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M-TIEJI METAI

Atskiro

Susidomėta JAV-bių

Anerikos Lietuvių kongresui

politika Thailande

artėjant

Vykstant didelei agitaci
jai prieš Vietnamo karą, kaj ro priešininkai visuomenėje
ir senate atkreipė savo dėI mesi ir į JAV politinę bei
I karinę veiklą Thailande.

Lietuvių Kongresas susirenka
30 d. {vairios komisijos baigia savo
siekdamos, kad kongresas būtų kuo sėkmingiauALTae kviečia jame dalyvauti visų organizacijų at-

Mat, ten yra amerikiečių
kariniu bazių, kurias ėmė
užpuldinėti atsiradę ir ten
komunistų partizanai. Yra
senate prisibiioma. kad ir
Thailande JAV galinčios įsivelti į karą. panašų į Viet
namo. Karo priešininkai se
nate jau dabar šaukia, kad
Amerikos vyriausybė neįsipareigotų naujuose Azijos
frontuose.
*

Alto atstovai apvažinėjo
Kaip jau buvo rašyta, Amerikoe Lietuvių Tarybos didesnes lietuvių kolonijas,
kviečiamas septintasis kon ragindami kongrese daly
Airijoje, Baftui ».ePoHdja
gresas pradės posėdžiauti vauti. Reikia tikėtis, kad jų
Detroite
Statlerio-Hiltono balsas nepaliks šauksmu ty
tėvija, kortas kila
viešbuty (Grand Circus ruose ir kongresas bu3 gau
Pirk) rugpiūčio 30 d. ir sus ir sėkmingas.
baigs rugpiūčio 31 d.
Rengėjai ragina bilietus j
Kongreso tiksiąs pažvelg banketą ($10 asmeniui) įsi
MU nauji Meaalio astronautai, korto NASA erdvės tyri
ti j dabartinę lietuvių tautos gyti iš anksto, pasiunčiant
ią. Kitose i. Atriju vioteęe k«ve ta
padėt), Įvertinti dabartį ir, pinigus Alto biurui (6818
mą centro nomatyti ateity skristi į šį mėsa ėmės paly
tuo remiantis, tiesti kelius So. Westem Avė., Chicago,
dovu. Virtatintj eilėj tie, karie skris niėnulin Apello 13,
Nuodingų dujų
ateities veiklai, siekiant Lie DI. 60636, tel. 778-6901),
o apatinėj — ApoUo 14, ApoBo 14 vadovas Alna B. She_
tuvai laisvės.
pažymėjus, kad bilietas bus
pard, Jr„ yra pirntasfe anerikietfe, skridęs raketa.
triukšminga kdione
Kongreso dalyvių regist atsiimtas atvykus į kongre
Vykstant JAV agitacijai
racija rugpiūčio 29 d. vaka są.
▼abdaeja tfc Airijos s/rSUją
prieš cheminiu ginklų ga
re ir rugpiūčio 30 d. ryte.
Mes iš savo pusės ragina
minimą ir vartojimą, kaip
Kongresui susiorganiza me kongrese dalyvauti vi
tyčia duju pakrautas trauki
sus,
kas
tik
gali.
jei
ne
atsto

vus, — išrinkus prezidiumą,
nys pervažiavo nuo Denver,
reikalingas komisijas ir Alto vais. tai svečiais.
Col., iki New Yorko iteito.
pirmininkui inž. E. Bartkui
ti
Armijos
nenaudojamos du
padarius pranešimą, bus V.
jos buvo parduotos vienai
Vaitekūno apžvalginė pa JAV kaltinamos
chemikalu firmai, kuri jas
skaita "Dabartinė lietuvių
perdirb į dažus ir kitus reik
tautos padėtis0 ir A. Deve- Sovietijos ir Kinijos Mieli draugai,
menis.
nienės apie padėtį Lietuvoj.
JAV-bės
pastaruoju
me

Centro Komitetas savo š. m. rugpiūčio 6 d. posėdyje, T .
..
A. J.' Kasiulaitis kalbės
svarai# reikalą aktingiau įsijungti j Amerikos Lietuvių!
tu
pradėjo
vesti
dvigubos
Katalikų ir protestantų, tų kariuomenės durtuvai tas
apie Lietuvos laisvinimo
tarpusavio
piautynės tisu-, nflgtass ta politines aistrai
krypties
politinį
žaidimą.
Iš
pusės jos siekia gero K°pT5? v‘T“’ Pana«™žjo
L
"U‘ i»darbo sėkmes ir nesėkmes,
rėš Airijoje kiek primena! kiek prislopino, bet probleo sutelktiniame pokalbyje vienos K ™\X'etaL= o1 “kyt“ tokl° kongreso tlk8lus: - pademoMtrooti lietu-1 liann, j, dar pastiprino k»viduramžių religinius kmMfc1 ma geto sugyvenimo ateity
dr. K. Šidlauskas, kun. V. iš^it^1 — jau tyg^ėmė vi^eninpm4 kovoje už Lietuvos išlaisvinimą^pareikštiįro priešininkų* bakus.
Tokie įvykiai, atrodo, lygta lieka neišspręsta.
Zakaras, J. Daugėla, J. Ja
padėką už paramą arba pasisakyti dėl JAV vedamos po
-* ' . ’: • i' ” o ' C
lankstytis
sovietų
dabarti

turėtų būti negalimi
saitis ir kt konkrečiai, ne
litikos
Lietuvos
išlaisvinimo
reikalu,
aptarti
pasiruošimą
Paskutinėm
žiniom,
Dub
laikais kultūringoj
teoriškai, nagrinės mūsų at niam priešui Kinijai.
specialiai akcijai, reikalaujančiai plačiosios visuomenės Uraganas Camille
lino
airių
vyriausybė
sukon

kad viešai siekiama
eities uždavinius.
Dėl tokios dvigubos poli įsijungimo bei paramos... Kongresas išklauso ALT Valdy-1
krikščioniškųjų ir net. na- centravo savo kariuomenę
Rugpi !čio 30 d. vakare— tikos Ameriką ėmė įtarti ir bos pranešimus ir teikia sugestijų ALTo ateities darbam0. Šluoja pakrantes
krikščioniškųjų
konfesijų prie taurės Aairijos sienų,
sovietai, ir kiniečiai savo
spaudos konferencija.
tuo .norėdama paremti kataDetroito kongresas turi ALTo vadovybei pasakyti,
Milžiniško stiprumo ura bendravimo, kad yra gaivi flfcua, kurie reikalauja gink
Rugpiūčio 31 d. iš ryto pa tišku suktumu. Sovietų laik
maldos, vėliau baigiamasis rašty Pravdoj prikišama A- kas iki šiol jos veikloje buvo užmiršta,ne pilnai ar negerai ganas Camille, gimęs Kari nama taip vadinama . eku lų nuo savo brolių protes
posėdis ir banketas su me merikai, kad ji remianti ki (o gal ir gerai) atlikta; pateikti apgalvotų, esminių pasiū- bų. jūroje
_
. ir nusiaubus dalį meninė dvasia.
tantų. gintis. Protestantai
nine programa, kurią atliks nus prieš Sovietų S-gą, o ki lymų — kas šiais "mėnulio“ metais veiktina, kai įtampa! Kubos, visa jėga puolė JAV
Deja, ta senovė ėmė ir
pat ruošiasi visokiems
Daiva Mongirdaitė, Algir tų spauda JAV tiesiai vadi tarp demokratinių ir diktatūrinių režimų mažėja, virsta > pi®tU pakrantes. Jo vėjas pasikartojo šiandien. Kata
tams, žadėdami ka
das Brazis ir Galinos Gobie- na sovietų sąjungininkėmis bendravimu, siekiančiu bendradarbiavimo su "skirtingo- j pučia 200 mylių 8re^iu Per likų ir protestantų riaušės talikus ugnimi visiškai iš
nės vadovaujamo Šilainės prieš Kiniją.
mis socialinės santvarkos sistemomis“; ieškoti būdų bei valand4- Uragano sukeltos mums primena daugiau bu šluoti.. Abiejose riaušininkų
bangos iki 20 pėdų aukščio vusias turkų ir graikų piau- pusėse dalyvauja daugiausia
sambūrio šokėjai.
priemonių savitarpio sugyvenimui.
apdaužė jūroje laivus, nu- tynes Kipro saloje. Tai "ka jaunimas.
Atstovams geriausia su
stoti tame pačiame viešbuty. Nori amerikiečius
ALSS Centro Komitetas skatina organizacijos pada vartė uostų įrengimus, o vė ras“ kaimynų su kaimynais
Kainos — $12 asmeniui, $18
linius ir paskirus narius kuogausiausiai kongrese dalyvaut. jas sukėlė eilę tornadų.
kai neapykantos užtemdy
dviem asmenim.
išstumti iš Korėjos
tom akim jie degina vienas
ALSS Centro Komitetui atstovauti ALTo Kongrese yra
Apie 200,000 žmonių pa
kito greta stovinčius namus,
Trylika valstybių, iš ku numatyti šie asmenys: P. Brazaitis iš Bostono, W. Mankus bėgo nuo jo iš Apalachicola,
šaudosi pro langus, daužosi
rių devynios yra komunisti iš Chicagos, M. Balčiūnas ir Pr. Bronskis iš Detroito, J. Fla., 46,000 jų pasislėpė
>lytgaliais galvas, kol abiem
Raudonojo Kryžiaus įreng
nės, įnešė į Jungtinių Tautų Pakalka ir J. Vilkaitis iš New Yorko.
belieka tik griuvėsiai, pele
ansamblėją pasiūlymą, kad
Šia proga visi ALSS nariai kviečiami uoliai dalyvauti tose slėptuvėse. Uraganas nai ta elgetos ateitis.
JAV atitrauktų iš Pietų Ko korespondenciniu būdu ALSę Centro Komiteto rinkimuos. ypač skaudžiai palietė Missfesippi pakrantes.
rėjos ten esančias savo kari
Aišku, ši religinė neapy
ALSS Centro Komitetas taip pat ragina visus ALSS
nes pajėgas.
kanta turi ir politinį atspal
narius ir jų bičiulius įsijungti į dr. P. Grigaičio paminklui
vį. Pietų Airija yra nepri-.
Tame memorandume aiš statyti aukų rinkimą.
klausoma ta. katalikiška, o
Mirė dr. Blaibergo
kinama, kad JAV karinės
šiaurinė, sakykim, Ulsterio
Jonas Pakalka,
Jonas Vifluutas,
pajėgos ten esančios prieš
provincija — anglų toMoskolinta Širdis
sekretorius
gyventojų valią ir tas fak
pirmininkas
ma ta daugumoj
tas trukdąs abiem Korėjom
Dr. Blaibergas, kuriam tiška, km* katalikai yra
susivienyti.
Pietų Afrikoje buvo pada žumoje ta jaučiasi skriau
Suprantama, kad jav ka-' Prikvėšėliai saugojo S. Korėja numušė
ryta pirma sėkminga širdies džiami. Juos neabejotinai
riuomenės atitraukimas tik;
persodinimo operacija, su ta dar pakursto ir nepriklauso
amerikiečių lėktuvą svetima širdim išgyveno 19 moji Anrija, kori norėtų tą
pagreitintų komunistų in va- ’ atominius ginklus
ziją į Pietų Korėją.
;
. ..
.
mėnesių ir 16 dienų. Tai il
Sekmadienį š. Korėjos giausiai išgyvenęs šios rū angliškosios Airijos dalį pri
Aviacijos majoras Donald
sijungti
Didwell buvo suspenduotas priešlėktuvinės pajėgos nu šies ligonis.
vadas Loafe R. Brač* nukirtas
už tai, kad San Franeisco šovė amerikiečių helikopte
Riaušės kilo tokio didelio
Gražiai pagerbti
JAV Indėną reikalą kamtaionierį
su
trimis
įgulos
nariais.
šiomis dienomis buvo pa masto, kad policija jų nepeši
srities bazėje jis pavedė ariaaii. Jta pats yra oiaagąs in
tominius ginklus saugoti Spėjama, kad jie pateko į justa, kad ir dr. Blaibergo jėgė sutramdyti ta joms HMb
astronautai
dėną rezervate, nors dabar gy
skolinta širdis ima silpti — ginti teko pasiųsti anglu ka-.
psichiniu požiūriu palipu komunistų rankas.
vena New Yorke, ta saka: "Ai
Baigę karantiną, mėnulin siems kariškiams. Sakoma,
kad organizmas jai prieši riuomenės dalintam. Gi ka-l
jaaitaa, kad Ba yra ■*- skridę astronautai buvo la kad toks neapdairumas ga
Amerikiečių žiniomis, šie nasi. Nuvežtas į ligoninę, ta tsHMfkss frontas krvipėd
BabavaaM bai iškilmingai pagerbti di- lėjo turėti labai pavojingų lakūnai
svo paklydę, atlik- šis pacientas mirė, nors ta B- net į Jungtinas Ti
jj ta ginti“. , džiusiuos JAV miestuos.
padarinių.
darni
uždavinius.
giau už kitus išgyvenęs.

