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Kire
Petras Klimas

- Susitarė sėdėti prie trijų stalų, sutarta, kokia eile

kalbės ir kiti formalumai.

Prasidės derybos esminiais

klausiniais. Laukti greito derybų galo vargu galima. Kal

bama apie JAV karių mažinimų Vietname.

Pagaliau Paryžiuje susi nią apie pažangą taikos de
tarta. kaip susėsti prie dery- rybose. Bet kolkas kraujas
bų stalo. Delegacijoms bus liejasi, kaip ir anksčiau. Sąvienas apskritas stalas, o jungininkų žvalgybos žiniošonuos stovės po keturkampį mis, komunistai vis daugiau
stalą sekretoriams. Prie vie- karių atsiunčia į P. Vietnano jų sėdės komunistų sek- mą. Pačiame Saigone suimretoriai. prie antro sąjungi-j ta per 500 komunistų šnipų,
ninku.
pas kuriuos rasta nemažai
ginklų.
Sutarta ir kalbų eilės rei
Sausio 16 d. Kaune mirė
kalu. Pirmas šeštadienio po
Lietuvos Nepriklausomybės
prezidentas
Buvęs prezidentas Lyndonas Johnsonas
sėdy kalbėjo P. Vietnamo Paleido Šnipą
akto pasirašytojas Petras
atstovas, po jo JAV. Oficia.
Klimas.
lios kalbos — anglų ir viet- M. Sobeli
Velionis buvo gimęs 1891
namiečių, bet derybose bus,
m. vasario 23 d. Kuliškių
kalbama prancūziškai.
'
kalėjimo paleistas kar
Policija neįveikia
kaime, Kalvarijos vis. Mari
tu su Rosenbergais 1951 me-.
jampolės gimnazijoje tebe
Tokio studentų
į Paryžių jau atvyko nau- ^is nubaustas už šnipinėji-1
būdamas, jis aktingai veikė
Keleivis išeis vienų dienų Viliau.
jasis JAV delegacijos vadoSovietų Sąjungai M. Šo
Japonijos sostinės univer
slaptoje mokinių kuopoje,
vas Henry Cabot Lodge, ku- bei. Jis yra žydų kilmės,
redagavo jos laikraštėlį, o
sitete
studentai
(kurių
yra
ris pakeitė Harrimaną. Jis gimęs Vilkavišky. Lietuvoj Paštui bus atiduodamas trečiadieni per 12,000) jau prieš metus
studentaudamas Maskvoje,
pareiškė padėsiąs visas pa- vadinosi Sobelevičium. Jis.___________ ________
pradėjo maištauti, reikalau
kur baigė teisių fakultetą,
stangas taikai įvykdyti.
buvo nubaustas kalėti 30
buvo
pažangiųjų
„ deivių
dami
pakeisti
universiteto
metų, bet išleistas anksčiau.
tvarką. Pagaliau neseniai jie
žurnalo Aušrinės redakto
Susitarimas derybų eigos
Išėjęs įį kalėjimo, jis jau .
#,.-{«,„ 97 In'ii
rius. Pirmojo pasaulinio ka
užėmė 20 universiteto pa
Didelė nelaimė
klausimais įvyko pnes pre- kalbėjo televizijoje, kad e- •»«« turime i7 tą]l
statų ir tuo būdu sustabdė
ro metu pasilikęs Lietuvoje,
zidentų pasikeitimą, todėl s^s neRaitas, kad buvęs nu
jo darbą. 9,000 policininkų,
buvo vienas iš Lietuvių kon
lėktuvnešy
abu prezidentai bus paten baustas tik politiniais sume prezidentą
mėtydami ašarines bombas
ferencijos organizatorių ir
kinti: Johnsonas, kad jam timais ir t.t.
iŠ
helikopterių,
puolė
StUPeter
Colotka
išrinktas
Cekoveiklus jos dalyvis, išrink
Pirmadienį buvo prisaikDidžiausiame
pasaulio
prezidentaujant prasidėjo
' slovakijos pirmininku vietoj iki tas kartu su kitais 19 asme
Rosenbergai, kaip žino dintas 37-tasis prezidentas JAV lėktuvnešy Enterprise, dentų užimtus pastatus.
derybos iš esmės, o NixoNixonas. Iškilmė- kuris tuo metu buvo netoli
Sunkiai jiems sekėsi 19 šiol buvusio Smrkovskio, labai nų į Lietuvių Tatybą. kurio
nas, kad nereikėjo gaišti ma, buvo nubausti mirtimi. Richardas
je sekretoriavo. Jis, kaip
se dalyvavo milžiniška mi- Hawajų. įvyko sprogimas ir
formalumams aiškintis ir Nutarimas įvykdytas 1953 nia. Ryšium su inauguracija gaisras. Žuvo 24 jūrininkai, pastatų užimti, bet iš dvide populiaraus reformų šalininko. Tarybos nary3, pasirašė ir
šimtojo iki sekmadienio dar
metais. Mūsų komunistai ir
galėjo iš ismės derėtis.
Lietuvos Nepriklausomybės
surengtuose
banketuose
svesužeistų
yra
apie
100,
sunairiaušininkų neišvarė.
juos laikė nubaustus be pa
aktą
1918 m. vasario 16 d.
Nelaukime greitų vaisių, grindo
grindė ir
ir neretai
neretai dė
dėl jų iš-; «« buv° kclio5 dešimt-vs Į™*®1®,
Studentų ir policininkų'
Kaip jau patyręs laikraš
*,,™
Vogi
tūkstančių.
mai nuostoliai siekia per
liejo randonn
raudoną ašara
ašarą.
betc a
džiugu,
kad pagaliau ligarn
yra
sužeista
apie
200,
suimta
tininkas,
velionis buvo ir
\ v
.......
. $100 milionų.
bus kalbama, kaip karą
Karo priešininkai sui enge
Enterprise yra varomas apie 250 studentų
Lietuvos T arybos pradėto
baigti.
protesto eiseną
kiaules atomįne energija, jo įgula
leisti Lietuvos Aido redak
Čekai protestuoja
torius. Jau 1918 m. jis per
inauguraciją .
5,084 kariai, jis turi 100 lėkJau kalbama apie JAV«
ėjo į užsienių reikalų minis
Tą pačią dieną Johnsonas tuvų. o denis užima 4.5 ake- Sugrįžo sovietų
karių skaičiaus Vietname UUSIZUdįįdami
terijos tarnybą, čia jis ėjo
| apleido Baltuosius Rūmus ir nų.
mazmimą. rats
Pats P
P. Vietnaįvairias pareigas, bet ilgiau
kosmonautai
Prahoje studentas Jan išvyko į savo ūkį Texase.
mo prezidentas sako. kad
siai išbuvo Lietuvos atstovo
viešai protestuoda- „ ,.........................
jau 1969 m. dalis JAV ka Polach,
Sovietai
buvo
paleidę
į
pareigose Paryžiuje.
mas prieš rusų okupaciją,
Šeštadieni jis pasirasė pair njpį/iiįe
rių galės būti išvežta. JAV mėgino susideginti, apsilie- Rūtinį įstatymą, kuns preerdvę savo erdvėlaivius So1942 m. naciai velionį
kariuomenės vadas gen. Ab- jęs gazolinu. Sekmadienį jis z^ento algą Pakelia iki
i juz 4 ir Sojuz 5. Viename jų
suėmė ir metus išla’kė kalė
rams jau ruošia planą, bet mirė. Kalbama, kad ir dau- $200,000 (Buvo $100.000). plepės, kiek norės
skrido vienas, antrame trys
jime. Etapu per kalėjimus
jis mano, kad bent iki šių
kosmonautai.
Erdvėje
tie
Senate
nepavyko
nutarti
Lebanono ministras pirminin- buvo atvežtas į Lietuvą.
metų liepos mėnesio P. Viet giau žada padaryti tą pat.
panaikinti taisykles, pagal erdvėlaiviai susijungė, kos kas Abdullah Yafi, kuris buvo į Antrą kartą užplūdę Lie
namas dar nebus pasiruošęs
Praeitos sav
kurias diskusijas nutraukti monautai iš vieno perlipo į
tuvą komunistai velionį išve
^Naujas biudžetas
amerikiečių karių pakeisti. jaunimo, žurnalistų ir dartegalima tik dviem trečda kitą ir paskui vėl atgal. Pra- priverstas atsistatydinti ryšium žė į savo koncentracjos sto
liam nutarus. Taigi senato eitą šeštadienį abu erdvėlai- su Izraelio užpuolimu Beiruto vyklą, ir tik po ilgų metų
, manifestas,
. 1kuriame
.*
Vietname kariai su di- tas
rei* $195 bilionai
riai ir toliau galės plepėti, viai nusileido Kazachstano aerodromo.
jam buvo leista sugrįžti į
dėlių džiaugsmu sutiks ži- kalaujama panaikinti cen
Prezidentas Johnsonas kiek tiktai norės, net ištisas vidury.
Lietuvą.
Tuo būdu sovietai anks- —___ — ■
------zūrą, tuoj sušaukti partijos pateikė kongresui kitų me-, dienas, norėdami sutrukdyPetras Klimas yra para
kongresą ir pradėti derybas tų 195 bil. 272 mil. dol. su- tį vieno ar kjt0 įstatymo pri- čiau už JAV padarė pirmus
šęs daug įvairių gerai doku
su sovietais, kad jie pasi- mos biudžetą. Jis yra dides- ėmimą.
žingsnius sudaryti erdvėje
mentuotų veikalų ne tik lie
trauktų iš krašto.
nis už šių metų biudžetą 12
"skraidančią stotį“.
tuvių. bet ir kitomis kalbo
.......
bil. dol. Suvestas su 3 bil.
mis. Su jo mirtimi netekome
Aišku, savižudybėmis so- 414 mj, do, pe^kH^.
Ii New Yorko į Wa*hingvieno iš įžymiųjų nepriklau
vietų nesujaudmsi, bet tas
toną paleista* traukinys, ku
somos
Lietuvos valstybinin
Popiežius bijo naujos
i faktas rodo, kokia neapyTame biudžete numatyta,
ria tą atstumą nuvažiuoja
kų.
kanta sovietams dega Čeko- kad iš kiekvieno išlaidų do
per 2 vai. 59 minute* (36
reformacijos
Velionis paliko liūdinčius
lerio krašto apsaugos fėikaslovakijos žmonės.
matėm greičiau,
negu
sūnų, dukterį ir brolį Adol
i lams .teks 41 centas ir 13
Popiežius,
kalbėdamas
bar).
fą. Pažymėtina, kad Lietu
į centų Vietnamo karo, tręikabendroje audienci/ojė’ pa
vos okupantas neleido atva
! lams, švietimo ir socialiniam
Vėl oro piratų
Nuo 1968 m. gegužės 13 smerkė šių dienų katalikus
žiuoti dukrai iš Paryžiaus
į reikalam 34 centai, procen"sukilėlius“, kurie ginčija
tėvo aplankyti.
tams mokėti 6 c. socialiniam i
. a
* ••
dvi aukos
bažnyčios seną tvarką ir jos
laiko* derybos,
P. Klimui mirus, iš Lietu
draudimui 22 c., kitiems rei
skelbiamą
mokslą.
žuvo
7,844
amerikiečiai
ka

vos Nepriklausomybės aktą
Praeitą savaitgalį oro pi kalams 17 centų.
Naujasis Baltųjų Rūmų proto ratai, grasindami ginklu,
riai.
Jis juos sugretino su prieš
20 pasirašiusiųjų gyvųjų
• • •
kolo viršininkas Emil Mosba- privertė du lėktuvus skristi
Beveik pusė (46',) paja
400 metų atskilusiais nuo Aktorė Julie Andrews iškėlė 66 tarpe beliko vienas buvęs
cher. Jis pagal atit inkamas man į Kubą. Abu lėktuvai turėjo mų bus gauta iš atskirų as ....Dr, A. Mažeikos vado Romos protestantais, davu
Lietuvos prezidentas Alek
milionų ieškinį dviem filmų žur
dagumo taisykles sutiks ir glo skristi į Miami, vienas iš Ek menų mokesčių ir 19% iš vaujama ekspedicija išva siais pradžią skirtingų kryp
sandras Stulginskis, taip pat
bos įvairius svetimų .kraštų vadoro su 83 keleiviais, ant bendrovių mokesčio, 23%— žiavo vandenyno tirti už Ba čių krikščionių bažnyčiom, nalistam. kurie rašė apie jos ilgai laikytas koncentracijos
diplomatus ir valstybių galvas, ras iš New Yorko su 168 socialinio draudimo. 12% — hamų salų.
ar gy
kuriom jau sunku susivie- meiliškus ryšius su aktorium stovyklose Sibire
čia atsilankančias.
Sidnev
Poitier.
įvairių
kitų
šaltinių.
keleiviais.
venąs Lietuvoje.
į
nytl.
1

X

ruBIaplS Invni

LttVB. SO. BOSTON

NTr. 4, 1969 m. sausio 22 d.
MOKSLININKAI PRIEŠ

Ideologinei kovai paaštrėjus

POPIEŽIŲ

(Tęsinys)

O kaip gi yra Sovietų Są
! jungoje? Kas gi ten kontro-Į
Imperializmo ideologai liuoja spaudą, radiją, telesavo ideologinėmis diversi-1 viziją, knygų leidybą, kirą.
jomis bando išsprogdinti so-; menus ir aplamai visą koeializmą iš vidaus, — tvir-; munikaciją? Nejaugi tas eitina doc. P. Kūris (plg. "Ko- linis "darbo žmogus“?
munistas“, 1968 m. 11 nr.)..
Pasak jo: — Šios jų pastan- ' Susidorojęs su "buržuagos susilaukia paramos iš zine demokratija“, P. Kūris,
šiuolaikinių revizionistų ir vis nepamiršdamas Įterpti
"kairiųjų“ oportunistų pu-' po sakinį kitą iš Lenino rašsės...
i tų, tvirtina, kad "socialistiIšsireiškimais ”revizionis-į "? demokratija pranašesnė
tai“, "oportunistai“ P. Kū- ,uz b«ra«^'»f- nes J1 [eiskia
lis vadina demokratinius so- >Aaudl“ daugumos valdžią .
cialistus aplamai, o pirmo-i“*- socialistine demokraje eilėje Čekoslovakijos va-' tlJa įra proletariato ii ta uKAM TA PRIEVARTA? i

dus. Savo Lenino citatomis ™ {»™a - ’.

Iš kraštą Pakalkos. vidury Sofija Jasaiticai ir Joms Vilkaitis

Neseniai pasibaigė Ame
7/3/5 rikos Mokslo Dtvjųs kqn(orencija Dalias mieste. Joje
- ,:,l įžymus Puerto Rico univ.
mokslininkas biologas Ba
kelis kartu su Harvardo univ. prof. Ehrlichu parašė
peticiją, kurią pasirašė dau
giau kaip 2,000 mokslinin
kų. jų tarpe 4 Nobelio prremijos laureatai. Joje popie
žius Paulius VI dėl savo en
ciklikos, draudžiančios var
toti gimdymo kontrolės prie
mones, apibūdinamas "ne
apšviestu“.
Toje protesto peticijoje

popiežius dėl minėtos encik
likos kaltinamas, kad prisi
dedąs prie karo ir skurdo ir
"savo klaidinančia ir nemo
ralia enciklika“ patvirtina
"hęapsakomo skaičiaus žmo
nių mirtį“.
NEPILIEČIAI

\

REGISTRUOKITĖS!
Visi, kurie neturi JAV pi
lietybės, turi per sausio mė
nesį užpildyti tam
tikrą
blanką ir jį įteikti paštui ar
natūralizacijos įstaigai. Tie
blankai gaunami pašte arba
natūralizacijos įstaigoje. Ši
tos pareigos neatlikusieji yra baudžiami.

