KELEIVIS
Prenumerata . Subscription
Amerikoje ir užsieniuose
metams - 1 year............... 55.00
pusei metų - 6 months .. $2.50
KELEIVIS
636 Eest Broadvray
South Boston, Mase. 02127

»
!
'

THE TRAVELER:
NR. 3

------------- - -

KELEIVIS
Lithuanian Weekly
Pubiished in So. Boston, Mass.
Since February 9, 1906
Address:
KELEIVIS
;
636 East Broadvay
South Boston, Mass. 02127

!
;

LIFHUAN1AN SVEEKLY
64 - TIEJI METAI

SO. BOSTON, MASS., 1969 LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METŲ SAUSIO - JANUARY 15
“Keleivio“ telefonas AN 8-3071

«

Atskiro numerio kaina 12 centų

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Cekoslovakų spaustuvininkai
dar nenusileidžia

Washingtone susirūpinę
lagaminais ir suknelėmis

Jie ataiaako spausdinti raitus, nukreiptus prieš Dub

Prezidento pareigų perėmimo iškilmės nustelbė visus

kitus reikalus. Moterys rūpinasi savo drabužiais, o vy

čeko pradėtas reformas.

rai — vieni kraunasi lagaminus, kiti bėgioja, ieškodami

pirkti namų ar nuomoti buto.

Čekoslovakijos spaustu- Izraelis atmetė
vių darbininkų unija, kuriai Į
priklauso apie 22,000 asme-1 SOVietU planą
nų atsisakė spausdinti žur,
nalą Tribūną, nes jame ra-; Sovietų Sąjunga zydų-ašoma prieš Dubčeko prade-; rabU ginčui spręsti pasiūlė
tas reformas. Žurnalo re- tokį planą: Izraelis įstiaudaktorius dar mėgino susi- kia
kariuomenę iš per
S.
rinkime kalbėti, bet jo nie- !967 m- karą užimtų arabų
JAV kariai žygiuoja į paskyrimo vietą. Jų per 15,500 atvežta iš JAV į Vakarų Vokietijų dalyvauti kas neklausė.
žemių, didžiosios valstybes
i garantuoja Izraelio ii* arabų
dideliuose manevruose. Tie pratimai buvo jau se niau numatyti, bet dėl įvykių Čekoslovakijoje atL
dėti. Sovietai dėl jų ir dabar nerimsta ir vadina tai amerikiečių provokacija.
Unija paskyrė 10 asmenų taiką.
------------ ■ ■ ■
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"cenzorių komitetą“, kuris
Izraelis tą planą atmetė,
I žiūrės, ko negalima spaus» xvj* j
-n • -• i • * *• i! dinti. Žodžiu. Čekoslovaki- nes. sako, tai būtų taikos su
Filipinai nori keisti j jos Maskvai vis dar nepa tarties primetimas, o jis no
"•
Vėl laimeĮ0 lr IS CIO, beįjd
vyksta visiškai paklupdyti. ri su arabų valstybėmis neprenują
į laisve
politiką
tarpiškai susitarti.

Sausio 20 d. prezidentas' Vyrai turi kitų rūpesčių.
Johnsonas atsisveikinja su Atsiminkime, kad daug pa
Baltaisiais Rūmais, juos už reigūnų bus pakeista. Taigi,
leisdamas savo įpėdiniui Ri vieni turės ieškoti kito dar
chardui Nixonui. Tos parei
gų perdavimo ir perėmimo bo. kiti, naujai i Washingiškilmės yra tokios didelės, toną atvykę, ieškos vietos
kad jos nustelbia visus ki- apsigyventi: pirkti namus ar
tus reikalus, joms pasiruoši- nuomoti butą. Daug kam
mas jau seniai pradėtas. Tik teks Washingtoną ir visai
įsivaizduokite, kad tribū- apleisti.
noms pagal kelią, kuriuo
prezidentas vyks į priesai
Busimasis prezidentas Nopatarėjais
kos vietą (2 su puse mylios) xonas su savo patarėjais
pastatyti bus sunaudota me- ruošia inauguracijos kalbą,
džiagos tiek, kad iš jos bū
tų galima pastatyti 100 naVisi banketų svečiai gaus
Naujasis Filipinų užsie-! Sunki ten ir ištikimų vaRašytojas Jurgis Gliaudą, Nuostabus įvykis buvo
mų, kurių kiekvienas ture- dovanų — kas tam tikrą gyvenantis Los Angeles, vėl sausio 8 d. prie JAV Guan- nių reikalų ministras Carlos dų Dubčeko ir Smrkovskio
tų trismiegamuosius. Tos skarelę, kas apyrankę, o kas į laimėjo
Draugo romano tanamo karo stovyklos Ku- Romulo palreiškė, kad rei- bei kitų padėtis. Jie mato ir;
vietos išparduotos nuo 4 iki marškinių rankovėms sagu-1 konkurso premiją už romą- boję. Čia susirinko apie 150 kia prisitaikyti prie pasikei- jaučia pavojų: Maskva gali
25 dol. kiekviena (juo ar tęs. Žinoma, pasipelnys ir ną "Liepsnos ir apmaudo kubiečių, jų tarpe buvo mo- tusių sąlygų. Po Antrojo pa- taip užgulti, kad iš jų pračiau Baltųjų Rūmų, tuo vie viešbučiai ir kaikurios kitos ąsočiai“. Draugas jau pa- terų ir vaikų, ir staiga puo- saulinio karo tebuvo du mil- dėtų reformų nieko nebeta brangesnė).
prekybos įstaigos.
skelbė 18 romano konkursų, lė į stovyklos vartus. Bet žinai — Sovietų Sąjunga ir» liktų, o iš antros pusės taip
iš kurių J. Gliaudą laimėjo į jiems kebą pastojo ku!ko-\ JAV. Šiandien, be jų. atsira- pat mato savo tautos jiems ,
J tas iškilmes yra pakvies
Smithsono muziejuje ati penkis.
mis Kubos sargyba. 81 as- do Kinija su de Gaulle. Mil- palankų nusistatymą, todėl
ta ir lietuvių.
Šį
kartą
konkurso
komisimeniui
vis dėlto pavyko žinų spinduliavimas prade- reikia žalčio gudrumo ir vidaryta paroda, kurioje rodoma daug įdomių dalykų, joje buvo pirm. Vyt Alan- JAV stovyklą pasiekti. Ke-S jo temti. Jie nebegali pa- jurko lankstumo, kad iš urTos dienos banketai bus susijusiu su prezidentų inau-! tas, sekr. L. Rugienienė, na- liolika žuvo, kiti buvo su- naudoti savo jėgos, todėl ir S vo žiauraus Maskvos lokio
keliose vietose. Į juos pa guracijomis. Iš ten rodomos nai — V. Bogutaitė-Keblie- žeisti arba sveiki suspėjo Filipinai, jo nuomone, nebe- neišviliotų ir karštesnių sakviesta apie 30,000 asmenų. medžiagos sužinome, kad nė, L. Gražulienė ir K. Keb- pabėgti.
j gali vien JAV pasikliauti, vo tautiečių neapviltų ir
Nelengva buvo juos atrink prezidentai Jefferson (18011 iyS<
....
x • i
juos nuo neatsargiu išsišokiTai pirmą kartą toks di
JAV
Filipinuose
turi
kaatkalbintų. Kiekvienam
ti. Nevienas jausis įžeistas. -1809) ir Jackson (1829Premijos dydis $1,000.
delis būrys mėgino pabėgti
nnių
stovyklų,
ir
Filipinų
aiįku> kad jei ne Ceko_
negavęs pakvietimo, nors 1837) į inauguracijas atėjo
iš diktatoriaus Castro su
dalyvaujant būtų tekę mo- pėsti, o Harrison (1941) at(aU8.-* Slovakijos gyventojų nepa*
kurto "rojaus“.
mą,
norėdama išsiderėti ki prastas vieningumas ir orgakėti mažiausia $70, o luožė- jodamas persišaldė ir dėl to
rvibstln i aieitin
tas
sąlygas.
se net po $1.000. Visi bilie- vėliau mirė.
reiKMU Ufieiau
nizuotumas, tai jau seniai
tai išparduoti.
ir
Dubčekas būtų Maskvos
$500fi00
Laivų krovėjai
suvalgytas. Bet visą kelio
Pasitraukia sovietų likos milionų tautą praryti
Prieš dvejus metus Colo- tebestreikuojū
Aišku, kad iškilmėse da- DerųboS Paryžiuje
rado universitetui buvo pa*
lyvaujančios moterys la&
ir suvirškinti net ir Maskvai
vesta ištirti, ar "skraidanAtlanto ir Meksikos įlan- žinovai
šiuo metu nėra lengvas da
blausiai yra susirūpinusios, nejuda iŠ Vietos
čios lėkštės“ nėra atsiųstos kos pakraščio uostų laivų
kaip gražiau pasipuošti.
Iš JAV diplomatijos pasi lykas.
----------- .----JAV delegacijos vadovo pasižvalgyti, kas dedasi že- krovėjai tebestreikuoja. Dėl
laikomi geriausiais
pavaduotojas Vance pasi mėje. Prof. dr. Condon va- to streiko paštas tepriima Į traukia
.
...
kvietė Šiaurės Vietnamo de- dovaujama mokslininkų ko- Europą tik tuos laiškus ir ki~ g .°4,in?°,11
paskelbė 1,000 pus- tas siuntas, kurios siunčia- jų politikos žinovai. Tai da- »«8t08 SatUrflaff
legacijos to paties laipsnio misija
»
*
7
*
hovrirtic I A V nmhoc'orinriiic’
' bartinis
JAV ambasadorius
narį pulk. Ha Van Lau ir ta lapių pranešimų, kuriame mos oro paštu.
Maskvoje
L. Thompson, ku- EveninįJ
rėsi su juo virš poros valan sakoma, kad tos "lėkštės“
lis diplomatinėj tarnyboj
Nuo V’asario pradžios su- Vlrilojc Kalifornijos aukščiausio
dų. Vance pasiūlė jam nau nėra iš kitų planetų.
yra
išbuvęs
40
metų,
ir
užstos
ėjęs žurnaias Saturday
tekias Herbertas tri
ją derybų stalo formą ir kal
Tam tyrinėjimui išleista ŠvedUa pripažino
sienio reikalų ministro pa-j Evening. Jis pradėtas leisti •ter*s» kuris pirmininkauja teibėtojų eilę. Jei komunistai apie $500.000.
vaduotojas politiniuos rei-į prjež 147 metus, paskuti- s’ant Sirhan B. Sirhan, kaltinasu tuo sutiktų, derybos iš es
Bet tuoj atsirado vienas S. Vietnamą
kaluos Charles Bohlen.
mės galėtų
po 2-3 daktaras, kuris su tos kominiuoju metu turėjo 3 su pu mą nužudžius šen. Robertą Ken_ . prasidėti
.
_ ,......................
.
dienų. Bet Siaurės Vietnanutarimo nesutinka ir
šv.e*J? P'™°B la sko
se miliono skaitytojų, bet nedį. Apačioje tos bylos proku
mas tų JAV pasiūlymų at- priešingai įrodinėja. Taigi., 7!uni??nl,Į valstybių pnpaskelbimų pajamos žymiai roras Grantas B. Cooperis.
sumažėjo. Leidėjai dėl to
metė.
L, tas lėkštes laikė svečiais f*n? šlaures ''etnamų ir nu- Osvaldo motina
turi tokių didelių nuostolių,
S. Vietnamas ir Vietkon- iš kitų planetų, tas ir dabar;„'fj^^nrikiiB^ d‘P°’ tikėlė
mil hllla
kad nutarė žurnalo daugiau
gas (partizanų politinė va- tebelaiko, o pusė milionoi matlnlus santjkius.
i ISKele iO mil. Dį/ią
nebeleisti.
dovybė) tebereikalauja, kad į dolerių išleista.
Š. Vietnamas turi diplo- . Oswaldo, kuris buvo kai- I
į
derybos būtų 4 šalių: Š.
matinius santykius su 26 j ‘'namas nužudęs prez. KenJ
Vietnamo. Vietkongo. JAY *#*********•******•**•"***•*♦***•• valstybėm, o Pietų Vietna- ?ed*lr I,ats bu.™ ^uby nuir P. Vietnamo. Tuo būdu
šautas, motina iškėlė 25 mil.
Bedarbių skaičius suma*
mas su 67.
jie nori, kad Vietkongui bū- r Pudue universiteto siu
dol. bylą atstovų rūmų res : žėjo iki 3.6% visų dirban
tų pripažintos lygios teisės; dentas, peiliu grasindamas,
publikonų vadui Fordui, 4 čiųjų, bet negrų bedarbių y-;
su Saigono vyriausybe, privertė Eastern bendrovės
rašytojam. 5 leidėjam ir ra dvigubai didesnis procen
—a. Pietų Vietnamo
a— lflrtuvo kapitoną ii Miami
sprendžiant
CBS televizijos stočiai už tas (7.4%).
ateitį. O JAV ir P. Vietna- įskristi ne i Nassau,
kur
mi

jos
ir jos sūnaus šmeižimą
S
TJrfc,
Londone posėdžiauja Brie • •
mas yra kitos nuomonės: ■natyta, bot i Kubą. TokiąBendr^menės atsto- žodžiu ir raštu. stvjfim
✓ '•
r
4dėiybos tėra-d via
šalių, įvykių skaičius nepaprastai
ui J,'v i
Sovietų Sąjunga paleido
vai — 27 prezidentai.
nes Vietkongui nepripažįs- i

Apačioje dabartinis JAV dele
gacijos Paryžiuje vadas Averellis Harrimaaas, o virtoje Hen
ry €abot Lodge, kuris pakeis
HarrinMną, Niaoani
prezidento pareigas.

ta savarankaus vaidmens,
todėl jis ir derybose tegali Į
dalyvauti tik kaip Šiaurės
Vietnamo delegacijos dalis.
Dėl to ir tie ginčai dėl j
stalo formos, kad susėdime j
prie stalo neatsispindėtų de-;
iegaeijų nelygi padėtis.
Z

didėja.

nareliai ar ministrai pirmi
ninkai. Jie turi daug ne*
Mėnuli
apskridusius lengvai sprendžiamų roikaastronautus labai iikilmin- lų.
Konferenciją pasitiko
gai priėmė JAV prezidentas. Jie taip pat karališkai
buvo pagerbti New Yorke,
Miami ir Houatone.
'

demonstrantai, daugiausia
ii Nigerijos, kuri kariauja
su
atsiskyrusia
Bafra.

erdvėlaivį į Venerą, kuris
ten nusileidęs siųs žinias į

New Yorke dideli

žemę.

.
A DO/UHfll
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Valstijos prokuroras sakade,’L1S

m

Vietnamo kare JAV nete18 "I' k» * ™
(« tarpe Jordanietis Sirhan B. Sirhan y-

dziamų $122 mi. kasmet 2,275 helikopteriu),
daugiau kaip milionas yra

pavagiama.

ra teisiamas Los Angeles mies
te. Jis kaltinamas nužudęs šen,
Robertą Kennedį.
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Nr. 3. 1963 m. sausio 15 d.