ALSS Centro Komitete žodis

savo nariams

i
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Ką pasakoja sovietų rašytojas
Anatolijus Kuznecovas

i

NAUJAS

LAIKRAŠTIS

I

1907 m. Vilniuje pradėjo
1 eiti socialdemokratų laikJ
raiti.

PALEIDO SATELITĄ

APLINK SAULĘ
..
.. .. ~

"Skardas“ Ji, tuoj v P^!t’Ksa,!alt« 18

NAUJA LITHUANIA

Jau spausdinamas naujai
iliustruotas Vilko paruoštas
o
„ "LITHUANIA,
uw „
.k
leidinys
—.
HowMuch We Know About
Her“. Išsiuntinėjimas galės
būti pradėtas rugsėjo mėne
sį. .Todėl numatantiems juo
pasinaudoti jau dabar lai
kas užsisakyti tų leidinėlių
reikiamą kiekį.

buvo uždarytas, kaip ir kiti Kennedy bases buvo paleisJauno sovietų rašytojo, bos j psichiatrą, nebuvo teis‘iki jo pasirodšiusieji sočiai- tas “tebtas, kurisskris apie
komunistų partijos nario., mo bausti ir panašiai.
! demokratų laikraščiai. Da- ““>* “Į tf**1®1'®!3 teles‘f°Anatolijaus Kuznecovo pa
Žinoma, čia turima galvoj
bar "Skardas“ pasirodė, P®18,.3^8 vadinamąsias
bėgimas į Vakarus šiuo me intelektualai, iškilesni as
Amrliioie
kišeninio forma- saulės audras“, arba saules
Anglijoje kišeninio
tu yra viena didžiųjų spau menys, o ne paprasti pase
dėmių atsiradimą ir jų ny
j to, 32 puslapių.
dos sensacijų. Jo pareiški nę pensininkai.
kimą.
mai mirga Amerikos ir EuGauti leidimą išvykti už
šis pirmas numeris savo
ropos didžiosios spaudos sienin trunka daug mėnesių,
Organizacijos bei paskiri
turiniu įvairus, tik kaikurie
Šis
reiškinys
saulėje
kar
puslapiuose. Atsidūręs Lon- Tam reikalinga daugybės
straipsniai galėtų būti kiek tojasi beveik kas 11 metų. asmenys yra kviečiami ir
done neva rinkti medžiagos paliudijimų. apklausinėj!
trumpesni, turint galvoje to Tų audrų pasėkoje iš saulės skatinami naudotis visokio
apie Leniną, liepos 30 d. jis mų, slaptų pasirašymų ir
į laikraščio formatą ir jo pa- išsiveržia didelės koncent mis įmanomomis progomis
paprašė Angliją globos ir konfidencialių nurodymų,
• skirtį — trumpai pasisakyti. racijos X ir gamma spindu šiam leidinėliui skleisti tarp
nutraukė vistas ryšius su par- kaip užsienyje elgtis
kitataučių, ypač tarp laik
"Skardas“ skirtas soeia- liai, lyg atominei bombai raštininkų, vidurinių mo
tija, Sovietų Rašytojų Są-» Nė viena turistų grupė nei listinei minčiai ir gerokai a- sprogus, ir tai trukdančiai kyklų moksleivių ir studen
junga ir aplamai su sovie- gali apsieiti be "draugo“
I kėja bolševikus. Jame šis veikia radijo susisiekimą ir tų. Leidinėlyje yra trumpai
tiniu režimu, parašydamas angelo sargo ir dar jam pritas suminėta ir iš Lietuvos gal net turi įtakos žemės kli pateikta esminių informaci
atitinkamus pareiškimus so- skiriu savanorių. O tie savietų vyriausybei ir plačiai vanoriai šnipei‘ surandami
socialdemokratų Užsienio mato pasikeitimams. Beorėj jų apie Lietuvą, iliustracijų
delegatūros darbų, prisimin erdvėj tokia atominių dale ir Lietuvos žemėlapis.
pasisakydamas anglų beit iš ekskunijos dalyvių, nes.
ta dr. P. Grigaičio mirtis, lių koncentracija gali kenks
amerikiečiu spaudoje apie nuo tokio paritdymo atsisaUžsisakantieji
prašomi
gerai įvertintas jo visuome mingai paliesti ir astronau
dabartinį Kurijos komuna kius, dingsta ir išvykimo ga
siųsti
po
10
centų
už
užsako
rinį režimą.
limybė.
ninis veikimas ir darbas tus,. kurie ten išbūtų ilgesnį
mą egzempliorių spausdini
laiką.
spaudoje.
Kaip ir galima buvo laukB penkių užsienin keliau
mo bei persiuntimo išlaidų
ti, A. Kuznecovas sovietinės jaučių žmonių grupės yra
Laikrašty skaudžiai pasti trys
šis satelitas kainavo apie sąskaitom Kreiptis šiuo ad
ir aplamai komunistinės bent du policijos informuot čiupinėtas Lietuvos komu- 12 milionų dolerių, bet jo resu:
AMcrikoK kariai grįžo aaaBo. Virtąją kabėj jtriniakao
spaurfos šiuo metu yra įvai- tojai, iš dviejų — vienas, o
; nistu istorikas šarmaitis, ku- tyrimų rezultatai bus labai
DMfflaa B. Hegdakl ir dotiaSj jūrą Įeit. Bekert F. FriskVLIKAS, 29
87 St,
riausiais būdais juodinamas, jeigu užsienin išvyksta vie
į
ris. rašydamas Lietuvos ko- reikšmingi.
bum sattakaaii ariiatąjy; apačioj rak aviacijos kapito10
FL,
New
York,
N.Y.
vadinamas išdaviku, parsi nas, tai sugrįžęs jis turi pats
i munistų istoriją tik pagal
aaa
Wealey
L.
Kakle,
karia
karo
kaamaiatą
pašautas
davėliu, ištvirkėliu ir pana viską apie save pranešti.
100010.
(E)
Į Kremliaus nutašytą kurpair tari saiaistę aagarą. Sakoma, kad jie viaial apie sava
Taip pasakoja A. Kuzne
šiais vaidais, bet visa tai jau
-’
! lį, akivaizdžiai iškraipo isto
MAŽI POVANDENINIAI
{vykusio fakto nepakeičia. covas, kuris pats buvo sovie
gyreaian Belaisvėje aedaag ką
rinę tiesą.
I
Anatolijus Kuznecovas y- tų slaptosios policijos sekio
LAIVAI
šiame "Skardo“ numery
ra jau tikras "sovietinis damas, verbuojamas, perse
galima rasti ir daugiau įdožmogus“, komunistinio reži kiojamas. kol apsimetęs jau
Paprastai statomi laivai
(
mios medžiagos. Jis žada išmo užaugintas ir išauklėtas, ištikimu režimui partiečiu
■ eiti keturis kartus per me- ar lėktuvai vis tokie, kad
tai jo nuomonė ir patyrimai susirado progą pabėgti.
sutalpintų ar pakeltų ko
' tus. Adresas toks:
Mes tas sąlygas gerai ži
tuo labiau įdomūs.
daugiausia keleivių, prekių
Savo pareiškime spaudai nome ir nekartą apie tai e- SPAUDĄ BEVARTANT I ręs iš tų laiką mūsų tėvy-’ I Ladbroke Gardena, Lon- bei karinių reikmenų. Bet
jis smulkiai pasakoja apie same rašę. ši karta tą pat
kartais prireikia ir mažų
j nės užkariautojų normanų“. don, W. 11, Gr. Britain.
savo ir šiaip sovietinio rašy-! ^kina sovietinis pilietis, išpriemonių, kurios tiktų tik
Pranešame skaitytojams,
Norvegijos paštas išleido Visos Lietuvos normanai
. ..
tojo gyvenimo ir kūrybos augęs ir subrendęs to režimo ženkliuką
sėkvienam
žmogui.
krašto
šiaurėje
enebuvo
užkariavę,
tik
valdė
Linkime
geriausios
kad
Keleivio administraci
sąlygas, — saugumo polici glėbyje.
joje galima gauti dar šių
jos vaidmenį sovietinėje t Suprantama, tai. ka jis sančioms Traena saloms at- kažkurias pajūrio sritis. Tai mes *
Taip
yra
išrastas
apara