Redos, taip neseniai būta

apkaišytu straipsniu jis Įro diktatūra — tai darbo žmo
dinėja skirtumą, esantį tarp nių daugumos valdžia“.
Praeitame numery Kelei- Kaune vartotojų bendrovės'
"buržuazinės“ ir "socialisti... . . . . „ v. . .. vis priminė, kad sausio 18 Paramos steigiamasis susi-t
nes“ demokratijos. įtaigoda- , Sdoje vietoje P. Kūno Hmas, kad tikroji socialistinė (ketinimas kažkaip susiu- d. Joras Pakalka baigs 75 rinkimas. Bendrovė veikė, I
metus amžiaus. Nesinori ti- bet nesėkmingai. Tik 1921 j
demokratija teįmanoma se-! K_alP *?’ ’uP,as 1
J
*santvarką... "darbo žmonių dauguma“? keti. kad dar toks judins, m. jos pirmininku išrinkus,
kant sovietinę
Ar visų dirbančiųjų daugu veiklus ir jaunatviškos iš- Joną Pakalką. prasidėjo jos į
vaizdos Jonas Pakalka jau kaip ant mielių augimas.!
Jis nemažai rašalo pralie- ma? Jei taip, tai . reikštų, būtų tokio amžiaus sulaukęs. Bet apie tai jau buvo rašy
ja aiškindamas, kad visuo kad visų piliečių dauguma,
ta. ir aš to nekartosiu. Čia
nes juk šiais. laikais
nedirmenė vra susiskirsčiusi kla- ....
.
Juk, rodos, taip neseniai, tik priminsiu, kas trukdė J.
sėmis, nors su skirtingų ri. : bancių žmonių visuomenėje
man dirbant Darbo Balso Pakalkos darbą
,
suomeniniu sluoksniu būvi- yra toks menkas nuošimtis, redakcijoj Vilniuje, iš Vin-i
kad
jų
praktiškai
galime
ir
mu sutinka ne tik komunistai, bet ir demokratiniai so- neskaičiuoti. O tokiu atveju co Kudirkos Naumiesčio bu-; Pradžioje opozicija buvo
vo gauta žinutė, kad iš Ru- i iš bolševikuojančių, bet ji
malini
cialistai, atseit, tie ”oportu- lleka neaisku* kodel toJe so sijos grįžo Jonas Pakalka ir dantis atkando — J. Pakalnistai“, pagaliau netgi "bur vietinėje demokratijoje ne ėmėsi kurti vietos savivaldy-. kos negalėjo nusikratyti, nes
žuaziniai“ sociologai ir ap galima turėti visiškai laisvu
atseit, "buržuazi- bę ir steigti vartotojų bend- j jį dauguma narių rėmė.
lamai visuomenės tyrinėto- rinkimų,
”2
iai Su P Kuriu npim- tpnks nės demokratijos“ laisvių, rovę. Be to, toj žinutėj buvo; 1927 metais pradedant. opo-|
sutikti kai ii« «akn
kari Juk jau dabar valdo "darbo | suminėta, kad Jonas Paltai- ziciją sudarė tų metų vai-i
"buržuazinėse konstitueikv i žmoniM dauguma“, o toji j ka savo pažiūromis esąs so- džios partijos šalininkai, bet; Senatoriaus Roberto Kennedžio žudikas Sįrhanas Sirhanas (vidury) su savo advokatais Ruseliu
se paskelbti' demokratiniai Pat.‘. da««n™a per rinkimus cialdemokratas. Bet tai bu- ir
i- jiems
™"» nesisekė. Pagaliau
atsirado
dabar išgarsėjusio Parsonsu, Emilis Zota ir Grantu Cooperiu. Nors sakoma, kad Sirhanas įvykdęs atentatą, protes.
vo
1918
metais.
principai nepanaikina kla-iir i’rinkt'» savo vaWžia
rusifikatoriaus,
sovietinio tuodamas priei Kennedžio palankmuą žydams, b et jo paskutinieji du advokatai yra žydu kilmės.
sinio šių valstybių pobū
O štai 1919 m. rudenį į istoriko Juozo Žiugždos va Sirhanas, tuo reikalu paklaustas, atsakė, kad tai esą ”geri žydai* .
Pasirodo, kad toji prole
džio“. Iš tikrųjų nepanaiki
na. nes daug kas gali būti tariato diktatūra dar via Lietuvos profesinių sąjungų dovaujama opozicija. Bet
skelbiama ir deklaruojama.' reikalinga ir prievartos, nes, leidžiamo laikraščio Darbi- ir ši nieko nepešė, nors
bet, jei nieko konkretaus ne- P?£a> ?■ KuIĮ P'-oletanato ninku Gyvenimas redakciją triukšmo nemaža sukėlė.
daroma., tikrovė nuo tokių į^atui-os atveju prievarta Kaure atsilankė aktorius A.
Tai rodo. kokį narių pasi
paskelbimu negali pasikeis-i *alkoma,
1?nal'.: Sutkus ir Jonas Pakalka. Ta
tikėjimą
turėjo Jonas Pa
da
ir
susipažihau
su
J.
Pa

Jeigu yra reikalas ameri
ti. Pavyzdžiu čia galėtu bū- dotoW klasem? • C!a JauJs
kalka.
kalka.
o
A.
Sutkų
jau
anks

kiečiui
padovanoti knygą,
ti ir Chruščiovo labai ’ jau
fan t,esP sunku besusigaudyti.
tai Keleivio administracijo
garsūs paskelbimai, kad so-' Pz?r?5skls.su ^Y° čeka." čiau
. buvau
. ....pažinęs.
.... Jiedu
.
Jau
buvo
rašyta,
kad
J.
je galite gauti šias tinkamas
vietai per 20 metų ekono- ?? )?«<’"”«> Jakjau «">?' jtada Paslsiuie padėti profePakalka
ne
tik
Paramą
išau

miškai pralenks Amerika, «na'kmo tas išnaudotojų smems sąjungoms orgamJAV prezidentas kiekvie-, ti, kad šie metai bus galima kn^oras:
gino
pavyzdingiausiu
koo

nų
metų pradžioje siunčia! baigti su 2.4 bil. dol. pertek
The Cemetery of Nations
iki šiol gyvenime
klases Rusijoje. Sovietų: zuoti darbininkams vaidimperatyvu,
bet
kad
jis
reiškė

nesimato, kad taip ir bus. , spaudoje juk visą laiką tvir- mus. o gal ir nuolatinį dar si stipriai ir kitų rūšių ko kongresui pranešimą apie' lium. o kitiems metams jis in Siberian Tundra by H.
Į tinama, kad dabar, igyven- bininkų teatrą. Mat, Darbi
krašto padėtį (State of U- pasiūlysiąs biudžetą su 3.4 Tautvaiia, 112 psl., kaina
Pasak P. Kūrio, nekomuJ d!nu! s?cializm?- visuome- ninkų Gyvenimas daug rašė operatyvų veikloje, žodžiu, nion), bet šiemet sausio 14 bil. dol. perteklium.
tik $1.75.
Jono
Pakalkos
vardas
Lde-I
darbininkų
švietimo
ir
kul

Tundra Talės, Manyland
d. prezidentas Johnsonas
nistiniuose kraštuose "pa- nl"lal pnestaravimai jau istuvos kooperacijos istorijos’ pats atvyko į kongresą to
Prezidentas stengęsis pa Books leidinys paaugliams
skelbti demokratiniai insti-'nvko: vadinasi, nebera ne tūros reikalais.
knygoje bus įrašytas auksi- pranešimo paskaityti. Tai baigti Vietnamo karą ir ap pasiskaityti anglų kalba atūtai lieka formalūs, dėklą- f08 išnaudotojų klases. Tai
Mūsų pasikalbėjimas bu-; nėmis raidėmis.
buvo jo toks šeštasis ir pas gailestavo, kad jam nepavy pie gvvenimą tolimoje liau
ratyvūs. nes darbo žmonės ki>m P daba1' dar re,kal,nJ.
Vilkaitis
vo trumpas. Pasižadėta tai
kutinis pranešimas, nes sau ko pasiekti taikos. Bet jam tije, 175 pusi. kreidiniame
neturi materialiniu jų įgy-; ?a Pnevarta •
turėti galvoje ir nenorėta!
sio 20 d. jo prezidentavimas atrodo, kad šiuo metu esą popieriuje, kietais viršeliais,
vendinimo garantijų. Buržu«.
.
; . .
baigėsi. Kažin ar kada nors daug daugiau vilčių, negu kaina $5.00.
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Timeless Lithuania — pa
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buvo taip šiltai priimtas ar ti.
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kuriam nors tiek ilgai ir
loginis mechanizmas, padePrezidentas pabrėžė, kad 28® pslM kaina $4.
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dąs formuoti viešąją nuo-'
straipsniu pridengti. ti teatrą.
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reikėtų pakelti pensijas bent
Tai labai gera dovana ne
monę jai naudinga kryptimi.;
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turėdami formaliai lygiasI",ene!e.pneyarLietuvos Išlaisvinimo Komi- plojimais pertrauktas net 52 gimdyves ir jų kūdikius ap norintiems susipažinti su
Lietuva.
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uždarbių
buvo
mažas.
pirmininko dr. j. K Va- kartus.
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susitarimu Lįetuvos
"Selected Lithunian Short
galimybių...“
! visuomenes ka. jos isdrjsta Ska.tvtoju nedaug tebuvo. |
• žmogų nuo tos prievartos įs- ,r ,s jugautų pajamų vos uz-, ,aisvinim0 dar^ vykdau
Prezidentas kalbos pra tus medicinos pagalba, dau Stories“ (21 autoriaus), 280
Su šitokiu demokratinių vaduoti, kaip tai buvo 1956 teko buto nuomai sumokėti veiksnių konferencija bus džioje pažymėjo, kad gyve giau skirti vadinamiems pa psl.. kaina $5.00.
vyzdiniams miestams tvar "The Herdsman and tbe
kraštų Vakaruose aprašymu, m. Vengrijoje ir 1968 m. če- Jis galėjo eiti tik Šiaulių adsukviesta
1969 m. balandžio nimo problemos nepasibai kyti, per ateinančius metus
maždaug galima būtų sutik-i koslovakijoje.
vakatui Kazimierui Venc- mėnesį Chicagoje.
Linden Tree“ (Vinco Kro
gia su prezidento pasikeiti pastatyti bent 500,000 na
ti. Gal tik P. Kūrio termino-,
lauskiui davus stambią au
vės). 128 psU kaina $3.95.
mu. Ir jam teko spręsti tokių mų neturtingoms šeimoms.
logija yra kiek pasenusi ir
Ir
dėlt0 visi tie ilgrj ka. Laikrašti tvirtai rėmė ir
"Litkuanian Quartet“ (A.
Konferencijoje numato problemų, kurios kilo prieš
kažkaip dvelkia devyniolik-į p. Kūrio "ideologiški“ aiš- Jonas Glemža.
Baronas, M. Katiliikiš, A.
ma aptarti Lietuvos laisvini- dešimtmečius. Daug jų pa
tuoju šimtmečiu, bet jis vi- kinimai neitikina, kad socaBaigdamas savo kalbą, Landsbergis ir I Šeinius),
p.
,. . , profesines
e
- są- mo akcijos
siškai teisingagi sako. kad, nznias be prievartos neimaDarbininkų
J ° sustiprinimo,
r
, sisekė baigti, o kitos dar pa prezidentas dėkojo jį rėmu 209 osl., kaina $4.96.
veiksnių veiklos derinimo, liktos neišspręstos ateičiai.
viešąją nuomonę įtaigoja j nomas. Perdaug jau tuose jungos nebuvo tokios pajė
siam kongresui, suminėda
"Tbe Ordaal of Assad Painfoimacijos, finansiniai ir
mas pozicijos ir opozicijos shaM (I. Šeiniaus), $1 psl.,
tie, kurie turi lėšų naudotis aiškinimuose vidinių prieš- gios. kaip nuošaliai stovin
visokių skelbimu agentūrų,; taravimu. Pagaliau P. Kū- tiems atrodė. Jos žengė pir kiti reikalai.
Prezidentas Johnsonas y- vadus, prašė paramos ir bū kaina $2.00.
pač
patenkintas, kad pavy simam prezidentui Nixonui,
vadinamųjų "public rela-! n-uj galime pasiūlyti gerai muosius žingsnius. Daug
Vytautas tka Great Grand
• •
ko įgyvendinti Medicare, nes našta, kurią jis turės Duke of Lidraania by dr. Jotions“ specialistų patamavi-Į isiskaitvti j dar viena — jo kas trukdė jom<? normaliai
garantuoti balsavimo teisę nešti, yra visų mūsų našta. sepb B. Končius, 211 psl..
mais ir gali išmesti dideles necituotą — Lenino citata, dirbti. Perdaug "glostė“ jas
Inž.
Eugenijus
Bartkus,
visiems piliečiams, žymiai
osl.. kabia kietais viršeliais
sumas laikraščių skiltims ir Teatsiverčia lis Lenino raš- ir Vidaus reikalų ministeri
Alto
pirmininkas,
dr.
Leo