Letuvių
Socialdemokratų jį vagia Amerikos gėrybes, neilgai buvo diktatorium.
S-gos valdybos ir tos sąjun- siunčiamas Amerikos ka- bet ir tai iš korupcijos padagos Literatūros Fondo pir- riuomenei \ ietname. Nese- rė milionus. Todėl ir dabarmininkas. jis Lietuvių Soči- n^ai skaičiau laikraščiuose tinė Saigono diktatūra ne, aldemokratų Partijai atsto- žinią, kad Saigono uoste bu-; nori karo baigti. Visų pir
mauja Vyriausio Lietuvos Iš-vo pavogtas amerikiečiams; ma ii boikotavo kvietimą
laisvti&nq Kpųjįteto tąff? nusiųstas pilnas laivas alaus. į į ciikos derybas Paiyžiuje, o
boję ir d'omisi kitais musų
vakaro Amerikos laivas kai galų gale atsiuntė savo
politiniais ir kultūriniais ‘atėjo, bet per naktį dingo, delegaciją, tai negalima su
'Vėliau ąmerikiečiu alus bu- Įa susikalbėti dėl klausimo,
reikąlais.
šia proga mes linkime* \° Pafdavinėjamas juodojoj kokio pavidalo turi būti de
rybų stalas: apskritas, ke
i Jonui Pakalkai dar daugį rinkoj,
Juodojoj
rinkoj
pardavi

turkampis,
lygiagretainis ar
darbingų metų.
nėjami ir kiti dalykai, ku kitoks, žodžiu, trukdo tai
riuos Amerikos žmonės kos derybas, kad tik ilgiau
siunčia savo giminėms: ci užsitęstų karas, kad ilgiau
SAIGONO VALDŽIOS
garetės, skustuvėliai, foto galėtų iš jo naudotis. (Tą
KORUPCIJA
grafijos aparatėliai, saldai į ati daro ir komunistų val
niai, nertiniai. Juodoji rin domas šiaurės Vietnamas!
Saigonu vadinasi Pietų ka šių gėrybių pilna.
Red.).
Vietnamo sostinė, o korup
O kas tą rinką valdo, kas
cija reiškia neteisingumą,! - jos pelnosi? Kariškių
AP žinių agentūros žur
sukčiavimą, apgaudinėjimą, žmonos, meilužės ir gimi- nalistas Diek Burnes sako:
papirkimą, kyšių reikalu vi- nes. Kariškiai lobsta ir tun- nei senatorius G.-uening. nei
mą ir ėmimą, valstybinio ka. Kai pirmasis diktatorius: klt.‘ ' letnam0 korupcijos
turto vogimą.
katalikai Diem buvo kitų neisaikms, nes tūli musų
Šitokiomis savybėmis y- generolų nužudytas, tai pa- valdžios departamentai ne
• ia kaltinama Saigono vai- 1 sirodė, kad Hong Kongo paiso. ka Saigono valdžia
džia Ji esanti persisunku-i
se jo buvo suciėta (iai’° su ma^ų gėrybėmis.
31 suktybėmis ir vagystėmis $4,000,000 pinigų. Nors jis
S. M.
nuo vii šaus iki apačios. nuo
Į aukščiausių valdininkų iki;“

Ideologinei kovai paaštrėjus
(Tęsinys)

"SUNKIOJI ARTILERIJA“ džio, spaudos, tikėjimo, ke

liavimo laisves, — tuo jia*.
čiu
neatsisakant nuo socia
Vakarų spaudoje buvo
pranešta, kad Baltijos res listinės visuomenės pagrin
publikų sostinėse vyko de dų. be abejo, buvo masinan
monstracijos prieš Čekoslo tis ir didelio dėmesio susi
vakijos okupaciją. Šitas pra laukęs Įvykis Lietuvoje. Tuo
nešimas iš lietuviškų šalti tarpu karinė Čekoslovakijos
nių nėra patvirtintas, tačiau okupacija, kuri kaip tik ir
žinoma, kad Lietuvoje jau buvo iššaukta to siekimo
nimo. ypač studentijos tarpe kraštą sudemokratinti. išlai
Luis A. Rerre (kairėje), neseniai išrinkta: i Puerio Kičo
buvo nemažas bruzdėjimas. kant jo socialistiškumą, at
gubernatorium, prisiekia prieš pradėdamas eiti pareigas.
Partija rado reikalo pas stu rodo. buvo sunkiai supran
dentus pasiųsti specialius a- tama net ir komunistams.
gitatorius, kūne jiems turė Čia ir prireikė tos "Komu
jo "išaiškinti“, kaip ten Če nisto“ sunkiosios artilerijos
koslovakijoje "iš tikrųjų bu tam "ideologinės kovos“
paaštrėjimui paaiškinti ir
vo U
Sovietiniam piliečiui iš teoriškai išaiškinti, kodėl
vykti j Vakarus, kaip turis-, toji vadinamoji "socialisti
tui arba ir tarnybiniais tiks nė demokratija“ vis dėlto
lais, visuomet buvo keblus nesiderina su tuo, ką Dubir labai sudėtingas reikalas. čekas ir kiti Čekoslovakijos
Dabar išvykos i Vakarus dar komunistai siekė padarui
labiau pasunkėjo. Tais pa savo krašte.
čiais "ideologiniais“ sumeti Pianui Kūliui čia teko
! žemiausių.
į;
mais Lietuvos teatrams bu nelengvas uždavinys. Juk
Taip liudijo senato komi- "
vo uždrausta statyti kaiku- Chruščiovo paskelbtoji “tai
sijai V’ashingtone mūsų vyriuos veikalus, nors panašūs kingojo sambūvio“ politika
! riausybės patarėjas Saigo-I
veikalai jau keleli metai dar nėra atšaukta, o karinės
į nui. Tai buvo 1968 metų j
Pasaulio žydų tarybos pirmininkas dr. Nathanas Gold
kaip buvo be priekaištų vai jėgos pavartojimas prieš
į pradžioje. Tada senatorius!
manas (kairėje) Romoj tariasi Artimųjų Rytų reikalais
dinami. Aplamai visuomeni Čekoslovakiją vis dėlto lai
■ Ernestas Grueningas. užsie-į
su tos tarybos vykdomojo komiteto pirm. rabinu Joachi
niame ir kultūriniame Lie kytinas agresija. Čia P. Kū
i nio išlaidoms komiteto pir-1
mu Prinzu iš Orange. N J. Mat. de Gaulle uždraudus par
tuvos gyvenime daug stip ris visai paprastai teigia:
i mininkas, pareiškė darysiąs
duoti Izraeliui atsargines lėktuvų dalis ten naudojamiem
riau pasijuto viską prižiū-,
Į naują šito skandalo tyrinėprancūzų gamybos kariniam lėktuvam. Izraelio karinės
rinti ir viską derinanti par-! ”... kaip parodė 1956
: jimą. Tačiau metai jau baim. kontrrevoliucinis pučas
pajėgos susidūrė su dideliais sunkumais.
tijos akis.
S giasi, o apie žadėtą "naują
Tas ideologinės kovos pa Vengrijoje ir 1968 m. Įvy
tyrinėjimą“ nieko negirdėAmerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
aštrėjimas išryškėjo ir Lie kiai Čekoslovakijoje, atski
: tl.
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų
tuvos spaudoje. Kažkurias rose socialistinėse šalyse iš
Minėtasai
valdžios
pataknygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos greiatvejais tonas sukietėjo, o ei naudotojiškų klasių likučiai,
i rėjas, kurio pavardė neskelkurstomi
ir
remiami
tarp

lučių skaičius, skiriamas vi
ciau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė
i biama. reikalavo, kad pati
tautinio
imperializmo,
ban

sokiems "atkirčiam?“, nepa
į valdžia turėtų imtis griežtų
lyginamai padidėjo. Tačiau do restauruoti kapitalizmą”.
priemonių, nors jis abejojo,
Sausio 18 d. Woodhave-.
JŲ KAINAS SUMAŽINTI
Šitoksai tvirtinimas visiš
visa tai, taip sakant, tebuvo
ar galima Pietų Vietname
ne
(Ne\v
Yorke)
gyvenan-,
žurnalistinės priemonės, ku kai niekuo neparemtas ir net tis Jonas Pakalka užvertė
DAUGIAU NEGU PER PUSĘkorupciją iššluoti, nes val
rių buvo imtasi. Dabar i tą nebandomas paremti ir pa savo turiningo gyvenimo
džia nekooperuos — grei
ideologinę kovą jau sviesta prasčiausiai prieštarauja tik storokos knygos 75-jĮ lapą,
čiau trukdys tuos, kurie no
LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
ir sunkioji artilerija — Lie rovei. Visi žinomi faktai būdamas dar kupinas fizi
rės tyrinėti. Tenai sunku bū pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
tuvos komunistų partijos kaip tik sako, kad ir 1956 nių ir dvasinių jėgų. Per
tų rasti valdininką, kurio Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
centro komiteto ideologinia m. Įvykiai Vengrijoje ir žvelgdamas gi tų praėjusių
rankos būtų švarios ir kuris
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
me žurnale "Komuniste“, 1968 m. įvykiai Čekoslova metų ir dienų ilgą eilę, su
norėtų liudyti prieš korupci
1968 m. lapkričio mėnesio kijoje nieko bendro neturė
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
jaj
numeryje, via išspausdintas jo su bandymais grąžinti ka kaktuvininkas dabar gali vi
Associated
Press
žinių
a-į
II tomas, 480 psl.
sai pagristai pasidžiaugti ne
straipsnis "Apie socialisti pitalistinę santvarką. Prie tuščiai ir ne tik sau gyvenęs.
gentūrai buvo leista šitas;
Kaina buvo $6.00, dabar .................... $2.00.
nės demokiatijos pagrin šingai, abu šie liaudies judė
pranešimas paskelbti, tačiau
J. Pakalka gimė Kudirkos
dus“. kuriame jau ideolo jimai kaip tik pasižymėjo
su ta sąlygą, kad pranešėjo;
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
giškai bandoma pagristi ne tvirtu pasiryžimu išlaikyti Naumiesty proletaro šeimo
pavardė nebūtu išduota.
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
tik Čekoslovakijos okupavi socialistinę santvarką. 1956 je, todėl jau nuo pat jau
Matote, jis yra iš tos 20 vy
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
mą, bet ir Lietuvos gyveni m. vengru judėjimo vadovai nystės reikėjo pačiam gyvelu giupės, kuri jau ketvirtus
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
me vis labiau jaučiamą par net labai įsakmiai pabrėžė, nimą "imti už ragų“. Pirma
metus Saigono valdžiai tar
cija ir kt., pridėta daug dokumentų
tijos priemonių griežtėjimą. kad, nusikračius stalinisti- sis pasaulinis karas jį nu- bet ir tapo pavyzdine preky- nauja ir viską mato. Bet ta
Karna buvo $6.00, dabar ....................... $2*00.
Straipsnio autorius yra niu teroru, buvusieji dvari bloškė į Rusijos gilumą. Be- bos Įmone. Ji pirmoji savo giupė neturi teisės tos val
Pranas Kūris, teisės mokslų ninkai nesvajotų atgauti bu veik visą laiką jis išbuvo parduotuvėse iškirto plačius džios kritikuoti arba kelti j
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
kandidatas (maždaug vaka vusiu savo valdu, o buvus i e- Petrapily, kur dirbo Lietu- langus, juos gražiai papuo- į jos supuvimą viešumon. Dėl j
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
rietiškas “mastelis“) ir Vil ji fabrikantai — savo ga vių Komitete Nukentėju- šė. sužymėjo ten išdėstytų' jos korupcijos jis kaltinai
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
niaus universiteto docentas. myklų ir kad žemę ir garny* siems Šelpti, o laisvu laiku prekių kainas, prie kuriųtu- i yvąshingtono "minkštą širmieji
revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
qni(yftnn ^nkėinmc:
Jis. kaip geram sovietiniam bos priemones valdys patys sėmėsi žinių jvamuog bend- vėjo derintis ir daug kitų;
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede
prekybininkų. Savo technis-j
o
komunistui ir pridera, kone dirbantieji. Sovietų vėliau rojo lavinimosi kursuose.
Wasbingtone
yra
sudary

daug įvairių dokumentų.
visus savo išvedžiojimus klastingai nužudytas Veng-* Į Lietuvą jis grižo apsi ku Įrengimu, tarnautojų iš tas ir komitetas tai korup
grindžia Lenino citatomis, rijos ministras pirmininkas sprendęs socialdemokratas mokslinimu. prekių kokybe cijai tyrinėti (Committee on
Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.
o aplamai jis remiasi mark- Nagys buvo senas ir Įsitiki ir kibo į krašto kūiybos dar ir nelupi kiškomis kainomis Corruption in Saigon), bet
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOsizmu-leninizmu, niekur nė nęs komunistas. Jis tepa- bą. Pradžioje buvo išrink Paramos parduotuvės, išdės to komiteto pirmininkas pa
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309
neužsimindamas apie mark smerkė stalinistini*■ terorą*• ir,j tas savo gimtojo miesto bur tytos po visą Kauną, de sakė AP žinių agentūrai:
besąlyginį paklusnumą So-j mistru. Po metų — 1919 m. monstravo aukštą prekybos "Iki šiol komitetas dar ne
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
sizmą. kaip toki.
kultūrą
ir
vertė
privačias
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
P. Kūrio straipsnio spaus vietų Sąjungai. Lygiai tas' persikėlė į Kauną. Čia padė
pradėjo veikti ir, turbūt, ne
pat
pasakytina
ir
apie
Dub-!
organizuoti
prekybos
įmones
gerokai
dinimas "Komunisto“ žur
Kaina buvo $2.50, dabar .............. 75 centai
jo A. Sutkui
pradės“. Ir jis paaiškino,
nale šiuo metu nėra atsitik čeką bei jo draugus.
Tautos teatrą. 1920 m. jis pasitempti ir visais požiū kodėl tas komitetas negali
riais modernėti.
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
tinis. Laisvėjimo nuotaikos
P. Kūris su tuo. rodos, lygį socialdemokratų sąrašu bu
veikti:
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti
komunistiniuose kraštuose, ir
Ypač didelis J. Pakalkos
sutinka, sakydamas:! vo išrinktas i Steigiamąjį
"Žinot, dalykas yra toks.
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
kaip jau minėjome,, neliko “Marksas, atradęs proleta-1 Seimą ir jame aktingai reiš- vadovautos Paramos nuo- —jis sako. — Jeigu pradėsi
be atgarsio nė Lietuvoje. riato diktatūros formulę, ne kėsi. Tuo pačiu metu jis Įsi- pelnas — jos 1929 metais kito krašto valdžioje ieškoti
ĮSIGYKITE * SIAS
ĮDOMIAS KNYGAS!
Matyt, kad propagandiniai kėlė sau uždavinio duoti bū-į traukė į kooperacijos sąjūdi pastatyta didžiausia ir mo- korupcijos, tai tuojau susi
straipsniai dienraščiuose ir simojo komunistinio valsty-j ir jame pasiliko tol, kol teko dėmiausia visame Pabalty dursi su savarankių valsty
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
žurnaluose, agitatorių aiški bingumo receptus“. Ir: "Le apleisti Lietuvą 1944 m. čia duonos ir skanėstų kepvk- bių teise“
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
nimai ir sovietų žinių agen ninas nekėlė klausimo taip, jis buvo išrinktas Kauno la. kuri savo skaniais gamiReiškia, nepriklausoma
tūros Tasso komunikatai kad tarybų forma privaloma į yartotoju bendrovės Para- niais aprūpindavo ne tiktai valstybė turi teisę elgtis sa
neatsakė i pavojingąjį klau visoms šalims... Jis buvo įsi-; mos pirmininku. Tose parei- Kauną, bet taip pat dali ka- vo viduje taip. kaip jai pa
simą, kodėl Sovietu Są tikinęs* jog, žengdamos į so goše judamas, J. Pakalka nuomonės ir kaikurias kitas tinka. ir niekas neturi tėisėš*z
;it, NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!
Oz
jungai prireikė griebtis kari cializmą, kitos šalys, vado parodė nepaprasto ūkio or- vietoves. 1939 metais Para- Į tai kištis.
nių priemonių prieš ko vaudamosi konkrečiomis is ganizatoriaus gabumus.
mos kepykla iškepdavo per
Tai yra visu valstybių pri
Ne laikas rūpintis Širdies sveikata, kada Širdies
munistinę valstybę, torinėmis ir nacionalinėmis
Kai J. Pakalka pradėjo 7 miI- kilogramų duonos.
pažinta taisyklė. Betei kiek
priepuolis Įvyksta. Daug išmintingiau iŠ anksto žinoti
kurios vadai vis dar eina sa ypatybėmis, atras savas pro Paramai vadovauti, ji tetųBet J. Pakalka nesitenki- vienai taisyklei yra išimtis.
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.
vo aukštas valstybines ir letariato diktatūros ir socia rėjo porą krautuvėlių, o Ant- no vien Paramos vadovavi- Ypač. man rodos, negalima
Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas
partines pareigas ir su ku listinio valstybingumo for rojo pasaulinio karo viešu-' mu. Jis buvo aktingas ir ki- tos tasvklės taikyti Saigono
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite
riais Maskva tariasi, vadi mas.“ Tačiau, kai vengrai ir lui atūžiant, — jau turėjo 29 (tų l ūšiu centriniu koopera- valdžiai, nes ji nėra abso
didžiausiu turtu — savo sveikata.
nasi, juos dar pripažista ir. čekoslovakai ii tiesų paban parduotuves. 325 darbinin-' tyvu veikloje — Kooperaci- liučiai savaranki. Ji priklauPerskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI**,
matyti, laiko komunistais... dė atrasti tas "savas socia kus ir tarrautojus, jos apy- jos Banko, Draudimo S-gos' so nuo Amerikos. Amerika
pamatysite, kad galite nuspėti savo Širdies priepuoli
Čekoslovakijos komunis listinio valstybingumo for varta siekė aštuonių su pu Kooperacija ir kt.
| ją maitina, ir Amerika ją gi-į
tų siekimas savo gyvento mas“. pradėjo riedėti sovie se milionų litų.
ir jo išvengtu
Sukaktuvininkas ir šian- na nuo sukilusios tautos. Jei- •
jams' (hJonpagrindines de tų tankai...
į
Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje,
J. Pakalkos vadovaujama dien gyvai reiškiasi lietuvių gu ne Amerika, jos visai ne
mokratines laisves — žo
H. Bukučinskas
Parama ne tik labai išaugo, veikioje. Jis yra Amerikos būtų. Ir, nežiūrint viso to,
atsiuntus $3.75.