neseniai
išleistų knygų:
j
santvarkoje, cenzūrą, šnipi-l pasakoja. vra bendra tiesa žymėti. Salų vardas gal tu- vyko tik vieną šimtmetį.
tas,
raketa
varomas,
kurį
-Istorikas
- Šapoka
- :'
nėjimą ir šnipų verbavimą betnereikiajš to daryti jau ri (gal ir neturi) rymo su
A.
sako
ERDVES TYRIMŲ
prie pečių prisirišęs, vienas Penktoji Pradalgė, Londo
Žemaitijos
kunigaikščiu
intelektualų tarpe ir savo ii- kiuštulimų išvadų. Tai dar
"Būdami nepaprastai karin-Į
I žmogus gali perskristi per ne išleistas literatūros met
Treniota,
kuris
nužudė
kanereiškia,
kad
kiekvienas
NAUDA
ŽEMEJE
kuriame
rasite
įdogų metu pastangas išspruk
u »- j
•
a i__ gb vikingai veržėsi į pašau-'
: upe, kalnelį, medžius ar na- raštis,
.
.
..
.
įalių
Mindaugą
ir
pats
buv
L.
ieškodami
turtų
ir
vai-;
iš
Lietuvos
pas
mus
atvyksĮvairi-,, ardvė.tvrimn
skraidymo priemonė; “1 p™'.‘r Prajos kunti iš to komunistinio rojaus.
pasiekė
Anot A. Kuznecovo, _ tantts ąiminmtis jau yra so- nužudytas Mindaugo sūnaus| d’žios Tuo būdu
Įvairus erdves tyrimų pronaudo1ama kar0 reika.imų bei straipsnių Kaina o . ,
.
. .
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
PHOEN1K, ARIZ.

HARTFORD, CONN.

WALTHAM, MASS.
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Pavargtųjų Tautų Smite
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pagerbt dr. Ku Cheng-kang, ku jau pilnas ir Hartfordas,
riems bėgantieji metai jau ir Kanados lietuvių iamrimo
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jos (1949), S. Vietnamo čiu tautinį šoki. lietuviškąjį nelės. bet ir geresnių daiktų, Hole Kanados Lietuvių Sie
noje ir Kanados listovttfco
Mikita ir amerikiečių kalnų
9TCPOKO KAIRIO
(1944) ir Kubos (1960).
o sunki piniginė buvo taip jaunimo šventėje.
šokį. Jaunimo choras padai
Po to invokaciją sukal navo keletą amerikiečių pat paskui žmonele išbėgus.
PORTRETAS
K.
Gi jo jaunoji gražuolė tuo
bėjo
kun.
Ch.
Poling.
ištfld- -k.- w._
. ^.1 dainų, o vietos aukštesnio- tarpu jau kitam pinigingam
rfos
60 dalyvių senberniui čiulbėjo apie
njote
mokiniu orkestras pagrojo
žinąją meilę...
dailininko A*
keletą klasiškos muzikos kttPo nevaisingų detykų di
pasaRe Komiteto ptrmmmf • -o----Bet neilgai ir antras!
džiulė BamiHono ęNsno įkas W. Chopinskij, Vietos] n,2Lu.v..^«____
metu Lietim*
Susirinkusieji negalėjo ątgubernatoriaus proklamaci sidžiaugti tokiu gražiu ame vogta žmona džiaugėsi. Vie monė Striko rugpiūčio 1 d;
paskelbi
ną kartą, tt kažkur sugrįžęs, sustabdė darbą, na dariMją perskaitė vienas apygar- rikiečių jaunimu, kuris taip
vietoję gražuolės ir puikią trinkai sustreikavo,
mėgsta meną, muziką ir ga- baldų bute rado tik šiukMų
Moję įmonėje ir įvairiu*-'
jimu buvo pagerbti prieš 1 I na aktyviai prisidėjo prie šio
krūvas, o jo brinrintoja šo se jos skyriuose dMia apie" UO Kairio spalvotą portretą
Lmm kartai
I m» •»».,/▼ mm įiii.-muc
nariai. .
jy tautų savaitės klų salėj* jau naujas aukas.11,800 darbmiaiią, .jų trape OaOcoftę dydžio už 80
Pagrindinę prieškomunis- parengimo,
medžiojo.
nemažai ir mūsų tautiečių.
tisu kalbą PMtkš Jau minė-.
J v
J.
K. L»
v>.
..m
.; /i •>£.. uusik; -icliil »u»
f
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TABOUONOB

1. Alt TI RfiJOTE JŪS NEMALONUMU. SIŲSDAMI DO- '
VANŲ SIUNTINIUS SAYO GlftUNHMS?
2. AK MOKĖJO JŪSŲ GIMINĖS PAPILDOMUS MUITO
MOKESČIUS?
3. AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS I JAV?
4. AR BUVO DINGę DAIKTAI M JUHU SIUNTINIO GL !
MINĖMS?
5. AK TEKO NERIMAUTU LAUKIANT PRANEŠIMO, KAD
PERILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Norėdami išvengti šių galimų atitikimų, naudokitės patar
navimais pačios seniausio* ir rimčiausios firmos
GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu sudarė rim
tą reputaciją daugelio patenkintų klientų tarpe JAV, taip pat
ir giminėms LIETUVOJE.
Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnautoją
štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir Podarogifts įga
liojimus priimti užsakymus MAISTO—PRAMONĖS—DOVA
NŲ UERT1FIKATU5 Sovietų Sąjungos gaminiams.
Informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų centrinę
įstaigą arba į skyrius.

CENTRINE ĮSTAIGA

Globė Parcel Service, Ine.
716 WALNUT STREET o
PHIl ADELPHIA, PA. l»106. TEL. (215) 925-3455

SKYRIAI :
PHILADELPHI A. Pa. 19123, 1013 N.Marehall S. WA 5-8878
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvray AN 88764
CHICAGO, HL, 60632. 4102 Archer Avė.
254-4144
CHICAGO, ID. 60622, 2242 W. Chicago Avė.
BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St.
486-1836
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560
ELIZABETH. NJ.. 07201, 9Ma Elizabeth Avė.
354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avė,
203—249-6255
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethnny
AT 1-1757
LATHAM, N.Y., 465 Tn>y Schenectady Rd., 518-785-4496
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 382-1968
MIAMI. Fla. 33188. 64^05 Biscayne Blvd.
FR 9-8712
MINNEAPOLIS. Minn. 55414, 217 E. Hennepin FE 2-4906
NEVV BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadon 224-6829
OMAHA, Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St.
731A577
PARMA. Ohio 44134, 5432 State Road
749U308S
PITTSBUBGH. Pa. 15222. 346 Third Avė.
GR 1-3712
ROTHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5928
NEW YORK. N.Y. 10003. 101 First Avė.
OR 4-3980
SAN FRANCISCO, Cal. 94122. 123«_9th Avė. LO 4-7981
SEATTLE. Wash. 98103. 1512 N. 89th St.
ME 3.1888
SOUTH R1VER, NJ.468*2. 1«8 WMkėhead Avė. 2OT 2113
UTORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St.
798-3347
TRENTON. N J. 08811.730 Liberty St.
LY 9-9163
; V1NE1.AND. N J. 08360, Partsh Hali, W. Landis A. 6M-8423
saM<sssassssae»ssssssM«sas«sssssassssMeissMwsaasaMissssssMWWMm

Maloni naujiena
mėgėjams!

«M

Fondas yra išleidęs

knycų. Jie,

kad toa knyga* grei-

jy KAIMU SUMAŽINI)

»

DAUGIAU NBGU PER PUSE-

'LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 pri.
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
TAU, LIETUVA, Stopom Kairio atsiminimų

H tomas, 480 pri.

,

Kaina kovo $&00, dabar ................... $2 09.

DIEMOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 4(M psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt, pridėta daug dokumentų
Kokio boro $6JX>, dabar.................... $240.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje —
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt Priede
daug įvairių dokumentų.
,
TERORO IR VERGUOS IMPERIJA

VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras BioKnb. 809
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
Kaino buvo $2JS0, dabar ........... 71

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti

paštu, tai pridedama po 80 centų ui kiekvieną.
ĮSIGYKITE

SIAS

ĮDOMIAS

KNYGAS!