išplėsti
federalinę
pagalbą
"Aš
tikiu,
kad
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šimto
radijo bei televizijos laikui tu (Sočinenija) 1923 laidos ja savo kratomis, ju veikėjų
. $3.00, minkštais $2.00.
"LRkuania land ef be
pirkti. Atseit, viešąją nuo-, xVIII tomo 100-ii puslapi, įtarinėjimais, tardymais ir nas Kriaučeliūnas ir Jonas švietimo reikalams, kova su metų bus sakoma, kad mes
suėmimais.
Tas
trukdė
joms
Jasaitis
su
žmonomis
yra
pavisi
padėjome
mūsų
kraštą
skurdu ir kt. Iš federalinių
monę įtaigoja tie. kurie į- Ten jis ras parašyta:
roes,“ parašė L. Valiukas,
stengia komunikacijos prie-;
normaliai augti.
! kviesti dalyvauti naujai iš- lėšų 5 mil. žmonių buvo jau padaryti teisingesnį visiems, kaine M.7R.
{rinkto Illinois gubernato- paruošti naujiems darbams. o taip pat užtikrinti laisvės
Avrakenbig Lithuania, e
mones apmokėti. Taip yra; "Reikia atsisakyti ideoloVakarų kraštuose, ir tai.'be' mnį7kaibuTfrazeolocibs*! Vėliau su
Pakalka >ui riaus Richa"? £* °*ilvie,in’ Bedarbių skaičius šiuo me palaimą mūsų įpėdiniams. study ©n tbe riša of modern
abejo, tiesioginiai atsiliepia \
.’j teko sueiti į artimesnius san-i auguracijos Mkilmise, ku-; tu esąs tik 8.3%. Švietimo Aš tikiu, sakys, kad mes Lithuanian nationalism by
ir politiniame gyvenime.! visa taJtera P efa ai ir svai_Į tykius, kai jis buvo išrink-; rios bus Springfield. III.
i ir sveikatos reikalams 1964 bent mėginome tai daryti“, Jack J. Stukas, 186 psL, kai
kuris ir tą paprastą darbo dy111381 frazėmis. Mes nuo'tas j Steigiamąjį Seimą ir! Inauguracijos iškilmės tę-1 m. buvo skirta 30 bil. dol., baigė prezidentas Johnso na $5.00.
žmogų domina, jo interesus, tų frazių turėtumeatsisaky-; pradėjo dirbti Paramos ko-; sis visą savaitę*
užbaigo- o dabar jau 68 bil. dol.
POPULAR LITHUANI.
nas savo kalbą, kuri buvo
jo buitį, jo gyvenimo lygį ir ti“.
; operatyve.
i je įvyks iškilmingas inaugupalydėta ilgais plojimais, vi AN RECIPES. paraše Anė
Jis džiaugėsi galįs praneš sam kongresui sustojus.
sąlygas lemia.
1
H. BulračmslM* ‘
1919 m. kovo 9 d. įvyko racijos balius.
Danšvardiena, kaina $240.
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<JrnV>ij)D metini* •usirinkinc
Baltimo- riais gausi, tai ir susirinki^’ Sausio 12 d Bručo svetaĮ. j
re, Md., eilinis siuvėjų uni- mai būna gausūs. Planuoja- nėje susįrjnko Lietuvių Dar- !
jos darbuotojas, daug bend- ma susirinkimuose turėti pa- hininkn Draugijos New Yor
radaibiayęs Keleivy ir ki- skaitų, nes čia yra tam tin- ko kuoįo3 „Jį Ufejausyti
tuose laikraščiuose, sveikas karnų asmenų: adv. M. Sveivaldvbos nranešimo.
ir stiprus laukia savo 81-rių kauskienė, prof. P. A. Švei- ka maltais metais buvo
metų sukakties vasario mė- kauskas, S. Michelsonas. M. n)lvJiktJ
nes}. Musu nuoširdžiausi Michelsomene ir kt.
j ta vnldvbos nirmininkės
linkėjimai, kad mūsų geras "Mūsų organizacijai dide- g,.' Sl>ū(lienė^ P vicepirmibičiulis taip pat gerai jaus- lis nuostolis netekus J. Ja- ninko J. Rimaričiaus, sek
tųsi iki 1970 metų ir tada nuškio, S. Strazdo, P. Ka rotoriaus Šateikos, iždinin
merinių švenčių proga vėl manausko, J. Taurinsko, J. kų S. Briedžio ir Mačio pra
mums praneštų apie save ir Andriukaičio ir O. Gegužie- nešimų paaiškėjo, kad LDD
kitus geros valios lietuvius, nės, — nelaboji mirtis juos praeitieji metai buvo sėk
šį kartą Zigmas pats ne- išplėšė iš mūsų tarpo.“
mingi. LDD nariai per tuos
rašo, bet diktuoja savo sek- Prieš keletą mėnesių metus turėjo progą išklauretorei dukrai Olgai, kurios Brooklyno kuopa padarė. svti kelet0 nmtetfuų pi aneJau metų metai skelbiam,
rašysena yra stebėtinai gra- dar vieną neapgalvotą nu-.ši
sus;iaukė penkių na.
kad,
keisdami adresus, pra
Vilkaičių nuotrauka
zi ir aiški. Ji rašo:
tarimą — likviduoti Centro
iž šviesuomenės tarpo. Sydnejaus (Anstralijoje) lietuvių tautiniu šokių grupė. Dainavos salėje atlikusi Jaunatvakario neštumėte ir senąjį adresą,
Be abejo, žinote, kad a. komitetą. Tai jau tikras sa-, tu'žjo (|u 1)aminėjimus savo
vet iki šiol dar nevisi paiso
bu Matuliauskai jau mirę botazas. Kai mirė jau mine-! nariams susilaukusiems ati. programą. Sėdi iš kairės į dešinę J. Biretas, A. Milašaitė, G. Auglys, D. Genytė, M. Barzdienė ir mūsų prašymo. Neturėdami
(Jiedu buvo žymus vietos ti veikėjai ir New Yorke J.į tinkamo amžius pagerbti, G. Sauka. Stovi ta pačia tvarka A. Zduoba, K. Janavičiūtė, R. Mickus. I. Kviecinskienė, grupės ve -ero adreso, visada rizikuo
lietuvių darbuotojai A.J.). Stilsonaį Kairys ir Bielinis,, ažiai pasisekž margua„ dėja ir mokytoja M. Osinaitė-('ox, muz. A. Plakas, N. Vilkaitis ir M. Biretaitė.
tam pakeisti ne to, kuris praPraeitą mėnesj tragiškai nu- tai ir 7-ji kuopa pradėjo
wlėls ir ;š iigamečio tos
J šo„ nes visada gali būti
rė Petras Glaveckas. Polict- klaidžioti po svetimus uz- draueijos nario y. Kalvelio
berdrapavardžiu. Tokiu at
ja žudikų kol kas dar nesu- kampms ir daro tokius ne- PU«pauk^ poros tūkstančių
veju tenka klausti raštu se
rado Petras Jaras pereitą apgalvotus nutarimus.
įoleri ku,.ie i(1ėli banke į
nojo adreso, kas vėl gaišina
šeštadieni garbingai minėjo
Dr Mykolą. ir Elen. De- einamąją sąskaitą. Gauti
laika ir didina išlaidas.
sav0 a.mį?au? 89-nų metų venjaįf Santa Monica, Cal.,| nuošimčiai eis LDD naudai,
Dalis skaitytojų iš viso
sukaktj. Jis vis dar pajėgus, šiemet nežada pas mus at- tos einamos sąskaitos saviaktyvus ir geros nuotaikos. yykti bet prisiminė> kad jau nirkas bus V. Kalvelis, bet,
nepraneša mums pakeisto
adreso. Tada dažniausiai
V. Luiza priverstas pasi- a^j0 mūSų edė juos aplan- jam mii-us. tie pinigai ski
traukė is siuvėjų unijos de- kytL Jiedu džiaugiasi> kad riami jo laidotuvėms ir jo
mums patarnauja paštas,
bet už tai ima iš mūsų po 10
legato pareigų.
. . jų kolonija sparčiai auga. pelenams į Taurines KapiVisi suminėtieji lietuviai vis daugiau lietuvių apsigy-l nes Chicagoje pergabenti,
centų už kiekvieną tokį pra
buvo, o kurie tebėra gyvi, vena toj Ramiojo vandeny-! (Testamentu numatytas jo
nešimą. Tokiu pašto laiškų
yra geros valios lietuviai ir no pakrantėje ir jau konku-! kūnas sudeginti),
gaunam vidutiniškai po du
pagal savo sugebėjimus dir moja su kitomis vietovėmis, i LDD nario dr. J. Stuko
kasdien, kas sudaro 1 dol.
bo arba dirba visų lietuvių
t
išlaidų
per savaite, arba 52
Malonu girdėti, kad vis' motinai mirus, nutarta jo
labui..
į dol. per metus. Taigi 10 predaugiau brolių ir sesių vyks-1 šeimai pareikšti visų LDD
' numeratorių mokesčio.
Natalija
Stilsonienė, iš ta į šiltus kraštus ir ten pa-' narių vardu užuojautą.
Brooklyn. N.Y., rašo. tik ne stoviai įsikuria. Jų tėveliai i Be to. nutarta ir šiais meBet visų labiausiai mus
viską atvirai, nes bijo gauti ir seneliai pakankamai pri- tais suruošti margučių pa
vargina
paraginimai sumo
lupti. Tarp kitko ji teigia: kentėjo žiemą žalčio, o va-' rodėlę.
kėti prenumeratą. Tokių pa
"Klausi, kaip aš manau sąrą karščio Atlanto pajū-‘ Br. Spūdienė žiemos
raginimų
vidutiniškai išsiun
suvesti savo metinę sąžinės ry. vpač Naujojoj Anglijoj! šventes praleido Floridoje.!
čiame apie 50 kas savaitė,
įspū-Į
apyskaitą. Galiu pasakyti pakankamai prakaito išlie-1 Ji pasidalino savo ,r- .
. a t
kurie
kaštuoja 3 dolerius
os
kolegijoje
tiek: esu užimta kasdienine jo avalynės ir audimo pra- džiais. Floridoj yra jau ne- Sita,P <*abar atrodo nevieno universiteto kiemas, čia matome San Francisco valstij
vien pašto ženklam. Pridė
maža Įsikūrusių lietuvių, o Po,icij°s išsklaidomą studentų demonstraciją
ramų ruoša, visuomeninėj monėj bedirbdami,
jus vokus, popierių, neskai
vaikloj, ypač Lietuvių DarJuzį Tamulionytė. Na- taip pat vra ir LDD narių.,
tant darbo, susidaro kiti 3
bininkų Dr-jos 7-je kuopoje, shua, N.H.. švenčių proga pav. — K. Bukaveckas, Bui
dol, arba 312 dol. per meveikia mano šeimos jaunesvydienė, Kriaučiukas. senesWORCESTER, MASS. ,
NEW HAVEN, CONN.
Po programos mokytojas, tus. kurie praryja net 62 su
m nartai. Septintoji kuopa atvi,-uku. Ačiū jai už tai. Bet muju metų socialdemokratų
mokiniai apdovanojo kny- ’ viršum metinių prenumeragyvuoja gerai, tun lesų ir mes ,abiau norėtume eauti veikėju Arminas ir kt. Visi
Mirė J. Šalaviejus
Lietuviikos mokyklos
gomis. plokštelėmis ir vedė-! toriu mokesti. O Keleivio
narių, taip pat ir gerą smar- žjni a je tos ka(iaise buvu. jie gražiai įsikūrę savo nuo
!
ja — dail. L. židonynės pa-j prenumerata ir taip jau lap&rengimac
Sausio 10 d. Vilties ka
ki, valdybą su sena veikėja si (Izūk ivirtovės lietuvi savuose namuose vienas kiveikslu. Gražias padėkos. į,aj pj<ū
pirmininke Brone Spudiene, .
; to nepamiršta, o taip pat iš puose palaidotas Juozas Ža 1969-ji metai pradėti lie- kalbas vedėjai pasakė Vai
/Ao jai padeda nomoc
*
la viejus, kadaise daug vei- tuviškos mokyklos parenginaujas’ sekreto •
$ia proga tenka pastebėA. Jenkins j spaudos seka LDD veiklą. kės komunistu tara« vėliau " ^k°S- m.ok]yklos Paren^- va Vėbraitė ir Aldona Rygerius A. Šateika ir kiti valdy
Nemaža lietuvių gyvena * .
i ^-* -i
mu sausio 4 d. parapijos sa- lyte. Tėvams ir svečiams pa--ti kad dažniausiai raginami
bos nariai.“
Miami, kur jie susimetę į du sand^riSe ?et'
G’ Merkevičiūte.
| tie patys skaitvtojai kiekvieklubu.
Jie
kasmet
pamini
"Kuopos viename susirin
VIENUOLES — UŽ,
ruoju laiku sakęs, kad ir vaizdeli "Kalėdos I ietuvos' Gerosios mamytės —Jad- į
metais, tari net po du
Vasario 16d.. o taip pat su jais
kime buvo pagerbtas kuopos
nusivylęs. Jis paliko liū- KaW‘ P^amofe dalv vvga Kronkaitienė. Teresė
Atr.odc’ n^unk« bflruošia ir kitokių pramogų.
nario Jono Gaidžio sūnus KLEBONAS — PRIEŠ
dinčias žmona Kristina ir K
’ lr^.aF’°?e , y_ Strimaitienė ir Monika Mer tu gavus pirma paraginimą
1 LDD valdvba šiems me- aincias žmoną nrisimą u vavo visa mokykla ir moky- Strimaitiene n .vioniKa .vier
Albinas, grįžęs iš Vietnamo
..
. ,
. ir ateitv
dvi
dukteris:
Rūtą
Carmastojos.
Neapsieita
ir
be
sun-'
kevičienė
—
paruošė
užkanP
3
z
y
metl
la
Ka
r ate ty
Įdomus faktas neseniai tams palikta ta pati.
ir ten pasižymėjęs karo
sekti.
veiksmuose, už tai apdova- paaiškėjo Staten Island. N.
kienę ir Dianą Orbanienę. j kūmų: vaikų susirgimai ge-i džius ir maloniai svečius
notas medaliais. Jo tėvelis! Y., parapinėj mokykloj. Ten
_ —
, * vikuj
iiui, vaisino
Šiaip ar taip, visos išlaivisus dalyvius vaišino ir į-* mokytojauja Šv. PrancišJ. Dvareckas uždarė savo .
dideliu pasiryžimu kliūAMERIKIEČIAI APIE
Fublikos prisirinko dau-; dos vi a bergždžios ir niekam
teikė sūnui dovaną.
{ kaus vienuolės. Tos parapikrautuvę
Į tvs įveiktos. Scenoje, publi-! giau, negu buvo tikėtasi. Y-į nenaudingos, bet mes vieni
PROF. L KONČIŲ
’Liepi man nesivaržyti ir j jos klebonas prel. Cleary
Žinomas vietos veikėjas ^ai sekant, nukirsta , at-Į patingai malonu matyti se-! be skaitytoju pagalbos nePraėjusio gruodžio sek- ir prekybininkas Jonas Dva- nešta. pastatyta ir papuošta nuosius lietuvius ir jų tarpe', sugebam ir nesu^ebėsim ju
viską aprašyti, bet, viską at kaltina tas vienuoles moky
virai rašydama, galiu įpulti tojas, kad jos moko vaikus' madieniniame Waterburio rėčkas uždarė savo gražią !,e^uviška eglutė pačiu mo-'visada labai įvertinančią', bent kiek sumažinti. Todėl
į bėdą. Pats gyveni už jūrių evoliucijos priešingai "su-j (Conn.) dienraščio The Re- krautuvę ir dabar yra pen- kjn’u, ramintais šiaudeliu ir kiekvieną lietuvišką darbą,'didžiausias mūsų prašymas:
marių, už tolimųjų vandenė tvėrimo mokslui“, kaip jį publican priede ištisi keturi sininkas.
! kitokiais papuošalais. Nebu- niekad nepailstančią ir visur
lių, — ne taip lengva Tave aiškina biblija. Kaltinimai puslapiai buvo paskirti iliusmu- vo ne’ rau(!onšvarkio balta- suspėjančią mūsų mielą ir;
L
Malvina Dvareckienė bu1. Keičiant adresus, prapasiekti. O aš čia vietoj ga buvę paskelbti tos parapijos truotam straipsniui apie pro- vo sunkiai susirgusi, gulėjo p!3ukio ii turtingo Kalėdų veiklią kolom*j os ilgametę! nešti ir senąjį adresą;
fesorių Igną Končių ir jo
biuleteny.
liu būti apkulta“.
senio. Dovanas — lietuvis- narę M. Ramanauskienę,
medžio drožinius. Nuotrau-. Šv. Vincento
. ligoninėje. Da- kas krygas bei plokšteles —
še tau, Jurguti, ir devin
2. Pakeitus adresa, pra
Ačiū visiems atsilankiu-l nešti ji ne tik paštui, bet ir
Vienuoles užstojo jų vy- koše parodyti penki prof. L Į "ar KY^osi namie
tinės! Ta mūsų garsioji LD
vaikams dalino gerasis kai siems, ačiū mūsų klebonui'
7-ji kuopa taip toli pažengė, resnybė, kuri sako, kad tos Končiaus kūriniai (vienam*
mo senelis. Vaizdelį scenai kun. A. Zanavičiui už leidi-! mums. ir
Azijos viešnia kankina
kad už atvirumą grasina vienuolės turi mokytojų iš jų paskirtas visas priedo
paruošė Vaiva Vėbraitė. Tė ma visada nemokamai nau-j
ir mus
narius "apkulti“. Tokie da laipsnius, yra kvalifikuotos pirmas puslapis), o straipsvu. seneliu, dėdžių ir tetų dotis pašildyta sale, už skel-; 3. Mokėti prenumeratą,
lykai galimi tiktai reakcinėj profesionalės tiems daly-^n^yje papasakoti tų kūrinių
Hong Kongo influenza vaidmenis atliko variausia b;’"as'’b?uieienv-T «ž šiltus nelaukiant raginimu. Gekams.
kuriuos
dėsto.
Nuo*
autoriaus
ryškieji
biografiRusijoj, o ne laisvoj Ameri
riauria mokėti kiekvienais
daug ką ir čia paguldė j lo- grupe
aiva
e' žodžius mūsų mokyklai,
koj ir juo labiau ne LDD de birželio mėnesio šv. Pran-’jos ferūbžai, susieti su Lie- vą. Ji aplankė ir jūsų korės- Diana Meikeviciute. Aldona
metais vis tuo pačiu laiku.
ęiškaus
ordinas
nutrauksiąs
/
Įuvos^sip^tmtniečio
svarmokratinėj organizacijoj.
pondento namus. Dabar vi- Baraitė, mokytoja Aldona
Reikia pažymėti, kad,
visus
santykius
su
minėta
/biaūsaaiš
ištorjos
posūkiais,
Napoleonas Jonuika, Rossi sėdime namie ir laukiame, Rygelvtė. Rainis Barius, Bridgeporto. ( onn.. lietu-: I.aukiame Jūsų paramos.
mokykla.
(E)
Antanas Rygelis. Linas Lin- viai yra puikus pavyzdys'
lindale, Mass., rašo:
kol ta viešnia pasišalins.
čius. Vaiku darželis, paruoš- mums visiems. .Jie randa lai- ; Keleivio administracija
"Bostone Lietuvių Darbi
tas mok. Rygelvtės, pašoko ko atvežti savo vaikus mūsų
Neįvyko susirinkimas
ninkų Draugija gyvuoja ge
ir padainavo. Mok. Gitos mokyklon, iš jų turime dvi
rai ir veikia sklandžiai. Me
Dėl influenzos neįvyko Merkevičiūtės grupė insce- mokytojas, ir patys tėvai aktiniame susirinkime visapu
sausio 2 d. SLA 57 kuopos nhavo Joneli Tingini, o mo- tyviai dalyvauja mokyklos
siškai apsvarsčius, nutarta
i susirinkimas. Jis atidėtas i- k.vt. Gintarė Ivaškienė savo ruošiamuose parengimuose,
rengti šaunų banketą, o va
.
i •
.
• ki vasario 6 d. 7:30 vai. vak.
sarai atėjus gegužinę kur
grupe paruošė gyvuliuku ir
Įdomu, kuo ir kaip pasiviet°j - ,Lietuvi,» medžiu teatrui. Programą tejsjntų vietiniai?
nors Maine ar New Hampklube. Prašom atsilankyti. pravedė G. Merkevičiūtė,
_
shire miškuose.
Zigmas Gabžys,
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dainas paruošė A. Rygelytė. j

