatvinė spauda neužsiSUIĮku
S'
: grupėmis, po kelioliką mergaičių vienu pradėjimu. Daro-; mena.
1 J-Olį\na - Sa-°’- a. ’ J°NSU’ Popiežius Paulius VI pasakė
kardinolams, kad jis tinkamu
ma tai viešai ir su tokiom iškilmėm, kaip, nelyginant, ”ro-1 Štai, jo gruodžio 26 d.' 11”,.k
laiku atsakys tiems, kurie nesu
i žancavos atlaidai“ Lietuvoie
laidoje skaitom, kad Jungti-' . OA
J
. žancavos auaiaai sietuvoje.
! nėse VaNtiiose dar veikia1 aple 20’000 impolluotų sve* tinka su jo paskelbta enciklika
Giliausiai sis paprotys yra isisakmjęs, kaip sakėm, nese \ alstijose uai veiKnr timšaliu mergįn„ Jas per- gimdymu kontrolės reikalu.
,kikujų kilties negruose, kurie gyvena Konge ir Kenijos senas įstatymas, kuriuo pa-, ka_sarn(j0 daugiausia biznio
Krašte. Europiečiai mėgino tą paprotį išnaikinti, bet tas
P?>‘^ ^ia motoys
■ bandymas sukėlė tik didesnę jiems negrų neapykantą?
k^žjimaJ, jei jis netu.,
tik daugiau juodžius suvienijo ir prisidėjo prie teronsti- fi pįnjgų savo skoiaį atm0. j Korupcija ir bosizmas unijoj
nės organizacijos Mau-Mau atsiiadimo. Tos oiganizaci- kėti. Toks Įstatymas esąs dari Jeigu jau kitose gyvenijos vadas Jomo Kenjata, idealizuodamas tą paprotį, pa- pilnoj savo galioj jankių ap-( mo srityse demokratijos veirašė net anglų kalba knygą Facing Mount Kenya“. Ši gyventoj Maine’o valstijoj.: das toks iškrypęs, tai, rodosJeigu yra reikalas ameri
antraštė reiškia, kad kovoti prieš tą “idealą“ tai vistiek, Va, sako, anądien šerifas darbininkų organizacijoje kiečiui padovar.ocį knygą,
kaip priešintis milžiniškam Kenijos kalnui.
į nuėjo Į nedidelę bulvių “pe- jis turėtų būti labai sveikas
tai Keleivio administracijo
Dėl savo veiklos Mau-Mau organizacijoj Jomo Ken-. cę“ ir paėmė už apikaklės ir simpatingas. O vis dėlto je galite gauti šias tinkamas
yata buvo anglų suimtas. Mau-Mau vardas reiškia: ”Lau- Paulių Silverį, paprastą dar- taip nėra. Štai. angliakasių knygas:
kan-Laukan!“ (Laukan, atėjūnai’).
t bo žmogelį, keturių vaikų unija (UMW) valdo angThe Cemetery of Nations
tėvą. nusivedė kalėjiman ir lies kasyklą vVėst Virginijoj,
uždarė. O kuo jis nusikal- ir, pagal jos konstituciją, pa in Siberian Tundra by H.
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA,
PIGMĖJAI, URVINIAI IR KITOKIE
, to? Jis buvo pasiskolinęs senę jos nariai turi gauti kas Tautvaiša, 112 psl., kaina
į pinigų, bet neturėjo iš ko mėnesį $115 iš jos pensijų tik $1.75.
STASYS MICHELSONAS
Tundra Talės, Manyland
Vidurinėj Afrikoj. Kongo ir Ruanda-LTundi giriose tos skolos atmokėti. Vadi- fondo. O ar visada gauna?
gyvena kelios pigmėjų (nykštukų) kiltys: akai. ba-mbu- naši, neturi pinigų — marš ”W. S. Journal“ pateikia ši Books leidinys paaugliams
pasiskaityti anglų kalba a! tokį pavyzdį:
•— Labas rytas, tėve!
tais klausimais jis klysta. Ar tai, ba-bongai, ašangai ir kiti. Gunther sakosi važiavęs kalėjiman.
Va. sako, stovi Duffy Rai pio gvvenimą tolimoje šiau
— Denkiu, Maik, už labą tai bloga? Būtų blogiau, jei- su vienu palydovu jų pažiūrėti. Pasiėmę cukraus ir cigare- . Skolininkai esą aieštuoa* an®se. ltose ^.es* Būdamas 13 metų am- rėje, 175 pusi. kreidiniame
rytą, ale gaila, kad aš nega- gu visi mes vienodai galvo čiu dovanų jiems nuvežti. Šoferis vežęs juos per gilią, kol J31?1.!1
popieriuje, kietais viršeliais,
ku tau pasakyti gut mor- tume ir rašytume.
gaiejęs, pagaliau sustojęs ir pasakęs, kad jau nebetoli galj
Lai^o* at. kykl, ir nuėjį a*gliy kasti. kaina $5.00.
nink.
į — Tu sakai, kad tu kalbi būti pigmėjų. Gunther su palydovu lindęs pro tankumy. stovuj pe,.žiūrėjus šerifo raš- šiandien jam jau 68 metai,
— Kodėl negali?
į teisybę, o tavo kritikas pa- nūs keletą šimtų jai dų, n pasiekę sakomis apti ertą d\ o- [įnas rekordus, pasirodę. Jo pečiai nuo darbo nulinkę, Timeless Lithuania — pa
— Nu. ar neskaitei, ką a- rodo, kad tai neteisybė. Va, kianti gardą. Čia jau gyveno pigmėjai. Jeigu as kada ^a(j pereitais metais čia bu- ir jis beveik aklas. Tačiau rašė buvęs JAV atstovas
pie tave rašo Senas keleivie- andai tu man bajinai. kad abejojau Darvino teorija“, sako Gunther, ’ tai, žvilgterė- v0 areštuota 280 žmonių dėl jis turi unijos kasykloj dirb- Lietuvoj Owen J. C. Korėm,
tis? Jis tave kad prosina, tai Stalino dukters pabėgimas jus Į tuos keistus sutvėrimus, išnyko visos abejonės.“ Tų negalėjimo savo skolų at- ti už $75 mėnesiui. Paga 299 psl., kaina $4.
Tai labai gera dovana ne
prosina — rankoves atšilai- iš Sovietų Sąjungos buvo žmogiukų kilmės niekas nežinąs. Jeigu iš tikiujų galima mokėti.
į savo amžių ir pagal unijos mokantiems lietuviškai, bet
tojęs! Nu, tai koks čia gale- Amerikos žvalgybos sugal1 konstituciją, jis turėtų gau norintiems susipažinti su
tų būt tau gut mornink? Aš votas. O tavo kritikas paro- juos vadinti žmonėmis, tai jie esą šlykščiausią dvikojų j
veislė pasauly. Kaikurie etnologai spėja, kad pigmėjai tu- Prekyba užsienio moterimis ti senatvės pensiją iš pensi Lietuva.
mislinu, kad susitiksiu tave do, kad taip nebuvo.
j Tas pats ”W. S. Journal“
f°ndo’ į kurį jis mokėjo
“Se/ected Lithunian Short
— O ar jis parodo, kaip įėjo būti patys pirmieji Afrikos gyventojai.
apsiverkusį. Jessa.
Nei
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vieną
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31
metus,
bet
u
Stories“ (21 autoriaus), 280
— O ko man veikti, tėve? iš tikrųjų buvo?
psl.,
kaina $5.00.
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ūgio.
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esą
visų
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o
veidai
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žią
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J?™
— Nu, to jis neparodo, ba
— Nu, juk jis tave kriti
Į ir be parodymo aišku, kad kažkokiais juodais dažais, lyg anglių dulkėmis. Visi basi tai juodąją rinką, kurioje £ jj^dirbęs kasvkloi^or- "The Herdsman and the
kuoja.
ir nuogi, tačiau vyrą nuo moters sunku esą atskilti, nes! būna perkamos ir parduo- manu q
ajškina kad tai Linden Tree“ (Vinco Krė
- Tėve, aš kritikos nebi-j ji pabėgo,
jau. Gera kritika yra ne tiki — Bet man aišku visai per vidurį turi prisirišę gabalą medžio žievės; bet vaikai i damos iš užsienio importuo- netjesa Sako - “Aš nei vie- vės), 128 psl., kaina $3,95.
reikalinga, bet ir naudinga, kas kita, tėve. Stalino duk niekuo nepridengti, ir išsipūtę jų pilvukai pūpsą atsikišę1 jamos moterys. Merginos, no žmogaus nepasamdžiau,
“Lithuanian Quartet“ (A.
nes parodo, kur mes suklys tė turėjo sovietų valdžios kaip arbūzai.
I jaUnOS moter>’S’ eS^ parduo nei vieno neatleidau iš dar- Baronas, M. Katiliškis, A.
tam. Aš taip pat galiu su pasą vykti užsienin. Ji norė
Jų amžių esą sunku pažinti. Viena moteris, kuri ga- daI
Ofe kaįp namų
Landsbergis ir 1 Šeinius),
; TP
į.
";. tarnaitės
*77
jo
nuvažiuoti
Indijon,
kad
ir.
be
abejo,
kitokiems
tiks- bo; aš formanu niekad ne- 209 psl., kaina $4.95.
klysti. Iš tikrųjų, klaidų pa
įėjusi būti 14 ar 40 metų. turėjusi perdurtą viršutinę lūpą. lams, kurių laikraštis neskel- buvau.“ Jis prašo, kad uni
daro kiekvienas — dažnai galėtų tenai palaidoti miru
ja surengtų trečiųjų teismą,