Maloni naujiena
knygų mėgėjams t

Jonui Pakalkai 75 metai

KAS NIKO NEVEIKIA,
TO NIEKAS NVBBLA.

Puslapis trečiai

KELEIVIS, 90. BOSTON
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

KAS SKAITO BAISI

TAS DUONOS NVRAM.

Lietuviai kariai plačiąjame
pasaulyje

Pranas Spūdis, Brooklyn,
Baigdamas savo sveikiniN.Y., su kuriuo man teko mus ir nuoširdžius linkėjisusipažinti prieš 30 metų mus, Pianas šitaip posmuo
ji ontrealy, o kai jis vėliau ja:
Tęsinys
su žmona persikėlė j Brook-, Štai atėjo vėl Kalėdos,
lyną, tai jau rečiau besusi-j Tai ir vėl išnyksta bėdos.
tikdavome, nes aš daugiau
Mirties angelas vis pasi- būti ir P. Vietname, sukūlė
Lai pražūna skurdas.
sia dirbau N. Anglijoje ir į
:
kviečia
naujų aukų iš mūsų šeimos židinį su Virginija
baimė,
Kanadoj, kur komunistai su j Vėl tebūna visiem laimė. karių tarpo.
1 Chodeckaite, gail. slauge.
račiais buvo sudarę bendrą; Užgimė meilė,
Rugpiūčio 29 d. Hanleyj Robertas Jotautas, gavęs
frontą ir susiviję lizdą A-. Prašvito naktis.
miestely Anglijoje mirė v ie- stipendiją iš Kanados kariir joje dirbo komfašistinj i Jau ir vėl Kalėdos, —
nišas Lietuvos karininkas nes aviacijos, išlaikė pilotų
malgameitų siuvėjų unijoje
Juozas Štaras, Didž. Brita egzaminus ir pakeltas į vir
Teišnyksta visos bėdos.
Pagarsėjusio plačiu gyvenimu ir išaikvojimaLs negro
daibą.
nijos. Lietuvių Bendruome šilos laipsnį.
k on grės mano Powellio sūnus ir jo sužadėtinė Beryl
Povilas Kriaučiūnas, CoKada Hitleris, sudaręs
Stasys Lipčius iš New Hanės narys, veikęs Eccles ir
Slocumaitė.
bendrą frontą su Stalinu. raI Gables, Fla.. jau pradė Manchesterio lietuvių tarpe.! ven. Conn., baigus pagrindi
jau buvo užėmęs Prancūziją, da justi, kad viengungio gyJau metų metai skelbiam,
Pirmojo pasaulinio karo nį apmokymą, pasiųstas spe
Skandinaviją, dalį centrinės yenimas ne taip jau smagus
cializuotis
elektrotechnikos
kad,
keisdami adresus, pra
WORCESTER,
MASS.
Europos ir kasdien bombarpatogumų ne taip jau veteranas Alfonsas Savic srityje į Kessler stovyklą
neštumėte ir senąjį adresą,
Lituanistinė* mokyklos
davo Londoną, reikalauda- lengva susirasti, kaip jau- kas mirė Rockforde įugsėjo Mississippi valstijoje.
1 et iki šiol dar nevisi paiso
Kalėdų eglutė
mas pasiduoti bei grasinda- nystės laikais, žiemos metu mėnesį, sulaukęs 78 m. amž.
Frank
Želvis.
2
metus
ati

mūsų prašymo. Neturėdami
mas nušluoti nuo žemės ka- JĮS gyvena Floridoj, pavasa- Jo sūnus Danus yra JAV a- tarnavęs JAV kariuomenė
Jau eilė metų Worcesterio
sero adreso, visada rizikuomuolio, Anglijos vyriausy- rĮ grįžta j Brooklyro apy- viacijos majoras.
je, dabar dirba vienoje Chi- Aušros Vartų parapijos sa
jam pakeisti ne to, kuris pra
Toronte biržežlio 23 d. cagos spaustuvėje.
bės vadas Churchillis atvy- linkę, o rudeni ir vėl lyg
lėje veikia lituanistinė mo
šo,. nes visada gali būti
ko j Washingtoną ir griež- paukštelis skrenda Į šiltus mirė Lietuvos savanoris kū
Eilinis G. E. Statkus iš kykla, kuriai vadovauja 5
Į berdrapavardžių. Tokiu at
tai pareikalavo ateiti Angli kraštus. Pagaliau jam tas rėjas Augustas Franzelis.
Chicagos tarnauja No. Ca- mokytojai. Ją lanko 72 mo-:
veju tenka klausti raštu se
Brooklyne spalio 7 d. mi rolinoj.
jai į pagalbą, nes ji viena skrajojimas Įkyrėjo, tad nukiniai, iš kurių keli yra net
nojo adreso, kas vėl gaišina
neatsilaikysianti. Roosevel- sipirko ”palivarką“, gražiai rė Didakas Pauliukaitis, ka
Serž. Robertas Hisgen. 10 čia gimusių tėvų. Tai gra
laiką ir didina išlaidas.
tas sutikko.
| įsitaisė ir bandė gyventi ro tarnybą atlikęs Kanadoj. mėnesių išbuvęs Vietname, žus lietuviško jaunimo bū
Tuo metu Amalgameitų dvarponio gyvenimą. Bet ir
Hamiltone mirė majoras parsivežė du Purple Heart rys.
Dalis skaitytojų iš viso
siuvėjų unijos prezidentas taip negerai, nes pačiam rei- N. Zabulionis, veteranų sky medalius uz pasižymėjimą
Gruodžio 29 d. čia buvo
nepraneša
mums pakeisto
Hillmanas Įsakė šių žodžių kja ne tik valgi pasigamin- riaus veiklus narys.
surengta Kalėdų eglutė. ku-J
kautynėse.
adreso. Tada dažniausiai
autoriui vvkti Į Montrealj ir ti, bet ir indus plauti. Kad
Chicagoje spalio 18 d. mi
Leit. Lee Rulis, kurio tė- rios.
mokiniai gražiai
mums
patarnauja paštas,
negrįžti, kol unija ten teis *r gražiame dvarely senam rė K. Babickas. Birutės d-jos vai gyvena Orenda, Cal., pasirodė, padainuodami ka-:
bet už tai ima iš mūsų po 10
apvalyta nuo komunistinio jaunuoliui nėra šilimos, to- pirmininkės gyvenimo ke baigęs universitetą, įstojo į ledinių dainų bei giesmių,
centų už kiekvieną tokį pra
brudo. Hillmaną paklau- dėl pardavė ji ir vėl gyvena lionės draugas — vyras.
JAV laivyną ir dabar yra P. padeklamuodami bei pa
nešimą. Tokiu pašto laiškų
siau: "Kaip toli galiu eiti ”burdingieriaus“ gyvenimą
skaitydami eilėraščių.
Gruodžio 31 d. Brockto- Vietname.
gaunam vidutiniškai po du
šiame užsimojime?“ Jis at- pas gerus draugus, šiuo me- ne, Mass.. eismo nelaimėje
Pirmą skyrių programai
Visiems linkiu geriausios
kasdien, kas sudaro 1 dol.
sakė: ”The sky is limit“. ’ tu jis jau rengiąsis grįžti Į žuvo kapitonas Dionizas * sėkmės
paruošė ir jam vadovavo
ii»
j-x»
išlaidu per savaitę, arba 52
Man to ir tereikėjo: per 5 Brooklyną. kur tikisi turėti Meižys.
mokyklos vedėjas Baškys, Marija Vnaaaevieoė s. savo 2 do, įr metus. Taigi 10 preBaly* Brazdžionis
mėnesius unija tapo išvaly- ’gerų laikų“.
Jų artimiesiems reiškiu
am skyrių — DabriheneJ
kMikia,k.ri, baro M- numįratorių mokesčio.
trapia
iv ketvirtą
kotinv+o __
llohnla 1
svcttiafl
ta dargi demokratiniu būTeisybė, Brooklyre buvo gilią užuojautą.
trečią ir
— DabrilaJ
penktą
ir
teitą
—
Pauliuko-!
du: ivyko viršininkų specia- geni laikų ir aštrių kovų. Aš
Kęstutis Dailidė iš Brook- TRYS NKMKMAI
Bet visų labiausiai mus
nienė. Dainoms vadovavo
lūs rinkimai, ir visi be išim- ten vykti nebeturiu noro.
field, Ilk, baigė artilerijos
vargina
paraginimai sumo
TAUTOS FONDĄ
tos pačios bažnyčios vargo
ties komfašistai buvo iššluoSophie Kustera, Brook- apmokymą Ft. Štili. Okla.
kėti prenumeratą. Tokių pa
nininkas mok. Burdulis.
Algis Savickas iš WorNEPILIEČIAI
ti IąukaP. lyn, N.Y., čia gimus ir auraginimų
vidutiniškai išsiun
Jurgi* Nemicka* iš Rich
Programa tęsėsi porą vaSiuyėjų unija Montrealy,
jugoslavų kilmės, mo- cesterio, Mass., buvo sunkiai mond Hill, N.Y.. Kęstuti*
čiame apie 50 kas savaitė,
REGISTRUOKITĖS!
į landų, kurių metu mokiniai
P. Vietname. Da
kaip ir visur kitur susidėjo kytoja, prieš keletą mėnesiu sužeistas
kurie
kaštuoja 3 dolerius
,
"
’ ,
i ’
Nemicka* iš Flushing, N.Y
.» ±
’ *» ii dainomis bei eilėraščiais apiš tautinių skyrių. Žydų ku- jankėsi Havajuose. Ji pagal bar pagijęs studijuoja ko-, ._ . M . . Ts
t„„_
vist, kurie neturi JAV pi- vien pašto ženklam. Pridė
•• : Norvilas iš Chica- i! ir
Bronni*
Trent
„„„„b., s"on,
N.J.. Nemicka*
metų isSvateJ
mės darbininkai savo sky- N- stilsonienės nurodymą t Kazys
.
.
..
,
lis,
Kalėdų
senelio
karaliją. |tunper sausioIT jus vokus, popierių, neskai
riuose turėjo daugiausia na atsilankė pas mus ir perda
tant darbo, susidaro kiti 3
įsijungė į ypatingųjų programa''buVo baigta Lie- !T<
rių. Po jų sekė prancūzai, vė Šateikų šeimos nuošir gos išvyko savanoriu į JAVį
blanką ir jį įteikti paštui ar j dol, arba 312 dol. per meitalai, pagaliau lietuviai. džius linkėjimus.
“'S Vincas Matulis iš' *»•
>na*’Pir* tu vos himnu.
naturalizacijo* įtteifai. Tie^ tus, kurie praryja net 62 su
Čia tuoj atbildėjo ir Ka blankai gaunami pašte arba! viršum metinių prenumeraLietuvių skyriuje, aišku, lie
Lilija Šateikienė, Natali Chicagos buvo jau du kartu“ masis «o0. k.t. du po $2o
tuvių buvo dauguma, bet
lėdų senelis, nešinas didžiu naturalizacijo* įstaigoje. Si- torių mokestį. O Keleivio
sužeistas
P
VietnamelieKaip
vlslems
auk
°J
an
”
jos
Stilsonienės
dukra,
rašo:
pirmininkas buvo rusas ir
^uzeistas r Vietname ne , tJemg ?F
$25 ar dau. liu maišu, kuris buvo pri to* pareigos neatlikusieji y- prenumerata ir taip jau la”Aš noriu jums padėkoti pos 28 ir rugsėjo 28 d.
krautas dovanų geriesiems ra baudžiami.
pora tarybos narių taip pat
.
. .
, . ..
—
bai pigi.
Maioras
Simas
Narušis
!
S
iau
>
Uip
P
at
ir
J
iems
lstlsus
1
už
tokį
puikų
mano
vienos
kitataučiai.
i
mokiniams.
buvo
’
aZke
S
AustraS
metus
bug
siuntinėjami
lieKai visoj unijoj prasidėjo 'geriausių draugių Sofijos
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seržantas prie lėktuvų apsvečius ir dėkojo visiems už ™ ?reltal mirtl » — būdna
tarnavimo New Hampshire
ir kitose janrose, i sava- visokeriopą parama lituanis-' b^^ be J1?- ^an atrodo, kad
vose nedalyvavo, bet jis ati
susirinkime
2. Pakeitus adresa, pra
valstiinip
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buvo siuvėja. O štai ką šių
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Spūdis:
3. Mokėti prenumeratą,
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ta šimtine, LB Worcesterio R°mos katalikas, bet koply- nelaukiant raginimų. Ge
SAVAITĖ
proga sveikinu Tamstą, su botvarkėje — 1968 m. apy Vietnamą. Jis yra akių ir au
skyriui už šimtinę. J. Svajo- čioms. kurias stato čia ir Ro- riausia mokėti kiekvienais
skaita, 1969 m, naujos val sų ligų specialistas.
laukusį garbingu metų.
į Trečioji mokytoju studijų nui ir dar nežinomam asme- m0J’ neduodu nei cento. Ne- metais vis tuo pačiu laiku.
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Po susirinkimo svečias iš j VOKap.
sugrįžęs
iš P. Korėjos į rugpiūčio 17-24 dienZis po penkinę. Ačiū visiems! mjrtics Chicagos kazimienbai darbininkų naudai šios
Taukiame Jūsų paramos.
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gavėjus — atitinkamų vals- šą N. Zelandijos ministeriui LABAI {DOMŪS
tybių vyriausybes, kad jos pirmininkui. Savo atsiliepikeltų ir remtų Baltijos vals- me N. Zelandijos ministeris
ATSIMINIMAI
tybių nepriklausomybės at-1 pirmininkas pažymi, kad
statymo ir sovietų kolonia-’ ”tolesnėj perspektyvoj Rusilizmo panaikinimo bylą j jos pastangos išlaikyti visiši ką prievartinę savo konto- . Atsiminimus visuomet įJungtinėse Tautose.
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
lę Ryty Europoje yra
t0'1*4 s?.ulome
Atsakydamas į ši raštą,
nesėkmei“.
s,as ,muslf . ainom*»
N. Zelandijos užsienių rei smerktos
4.
Tas
lietuvis,
kaip
Pa-f™™'
S>’,val Pa,as>las at
„Tiesos“ aprašomas Vilnius Ir disertacijose propaganda
kalų ministeris užtikrina. vergtųjų Europos Tautų Ko.,6™ln,InM kn-'»as:
kad N. Zelandijos vyriausy
Gruodžio 15 d. vilnišk^tef^'-ųį^^ URiverfįėi©
|iiteto N. Zelandijoje-.pirmi- VERGIJOS KRYŽKEbė turi daug palankumo
Tiesoj buvo paskelbta ”ViI- lietuvių kalbos katetfe’os^veE i nkas, pasiuntė Aueklando L1UO3 E, Sibiro kankinės
Baltijos kraštam ir tautom
maus vizitinė kortelė ,
dejas Vytautas Mažiulis nemiesto burmistrui padėką Stefanijcs Rokienės tremties
ir didžiai apgailestauja, kad
šiek tiek statistikos (luome. | seniai apgynė disertacija
šiom tautom vis dar atimta už jo atsisakymą priimti So- atsiminimų atsiminimų r tonų apie \ Ūmaus miestą 1967, niokslų daktaro laipsniui igalimybė savo likimą laisvai vietų Sąjungos ambasadorių mas, 443 psl.. kaina minkšmetų gale, tai yra maždaug gytt Disertacijos tema —
N. Zelandijoje mandagumo tais viršeliais $5, kietais $6.
spręstu
prieš metus.
Į „Lietuvių ir indoeuropiečių
vizito (vizitas būtų tuoj iViktoras Biržiška, DĖL
Australijos
ministeris
pir

vykęs po Sovietų invazijos MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
...
,
_
i kalbų santykiai“. ši diserPietų Afrikos danty gydytojas Philipas Blai bergas su
mininkas užtikrina, kad Į Čekoslovakiją). Jis taip
Miesto plotas esąs lo,_80i tacija. esanti tūkstantoji posavo žmona. Kaip žinoma. Biaibergas jau ann u> metus
Australija
nepripapžista pat ryšium su invazija suor nimai (1920-1922 m.), 312
hektarų, arba be\eik 153 ; karįo metais Lietuvoje paBaltijos valstybių Įjungimo ganizavo viešą protesto mi psl., kaina minkštais virše
gyvena su svetima širdim Jis tiek gerai ja i ia*i, kad
kvadiatiniai kilometrai (be-, vengta disertacija. Tiesa, ji
Į Sovietų Sąjungą ir kad tingą, kuriame iš 3 buvusių! liais .$2.50. kietais—$3.75.
veik 12x13 km, arba apie 7 tik penkiasdešimt pirmoji
gali plaukioti ir lengvai .-poduot.
mylios skersai ir išilgai).
Australijos atstovai Jungti lietuviškų plakatų 2 buvo KONTRŽVALGYBA LIE
disertacija daktaro laips
nėse Tautose dažnai pasi plačiai minimi zelandiečių TUVOJE, Jono Budrio at
niui. Kitos 949 buvę mokslo
Iki 1945 m. miesto plotas kandidato laipsniui, kuris
siminimai, 224 psl., kaina
sako prieš sovietų kolonia spaudoje.
buvo 10.390 ha., t. y., beveik yra maždaug amerikinio
lizmą.
5. Tas lietuvis rašo pasi $2.50.
104 kvadratiniai kilometrai ”masterio“ atitikmuo.
PASKUTINIS POSĖDIS,
Ir D. Britanijos ministeris piktinimo ir pataisos laiškus
(apie 10x10). Miesto plotas
Juozo
Audėno atsiminimai,
tom oiganizacijom ir parei
pirmininkas
per
savo
atsto