"

KELEIVIS, M. BOSTON

Nr. 32,33,34,1969 m. rugpiūčio 20

tą materialinį
Kiek jis išsinešė piąjgų su
savim, jis nepasako. Bet pri
I
sipažįsta, kad, pab|gę£ iš
„Wall Street Journal’o“
Šitoj Portugalijos y^sar-, Buigarijos, jis aptikęs dviereporteris Roger Ricklefs vietėj Don Chuanas išlaiko; juose Šveicarijos bankuose
surinko įdomių žinių apie 10 žmonių štabą, lyg ir mi- jo ^vo patjėtų pinigų. Apie
Rusai okupantai, iatin ii Lietuvos!
sostų netekusius monarchus, nisterių kabinetą, vieną sa- ši 1,000 kasmet jis išdalina
Dabartiniu metu esą vienuo- vo asmens reikalams sekre- vargingiems
pabėgėliams
lika Europos monarchų „be torių ir du raštinės darbinin- „bulgariškai dvasiai“ palai
UETUVOJ APIE JAV į Partinė mokykla Vilniuje
darbo“.
• kus. Antrą štabą jis laiko kyti.
Neturėjimas darbo gali j Madride.
Jis rūpinasi jais labai rim
LIETUVIUS GYDYTOJUS
.... . .
...
Vilniuje veikia rusų ko
žmogų erzinti, ypač jei tas j Ar pavyks jam atgauti Is- tai. Ant sienos jo raštinėj
žmogus yra buvęs karalių-, panijos sostą, tai priklauso yra išskleistas pasaulio žeVilniuje leidžiamo „Svei munistu partijos įsteigta
aukštoji
partijos
politinė
mi. Tačiau, kurie neperdaug nuo diktatoriaus gen. Fran j mėlapis, kuriame mažiukė
katos Apsaugos“ žurnalo šių
mokykla,
maždaug
„univer

tingi, tie susiranda sau ki co, kuris dabar valdo Ispa mis Bulgarijos vėliavukėmis
metų penktame numery yra
sitetas
“
partijos
pareigū

tokio
užsiėmimo. Pavyz niją, kaip sako minėtasai sužymėtos išmėtytos bulga
straipsnis, vardu „JAV lie
nams
ruošti.
džiui, buvęs Rumunijos ka ”W. S. Joumal’o“ korespon rų pabėgėlių kolonijos. Jo
tuvių gydytojų mokslinė
ralius
Mykolas dabar gyve- dentas. Ispanuose vyrauja viltį atsteigti Bulgarijoj mo
veikla“. Straipsnio autorius
Per 10 metų šioje mokyk
na Ispanijoje ir verčiasi ver-1 nuomonė, kad vietoj senio narchiją palaiko ir Ispanijos
J. Brėdikis, Kaune jau pasi loje buvo išmokyta beveik
tybių pardavinėjimu. Buvęs Don Chuano diktatorius diktatorius, kuris nepripa
žymėjęs širdies bei krauja dvylika šimtų partijos spe
SterMaai prte Mano
aodcHe Posadenoj, CaL,
Jugoslavijos karalius Petras Franco pavešiąs Ispanijos žįsta komunistinės Bulgari
gyslių chirurgas, profeso cialistų. Pirma joje buvo
dr.
Keaaetli
Herr
(kairėje)
ir
dr.
George
C.
Piaaentei
II dabar Californijoje dirba sostą jo sūnui Chuanui Car- jos. Vistiek ta viltis atrodo
rius. Praėjusių metų sausio- mokomi kandidatai į sekre
aiikioi’ bikraitiaiakaBis, jog yra davteią, kad Mane
taupymo ir paskolų bendro losui, kuriam neseniai suka tuščia.
kovo mėnesiais jis lankėsi torius bei kitokius pareigū
gali kati Kokios tokias gyvybės, aes erdvėlaivio Marivėje. Kiti pabėgę iš savo že ko 30 metų amžiaus. Jis jau
Kitaip jaučiasi buvęs Ru
Amerikoj (universitetuose, nus komunistų partijoj iš lie
mių
„tautos
vadai
“
,
gerai
baigė
laivyno
ir
aviacijos
a7
perduotos
žudos
rodo,
kad
tęs
arti
pietų
ašigalio
sijos didysis kunigaikštis
ligoninėse), susipažino ir su tuvių ir rusų tarpo. Prieš
apsirūpinę pinigais, gyvena kademiją ir 1962 metais ve Vladimiras, kuris taip pat
■lėtkaae ir aONtnijes dejų, kurios gali būti orga
eile lietuvių gydytojų. Po 14 ketverius metus mokykla
ištaigingose vilose ir praver dė Graikijos kunigaikštytę gyvena Madride, diktatomėnesių nuo grįžimo medi buvo padaryta „internacio
nais kiksės. tiaoau, laumių ten dar
čia laiką skaitydami ir at Sofiją. Vestuvės buvo Grai-j riaus Franco priglaustas.
kų žurnale pasirodė straips nalinė“ : joje ėmė ruošti tre
sakinėdami laiškus.
’ kijos sostinėje Atėnuose. Į ”Aš nei valandėlei nesitikiu,
nis ir apie lietuvius gydyto niruotus partijos veikėjus
Kaikurie vainikuoti trem- j tas iškilmes iš Ispanijos at- kad Rusijos žmonės pa
jus Amerikoje.
ne tik Lietuvai, bet ir Latvi
tiniai pasilieka užkietėję į vyko 4.500 rojalistų. Jų ke- kviestų mane grįžti baltuoju
jai bei Estijai. Šiemet esą
„pretendentai“, kurie gyve-’ lionei buvo pasamdyti du žirgu Maskvon.“ sako jisai.
Pradžioje trumpai pažy išduota 85 diplomai, tarp jų
na viltimis, kad vis dėlto su- laivai ir 12 lėktuvų.
mėjo tai. kas Lietuvoje apie 40 latviams bei estams.
Tačiau apie Rusijos mosidarys galimybių sugrįžti
Generalisimo Franco yra! narchiją jis dar galvoja. Ji
lietuvius gydytojus Ameri
Iš viso latvių ir estų šią
iau ”ai?.° ir atkyrti monarchiją, paskelbęs Ispanijoj monar-į dar esanti galima. Todėl jis
koje gal net Įdomiau, negu
Maždaug prieš metus lai- senelis Nemunas... Tačiau
šli-l faciau ątr°d°, kad istorijos ( chiją, bet, kol karalius bus1 nekenčia kitų pretendentų,
jų moksliniai pasižymėji mokyklą yra baigę jau apie ko ir tai kone per prievartą nuovargis, kelionėse pašli-l
pora
šimtų. Tai
eina prieš juos ir pra-, paskirtas, jis valdo ją pats.! kurie norėtų atsisėsti Kremmai. Būtent:
porą.Mmių
iai ne
ne tik
uk šimtu
ainiu buvau įsodintas į ų didelį jusi sveikata nekartą sunkiu
I *4 •
egrįš.
Taigi monarchijos atstaty- liuje į buvusį senovės carų
nuošimčių kornunistme. bet I
įjjpog darbo vežimą, i liūdesiu temdė mūsų gyveni- eltį’ e8nsruslska Jki šiol tSedan neaišku, ar mo dienas..?
. ,°. šuptmečio laikotar- J mas Ispanijoj' yra laikomas' sostą.
„Gydytojų daugumą jun lr t'"! ■“
mokykla
V
ilniuje.
”
t
.
piu
kairiųjų sukilimai ir mi-. realią galimybe. Bet atrodo, I Tuo tarpu Vladimiras yra
gia Amerikos lietuvių gydy
Ir štai atėjo diena, kada
Buvau pasodintas prie vairo
(E)
tojų draugija. Stambesniuo
ar priė irklo. Pagaliau tai ir betikėtai atsirado žmonės, ntaristų perversmai Europo-, kafj g-ali būti kliūčių. Jau- jau ragavęs ir demokratišse miestuose (Čikagoje, Niu
nesvarbu. Svarbu tik„ kad gera, jautria širdim, kurie je tuštino karališkus sostus nasis Carlos Burbonas sako, I kos duonos. Prieš kiek metų
vieną po kito. šiuo laiku, kad jeigu Franco kvies jį jis gyveno Anglijoj ir mokėjorke. Klivlende> yra lietu
šis vežimas ir toliau riedėtų atsiūntė mums nerašytus žo
kaip sakėm, yra vienuolika užimti Ispanijos sostą, jis to si mašinisto amato Stamforvių gydytojų draugijos. Di
ir savo gražų šalpoą darbą džius: —„Žinome, užjaučia
džiausių dėmesį šios drau
me, nenusivilkit, gyvenkit, Europos karalių be sostų,— kvietimo nepriimsiąs, kol jo do mieste. „Man buvo įdoDARBININKŲ
SAUGUMO
»
4
.
gijos Skirią bendram lietu
O jis nedajaū ištisą ket- tvarkykitės!“ Taip skamba beveik dvigubai daugiau, I tėvas nėra nuo sosto atsisa-i mu pamatyti sąlygas, kokioj kęs.
! se gyvena darbininkai“, savybės palaikymui, d ttė
REIKALAS
virtį šimtmečio. Rieda rink Jūsų žodžiai, kuriuos atra negu sostuose:
Atrodytų,
kad
monarchiz-j
Viena
sugriuvusi
Europos
ko jisai. „Ypač būdavo matnokslinės veiklos organiza
dainas aukas- iš geraširdžių dome Jūsų siuntinėly.^, Iš;
vimui. Panašiai ir užsienio
Nors JAV pramonė auga Amerikos lietuvių, dalinda visos širdies, giliai sujaudin-- Į™75 Ža1į, ai?ia.^av? di^n1as: monarchija jau atstatyta — ' lonu, kai sirena sušvilpdavo
dar . 31 tai Graikijoj. Jos karalius užkandžio pusvalandžiui“,
lietuvių gydytojų organas ir klesti, produkcija ir pel mas jas kone po visą pasau Ii dėkojame Jums už Jūsų‘b1S
Karauškas tremtinys, Konstantinas buvo generolų*
Bet dabar jis nedirba ir
„Lietuvių gydytojų biulete nai bei uždarbiai didėja. lį išblaškytiems pagalbos geras širdis, už Jūsų užuo-i
pretendentas, šiandien yra nuverstas ir bandė sostą jė- Madride gerai gyvena. Prinis“. leidžiamas Čikagoje, bet nėra paslaptis, kad dar t reikalingiems mūsų tautos jautą, paramą!“
labiausiai atspindi JAV lie daugelyje įmonių darbo są vaikams.
Balfo raštinės tarnauto labai veiklus žmogus. Jis ga atsiimti, bet tas nepavy- imdamas svečią savo rašti
sako- kalbas, spausdina ir ko> pabž
Amerikon_ jį nėje, jis sėdi auksuotoj
tuvių gydytojų gyvenimą, lygos yra blogos, kenksmin
Kai Ralfas buvo steigia jai dažnai skaito panašius
_________________
,
____
_
platina
propagandinę
litera-;^
šiuos
žodžius,
jis vėl y- r
____________
___________
čia yra nemaža duomenų a- gos darbininko sveikatai ir mas. turbūt, niekas iš steigė laiškus. Centro valdybos na
prancūziškoj
kėdėj,
o ant jo
riai
su
jais
susipažįsta
po-,
tur
V
un
organizuotų
pade-j
ra
Graikijos
karalium,
nors
sienos
kabo
caro
Alleksandpie aukas kultūriniams litu net gyvybei.
jų tada nepagalvojo, kad jis
anistiniams reikalams, lab
\r Palaiko
su kitais, Graikiją valdo militaristų ro II paveikslas — caras nubus taip ilgai reikalingas. sėdžių metu. Bet vra svarbu, į
kad
ir
plačioji
visuomenė
a-i
tremtiniais.
.propaguodamas
kHka
trauktas rogėse. Besikalbant
darybės balius, kelionių įDarbininkų sveikatos ap- f Bet yra ir tokių, kurie ir dapretendentai taip pat jis ir vėl su panieka pasisaspūdžius, vedybas, vaikų, a- saugos klausimai nuolatos! bar suabejoja. Kadangi šia- pie juos žinotų, ypatingai į minth kad ir moderniame
tie,
kurie
iš
vargstančio
»
P
asau
v
monarchija
reika-1
tikisi
sugrįžti
į prarastus ko prieš kitus pretendentus
nūkų gimimus, mirimus ir yra keliami unijų derybose me krašte įsikūrusių lietupan. Iš vedamųjų bei kaiku su darbdaviais ir streikų vių dauguma savo pačių ini brolio lietuvio meilės, susi-! “nša- ,lr Jls ,^un. salminkW»: sostus, bet jų šansai labai į caro sostą. Girdi: „Yra
silpni. Pavyzdžiui, Bulgari- daug Romanovu giminės
rių straipsnių matyti, kad metu, bet dar vis be paten ciatyva ir darbu gyvena gra būrę į nedideles grupes, va- uHf..jam. PntanaŠilčiausią prieglaudą tie joj kilo revoliucija, karalius kunigaikščių, kurie laksto
šis žurnalas užsiima ir poli kinamų rezultatų, nes darb žiai ir pasiturinčiai, tai yra dinamas Balfo skyriais, kaip
tika. Biuleteny originalių daviams vis daugiau rūpi nelengva prileisti, kad dar darbščios bitelės rankioja
Simeonas išsinešdino užsie-j po pasaulį; bet jie neturi
mokslinių straipsnių yra la pelnas, negu darbininko ir dabar tebėra vargstančių dešimtines ir pavienius dole- • •
,. i
.•
nin ir atsidūrė Ispanijoj, kur; jokios teisės į Rusijos caro
jiems gyventi lengva ir ma
bai mažai. Vyresnės kartos sveikata..
ir kenčiančių, kurie ir pagal riukus ir krauna i bendrą lonu. nes monarchizmo sen jį maloniai priėmė diktato-i sostą“
lietuviai gydytojai daugiau
rius Franco. Paskui Simeo
Kaip Rusijoj, taip ir ko
bos yra reikalingi, ir už gau Balfo kasą. kad šalpos dar
timentas čia labai stiprus. ną pabėgo iš Bulgarijos ir munistinėj Albanijoj ne
šia verčiasi privačia prakti
Siekdamas šį klausimą su tą pagalbą yra nepaprastai bas galėtų būti tęsiamas.
ka Jaunosios gydytojų kar tvarkyti valstybiniu mastu, dėkingi.
Jų dėka per paskutinius ĮMganjos karalius Simeon tūkstančiai jo rėmėjų. Dabar daug esą vilties monarchijai
II, Albanijos karalius Leką
tos atstovų yra ir dirbančių prez. Nixonas kreipėsi į
Štai laiškas iš Lietuvos, biudžetinius metus (1968 ir Rusijos didysis kunigaikš- apie 140,000 jų gyvena Is atgaivinti, tačiau buvęs jos
Ivanuose universitetuose ar kongresą, siūlydamas išleis rašytas birželio 7 dieną:
panijoj ir apie 50,000 Jung- karalius Leką, beveik 7 pė
m. liepos 1 d. — 1969 m.
tis Vladimiras gyvena Mad- ttofeį” Vabtybė"^’.
jų klinikose, o taip pat ir ti atitinkamus įstatymus ir
dų buvusio karaliaus Zogu
birželio
30
d.)
Balfo
paja