"The Ordeal of Assad Paklysta ir patys kritikai, nes si savo vyrą. kuris buvo ki į kurią buvo įverta žolių. Gavę cigarečių ir cukraus, jie bia.
apklausinėtų
liudininkus.
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-,
Šiuo nešvariu bizniu užsi Bet jo niekas neklauso.
tobulo žmogaus pasauly nė lęs iš Indijos. Bet Indijoje džiaugėsi kaip maži vaikai, rodė savo šaunamuosius lan
kaina $2.00.
ra. Senovės romėnai turėjo tuojau prie jos prisistatė du kus ir ietis. Namų jie neturi, gyvulių neturi ir žemės ne ima kaikurie teisininkai.
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Negrai
net ir tam tikrą posaki, kad Amerikos ČIA žvalgybos aVytautas the Great Grand
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jų
nekenčia,
net
ir
žmonėmis
nevadina.
Jie
neturi
nei
savo
Duke of Lithuania by dr. Jo*
klysti yra žmoniška — errasalą ir įdeda į vietos laik- dą, kurį palaiko angliaka seph B. Končius, 211 psl.,
re h u man am ėst, jie sakyda kos atstovybėm Tenai pa kalbos: kalba kaimynų kalbomis.
siai ir kuriame dabar yra jau
siūlė jai aplankyti Ameriką
vo.
Yra ir daugiau keistų dvikojų tvarinių. Jau minėjo raštį skelbimą, kad reika- į16j000i000. Unija tįri į0(, psl., kaina kietais vilkeliais
— Nu. tai tu, Maiki, ne Ji sutiko. Tada Washingto- me žmones, kurie gyvena urvuose. Dar daugiau apie juos linga mergina ar jauna mo viršininkų, kurie gauna po $3.00, minkštais $2.00.
toks. kaip aš. Aš kritikos ne nas atsiklausė Maskvos, ai žinių paduoda Encyklopedia Britanica. Jie gyveną ste teris namų darbui. Jis gau $20,000 ir iki $50.000 meti
Introduction to modern
kenčiu. Kai tu kartais pra ji nebus tam priešinga? pėse, į šiaurę nuo Transvaalio, įsirausdami į žemę arba na keliasdešimt pasiūlymų. nės algos, o išeidami į pen Lithuanian, parašė DambKiekvienai jis pasako, kad siją gauna pusę tos sumos riūnas, Klimas ir Schmaldedi mane kritikuot, tai aš Maskva atsakė, kad Staline
palįsdami
po
uolienomis.
Jie
esą
mažo
ūgio.
kaip
ir
pig
gatavas žiebti tau per mar dukteriai. Svetlanai Aleliudarbas jai yra Amerikoje, Trys aukščiausi unijos virši stieg, 471 psl, didžiausias
mėjai,
bet
juos
vadina
vaalpėnais.
Apie
jų
kilmę
taip
pat
■,
vei;ong lėktuvu ir leidil
*vs a
jevai.
yra
duotas
užsienic
mūzę.
įvažiuoti turi būti ap- n‘nk,a' «8una
*50,000 ir moderniausias angliškai
— Tokiu būdu tėvas pa pasas ir ji gali važiuoti, kui niekas nieko nežino. Kaip rodos, savo kalbos ir jie neturi.
kalbantiems lietuvių kalbos
,4 iš
.. anksto.
, . tPapras.
K iki, $60,000 .f_.
per metus
bet yra išmokę vieną kitą žodį iš kitų.
rodai savo silpnybę, bijai jai patinka.
mokėtas
.
..ir po
r vadovėlis, kaina $7.
atai• jis
•• reikalauja
, - o-,
gauna išėję i pensną.
— O iš kur tu žinai?
teisybės, kaip sena davatka.
$1,000, vbeta. tiek
(Bus daugiau)
Tuo tarpu minėtasai Duf
— Tas buvo rašoma A
Tokia fanatikė irgi gatava
jei tiek negauna, paima ir fy Rainės kirto anglį po že “Lithuania land of h*
paraše L. Valiukas,
šokti Į akis. jeigu jai pasa merikos laikraščiuose, tėve
$350. Jis surenka moterų vi
me
per
31
metus,
sulinko
<aina
$4.75.
— Nu, o kaip buvo to
kai teisybę, kad velnio ne
są būrį, kiekvienai gauna nuo darbo, paseno, beveik
liau?
Awakening Lithuania, a
reikia bijoti.
turizmo vizą ir veža kaip tu
— Tada Amerikos atsto Svetlaną savo priežiūron ir rodo, kad čia tavo kritikas ristes — į New Yorką, į Phi- jau nemato, ir jam nemoka study on the rise of modern
— Maik nevadink manęs
padarė misteiką, tave kriti- ladelphiją, į Baltimorę ir ki jokios pensijos. Tokių Rai Lithuanian nationalism by
vybė Indijoje davė Svetla atvežti ją Amerikon.
davatka!
— Maik, aš ir vėl klausiu, kuodamas. Jeigu Amerikos tur. čia jis įdeda kelias ei nių West Virginijoj esą šim Jack J. Stukas, 186 psl., kai
— Tai tegu būna davatki- nai vizą vykti Amerikon.
gazietos taip rašė. tai Svet- lutes į “classified“ skelbi tai, sako New Yorko laik na $5.00.
Du ČIA agentai stovėjo pa iš kur tu tą viską žinai?
nas.
— O aš, tėve, ir vėl atsa- lana nebuvo pabėgusi, bet mus. kad mergina nori dar- raštis.
siruošę ją Amerikon lydėti.
— Ir ne davatkinas!
POPULAR LITHUANl,bo namuose. IrT gauna
___ Okrūvą
unija, turtinga.
— Bet kritikos bijai, kaip Bet ji pradėjo išsisukinėti. kau, kad visa tai buvo rašo- buvo Amerikon atvežta,
.
? . Valdo
..
® ,,
AN RECIPES- parašė Juzė
Į Sakėsi norinti dar Italiją pa- ma Amerikos spaudoje.
i.
*.
, , pareikalavimų. Su visais su bankus, hotelius, kasyklas ir Daužvardienė, kaina $2.50.
davatka velnio.
— Olmit. o kas buvo, kai “ As’teve' "įmanau, kad sižino telefonu, sutaria są kitokias pelningas įmones.
— Va, jau tu pradedi ma-1 matyti. Gerai, tie agentai
mano kritikas tyčia taip rane kritikuoti. Bet paskaityk,! palydėjo ja Italijon. Iš te ją atvežė Amerikon?
lygas ir algą. Mergina pasi Unijos fonde angliakasių
- New Yorke ją apspito ?°' J's ??' uz,mt8’. f.mogus rašo sutartį, kad tokias są senatvės pensijoms yra
ką apie tave rašo Senas ke- nai jau norėjo ją gabenti Alaikraščiu
reporteriai ir api- "etun lal.ko rankl°tl sPau- lygas priima ir apsiima tar $180, 000.000. Bet, kaip ma
leivietis. Manęs jis nekriti merikon. Bet ji ir čia užsi
ne kiekvienas
angliaVls,°,klaf •"mulk"’enas. nauti. Seimininke įsiparei- tome,
kuoja, bet tave skalbia. Tai kirto. Girdi, noriu dar Švei pvlė visokiais klausimais.
Anglų - lietuvių kalbų žo
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kasys
gauna
tokia
pensiją.
cariją pamatvti. Gerai, pa
gi nebūk toks smart.
dynas, V. Baravyko, 590 psl.
goja duoti jai valgi ir guo- 6
• *
— Aš jo laišką “Keleivy“ lydėsim ir Šveicarijon, sako šys Amerikos pilietybės, ji Pa<!ale klaida galvodamas lį. O kaip su alga? Mergina ';
apie 30.000 žodžių kaina $6.
skaičiau, tėve, bet nematau ! tie palydovai. Bet Atn^rikos atsakė maždaug tokiais žo- kad ™/menka pradėjo priima, kiek gauna. Kai tais
Lietuvių-anglų kalbų žo
nieko blogo. Jis tik pasako,! spaudoj pasirodė sensacin- džiais: O. ne! Aš grįšiu savo ’,uostls karul >.,nes
dynas, redagavo Karsavi$15
savaitei,
kai
tuo
tarpu
sovietai prieš Ameriką.
kad jis mato pasaulį kito- ga žinia, kad Šveicarijoje tėvynėn, Sovietų Sąjungon. o
Ty a
• j •
1 “ -*
’ valdžios vi a nustatyta naNaujosios kartos visuomet naitė ir šlapobcrskis. apie
kioj šviesoj, negu aš. Tai y-! Stalino duktė pasislėpė nuo Tenai man buvo gerai ir tekitakaita jeigJma-'
tarna‘tei ^ew Yorke $77 yra tokios, kokios jų motinos 27.000 žodžių. 511 psl., kaira visai natūralu, tėve. nes savo palydovų. Ieškojo jos’nai liko mano vaikai. Na, tai
.
.,
savaitinės algos.
valgis, buvo. Dvasinis moterų lygis na — $5.00.
visi žmonės negali būti vie- kelias dienas. Ir surado. Ta-I dabar pasakyk, tėve, kaip iš Dsirne reikalo,
Lietuviškai angliškas žo
kambarys ir tik 44 valandos yra daug reikšmingesnis
nu pažiūrų. Jam rodosi, kad da prezidentas Johnsonas į-’ to padaryti Svetlanos “pa
— Okei. Maik, pasikalbę- darbo. Jeigu reikia padirbę- tautos kraujui, negu vyrų. dynai Viliaus Peterai io. II
kaikuriais klausimais aš sakė buvusiam Maskvoje bėgimą“?
sime. bile tik gražiai, be pik- ti ilgiau, tai už viršlaikį tulaida, daugiau Kaip 30.000
Vydūnas
klystu, o man rodos, kad savo ambasadoriui paimti
— Žinai, Maiki, man at- tumo.
pi būti primokama ekstra.
' žodžių, 5S6 psl.. kaina $7 00.