Antrąjį
tų
disertacijų
žymiausiai padidėjo, prijun
gūnam, kurie savo viešuose 227 psl., kaina.......... $1.00
Laisviems lietuviams j- Lt.»i i,. .^ i.«>i y i pn«g««»».«, vą pareiškė pasitenkinimą pareiškimuose apie Sovietų
gus Naująją Vilnią. Prisidė tūkstanti bus pradėjęs Br.
komunistų vairiomis progomis reiškiant, Lietuvių kt»l»»« ~ ir ypdc ;iu> dėl rašte išdėstytų pažiūrų. Sąjungos agresijas ir jų au DU MEDINIAI IR TRYS
jo ir keletas kitų pakraščių. Vaitkevičius,
KRYŽiAI,
dęstj m».
Kipro respublikos prezi kas nutyli Baltijos valsty GELEŽINIAI
Jei pi-aplėtimas būtų buvęs partijos istorijos instituto protestą prieš Sovietų Są- i i ataros
Antano Šukio atsiminimai iš
išdėstytas aplink miestą direktoriaus (R. šarmaičio) junga pavadintos Rusijos programa įrci verčiama dentas arkivyskupas Maka- bes.
Lietuvos Nepriklausomybės
maždaug vienodai, tai mies pavaduotojas. Tema— „So- komunistinės valdžios {vyk- siaurinti ir užleisti daugiau rios pareiškė savo palanku
Kas tas Baltiečių klubo, kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
to ribos būtų atitolusios nuo calistinė revoliucija Lietu dytą Lietuvos okupaciją. — vietos rusų kalbai bei lite mą rašto turiniui, o Kinijos Pavergtųjų Europos Tautų!
, N.
V Zelandijos
v 1 a- r
IR AUDprezidentas Chiang Kai-she- v
i Lietuvoj tebelaikomą, ne- ratūrai.
centro vidutiniškai po 2-3 voje 1918-1919 metais“.
Konnteto,
Iie-i D ,PER
«« ,GIEDRĄ
,
„
,
\
i
RĄ,
Mykolo
Vaitkaus
atsi•6)ę,
Stengdamasis
ūkiniu
kas
užtikrino,
kad
Kinijos
km. i visas puses.
šioje disertacijoje sutelk-1 paisant nei tarptautinės tei
tuviu bendruomenes muks- minimų
- •
4to(1909-1918)
IV
suliedinti
,
. Lietuvą
.... atstovai Jungtinėse Tautose madarys“? Nagi Česlovas
tieji pasakojimai ir sampro sės, nei žmoniškumo dėsnių, .požiūriu
Gyventojų skaičius dabar tavimai buvo plačiai panau kankinant Liėfcuto&’imottfejfstfšąv0 valdomais Rusijos ir j padarys viską, kas galima, Liutikas, prieš 65 metus gi mas. 272 psl., kaina kietais
Baltij< tautoms būtų męs Žemaitijos šiaurėje, viršeliais .................. $3.75,
(1967 m. gale) buvęs 329, doti praėjusio gruodžio pra- juos rusinant, pavergiant lie- j kitais plotais, okupantas kad Baltijos
NEPRIKLAUSOMYBĖS
auv
<, ngi—
dabartinei
100.. Taiesą
esąxoo.i
153.1'<,
lygi-į azioj
j džiojir irviauiv
viduiy
—
dabartinei!tuvių tautą fiziškai ir dva-, steigia Lietuvoje pramonę, atstatytos teisės bei laisvės. j Bugeniuose, Tirkšlių vals.,
nant su 1940 metų gyvento-1 lietuviu kanai įtikinti, kad!siškai bei išnaudojant kraš-; tarnaujančią visų pirma Ru
Filipinų prezidento vardu Į mokytojas, agronomas, vi- SAULĖJ, Mykolo Vaitkau*
jų skaičiumi, atseit, su 215' prieš 50 metu „Lietuvos' tą ūkiškai. — ypač pabrėž- sijos ūkimams ir politiniams užsienių reikalų ministeris, ■ suoir.enės darbuotojas. N. atsiminimu (1918-1940) V
tiksiančių.’
iHauis“ buvSi pn^dėZ i Uni šie nusikaltimai:
\ presams,
nepavydamas
atsiliepdamas Į raštą, užtik-' Zelandijoje Įsikūręs nuo Į temas, 295 psl., kietais virį prie rusų bolševikų ir „su-' .1) Okupantas ištrėmė Iš i 4etWP*
jfi
rina. kad Filipinų vyriausy-į 1951. Savo politiniu nusista- i šeliais kaina $3.75.
.
-------------------Lietuvoje
~ nuoširdžiai
_________ parems
_ Bal- tvmu. atrodo, arčiau valstie-! _TT , J)at!es alil01
_____
Miesto gyvenamasis
fon-! _____
kūrusi tarybine Valdžią
valdžia“
“ , Lietuvos iĮ Sibiro ir kitą
kitų at-1 tęresfcStefeisi
y
I' bė
į
iaus
tomas
- *
-- I A ......
1 VI
€‘9
das“ dabarr buvęs — 186.9) Lietuvoje, kuria tik „sauje-: šiaurių Rusijos užimtų sri-( nanos. peianoimo įmonę,.
valstybių
nepriklausočiu liaudininkų .būtu, -bet sa-P
Į kietais viršeliais $3.7o,
% 1940 metų to fondo, tai į Jė reakcininkų, užsienio ka- čių prievartinio darbo- sto-. ręiKaUngą iš jotų;, Husuos į
bėg
bvla j.*vonepailstamaveiklaapima ,minkstai5 S2-°0yra, gyventi tinkamos vietos. I pitalistu padedama“ tada vykias kelis šimtus tūkstan- valdomų snicių atg^bentai! Tautose.
‘
i visiem ~
‘
LIETUVA BUDO, Stepolietuviam
rūpimus
,
,
....
. . -t
> 1
t-.
—
naftai
perdirbjnetij
------a
t čių Lietuvos gyventojų, pa
i no Kairio atsiminimai, 416
Išeitų, kad dabar Vilniuje laikinai nuslopinusi...
JAV valstybės ddparta-į a v u
smerkęs juos žiaurioms kan ęeikalams, kO
gyvenama erdviau, negu
• psl.. kaina.................. $2.00
Hėfutfų
mokslinirik^'fefci'
▼£-'
mentas
prezidento
Johnsono!
1940 metais: gyventojų pri
čioms ir mirčiai. Didelė iŠĮ TAU, LIETUVA, Stepo
sidėjo 539; o vietos — be Dar vienas apdovanota* ! tremtųjų dalis žuvo tose sto- sttotpęnininkų ptęte&o urf-/ vardu atsiliepdamas i raštą!
no Kairio, 480 ^sl., kai
Į
veik 87' < ’. Bet „vizitinė kor
I vykiose, o gyviems išliku- rodinėjimų, kad Lietuvai aiškina:
na .......... ............... $2.00
„Rai a kritai žinoma i
telė“ rodo tik gyvenamojo!
L’ž nuopelnus, vystant siems daugeliu atvejų vis tokios Įmonės ne Ūk neteik!
DIENOJANT, Kipro Bie
nepripa.’
ploto padidėjimo nuošimti, i socialistinę statistiką, ir ak- dar kliudoma grįžti Į savo kia, bet
• • kadI
• v ji
' ~gali būti tik.
v ! JAV
v poiitiRa
uunv-i-rva yra
V io ncui
»
JdgU JrClKHlHS HITlCrl* linio, 464 psl., kaina....$2.00
o visai nemini nei 1940 me-! tyvią visuomeninę veiklą kraštą,
pavojingai žalinga, nes uz- žinti prievartinio Baltijos kiečiui padovanoti knygą,
tų. nei dabartinio ploto met- * suteikti Centrinės statistikos
2) Okupantas sistemingai terš Lietuvos vandenis lau- vaistybių Įjungimo Į Sovie- tai Keleivio administracijo PENKTIEJI METAI, Kiprais... Vargu ar kada tas valdybos prie Lietuvos TSR persekiojo ir tebepersekioja mis ir orą. padarys neatitai- • t Sąjungą. JAV be nukry-i je galite gauti šias tinkamas ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina ..................... $2.00
plotas buvo tiksliai apskai Ministrų Tarybos viršinin- Lietuvos dvasininkus ir ti- somos žalos Lietuvos aug-! p]moJitokią politiką vykdo/ knvcas:
ATSIMINIMAI IR MIN
čiuotas. Bet tada ir padidė kui drg. Borisui Dubasovui kinčiuosius. Atėmė iš jų menųai. gj-vumjai ir gyven- t damos paskutinių lai
The Cemetery of Nations
jimo nuošimtis gali būti tik Lietuvos TSR nusipelniusio maldos namus ir uždarė vie- tojų sveikatai
1 Baltijos vvriausvbiu paskir- in Siberian Tundra by H. TYS, Kazio Griniaus, I to
Lietuviams laisvėje yra tų diplomatinių *atstovų pri Tautvaiša, 112 psl., kaina mas, 300 psl., kaina ...... $2.
„iš lubų“ paimtas.. Nei ap ekonomisto garbės vardą“. į nuolynus. viską iš jų pasisasilankiusieji, nei gyvenan
Taip paskelbė Tiesa. Va- '-indamas Kovodamas prieš tekęs uždavinys naudotis vi pažinimą ir atitinkamomis tik $1.75.
ATSIMINIMAI IR MINtieji Vilniuje neliudija to
religiją, okupantas visokio- somis progomis kelti viešu- progomis Jungtinėse Tauto Tundra Talės, Manyland -pyS, dr. Kazio Griniaus,
‘'priemenėmis kliudo!"1011 toklus vadinamosios’ se pateikdamos pareiškimus. Books leidinys paaugliams) n tomas 336 psl. kaina $5.
padidėjimo. Priešingai, dau
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Lietuvoj
Owen J. C. Norem, mai.
parašė Juozas KapaNežinojome iki šiol, kad
kia iniciatyva Jungtinėse 299 psl., kaina $4.
pajamų. Tik paminėta, kad Į yra ir vadinamoji „socialis- vaujamas pareigas Įstaigo
GALI PADARYTI
činskas, 273 pusi. kaina $3.
Tautose turės pasisekimui
jų tarpe esą 29.340 (beveik ’ tinė statistika“. Tai, matyti, se, Įmonėse, kolchozuose ir
Tai
labai
gera
dovana
ne

reikalingą šios organizaci
9'J pensininkų. 47.300 bus ta statistika, kuri suda valstybiniuose ūkiuose, kad,
Apie tai šitaip rašo Dar- jos narių paramą, šiuo metu mokantiems lietuviškai, bet GYVENIMO VINGIAIS,
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie*
(14'J gimnazistų, 19.300 roma pasižiūrėjus i lubas jų padedamas, galėtų giei-J bininkas sausio 7 d. laidoje:
norintiems susipažinti su
Jungtinių
Tautų
narių
dide

nes, 360 psl., kaina . .$3.50.
profesinių mokyklų mokinių taip, kaip partijai tuo ar ki čiau ir sėkmingiau vykdyti) „L Ryšium su sovietų atLietuva.
KĄ
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LĖMĖ
(6'< ), 24,100 aukštųjų mo tu momentu reikalinga. Ji Lietuvos rusinimą, lietuvių gabentu į N. Zelandiją de- lė dauguma šiuo klausimu
„Selected Lithunian Short
JAV
vyriausybės
pozicijos
kyklų studentų (7'4 ).
paremta ir ir tarybine mate komunistinį indoktrinavi-1 monstruoti filmu „Niekas nepalaiko.. Ogi šiokios ini Stories“ (21 autoriaus), 280 (apie Salomėją Nėrį), Peti nenorėjo mirti“, kuris niekipsl., kaina $5.00.
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Mažmeninės
prekybos jai nutarus, visi turi tikėti,
„The Herdsman and the kaina ............................. $3.
4) Okupantas, laužyda-1 na Lietuvos partizanus ir Įparduotuvių mieste esą 647, kad dukart du yra penki, o mas tarptautinės teisės nuo- žeidžia lietuvių tautą, tas se Tautose suduotų kietą Linden Tree“ (Vinco Krė
PALIK AŠARAS MASK
t. y. vidutiniškai po vieną prie ubago pridėjus naują status, mobilizuoja Lietuvos lietuvis suorganizavo ir ati- smūgį Jungtinėm Valsty vės), 128 psl., kaina $3.95. VOJE, Barboros Armonie517-kai gyventojų. 1967 me tarbą gaunamas laimingas jaunimą Į savo kariuomenę, tinkamoms N. Zelandijos į- bėm ir pasaulio akyse rimtai
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nės, 253 psl., kaina .... $3.
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Baronas, M. Katiliškis, A
išblaško ji plačioje savo vai- staigoms įteikė protestus,
SIAURUOJU TAKELIU,
už 325 milionus rublių pre
domoje, Lietuvai svetimoje
2. Ryšium su Jungtinių byloje. Dėl to Valstybės De Landsbergis ir I Šeinius)
partamentas
Įsitikinęs,
kad
K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
kių. Vidutiniškai tai yra už, M**##*#*#*###**#**#********#***** teritorijoje, o tą karinę Tautų paskelbtais 1968 me209 psl., kaina $4.95.
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Jungtinėse
Bet neprasitariama, ar Į tų paprastas medis, kurį vietos savąjį kraštą.
kaina $2.00.
Zelandijos Baltiečių Klubų
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė,
prekių apyvartą Įskaityta ir gyventojai vadina „velniš
Be to, Lietuvoje mokslą vardu tas lietuvis, kaip klu Tautose nebūtų tikslinga ir Vytautas the Great Grand lės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
apyvarta valgyklų bei resto ku medžiu“. Jo žievėje yra baigusio jaunimo didelę da bo pirm., suorganizavo ir iš kad Jungtinių Valstybių pa Duke of Lithuania by dr. Jo- kaina .............................$1.
ranų, kurių mieste 356. Nu daug fosforo, kuris skleidžia lį okupantas siunčia taria- siuntinėjo laisvojo pasaulio stangos Jungtinėse Tautose seph B. Končius, 211 psl..
tylėta ir tai, ar i mažmeni stiprią šviesą. Naktį prie to mai stažo atlikti Į tas sveti-' valstybių galvom ir Naujo- padaryti daugiau, nei šiuo psl.. kaina kietai* virbeliais NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
nės prekybos apyvartą Įskai kio medžio galima netgi mos sritis, o paskui sudari- į sios Zelandijos parlamento' metu yra dąroma, nepatar $3.00, minkštai* $2.00.
polo Skipičio, 440 puslapių,
nautų
Baltijos
tautų
naudin