Albina Lipčienė
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Mat. tuo laiku trūko dar LABAI ĮDOMŪS
bininkų. tai už rekomenduo
tą gerą darbininką mokėdaATSIMINIMAI
vo premijas.
Taigi per Keleivi sutikau'
gerą žmogų, kuris man daug j
Atsiminimus visuomet fpadėjo
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
'domu
Dabar noriu parašyti apie
V, skaitvti,
„. v ' tod i siūlome
mūsų gyvenamąją vietovę.
tį sias .mu>4 _ zlnomŲ
į Mes, apsigyvenome-Sifciua r2!*10;*11.’’ £V‘ai paiasytas atIfevvn Estates prie nedidelifc*£irninnn4 knygas
ir švaraus Hemet miestuko,
VERGIJOS
KRYŽKE: apsupto San Jacinto kalnų, LIUOSE, Sibiro kankinės
iš Los Anggeles apie 95 my Stefar.ijcs Rokienės tremties
lios i rytus, šioje apylinkėje atsiminimų atsiminimų I to
yra ir daugiau panašių vie mas, 443 psl., kaina minkš
tų, kur apsigyvena daugiau tais viršeliais $5, kietais $6.
Praėjusių metų gale Lie- Matulis, prof. A. Žukauskas
sia pensininkai ir tokie, ku Viktoras Biržiška, DĖL
tuvoje buvo ypatingai su- ir "mokslu akademijos istorie yra daug keliavę, ieško- MŪSŲ SOSTINĖS, atsimistiprintos pastangos žmo- rijos instituto moksliniai
darni geresnės, ramesnės ir j nimai (1920.1922 m.), 312
nėms Įtikinti, kad bolševiz- bendradarbiai, aukštųjų ma
sveikesnės
gyvenamosios | pslkailia minkiįtais virte.
mas neva visada buvęs "vi- kyklų dėstytojai ir aspiranvietovės. Čia ją suradę, jau iais $2.50, kietais—$3.75.
sos Lietuvos liaudies svajo- tai. visuomenės ir kultūros
nebenori niekur judėti.
nė“. ir kad 1) jau 1918-19 veikėjai, spaudos darbuotoMūsų Parke apie 90 nuo KONTRŽVALGYBA LIE
metais toji "liaudis" buvusi jai. studentai."...
šimčių gyventojų yra pensi TUVOJE, Jono Budrio at
beveik visoj Lietuvoj sukuBetgi, nors ir sunkiai pa
siminimoj, 224 psl., kaina
rusi vadinamąją "tarybų! slepiamais raudonais siūlais šitie trys vyrai išrinkti gal jau liepos mėnesį skristi i mėnuli. Iš kairės Į dešinę Edwinas Aldrinas, ninkai. Kiekviena šeima čia $2.50.
valdžią", kuri tik užsienio į bandoma užsiūti Kremliaus Neilis Armstrongas ir Michaelis Collinsas. Pirmieji du išlips mėnulyje, o trečiasis, skraidydamas įsigyja sklypą žemės, ant
PASKUTINIS POSĖDIS,
kapitalistų pagalba buvusi valdovų ginkluotos interven aplink mėnulį 69 mylių atstume, lauks ju sugrįžimo, kad vėl visi trys kartu galėtu skristi atgal kurios pasistato puošnius
"laikinai sužlugdyta", ir 2) cijos Lietuvdn kaip 1919. į žemę ir čia nusileisti. Apačioje vieta mėnuly, kuri. pagal Apollo Į astronautų padarytas nuo Įvairaus dydžio vadina Juozo Audėno atsiminimai,
mus mobile Homes. namus 227 psl., kaina.......... $4.00
1940 metais vėl neva "pati taip ir 1940 metų, toužsiuvi- traukas, atrodo saugiausia ir tinkamiausia tenai nutūpti.
pagal savo skoni. Juos pa
DU MEDINIAI IR TRYS
Lietuvos liaudis" tą 'kaly r.ėjimo tikslas gali būti ilgai
puošia,
apsodina
žalumyGELEŽINIAI
KRYŽIAI,
bų valdžią" Lietuvoje atkū niui pasiektas, jeigu iš laisnais
arba
išgrindžia
aplinką;
Antano
šūkio
atsiminimai
iš
rusi...
. vės dar uoliau, negu ligšiol,
SOC. INTERNACIONALO
spalvų
akmenimis.
Į
Lietuvos
Nepriklausomybės
Įvairių
Atitinkamai "Istorijai" į nebus primenami kaip tik
Čia yra visokio sporto Įren-j kovu, 376 psi. kaina . .$3.00
sukurti buvo sumobilizuoti j tie faktai, kuriuos istorijos
KONGRESAS
girnų, maudynės, būna ivai-,
į
visi gabesnieji lietuviai ko-! perrašinėtojai yra labiausiai
nu parengimu salese, todeL „ . » , . ,
munistai bei savanoriški ar; Įpareigoti paslėpti.
52 valstybių socialdemo- MOTERYS BŪSIANČIOS
LAISVĖ MOKO
netenka nuobodžiauti.
A. v -a°‘°
v
net
et ir priverstiniai jų sanke-j Šiais 1969 metais sueis 30'kratų partijų atstovai šiais
Mes norėtume, kad čia ir “mimų
IV to.
KONGRESĄ
KUNIGAIS
leiv
?iviai. Jų visų pastangų vai-! metu nuo Maskvos samoks- metais laukiami suvažiuo
,daugiau
. . lietuvių aps.gyven-,
.
mas,
2,2
psl.,
kaina
kietais
j rt,. . ■ ...........
siams patikrinti, Įvertinti Į lo su Hitleriu. Lietuva buvo jant i Angliją, kur Įvyks
Naujienos sausio 11 d. "Laisvė" sausio 14 d. rašo: i tu. Kol kas mes čia esame t
bei galbūt atitinkamai patai-j viena iš to sąmokslo aukų, Soc. Internacionalo kongreI tik dvi šeimos, o netoli, tik; c . f^P^KJ-AUSOPdYBĖS
I
syti gruodžio 26 d. Mokslui ir derybos dėl Lietuvos buvo! sas. Kaip rašo Londono! laidoje praneša:
"Jam (kongresui) pri I už 15 mylių, Sun City jau j SAULĖJ, Mvkoio Vaitkaus
akademijoje Vilniuje buvo'pati begėdiškiausia to są-Į dienraštis Daily Telegraph
^ (1918-1940) V
"Chicago American reli-, klauso didžiausia atsakomy yra bent 8 lietuviu šeimos. atsiminin
sušaukta tam tikra konfe-j mokslo dalis. 1940 metu'sausio 10 d., kongresas Įvyks
tomas,
295
psl., kietais virbė pakeisti šios šalies užsie
rencija, kurioje vyriausias liepcs 23 d. pats J. Paleckis,1 Eastboune. pietų Anglijos ginis redaktorius Stanley ninę politiką, neleisti taip Gi Yucaipoj. nuo čia apie eliais kaina $3.75.
komunistų partijos veikimo tada dar visiškai neprityręs pajūryje, birželio 16-20 die- Pieža rašo, kad kurią dieną savivaliauti išrinktajam pre ' 25 mylios, jau gyvena apie
To paties autoriaus tomas
' 25 lietuviu šeimos.
—tolimoje ateityje — Rymo
Lietuvoje istorikas R. Šar- Kremliaus statytinis Lietu- nomis.
kietais virsenais $3. <5,
zidentui Nixonui, kaip buvo ■ Žinoma, pas mus negali'
maitis pasisakė, kad visos! voj, viešai pašlovino Krem-! Kongrese dalyvaus apie katalikų bažnyčia Įšventin-j leidžiama prezidentui John- ! apsigyventi su vaikais,
minkštais $2.50.
tos pastangos nukreiptos y- liaus i Lietuvą atsiųstą Rau- 200 delegatų. "Įskaitant Če sianti moteris mišioms lai-j sonui“.
taip pat su katėmis ar šune LIETUVA BUDO, Stepo
pač prieš emigracijoje esan donąja armiją už "tarybinės koslovakijos ir kitas egzili- kyti ir pamokslams sakyti,!
no Kairio atsiminimai. 416
liais...
čius lietuvius istorikus, tebe- santvarkos atnešimą“. Da- nes partijas“. Jie diskutuos kaip kad dabar vyrai daro. j
Jeigu būtų šia vietove su- P5--. kaina.................. $2.00
teigiančius, jog, tariant pa bar Kremlius jau yra iparei- Europos vienybę, Įvykių rai- To ypač siekianti šv. Joanos į
KELEIVIS PADĖJO
sidomėjusių. gali rašyti man. TAU, LIETUVA, Stepoties šarmaičio žodžiais, — gojęs ištisą istorijos perra- dą komunistiniuose kraš- tarptautinė sąjunga, turinti;
■ Aš mielai suteiksiu smul- no Kairio, 480 ^sl., kaisavo vyr. būstinę Londone.
GAUTI DARBĄ
”tarybų valdžia buvusi l i šineto jų talką Įrodinėti, kad tuose ir kt.
i
kesniu žinių. Mano adresas: i na ............................ $2.00
Lietuvą atnešta Raudono tada "pati Lietuvos liaudis
DIENOJANT, Kipro Bie
Sumaniau parašyti, kaip’ 500 San Mateo Circle,
Notre Dame universiteto
sios Armijos“ ir nieko nesa atkūrė tarybų
valdžią1
linio,
464 psl., kaina....$2.00
mitinge kalbėjusi Munde- man prieš 25 metus Keleivis, Hemet, Calif. 92343.
KALĖJIMAS
kančius ”apie pačių Lietu Dėl to svarbu dažniau ir,
lein kolegijos prezidentė se pagelbėjo susirasti toki dar
PENKTIEJI METAI, Kipvos darbo žmonių kovą dėl garsiau bent iš tolo primin
Petras Žilinskas
SU KILIMAIS
bą.
kuri
dirbęs
dabar
gau-j
suo
Ann
Ida
Gannon
pasa

ro
Bielinio, 592 puslapiai,
tarvbu valdžios“...
ėti, kaip Lietuvos pagrobi-!
kiusi:
"Yra
didelė
paguoda,!
nu
gerą
pensiją.
kaina .................... $2.00
Tokiems teigimams "su-įnias iš tikrųjų buvo suplaAnglijoje
Full
Suttono
,
X
I
kad
galų
gale
bažnyčia
pra

1940
metais
atvykęs
iš
griauti" šarmaitis, turbūt, nuotas ir suorganizuotas.1 naujame kalėjime, kuris bus
ATSIMINIMAI IR MINdeda svarstyti moterų rolę Argentinos, dirbau Įvairius
remdamasis archyvuose rasLabai svarbu yra apie
;TYS, Kazio Griniaus, I toĮmas, 300 psl., kaina ...... $2.
tais užsiminimais apie 1918-1 tai kalbeli dažnai ir damai kalinių kambariai bus iš_ bažnyčioje. Tam kliūtys bu darbus, bet, dar neturėda
vo
daromos
socialiniais
ir
is

mas
pilietybės,
karo
pramo

Įsigykite ką tik gautas Į-1 ATSIMINIMAI IR MIN19 metais iš Rusijos Lietu- ypač todėl, kad viešai sako- klntl
an£rai uuzžkloti- kilimais
kilimais, ilangai
von atklydusių agitatorių Į- ma tiesa, pasirodo. įstengia; dengti užuolaidomis, nebus toriniais veiksniais, o ne re nėje darbo gauti negalėjau. domias knygas:
įTYS,
dr. Kazio Griniau*,
1944 m. pradžioje laiškane
vairius bandymus "skelbti net n pi o labai saugomas juose virbų, lovų uždanga- liginiais pagrindais“.
šys per apsirikimą paliko
Draugas
don Canyllo, ! 11 tomas. 336 psl. kaina $5.
revoliuciją", tvirtino, kad uztvaras, net ir į Lietuvą jaj bus pagaj kalinio skoni,
Tradicinis biblinis nusi mano pašto dėžutėje Kelei Įdomūs klebono ir vietinės! VYSKUPO P. BŪČIO
"tarybų valdžia“ veikusi prasiveržti.
:
statymas
prieš moteris ran vi, skirtą kaimynystėje už komunistų partijos sekreto-j ATSIMINIMAI, I tomas,
(I) net Kaune. Kalvarijoje, ‘ luo sumetimu Vyriausias!, Architektas kalėjimo ceKazlų Rūdoje "ir kitose Lie Lietuvos Išlaisvinimo Ko-!Ies lr « baldus suprojekta- damas tik Povilo viename 4 blokų gyvenančiai nuošir riaus pasikalbėjimai, 216 j 320 psl., kaina $3.50, II todžiai žemaičių Milvydų šei psl., kaina $3.
j mas 282 psl.. kaina $3.50.
tuvos vietose, kur Raudono mitetas artimiausiu metu j v0 Paslta‘ S’ su Šimtais kali- laiške, kur jis rašė:
mai.
ji Armija 1919 metais iš vi pateiks per Eitos Informa-Į ni^‘
Auksiniai rageliai, Piano’
SIAUBINGOS DIENOS,
"Kaip visose šventųjų
Aš jų dar nepažinojau ir Naujokaičio eilėraščiai, 641 1944 1S50 metų atsiminiso nėra buvusi“ (Tiesa, ei jas eilę prisimintinų doku-į
* *
bažnyčiose, moterys bažny; nebuvau sutikęs. Todėl man
1968 m. gruodžio 27).
mentų tekstų bei ištraukų,;
! mai.
parašė Juozas Kapačioje turi tylėti. Kadangi! bUVo gera proga nunešti psl., kaina $2.
rodančių,
kaip
ir
koks
prieš
Pats šarmaitis toki "fak
Ošiančios pušys, HalinosMinskas, 2<3 pusk kaina $3.
Keleivį ir
Danų ekspertai padarė iš joms nėra leista kalbėti., beti jiems paklydusi
tą" Įvertino, kaip "nereika 30 metų buvo sudarytas są- vadą: raudona spalva —pa turi klausyti, kaip net Įsta- į su jajs susipažinti,
Didžiulytės - Mošinskienės GYVENIMO VINGIAIS,
laujanti netgi istoriko ar po-> mokslas dėl Lietuvos tarp!
e - -•
- -i
17 trumpų vaizdelių - apy- dr. P. Kalvaitytės-Karvelieti saugiausia. Automašina, tvmas sako. Jei kas yra, ką'
litiko komentarų". Iš tikrųjų . Maskvos ir Berlyno diktato- dažyta raudona spalva, aiš jos non žinoti, tegul jos
i
*
j
apie darbus; Aš pasisakiau, braižų, 176 psl., kaina $2.50. |nė*, 360 psl., kaina . .$3.50.
įr be komentarų aišku, kad nų.
kiai matyti fone, todėl šo klausia savo vyrų“. (I Cor.
kad dirbu šaldytuvų-ledau- Prisikėlimas, romanas, pa KĄ iAUMĖS LĖMĖ
Kaune ii- visur kitur, kur dar
Kremliaus valdovų galios feriams atrodo, kad ji yra 14:34-35).
nių gamyboj. Įmonė turėjo rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai (apie Salomėją Nėrį), Pet«
nebuvo išlinkę raudonar nepasiektose šalyse tie do arčiau ir važiuoja greičiau,
Jei bažnyčios tą Povilo didelių užsakymų .Amerikos na kietais viršeliais $3.75, •onėlčs Orintaitės, 234 psl.,
miečiai, veikė Lietuvos val kumentai seniai nebe pa negu iš tikrųjų. Vadinasi,
kaina .............................$3.
džia, ir ten neveikė jokia slaptis, nors daug kur ir čia tokia mašina pastebima žy antifeminizmą praktikuotų, kariuomenei, kuri kovojo minkštais $2.50.
kita valdžia, — nebent "val tebėra svarbu juos nuolat miai anksčiau. Pavojingiau tuomet moteris neturėtų tei- Pac(tico salose, bet, tas saNužemintųjų generacija,
PALIK AŠARAS MASK
sės nei bažnyčioje giedoti.!Ias užėmus’užsakymai buvo egzilio pasaulėjautos eski VOJE, Barboroj Armoniedžios veikimu“ būtų laikomi priminti. Bet svarbiausia, sia spalva yra juoda.
net bažnyčioje tuokiantis at-! atšaukti. ir daug darbininkų zai. parašė Vytautas Kavo nės. 253 psl., kaina .... $3.
ne tiek gausių, kiek preten- kad apie juos išgirstų ypač
buvo atleista. Kiekvieną lis, 77 psl., kaina $2.
zingų agitatorių paskiri šen Lietuvoj, kur jie ligi šiol tesakyti: "Taip “ r
SIAURUOJU TAKELIU,
dieną galėjau ir aš būti at
ar ten pareiškimai. Lietuvos bėra slepiami. Tesusimąsto
Varpas nr. 8, 206 psl., kai K. B. Kriaučiūno. 17S psl.,
Jėzuitas teologas kun. leistas.
valdžia iki tų pačių metų apie juos ir tie akademikai,
kaina ............................ $2.
Pagerbta* J. Lingi*
P. Milvydas pasisakė, kad na $2.50.
Jean Danielou. Katalikų in
vasaros pabaigos sugebėjo profesoriai bei studentai,
ATSIMINIMAI
APIE
išstumti raudonarmiečius ir kurie apsiima ar kuriems
Gruodžio 30 d. Vilniuje stituto Paryžiuje dekanas, dirbąs kaip mašinistas karo
Aidas tarp dangoraižių,
iš visos Lietuvos. O kur neli tenka nemaloni pareiga Įro buvo viešai pagerbtas Juo pagarsėjęs Qumran uolose pramonėj. Jis pažadėjo ir romanas, parašė D. Nendrė, JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
ko raudonarmiečių, ten ne dinėti. kad vadinamoji "ta zas Lingis. dabar "Lietuvos“ prie Negyvosios jūros rastų mane ten parekomenduoti, 365 psl., kaina $5.
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
liko ir jokios "tarybų val rybų valdžia“ ne ant rusų vardu vadinamo (muziko J. Esenu šventraščių studijo- ir per ji, kad ir tik su pirkaina ............................$1.
Asmenų, dievybių ir did
džios". kurios, neskaitant iš kompartijos pasiųstų tankų Švedo išugdyto) ansamblio mis, neseniai Chicagoje pa-'mais pilietybės popieriais,
NEPRIKLAUSOMĄ LIERusijos atsiųstų raudonar Į Lietuvą atvežta.
choreografas - baletmeiste reiškė, kad niekas kita, tik! tuoj buvau priimtas. O kai vyrių VARDYNAS, surinko TUVĄ ATSTATANT, Ra
(Elta)
ris. Jam tą dieną suėjo 50 tradicija trukdo moterims išdirbau 30 dienų, jau be Anis Rūkas, 89 psl., kaina polo Skipičio, 440 puslapių,
miečių, Lietuvoje niekas
būti kunigais. "Šiandien aš didesnės priežasties to dar- $3.00.
i,i»g.
metų amžiaus.
negynė. O tačiau R. Šarmai-!
kaina .............................$5.
J. Lingis Įstojo Į ansamb nematau jokio sociologinio, bo nebūčiau galėjęs paliktis apie tą neva be rusų dur-Į
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI.
NEPRIKLAUSOMA LIE
lį 1941 metais, kaip vienas sunkumo moterims būti ku- ti. Vėliau kartą Milvydas
J. Paleckiui 70 metu
tuvų paramos "tarybų vai-'
TUVA,
R. Skipičio atsimi
nigais.
nei matau kokių
džios veikimą“ kalbėjo po'
, iš šokėjų. Nuo 1946 metų jis!
---- ------------------, te- mane paklausė, kaip man kaip juos pramatyti ir jų iš
mokslų akademijos skrais-' Sausio 22 d. sukako 70!to ansamblio baletmeisteris. 1 ologinių prieštaravimų“, pa- tas darbas patinka? As pa vengti. Parašė med. dr. Me- nimų II tomas, 476 psl., kai
nard M. Gertler. šiais lai na $7.00.
kais. kada širdies susirgimai DANGUS DEBESYSE,—
' taip paplitę, ši knyga visiem 1918-1919 m. išgyvenimai,
kaip kokie nors pradinių dentu“. o nuo 1966 m. ji pa- darbą, kaip Švedas tautinių rys pataptų kunigais, jos ne- ir dirbk, nes aš tave parda- reikalinga. Kaina...... $375.1 parašė Juozą* Švaistas, 325
Knyga gaunama ir Kelei-į psl., kaina minkštais virsemokyklų "pionieriai“. Ten sodino Į Tautybių Tarybos instrumentų gaivinimu.
j trukus Įsigeistų būti yysku- viau kapitalistams ir už tavio
administracijoje.
į liais $2.50, kietais $3.75.
buvo, pavvz^Jžii.ii. prof. J. pirmininko kėdę•
(E) j pais ar net popiežiumi!“
vo kailį gavau $30 .