Ką dovanoti?
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KELEIVIS, SO. BOSTON
PUPELĖS — GERAS

MOTERŲ SKYRIUS
i
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MAISTAS

i
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ii

/i.v. h l >18 4 ft-P

Sa dalgiu Sibire
V iena iš S 1S66 m. Chicagoje nužudytų slaugių, kuri iš
liko gyva, Corazon Amurao su savo sužadėtiniu, taip pat
filipiniečiu. advokatu Alberto Atienza.

PIRMIEJI PIETOS

Baltymai yra vertingiauAdvokatė M. treikaookienė oatiko atsa
svarbiausia mūsų
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės
maisto dalis. Pagrindinis
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro
baltymų šaltinis yra gyvuli-!
informacinio pobūdžio. Klausimus ir atniai produktai: mėsa, pie
sakymus * spausdinsime * šiame skyriuje.
nas, kiaušiniai ir pan. Au-, ,
Lųiškeireikia pažomėti, kad esate Keleivio
galiniuose produktuose bal- ‘ Į
skaitytojas.
tymų papiastai būna ne
Klausimus prašome siųsti tiesiog š***o
daug. Be to, gana daug au-t»
adreso:
galinių baltymų organizmas
blogai sunaudoja. Išimtis—
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
pupelės ir kiti ankštiniai au
Co-operative Bank Flaza
galai. Baltymų kiekiu pupe
1864 Centre Street
lės prilygsta mėsai ir pranaBoston, Ma-s. 02132,
. šesnės už žuvį. Ir savo sudė
timi pupelių baltymai yra
artimi mėsos baltymams.
Klausima*
taip svarstėme, planavome
Organizmas labai gerai su
ir norėjome. Aš nebenoriu
naudoja pupelių baltymus
1968 metų sausio mėnesi žiūrėti į tuos namus: kiek(75%). Jei gaminant val mudu su vyru nutarėme v ienas mažmožis, surištas
gius iš pupelių pašalinama pirkti 6 butų moderniškus su namais, man primena ma
grūdo luobelė (daroma ty namus. Manėme viename no mylimą, neužmirštama
rė), baltymų sunaudojama bute patys gyventi, kitą bu- gyvenimo draugą. Juk nedar daugiau.
tą išnuomoti dukteriai su gali niekas priversti našlę,
žentu už žemą nuomą, nes nenusimanančią šiais reikaRiebalų kiekiu pupelės y- žentas dar lanko universite- lais, užsidėti tokią naštą ant
ra taip pat labai vertingas tą, o keturis butus išnuomo- pečių ir tokį rūpestį,
produktas. Pavyzdžiui, vi
ti. Mes apskaičiavome, kad,
Prašau man neatidėliodutinio riebumo mėsoje bū
įmokart
tam
tikrą
sumą
ir
jant
atsakyti. Esu priblokšna 5-5.5 G riebadų, o pupe
imant paskolą iš banko Ii- ta ir baisiai nervuota. Su
lėse — 2G.
kušiai sumai, mes galėsime padėka
aa ir

STEFANIJA ROKIENĖ

(Tęsinys)