tyti ir tose parduotuvėse skaitytu
„Lithuania land of Ik
J nėja kliūtis grįžti Į Lietuvą, j nariams raštą, kreipiantį dėkaina ............................. $5.
roes,“ parašė L. Valiukai
parduotieji maisto produk
5) Okupantas, iš pagrin-) mesj Į tai. kad prieš 50 me gam tikslui.“
NEPRIKLAUSOMA LIE
3. Ryšium
su Sovietų
dų pakeitęs buvusią Lietu-1 tų atgavę savo nepriklauso____________
, Są kaina $4.75.
tai. rūkalai ir gėrimai, Įskai
Meksikoje auga gėlė, ku vos mokyklų sistemą, iš- mybę Lietuva, Latvija. Es- f jungos karine invazija į ČeAwakening Lithuania, a TUVA. R. Skipičio atsimi
tant alų ir degtinę.
ri kelis kartus per dieną kei
braukė iš mokyklų progra- tija šiuo metu yra neteisėtai • koslovakiją, tas lietuvis, Pa- study on the rise of modera nimų II tomas, 476 psl., kai
čia savo spalvą: austant ji
mų Lietuvos istorijos ir ge- inkorporuotos Į Sovietų Są-' vergtųjų Europos Tautų Ko- Lithuanian nationalism by na $7.00.
Visi tokie nutylėjimai la
būna balta, vėliau — rožiD.^,taj.vel.,au
5?’1? ografijos dėstymą. įjungęs jungą ir paverstos jos kolo-! miteto N. Zelandijoje pirmi- Jack J. Stukas, 186 psl., kai DANGUS DEBESYSE,—
bai būdingi tos rūšies „vizi
ne, vidurdienj
tų dalykų tik menkas nuo- nijomis, išnaudojamos ūkis- ninkas, suorganizavoirjtei- na $5.00.
1918-1919 m. išgyvenimai,
tinėms kortelėms“. Taip po
raudona, vakare — violeti
trupas į Rusijos valstybės is- kai ir grasomos sunaikinti kė protesto pareiškimą So- ' POPULAR LITHUANI parašė Juozą* Švaistas, 325
jomis paslepiama daugiau,
nė, o nakti — vėl balta.
torijos bei geografijos arba savo tautinį savitumą. Raš- vietų Sąjungos ambasado- AN RECIPES- parašė Juzė. psl., kaina minkštais-viršenegu parodoma.
(Elta)
į
Rusijos komunistų partijos to išvadoje apeliuojama Į jo riui N. Zelandijoje ir nnora- Daužvardienė, kaina $2.50. į liais $2.50, kietau $3.75.
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Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)
Didelė Afrikos dalį užima dykumos, po kurias kla
joja įvairūs nomadai: bušmenai, beduinai, tibai, tuaregai
ir kitokie. Jie bastosi nuo vienos oazės prie kitos, kur ran
da vandens ir augmenijos. Namų je neturi ir klajoja nedi
deliais būreliais. Tautybė jiems nesuprantamas žodis: Į
jie žino tiktai savo šeimos būrį, kuriam vadovauja tėvas, i;
Kur sąlygos palankesnės, iš tokių būrių ilgainiui susifor-',
Įmuoja giminių bendruomenė ir galų gale išauga „kara-!
lystė“.
Afrikos šiaurės rytai, būdami arti Azijos, pirmiausia
buvo paliesti arabų įtakos. Afrikos juodžiai arabams buvo '
ipelninga prekė vergų prekybai. Jie ir patys juos gaudė,
.
. . t . . .
. , .
„ . . .
.
Į. ,
- i -j-m j-i
šitaip atrodo vieta, kurioje nukrito prie Londono Gatwu*ko aerodrome u Afganistano skridęs kė
lu kitus organizavo
juodveidzių medžioti. Todėl . neviena
........
..
,
_
.
... * ...
..
... ...
,
, .... ....... .
• . ,
leivims lėktuvas. Jis peranksti žemai nusileido ir todėl užkliuvo uz 2 aukštu mediniu namu. hujuodukų "karalyste“ visiškai išnyko — jos gyventojai bux
. ...............................
. .. .
v
.
*
dege ne tik lėktuvas, bet žuvo ir 48 žmones, tarp iu ir buvusieji tuose namuose,
vo išvežti ir išparduoti vergais.
*
AFRIKIEČIŲ KALBOS

MAIKIO IR TĖVO
■ ronas, N. Hyde Park, N.Y., Končius. Brooklyn, N.Y., ir
Kaip sakėm, Afrikoje yra apie 700 kalbų bei tarmių.'
R. Baylus, Rumbull. Conn., j. Grabauskas, Teaneck,
KRAITIS
Bet pagrindinių to kontinento kalbų yra tik dvi šeimos:
į P. Gaidelis, Toronto. Ont., NJ.
viena nėgių, kita bantų, tiksliau — ba-ntu, kas reiškia
Liet. Veter. S-gos Ramo- W. Medelis, Ozone Park, Į Mažiau kaip po $1: R.
žmogų, žmones ir žmoniją, šį pavadinimą ba-ntu šeimai vės Bostono skyrius —$10. N.Y., V. Jankus, Miami. Fla. Bučienė, Chester. Pa., O.
pritaikė anglas W. H. I Bleek. nes „ba-ntu“ žodžio šakPo $6: M. Garolis, Vero- B. Čenkus, Hazletown, Pa., Labutis. Man it, B.C., Cananis „ntu“ daugiausia tos šeimos kalbose vartojama.
na, N.J., ir K. J. Kudukis, U. Kieva, Garden Grove.i da, J. Schmidtas. Akron. 0Encyclopedia Britanica paduoda daug ba-ntu kalbų London, Ont.
»Cal., V. Vitkauskas, Paqua- hio, ir J. Bartkus. Aubum,
pavyzdžių. Štai vienas: „Mu-ntu“ reiškia žmogų; ”baB- Bi’ka, South Boston, 'nock, Conn., G. Dambiaus- Me.
1ntu“J — žmonės; „ki-ntu“ — daiktas; ”bi-ntu“ — daiktai; Mass. — $5.
į kas, Muskegan, Mich.. K.
Visiems aukotojams nuoPoS4: P. Palazie, Gulf- Malca, Shirley, Mass.. A. širdžiai dėkoja
"ko-ntu“ — daiktelis; ”tu-ntu“ — daikteliai.
Keleivio administracija
port,
Fla., V. Rupšys. Dor- Užemeckas, Chicago. III., T.
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
Kitas pavyzdys: „Bo“ reiškia jie; ’’aba-.ntu‘“ — šitie chester. Mass.. ir O. Repšy
STASYS MICHELSONAS
žmonės; ”babi“ — jie blogi; ”ba-bo-ta“ —jie žmogžu tė, Cambridge, Mass.
džiai ; „tu-ba-tia“ — mes jų bijome.
E. Balčiūnienė, Chicago,
Keleivio 1969 metų
Zulų tarmėj, kuri taip pat priklauso bantų kalbų šei- ni., _ $3 50
— Tegul bus pagarbintas, vainos svietas negali apsiei- mai, vyras yra vadinamas ”umu-tu“; žosų (xosa) tarmėj
Po $2.50: T. ŠupinskasJ
’P L'
Maiki1
I ti. Taip buvo nuo pradžios vyras — „um-tu“; o lugundos tarmėj — „m-tu“. Čia Shedyside, Ohio. ir K. Stanb
— O kas naujo, tėve?
i ir taip turės būti visados. Ai bendra šaknis yra jau ne „ntu“, o tik „tu“, tačiau pras- kevičius, Cuddy, Pa.
.
— Naujienų, Maiki. yra' beč jur laif1
mė ta pati — žmogus.
P° $2: P. Juška, Detroit,
Kaina 61-00
plenti. Gerų ir blogų — nors; — Žydus su arabais suPas kikujus žodis „kikuju“ reiškia vieną kikują; Mich.. A. Poškus, Rochester,
vežimu vežk!
j piudė didžiosios valstybės
Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas. Čia ra
’akikuju“ reiškia daug kikuju, o ”gegikuju“ tai kikujų
,a?' į,.lca'
— Turi ir gerų?
į tėve.
, ,,
,
o » j
go, III., S. Cibulskis, Stam- šoma apie viską. Jame, be kalendariumo. kuriame sura
j - . Conn S Aleksieius šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai,
— Jes. vaike, šį kartą Į —Aš to negirdėjau, Mai Kalbos vardas.
„Kamba“ yra kilties vardas. „akamba“ - tai tos kil- waliey Streem, N ? A^
Dievas susimy lėjo ant mūsų j ki.
%
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius
kikamba“ — tai jų vartojama kalba.
J yyhite, Kewanee’, III.. M. Ju- pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek
tautos. Mūsų kunigą Mar-j — Turėjai girdėti, tėve ties žmonės, o „kikamba
Svva^iili kalboje „penda“ reiškia meilę; ”kupenda“— dys, Bellwood, III., M. Aliucinkų popiežius pakėlė į vys- tik nesupratai, ką girdėjai
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų,
kupus ir, kaip girdėjau, pa — Anistagat, Maiki, ne mylėti. ”mina-penda“ — aš myliu, o „mina-mu-penda“ konis, So. Boston, Mass., B. kaip Stalinas „sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje
skyrė jį savo kasierium. Tu girdėjau.
Allen, Baltimore. Md.. ir T.
tai aš tave myliu.
_
is! Kovalskis, Summerland, A- atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
— Na, dėl to nesiginčy
rės skaičiuoti švento tėvo
Nėgių kalbos yra daug painesnės: kiekviena jų kiltis!
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.
pinigus. Tokios garbės, Mai sim. tėve. Bet apie tai, kaip vartoja vis kitokią kalbą, kurios kiti negrai dažnai visiš- la.
Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
ki. mūsų tauta neturėjo nuo prasidėjo žydų piovynės su kai nesupranta. Encyklopedia Britanica išvardija 117 j
Jenkins, Philadelphia,
nosite
apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkviziPa. $1.50.
arabais, vistiek galim pasi negrų kilčių, kurios kalba skirtingomis kalbomis.
Vytauto Didžiojo laikų.
Po $1: S. Mikelionis. Du- eiją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų
— Gali būti garbė Mar kalbėti, nes tėvas gal neži
Kaikuriose
Afrikos kalbose
daug reiškia
AaiKunose aihkos
Karnose labai
iaoai uaug
i^m balso Į
pa g
Raip atgirado jvairūs yardai įr pavadinimai> apie
cinkui, tėve, bet mūsų tau nai. kaip atsirado dabarti
tai nei šilta, nei šalta nuo tos nė žydų valstybė, vadinama tonas. Pavyzdžiui, Konge vartojamoj e e a j o u Į ton, ^jajne ą Bujevičius, ’ žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus,
„ayeke
ce“ reiškia „tegu jis ateina , 11 tas pat- zoc iš, 1 pa- Manchester, Conn., J. Ba- ■ čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite
garbės.
Izraelio vardu.
sakytas
kitokiu tonu, reiškia: ”tegu jis neateina“
— Olrait, Maik, išvirozyk.
— Tai ko tu norėtum, kad
liūnas, Woodhaven, N.Y., J. žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą,
žodžiai
„mylimoji
“
ir
„išmatų
duobė
“
rašomi
vieno