„Iš tolimų, svetimų kraš
mokslinio tyrimo ištaigose. sudaryti penkių asmenų ko tų anądien netikėtai mud mos ir išlaidos buvo tokios: " Isiianiios
pretendentas' Visi Htie Pab«S«liai Iaiko sūnus, elgiasi tarytum tikras
Ispanijos
preienaenias Ellvlla.
JAV lietuviai medikai dau misiją naujiems potvar viem atėjo siuntinėlis, į ku
buvusį Bulgarijos karalių karalius. Prieš keletą metų
Don Juan (tark: Chuan) gy
Pajamos:
giausia dirba onkologijos ir kiams įgyvendinti.
savo vadu. kuris kalba į juos jis kreipėsi i Belgijos vyriau
rį radom sudėtas mums ad
vena raudonstogėj viloj Esmorfologijos srityse.“
Gauta iš skyrių pinigais
iš savo vilos Madride. Ma sybę su prašymu, kad išgel
resuotas dovanėles... Su gi
torily.
Tai
aukštos
ponijos
Savo rašte prezidentas liu susijaudinimu, su virpan $63,113; testamentais (no
tyt, bėgdamas iš savo tėvy bėtų 2.000 albanų, kurie bu
Po šios įžangos autorius pažymi, kad dėl saugumo čia širdimi dėliojom viską, minuoti paskyrimai) $2,893. vietovė šalia sostinės Lisa nės jis išsinešė nemaža vals vo laikomi Jugoslavijoj pa
bonos.
bėgėlių stovykloj. Ir jie bu
papasakoja apie keletą as stokos darbe kasmet apie žiūrinėjom ir stebėjomės,
Iš visų bedarbių monar tybės pinigų, nes Madride vo išvežti Belgijon.
Iilaidos
14,000 darbininkų miršta kad geri, tolimi žmonės rado
turi įsitaisęs gerą ofisą, lai
chų Don Chuanas turi dau
menų, ryškiau pasireiškusių nuo sužeidimų ir kitų nelai
Be to, apie 2.500 albanų
1. Šalpai Lietuvoje ir Si giausia pagrindo tikėtis, kad ko kelių žmonių štabą ir kas
reikalinga mudu pradžiu
mių
bei
darbo
są/ygų
sukel

monarchistų
yra išsibarstę
Amerikos medicinos moks
ginti ir paguosti savo užuo bire iš Balfo aukų išleista jis dar galės kada nors kara tris mėnesius išleidžia pro
tų ligų, per metus dė! to
pagandinį biuletenį (4.500 po platųjį pasauli ir maitina
le: d r. J. Valaitį ir gyd. Bi prarandama 250 milionų jauta, savo rūpestingumu...“ $25,352; iš testamentų — liauti. ir jis atitinkamai da
tiražo). Be to. veda platų save viltimi, kad Albanijoj
„Giliai sujaudinti žiūrė $17,092.
bar
elgiasi.
Apie
3,000
lan

rutę Biskienę iš Chicagos, žmogaus darbo dienų, o tai jom vienas kitam į akis, ir
2. Vokietijos lietuviams kytojų kasmet nuvažiuoja susirašinėjimą su savo liki dar bus atkurta monarchija.
yra
net
10
kartų
didesnis
Jie turi organizaciją, Lega
jos akyse pamačiau rasos la šelpti — $7,146.
dr. V. Vaitkevičių iš Detroi
iš Ispanijos pareikšti jam mo broliais. Kas mėnesį per
skaičius, negu jų praranda šelius, nors saulutė buvo jau
lumo Sąjūdi, kurio centras
jo
rankas
pereina
nemažiau
3. Lenkijos
lietuviams savo pagarbą ir lojalumą; ir
to. biochemiką virusologą ma dėl streiku.
aukštai pakilus ir palengvė- (vartotų rūbų persiuntimas) 17 porų, daugiausia aristo 1,000 laiškų. Kaikada jis ir yra New Yorke. Bet jų „ka
ralius“ Leką gyvena Madri
Margelį Jasaitį iš New Yor
ję augančių gėlių lapeliai —$3,663.
kratų, pasikeisdami kas dvi asmeniškai saviškius aplan
Tas reikalas siūloma tvar buvo sausi“.
4. Šiaurės Amerikos lie savaitės, patarnauja jam per ko. 1966 metais jis buvo at de ir dirba finansinėj įstaiko, d r. V. Pavilanį iš Mont- kyti vietinės ir federalinės
„Prašome perduoti mūsų tuviams šelpti — $873.
apskritus metus, kaip lordai vykęs Amerikon ir lankė tų gojvaldžios
suderintomis
pa
Londone yra Monarchistų
realio. gyd. rentgenologą A.
pabėgėlių kolonijas Chica5. Pietų Amerikoj—$575. ir ponios prie jo sosto.
nuoširdžiausią padėką vi
stangomis, o apsaugos prie siems, kas prisidėjo prie to
Lyga
(sąjunga), kuriai pri
goj,
Detroite,
Toledoj
ir
Ga6. Kitų kraštų lietuviams
Palubinską iš San Francis- monėms suorganizuoti ir
ryje, Ind. Chicagoje monar klauso beveik visi išvyti ar
žygio, kurie mus moraliai šelpti — $603.
co, biochemiką gyd. A. Būt- saugumui darbe įgyvendinti parėmė, atnešė tiek daug
chistai
surengė viešą banke ba pabėgę karaliai su savo
7. Gimnazijoms: Vasario
federalinė
valdžia
turėtų
pa