Teisės patarimai

Jau ir pietų metas. Atrodo, kad labai ilgai dirbu.
Laikrodžio čia niekas neturi, niekam jis ir nereikalingas,
šešėlis labai geras laiko matas. Prižiūrėtojas atsistoja nu
gara į saulę ir matuojasi su savo šešėliu. Pagal šešėlio ilgi
nustato vidurdienio laiką ir visiems praneša, kad jau f
pietūs.
Pasigirsta šauksmas: "Obiedat!“ Visi šienpioviai
patenkinti eina pietų. Surandame balutę ir joje nusiprausiame veidą, rankas ir atsigaiviname. Rankšluosčiu niekas
neturi ir jų nereikia — vėjas išdžiovina. "Devkos“ —
mergaitės atsiklaupia, prideda prie lūpų kampuką ska
rytės ir atsigeria rudo. skanaus, su buožgalviais ir kivynais vandens. Keista, ir vanduo skanus, ir niekas nuo jo
Aktoriaus Sinatros duktė Nancy susižiedavo su televizi
jos programų gamintoju Jack Haley. Nancy išteka antrų
resuserga.
Našlė
Be to, pupelės turi daug iš gaunamų nuomų apmokėkartą, o Jack veda pirmą kartą.
Mums toks gėrimo būdas, atrodo, labai nehigieniškas
• vitaminų, ypač B, o žalios _ ti mokesčius, procentus ir Indiana valstybė
ir neįprastas, bet po truputi ir mes iš vietinių mokomės
Į šparaginės pupelės turi ir A Į pačią skolą bankui ir patys!
gyventi. Nieko jau nepadarysi ir nepakeisi. Organizmui į
gyventi veltui. Apskaičia
C vitaminų.
Atsakymas
prakaituojant reikia daug vandens, o pelkėse šaltinėlių
vome, kad per 20 metų ap
Pagaliau pupelėse gana mokėsime visą skolą bankui
nėra, tad reikia maukti balos vandenį.
Suprantu ir užjaučiu
daug mineralinių medžia ir mums liks puikūs iš plytų Tamstą. Tačiau Tamsta priVirėja jau mūsų laukia su katilu sriubos. Išvirta kol- ’
Gražina Tulauskaitė
gų: kalcio, geležies ir kitų“ j pastatyti nauji namai. Tu- valai nustoti gyvenusi praeiehozų gamybos miežinių kruopų su arkliena. Mėsa su
druskų, kurios labai reikal.”| rint galvoje, kad pinigų ver- timi ir pradėti gyventi dapjaustyta mažais gabaliukais — kiekvienam darbininkui i
lingos žmogaus organizmui1‘! tė dabar smarkiai krinta, bartim. Is Tamstos aprašyMEILĖ KAIP SNIEGAS
porcija. Po taigą sklinda arklienos kvapas. Gal koki al
Šparaginėse pupelėse yra suga]vojįmas įuv0 puikus. <no man atrodo, kad namų
kaną žvėrį privilios, bet tas šios mėsos tikrai neėstų. Vilkų
cukraus ir daug krakmo.o. h ’nam <
pį,.kimas yra Tam?tai nau.
Daug pavasarių prabėgo
čia nėra, nes jiems per šalta ir žiemą jie turėtų badauti.
Taigi pupelėse yra beveik, vietoj, kur nuomos yra aukš- dingas ir finansiniai apsiNemuno krantu,
Gyvena tik usoriniai šuneliai, bet ir tie nedažnai sutin
visos pagrindinės medžią-, tos ir nuomininkų niekuo- mokės. Sutinku su Tamstos
O žibutės iš po sniego
kami.
gos. kurios būtinos norma-' nr.et netrūksta.
advokatu, kad Tamsta priDairėsi, kur tu.
Susirenkame visi prie laužo ir susėdame aplink jį.
liai žmogaus mitybai.
į Pasirašėme sutartį ir pa- valai namus pirkti, kitaip
Žvaigždės dainomis lydėjo
Baisiai skurdžiai visi atrodo, nes beveik visų diabužiai
1 dėjome geroką sumą rank- nustosi rankpinigių. Be to,
Nemigo
nektis,
pasiūti iš pakulinių maišų. Vietos gyventojai visi mažo
Pupelių valgiu gaminimas , pirigiu. Viskas ėjo sklan- kad ir sutiktum rankpinigių
Nedrįsau paklausti vėjo,
ūgio ir liesi. Retai sutiksi storą kolchozininką. Net ir pir
Kulinarijai tinka įvairiau ’ džiai. Kovo mėnesio 4 die- nustoti, bet nutartum namų
Kur nuklydo jis.
mininkas, ir tas be pilvo, nes ir jį ”valstybiniai bei socia
sios pupelių veislės: vien ną mano vyras, su kuriuo nepirkti, —pardavėjas gali
Ir pasijuokė upelis.
listiniai rūpesčiai piauna“.
spalvės. dėmėtos, dryžuotos, aš išgyvenau 27 mėtis, pa- Tamstą priversti vykdyti
Iš kalnų atbėgęs:
i Atskiriems valgiams imame sijuto blogai darbe ir, prieš pirkimo-pardavimo sutartį
Dega pasaulinis karas. Tokiais atvejais žmonės daug
— Tu tik lauk: sugrįžti gali
tik vienos veislės pupeles, jį nuvežant ligoninėn, ten (specific performar.ee 1. \ ikalba, politikuoja ir spėlioja, kas laimės. Klausausi, ką
valstijų teismai yra turėIr pernykštis sniegas.
nes įvairios veislės nevieno pat mirė nuo širdies prieapie tai kalba vietiniai žmonės. Bet apie tokius reikalus
puolio.
J?
progos
svarstyti tokį atdai išmirksta ir nevienodai
jie visai nešneka. Argi jie viskam atbukę? Atrodo jų nie
Nenorėdama daug gaišin- veJb kaip Tamstos. Teismai
suverda./
kas nedomina, tik duonos kąsnelis ir kaip saugiau kolcho
‘ kad. vie•
_
i ti Tamstos laiko, neaprašy- yra tos nuomonės,
zo maišą nukombinavus.
Pirmiausia pupelės perĮų baisių dienų po vyro nam mirus, kitas pirkėjas“
renkamos, nuplaunamos ir mirties. Mano visas pašau- nėra "atleidžiamas“ nuo suDauguma šienpiovių jau čia gimę ir visi yra lankę
MAŽIAU BETIKI DIEVĄ 8"10 vaL mirkomos-PaI)ra?-. lis įgriuvo. Viskas pasida- tarties vykdymo ir privalo
pradžios mokyklas. Moka skaityti ir rašyti, bet apie pla
užmei darnos iš vakaro. rė nebemiela ir nereikalin- nekilnojamąjį turtą pirkti.
tesnį pasaulį ir apie geresnį gyvenimą jie nieko neišmano.
PrleŠ verdant vanduo nupi_ ga. Vaikai—mes turime vie- Teisiniai sakoma, kad vieno
Gal jų visai nemokė geografijos? Visų kalbos nuolat su
valstybių
apkfausme- ’ilamas
amas>’ nes .turi
«ūnu ir viena
i*o
žmone^
L
ar^ie^STSieva.
turi aitrų
ait^ skoni.
^oni. 1’ ną sūnų
vieną dukterį
dukterį— "pirkėjo“ ~
mirtis ----nesudaro
kasi apie kasdieninį kaimo gyvenimą. Jaunimas kaikada
ar
jie
tiki
Dievą,
’
Rp
to
tamsiu
nuneliu
dažo
.
U
7
•
’
lekia nra«ra
Be to, tamsių pupelių dažo- stengė3i mane raminti į. pagrindo pareikšti, kad "gyužtraukia "čestušką“. Tačiau nė žodelio iš jų neišgirsi Į
gyvenimą. i? ptkel^ S Š,
i
“ ^,
man padėti, bet “
aš Įiki
šiol vasis
vasis“’ nebesaIi sutarties
apie krašto gyvenimą ir valstybės reikalus. Atrodo, kad!
pereina į vandenį. Pupeles. negaliu atsipeikėti. Negana vykdyti (no defence of imkius duomenis:
jie-apie tuos dalykus visiškai neturi savo nuomonės. Par-j
i reikia virti minkštame---JAV Dievą tiki 98%, 0 denyje. įvairios vi
tija juos gerai išdresiravo. Daugelis už vieną neatsargų žo
Švedijoje tik 60%.
it aamos
žinoma na«iimti advokate
dį skaudžiai nukentėjo, užtat dabar visi atsargūs.
damos nevienonai
nevienodai —
Graikijoj velnią tiki 67%, vni„_daą
f"? ’ Pa?Jinni aovoKatą.
Išsiimame iš krepšelių dubenėlius, puodukus, šaukš
v>«Va« turėjo
turais eiti
oiti per toi<L Tamstai viską sutvarkvti.
ją V
Švedijoj 2i!valandas.
vaanna “
»iViskas
tus ir duoną. Virėja pilsto sriubą ir apdalija po gabaliuką
o Prancūzijoj__ tik 17
Verdant tamsias pupeles,' ma. Aš pasakiau tam advo-j Tamstos advokatas mabo
arklienos. Tokia didelė ir turtinga šalis ta Rusija, bet Sta
™
‘
įvirinus 15-20
pradžios kad aš nuomone, pasielgė taktiškai
apkausinėtujų.
I pavirinus
15-20 min
min.,. reikia
reikia 1 katui iš pat pradžios,
linas su savo klika taip ją sumovė ir nualino, kad paskui
Pragara esant tiki JAV—! nupilti vandenį, užpilti karš- nebenoriu pirkti tų namų. ir žmoniškai, turėdamas
dvokiančią sriubą, kurios gero Lietuvos ūkininko ir šuo
• 65' <. Graikijoje —62%, D J tu švariu vandeniu ir toliau Pagal sutartį mes turėjome galvoje Tamstos dvasini sto
Britanijoje —23%, Prancū-^ virti. Tai darome, norint pa- perimti namus balandžio vį, vyro nustojus. Klientai
nelaktų, darbininkai seka ir jos laukia.. Taip skaniai visi
dažnai užmiršta, kad advomėnesio pradžioje.
zijoje — 22%, Švedijoje —į šalinti nemalonų skonį.
valgo, kad nėra kada net žodį ištarti. Visi patenkinti tyli,
Advokatas man pasakė katai istatvmų neleidžia, o
tik 17
nieko nepeikia ir nekritikuoja, nes už neatsargiai ištartą
1 Spalvotos pupelės varto- nesirūpinti: jis viską sutvar juos tik taiko.
Pomirtinį s-venimą tikri
patiekalatn.
žodį — kalėjimas. Sovietinėje teisenoje nėra žodžių para. Judy Garland ir Mickey Deans.
Man atrodo, kad tie pa
kysiąs. Aš, juo pasitikėda
savaitė ar mėnuo. Jų teismai penkmečiais ir dešimtme kurie susituokė Ix»ndone prieš JA\.• Prlta"LJ,0J - ^Sriuboms geriau tinka bal- ma ir turėdama tiek kitų rū tys ekonominiai apskaičia
cūri^l%5%
I408 PUpelŽS'
čiais svaidosi.
pesčiu, maniau kad bent ši vimai, dėl kurių Tamsta ir
Naujuosius metus.
Valgome ir mes tylėdamos. Aš su graudžia šypsena
! Antriems patiekalams pu tas rūpestis yra man atkri- vyras buvote nutarę namus
pažiūriu į Bronę, o ji — į mane. Abi žiūrime į Geležinį. Jis
pirkti, tebeveikia. Tamsta,
peles reikia virti tokiame tęs.
smarkiai susiraukęs iškošia pro dantis, kad Lietuvoje savo
Atėjo balandžio mėnesis. mano nuomone, esi protin
vandens kiekyje, kad baiAdvokatas
man pranešė šal ga moteris ir sugebėsi tvar
šunį geriau maitinęs.
'
I giant virti beveik visai neSu duonos riekute suvalgau sriuba. Norėčiau dar! kė šios girios žmogaus ranka. Pati augmenija stiepėsi į; beliktų vandens. Tada jos tai ir nesijaudindamas, kad kyti visus su namais susiju
daugiau duonos, bet reikia gabaliuką pasilikti vakarienei. Dievulio saulę, ir tankumynuose me džiai išaugo tiesūs ir! yra skanesnės ir geriau jas aš pati viena turinti norom sius reikalus. Be to, turėsi
ar nenorom namus pirkti, ir užsiėmimą, kuris bus įdo
Man arkliena ne prie širdies. Jei būtų pakepinta ir su prie lygūs, kaip žvakės. Augančiųjų milžinų papėdėje daug Pertnnti.
gana. Aš labai susijaudinau, mus ir atsakingas. Tamstos
skoniais, tai taip nesijaustų arkliu pr^krjtojl’ęiyas. Vis perkaršusių ir išvirtusių medžių, kurie taip susikryžiavę,
pradėjau jam išmėtinėti, ir vyras būtų norėjęs, kad tvar
dėlto atsikandu kąsnelį ir kramtau, Kramtau... Pradeda kad pro juos sunku praeiti ir pralįsti. Daug medžių išrau JACQUELINE GIMDYS. jis pagrasino palikti mano kytum savo gyvenimą gali
bloga darytis. Bijau, kad neišvUrnčiab^šlivaRt^Mkaisto. ta su šaknimis. Čia tai jau burano, Sibiro viesulo, darbas.
visas bėdas ir nusiplauti nuo mai geriausiu būdu. Tams
Greit mėsą išspjaunu rankon ir nežymiai: TmmetŪ 'žolėn: O jau žolės miško prošvaistėse tankumas ir sodrumas! Jotį
Aiškiaregis italas Pantos jų rankas.
ta taip ir darvk.
Likusi mėsos gabaliuką atiduodu ruselei Freskai. Ji mėsą įbridęs, pasineri iki juostos. Aplinkui daugybė gėlių, pa-: pranašauja, kad šiais metais
Beje, pasikalbėk Tams
Maloniai prašau Tamstos
suvalgo pasigardžiuodama ir juokiasi, kad dabar galė našių į mūsų bijūnus. Jų platūs lapai ir skaistūs žiedai la buvusi Kennedienė, dabar pagalbos. Ar gali mane kas ta su savo advokatu dėl ga
sianti gerai pažvengti..
bai derinasi, nors nešk į darželį. Sibiro kaimiečiai darže- Onassienė gimdysianti ir priversti namus pirkti? Ar limumo gauti iš vyro darbo
Po pietų gavom valandžiukę pailsėti. Esame toli nuo lių neturi ir gėlių neaugina, nes reikia bulvytėmis rūpin- dar labai sunkiai. Užpernai aš galėčiau nustoti 3avo "dė vietės vadinamąjį ’’WorkJ^s išpranašavo, kad Jacque-i posit“, jei aš atsisakysiu na- men’s Compensation“. Jei
"valdžios“, kuri negalės mus netikėtai užklupti. Prieš tis kurios gražesnės už puikiausias gėles.
Turiu priminti, kad Sibiro gėlės nekvepia.
line ištekės 1968 metais. Jis' mus pirkti? Deposit (rank- Tamstos vyro širdies prie
prigulant paskelbė malkoms rinkti talką, kad laužas neuž
Pririnkome sausų malku ir visi po glėbį parvilkome. “”at i’P'^^avo šen. pinigiail yra stambi suma, puolis buvo kuriuo nors bū
gestų.
du "surištas“ su jo atlieka
Pasileidome į visas puses malkų ieškoti. Taiga čia Pakurstę laužą, era pat susiran šerne poilsiu ..Vi etimaisovieti! ko3monauto žuvim? |ju joį nusWtj B kitog pu. mu darbu. — Tamstos advo
pat. Joje auga šimtamečiai kedrai, pušys, eglės ir pichtos. tuojau sumigo ir pradėjo knai ki i bet mes-negalėjome uz* jr jĄy skridimą aplink mė- sės negaliu ir nenoriu tų na* katas žinos, kas reikia daly
neatsilieka epušės, beržai ir alksniai. Nesodino ir netvar- migti.
nulį.
mų. kurių pirkimą mudu ti.
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Vietinės žinios
#♦**♦♦♦♦**#*«♦***#**#♦*****«**#*•—fj**
K. ir S. Daugėlos įstojo