būtų šilta?
— Senovės žydai savo
Palionis, Sioux City, Iowa, širdžių operacijas ir t.t.
— Bet čia ne mano vieno kraštą vadino Kanaano že dai, tačiau prasmė atskiriama balso tonais.
J. Stepp. Titusville, Fla.. M.
Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių derSakinys „alambaka boili“ turi dvi griežtai priešin Balčiunas, Detroit, Mich., J. j. R • tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti
reikalas. T ėvas juk kalbi a- me, tėve.
— Ar ne Palestina?
pie tautos garbę. O aš sakau,
gas prasmes, būtent: „jis stebėjo upės krantą“ ir „jis iš da^yštaueas^Taltimorc auPnant kūdikiirkt Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių
— Bibliniais laikais, tė kepė savo uošvę“. —(Inside Africa).
kad tautai tokia garbė nie
Md. J.Bliumas, S ^raščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šaltive,
vienoj
Kanaano
vietoj
ko nežada. Tauta, bent jos
Ont., A. Gudath, Dorches- nls-.Ir ,tomls ūmomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalendalis Amerikoje, nori nepri gyveno filistinai, nelyginant
ter, Mass., S. Martynaitytė. i dorių tik už vieną doląrį.
klausomos tėvynės, bet ar kaip Lietuvoje žemaičiai. Il
So. Boston, Mass., J. Coun-!
Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais
popiežius pasisakė kada gainiui tą vietą pradėta va
nors už nepi Įklausomą Lie dinti Palestina, ir tas var tvti nepriklausomą žydų simaišė Tautu Lygos atsto- za. Meridan, Conn.. A. Fed-i pritrūkdavo.
tuvą?
das išsilaikė iki mūsų laikų. valstybę. Jų organizacija vas. švedų kunigaikštis Ber— Maiki. kaip aš matau, Organizuotos valstybės žy buvo pavadinta Zionu. Mat. nadotte. ir karą sulaikė. Patai tu jau pradedi popiežių dai dar neturėjo. Bet apie tokiu vardu vadinasi vienas skelbtos 14 dienų paliaubos,
kritikuoti. Jeigu taip, tai 1000 metų prieš Kristų jie kalnelių, ant kuino yra nu- Bet žydų teroristai BemaBa-ntu kalba bei jos tarmės yra vartojamos nuo ek- i
Į dotte užmušė, ir karas pra- vatoriaus žemyn. Iš viso ba-ntu kalbų tenai yra 182.
verčiau nekalbėkim apie tai. sudarė pirmąją karalystę iūpęs Jeruzalės miestas.
- Roman, koman. Maiki;8“’6*’.* nauJ"'
?uvyko
Kaip sakiau, žinių yra plen Vėliau kilo vaidai, ir ta ka
Be to, Afrikoje esą 10 semitiškų kalbų. 47 chamitiš-:
.
.
j
Amerikos
atstovas
Bunche
ti, nu. tai pažiūrėkim, kas ralystė skilo — pasidarė dvi
kos
ir
nemažiau kaip 260 Sudane vartojamų kalbų. Pas- j Anglų - lietuvių kalbų žo—Kaip sakiau, iki Pirmo- jr žydus su arabais sutaikė,
kitur darosi. Va. gazietos ra karalystės: Judėja ir Izrae
tarosios yra nėgių kalbos atžalos. Daugeliui tų kalbų vė-, ^yna», V. Baravyko, 590 psl.
šo. kad airišiai pradėjo tarp lis. Jų istorija buvo neper jo pasaulinio karo Palesti- j per įuos sumišimus žydai lesniais laikais buvo pritaikyta rašyba. Tai jau europiečių' aP*e 30,000 žodžių kaina $6.
savęs muštis. Ar gali man traukiama invazijų, užka ną valdė turkai. Anglai per neprarado savo žemės nei
pasakyti, už ką jie mušasi? riavimų ir padalinimų kro tą karą turkus is Palestinos' sprindžio, bet iš arabu atė- pastangos. Nemaža prie to yra prisidėję ir misijonieriai,
Lietuvių-anglų kalbų žo
•šmusė.
Londonas
siūlė
pa1
m
g
kita
tiek
kuriems
rūpi,
kad
juodžiai
galėtų
paskaityti
jų
platinamą
nika.
Žydų
žemę
trempė
a— Man rodos, tėve, kad
dynas, redagavo K arsavi
jie patys nežino, ko jie pe sirai. babiloniečiai, persai, dalinti ją per pusę arabams; _ Tai v‘isgi drapiežnas Bibliją. Gunther sako. kad pilnų Biblijų esą išleista jau naitė ir šlapoberskis. apie
makedoniečiai, romėnui ii ir žydams. Arabai pasiprie-,narodas> Maiki
33-mis kalbomis, o Naujojo Testamento — 70.
šasi.
27.000 žodžių, 511 psl., kai
sino.
Jie
siūlė
įsteigti
vieną
1
—
^
a
j
(
j
ar
ne
v
i
s
kas,
— Nejaugi peštųsi už tuš bizantiečiai. Septintojo am
Kol europiečiai nebuvo pradėję tenai kolonizuotis, na — $5.00.
žiaus pradžioje po Kristaus nepriklausomą Palestinos I tėve. 1967 metais žydai įsi- tai i§ 700 Afrikos kalbų tik trys vartojo raštą. Bet ir tai
čią maišą?
— Jie neturi nei maišo, Palestiną užėmė arabai. Žy valstybę, kur žydams būtų' veržė Egiptan, užėmė nema- buvo ne juodžių kalbos, o egiptiečių, etiopų ir berberų,
Lietuviškai angliškas žo
pripažinta
tik
mažumos
tei-Į
Gazos
ruožą
ir
visą
Sinadų
valstybės
vaizdas
visai
dėl kurio reikėtų peštis. Vie
vadinasi, baltosios rasės žmonių. Jie turėjo sukūrę ir nuo dynas, Viliaus Peteraičio, II
ni jų yra katalikai, kiti pro išnyko. Vienuoliktojo šimt sė, nes iš tikimųjų jie tada te- jaus pusiausali. Bet įsikišo savų raidžių. Šiandien Afrikoje vartojamas anglų (tiks laida, daugiau Kaip 30,000
testantai, todėl ir mušasi. mečio pabaigoje įsiveržė sudarė vos 10 nuošimčių, kai; Jungtinės Tautos, ir užpuožodžių, 586 psl.. kaina $7 00.
j
p,įversti po tru- liau: romėnų) raidynas.
Bet religija nėra apčiuopia kryžiuočiai. Vėliau juos iš arabų buvo 90 nuošimčių,
Buvusiose europiečių kolonijose yra prigijusios ir jų
mas dalykas, tėve. Iš jos mušė egiptiečiai, o šešiolik Anglai g.obojo Palestiną; putj atsitraukti. Žydai pasiĮ darė tokie drąsūs dėl to. kad kalbos, ypač anglų ir prancūzų. Tarp Šiaurės Afrikos ir PIGI, BET VERTINGA
negali nei pastogės pasista tojo šimtmečio pradžioje Tautų Lygos pavedimu.
— Okei. Maik, kol kas juos remia didžiosios valsty- Vakarų civilizacijos stipriausias ryšys yra prancūzų kalba.
tyti, nei duonos iškepti, nei Palestiną užėmė turkai ir
DOVANA
yiskas
aišku, bet kaip to- bės, Amerika ir Anglija. Ir Maroko miestuose jaunoji karta jau kalba prancūziškai.!
drabužių pasisiūti. Tai koks valdė ją iki Pirmojo Pasau
• dabar. prieš pat Naujus Me Taip pat ir Alžerijoj. kur yra 15,000 prancūzų mokytojų, i Tai H. Tautvaišienės iš
reikalas dėl jos muštis? To linio karo. Žydų tenai nei liau?
— Anglų mandatas pasi- tus, prezidentas Johnsonas Kenijoj, Rodezijoj ir Tanganykoj įsigalėjusi anglų kalba, i gyvenimų vergų stovykloje
dėl aš ir sakau, kad airiai pėdsakų neliko. .Tie išsibars
baigė
1948 metų gegužės 14 sutiko duoti žydams 50 pannežino, ko jie tarp savęs pe tė po visą pasauli. Bet 19-jo
Religiniu atžvilgiu, Afrikoje daugiausia yra paplitusi Sibire aprašymas anglų kalšimtmečio pabaigoje tarp iš- dieną, ir jie savo karines tominių džetų. tai yra smar- Mahometo tikyba, nes, kaip skelbia „Britanica Book of ba „The Cemetery of Našasi.
— Bet ne jie vieni muša-i sibarsčiusių žydų pradėjo jėgas ištraukė. Bematant iš kiaušiu karo lėktuvų,
1962“, jos pasekėjų tenai yra 88,791,000, kai tuo tarpu tions in the Siberian Tund— Tai kodėl Amerika
si, Maiki. Pažiūrėk, kaip žy-Į formuotis zionistų sąjūdis, visų pusių į Palestiną pradekrikščionių esą tiktai 35,665,000. Visa likusi Afrika dar ra“, 112 psl., kaina $1.75.
jo plaukti arabai ir žydai, taip daro?
dai plaunasi su arabais. O Į —O kas tie zivnistai?
— Turbūt, todėl, kad ara tebegarbina savo bočių dvasias, kuinų valią aiškina viso-j Lietuvių kalba ta knyga
kokių paralių jiems reikia j — Tai yra kovingi žydų Prasidėjo riaušės, ir žydų
jau išparduota. Ji labai tin
plautis? Neišfigeriuosi, Mai- patriotai, gal net šovinistai, Tautos Taryba paskelbė ne-tbus remia Sovietų Sąjunga, kie žyniai ir burtininkai,
ka dovanoti kitataučiams.
|
(Bus daugiau)
ki. Turim pripažinti, kad be kurių tikslas buvo —- atsta- priklausomą Izraelį. Bet į-į —Aisy, ai<y.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Ten, kur
aiškiai pažymėta, kad yra
uždrausta daryti ”U turn“,
— toks „U“ turn nebojimas,
Advokatė M. šveikam*kieni ontiko atan žinoma, būtų nusižengimas
Jei tokio
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės („violation“).
ženklo
nėra.
vairuotojas,
ku
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro
informacinio pobūdžio. Klausimus ir lt ris toki pasisukimą daro, at
K. BALTRŲ,KONl$ F K*
sakymus spausdinsime šiame skyriuje lieka tai savo atsakomybe.
Jei atsitinka akeidentas. —Laiške reikia pažymėti, tšd
Milei vio
toks vairuotojo elgesys pri
skaitytojas.
imamas dėmesin — ypatinKlausimus prašome siųsti tiesiog
į gai, jei toks pasisukimas
adresu:
j buvo padalytas pagrindinėje (main) gatvėje.
M. Šveikauskas, Attoraey at Law,
— Ninočka. Ninočka! — šaukė ketverių metų Katia
Bendro Įstatymo, kad iš
Co-operative Bank Plaza
dešimties metų sesutę.
viso negalima daryti „U”
IŠG4 Centre Street
— Aš čia. Ateinu.
i
turn. nėra. Tačiau daug vieBoston,
02132
! tovių turį vadinamų „ordi— Skubėk gryčion.
Nina išlindo iš pagirio krūmų su pilna sauja aviečių.
kiau, kad man skauda galvą nan«!s“’ kui ie -vl a l«'ka>'nio
Klausimas
pobūdžio ir veikia vien tos
Padavė jas Katiai, ir abidvi susikabinusios nustriksėjo i
ir sprandą.
trobą. Ant moliu išplūktos aslos, kojeles ištiesęs, gulėjo
Prieš Kalėdas važiavau į
Viską surašius ir pasira- vietovės ribose. Jei vietovė
negyvas kiškis. Tėvas, apie keturiasdešimt metų aukštas
Bostoną kaikurių savo drau- sius. klausiau to žmogaus, al turi tokią vietinę taisyklę,
liesas vyras, išdidžiai sukinėjo ūsus. Jis išsitraukė odinį
gų ir pažįstamų aplankyti, jie man sumokės nuostolius. tada faktas, kad vairuotojas
Teko sustoti Neu tonville Jis man sako, kad mano nė- apie tą taisyklę nežinojo,
krepšį namie auginto tabako, prisikimšo didelę riestą
žmonos bendradarbės ap- ra labai geras ”case“, nes nebūtu visiškas nasiteisinipypkę ir tarė įbėgusiai Katiai:
lankyti. Sustojome prie aš neturėjau teisės padary— Uždek man, Katiuša. balaną.
Neturiu abejonės, kad akrautuvės, žmona išlipo šio ti „U“ pasisukimo pagrinJudrioji mergaitė pasišokinėdama ištraukė iš ryšulio
ro
valiuotojo draudimo
to nusipirkti. Aš pasilikau dinėje gatvėje,
balaną. įkišo jos galą į besikūrenantį židinį ir, gėrėdamasi
automobilyje,
laukdamas
Todėl kreipiuos j Tamstą, į kompanija Šio fakto nebus
degančia liepsna, priartėjo prie tėvo. Jis pridėjo degan
žmonos. Žmonai grižus, klausdamas, ar toks pasisu-j „užmiršusi“, ir. Tamstai pačios balanos galą prie pypkės ir keletą kartų patraukė.
man reikėjo apsisukti, nes kimas yra įstatymų už- teikus ieškinį, ji pavartos
Mažoje trobelėje pasklido dūmų kamuoliai. Mergaitė už
elkėjo linkmę pakeisti.. Ap- draustas. Aš jokio ženklo Tamstos nenaudai.
Sunkus akmuo man užgulė krūtinę.
mynė klumpaite liepsną. Tai buvo jos mėgiamas patarna
sižiūrėjau, niekas neatva- (sign) ten nemačiau, ir gatBeje, kas liečia Tamstos
Akmuo šventasis, aukuro akmuo.
žiuoja ir pradėjau sukti au- ve buvo beveik tuščia, kai i mašinos sužalojimą: ano
vimas tėveliui.
Akmuo kapų. šventovių ir paminklų.
į , nutariau
• vairuotojo (baudimo kom— Ateik pas mane, —pakvietė tėvas Serioža mažąją
.tomobilio
.
. „ . vairą.
, Sukausi
,
... pasisukti. Jei
. . toks
.
Per ištremtį keliaujant man namo.
kairę. As jau buvau beveik pasisukimas yra prieš jstd-:
ija už ,aj
atsaki
dukrelę.
apsisukęs,
kai
masina
is
tymus,
man
atrodo
kad
tujk
(uo
atv
•
jei
’
las
vairuo_
Faustas
Kirša
Katia užšoko tėvui ant kelių.
mano kaires, lekte atlėkė ir rety kok, ženklą iškabinti, , to. turf Jva/linama
— Na, tai ką? Džiaugiesi mano laimikiu? — už
sudavė i kairiąją auto- kad žmonių nekladintų. Ar
damage“ draudimą.
Kaip nuostabu! Šiandien beveik galėtume tikėti, kad man
klausė jis ją.
3ilio pusę. žmogus
Žmogus,’, kuris;
kuris(man apsimokėtų dabar nu- si. d^udimas pas mus nėmobili.)
— Ne! — tvirtai atšovė mergaitė. — Jis negyvas. Ir šie poeto Fausto Kiršos žodžiai ištarti mum? iš anapus vairavo mašiną, buvo seny- eiti pas advokatą?
ra privalomas, ir daug auto
kailiukas kruvinas. Jam turbūt labai skauda. Ar tu jį už- karsto. Ir dabar tikrai jie iš anapus, nes sausio penktąją vo amžiaus ir gerokai išsi
Provincijoj gyvenantis
mobiliu
savininkų tokio
mušei? Tu. tėveli? Kodėl? Pasakyk, kodėl užmušei?
< sukako jau penkeri metai nuo jo paskutinio atdūsio niū- gandęs.
draudimo neturi. Taigi, jei
tautietis
Ji matė ant sienos didelį medžioklinį šautuvą. Nea- rios ligoninės palatos ryto prieblandoj, tik valanda lig
Mes pasikeitėm informa
Tamsta ir būtum pripažin
bejotinai buvo įsitikinusi, kad tėvelis kiškutį nušovė. Su saulės patekėjimo. Ir penkeri — nuo mūsų jam skirtų cija. Laimei, žmona liko vi
tas visiškai „teisiu”, tai ne
baisiu trenksmingu pabūklu! Ji piktai žiūrėjo į ginklą, graudingų atsisveikinimo sakinių, nuo nekrologų, nuošir- sai nesužeista, bet aš pats Atsakymas
reikštų, kad Tamstai bus už
Tačiau tuoj atsisuko į tėvo pusę. Abiem švelniom ranku- ^^ių įvertinimų ir apgailestavimų. Be to, ir nuo pasižadė- buvau gerokai sukrėstas ir
mokėta už mašinos sužalovisą rakti negalėjau miego-'
tėm čiupinėdama jo raitytus ūsus, nukreipė savo aštrų ir
niekuomet nepamiršti.
Pagrindinis vairavimo reiti. Sekančią dieną ėjau dirbsmalsų žvilgsnį į kiškučio mirties kaltininką. Natūraliai.
„
.
.........
davimas teisine prasme y- į Dėl „nuėjimo“ pasadvogarbiniuotos geltonos kudlos draikėsi apie kaklą. Serioža, raščių lapeliai... Kažkur kitur ir kito palikimo nuotrupos. •
, ra šis: vairuotojas privalo katą: tas nutarimas yra
abiem rankom apkabinęs švelnutį dukters liemenėlį, ste-;
.
x ..
..
. .x , ,
, . «1"^ .
,
vairuoti „atsargiai“ (with Tamstos reikalas Darvk
bėjo laimingas jos mėl^aas smalsias akis ir širdyje gert-i ( ™. ™"as
rtku. „ « tolo reeflUas: penken toveję Teko imt,
, eascnabIe
“įi. Galiu tik tiek
josi kūdikio nepaprastu gyvumu. Jos plaukai buvo jo pa- metal l1U(l1 Foiest Hilk a neljje ia -\o uamto an apls* į s,kaU(.,ėj0
tebeskauda ie^k:a? Niekas negalėtų ši- Tamstai pasakyti: jei Tamsto detaliai apibūdinti. Nie- ta manai, kad reikėjo pasisididžiavimas. Ji jam priminė jauną žmoną Natašą. kurią
q Faustas Kirša vis dar nepaliaujamai netgi iš šyento 1 sprandą.
kas negali nustatyti visiems tarti su advokatu, tai reikėiš pirmo pamatymo pamilo dėl jos gražių garbanų, nuošir- akmenio mums kalba:
Mano didžiausias rūpes vairuotojams, vairuojant vi- jo padaryti prieš pamatant
daus plepumo. Ne tik Serioža, bet ir visa šeima ja džiau- •
— Ilgiuos, kas žmogiška, kad mano veidui šviestų... tis. kad mašina liko smar šokiomis aplinkybėmis, vi- draudimo agentą (adjUster)
gėsi. Kai ji jį bučiuodavo, savo mažutėmis rankutėmis:
kiai sužalota. Nuvežiau i ga sas vairavimo taisykles. Pav. ir prieš pasirašant, o ne po
— Tikiu į laisvę amžiną ir šviesią...
praskleisdavo ūsus, dirstelėdavo jam į akis ir švelniai
ražą ir paprašiau apskai jei tam tikroje vietoje yra to. Toks „surašymas“, kuris
Ir vėl:
švelniai prispausdavo kūdikiškas lūputes prie tėvo pra
čiuoti, kiek atsieis pataisy nustatyta, kad galima va- Tamstai galėjo atrodyti vivertų lūpų. Su jos pabučiavimu Seriožos širdin įstrigdavo
mylių greitumu, siškai tvarkingas . gali Tams— Aš jums sakau: tuštybė iš tuštybių, kas auksą sve mas. Apskaičiavo viiš $360. žiuoti
Neturiu „collision“. todėl toli gražu nereiškia, kad, tos reikalui pakenkti, todėl,
nepaprastas jausmas. Jis jį lyg kokia nematoma liepsna ria, perlų rožėm žaidžia...
I reikia pačiam sumokėti,
uždegdavo mylėti, dirbti, pulsuoti džiaugsmu ir laime. Į
prastam orui esant, pav., ly- kad draudimo „adjuster“ tuIr
vėl
:
jos smalsius klausimus jis prabilo:
j Aš pats paskambinau i a- jant ar sningant, vairuoto- ri praktikos šiuose reikaluo
— Aš liudiju pavydą ir menkystę...
— Matai, miela. Katiušečka, aš turėjau jį užmušti.
se vairuotojo draudimo jas turi teisę vairuoti 50 my- se, o Tamsta neturi. Žodis,
—
Aš
liudiju
tribūnoj
demagogą...
kompaniją, ir jie man at-, lių greičiu. Jeigu jis taip pa- kuris Tamstai gali nieko ne
Mums reikia mėsikės. Mes neturime ką valgyti.
siuntė
žmogų, kuris surašė: darytų ir atsitiktų akciden- reikšti, gali būti Įterptas to—
Aš
liudiju
tarp
mūsų
gyvą
Kainą...
— Tėveli, tėveli, bet ar kiškiai irgi turi vaikų?
visa tai. ką aš jam pasakiau. tas, jo vairavimas būtų pri-j kiu būdu. kad padės draudiNejaugi visa tai čia mum?, gyviesiems, būtų sakoma? Aš atidžiai perskaičiau jo pažintas „negligent“ (neat- mo kompanijos reikalui, o
— Turi, vaikeli, turi. Tėvas vadinasi patinas, o moti- į
na patelė. Patelė atsiveda, pagimdo, keletą vaikučių, ma
surašymą, ir man atrodo, sargiu). Taigi vadinamas, Tamsta, kad ir puikiausiai
Ir vėl:
žų kiškučių.
j kad v iskas teisingai buvo atsargumas turi būti prisitai- mokėdamas anglų kalbą, ga— Aš nusivyliau žmogumi: jo padarais ir meile...
— Tai tu, tėveli, užmušei mažų kiškučių tėtę? O gal
, surašyta. Aš iam pasakiau, kymo prie esamų aplinky-) lėtum to nepastebėti.
— Aš nusivyliau žmogumi: jo sąžine ir veidu...
1 kaip viskas atsitiko, ir paša- bių pasėka.
i
_
mamytę? Ar taip, tėveli? Vaikučiai pasiliko vieni?
— Gal ir taip. Katiušečka. Bet kiškučiai užaugs be tė
Ne, ne! Tai čia ne mums ir ne jisai! Tai tik žaliajam
TAVUS NEMYLIU IR
vo ir mamos. Jie maitinasi žole. lapais.
Forest Hills kalnelyje rausvo granito antkapis. Tik atsi
— O pienuko ar jiems nereikia? Kas jiems duoda šliejęs šventojo akmens toks vienišas nuvytusips gėlės
UŽ TAVĘS NETEKĖSIU
pienuko?
stiebelis. Nenorime mes šiandien mirusiųjų mums nepa
lankaus kalbėjimo! Ne mūsų šita antkapių giria ir jos
— Patelė, jų mamytė.
Šiomis dienomis Sicilijoje
Faustas Kirša
klaikiųjų
vėjų
ūžesys
!
i (Italijoj) buvo nepaprastos
— O jeigu tu užmušei patelę, kur jie gaus pienuko?
jungtuvės. Dvidešimties me
— Jie žolę valgys, — atsakė tėvas.
Mūs rezidencijoje nušviesti visi langai, kristalo tau
tų Franca Viola, kuri pagal
MAN NE VIS TIEK
Mergaitei vis dėlto paliko neaišku, kaip gali maži rių skambesys ir pakilus puošnių svečių klegėjimas.
seniausią paprotį turėjo pakiškiukai apsieiti be mamytės ir be pienuko. Ji nušoko nuo
i likti senmerge, prie alto
Tam pačiam fotely, kuriame, regis, taip dar neseniai
Man ne vis tiek, kurioj pašlaitėj skinsiu
tėvo kelių, pritūpė prie kiškio lavono, apžvelgė jį. papur sėdėjo Faustas Kirša. teikdamas mūsų pastogei žavesį ir
riaus stovėjo su jos pačios
Žibutės žiedą ir segsiu sagon.
tė ir, pribėgusi atgal, aštriai užklausė:
pasirinktu jaunikiu.
savo buvimu čia didindamas aplink valgančių ir geriančių,
Brangus man oras ir pilkoji žemė.
— Tėtė ar mama?
Reikalas toks. Sicilijoj
ir broliškai viens kitam pataiKaujančiųjų garbę, mes šian
Kur daug žiemų jų laukiau ir vargau.
•
yra
giliai
įleidęs šaknis toks
Serioža susigraudino. Jis atsikėlė nuo suolo, pakėlė dien pagalvėm įrėminome kitą, — gyvą ir apęiuopiamiau
J nerašytas įstatymas: jeigu
į glėbį Katią, pabučiavo, mirktelėjo žmonai, kad išneštų naudingą.
Man ne vis tiek, kur šaltinėliai trykšta
mergaitė yra išprievartauta,
kiškį, ir tarė:
Ir sidabru nubėga tarp gėlių.
Ant mums kadais su pagarba padovanotos lyrikos
tai ji turi tekėti už ją išprie
Vandens laše atspindi žemės veidas,
— Katiuša. čia senas kiškis. Jis vaikų neturi.
knygelės uždėjom žėrintį liepsningo punšą uodą, kad ne
vartavusio arba palikti sen
Gyvent galiu už šaltinius giliau,
Duktė nustojo kamantinėti tėvą, nors jos galvelėje sutirptų stalo politūra.
mergė. Jei išprievartautoji
a.
r omsia
pasiliko dar daug neišspręstų problemų. Ji galvojo, jei bū
sutinka ištekėti už ją išprie
Jo kojos sidabre stambiu šriftu ĮgraVlrifota mūsų
OIH
Man ne vis tiek. kur vugio varpos bręsta,
tų užaugusi ir turėtų galią, niekam neleistų valgyti mėsos pavardė.
vartavusio.
tada šis nebau
<;
i
oi J džiamas.
'Ku
ių
dirvonu
vėjai
flauko
juos.
ir šaudyti gyvuliukų. Visi turėtų valgyti tik duonutę ir pieIlgiausių metų kuriantiems palaimintąją ateitį!
Kur saulė žaidžia mano debesėliais,
nuką. Vasarą galėtų prisirinkti grybų ir uogų.
Francą išprievartavo tur
Ten rugiagėlė tėviškės laukuos,
Vidurnakčio
tyla.
Mes
vėlei
nuotaikingai
baigėme
tingas
jaunuolis., bet jis bu
Serioža parišo kiškį už kojų malkinėje po sija. Rūvo jai ne prie širdies, todėl
pestingai nulupo odą. Džiaugėsi, kad būsianti šilta kepurė i aukos ir darbo dieną. Rytoj gal bus kita. Tik kogi brauMan
ne
vis
tiek,
kurios
kelionės
vargas
atsisakė už jo tekėti. Ji teis
Ninai. Perpjovė išilgai lavonėlį, išmetė vidurius, nukapojo Įnasi 139
mirusiųjų karalystės? Negi tikrai tai
me jam pareiškė: „Aš tavęs
Su dulkėm krenta ant pečių naštos,
galvą, kojukes. Kas nebuvo reikalinga, išmetė pamiškėje.! ynuTns skirti iš švento akmenio kuždenantieji Fausto Kirnemyliu, todėl už tavęs ne
Varge ir meilė pasakas pasako,
Vėliau sukapojo gabalais kiškutį, sudėjo į seną ketaus 908 žodžiai po ilgų metų užmiršimo? Tasai tylusis tremtitekėsiu“. Tas jaunuolis da
Kada eini namo nors lig aušros.
keptuvę ir apibarstė druska.
n’° P°eto šnabždesys svetimos žemės kapinyne:
bar buvo nuteistas 11 metų
— Kaip žiedu atlape aš akmeniu alsuoju.
(Bus daugiau)
Kaip meilę prarastą aš jį jaučiu širdyr(Nukelta i 7-tą psl )