tą, ir karalius buvo pakvies- šeimomis ir giminėmis — iš
džiaugsmo ir suraminimo...“ 16-sios — $17,318, Salezie
kų is C levelando, pagaliau
dengti didelį išlaidų pro
terialiniai padeda mūsų1 tas pasakyti kalbą. Bet dalis viso 3,000 žmonių. Tai vis
;’Es«*mt giliai sujaudinti, čių — $3.097.
dr. J. Libaną, krūtinės ląs centą. į
Iš šių skaičių matyti, kad vargstantiems tautiečiams bulgarų pakėlė prieš jį pro- „karališko kraujo“ minia.
nežinome, kaip Jums atsidėP.S. — Šis straipsnis buvo
tos chirurgą New Yorke.
Koti uz Jūsų jautrumą, kil didžiausia dalis Balfo šū issilaikyti, bet ji ir dvasiniai testą ,pradėjo jį vadinti išDėl saugumo taisyklių ne numą... Giįzę is tolimų ke- rinktų aukų yni tiesioginiai visus tampriau suriša su vi- daviku ir pradėjo grasinti, jau baigtas, kai Ispanijos
Tai pirmas toks šiais lai vykdymo atitinkama komi lionių Tėvynėn, neradome skiriama Lietuvai. O kad ta so pasaulio lietuvių bend- Karalius nusigando ir ėmė diktatorius Franco paskyrė
kais, kad ir pro nedidelį ply- sija galėtų bausti darbda joje artimų, brangių zmo- parama siuntiniais yra ne- ruomene ir ugdo tautos na- prašyti policijos apsaugos.: Ispanijos karaliumi jaunąjį
vius iki 10,000 dolerių.
mų, neturime čia jokių ginu-! paprastai reikšminga ir rių broliškumą bei atsparu Bet skandalas pasibaigė bei Chuaną Carlosą, ir Ispanijos
betgi viešas A menkos lie
, parlamentas (cortes, jį pamų ir gyvendami čia abudu svarbi daugeriopa prasme— mą priespaudos ir vargo lai- smurto.
tuvių gydytojų nurodymas
Deja, tas Įstatymas pra mazai matėme užuojautos tai rodo ir ankščiau cituoto kate.
Kaip kiti vainikuoti „be- tvirtino. Jis užims sostą, kai
Lietuvoje
darbiai“, taip ir Bulgarijos Franco numirs.
dėtų veikti tik nuo 1072 a, į ar paramos Džiugino tik laiško ištraukus.
į
Kun. P.
Simeonas
turi gerai aprupin-j
S. Micbelion**
Balfo parama ne tik ma
Balfo reikalų V'idėjafc
FLTA)
liftuos 1 d?
------ j ,_rimti šiki beržynai žilasis

Ka veikia karaliai be’sostų

Kad Balfo vežinas redėtiį

i-
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8. MICHELSONAS

I PasiJcalbeJfcai
Maikio n Tfen

Cheminis ir biologinis karas

Prieš kiek laiko rašiau "Keleivy“, kad prezidentas
Nixonas įsakė ištirti "didžiausią paslaptį“, būtent: che
minių ir biologinių ginklų gamybą. Jis sakėsi norįs žinoti,
ar tokių dalykų produkcija būtinai reikalinga ir ar ji pa
teisinama žmoniškumo atžvilgiu. Aš žadėjau pakalbėti
apie tai plačiau.
Pakalbėti apie tai man norisi ypač dėl to. kad mūsiš
kė spauda, lyg ko bijodama ar kam pataikaudama, šitos
intriguojančios temos vengia, kai tuo tarpu šis klausimas
jaudina visą kultūringąjį pasaulį.
Štai, Jungtinių Tautų organizacija paskyrė 14-kos
ekspertų komisiją, kad šį klausimą nuodugniai ištirtų ir Pttteija ieško televizijoje ttgaraėjusią daiaeojaaėią ir vaidinančią ketnriy ’Lenoon Seserų“ tėvo
padarytų reikalingas išvadas. Atlikus savo darbą, komi lošiko. Deėinėj tos seserys — Kathy, Diaaoe, Ja oet ir Peny, vidary jų tėvas Uilliam Lennea.
sija pristatė J.T. Saugumo Tarybai 118-kos puslapių savo Jis kovo aukautas prie zolfo lauko automobilis oi pastatyti aiUtėje neiisomo užpuoliko. Kairėje
studiją, išdėstydama, kokią žmonijai grėsmę sudaro che poHciaiokas laiko rastų kovinio tūtelę. ftios sene rys dalyvauja Lavreaee Welk programoj.
miniai ir bakteriologiniai ginklai. Jie esą pavojingesni ir
už atomines bombas, nes nuodų ir bakterijų lengvai gali
pasigaminti betkuri valstybėlė. Todėl komisija siūlo, kad
Viena pikčiausių ligų yra laukinių žiurkių nešioja
viso pasaulio valstybės priimtų 1925-jų metų Ženevos mas maras. Tai yra epideminė liga, kuri labai limpa, grei
protokolą, kuris draudžia cheminius ir bakteriologinius tai plinta ir labai kankina.. Mirtingumas aukštas. Seniau
ginklus ne tik vartoti, bet draudžia juos gaminti ir laikyti. žmonės ją vadindavo "juodąja mirtimi“, o daugiau reli
Šitą protokolą jau patvirtino 60 valstybių, išskyrus tik gingi sakydavo, kad tai "Dievo rykštė“. Iš tikrųjų gi maras
Jungtines Valstijas ir Japoniją.
yra piktybinė šiltinė, kurią sukelia lotyniškai vadinamas:
Bet mūsiškėj spaudoj neteko matyti apie tai nei žo Bacillus pestis. Jis buvo atpažintas 1894 metais. Dabar tas
džio.
bacilas jau įtrauktas į bakteriologinių ginklų katalogą.
Apie tokių ginklų grėsmę jau yra parašytų ir knygų.
Yra dar papūgų ir į jas panašių paukščių liga, vadi
Anglijęs lordas Ritchie Calder išleido veikalą "CBW: nama pritakozė, kuria užsikrečia žmonės. Kadangi grai
Chemical and Biological Warfare“, kur jis aiškina, kad kų kalboj papūga yra vadinama psittakos, tai iš čia ir psiagresorius gali per eilę metų vartoti tokius ginklus slapta, takozės vardas.
•
ir pragaištingi jų padariniai bus pastebėti tik vėliau, kai
MAIKIO SU TSVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
Erkėse, utėlėse ir kituose parazituose randama liga
metai po metų laukai neduos jokio derliaus, arba pradės riketsia, kuri patekusį žmogaus kraują sukeli*dėmėtąją
STASYS MICHELSONAS
plisti ligų epidemijos ir katastrofiškai nukris gimimų skai šiltinę. Jei negydoma, ji gali baigtis mirtimi per 3 dienas.
čius. Tauta gali būti sunaikinta nepastebimo priešo, štai, O kam galėtų ateiti į galvą mintis, kad net utėlės ir erkės
— Vot, Maiki, nore kartą Girdėjau, kad astronautus kur tokių ginklų pavojus!
būna vartojamos karo tikslams, kaip ginklai?
.
ir mudu turėjom vikeišiną. jau išleido iš tos būdos, kur
Zuikis, didžiausias pasauly bailys, taip pat padedi
— Aš sakyčiau, kad turė jie buvo uždaryti ir tik per
karo
tikslams. Mat, šitas žvėrelis dažnai seifea hm^arūa
BAKTERIJOS — STRATEGINIS GINKLA& ..
jom atostogas, ne "vikeiši stiklą galėjai juos pamatyti.
liga, vadinama tularemija. Žmoguje ji reiškiasi kančio
ną“.
Nu, tai pasakyk, ką jie da
mis — čia šalti šiurpuliai, čia slopinantis karštis. Kūnas
— Tas nesvarbu, Maiki. bar veikia?
Kalbant apie tokių ginklų grėsmę, reikia pasakyti,
• — O kas svarbu?
— Paleisti iš karantino, ir kaip jie pagaminami, koks tarp jų skirtumas ir kaip jie nusilpsta, visas skauda, tačiau tetai kada Žmogus nttmiižta. Apkrėstas tos ligos bakterijomis kareivis jau nebega
— Vot. pasakyk man, ką tėve, kiekvienas jų pirmiau
veikia;
;
lės kovoti.
dabar rašo gazietos, kai sia parvyko namo pasimaty
Pirmiausia
—
bakteriologiniai
ginklai.
Kas
jie?
Tai
Visi čia suminėti biologiniai ar bakteriologiniai gink
skridimas į mėnuli pasibai ti su savo žmonomis ir vai
yra
užkrečiamų
ligų
perši:
mikrobai,
bacilai,
spiralės,
—
lai yra gyvi mikroorganizmai, ir karo lauke jie veikla ne
gė?
' : '
kais. Po to visi trys turėjo
— Žinių nestinga, tėve. konferenciją su spaudos at vienu žodžiu, įvairių formų bakterijos. Jie vadinami ir tučtuojau — vieni greičiau, kiti po kelių dienų, o kiti tik’
Juk yra Vietnamas.
stovais. Papasakojo savo į- kitokiais vardais, priklausomai nuo to, iš kokio gyvulio ar po kelių savaičių. Todėl juos vadina strateginiais, ne tak
— Ar Vietname dar nepa 3pūdžius. Toliau seks ban paukščio jie gaunami. Vardas dažnai parašomas tik ini tiniais ginklais. Taktiniai veikia staigiai.
darytas pakajus?
ketai ir paradai po visą A- cialais, tai yra, pirmutinėmis raidėmis. Pavyzdžiui, bak.. - .
...
— Nesimato nei galo.
meriką. Didžiausias paradas erija VEE. Tai reiškia Veneeuelos arklių ligos perą. ši
— Bet gazietos rašo, kad buvo suorganizuotas rugpiū liga sukelia smegenų uždegimą. Ji sunaikina žmogaus
CHEMINIŲ GINKLŲ ŽALINGUMAS
Amerikos kareiviai jau va čio 13 d. New Yorke. Kai nervų sistemą, ir žmogus miršta.
žiuoja namo
Yra ir kita gyvulių liga, kurios bacilai vartojami
miesto gatvėmis ritosi vėlia
Visai kas kita yra cheminiai ginklai. Juos gamina
— Tiesa, tėve, preziden vomis apkaišyti automobi karo tikslams. Ją vadina antraksu (anthrax). Tai labai
chemikalų dirbtuvėse, uždaro metaliniuose bakuose ir
tas Nixonas buvo paskelbęs, liai, grojo tranki muzika ir
katalikę
limpama piktybinė liga. Ji reiškiasi paslėpsiu įdegimu, laiko arsenaluose. Karo lauke jie gali būti vartojami vi
kad 25 tūkstančiai tuoj su švilpė sirenos, tai iš dango
James
P.
Shannoa
grįš, ir laikraščiai rašo, kad raižių langų leidosi popieri todėl žmonės ją vadina ir "paslėpsnių karštine“. Ji puola sokiais būdais — lėktuvais, artilerijos sviediniais, ranki (vttai) vedė ifciskyrasią se
tuoj būsią atšaukta 100,000. nės juostos. Po to astronau ir plaučius. Tuojau jos negydant, žmogus miršta per 24 nėm granatom ir kitaip.
save vyra Ruth C. Wilkinsou.
Bet kritikai nenori tuo tikė tai su didele palyda pasiro valandas.
Jungtinių Valstybių karo laukui paruoštas vadovėlis Tai jau ketvirtasis jos vyras.
Dar viena bakterinė liga gyvuliuose yra vadinama (FM 3-8, Chemical Reference Bookj nurodo keturias to Chrfliaiu vedybų ceremonijos
ti. Tennessee valstijos sena dė Jungtinių Tautų rūmuo
torius Robert Gore pasakė, se. Popiet kitas panašus pa bruceloze. Tas pavadinimas buvo išvestas iš mokslininko kios amunicijos kategorijas, būtent:
buvo atliktos Endicott, N.Y.
kad jeigu mūsų kareiviai iš radas buvo jau Chicagoje. Bruce pavardės, nes jis pirmutinis tą ligą pastebėjo ir iš
I
(1) Nervų dujos. Jos mirtingiausios iš visų. Jų pa
tikrųjų važiuoja, tai jie va Galų gale ta diena buvo už aiškino. Ji randama farmų gyvuliuose. Žmoguje ji sukelia
liestas kareivis tampa suparaližuotas per kelias minutes.
žiuoja į kitą pusę — ne j na baigta iškilmingu valstybės šiltinę ir kartais gali būti pavojinga.
Suirsta visa jo nervų sistema. Jos neturi nei spalvos, nei
mus, bet j Vietnamą.
banketu Los Anželėse. Čia
kvapo, ir žmogus alsuodamas įtraukia jas į plaučius neju
— Kažin, ar tas teisybė? jau dalyvavo viso krašte
— Jis skaičiais parodo, "smetona“ — prezidentas
čiomis. Gamina jas ir skysčio formoj; penkta lašo dalelė
tėve, kad nuo to laiko, kai Nixonas su visa šeima, visi
ant žmogaus odos reiškia mirtį. Tai baisiausias genocidas.
Anglų • lietuvių kalbų žo
Nixonas užėmė prezidento valstijų gubernatoriai, sena
dynas,
V. Baravyko, 590 psl.
Nervų dujas išrado ir pirmieji pradėjo jas vartoti
vietą. Amerikos armija Viet toriai, aukšti teisėjai ir kita aš kaip gyvas šampano dar kad čia demokratija, laisvas
neragavau.
kontras?
vokiečiai per Pirmąjį pasaulinį karą. Jie vadino tą nuodą apie 30,000 žodžių kaina $6.
name padidėjusi.
diduomenė.
— Ir aš, tėve, neragavau.
— Vispusiškos laisvės nė- ’Sarin“. Amerika pradėjo jį gaminti 1960 metais, bet
Lietuvių-anglą kalbų žo
— O iš kur jis tai žino?
— Iškada, Maiki. kad aš
—
Jis
brangiai
kaštuoja,
;
ra,
tėve.
Konstitucija
garandynas,
redagavo Karsavivadina jį slapyvardžiu VX.
— Turbūt, žino. tėve. nes to nežinojau. Būčiau nors
ar
ne?
tuoja
spaudos
ir
žodžio
lais