Ii važiavo j Lietuvą.

ii
i:< >
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Jieškofintai

»

Ieškomas Vilius l'rkis iš Ge- '
ročiu kaimo. Žeimelio vaišč., ir i
Antanas Grakauskas iš Panevė-1
ži:». Jie patys arba apie juas ką 1
žinantieji prašomi rašyti:
j
Vytautas Grybas, 395 OrmsJ
St„ Frovidence, R.I. 02908.
(3)

1O
Dievo karalystes
žinios

Puslapis septintai

. Imkite ir skaitykite!
!

LIETUVIŲ LITERATŪ-

i RA SVETUR* 697 psl. Joje'
rašo A Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie romą- j
' ną. R.$ilbajoris apie novelę,
Tema:
! S. Santvaras apie dramatur
Dabartinė Teisino Diena
giją, V. Kulbokas apie kriti
ką, J. Girnius meta žvilgs
(Tęsinys)
nį j visą tą literatūrą aplaPi anašystč sako, kad buvo Į mai ir šio kūrybos laikotaratidaryta dar "kita knyga“. Ji į pio problemas, Č. Gricevi-

N & T OIL CO., Ine.
r’/

•jv
4 v* D M■j

641 E Broadway

II> ,■

f

So. Boston, Mass. 02127

.r/- . A<
į Lietuvių Fondą
(, Eugenija Mališauskienė
□ Krosnies aptarnavimas
Ieško
su dukra Vida išvažiavo į j
Didžiomis pastangomis Lietuvą ir ten žada pabūti į
KAS NORĖTŲ KARTU
□ Automatinis įpilimas
Lietuvių Fondas jubilieji 6 mėnesius.
GYVENTI?
niais metais peržengė pusės
I
□ Patogios mokėjimo sąlygos
miliono dolerių sumą ir lie
Turiu I kambariu butą. Vie
jnw nueinu gyventi. Norėčiau NumirusfejL^rie
duoda išleista kn-v^
tuviškiems reikalams pasky
□ Pilnas Šildymo įrengimas
Astuoni Mass. vyrai
71’.1 r. m..t v ra. moterį ar *e. vo akivaizdoje, buvo teisiami sąrašą. Kaina $10.
rė 28.000 dolerių.
J“?.? pore, nor..K,» kartu gy. su|ig jų pak]uįmm,l, tam> ,1 4
4
„o,
Bostono Vajaus Komite naujose svarbiose pareigose
L-n\-«rncA
f'.ulinia
enVv
1
PAULIUS
AUGIUS.
parašyta knygose. Galima šaky-I
PAULIUS AUGIUS, 284
Skambinkite
tas jubiliejinių metų užbai
ti, kad pirmiau jų vardai buvo' dideli puslapiai, šio įžymaus
J. Savame. 300 Grejrnrv S.
Štai jie: John W. McCor- Cridgsport, Conn. 06601. J parašyti mirties knygose, nes dailininko paveikslai ir A.
gimo proga išsiuntinėjo
jie visi buvo parašyti Adomo
12)
bendrą LF tarybos ir valdy mack perrinktas atstovų rū
' knygoje“. Povilas kalba apie Kurausko bei T. Valiaus
mų
pirmininku,
šen.
Robert
bos atsišaukimą tiems, kurie
!
tai beveik panašiais žodžiais, straipsniai, puošniausia knyKAS NORĖTŲ KARTI’
dar nėra įsirašę į LF, kad jie Kennedy išrinktas senato
išakydamas: "kaip Adome visi i pa kaira $17.50
IS
GYVENTI
dar jubiliejiniais metais tai daugumos vado pavaduotomiršta“, bet jis dar prideda žoKetvirtoji
pradalgė,
Ni