Kas atnešė j UėBff— >
„tarybų valdžią“?

Kas kitur rašoma

Ką tik gavome:

ttivis, SO. BOSTON
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Pmlapli penk&a

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)
PROSTITUCIJOS "INTERNACIONALAS“

Guntheris rašo. kad būnant jam arabų gyvenamame
Maroke, kurį tada globojo prancūzai. Kasablankos mies
te buvo apie 11,000 įsiregistravusių prostitučių, o kiek jų
puvo neregistruotų, tai galima tiktai spėti.
!
Įstodamos į prostitucijos namus, merginos padaran- '
t-ios šešių mėnesių sutartį, kad per tą laikotarpi iš tų na-1
jr.ų nepasitrauks. Po šešių mėnesių galinčios pasilikti ir Į
toliau, jei nori. Tačiau užsidirbusios čia kiek pinigų, mer- •
ginos grįžtančios į kalnus ir ištekančios už vyrų. Arabuo- •
Še moterų labai stinga, nes turtingesni arabai laiko bare- JAV sunkusis tankas Karlsruhe. Vakaru Vokietijoje, pakrautas reikmenimis pasiruošęs vykti
muose po kelioliką ir po keliasdešimt merginų. Ir dėl tos manevrus netoli Čekoslovakijos sienos. Į tuos manevrus iš JAV’ nuvežta 13,000 karių.
priežasties pas arabus labai paplitusi prostitucija ir homo- ----=—- 1
----------- -- - — ----- 1
■—- =
seksualizmas, kur jauni ir neturtingi vyrai tenkina savo,
geiduliu.

|

...

.

-

.

Kasablankos miestas dabar turi apie 1,000,000 gy-!
ventojų didelis jūrų uostas, ir Maroku! jis reiškia beveik „azest, ir pajūriais nu0 neatmenamų laiku. Kada jie tetą paų, ką New Tortas Amerikai.
nai atsirado> niekas tikraj nežin0
Prostitucija tenai vra legalizuota "profesija“, ir joje
dalyvauja visokio amžiaus ir įvairių tautybių moterys:
Septintame šimtmetyje Mahometas arabus suvienijo,
galima sakvti, kad tai tikras "internacionalas".
,ir ižau«° stiPri ™ imperija, kurios sostinė iš pradžių buvo
Kadangi ši "profesija" yra tokia gausi, tai ir tanku- j“™ paskui perkelta į Damask«> ° dar vžliau ~ >
rencija didelė. Laisvos , neregistruotos merginos vaikšat
Asmenų, dievybių ir did
čioja miesto gatvėmis ir siūlosi jauniems vyrams už 15
Bet Arabijon pradėjo veržtis turkai ir užėmė didesnę
vyrių VARDYNAS, paruošė
centų. Vienos jų visai jaunos, laibutės, kitos gi jau su- jos dalį
Anis Rūkas, 89 puslapiai,
brendusios, nebejaunos ir kūningos
.
.
_ •
Aštuonioliktame šimtmetyje Arabija buvo suskal- kaina $3.00.
MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
Dėl šitokio palaido lyčių santykiav imo, Guntheris spė- Qyta į keletą, savarankiškų dalių. Šiandien arabai yra išSTASYS MICHELSONAS
Du mediniai ir trys geleži
65 nuošimčiai arabų vaiRscioja
vaikščioja su venerinėmis
—
ja. apie bo
sibarstę beveik po visą Mažąją Aziją ir Afriką.*Jie yra
ligomis.
j
semitų rasės žmonės ir apima visas semitų kiltis, išskyrus niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš
Bet Pietų Afrikos Respublikoj, kurią nuo 1652 metų tik žydus, kurie taip pat priklauso semitų rasei.
nepriklausomybės kovų, 376
— Maiki, ar tu nežinai, ka tau užfundytų. jeigu tu valdo olandai, nors gyventojų daugumą sudaro negrai,
psl.,
kaina $3.00.
Nors
arabai
žydų
nekenčia
ir,
jei
galėtų,
juos
išnai

kur galėtume gauti negyvą galėtum jam nurodyti tokį prostitucijos klausimas yra sutvarkytas griežčiau. Tenai
indijoną?
. pleisą, kur medinių indijo- 1950 metais buvo parlamento išleistas "moralės įstaty kintų. bet vis dėlto kaikurie dalykai juos jungia, nors
Per giedrą į audrą, Myko
— Pirmiausia noriu pašte* nų galima gauti
mas“, kuriuo griežtai draudžiamos mišrios vedybos ir taip daugiau yra tokių, kurie juos skiria. Pavyzdžiui:
lo
Vaitkaus 1909-1918 m.
bieti. tėve, kad nesakytum 1 — Jis pats turėtų paiešArabai
nevalgo
kiaulienos,
kaip
ir
žydai,
ir
jie
rašo,
atsiminimų IV tomas, 272
"indijoną“. Sakyk: indėną.' koti "džionkšapėse*“. Bet pat smarkiai draudžiama europiečiams santykiauti su
psl., kaina kietais viršeliais
juodveidžių
prostitutėmis.
Savo
tarpe
baltieji
gali
daryti,
kaip
ir
žydai
—
iš
dešinės
į
kairę,
tačiau
arabų
rašmenys
— Bet lietuvis indijoną1 dabar jie brangūs, tėve.
novelės, 156 psl., kaina kie
kas jiems patinka, bet jeigu baltveidis nueis pas juodvei- kitokie
vadina tik indijonu, o ne in-į — Kodėl jie brangūs?
mais viršeliais $2.50, .
dėnu.
į — Todėl, kad nedaug jų dę, tai bus kriminalinis ir sunkiai baudžiamas nusikal-'
Jų šventės tačiau nevienodos. Žydai savo šabą šven— Taip vadindavo se-:yra išlikę ir kolektoriai ieš- timas. Įstatymo tikslas — apsaugoti baltąją rasę nuo užsi-^ šeštadicniais „ arabai _ penktadieniais.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio
niau, tėve, bet dabar mūsų i ko jų pirkti. Kas tokią figū- Krėtimo negrų ligomis.
,
53.75.
Žydų, arba izraelitų, tikybos autoritetas yra Maižius
bendrinėj kalboj sakoma: Į rą dar turi, tas brangiai už
NULAUŽTA ŠAKA, triKAS YRA ARABAI?
° a,abl! “ Mahometas'
ją prašo.
indėnas, arba amerindas.
jų vaizdelių pynė. parašė
— Kad tik būtų galima
— Tai jau čia gal dypukų
i
žydai savo šventraščiu laiko Talmudą, o arabai — Stasė Varagaitė-Petersonieišmislytas
dzyvuliongos, rasti, aš mislinu, kad už tą
nė, 81 psl., kaina $2.
Kai kalbame apie arabus, skaitytojas gali norėti pla-į Koraną.
indijoną Zacirka nesigailė
Maiki.
tesnių apie juos žinių: kas jie tokie, iš kur jie ir tt
— Tai nėra dypukų "iš- tų ir 20 dolerių.
Arabų dievas yra AHachas, o žydų—Jehova (Jahve).
ANTANAS SMETONA
Arabų tėvynė yra Arabija. Tai apie 1,200,000 ket
— Ar žinai, tėve, kad ko
mislas“, tėve, ir nėra joks
Tačiau arabų krikšto apeigos yra panašios žydų ritu iR JO VEIKLA. Parašė J.
"dzivuliongas“. Amerindas lektoriai dabar siūlo už tuos virtainių mylių plotas pietvakariniame Azijos kampe, ku
Augustaitis, 154 psl., kai
reiškia Amerikos indą. arba indėnus nuo 500 iki 3,500 lis yra žinomas kaip Arabijos pusiausalis. nes iš trijų pu alui : ir vieni, ir kiti savo naujagimius apipiausto.
na $1.50.
dolerių? Kuo tas kūrinys se sių yra apsuptas jūių. Didesnė krašto dalis yra dykuma,
Amerikos indėną.
Afrikoje gyvena visų arabų apie trečdalis. Jų yra te
— Tas žodis man nepa nesnis, kuo geresnio skulp smėlynai, tik kur ne kur pasitaiko vandeningų vietų, oazė nai apie 280 įvairių kilčių. Kai per Antrąjį pasalinį karą LIETUVIAIS ESAME MES
tinka, Maiki. Tegul jau bus toriaus jis padarytas ir kuo mis vadinamų. Nėra nei girių, nei upių. Arabai gyvena anglai negalėjo įveikti vokiečių, tai Amerika iškėlė tenai GIMĘ, lietuvių dainynas,
100 dainų su gaidom dai
indėnas, tik ne amerindas. geresniam stovy, — nenudė
ir
savų
kareivių,
todėl
amerikiečiams
buvo
paruoštas
ara

— Bet pasakyk, kam tė vėtas perdaug, neapdaužy
navimui ir pianinui, suda
bams pažinti vadovėlis: "Vogue‘s Book of Etiąuette“.
rė Juozas Žilevičius, kai
vui reikalingas negyvas in tas. — tuo aukštesnė jo kai
Kad
amerikiečiai
tenai
nenusikalstų
arabų
papročiams
na. Taigi už 20 dolerių Za
na $4.50.
dėnas?
— Zacirka nori tokį nusi cirka dabar indėno nenu jus, ir kartu jis parodo anų Bet tabako rūkymas Euro- tas vadovėlis aiškina:
laikų Amerikos folklorą.
poje prasidėjo tik po to, kai
ŠVENTADIENIS Už MIES
pirkti. tik nežino, kur gau pirks.
1. Arabai kumščiais nesimuša.
—
O
kas
yra
folkloras?
anglas
tyrinėtojas
Sir
WalTO, Mariaus Katiliškio 17
— Ar tai seniau jie buvo
ti. todėl liepė man tave pa
—
Tokiu
vardu
mes
vater
Raleigh
pagarsėjo
kaip
2.
Kai
arabui
reikia
nusišlapinti,
jis
pritupia.
novelių, kaina $5.00.
klausti.
— > jį pigesni, jeigu sakai, kad
dinam liaudies meną, tėve. cigarų rūkytojas. Sakoma,
— O ką jis darys su ne dabar už tiek nenupirks?
3. Sveikindamasis su arabu, niekad jo rankos ne ANGLŲ KALBOS GRA
— Seniau, tėve. 19-tojo Pavyzdžiui, Lietuvos mote- kad tabako jis parsivežęs spausk ir nekratyk.
gyvu indėnu?
MATIKA, 215 psl., kieti vir
— Jis nori toki pastatyti šimtmečio pabaigoje, kada rys mėgsta puoštis raštuo- Anglijon tiesiai iš Ameritais
drabužiais.
Tautiniuokos.
Iš
pradžios
anglai
tabašeliai, kaina............. $3.50
prie savo saliūno. Sako. gal tos figūros Amerikoje buvc
4. Arabai labai susijaudina pamatę kraują.
daugiau kostiumerių užeis. labai madoje, geri medžic se pobūviuose jos ir Ameri- ką vadino "Indian vveed“—
5. Arabai nevalgo kiaulienos.
NEPRIKLAUSOMOS LIE
Žinai, seniau tokius balvo- raižytojai gaudavo už jas koje tokiais dėvi. Tai yra indiška žole. Ir kai tabakas
nr
TUVOS PINIGAI, Jono K.
nus laikydavo prie savo du nuo $400 iki $700. Buvo ii liaudies menas, arba folklo- įėjo tenai madon, tai jo pai
6. Niekad nesiūlyk arabui išsigerti. Jo tikyba svaiga
Kario, 225 psl., kaina $5.
< i davėjai pradėjo statyt prie
rų cigarų storai, ir rūkoriai pigesnių. Prastesnio meistre ras.
lūs
draudžia.
— O kodėl Lietuvoje ne- savo durų juodveidžio tipą.
iš tolo matydavo, kur par išdrožtą suaugusio indėne
KAŠTAI — STRAIPSNIAI,
buvo
tokių indijonu? Juk ant kurio galvos būdavo vai7. Eidamas pas arabus, niekad nesivesk šuns. Jų ATSIMINIMAI, parašė Juo
duodami cigarai.
pavidalą būdavo galima
Dabar supratau, kad tė gauti už 100 dolerių. Bet ta; mūsų bajorai taip pat rūky- nikas iš tabako lapų ir toks religiniu požiūriu, šuo yra toks pat biaurus sutvėrimas
zas Liūdžius, 246 pusla
J pat sijonėlis. Tokią figūrą kaip ir kiaulė.
vas kalbi apie medinį indė jau nebuvo tobulo darbo iš davo cigarus, ar ne?
piai, kaina......... $3.00.
—Gal dėl to, tėve. kad i anglai vadindavo "Virginą.
vaizda.
8. Jeigu eisi į arabų moską (bažnyčią), tai prie durį
Amerikos lietuvių politika,
— Jes, Maiki. apie medi
— Tai kokiems galams tabakas atėjo Lietuvon ne nian“. nes tabakas būdavo
nusiauk
kojas.
atvežamas
iš
Virginijoš
tiesiai
iš
Amerikos,
bet
iš
nį. Ale kur tokie prapuolė? tie kūle... kūle...
parašė d r. K. Šidlauskas, įNejaugi juos sudegino?
— Ar nori pasakyti: ko tų, kurie jau buvo parsive Sekdami Anglijos pavyz
9. Niekad neik greta arabų moteriškės ir niekad ne vadas dr P. Grigaičio, kai
džiu,
Amerikos
cigarų
par