naitė ir Šlapoberskis, apie
tokią statistiką jis paskelbė
pėsčias nuėjęs pažiūrėti.
(2)
Dujos
BZ.
šituo
slapyvardžiu
yra
vadinamas
Žinoma,
nepigus.
Bet
vę,
o
betgi
kai
dr.
Spokes
27,000
žodžių, 511 psl., kai
senate. Sako, šių, metų sau
— Bet tų iškilmių rengė Amerika turtinga, tėve. Jei pasirašė lapelį prieš Vietna "psicho-chemikalas“, išvystytas Amerikoje 1950 metais. na — 35.00.
sio 18 dieną Vietname buvo
jai nepamiršo ir tėvo.
gu ji nesigailėjo 24-rių bili- mo karą, jį areštavo, apkal Armijai mokyti vadovėlis "TM 3-15“ aiškina, kad jis, tas
532,000 amerikiečių, o da
Lietuviškai angliškas žo
— Maiki, man niekas nie- onų dolerių tik tam, kad pa tino Už ”konspiraciją“,ir nu chemikalas, sunegalina žmogų tik laikinai. Žmogus tampa
bar, 25 tūkstančius atšaudynas,
Viliaus Peteraičio, U
kus’, rugpiūčio 2 dieną buvo! (^nepranešė. Galiu paaba- statytų koją ant mėnulio, tai teisė kalėjiman. Spaudos ži suparalyžuotas, apanka, apkursta, ir laikinai protas su
laida, daugiau Kaip 30,000
žyt, kad nieko nežinojau. ką jai reiškia suruošti ban niomis. šiandien Amerikos
537,000.
simaišo. Iš ko tas nuodas gaminamas — nepasakoma.
žodžių,
586 psl.. kaina $7-00.
— Atskirai pranešima; ketą su šampanu ir pasi kalėjimuose sėdi apie 1000
— Nu, tai pasakyk, kaip
(3) Kamuojančios dujos. Šitas nuodas žinomas DM
'
jaunuolių, kurie atsisakė
Introduction to modern
tu tokią rokundą supranti? nebuvo siuntinėjami, tėve linksminti?
bet
visiems
buvo
pranešta
—
Ale
pasakyk,
kur
jį
stųti
armijon,
Yra
laisvė
tikLHbuanian,
parašė Dambinicialais.
Per
Pirmąjį
pasaulinį
karą
jis
buvo
vadinamas
— Atrodytų, tėve, kad iš
per
spaudą.
gauna
tiek
pinigų?
titi klausyti valdžios, pildyti "adamsitu“ ir "pipirais“. Jis išvestas iš arseniko, ir žmogų riūnab, Klimas ir Schmaltikrųjų kareiviai ne į tą pusę
—
Kas
pranešta?
—
Žmonės
sudeda
mokes

jos patvarkymus ir mokėti labai kamuoja: svaigsta galva, pyksta širdis, žmogus ve stieg, 471 psl, didžiausias
vežami. Bet kiti senatoriai—
—
Pranešta,
kad
visi
pa

čiais, tėve.
jai mokesčius. Jeigu to ne mia, skausmai raižo krūtinę, ir, gavęs tų dujų daugiau, ir moderniausias angliškai
Goldwater ir Stennis — ke
radai
ir
banketai
bus
rodo

—
Ale
aš
mokesčių
nemo

pildysi, gausi kalėjimo.
kalbantiems lietuvių kalbos
tino reikalauti, kad Penta
žmogus numiršta. Ši priemonė vartojama Vietname.
mi
televizijoje.
Taigi
ir
tė

ku.
vadovėlis, kaina $7.
— Nu. jeigu taip. tai gal
gonas šj dalyką paaiškintų.
Panašiai žmogų kankina ir muštardos dujos H D. Jos
vas
galėjai
pasigėrėti
žiūrė

—
Bet
moka
tie.
kurie
už

Ir
ant
mėnulio
bus
pastatyta
— O kas jis per vienas,
atsirado taip pat per Pirmąjį pasaulinį karą.
damas į televizorių, kaip tie dirba. tėve.
džėla. ar ne?
tas Pentagonas?
— Nu, o kas būtų. jeigu
— Ne. tėve, ant mėnulio
(4) Herbicidai. Taip yra vadinami cheminiai jungi
— Paprastai, tėve, penta- ponai gėrė šampaną ir kėlė
PRAŠYMAS
aukštyn
stiklus,
šaukdami
:
kas
nemokėtų,
bet
imtų
ir
niekas
kalėjimo
nepastatys,
niai,
kuriuos amerikiečiai Vietname vaitoja žolėms, miš
gonas reiškia penkiakampį.
Bet Pentagonu yra vadina ura už prezidentą Nixoną, stačiai pasakytų: ant šam nes žmogus negali tenai gy kams ir laukų javams naikinti. Jie pagaminami sujungiant
administracipano aš jums savo procės venti.
mas ir penkiakampis pasta ura už astronautus!
arseniką su kakodiline rūkštimi.
ja prato gerb. skaitytojus,
— Sakai, gėrė ir šampa neduosiu. Kas tada būtų?
‘ —We 11, Maiki, tu čia pa,
__ __ Mūsiškė kurie keičia adresą, pranetas Washingtone. kur randa
Vietname
vartojamos ..
ir ašarinės dujos.
ną?
—
Būtų
blogai,
tėve.
si Karo Departamento cent
Hu' svk?
valdžia aiškina, kad gyvybei jos visai nepavojingos. Via tont naująjį adresą neui— O koks būtų banketas
— Kodėl blogai?
d.ngi»TbaSavX^H«<».
P*r klaid, jomis buvo "pavaišinus“ australie- ■Mti ąaraivti ir senąjįras, generalinis štabas ir ki
be
šampano?
Butelių
kamš

—
Pasodintų
tokį
kalėji

ti ginkluotų jėgų organai.
r
’
•
gus. O dabar še mano ranką
dalinys, tai vienas kareivis taip pat mirė, o kiti apsirgo.
— A, tai gerai tokį biznį čiai šaudė, kaip bombos mam
Nupamfoikite
parašyti
— Nu, jeigu taip, Maiki, ir gudbai.
žinoti. Ale aš tau pasakysiu, Vietname.
(Bus daugiau)
— —p
tai
kodėl mūsų gazietos rašo,
— Ar žinai, Maiki, kar
kad man ir mėnulis rūpi.