M
anam
i
džius: "taip ir Kristuje jie visi
padarytų.
, ju, John A. \ olpe paskirtas
Brocktone. Ma-s.. turiu
vnirit
'
i
i
•
,
i
*buš
atgaivinti“. I Korint. 15:22. dos išleistas literatūros metDeja, iš 50 asmenų atsilie- transporto ministru,
. kam.-arių
a. *e į*
,, Tokiu tad būdu Kristaus gy-! raštįs, kuriame rašo 21 aspė tik Daugėlų šeima su pa- Richardson — užsienių rei gyyenb. Nerec»»u, ; ad kartu Aenimo knyga bus atidaryta vi- 1 muo Kietais'viršeliais kai,V1išeitais
K41
LAIKRA5TIS VISŲ IR VISIEMS —
staba, kad paraginimas at- kalų ministro pavaduotoju, apsigyventų uz nv’zą..
. . ----------—ir
------------------sai: žmoniiai
zmomjaj,
ir kuomet
Kuomet kiekvie-1
kiekvie-| muo
na ? nieiais
minkštais
$3 15
ėjęs pačiu geriausiu laiku ir Henryj Lodge — Paryžiaus
J™J/"**™ moteris, žiema -lianas pasmerktosios padermės nacjęs p«uu g«wuwu kuru u
j
: te šilta, o vasara po obele salta. rys bus pabudintas iš mirties
Chicagos istorija, paraši
kad nieko kilnesnio nesą, derybų delegacijos vadovu, M. Lapinienė.
. . _’ te!.
p 586-8111. £ie° ir
JuSSSas su Kr£
ir supazinoinias su ivns- Aleksas Ambrozė, 664 psl.
kau) jubiliejinius metus uz- Marsnall Gieen — delegacitaus kraujo nuopelnais ir priims -ausiai
iliustruota
kaio
-i -o -n
»
*r klausys tiesos, jo vardas busi gausiai
111U.DUOta,
Kai
baigti LF narių gretose.
į J°s nariu nr. 3, Henry KisPen.-įninkąs ieško o.,-10 metų -rašytas j gyvenimo knygą Ta,na ketais Viršeliais $10
Kazys Daugėla dipl. inži- singer — prezidento pata- moters, kuri norėtų drauge gy- knvga nebuvo "atidaryta“ sura minkštais — $8.
nieriaus teises įsigijo Vieno- rėjų saugumo reikalais. Da- iTmbar^Esu’lta^būd^’ dimui, kurių vardai parašyti jo. j BALADES, šitoj labai
„. ...... .
J ...
je, Austrijoje. 1936 metais, į niel Moynihan — vyr. pata i K«.mnarius, tsu linksmo r,uoo. je, bet velyk sutikimui progos’
nerūkau, negirluoklis. .Moteriai parašyti toje knvgoje vardus i gražlc.1 išleistoj, gausiai 1rėju
miestų
reinkalais.
Lietuvoje dirbo Žemės Ūkio
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
duosiu pilną išlaikymą. Rašyki- tų, kurie "sulig savo darbais“ i liustruotoj knygoj yra SepMinisterijoje ir pastaruoju
te ar telefonuokite. Į laiškus parodys, kad jie myli tiesą, kuri tymos Maironio baladės. Tai
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
Senose pareigose pasilie- greitai atsakysiu ir apie save parašyta anose knygose — tie-; ,
laiku buvo Melioracijos De" , , . tinkama j’
.
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus
sa. per kurią žmonės bus tuo-1 ^nyga 1la?ai tinkama Uovapartamento referentas ir ka taip pat iš Mass. kilęs suteiksiu daugiau žinių.
„
met
teisiami.
—
Psal.
96:13.
j
noms.
Kama
...............
$6.00
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba* daug aktualių
kartu mokytojavo Kėdainių dabartinis kariuomenės vaPeter Sluckis.
BAISUSIS BIRŽELIS. Šiiliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.
aukštesniojoje kultūrtechni- das Vietname gen. Creigh- 192 Affleck St., Hartford, Conn.
Ugnies tvenkinys
toje 238 psl. knygoje yra 3
Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis
kos ir geodezijos mokykloj, ton Abrams.
OGI06, telefonas o24-l..U.___ , Tryjiktoje eilutėje pasakyta, dramos: Baisusis Birželis
Rusams užgrobus Lietuvą,
i šiuo būdu noriu susirasti sau kad mirtis ir pragaras tuomet Varpinė ir Šiaurės pašvaistė
siunčiamas ui pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.
Daugėlos pasitraukė Vokie
žmoną (gali būti bet kokio tikė- turės atiduoti numirusius. To- parašė Pranas NaumiestišAdresas:
įimo)). kuri norėtu gyventi Flo- dėl numirusieji turės progos attijon. ir tenai inž. K. Daugė
kis.
Kaina
.................
$3
50
»i. Su laišku Drašau atsiusti sistoti Dievo akivaizdon. Pragala mokytojavo Kempteno LAIŠKAI REDAKCIJAI rid
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
ir savo nuotrauką. Rašyti:
ras ar Hades, kaip yra graikų
LIETUVOS ISTORIJA
lietuvių gimnazijoje ir sve
tekste, yra mirties stovis, ne
7722 Gesrge Street, LaSalle—Montreal, t'anada.
su! VI-ji
laida,e parašė dr. Van2020 NW 87 St.. Miami, Fla amžino kankinimo vieta. Po suw
_
timų kalbų kursuose. •
Gerbiamieji,
33147.
?aro da
Daugirdaitė-Sruogienė,
grąžinimo mirusiųjų iš pragaro
Į JAV atvyko 1949 m. ir
1
(4)> _ abudu, mirtis ir pragaras, bus 414 psl., daug paveikslų, ke-1
čia plačiai reiškėsi lietuvis-' Kas čia Bostone pasida. . įmesti į aną "ugnies tvenkinį“ u žemėlapiai, tvirtai įrišta.
koje veikloje, skaitydamas rė, kad Laisvės Varpas su-Į RADIJO PROGRAMA,
(anot kitų, ’ežerą“), kūno ki- v________________ _
tas
vardas yra "antra mirtis'1. Knyga ne tik geras vadovė- j
lietuvių ir amerikiečių vi- stojo? Ne laikas mums tai-!
SUSIVIENIJIMAS
suomerei paskaitas, Kaip kosi, bet mes laikui. Jeigu- Seniausia Lietuvių Radip Nereiškia tai antrą mirtį dėl to, lis mokiniams, bet ją su idos
!
foto mėgėjas. K Daugėla; gaunama stotis nuo vienuo-j Programa Naujoj Angino , tvenkinyje sunaikinu, numirs £,in“
LIETUVIŲ
nekartą už savo nuotraukas liktos iki dvyliktos valan-įia stoties WLYN, 1360 ki antrą sykį. Taip ji vadinama dėl
‘eiiromi’ i ai tčda I
Idos,
tai kodėl jos —
neimti?
stoties FM
tokie bus
nubausti mirti-’ IS auifcMŲ | AUSK^,,
yra laimėjęs premijas.
,—
........- , 'i lociklų ir iš ------.....! to.. kad
antra
AMERIKOJE
- - , —- -----”
onti-o kart
varta^
paraše prof. dr. Antanas,
Inž. K. Daugėla yra Ame-i Juk tai pietų metas — vai-j 101.7 mc.. veikia sekmadie- mvįgnies tvenkinyje", reiš- p Ramūnas 453
nsl. kai
SLA—jau M met y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
?
’
1 •’
likos Lietuviu Inžinierių S- gyk ir klausvkis. Antra ver niais nuo 1 iki 1 :30 vai. die kiančiame antrą mirtį, bus su1
naikinta
ir
pati
mirtis.
Galutina
4v.
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių
gos Bostono skyriaus narvs. tus, visi automobiliuose tu- ną. Perduodama: Vėliausit
iii:*,*,,
aon+vouVe
name
žemės
apvalyme
bus
SU!
PEILIO
AŠMENYS,
Jur>
Solistė Stasė Daugėlienė, ri radijus, todėl ir iš namu oasauhnių žinių santraux» , naikinti visi> kurių vardai nebus gis Jankų,, 3 veiksmų dranariams.
bostoniečiams yra gerai pa- išvažiavę galės girdėti. O T komentarai muzika, dar ; piliau įrašyti į gyvenimo Imy2fil
k -_a g.,™
lietuvių fraternalinė organizacija —
! ?ą, nes pasakyta, kad ir jie bus ma,l|26J Psk- ^na
žistama. nes ji čia yra daug' be to, ir pėsti vaikščiodami nos ir Magdutės pasaka.
pdraudą ir ligoje pašaipą, kuri yra
įmesti i "ugnies tvenkinį“, kuris i
Nardiio pulkas,
Balęs
kartų dainavusi lietuvių or- Į nešiojasi radiją.
pigi, nes,'SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
Biznio reikalais kreiptis 1 ’ vra "antra mirtis“; jie nebus Vaivorykštės, kaina $2,
ganizaciju parengimuose. Ji i
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
Lietuvos konstitucinės tei
1944 m. Lietuvoje baigė A. į Todėl gera. jeigu ir pus- Raltic Florists gėlių ir dova j kankinami, bet bus sunaikinti.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
ses klausimais, parašė KosAvys ir ožiai
Nasvvtvtės baleto studijas!
galėtume turėti, 3ų krautuve 592 E Bena/*
kapitalą, tad jo apdraodr tikra ir saugi. Kiekvienas
Telefo- Kitą painoką apie busimąją tantinas Račkauskas, 178
ir Kauno konservatorijos | kad tiktai Jplačiai skam- \vav, >o Bostone.
,,
psl.,
kaina
$2.
■>as A.N 8-0489.
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias
-(14 SU. I #-r. gauni*. • įejsm3 oieną turime Jėzaus pridainavimo klasės 4 kursus. į betų.
LIETUVIŲ BELETRIS
*1, o v •- TT
’ lyginime apie Avis ir Ožius, kaip
aydraadas nuo $100.00 iki $10.000 C€.
Vokietijoje dalyvavo muzi-1
parašyta Mato 25:31-46. Lai- TIKOS ANTOLOGIJA, D
Nepamirškime,
kad
mūsų
SLA
—
jaunimui
duoda gera Taupomąją Apdraudę — Ea.
ko P. Armono solistų gtfupė
• kas, kuriam šitas prilyginimas omas, redagavo Bernardas
priešas
džiaugiasi,
jei
bet
duament Insarauce, kad jaunuolis gautų pinigus
j atitinka, pasidaro žinomas pir
je ir koncertavo lietuvių sto
Brazdžionis ir Benys Babkokia
mūsų
organizacija
su