žę
jo
į
Europą.
Apie
amerin— Senovė praeina, tėve. lektoriai?
na $1.50.
pakelk šydo, kuriuo yra pridengtas jos veidas.
Mediniai indėnai taip pat i — Jes. Kokiems galams dus Lietuvoje žmonės dar davėjai pradėjo vaitoti to
LAUMIŲ JUOSTA, Bro
kiam tikslui indėno tipą, ku10. Niekad neraikyk peiliu arabų duonos; sutrupink
senovės dalvkai. Šiandien jie tuos balvonus dabar per- nieko nežinojo.
niaus Railos akimirksnių
— Ar tai tabakas yra A-) ris taip pat būdavo papuoš- ją savo pirštais, kaip daro žydai.
jie jau nebetinka: kliudytų) ka?
krorikų I dalis, straipsnių
1 tas dirbtiniais tabako lapais.
žmonėms laisvai šaligatviais
— Perka juos senovei pri merikos išradimas?
Du
blogiausi
arabų
papročiai,
sako
Guntheris,
tai
jų
rinkinys, 348 psl-, kaina —
— Ne, tėve. ne Amerikos Yra apskaičiuota, kad 189(
vaikščioti. Išnyko jau ir ci siminti. Kadangi praeitis
žiaurumas
ir
homoseksualizmas,
nors
pastarąjį
galima
$3.00.
garų parduotuvės, kurias negrįžta, tai yra žmonių, ku "išradimas“, bet Amerikos metais Amerikoje tokių inmediniai indėnai reklamuo lie nori žinoti, kaip ji atro augalas. Kol Amerika nebu- dėnų buvo apie 75,000. teisinti tuo. kad jų aukštesnysis luomas savo haremuose
Gyvulių ūkis, George Ordavo.'
dė. O tai sužinoti galima vo atrasta. Europa tabako Šiandien jie jau nemadoje, laiko daug moterų ir beturčiams "dailiosios lyties“ nepa wel bolševikinės santvarkos
I tačiau manoma, kad jų yra kanka. Kalta esanti ir arabų religija, kuri reikalauja, kad satyra, 71 psl., kaina $1.00.
— Tai tu rokuoji, kad tik iš jos liekanų. Tuo tiks nežinojo.
—
O
kaip
jis
pateko
Eulikusių dar apie 3.000. Ko- merginos veidas būtų pridengtas šydu. ir vyrui draudžia
Zacirkai jau nėra vilties lu ir muziejai statomi. Te
ropon?
į
lektoriai juos supirkinėja, ma prie jos gretintis. Tokie dalvkai, kaip europiečių va ŽVILGSNIS I PRAEITI,
gauti tokį padarą?
nai pamatysi senovės dra
Pasiekęs Ameriką 1492 kajp praeities paminklus.. karuškos, šokiai, flirtai, pas arabus ne madoje. Todėl K- Žuko, 476 psl., kai
— Aš manau, kad senie- bužiu. irankiu ir menišku
nų parduotuvėse jis dar ga-, dalykų. Iš to mes spren- metais. Kolumbas pirmuti
beturčiai, kurie neturi haremų, tenkina savo geidulius na ................................. $5
nis
pamatė
indėnus
rūkant
—
Nu,
tai
aš,
Maiki.
da

lėtų tokį aptikti, tik abejo-1 džiam. kokiu keliu ėjo mūtokiais būdais, kurie pas mus laikomi nemorališkais ir
Rene Rasa. MEILĖ TRIju, ar tai būtų tinkamas vi-Įsų civilizacija ir kultūra, susuktus tabako lapus. Ma- bar galėsiu Zacirkai paša- draudžiami įstatymais. Iš to betgi nereikia spręsti, kad KAMPY, 219 psl. kaina $3.
lioklis jo įstaigai. Indėnai1 Tokios prasmės turi ir me- noma, kad tabako dūmais'kyti, kad medinių indijonu aiabai vra laukiniai žmonės. Jie turi labai įdomią istoriją
.
. .
.
• .
. , . . , ,, tik rūkalus garsindavo, prie dinis indėnas. Jis parodo, jie gindavosi nuo uodų. Eu- Amerikoje dar galima rasti.
ropon
tų
lapų
parvežė
ispa-'
Tegul
jis
paieško.
O
dabar
ir
kultūringą
praeit),
ypač
Egipte,
apie
kun jau kalbėjom
saliūnų tokių nestatydavo
kokiu būdu tada cigarų parI
(Bus daugiau I
— Vistiek, Maiki, Zacir- davėjai pritraukdavo pirkę- nas Francisco Fernandez.' gudbai!

Ar skaitei

šias knygas?

1
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Poslapis Saitai

kėlė ir vis plačiau plito Liej tuvos miestuose ir inteligen
tijoje. O lietuviškus liaudies
šokius anais laikais bene la
biausiai populiarino gimna
zijų tautinių šokių giupės.

Teises patarimai
Advokatė M. ėvetkamkiouė uutlka

kyli j Keleivio skaitytoj* klausima
rt&ąJdF T** khuaiuui turi Mti bendra

Dabar užsienio lietuviuo
se tautiniai šokiai yra viena
gy\ iausių jaunimo veiklos
apraiškų. Nerasime ,turbūt,
pasaulyje bent kiek gauses
nės lietuvių kolonijos, ku’ lies jaunimas nebūtų susiI būręs į tautinių šokių grupę.
Kaikur lietuvių kilmės jau
nuoliai lietuviškai vos besu
pranta, bet lietuviškus tau
tinius šokius šoka su dideliu
malonumu ir noru. O Chicagoje buvusios masinės tau
tinių šokių šventės parodė
kad ir visuomenė į tautinius
šokius žiūri su malonumu
Vadinasi, tautiniai šokiai
svetur šiandieną ne tik tęsia
lietuvių liaudies meno tra
dicijas. bet tuo pačiu yra ii
itin veiksminga priemonė
lietuviškam jaunimui išlai
kyti lietuviškame būiyje.

K. BALTRUKON1S

Mamos kepsnys
Jis buvo miško eigulys. Po revoliucijos jau tų parei
gų nėjo. Nebuvo ir pajamų. Jei kas ir turėjo koki rublį,
mažai galėjo juo pasinaudoti. Gyveno jis iš tėvo pavel
dėtoje trobelėje. Po vienu šiaudiniu stogu buvo vieno
kambario gryčiutė, tvartelis ir lentų sukalta malkinė. Gry
čioje spoksojo tik vienas mažytis langelis. Viduryje gy
venamos patalpos stūkso virimo židinys, sujungtas su
plytų krosnele, ant kurios galima buvo atsigulti. Prie ži
dinio, glaudžiai prisiglaudusi ir jau kiek pakrypusi, niūk
so krosnis duonai kepti. Jo didelė anga. kaip pasenusio sli
bino gerklė, bylojo, kad jau seniai seniai ten kepė duo
nos kepaliukai ant šviežių kopūstų lapų. Viename kampe
stovėjo lova, paties Seriožos padalyta iš neobliuotų lent
galių. Jos kojas jis nutašė iš plonų jaunų pušaičių. Panaši
kita lovelė buvo prisiglaudusi kitame kampe prie pat
kepamos krosnies. Pirmosios viršus padengtas senos ru
dos vatos kaldra, o antroje buvo vištinių plunksnų sun
kūs patalai. Po jais susirangiusios miegodavo mergaitės.
Prie langelio ant sukryžiuotų nutašytų kojų buvo uždėtas
platus lentgalis. Tai šeimos stalas. Palubėje — mažutė
lentynukė. Ant jos matyti voratinkliais apaugusi žibalinė
lempa. Prie durų — mediniu dugnu uždengtas aprūdijęs
kibiras. Jį naudojo visa šeima naktį, o dieną mergaitės,
kai lauke būdavo labai šalta. Prie židinio ant sienos pri
kalta lentyna. Ten matyti pora medinių šaukštų, du dube-;
nėliai ir medinis samtis. Ant židinio skylės juodas ketaus
puodas. Jo vidus taip pat juodas, kaip ir paviršius. Virš ■
Seriožos lovos pakabinta šiek tiek drabužių. Viduryje'
aslos kaladė. Joje įkištas pagalys, lazda. Viršuje tos laz
dos sulenktas metalinio lanko gabalas. Į jį įkišama balana,
kuri tuo laiku buvo vienintelė įmanoma priemonė trobe-1
lės vidui apšviesti nakties metu.
Pašiūrėje (malkinėje) prikrauta šakalių, suskaldytų
kelmų ir eglėšakių. Tvartelyje laikė paršiuką ir karvutę.Aplinkui sukinėjosi keletas vištelių. Žemės teturėjo tik
pusę hektaro. Jos užteko bulvėms pasisodinti ir daržovėms užsiauginti.
!
Karo metu ir tuoj po revoliucijos atėjo sunkūs laikai.'
Suvalgė savo karvutę, neliko nė kvapo iš paršiuko, ne-'
kvaksėjo vištelės. Badas, vargas siautė visur. Algos taip •
pat niekas nemokėjo. Neaugo bulvės, nežaliavo daržovės. ‘
Jei buvo sėklai kas palikta, teko ir tas suvalgyti.
Praėjo žalioji vasara su skaniomis avietėmis, pasi
baigė šlapias ir šiurpus ruduo, jokių gėiybių nepalikęs.
Gruodžio mėnesio debesys gąsdino sniegu, o vėjas pus
nynais.
Buvo vėlyvas vakaras. Nataša atsisėdo ant kaladės
prie židinio ir skuto bulves. Smilkstanti balana apšvietė
jos veidą. Nors dar jauna moteris, tačiau sulysęs ir raukš
lių išvagotas veidas rodė, kad jos sveikata jau pašlijusi.
Krūtinėje dažnai jausdavo dieglius. Niekam nesiskundė,
tačiau jautė, kad kažkokia nežinoma liga rengiasi ją pa
guldyti į lovą. Seriožai nieko nesakė, nenorėjo jo jaudinti.
— Nataša. aš nutariau rytoj eiti į miestelį, — pra
šneko Serioža, čiulpdamas savo pypkę. — Bandysiu kur
nors gauti darbo.
— Neužmiršk pienuko, — atsiliepė Nataša. — Už
suk pakeliui pas ką nors. Pasiimk buteliuką. Gal duonos
k riauksi iuką kur nutversi. Mes jau nieko neturime. Bul
vių tik keletas beliko...
— Stengsiuos, Nataša, stengsiuos, — pertraukė ją
Serioža. Jis pats matė baisią padėtį. Žmonos žodžius gir
dėdamas. visiškai nervinosi. Pasiryžo eiti, bet pats dar
nenumanė, kur klabenti, kieno vartus varstyti ir širdį
glaudinti.
Staiga pasigirdo šiurkštus stiprus bildesys. Visi su
žiuro į duris.
— Kas? — paklausė Serioža, prisiartinęs prie durų.
— Milicija! Atidaryk.
Seriožą išpylė šaltas prakaitas. Jis atstūmė medinę
durų skląsti. Vidun įžengė du civiliškai apsirengę vyrai.
Ant rankovių buvo raudoni raiščiai su atspaustais žo
džiais "Milicija“.
— Ar tu būsi Serioža Ivanovič Zujev? — užklausė

Klausiamo ir et
ilams skyriuje.
I^iko reikia pdūmėti, kad esate Keleivis
* skaitytojas.
siųsti tiesio* i*««e

t
M. įveiks—kse. Attorner st Lau,
Co-operative Baak Pbsa

1M4 Ceetre Street
MlSk

Klausimas

nieko negirdėjau ir pinigų
negavau.
Patikėjau mūsų lietuviš
Prašyčiau
neatsisakyti
kuose laikraščiuose deda man patarti per "Keleivį“,
mais "saldžiais“ skelbimais. ką aš turiu daryti, kad at1968 m. gegužės mėn. "mo-; gaučiau savo įmokėtus pininey orderiu“ pasiunčiau $50 gus.

vienai firmai New Yorke,

"Keleivio“ skaitytoja

užsakydama vienai nedar Canada.
bingai moterėlei, gyvenan
čiai okupuotoj Lietuvoj,
Atsakymas
šitokią skarelę gavo tie, kurie dalyvavo Xixono inaugu
"gift certificate“, kad ji ga
racijos bankete, sumokėję už bilietą ložėje $1,000.
Tamstos laiškas yra įdo
Lietuvoje šiandieną tau lėtų nusipirkti tik už dole
mus
ir pateikia įdomios in
parduodančioj
valdiš

rius
tiniai šokiai taip pat yra la
bai populiarūs. Jie šokami koj krautuvėj sau reikalin formacijos. Mat, susiduriant
ir puoselėjami visur—mies- gos avalynės ir šiltų rūbų teismuos su sovietam atsto
• tuose ir kaimuose, ir jie pa žiemai. Gavau iš firmos vir- vaujančiais Amerikos advodeda išlaikyti savitą Lietu šininko pakvitavimą, pažy-1 katais, tie advokatai bando
mint "gift certificate" nu įrodyti teismui, kad "apsi
vos kultūrinį veidą.
Kristijonas Donelaitis
meri, sumą ir datą, bet be moka“ labiau siųsti Lietu
voj gyvenantiems žmonėms
Tie tautiniai šokiai, kurie firmos atstovo parašo.
šiandieną šokami jaunimo
Praėjus virš mėnesiui lai dolerius, o ne siuntinius. AŽIEMOS RŪPESČIAI
grupių, ansamblių ir kitų ko. ta moteris gavo iš Mask not jų, Lietuvoj galima pirk
vienetų, žinoma, jau yra vos raštišką pranešimą, kad ti vadinamose "dolerių“
Ant žiemos nasrai jau vėl rūstaudami grįžta,
kiek "susceninti“ ir nebėra jai yra gautas "gift certifi krautuvėse visokių prekių
visiškai tie patys, kaip se cate“ 50 dolerių sumoje ir prieinamom kainom, kaip
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint.
niau, kai jie dar buvo šoka jai buvo prisiųstas katalo ir Amerikoje. Jie tuoj pa
Vei, kaip ant ežerų visur langai pasidaro,
mi Lietuvos kaime. Į an gas, kuriame daugumas rei teikia teismui katalogus.
samblius ir saviveiklos rate kalingiausių prekių buvo iš Atseit, pasižiūrėkite patys, Lygiai kaip antai stikliorius įdeda stiklą.
lius mūsų liaudies šokiai at braukta. Ta moteris padavė kiek prekių tose krautuvėse
Taipgi namai žuvų, kur varlės vasarą šventė,
keliavo per lietuvių liaudies prašymą į Maskvą, kad jos yra ir kaip pigiai jos ten
meno tyrinėtojus, tautosa "gift certificate“ būtų per kainuoja. Taigi, anot jų. yDėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia
kininkus. Sakysime. Sadu vestas į jai artimiausią mies ra patartina sutaupyti siun
Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvulį siunčia,
tė. Tai šiandieną labai mė tą, nes ir ten yra krautuvė, tinių siuntimo išlaidas ir
giamas ir dažnai šokamas parduodanti prekes už dole muitus ir siųsti Sovietijon
Ant laukų žiemys jau taip nugandino ^rr^nr-*.
šokis tiek išeivijoje, tiek ir rius. Po ilgo delsimo perve vien amerikoniškus arba kaKad ir balos, ir klampynės pradeda rauktis,
Lietuvoje.
dė. Pakvietė atvykti į krau nadiškus dolerius. Tokia ytuvę, bet ten tai senutei pa ra jų pozicija.
Ir purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja.
Mes, kurie pažįstame ir
Sadutė yra vestuvinis siūlė pirkti tik saldainių ir
Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai,
merginų šokis, kuris dar, tai tik $25 sumos., bet pasi žinome tas skelbiamas so
palyginti, neseniai Lietuvos rašyti pasiūlė, kad gauna vietų "tiesas“, turime kuriuo
Nei koks bubnas įtemptas dėl pašalo trinka,
nors būdu įrodyti teismui,
kaime buvo šokamas vestu saldainių už $50.
kad, nors katalogai ir yra
Taip tas garsas jo toli galvoj atsiliepia;
vių išvakarėse. Atrodo, kad
Matydama, kad ją norima labai puikūs ir kainos geros,
Aukštaitijoje jis buvo šoka
Taipgi dabar jau vėl sviets sveikint pradeda žiemą.
mas ir prieš išvažiuojant į apgauti, atsisakė siūlomų —tie katalogai, kaip ir daug
vestuves. Vestuvių išvaka- saldainių pirkti, žodžiu pa kas kita Sovietijoje, puikiai
tos krautuvės at atrodo "ant popieriaus“, t
i rėse vyru nebūdavo. Kiek reikšdama
sakingam atstovui, kad tą y. teorijoj, o praktika — vi
viena mergina eidavo prie
jaunosios ir stengdavosi su "gift certificate“ $50 man sai kitas ir skirtingas reika
las. Tačiau toks reikalas yra
ia nors kartą apsisukti—lyg grąžintų į Kanadą.
Nesulaukdama
grąžinti

labai sunkiai įrodoma*.
ir padėti jai prašokti pasku_ tinęs mergystės valandas. nų pinigų, prieš 2 mėnesius Žmonės Lietuvoje nevisuoĮ Rankose merginos turėdavo kreipiausi laišku į tą New met nori "surizikuoti“ nu
i rūtelių o vasarą ir kitų gė- Yorko firmą, pareikalauda šviesti savo giminėms Ame
j liu. Sadutė buvo šokama ma man grąžinti įmokėtus rikoje esamą padėtį ir rea
j ne instrumentinės muzikoą $50. Iki šiol iš tos firmos listinę sovietu būklę. Ir kas
galėtų juos už tai kaltinti?
Ivd’ma. bet dainos — sutar
Kis nori ir gali ginčytis su
tinės. Sadutės žodžių rtra
sovietų biurokratais? Tokie
Atrodo, kad gyvename užrašvta kiek skirtingų teks
tikrą lietuvių tautinių šokių tu. Seniausiai užrašytas prie akmens amžiaus. Užra ginčai paprastai baigiasi ne
atgimimo laikotarpį. Tas at tekstas buvo 1894 m. A. Sa šytieji tekstai, aišku, tokie valdininku, bet žmonių ne
gimimas prasidėjo dar prieš baliausko :
seni nėra, bet ir jie gali bū naudai. Todėl yra beveik
karą Lietuvoje. Nepriklau
ti išsivystę iš labai senų lai neįmanoma įrodyti, kad už
sakomu prekių paprastai il
somoje Lietuvoje buvo rodo
kų.
Saduto tūto,
gai reikia laukti, kad reika
mas vis didėjantis dėmesys
Lingo
tatato,
tato...
savam lietuviškam liaudies
Sadutė pirmą kartą insce lingu prekių trūksta ir pa
našiai. Tamstos
menui — tautodailei, tauti
nizuota 1938-39 metais. Ta- ----------------- ; pažįstama
.—..
Vėliau
kiek
skirtingą
teks