MOTERŲ SKYRIUS

Penkeri metai po šventuoju
akmeniu

Teisės patarimai

Dėl **U tum“:
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tonjose ištyrinėti ir išnagri
Imkite ir skaitykite!
nėti, ieškant ten vis dėlto ga
limų virusų, bacilų ar kitokių mikroorganizmų. Dėl to
LIETUVIŲ LITERATŪ' grįžę astronautai apie mė
Į RA SVETUR, 697 psl. Joje
nesį laiko bus griežčiausiai
rašo*. Vąi&ulaitū a
izoliuoti nuo visos aplinkos.
. eziją. K.,4eWys apie
Jięm nebus leidžiama, kaip
OftONO, Me
* ną, R.ŠiU>bJoris apie
i dabar, išlipti iš savo erdvė
S, Santvaras apie dramatur
laivio. o bus su visa kapsu
Mirė J. Fišeris .
Dabartinė Tetenki Diena
giją, V. Kulbokas apie kriti
le ištraukti iš jūros ir gabeką, J. Girnius meta žvilgs
(Tęsinys)
Sausio 4 d. mirė 87 metų nami plastikos ar stiklo narnį į visą tą literatūrą apla
-- - buvęs ūkininkas,
senas —
Ke ve į atitinkamas laboratori Prilyginimas sako, kad prie mai ir šio kūrybos laikotar
leivio skaitytojas Juozapas jas. Taigi, tik po ilgų tyrinė šios ' didenybės krasės“ bus su pio problemas, Č. GriceviFišeris, palikęs liūdinčius du jimų juos galėsime iškilmin linktos visos tautos, kurias jis čius duoda išleistų knygų
sutikti ir paspausti ran-i ,sk,irs
avis nuo o*“*-čia ne
sūnus ir dvi dukteris su šei gai
kag
kalbama apie atskyrimą bažny- sąrašą. Kaina $10.
momis.
’ .
i,.
. ,
čios nuo pasaulio, nes bažnyčia
PAULIUS AUGIUS, 284
Sakoma, kad visa tai da-i bus su savo Viešpačiu soste.,
romą ir dėl atsargumo. Mat, i Skiriami bus pasauliniai žino- dideli puslapiai, šio įžymaus
dailininko paveikslai ir A.
jie galį atsivežti iš mėnulio į £•
tokių virusų, kūne žemės j būdami netikinčiais, šitie suda- Kurausko bei T. Valiaus
sąlygose gali būti neįveikia-; rys anuos "mirusius didelius ir straipsniai, puošniausia kny
mi jokiu medicinos priemo-1 mažus“, kurie "stovės Dievo aki- ga, kaina $17.50.
nių. Tada, esą, tie mikroor-' 2^
ka‘
*^rj"
Ketvirtoji pradalgė, Ni
knygos“, ir iš atidarytą
ganizmai, čia jsiveisę, iš- knygų jiems bus duota progos dos išleistas literatūros met
piautų visą žmoniją ir kitą pažinti ir klausyti tiesą. Kaikurie tikės ir klausys, gi kiti neno
mūsų gyviją... Be to, bus rū rės
klausyti ir dėl to Įvyksta
ai $3.75įp
pinamasi, kad astronautai skyrimas tarp dviejų klasių,
CbŠcagM istorija, paras*
į mėnulį renuvežtu ir mū- frilyginimo "ožiai“ y** tie
siškių "blusų", nes tada jas patys, apie kuriuos, kalbam Ap- Aleksas Ambrozė, 664 psl.
bim
sunku atskirti n,m mž reiškimo 20:15, kūnų vardai ne gausiai iliustruota,
kai
dus sunku atskilti nuo me- buvo pagyti gyvenimo kny$10
nuJinių.
i gOje. jįe yra tie patys, kurie I- na kietais viršeliais
Bet visa tai paaiškės jau zaijo 26:10 vadinami bedieviais, minkštais — $8.
BALADĖS, šitoj labai
netolimojJ ateity, nes gal Jjau ma
ir Ap. Darbuose 3:23, kkūne
J,ba
gražiai
išleistoj, gausiai išią vasarą pirmasis žmogus tuose laikuose nenorės klausyti
liustruotoj knygoj yra sep
JaeųueHne Onassienė su vaikais įmins mėnulio smėly savo didžiojo Mokytojo ir kurie dėl
pėdas.
<’to bus ”‘šdūdyti ii žmonių tar- į tynios Maironio baladės. Tai
po Kalėdą atostogų sugrįžo iš
' po“. Avys gi gaus amžinąjį gy-1 fT
i v •
«lova__________ ■_! venimą. (Mato 25:46).
žodis | knY?a’ Ia?ai tink-ma uovaGraikijos į New Yorką. Klau ■ .i y—
"pasmerkimas“ šitame tekste Į noms. Kaina.............. $b.()0
v
siama ji nepaaiškino, kodėl čia
I yra išverstas ii graikų kalbos 1
BAISUSIS BIRŽELIS. Šik
o
e
s
nėra drauge ir jos vyro.
i
; **238 £•.
KAS NORĖTŲ KARTU
s prašalinta, jai bus atimta gy-. dramos.. Baisusis Birželis
GYVENTI?
jvybė; ji bus tiesiog galutinai Varpinė ir šiaurės pašvaistė.

Vietinės žinios
Lietuviai televizijoje

Praeitą sekmadienį per
televiziją (7 kanalu) buvo
transliuojamos mišios, ku
rias laikė So. Bostono lietu
vių šv. Petro parapijos kun.
Albinas Janiūnas.* Jis paša-j
kė ir pamokslą, priminda-’
mas reikšmingus Lietuvos,
istorijos ir dabarties įvykius,
nes pamaldos buvo laiko
mos už Lietuvos laisvę ir tai
ką. Lietuviškas giesmes gie
dojo minėtos parapijos cho
ras. kuriam vadovauja kom
pozitorius Jeronimas Ka
činskas.
Kitataučio pamoka mums

P. Viščinis sekmadienio
radijo programoje paskelbė,
kad So. Bostono Savings
Bank prezidentas Alfredas
Archibaldas jam laišką pa
rašė ne angliškai, bet lietu
viškai. Ta proga P. Viščinis
pabrėžė., kad kitatautis ro
do mums, kaip reikia bran
ginti savo kalbą. O nevie
nas mūsiškių, rašydamas
lietuviškai įstaigai, vartoja
anglų kalbą, nors moka ir
lietuviškai.

Bostono
FARENGIMŲ KALENDORIUS

Vasario 16 d. 2 vai. popiet
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto salėje
Alto rengiamas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo
sukakties minėjimas.
• • •

Menulis
Mėnulis yra 4 kartus ma
žesnis už Žemę., todėl ir jo
trauka yra 4 kartus mažesnė
negu Žemės. Vadinasi, ten
viskas sveria 4 kartus ma
žiau negu Žemėje.

Aplink mėnulį nėra oro ir
drėgmės. Dieną ten karščio
250
laipsnių Fahrenheito, o
Kovo 1-2 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa naktį šalčio 280 laipsnių.
lėje bus architekto Jurgio
Ten naktis ir diena tęsiasi
Okunio meno darbų paro 14 Žemės dienų ir naktų.
da, kurios pelnas skiriamas
Mėnulio paviršius yra pa
Bostono lituanistinei mo
kyklai.
dengtas nuosėdų arba į smė
• « •
lį panašia medžiaga ir smul
Kovo 2 d. 8 vai. vak. Jor- kiomis uolomis. Yra tūks
dan Hali Izidoriaus ir Vyte tančių pėdų aukščio kalnų.
nio Vasyliūnų lietuviškos Kaikurių ugniakalnių kiau
rymių skersmuo siekia net
muzikos koncertas.
• • «
* 180 mylių.
Kovo 9 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje bus tradicinė Kaziuko
mugė, kurią rengia Baltijos
ir Žalgirio skautų tuntai.
• » •

Kovo 14 d. 8:30 vai.
vak. Baltų dr-jos III-sis kon
certas. Programą atlieka
solistė Daiva Mongirdaitė.
« « «

Kovo 16 d. V. ir S. Minkų
radijo Talentų popietė 9o.
Bostono Lietuvių Piliečių
Dr-jos salėje.

Tavęs nemyliu..,

(Atkelta iš 6-to pusi.)
kalėti, o Viola turėjo likti
senmergė.
Viola daug kentėjo, bet
nepalūžo. Ji susirado tokį,
kurio jos širdis troško, ir už
jo ištekėjo. Dabar ji jau po
nia Kuisi. Juodu gavo daug
nuoširdžių sveikinimų, bet
netrūko ir įvairių gradinimų, kad juodu drįso sulau
žyti jau seniai atgyvenusį
paprotį.

M&T OIL CO.,lnc.

Dievo kinlyitės
žinios

Turiu 4 kambariu butą. Vienam nuobodu gyventi. Norėčiau
rasti rimtą vyrą. moterį ar ve.
dusių porą, norinčių kartu gyventi.

J. Savage, 300 Gregory S.
Bridgeport, Conn. 06604.
(2)
KAS NORĖTŲ KARTU

GYVENTI

sunaikinta.-To sunaikinimo simbolis, kaip pa41 eilutėje,
yra “ugnis
= '
gui žinoma naikinimo priemonė,
kuri prirengta velniui ir jo
‘ angelams“.
Taip, ačiū Dievui, net ir vėl: nias su savo nešventais angelais,
kurie per ilgus šimtmečius draugavo su juo, bus galutinaisu-

O Krosnies-ap tarnavimas
O Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

268 - 4662
LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj® laba’ daug aktualių
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Parašė Pranas NaumiestiiRaina...................... 50

LIETUVOS

Adr esąs:
I

LIETUVA
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.
NEPRIKLAUSOMA

ISTORIJA

Vl-ji laida, parašė
da

...

dr. Van
Daugirdaitė-Sruogiene,

.

,

•iii

414 psl., daug paveikslų, keIi Žemėlapiai, tvirtai įrišta,
Knyga ne tik geras vadovė-

SUSIVIENIJIMAS

naikinti
— nuKnotr, Kitaip i» mr,vin;ama bet i a sn ido
sakant, jiems bus atimu gyvy- 118 mokiniams, net ją su įaobė simboliniame "ugnies tven- mumu skaitys ir suaugusieji.
kinyje“, kurį Apreiikėjas pava- Kaina ......................... $6.
dino "antra mirtimi“. Tuo tarpu
IŠ SUTEMŲ I AUŠRĄ,
jau kiekvienas Adomo vaikas
bus turėj^p^gą‘įriimti’Die7o parašė prof dr. Antanas
D Ramūnas, 453 psl., kai
k„ri T
Kri8taU8 p
atpirk]mo nuopelnais. Niekas
—™
neprarag gyvenimo arba nega na $6.00.