moje.apie
tą
dalyką
kalbančioaukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai
vyklose. JAV ji yra gerai
; je eilutėje, kuri taip skaitosi: auskas. 700 puslapių, kaina
klumpa.
žinoma dainininkė, daly
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
"Kuomet gi žmogaus Sūnus at $10. Knygoje yra 61 rąžyto
vaujanti lietuvių parengi
eis
savb
didybėje
ir
draug
su
juo
apdraudą: ui $1,000.00 apdrauaos tik $3.00 mokes
Julija Lendraitienė,
Įsigykite ką tik gautas į- VtM jo angelai, tuomet jis atsi- jo kūrybos pavyzdžiai.
muose. radijo programose ir
čio motame.
ant savo didenybės krasės“.
Laisvės Varpo sprendėja domia?!;kr*ygas:
amerikiečių koncertuose.
SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
, Jėzus rwėdi savo garbės soste saLF Bostono Vajaus Ko
rv.
.
f
ui ’ vo tūkstantmetinio karaliavimo
* * *
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų
Draugas
don vanmllo, • metu. Graikų tekste angelai,
mitetas nuoširdžiai sveikina
klubą Ir draugijų nariams. Už 21.000.00 akcidentaįdomūs klebono ir vietinės kurie pasirodys su Kristumi garS. ir K. Daugėlas ir linki
komunistų partijos sekreto- bėję, yra "pasiuntiniai“. Čia kallės apdrao'!oe mokestis $2.00 į metus
jiems geros sėkmės jų asme Gerbiamoji redakcija.
riaus
pasikalbėjimai,
216
bama
apie
30
k
ltaip
Demokratinio socializme
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
niniame ir visuomeniniame
sakant, apie tuos, kurie tiki šia
psl.,
kaina
$3.
pradai,
(S
Kairio
įvadas).
’ kuopų veikėjus, ir \ie piačiau paaiškins apie
me amžiuje ir kurie pasirodo
darbe.
Ačiū už atsiustas knvgas.
.....
.
ru
ištikimi
iki
mirties:
tokie
bus
64 psl.. kaina 50 centų.
Vajaus Komitetas
Sosivienijimo darbus.
Tautvaišienės rThe CemeAuksiniai rageliai, Piano pagarbinti su juo, kaipo bendri
Tavo kelias į socializmą
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
tery of Nations in the Sibi- Naujokaičio eilėraščiai, 64 karaliai ir kunigai.
(Leono
Bliumo),
35
psl..
rian Tundra“ leidžiu per psl., kaina $2.
parašysite:
(Bus daugiau)
Bostono
kaina
25
centai.
rankas tarp angliškai kal
LKbuaaian AManee of America
Ošiančios pušys, Halinos
Socir'izmo teorija, (M.
PARENGIMŲ KALENDORIUS bančių.
Kas domisi Tiesa, reikalauki
307 Weat 30th Street, New York, N.V. 10001
Didžiulytės - Mošinskienės te veltui spaudos šiuo adresu: Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.
Vasario 16 d. 2 vai. popiet
Socialdemokratija ir ko
Perskaičiau Michelsono 17 trumpų vaizdelių - apy
L, B. S. A.
So. Bostono Lietuvių Pilie „Lietuvių išeivija Ameriko braižų, 176 psl., kaina $2.50.
munizmas (K. Kauskio), 41
212 E. 3rd St.
BUVO $4, DABAR F1KS2
čių Dr-jos III aukšto salėje je“. Jos kaina tik $2. bet
Spring
Vaiky,
III.
61362
psl., kaina 25 centai
Prisikėlimas, romanas, pa
Alto rengiamas Lietuvos ne nebūtų brangu, jeigu ji būtų
Ar buvo visuotinis tvanas;
NENUSIMINKil £!
priklausomybės paskelbimo $10. Ten tiek dau& visokių rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai64 psl., kaina 25 centai.
na kietais viršeliais $3.75, h
sukakties minėjimas.
Materialistiškas istorijos
Įdomių dalykų! Kiekvienam minkštais $2.50.
I Ga,iT* P®f*IMti sergantiems
♦ * *
| reumatu; rankp ar kojų skaos* supratimas. 80 psl., kaina
patariu tą knygą Įsigyti.
šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
Nužemintųjų generacija, *Aiaw. autirpimu, jaučiant noo>
Kovo 2 d. 8 vai. vak. Jor- m E. 1•'
20 centų.
v
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
s
dan Hali Izidoriaus ir Vyte
Žemaitės raštai karės me
Tik apie V. Kapsuką ne egzilio pasaulėjautos eski-.S£g:LEEF Ru„
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
nio Vasyliūnų lietuviškos teisingai parašyta, kad jis zai. paraše Vytautas Kavo-^ gumai pagelbsti. Užtikrina m pa tu, 126 psl., kaina 50 centų.
lis,
77
psl.,
kaina
$2.
.
sėkmes,
arba
grąžiname
pinigus.
Kanados
ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
muzikos koncertas.
Juozas Stalinas, 32 psl..
gimęs 1888 m. žinau, kad
* * *
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
į kunigų seminariją įstojo
Siųskite
gausite vaistas kaina 25 centai.
Varpas nr. 8, 206 psl., kai
su nurodymais.
Kovo 14 d. 8:30 vai. 1897 metais. Taigi negalėjo na $2.50. .
Žalgirio mūšis, parašė dr. organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su
vak. Baltų dr-jos III-sis kon jo ten priimti tik 9 metų am
Daugirdaitė • Sruogienė. 24 Lietuva ir kt.
ROYAL PRODFCTS
Aidas tarp
dangoraižių,
North Sta„ P.O. Boa 9112
certas. Programą atlieka žiaus esant.
Kitos tokios knygos neturime.
psl.. kaina 50 centų.
romanas, parašė D. Nendrė,
Nenrark, NJ. 07105
Socializmas ir religija, E.
solistė Daiva Mongirdaitė.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
(Knygoje įsibrovė korek-! 365 psl., kaina $5.
# * *
Vandervelde, 24 psl., kaina skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
tūlos klaida. V. Kapsukas'
10 centų.
Kovo 16 d. V. ir S. Minkų gimė 1880 m. kovo 26 d.
.Pinigus siųskite:
ynu
VARDYNAS,
sunnko
Min.
Atskirai
sudėjus,
jų
kaina
radijo Talentų popietė So. Kel. red.).
KELEIVIS
Anis Rūkas, 89 psl., kaina
aa
Bostono Lietuvių Piliečių
$3.05, bet visos kartu par
636 Broadway
Simonas Mikaitis
$3.00.
1
Dr-jos salėje.
So. Boston, Mass. 02127
duodamos u2 $2.
.

268 4662

Nepriklausoma

LIETUVA

SLA

Ką tik gavome:

10 knygą už $2

i

«

Nr. 2, 1969 m. sausio 8 d.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Prez. A. Smetonos

Vietines žinios

minėjimas

šeštadienj, sausio 11 d.
7 vai. 30 min. vak. Tautinės
Sąjungos namuose So. Bosi tone yra rengiamas buvusio
Hutipirko knyjų ui $20 į^os prezidento Antano
NEPlLIECIAk^
.j Smetonos 25 mirties metinių
REGISTRUOKITĖS!
k
Negalime skųstis, dar ne- minėjimas.
visi numoja ranka j lietuvisKalbės Antanas Diržys iš
. Vui, Irane neturi JAV pi- ką knygą, štai V. šniuolienė New Yorko. bus meninė dalietybės, turi per sausio mė iš Dorchesterio, Mass.. šian- Rs i*" kavutė.
dien, aplankiusi Keleivio
Minėjimą rengia Bostono
nesį užpildyti tam
tikrą raštinę, ne tik atnaujino me- Tautinės S-gos skyrius il
blanką ir jį įteikti paštui ar tinę prenumeratą sau ir bro- kviečia Bostono ir apylinkės
liui Konstatinui Lapinskui lietuvius jame gausiai danatūralizacijos įstaigai. Tie
Buenos Aires. Argentinoje, | lyvauti.
blankai gaunami pašte arba bet ta proga nusipirko ir
Geras pavyzdys
natūralizacijos įstaigoje. Ši lietuviškų knygų už 20 dol.
Ir taip kiekvienais metais
.
. .
tos pareigos neatlikusieji y- po kelis kartus aplanko ji
Nutikdami Naujuosius Memus ir geroj nuotaikoj, pla-i tus» A. ir J. Cereskos, J. il
ra baudžiami.
čiai šypsodamosi, knygų glė- B- Budreikos, F. ir v . Izbicbiu nešina, atsisveikina iki kai. A. ir V. Kubiliai, J. ir A.
sekančio
karto.
Lapšiai, I. ir P. NavazelsĮ Europą tik oro paštas
Tokius lankvtojus malonu
V5&4&T pa3U’
sutikti
ir
išlydėti,
tik
gaila,
ko
J°
Batfuf $2S-00Į Europą, taigi ir i Lietuvą, šiuo metu dėl Atlanto kad tokių svečių neperdau
Viešėjo Henrikas Kačinskas
pakraščio uostų darbininkų &iaus*a turime,
streiko priimami tik oro pašPraeitą savaitgali Bosto
A. Grubinskui yra laiškas
ne savo brolio Jeronimo
to siuntiniai ir laiškai. Negalime ten nei Keleivio paAleksandrai Grabinskui, šeimoje viešėjo aktorius
.
.
gyvenusiam So. Bostone, o3 Henrikas Kačinskas. Tai vėl
siųsti. Kiek ilgai tas streikas Gatės St., yra laiškas iš už- buvo proga susitikti su setęsis, niekas negali pasakyti, sienio. Prašome ji atsiimti, nais bostoniškiais bičiuliais.