da
tarp
Lietuvos
gimnazijų
!
senutė
yra
drąsi
moteris ir
niams rūbams, liaudies dai
tą
užrašė
suomis
etnografas
noms, tautosakai. Liaudies
vyko kūno kultūros pirme neleidžia valdininkams sa
A.
R.
Niemis
apie
Biržus,
menas nebuvo vien tiktai
nybės. kuriose be sporto bu- vęs įbauginti. Todėl jos baltyrinėjamas ir apdulkėju- 1913 m. Sadutę užrašė M. vo įtraukti ir tautiniai so-i sas yra lyg balsas iš tyrų.
??į2
tekstą ir kiai. Ta proga Biržų gimna-į Tamstos reikalu manau,
šitaip dabar atrodo filmą akto. siuose archyvuose laikomas,
bet iš kaimo pirkių jis persi, ftelodiją iš 67 m. amžiaus zijos mokytoja E. šlekienėikad tų 50 doleriu Tamsta
rė Gina LoHobrigida.
senutes užraše žinomas mu pastatė Sadutę, kurią šoko. nebematysi. Tamsta užsakei
zikas Jonas švedas apie 16 mergaičių porų.
"gift certificate“. bet spePandėlį. 1946 m. Sadutę už
/ : .JALUS
cifiniai nenurodei, kokia
rašė vienas žymiausiu UeVėliau Sadutę^au su pro-’ prekė turi būti gaunama vie— Skubiai renkis. Eisi su mumis. — užkamandavo tuvos liaudies šokių žinovų
fesionalais šokėjais pasta- toje. Firma Tamstai pasa
vienas.
J. Lingys Utenoje:
vienas iš jų.
te J. Lingys. Sadutė taip pat kys. kad ta moteris nežino,
— Taip. aš pats.
To jau buvo perdaug! Nataša prapliupo verkti. Nu
buvo panaudota J. Juzeliū- ką kalbanti, ir kad prekių
Štai ir atjojo pulkelis.
— Buvęs eigulys?
metė bulves, prišoko prie milicininkų ir maldaujančiu
no balete "Ant marių kran- pasifllvmas yra didelis ir
— Taip.
balsu suriko:
Tūto, saduto. saduto... . to“, kur ta šoki Vilniuje pa pasirinkimas puikus. Atseit,
— Turi šautuvą?
— Bet, draugai, už ką? Jis niekam blogo nepadarė!
tegul ji pasirenka "tinka
statė V. Grivickas.
— Taip.
Sutartinės
yra
labai
sema“ preke, ir baigta. Sovie
Kur jūs jį vesit?
— Ne mūsų reikalas. Mes nieko nežinom. — perkirto nos- 0 kaikurie tyrinėtojai
Ir išeivijoje Sadutė daž tai yra labai reikalingi do
— Paduok mums jį.
Serioža nukabino nuo sienos ilgų metų draugą ir pa Natašą vyresnysis. — Toks įsakymas iš milicijos. Jis gal ®8^.0’*.r sutartinių šo- niausiai yra šokama, sekant lerių. Jie deda visas pastan
kiai yra tokie pat seni, kaip J. Lingio brėžiniu ir J. ive- gas doleriams gauti, bet aš
davė reikalaujančiam. Išpūstom iš baimės akimis žiūrėjo greitai sugrįš, — paguodė baigdamas.
abejoju, ar jie būtų pasiruo
ir sutartinės. Vaikščiojimo do užrašyta muzika,
j milicininkus, ar nepareikalaus jie ko nors daugiau.
j
(Bus daugiau)
sutartinės netgi priskiriamos
(nas)
šę bent vieną centą grąžinti.
....

tuio. <.
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MAIKIUI SU TĖVU

City, N.Y., M. Vanagas,
Twinsburg, Ohio, K. Dirde- Imkite ir skaitykite!
AUKOJO:
i nis, Villes. N J., L. Markelis,
I
Canada, J. Passik,
iTFRATf! I
Inž. V. Chesnulis, Puerto Toronto.
Hoųuiam, N.Y., M. LaikoSVETUR, 697 p^J|je
ĮHftięo; $14).
* vich. Cumberland, R.I.. A.
ifinioBui-iuloi
I IA f
t1 5
~
' Ei'
Jarošiūnas, Cleveland, Ohio, rasu A« Vaičiulaiti* apie po641 E Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Po $5: P. Vaičiūnas iš A. Kačergis, Montreal, Ca- ez1’^- Jį Kablys apie romaEkskursija ii Lietuvos
Brocktįon, Mass., P. VVeta. nada, A. Kalmatavičius, Ha- ną, R.Šilbajons apie novelę,!
Sausio mėn. 17-19 dienom PARENGIMŲ kalendorius Norwood, Mass., A. Vens- milton. Canada, M. Kaspu- S. Santvaras apie dramatur□ Krosnies aptarnavimas
J giją, V. Kulbokas apie kritiBostone lankėsi apie 20 eks.... kus, Nonvood, Mass.. A. Ge tis., Ashtabula, Ohio.
■
i ką, J. Girnius meta zvilgskursantų iš Lietuvos. Šią Vasario 16 d. 2 vai. popiet nis, Brooklyn, N.Y.
□ Automatinis įpilimas
Po $0.50: K. Rūkas, Hart-: nį į visą tą literatūrą aplaĮ
ekskursantų grupę sudaro S°« Bostono Lietuvių PiliePo $4:
A. Gedminas. ford, Conn., A. Užupienė.; mai ir šio kūrybos laikotarįvairių profesijų lietuviai,
Dr-jos III aukšto salėje
□ Patogios mokėjimo sąlygos
kurių tarpe yra mokslininkų, Alto rengiamas Lietuvos ne- Bridgeport, Conn., A. Šve Manchester, Conn., J. Ber-j pio problemas, Č. Gricevi□ Pilnas šildymo įrengimas
menininkų, spaudos atstovų priklausomybės paskelbimo das. Montreal, Canada, F. tašius. Kearny, N.J.. A. Rim- čius duoda išleistų knygų
sa,
VVindsor.
Canada.
Rogers,
Miami,
Fla..
M.
sąrašą.
Kaina
$10.
ir tenykštį kultūrinį gyve-j sukakties minėjimas,
Queitzsch, Fores Hill, N.Y..
Visiems aukojusiems nuo
nimą tvarkančių pareigūnų.;
* * *
PAULIUS AUGIUS, 284
Skambinkite
A. Juškus, Florai Park, N. širdžiai dėkojame.
dideli puslapiai, šio įžymaus
ši ekskursus iš Bostono!
484 Foulth Y., J. Levitskis, Brooklyn,
dailininko paveikslai ir A.
Keleivio administracija
N.Y., A. Karlyn, Hartford,
Kurausko
bei T. Valiaus
1S<yk°,o ^Ca^’ “a bU.V°ISt., bus architekto Jurgio Conn.
I
sausiol9-22. Los Angeles Okunio mcn0 darb]? par0.
Laipsniai, puošniausia knytI
22-24, San Francico 24-25, da, kurios pelnas skiriamas
a, kaina $17.50.
Po
$3:
N.
Puzen,
Car!-'
Ieško
New Yorke 25-28.
Ketvirtoji ^pradalge, Ni
Bostono lituanistinei mo- stadt. N.J., M. Miehailoviėh/
to*
išlystas liufratūros met
KAS NORĖTŲ KARTU
Sausio 13-15 d. ekskur- kykhb
Salem,
N.H.,
Tautvaišas.
So.
* * *
raštis, .kuriamą?-Klo 21 as
GYVENTI?
Boston. Mass., J. Juiėnas,'
santai lankėsi Philadelphimuo. Kietais viršeliais kai
LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —
į Turiu 4 kambarių butą. Vie na $3.75, minkštais $3.15.
Kovo 2 d. 8 vai. vak. Jor- So. Boston. Mass.
joje, o 15-17 Washingtone.
nam nuobodu gyventi. Norėčiau
dan Hali Izidoriaus ir Vyte
Chicagos istorija, paraš<
rasti rinitą vyrą, moterį ar ve i
Po $2.50: A. Masaitis, So. dusių
nio Vasyliūnų lietuviškos
porą, norinčių kartu gy- Aleksas Ambrozė. 664 psl.
Boston, Ma^., J. Adomonis, venti
Keltuvo fondui dar $250 muzikos koncertas.
gausiai iliustruota, kaiSo. Boston. Mass.
• » •
J. Savage, 300 Gregory S.
na kietais viršeliais $10
Vincas Laui-ynaitis, vy
Bridgeport, Conn. 00004.
minkštais— $8.
resnio amžiaus penšininkas, Kovo 9 d. So. Bostono
_________________ (2)
Po $2: S. Griganavičius,
BALADĖS, šitoj labai
gyvenąs So. Bostone, Lietu Lietuvių Piliečių Dr-jos sa So. Boston, Mass., P. Korla,
išleistoj, gausiai igražiai
KAS NORfiTŲ KARTU
vių Piliečių Draugijos sausio lėje bus tradicinė Kaziuko Schenacktady, N.Y., A. Leskas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
iiustructoj knygoj yra sep
GYVENTI
16 d. susirinkime įteikė kel mugė, kurią rengia Baltijos kaitė, Montreal, Canada. I.
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
tynios Maironio baladės. Tai
ir Žalgirio skautų tuntai.
tuvo fondui $150.
Muzikevich.
Manchester,
Brocktone, Mass., turiu 4 knyga, labai tinkama dova
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanu*
• * *
Conn., S. Kunkulis. Ridge- kambarių butą. Vienai nuobodu noms. Kaina.............. $6.00
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj- laba* daug aktualių
Teodora Vilkienė prie jau
wood. N.Y.. B. Aleksander. gyventi. Norėčiau, .kad kartu
BAISUSIS
BIRŽELIS.
Ši
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.
pirmiau jos duotų $400 dar Kovo 14 d. 8:30 vai. Miami, Fla., F. Urbonavi apsigyventų už mažą atlygini
mą
linksma
moteris,
žiemą
bu-'
toje
238
psl.
knygoje
yra
?
Naujiems prenumeratoriams visus metus laikrašti*
vak. Baltų dr-jos III-sis kon čius, Pittsburgh, Pa.. J. Bin
pridėjo $100.
certas. Programą atlieka kis, Omaha, Nebr., J. Bitne- te šilta, o vasarą po obele šalta.! dramos: Baisusis Birželis
siunčiamas už pusę kainos, kur: Amerikoje kaštuoja $5.50.
Draugijos vadovybė jiem solistė Daiva Mongirdaitė. ris, LaSale, Que., Canada. M. Lapėnienė. tel. 580-8111. Varpinė ir Šiaurės pašvaistė
578 Center Street
{Parašė Pranas Naumiestis*
Adresas:
♦ * *
abiem taria nuoširdų ačiū.
J. Balickas, Chicago, III.,
Brockton. Mass. 02402
Į fc;, Kaina...................... $3 50
!
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Ručinskienė. Stamford.
•
LIETUVOS ISTORIJA ,
Kovo 16 d. V. ir S. Minkų M.
Pensininkas
ieško
50-70
metų
7722 George Street, LaSalle—Montreal,
Conn., A. Kovalskis. Moren
radijo Talentų popietė So. go. III., E. Genčius, Worth, moters, kuri norėtų drauge gy Vl-ji laida, parašė dr. Van- ■Bostono Lietuvių Piliečių III.. A. Masiulis, Montreal, venti. Vienam nuobodu. Turiu da Daugirdaitė-Sruogienė, j
4 kambarius. Esu linksmo būdo, 414 psl., daug paveikslų, ke-1
Dr-jos salėje.
KUKLIOS MOTERS
Canada,
M.
Trainauskis,
nerūkau, negirtunMis. Moteriai 11 žemėlapiai, tvirtai1 įrišta
z ♦ * *
duosiu pilną išlaikymą. Rašyki
Cleveland.
Ohio.
P.
Lengve

SUKAKTIS
te ar telefonuokitė. f laiškus Knyga ne tik geras vadovė
Gegužės 3-4 dienom Tau- nis, Donville, III.
SUSIVIENIJIMAS
greitai atsakysiu ir apie save lis mokiniams, bet ją su įdo
Sausio 13 d. sukako 75;tin«8 S-?03 namuose V. Ramumu skaitys ir suaugusieji
suteiksiu daugiau žinių.
Po $1: T. Banys, CamLIETUVIŲ
metai agronome! Elenai j “! kū”nlM P*™}*, kūną renKaina .......................... $6
Peter Sluekis,
bridee,
Mass.,
J.
Indelis,
Gimbutienei
!^a Bostono Skaučių Židi
IŠ SUTEMŲ ! AUŠRĄ,
nys,
North Andover. Mass.. V. 192 Affleek St„ Hartford. Conn. parašė prof. dr. Antanas
AMERIKOJE
00106, telefonas 524-1734.
Jankus.
So.
Boston,
Mass.,
Sukaktuvininkė agrono
—--------; P. Ramūnas, 453 psl., kaiSLA—jau M met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
„ nn
J. Lendraitienė, Worcester. šiuo būdu noria susirasti sau
miją pradėjo studijuoti Ru
(gali būti bet kokio tikė- na •
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
DETROIT, MICH.
Mass., A. Venskus, Nor- žmoną
sijoje ir 1928 m. baigė Dot
tinto)). kuri norėtų gyventi FloPEILIO AŠMENYS, Jurnariams.
wood. Mass., A. Griška, ridoj. Su laišku prašau atsiųsti gjs Jankus, 3 veiksmų dranuvos Žemės Ūkio Akade
SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija —
, ma „gj
, kaira ?4 „„
Hudson. Mass., J. Stank, So. ir MV„ „„„įrauk,. Rašyti:
mijos pirmąją laidą. Vėliau Vis dėlto čiurlioniečiai
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra
Boston, Mass., V. Domantas, 2020 NW87
SU Miami, “
Fla.
------ji specializavosi Švedijoje ir
Narclžio pulkas,
Balęs
•tvylų
Worcester, Mass., J. Tamu- 35147.
pigi. nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
Prancūzijoje, mokytojavo
Vaivorykštės, kaina $2.
„
(4)
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
Fredos Aukšt. sodininkystės Čia prieš Kalėdas buvo laitis. Lvnn. Mass., P. Ta
Lietuvos konstitucinės tei
mulevičius.
iš
Dorehester,
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milona dolerią
ir daržininkystės mokykloj, rašyta, kad Čiurlionio ansės klausimais, parašė KosRADUO PROGRAMA
• samblis iš Clevelando turėjo Mass.. J. Herman, Sharpas,
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienai,
tantinas Račkauskas, 178
E. Gimbutienė yra daug, Lietuvių namuose koncer- Fla., Z. Švitra. New Britain, Seniausia Lietuvių Radijf psl.. kaina $2.
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reduiMagiausteu
rašiusi įvairiais savo specia-| tuoti gruodžio 7 d., bet dėl Conn., A. Buivydas. Riviera Programa Naujoj Angiiin
LIETUVIU BELETRIS
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.
lybės klausimais, yra para-' dirigento Alfonso Mikulskio Beach, Fla., J. Juškis, Wy- iš stoties WLYN. 1360 ki TIKOS ANTOLOGIJA, II
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę — Ea.
siusi Daržovių sėklininkys-" jr keliolikos choristų ligos andette, Mich., J. Stankus, lociklų ir iš stoties FM omas, redagavo Bernardas
domnent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
tės vadovėlį.
(aziatisko gripo) daininin London. Ont.. Canada. A. 101.7 mc.. veikia sekmadie Brazdžionis ir Benys Babaukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
kai negalėjo atvykti.. Atro Gavrileikas, Australija, F. niaia nuo 1 iki 1:30 vai. die suskas. 700 puslapių, kaina
SLA
—
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TERM
Ji yra ir daug nusipelniu dė, kad šią žiemą ansamblio Masaitis. Pittsburgh. Pa., uą. Perduodama: Vėliausb $10. Knygoje yrą .61 rašyto
apdraudę: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
si skautų veikėja, daug ra jau nesulauksime. Vis dėlto A. Gaidukas, Oxnard, Cal,
pasaulinių žinių santrauki jo kūrybos pa^14^’ '
šiusi ir jų spaudoje. Dar gy apiem.busėm pasistengus,; A. Smolenskas. Vaikio, CaL
čio metams.
r komentarai, muzika, dai
vendama Bostone, ji kurį koncertas įvyksta. Dabar J- Kulik. Newark. N.J., J.
STsA—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio
noa ir Magdutės pasaka.
laiką buvo skaučių tuntiniii-Į
mus atva Šležas, Chicago. III., R. Za
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų
rė.
jžiuoja sekmadienį, sausio latorius. Phila., Pa.. J. Kriš Biznio reikalais kreidtis
klubų ir draugijų nariam*. Už $1.000.00 akcidentao . .. ......
J 26 d., ir dainuos Mercy Col- čiūnas. San Dieero. Cal., J. Baltic Florists gėlių ir dov*
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus
Sukaktuvmmke taip pat jege> McAuley auditorijoje Plevokas, Antioch, III.. J. nu krautuve. 502 E. Broad
SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krelpkitis
Demokratinio socializmo
buvo veikli ir įvairiose mo (adresą nurodžiau pirmoje Gatautis. Verdun, Que., S. way, So. Bostone. Telefo
* kuopų veikėjus, ir 5ie piačiau paaiškins apiu
terų organizacijose. Ji yra žinutėje). Koncerto pradžia Narus. New Britain, Conn.. ną* AN 8-0489. Ten g»un» pradai, (S Kairio įvadas).
64 psl.. kaina 50 centų.
Susivienijimo darbus.
atstovavusi Lietuvos Mote 3 vai. po pietų. Rengėjai J. Lukomas, Omaha, Nebr..
Rpi a! via
Tavo
kelias
į
socializmą
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
rų Tarybai ir tarptautiniuo (Sukaktuvinių metų komi K. Burdulvs, Chicago. III.,
(Leono
Bliumo),
35
psl..
parašysite:
se moterų kongresuose.
NENUSIMINKI! £!
tetas) kviečia publiką gau C. Vitkauskas. North Hart
kaina
25
centai.
ford, Conn., F. Kazlauskas, Galima pagelbėti sergantiems
Lithuanian Allianee of A.aerica
siai dalyvauti.
Socir’izmo teorija, (M.
Šiuo metu agr. Elena Gim
Hartford.
Conn..
J.
Glovecreumatą, rankų ar kojų skaus
307 West 30th Street, New York, N.Y. 1MM
A. Nakas
butienė gyvena pas savo
kis. Ft. M.vers, Fla., G. Gri- mais, nutirpimu, jaučiant nuo Fišerio), 74 psl., kaina 25 et
Socialdemokratija ir ko
dukterį Aldoną Cinikienę
p’alavich, Hillside, NJ., A. vargį.
REE-UEEF
RUB
mostls
dau