Rrocktone. Mass.. turiu 4
kambarių butą. Vienai nuobodu
gyventi.
apsigyventų
atlyginigyventų uz mažą a<,j
g™.mąlinksma moteris. Jhemą bute šilta, o vasarą po obele salta.
M. Lapėnienė. tel. 586-8111. : lės pasinaudoti išganymu, at578 Center Street
j skyrus tuos, kurie turėdami pro1 gą pilnai apsišviesti, nenorės ti
Brockton. Mass. 02402
kėti ir klausyti tiesos.
Pensininkas ieško 50-70 metų
.
, ., u
moters, kuri norėtų drauge gy- j "Dabar yra tinkamus taftas
venti. Vienam nuobodu. Turiu
Matant tokius stebėtinus Die
4 kambarius. Esu linksmo būdo. vo palaiminimus, kokių žmoninerūkau. negirtuoklis. Moteriai ja tūkstantmetinėje teismo dieduosiu pilną išlaikymą. Rašyki- noje susilauks, nestebėtina, kad
te ar telefonuokite. j laiškus psalmistas kviečia visus sutvėrigreitai atsakysiu ir apie save mus girti Viešpatį dėl to, kad
suteiksiu daugiau žinių.
"jis ateina teisti žemės“, o baigdamas jis dar priduria: "Jis teis
Peter Sluckis.
žemės skritulį teisingai ir tau192 Affleck St„ Hartford, Conn. tas savo ištikimybėje“. Psalmė
96:13.
06106, telefonas 524-1734.
Parašyta, kad aniems bediešino būdu noriu susirasti sau yjų miestams bus ’Hengviau“ aržmoną (gali būti bet kokio tikė- ba patogiau, negu izraelitams,
iimo)). kuri norėtų gyventi Fk»-1 *kurie atmetė Jėzų. Taip bus dėl
ridoj. Su laišku urašsn atsiųsti to, kad jie nenusidėjo prieš to
ir savo nuotrauką. Rašyti:
ki aiškų apšvietimą, kokį turė
jo
senovės išrinktoji Dievo tau
2020 NW 87 SU Miami, Fla.
ta.
Bet bus lengviau abiems,
33147.
kaip žydams, taip ir pagonims,
(4)
kurie, neturėdami prieinamos
progos, nepriėmė ir neparodė
paklusnumo Kristui šiame gy
RADIJO PROGRAMA
venime. Visi tokie bus pabudin
Seniausia Lietuvių Radijo ti ir apšviesti ir, jei bus paklus
nūs šviesai ir tiesai, bus pripa
’rograma Naujoj Anglijo' žinti
vertais gyventi per am
š stoties WLYN. 1360 M žius ir amžius Dievo karalystė
lociklu ir iš stoties FM je ant žemės.

Kaip mėnulis atsirado, yra net kelios teorijos. Viena
sako, kad tai buvusi Žemės
dalelė, atskilusi prieš 4 su
puse bilionų metų. Antra
laikosi nuomonės, kad tai
savarankus dangaus kūnas,
susiformavęs tuo pačiu me
tu. kaip ir mūsų Žemė. Pa
galiau trečia teorija sako,
kad mėnulis susiformavęs
keliavo erdvėje, kol pakliu
vo į žemės traukos sritį, ir
tada pradėjo aplink ją suk
tis.
Kuri iš tų teorijų yra arti
mesnė tiesai, gal paaiškės 101.7 mc.» veikia sekmadie
(Bus daugiau)
tada, kai į mėnulį nutūps niais nuo 1 iki 1:30 vai. dia
Kas domisi Tiesa* reikalauki
pirmasis žmogus. O tų ast ną. Perduodama: Vėliausią
te veltui spaudos šiuo adresu:
ronautų uždavinys bus jau pasaulinių žinių santrauka
L. fe. S. A.
daug sudėtingesnis, negu tik r komentarai, muzika, dai
212 B. 3ri St.
sugrįžti atgal Į žemę. Yra noa ir Magdutės pasaka.
Spring Valiey, Hl. 61251
numatoma, kad jie turės čia
atsivežti ir apie 50 svarų
Biznio reikalais kreiptis ;
NENUSIMINK II E!
mėnulio paviršiaus medžia Baltic Florists gėlių ir dova
Galima pagelbėti sergantiems
gos, kuri čia bus moksliniu* nų krautuve, 502 E. Broad reumatu, raškę ar kojų
kų nuodugniai ištirta. Jos way, So. Bostone. Telefo te, nutirpimu, jaučiant
sudėtis galės parodyti, ar nas AN 8-0489. Ten gaun» vargj.
REE-LEEF RUB mostis
mėnulis yra tik žemės at
' gemai pagelbsti. Užtikrintai ka
skala. ar visai svetimas dan
sikines, arba grąžiname piniguu.
PRAŠYMAS
gaus kūnas, skirtingai susi
Siųskite ||, gausite vairias
su nurodomais.
formavęs.
“Keleivio"' edminietruci*
ROYAL PRODUCTS
Nors yra manoma, kad ja prašo gerb. skaitytojus, North Sta„ P.O. Boz 9112
mėnulyje nėra jokios gyvy kurie keičia adresą, prane
Neuarfc, NJ. (17105
bės, jokių organinių me šant naująjį adresą
džiagų. bet atvežti mėnulio
Nepamirškite
parašyti išsirašyti Keleivį. Kaine
"žemės“ pavyzdžiai bus ne
pašto
numerio
—
Up
codeJ
paprastai kruopščiai labora-

3o. Boston, Mass. 02127

641

*j

SLA

jo daugiaa kaip SEPTYNIS M1LIONUS dolerių

nariams.
SLA—didžiaaria lietuvių fraternalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes, SUSIVIENIJIDi AS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbom pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias
aydraudas nuo $100.00 iki $10.00n.%
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę — Eu.
dovment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudę: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes

gis Jankus, 3 veiksmų drama, 261 psl.. kaina $4.00.
Nardžio pulkas,
Balęs
Vaivorykštės, kaina $2.
Lietuvos konstitucinės tei

sės klausimais, parašė Kostantinas Račkauskas, 178
psl.. kaina $2.
LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n

omas, redagavo Bernardas
Brazdžionis ir Benys Babsuskas. 700 puslapių, kaina
$10. Knygoj'e yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

čio metams.
ŠIA—AKCIDENTALt

i zl

10 knygnnž S2

APDRAUDA naudinga visokio

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų
klubų Ir draugijų nariams. U? JI .ono.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus, ir yie piačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu

Demokratinio socializmo

(S Kairio įvadas),
64 psl., kaina 50 centų.

pradai,

Tavo kelias į socializmą

Socir’izmo

AMERIKOJE

SLA—jau M amt | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

PEILIO AŠMENYS, Jur-

(Leono Bliumo),
kaina 25 centai.

LIETUVIŲ

35 psl..

parašysite:

Lithuanian AIHance of America

teorija, (M.

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et. 1

307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

(K. Kauskio), 47
psl., kaina 25 centai

BUVO $4, DABAR 11K$2

Socialdemokratija ir ko

munizmas

Ar buvo visuotinis tvanas.

64

psl., kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos

Lietuvių išeivija Amerikoje
II'

1

Parašė STASYS MICHELSONAS

supratimas, 80 psl., kainą

(Šitų 500 puslapių gailėtai iliustruotų knygą dabar
^alitjtr gauti už $2, iki šiol jf kadriat o $4.
Žemaitės raštai karės me
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl.. Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
kaina. 25 centai.
Žalgirio mūšis, parašė dr. organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 Lietuva ir kt.
Kitos tokios knygos neturime.
psl.. kaina 50 centų.
Socializmas ir religija, E.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
Vandervelde. 24 psl., kaina skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
10 centų.
.Pinigus siųskite:
KEL EIVI S
Atskirai sudėjus, j’ų kaina
636 Broaduray
$3.05, bet visos kartu par
So. Boston, Mass. 02127
duodamos už $2.
20 centų.

»

Nr. 3, 1968 m. sausio 15 d,

KELEIVIS SO. BOSTON

Poslapis afttmfaB
Prisiek* išrinktoji vadovybė

Paminėjo A.

Smetonos

mirties sukaktį

Vietines žinios
•ssmimsmvsm*******************'* •*#»#**«***«•**•#***••*••*********'

Dariau* posto moterų

Lietuvi* — dantų protezų

pokyli*

akademijos prezidentas

Spaudo* konferencija

Volpe išvažiuodama* rodo

parodo* reikalu

ferą širdį

So. Bostono Lietuvių Pil.'
Dr-jos
. , mėnesinis
,
. ..susirinki
.
Lietuviu Tautinės S-gos
šį trečiadienį, sausio 15
Mass. gubernatorius John
mas įvyks ketvirtadieni, sau- skyriussavo‘,..imuOse sausio d., kviečiama spaudos kon- Volpe, kuris netrukus pra.
to prisaikdinta nauja 1969 11 d* suren^ buvusio Prezi’
tarptautinės paro- dėsi eititransporto ministip
-metonos 25 dos 1976 metais veikalu. Jo- pareigas, siūlo pakelti vimetų draugijos valdyba. Po dento Antam
susirinkimo naujoji draugi- metų mirties
jos vadovybė susirinkimo riame paskaii

Tufts unive,ritėto dantų.^00=^" * Yorko “ A“ “T lodV bi“T
■"
moteiys ši šeštadienį, sausio mokyklos protezų skyriaus k
su pyiagaiciais.
zys Jls kah - |o
aple A ryziuje) dar nėra nuspren-

posto

Dariaus

Stepono

18 d. 7:30 vai. vak. posto profesorius ir vedėjas dr.
patalpose. 168 H gatvėj, So. Albertas Jurkštas (YurksBostone, rengia pokylį. Jo tas, išrinktas New Yorko
pragrama bus labai įvairi, dantųprotezų akademijos
bus gardžių pačių šeiminiu- prezidentu.
»*«*'**
r
kių gamintų valgių, laimėji
mų, gros geras Joanne Mal
Serga P. Sabaliene
simi orkestras.
Įėjimas tik $1.50.
Mus pasiekė žinia, kad iiParengimo vadovė yra
_
....
skaitvtoja
Margaret J. Nuesell, o Jean &pametė
ametė Keleivio
Keleivio skaitytoja
Vaičiulėnienė jos padėjėja. Paulina Sabaliene, iš NortBilietus galima iš anksto hamptono, Mass., jau 6 saįsigyti, paskambinus telefo- vaitės kaip negaluoja. Išgunu 268-6113 arba įeinant IėJusi savaitę ligoninėje, gnzo namo ir taisosi seimos
prie durų.
priežiūroje.
Aukojo lituanistinei m-lai
ir Balfui

Inž. Juozas Rasvs
f iš Cambridge Bostono lituanistinei
mokyklai aukojo $32. o Marija ir Povilas Virbickai iš
nja
So. Bostono Balfui $5.

Mes nuoširdžiai linkime
Paulinai Sabalienei kuo
veikiau pasveikti.
Kas norėtų ją aplankyti,
malonėkite užsukti į 52 Fort
Hill Terrace, Northampton,
Mass.

žiūrėkite, ką jūsų “senos mados“ šeimos bankas duoda

Is kur gauti papildomų lė.
No„ eIevatorius iau
Smetonų kai; teisininkų.
dęs, kame tų parodų rengti.i sų Volpei jau nerūpi. Tai
į,^Xi veikta'
£os nOn-ne “k, B?^on.as- Ar bu ų J°
Sarge"t0
liS dldriė
Lietuvos kirbės konsului ““S KonTrtn^'
snraj?a / skolai kuria me« adv. A. Sha ibiai dėl ligos a . es 'ehau- Konleienci- oai jia paieisxęs. itaa įei
oatvf draugios nartai tu nemint dabvauti tam at J0Jk K^beraatorius ir majo- kanugais kur nors isspaustt
patys, draugijoj nariai, tu- negalint dal\\ auti, jam at- ras painformuos, kas yra da- dar 100-200 mik dolerių.
rėsime užtaisyti. Jeigu kas stoVavo ir žodi tarė adv. Zu- romą, kad ta paroda būtų kad būtų galima biudžetų
nois iš draugijos narių no-___ ,,s —___________ ~ a Bostone. Miestui ji duotų suvesti.
rėtumėte prie elevatoriaus zana Shallnieiiė. ta proga A.r daug milionų dolerių pelno.
Tarnautojų unijos pirmi
vaJaus Prisidėti- nelaukite. Smetonos atvykimų į JAV 1
ninkas, atsiliepdamas į Volpės pasiūlymą, pareiškė, kad
imu
su
^ol elevatoriaus aukotojų
įr
su
tuo
jo
čia
būvi
.
.
Majoras nieko gera nežada
jis nėra patenkinantis: jei
lenta su jų pavardėmis bus sijusius anų dienų įvykius.
padaryta.
Bostono majoras White seimelio atstovai pasikelia
Meninę dali atliko solis- savo metiniame pranešime savo algas 20% (nuo $10,
Primename, kad kiekvie- tas Benediktas Povilavičius apžvelgęs praeitų metų at- 000 iki $12.000), tai ir tarną trečiadiąggjuio 4 vai. iki ir du jauni pianistai — Al- liktus ii- šiemet numatytus naat?J.ams reikia tiek pat
6 vai. vgfoft turim ”Kappy dona Dabrilaitė ir Saulius darbus, pareiškė, kad reika- pn^eti.
Hour“. Per las dvi valandas Cibas.
vra ^aoa^ daug? ^et
degtinė ir alus nupiginti viePems v*vkdytl maza: tode1’ į LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
nu trečdaliu ir. be to, duoMinėjimui vadovavo poeTJASi
Turime Lietuvos žemėlac
- pajamų šaltiniu, teks kelti
dama lietuviškų pupų. Ma- tas btasysSantvaras ir inz- nekilnojamojo *turt0 mokeS- pių _ už 50 centų, už $2.50
lonėkite pasinaudoti šia pro- Edmundas C ibas. Minėjimo
kurio ir dabar jau moka,
už $3.50
ga.
! pelnas paskirtas "Dirvai“ ma po
po §129 už kiekvieną (su!anKStomas) »
tūkstanti turto vertės.
(sieninis).
S. K. G. i paremti.

A. J. NAMAKSI
Real Estate

5

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma
• Už visus indėlius moka

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 We*t Broaduray,, South Boston. Mas*.

Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $152,000.000
-■

fl

i

~

mas šv. Gru:. liaus parapijos
ribose ir garažas. Kaina 828.900

Skambinti 265-9222.
(4)

4 «

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčiu

i

332-2645

1

Tek CO 5-5854

The Apothecary

«« !
«.1
«oi.

i

Peter Maksvytis

UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Camenter A Builder

Parduodame tiktai vaistus, išpildoma gydytoją re

49 Church Street
E. Milton, Mass.

eeptua ir turime visu* gatavu* vaistu*.

Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų b
biznio pasuktų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vatotinų.
flav. Emsnuei L. Emengard, B. S., Beg. Pharm.
B82 a W. Broadmay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonam AN 8-6020

Z

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

GERIAUSIA
DOVANA!
Dovanokite

savo

drau

gam* ir bičiuliams metinę
Keleivio prenumeratą. Jum*
atsieis tik $5, o tas, kuriam

ji bu* dovanota, per metu*
ka* savaitė gaudama* Kelei

vį, jus tikrai atsimins.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

IŠTAIGA

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

«•
::

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

Telefonas: 698-8675

Globė Parcel Service, Ine.

Flood Sąuare
Hardivare Co.

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

Seviaiakas K. J. ALEKNA

Tai veltui

ĮPĖDINIS

IR

V

Telefonas: AN 8-2805

OPTOMETR1STAS
Valandos:
įuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.
Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADVVAY
South Boston, Mase

PIGIAUSIA

Nnn 9 raL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienine ir

I

~8

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė
Dorchester, Mase.

r

H

5*

Namus iš lauko ir viduje. 4
Upoau popierius ir taisau Į
viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią r
<1
medžiagą.

A Insurance i dviejų butų po 6 kambarius na

Newton Centre, Mass. 02159
TeL

Dažau ir Taisau

PARDUODAMAS

321 County Club Rd

• Nuo jdėjimo dienos

«

•2* EAST BKOADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-414S
Senjamin Moore Dažai
Popieroa Sienoms
Stiklas Lan
Visokio reikmenys
Reikmenys plumboriams
Visokio roleiico daiktai

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9—5
9—7
8—12

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
Worce*ter, Mass. 01604
Tet. 798-3347

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)
OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
eeeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeeeeeeeeeeee

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs—

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

Laikrodžiai-Deimantal
Elektros Prietaisai
tftpestingai taisome laikrodiiu.
žiedas, papaoialus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Td AN 8-4649
eeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeee**

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway
8a. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8-1761

*

f(z-vq«

o?

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal nąpėsi.te jūsų bumerį pagerinti Texaco’s Flame
Boosterim-naujų moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42$r. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

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

Fuel Chief

JUHMTISG Eoumour

„Keleivis*
jūsų draugas!

t

390 W. Broaduray
So. Bocton, Mas*. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS

CPSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury SL

EXPRESS CORPĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

WORCESTER, MASS.

•iunėia betarpiškai
TeL SW 8*2866
IS BOSTONO j LIETUVĄ
yra vienintelė oficiali įatab
lotu* Rusijo* okupuotu*
ga Worce*tery, Irar
kraštu*
siuntiniu* tiesiog ii W<
terio į Lietuvą ir ki
Pristatymas greita* ir
jo* valdoma* *riti*» Čia kaigarantuot**

b

Atidaryta darbo dienomis
9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
Siuntiniai
o šeštadieniai*
tvarkingaL
8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
Čia galima gauti įvairiaui *iq importuotą ir vietinės
331 W. Broaduray
' gamybos medžiagą ir kitą
1 daiktą, tinkamą Lietuvoje, So. Boston, Ma**. 02127
TeL 268-0088
labai žemomis kabomi*.
J. Vaiėaiti*
Vedėja B. Sviklionė
jarta