A.J.NAMAKSV

South Boston Savings Bank

Real Estete

A Insurance

321 County Club Rd-

NewtoB Centre. Mass. 02159

Inkorporuotas 1863

TeL 332-2645

Padėka

J

Štai jau atėjo Nauji me- 1
tai. bet darbai ir vargai pasiliiko tie patys, šia proga
nuoširdi padėka Keleivio
red. J. Sondai ir visam jo
štabui už malonų bendra
darbiavimą Baito reikalais
per 1968 metus. Tikime,
kad ir šiais 196H metais Ke
leivis Balfui r.cuždarys sa
vo durų, nes dar yra tūks
tančiai brolių sesių lietu
vių. kurie šaukiasi paramos.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaučs ei
liuotos apysakos „Teofilė
nuo Kražantės“. Keleivio
administracijoje ją galite
! gauti už $2.ou.
«aw

”Kur tūkstančiai taupo milionus“

B

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $132,000,000

5%

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
i -

Parauoaams Ūktai raistan, išpildomo gydytoją r*

esptus ir turime visus gatavus vaistus.
Jei reik vaistą — eikit i lietuvišką vatetteg.
8av. Kmanuel L. Bueengard, B.

Beg. Phana.

182 s W. Brnadvay, tarp £ Ir F gaivią, SO. BOSTON.

už visų rūšių taupomus pinigus

Gruodžio 31 d. Brocktone, eidamas per gatvę neto
li savo namų, buvo automo
bilio suvažinėtas Lietuvos
kariuomenės buv. kapitonas
Dionizas Meižys ir mirė ne
atgavęs sąmonės.
Velionis buvo gimęs
Tirkšliuose 1906 m. spalio
11 d., dar Mažeikių gimna
zijos mokinys būdamas, sto
jo savanorių Klaipėdos va
duoti. Vėliau mokėsi Dot
nuvos žemės akademijoje,
bet. jos nebaigęs, stojo i ka
ro mokyklą, ją baigęs tarna
vo šarvuočių rinktinės kuo
poj, vėliau Radvilišky tankų
daliniuose ir ėjo ginklu re
monto dirbtuvės viršininko
pareigas.

Taip pat nuoširdi padėka
visiems lietuviams, kurte
darbais ir aukomis padėjo
Balfui savo darbą dirbti.
Lauksime ir toliau jūsų pa
ramos, nes tik mes, Ameri
kos lietuviai, ir esame mūsų
1950 m. atvyko i Brocktovargą kenčiančių tautiečių
ną
ir čia gyvena iki mirties.
viltis.
%
Tegu 1969 metai atneša
Palaidotas sausio 4 d.
visiems laimės ir ramybės vi Kalvarijos kapuose Brocksame pasaulyje.
tone.
Balfo Bostono skyriaus
Paliko liūdesy žmona
valdybos vardu —
Bronislava. du sūnus — inž.
Almantas Wavne, N.J., ir
A. Andriulionis,
-Tidius Brocktone. sesuo Ropirmininkas
i ch estery.

460 West Broadway„ South Boston. Mass.

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Ugniagesiai nori gauti

Žuvo kap. D. Meižys

Į

Telefonas AN 8-6020

>10300

Kai pirmadienį miesto
majoras YVhite kalbėjo

miesto tarybos posėdy Faneuil salėje, 200 ugniagesių
jį piketavo.
rybas^u4n^uru.ąyju pąai-i T
Ginimo .rąikąlu. Aįajoras su-^;

tinka pakelti pradedančio
ugniagesio algą nuo $7,600
iki $9,000, bet ugniagesiai
tuo nepatenkinti, nes jie rei-!
kalauja $10,300.
PIGIAUSIA
Ugniagesių unijos pirmi
ninkas sako, kad ugniagesių
IR
darbas yra labai sunkus ir
pavojingas, todėl jie turį
GERIAUSIA
gauti daugiau algos, negu
DOVANA!
kitų miestų tos rūšies tar
nautojai. Jis priminė, kad
per 1968 m. po gaisrų 638
Dovanokite savo drau
ugniagesiai turėjo gydytis li
gams ir bičiuliams metinę
goninėje ir dar 287 buvo
mažiau sužeisti ir pakako; Keleivio prenumeratą. Jums
ambulatorinio gydymo.
atsieis tik $5, o tas, kuriam
Majoras gal ir sutiktų šį
bu>
per metus
ugniagesių reikalavimą pa-'
. .
tenkinti, jeigu turėtų pakansavaite gaudamas Keleikamai lėšų. Gi mokesčiai yra vį, jus tikrai atsimins,
ir taip jau dideli ir kažin,!
ar vėl nereikės jų žymiai pa
didinti.
H

Dažau ir Taisau

Trans-Atlantic Travel Service

Namus iš lauko ir viduje.
Lipcau popieriui) ir taisau
vu-ku, Ką pataisyti reikia. * i*
Naudoju tik geriausią t!
4
medžiagą.

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ava
Dorcheater, Maso.
TeL CO 5-5854

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

IŠTAIGA

4i

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi
belaukiaat — be jokio papildomo
mokesčio.

4
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Peter Maksvytis
Carpestsr A Builder
49 Church Street
E. Milton, Mass.
Atlieku visu# pataisymo, remon
to ir projektavimo darbut ii laoko ir viduje, gyvenamų namų b
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados tŪ * va
landų vakaro.

<

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

1

Telefonas: 698-8675

Globė Parcel Service, Ine.

Flood Sąuare
Uardicare Co.

Dovanų pažymėjimus ir rusišką prekių užsakymus be
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Nūn 9 rat ryto iki 8 vaL r., išskyrus šventadienius ir

Telefoną*: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakamio

Tai veltui

PID1N1S
o!*t
OMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais iš anksto susitarus
447 BROA DWA Y
South Boston, Man

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTfi)
OPTOMITRI STi
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
•eeeaeeaeeaeaaaaaaaaeaeaaaaeeeeeee

Ketvirtis * Co.
—JEWELBftS—

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!

Elektros Prietaisai
ROpeetingai taisome bdkrodibm '
tiedua. papuotahm

379 W. BROADVVAY

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairią rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:
SKONIS KONTRIM

696 Broadesy
8a. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8-1761

•28 EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4141
Benjamin Moore Dažai
Popieroe Sienoma
Stiklas bangama
Visokie reikmenys namam
Reikmenys plumberiama
VieokU esiežies daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
Worce»ter, Mass. 01604
Tet. 796-3347

Meeee*eaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeee«e«

SOUTH BOSTON
Tel AN €4649
/•saaaaeeeeeaeeeaeeeeeeeeaaeeeeee

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

Etniniu N. J. ALEKNA

rt?ibr -<o

<

Musų veltui atliktas jūsą šildymo alyva sistemos ištyrimas
galt pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pakeistjA’^O gal norėsite jūsų burtierį pagerinti Texaeo's Flame
Booslenu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wa»hington Street
Dorehester, Mass. 02124.
24 valandą patarnavimas

GE 6 1204

Tiesiai iš Worceslerio siun
čiam įvairius siuntinius j Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairią vie
tinės gamybos ir importuotą
prekių iš kitu kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimai.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

„Keleivis*
įūsų draugas!

9—5
9—7
8—12

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

7
390 W. Broadvray "
So. Boston, Mas*. 08127

i

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

——o———o—o—o————a———————*
COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury Su

COSMOS PARCELS
CORP.

EXPRESS

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

WORCESTER, MASS.
a

nnji Kam

* rt ■

9

TeL SW 8-2
yni
ga Worceetery,

U
kari
ii W<

įes valdanan AMfeaa. Čia kal-

BOSTONO I LIETUVĄ

ir Utar RorijM

Pristatymas greitas ir
IMS
montuotas

AtidarAp
greitai ir
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingaL
Čia galina gauti įvairiai
šių importuotų ir vietinis
gamybos nedžiugų ir kitų
daiktų, Rakamų Lietuvoje,

darbo

8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

331 W. Broadvray

So. Boston, Mass. 02127
TeL

labai Žemėmis kainomis.

'Tt

J. Vaičaitis

Vedėja B. Sviklisuė
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