Los Angeles mieste. Jos sū
BUVOM.DABAR TIK$2 .
Gečionis. Toronto, Canada, gumai pagelbsti. Užtikrinant pa munizmas (K. Kauskio), 47
psl.,
kaina
25
centai
nus inž. dr. Jurgis Gimbutas
J. Jackus. Montreal, Cana- sekmes, arba grąžiname pinigus.
Ar buvo visuotinis tvanas.
gyvena Bostone ir yra jud
dą, M. Thompson, Bridge- Siųskite $5, gausite vaistini
64
psl., kaina 25 centai. —_
j;.
u
su
nurodymais.
rus kultūrininkas, mokslinės
obrt.Conn., A. šatnerienė.
PIGIAUSIA
Materialistiškas
istorijos —’
• ROYAL PRODUCTS
mūsų ir užsienio spaudos
Parašė STASYS MICHELSONAS
Los Angeles. Cal., A. Kun- North
Sta^
P.O.
Box
9112
nfq
(J?.
supratimas.
80
psl.,
kains
bendradarbis.
į Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
da, Seattle. Wash.. C. Paul,
Newark. N J. 97195
20
centu.
Centeread, N.Y. K. Lukoše
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
GERIAUSIA
Žemaitės raita i-karės me
Sukaktuvininkei Elenai
Paragink
savo
pažįstamu
vičius. Toronto, Canada, S.
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
Gimbutienei linkime dar il
DOVANA!
Towars. So. Woodsler, Ont., išsirašyti Keleivį. Kaine tu, 126 psl., kaina 50 centų. Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
Juozas Stalinas, 32 psl..
gų ir laimingų metų.
M. Dodoravičius. Edmon- j metama JtK.
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas joe
kaina 25 centai.
Dovanelrite tavo drau- ton> Alberta. J. GermeliausŽalgirio mušis, parašė dr. organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su
fam* ir biėiuKaim metinę kas. Michigan, Ind.. P. Ga- i
PRAŠYMAS
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 Lietuva ir kt.
NAUGATUCK, CONN.
Keleivio prenumeratą. Jum*; rionis, Chicago. III., A. Cron,
“Keleivio*’ administraci psl.. kaina 50 centu.
Kitos tokios knygos neturime.
atsieis HL $S, o tas, kuriam' ^Voodston, N.J..
J. Mali- ja prašo gerb. skaitytojus.
Socializmas ir religija, E.
Mira J. Kurtai
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
ji bu dmnote. pu metu "au’ka’,. Greennort, N J., .kurie keičia adresą, prane Vandervelde. 24 psl., kaina
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
Sunkiai sifg“®’.
*** muĮH nmtornu Kelei- J; gk^ala^Št cXrinį
šant naująjį adresą neui 10 centu.
.Pinigus siųskite:
mfriti paraivti ir seneiL
15 d. mirė sena Keleivio ^, jus tikrai atsimins,
Atskirai
sudėjus,
jų
kaina
KELEIVIS
Canada, F. Kalit. Saskachiskaitytoja Juzefą Kurienė,
bet
visos
kartu
parNepamirškite
parašyti! $3.05,
636 Broadvray
van. A. Sukaitis, Hamilton,
77 metų amžiaus.
—
co4u.| duodamos už $2.
So. Boston, Maus. 08127
t Canada, R. Charm, Johnson pašto

Vietines žinios

M & T OIL CO., Ine.

-Kosto

268-4662

Nepriklausoma

LIETUVA

SLA

10 knygų už $2

Lietuvių išeivija Amerikoje

Nr. 4, 1969 m. sausio 22 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis atamfa*

Prisaikdino naują vadovybę:

Vietines žinios
čiami visi. Norintieji gauti
asmeniškus pranešimus, ma
apie Kiprą Petrauską
loniai prašomi palikti savo
Bostono Lietuvių Bend adresus atsilankius į klubą.
ruomenės Kultūros Klubas Bostono LB Kultūros Klubo
šių metų pirmąjį susirinki
Valdyba
mą. sausio 25 d. skiria *ižy.
miausiams mūsų daininin
kui. Lietuvos operos tėvu
vadinamam. Kiprui Petraus Moterų klubo susirinkimas
kui prisiminti. Viena iški
liųjų tos operos solisčių Vin
Lietuvių Moterų Klubų
cė Jonuškaitė atvyks čia iš Federacijos Bostono sky
New Yorko ir pasidalins at riaus susirinkimas bus ši
siminimais apie Kiprą Pet šeštadieni, sausio 26 d. 4 vai.
rauską, su kuriuo jai teko il popiet Tautinės S-gos na
gus metus dainuoti operoje. muose (antrame aukšte).
ir federaciPaskaita bus iliustruota Jame dalyvaus
*
Kipro Petrausko Įdainavi- jos pirmininkė Vincė Jo
mais, kurių montažą paruo nuškaitė - Leskaitienė, kuri
atvyks iš New Yorko. Sky
šė Jonas Vasiliauskas.
Pradžia 7:30 vai. vakaro. riaus pirmininkė Aleksand
Susirinkimas bus Įprastoje ra Daukantienė praneš apie
vietoje — Tarptautiniame Į buvusį federacijos suvažia
Institute, 287 Common- vimą.
uealth Avė.. Bostone.
Po susirinkimo kavutė.
Klubas yra atviras visiem
Klubo valdyba kviečia vi
lietuviam, kurie domisi kul
tūros klausimais. Tad kvie sas nares dalvvauti.
Vincė Jonuškaitė kalbės i

Žiūrėkite, ką jūsų "senos mados" šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto
• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka

%

9 Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčių

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 West Broadway„ South Boston. Mass.

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos sausio 16 d. susisinkime buvo prisaikdinta
gruodžio mėnesį išrinktoji
vadovybė. Joje iš 13 asme
nų trys ketvirtadaliai yra tų.
kurie ir praeitais metais va
dovavo draugijai. Prezidiu
me nebuvo A. Matjoškos,
bet jis buvo direktorius (da
bar jis yra sekretorius), o
direktorių tarpe nauji yra
Radcliffo kolegijos viceprezi trys: 0. 1 Vaškienė, G. Karo
dento duktė Jane Britton ras sas ir R. Leščinskas. Kont
ta nužudyta savo kambaryje.
rolės komisijoj šiemet yra
du nauji: Pr. Mučinskas ir
H. Čepas. Trečiasis — A.
SLA 359 kp. susirinkimas
Keturakis — joje buvo ir
pernai.
SLA 359 kuopos (Dorchestery) metinis susirinki
Pastaba pirmininkui: rei
mas bus sausio 26 d. 2 vai.
popiet Anestos namuose (8 kėtų išmokti taisyklingai
Mayhew St.). Jame bus duo tarti priesaikos žodžius.
ta prąeitų metų apyskaita ir
Minėtos dienos susirinki
pateikta šių ip^ų programa. me priimti 5 nauji nariai.
Visi nariai kviečiami atsi Praeitą mėnesi mirė 3 na
lankyti. Kuopos valdyba riai.
Gruodžio apyskaita rodo.
Buvo pakviesti
kad ji suvesta su kelių šim
j Washingtoną
tų dolerių nuostoliu. Visų
Kiek teko patirti. į prezi metų apyskaita dar nepadento Richardo Nixono in ruoš-ta, bet. finansų sekre
auguracijos iškilmes iš Bos toriaus A. D uzdžio žo
tono lietuvių buvo pakviesti džiais, 1968 metais pelno
A. Matjoška ir G. Karosas. bus buvę apie 812,000.

sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. 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 $132,000,000

PARDUODAMAS

City Point rajone, prie pajū
Real Estate
Insurance
dviejų butų po 6 kambarius na rio. So. Bostone, išnuomojamas
mas šv. Grigaliaus parapijos viengungiui didelis kambarys
321 County Club RdNewton Centre, Mass. 02159 ribose ir garažas. Kaina §28,900
4 su baidais, šviesa ir šilima. Yra
Skambinti 265-9222.
Tel. 332-2645
; atskiras įėjimas.
(4)
i
"
i
**♦**•***»•#**♦**#♦♦***♦♦#♦♦*»#«♦»
1
Skambinti po 6 vai. vakaro

A

telefonu 268-7805

R

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
etaduodunt tiktai vaistus, išpuaome gydytojų r*
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

reik vaistų — eikit i lietuvišką važėliau.

8av. Emsnuei L. Rusengard, B. S., Reg. Pharm.
182 a W. Broadoay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Tai veltui

OPTOMETRISTI
Valandos:

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

Ketvirtis & Co.

(tapeatingsi taisome laikrodžiu,
žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649

DRAU DIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broaduray
So. Boston, Mass. 02127
Tel. AN 8-1761

r

Tek CO 5-5854

528 EAST BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.
1ELEFONAS AN 8-4148
Benjsmin Moore Dažai
Popieroa Sienoms
Stiklas Langams
Visokia reikmenys
Reikmenys plumberiama
visokia geležies daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
Worcester, Mas*. 01604
Tet. 798-3347

(RUDOKIUTfi)

Elektros Prietaisai

4:
«i

DAIGIAUSIA PATYRUSI UETVVISKA TURIZMO
{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t s i k v i e s.
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans^Atlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi
belaukiant — be jokio papildomo
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Saviaiakaa N. J. ALEKNA

Dr. Amelia E. Rodd:

Laikrodžiai-Deimr ntai

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Maaa.

Elood Sųuare ~
Uardutare Co.

TEL. AN 8-2124

—jewelers—

* Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisau!
viską, ką pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausią «
medžiagą.
!

Trans-Atlantic Travel Service

Nnn 9 ral. ryto iki 8 vaL y, išskyrus šventadienius ir

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADVVAY
South Boston. Mass

| Dažau ir Taisau $

Telefonas AN 8-6020

Telefonas: AN 8-2805

IPt D1NIS
OPTOMETRISTAS

platformos. Visa taip supla
Jau seniai kalbama apie nuota, kad po parodos ten
tokią
parodą ir jau keleri būtų nauja gyvenvietė 25,
JAV LB Tarybos pirmi
ninkas Juozas Kapočius, Al metai jai tyliai ruošiamasi, 000 žmonių, o vėliau ji galėto skyriaus pirmininkas Ed o sausio 15 d. tos parodos tų padidėti iki 40,000.
mundas Cibas ir So. Bosto pirm. Gilbert Hood su- Paroda yra didelis biznis,
no Lietuvių Piliečių Dr-jos į kvietė gausią spaudos kon-" Dar iki parodos atidarymo
pirmininkas St. Drevinskas, ieiSęhc^ą/lSfffoje’^fš, ffiėSH reikės išleisti apie 800 mil.
atskirais raštais pasveikino' to majoras ir kt. painforma-1 dolerių. Iš tos sumos miesMass. gubernatorių Johną vo, kas iki šiol padaryta ir! tui, valstijai ir federalinei
valdžiai tektų 250 mil.. užVolpę, paskirtą transporto numatoma daryti.'
Paroda numatyta 1976 si.enio i^įAV .>?al:odos daly'
ministru, ir Mass. prokuro
P3,1'01*08
rą Eiliotą Richarsoną, pa metais Amerikos revoliuci- ™"!s 37?,”lk
jos
200
metų
sukakčiai
atžybe
?
dr
?
veI
17o
.
m
lL
doL
,
skirtą užsienio reikalų mi
nistro pirmuoju pavaduoto mėti. Bostonas yra laikomis , Y!81 8U Pal°da,S tos revoliucijos lopšiu, todėl bal du,otV da,bo 4O' Od zm<>
ju.
Tiek Volpė, tiek Richard- jis tai parodai būtų tinka- nlu< Skaičiuojama, kad i pa«vykus.ejt Bostone
sonas gerai žino Lietuvos miausia vieta. Bet su juo
varžosi
ir
Filadelfija,
kurioj
P
al,ks
ne mazlau kalP o0°
padėtį ir lietuviams yra pa
mik
dolerių.
Miestui paliks
lankūs.
tekia paroda jau buvo, nu
nint tos revoliucijos 100 me- naul! P^tatai. keliai ir kiti
tn
nukakti
i nauji ^engimai. Žodžiu, paIr gubernatorius nori
‘o
♦
s-i
j s
labai
Bostonas
tiki,- ikad
tą pa- ' rd°da Bostonui
. go duotų
BostonuL
naujų mokesčių
rodą bus r.e kur kitur, bet Tod6i labai svarbu, kad paBostone.
Tai tun nuspręsti ,.od Bostonaa ,aim4t
Rašėme, kad majoras
JAV
prezidento
sudarytas p’,.oda būM nu0 197g m
AVhite jau kiek anksčiau sa
kė. kad gal reikės kelti ne komitetas ir tarptautinių pa- balandžio 19 d iki tų nletų
,, 9, kilnojamojo turto mokestį. rodų komitetas Paryžiuje.
Jų
sprendimo
laukiama
ne
1
Praeitą savaitę ir iš Volpės
kaip šia vasarą.
į
gubernatoriaus pareigas per vėliau
„
.
_
Vagia automobilius
Kur paroda Bostone nu
ėmęs Sargent taip pat pra
Bostone automobilių vošneko. kad biudžetui suba matyta? Galima sakyti, ant
lansuoti reikia iš kur nors iš vandens apie 500 akrų plo- girnai labai padažnėjo. Juos
kasti apie 8140 milionų. O tas. Jai bus panaudotas So- daugiausia vagia vaikėzai,
tai tebus galima pakėlus pa lumbia Point pakraštys, Neseniai tokie pavogė ir
Thompson sala, naujai su-dail. V. Vizgirdos mašiną.
jamų ir kitus mokesčius.
Rickardsoną

Išnuomoja

A. J. NAMAKSV

Ja

Skambinkite 268-2500

Pasaulinė paroda Bostone pilta sala ir plaukiojančios

Pasveikino Volpę ir

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atiik^alĮau šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, ka.-^Įs^įlinga, kad ji žiema veiktų taupiai ir
efektingai. Gal rdflkĖttevalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite^jasų burnerj pagerinti Texaco’s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 12'<. Mes rūpes
tingai atliekame ta darba. Tuoj mus pašaukite.

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

GE 6 1204
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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 j svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50
(sulankstomas) ir už $3.50
(sieninis).

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos:

Ketvirtadieniais

9—5
9—7

šeštadieniais

8—12

Kasdien

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

169 Milbury St
VVORCESTER, MASS.
TeL SW 8-2866
yra vienintele oficiali jsteiga VVorcestery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog is Worcesterio į Lietuvą ir kibte Rusijos valdonas sritis- Cik kal
bama lietuviikai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORPĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia beterpiikai

IS BOSTONO j LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kratais

Pristatymas greitas ir
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
Čia galima gauti įvairiau nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
sių importuotų ir vietines
331 W. Broaduray
gamybos medžiagų ir Intų
So. Boston, Mass. 02127
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
TeL 268-0066
labai žemomis kainomis.
Vedėjas J. Vaičaitis
Vedėja B. Svildienė