Geri žodynai
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Teisčs patarimai

MOIBU SKYRIUS

Ką dovanoti?
kytiįltotatotadntotaię
Tta Ui—Imsi tari MU bmdn
ir ai
akyrtejt

Ideali tmona

Tbe Cemetery of Nntioas
in Siberian Tundra by H.
Tautvaiia, 112 psL, kaina
tik 91.75.________ •

Kai tanrihtay risklflljn Hi i Palemonu ir dar keUoro
stotelėse, asas paaiškėjo, kad iš gausaus gumutio
žmonių — {tapančių ir išlipančių, sėdinčių ir
patai kuopto —tik ta viena keleivė turi
ilgesnės distancijos bitinių. Ji vienintelė sėdėjo rami ir
psilsisgni nusiteikusi, rankas sterblėje sunėrusi, žvilgsnį
abejingai j priekį atrėmusi — nuoboduliu aptingusi. Ji
net ĮfMbunėy* pravišraiftjJ*,Wf|twfHa stotelėmis.
Nutariau pakalbtai. Firmiansia nežymiai patyrinėjau.
vidutiniškos miestietės dragalėjo turėti trisdešimt penkerius
metus, o gal ir dingiu Dėl pUaokos išvaizdos — atrodė
nė kiek neonaenuai, be raukšlių ir be jokio nervingumo
Stamboki rankų piritai buvo lyg truput) grubūs —,
aišku, tai jau ne valdininkė. Joje nebuvo nė lašą to iasigimėtižko miniatžūriškuno, kuriuo pasižymi tos lengvo žan
ro tarnautojos biuruos*.
— Toli važiuojat? — kimtelėjau.
Bet mane ypač stebino ypač savaiminga keleivės
aidų ir veido išraiški, Kažkoks visiškas pasitikėjimas, be
veik paveiksliška ramybė švietė visuose bruožuose. O to
mūsų amžiuje taip įprsrir išsiblaškymo ir perdėto judru
mo, atrodė, joje nerastam nė už aguonos grūdų. Tai buvo
tartum tikras stebuklas, ne moteris.
—Dar už Telšių — lygiu, skambiu balsu pasakė
atvirai ir pnMMta j mane tokiom ramiom akim, kad
Hmi*M
šį apie tų. Pagaliau iš
šūkių HriMffT"! nes mano

nė kiek nesumišo ir žiūrėjo vis
man tiesiai į akla.

Tundra Talės, Manyland
Boolu leidinys paaugliams
pasiskaityti anglų kalba apks
gvveannų tolimoje šiau
patarti, kas būtų
geriausia daryti: ar keisti rėje, 17S puri. kreidiniame
popieriuje, kietais viršeliais,
butų na advokatų, ar dar laukti?
kaina $5.00.

(bavuiti Kennedienė) vaikštinėja Atėaų Akie—ta. Graikijoje. Paryžiaus spaaėa praaeia,
kad ji jaa laakiasi kūdikio — Onassio ariltooę paveldė
tojo. Reiškia tas (0 ai. graikas dar nrprmraanT

Henrikas Nagy*

TĖVIŠKE
Prietemoj tylios moterys stovi prie atviro
pečius palaidi peleniniai plaukai,
tiai žydi ir žiūri į žydrų vandenį.
Teka garuodama tėviškės upė lėta V
Tokia vėsi molinė asla pavargusioms Im;
Pro lygų žiogų čirenimų prunkščia arki
snukius į tamsių ir tykių srovę.

Gyvenu šešių
muose (apartment house).
Kadangi nuomos aukštos, Massachusetta.
— pa
sutikau paimti butų pusrūsy.
rašė buvęs JAV atstovas
Angliškai tai vadinasi baLietuvoj Owen J. C. Morena,
sement apartment
299 p«L, kaina $4.
Vienų vakarų išeinu iš sa
Reikalas nėra jau toks pa
Tai labai gera dovana ne
vo buto apie 10:30 vaL va
prastas
ir
aiškus,
kaip
mokantiems
lietuviškai, bet
karo ir žiūriu — nėra švie
sų. Paprastai mano buto ly Tamstai atrodo. R to, kų norintiems susipažinti su
gis yra apšviečiamas is pir Tamsta rašai, man atrodo, Lietuva.
mojo aukšto (foyer). Ban kad Tamstos advokato var
"Selected Lithunian Sbort
dau užžiebti šviesų. — ne tojama taktika yra gera ir Stories“ (21 autoriaus), 290
dega. Išeinu atsargiai, nes reikalinga.
psL, kaina $5.00.
Jei Tamstos advokatui
bijau paslysti, pro užpaka
"Tbe Herdsman and tbe
lines duris, bet. manau, grį pavyktų susitarti su draudi
Linden
Tree“ (Vinco Krėmo
kompanija
ir
iš
jos
gau

šiu pro priešakines duris,
), 128 psL, kaina $3.95.
nes yra viena šviesa prie du ti pakankamos kompensaci
rų, o kita — antrame aukš jos, manyčiau, kad jis bus
"Litknanian Quartet“ (A.
te. Taigi nebus taip tamsu. Tamstai atlikęs labai gerų
M. Katiliškis, A.
Grįžau apie 1 valandų. darbų, šitokios rūšies bylos,
ir 1 Šeinius).
Užeinu pro priešakines du kaip Tamstos, yra itin ne
209-psL, kaine $4-95.
ris (žinoma, turiu abiejų lengvos. Jei reikalas atsi
durų raktus). Žiūriu —švie durtų teisme, reikėtų įrodyti,
sos vis dar nėra. Taigi einu kad Tamstos gyvenamų na
(L Šeiniau*), 61 p*l«»
atsargiai. Viršui — antrame mų administracija buvo
92.00.
"apsileidusi
“
—
negligent
—
aukšte — šviesos dega. Žiū
Vytautas tbe Grent Grand
riu į grindis, nes bijau pa Tamstos atžvilgiu.
Paties fakto, kad šviesos Doke of Litbuania by dr. !•slysti. Staigiai, lipant žemyn
į savo butų, trenkiau galva buvo neveikiančios, toli gra eopb B. Končių*, 211 pat,
į lubų balkį ir maniau, kad žu neužtektų. Tamstos ad p*L. kainu Inetai*
vokatui tektų įrodyti, kad 63JM), —fo no
čia pat krisiu negyvas.
administracija apie tai žino
Pajutau begalinį
“Litbuania land of ton
mų, lyg žaibas trenktų, vis jo, arba, kad šviesų nebuvo
** parašė L. Valiuke*,
kas galvoje susimaišė. Par tiek ilgai, kad administraci kauto $4.75.
virtau ir nieko daugiau ne ja "turėjo“ apie tai žinoti.
Avrakening Litbnania, n
Balkis buvo toj pačioj vie
beatsimenu. kol pabudau li
the ri*e of modern
goninės "Emergency“ sky toj tada, kai Tamsta išnuo
nationalum by
mavai butą. Teisiškai šita
riuje.
Kitų dienų liepė grįžti na aplinkybė taipogi būtu svar Jack J. Stoka*, 196 p*L, kai
mo, bet būti gydytojo prie bi ir Tamstos nenaudai. Tai na 95.60.
nebuvo naujas balkis, kuris
žiūroje.
POPULAR LITHUANL
Taip man atsitiko 1968 m. ten atsirado po to. kai Tams AN RECIPES. parašė Juro
gruodžio mėnesį Nuo to lai ta isikraustei į savo butą.
Beje, man sunku supras
ko dar negrįžau darban.
Per šešis mėnesius gavau ti, kaip Tamsta, eidamas
pašalpa — po 60 dolerių sa taip atsargia ir iš lėto. galė-'
vaitei iš savo darbovietės, jai taip smarkiai susižeisti
o dabar nieko nebegaunu ir galvą. Prileidžiu, kad Tams
ta staigiai pakėlei calvą ir
gyvenu iš santaupų.
DOVANA MOŠŲ
Pasiėmiau advokatų ir. sudavei pakaušiu i balkį.
MAŽIESIEMS
Man atrodo, kad Tamstos
rodosi, nebloga. Jis man sa
ko, palauk, pažiūrėsime, kas advokatas daro visa tai, kas
DM->--- ________
<~
ffivsiĮ-- Murai
maraian
galima bus padaryti. Aš jam i yra darytina, ir kad Tams
sakau, duok savininkus į ta neturi pagrindo jo kaltin
teismą, ir gana. Jei nenori ti reikalo vilkinimu ir kaž ja leMtimu Tai
geruoju susitarti ir užmokė kokiais susitarimais so drau Sindokienė* knygele
ti žmogui už nuostolius ir dimo kompanija.
"BALTOSIOS PELYTES
nemalonumus, — duok juos
KELIONE I MENULI“.
Skaitytojui,
teisman ir priversk dviguJe* kaina 9130 Parim
Jei namai nėra Tamstos
abi užmokėti, ir tau ir man.
Nesuprantū, kodėl tokioj vardu, negali nieko iš jų iš
tų kny
byloj dar reikia bijoti drau mesti.
Santaupas, kurios yra gelę. Ji gaunama ir Keleivio
dimo kompanijos. Juk rei
kalas aiškus, kaip ant delno. banke bendru vardu (iointO gal, sakau, jam kompani ly). gali išimti, jei turi ban
ja ka žadėjo, jei vilkins ir ke knygutę. Jas vali pasidė VĖL NAUJA DOVANA
reikalą atidės, kol bus per- ti savo vieno vardu bankan.
VAIKAMS
vėlu? Pradedu juo nebepa- jei tos santaupos yra Tams
sitikėti.
tos uždirbtos.
vėl gaD

pratarė : — tuo tarpu aš be>ja dainų apie ievų ievužę.
profesijes...
dar tiktai... — tartum supra
Glosto gera ir gaivi migla mano veidų.
tau aš jos neaiškų atsakymų ir susigėdau dėl savo įkyraus,
Medžių melsvi sukiotai grimzta į naktį
t
Pilkos moterys stovi ir tyli prie lango.
1
— Taip. Rengimai — ištekėti... Todėl jokios kitos
Atsidūsėdami aidi už girių varpai.
profesijos ir nepradėjau^.
Aš mandagiai Syptaė u — stengiausi įsiteikti, kad
(Iš eilėraščių rinkinio "Mėlynas sniegas“)
dar kų noro įftvosėteu.
— O, tai nebloga perspektyva, — beveik norėjau
pasveikinti: — Ištekėjimas, žinoma, kiekvienai motelia I
riai yra jos Šeiminio jaunu, įsikūnijimas. Vaikų pulkeli.,
_ buvojai kokiose organizacijose,
gera. globėjas vyras.. Ir gyveaimas tampa kupinai Pras-J rateliuose, kaip kad sunkiai išvengiama dorų intencijų
mingas.„
j žmogui; visada visur esi naudingas.
— Taip, - grynu nuomrdumu patvirtinomano bend-j
_ Ne _ ,
aj ataiškin0 ji ir nė kiek nesumišo.
rakeie.vė,-Ašvis^.Ta«duojB«.;k>iptv.rkys1uognuo-l_ „
* ..
žmonių
savuose namuose. k«p auktadu vaikM, kaip švelni, jau- drauįjjos h-susirinkimai _ idealiam šeinio, gyvenimui
kūmo nuotaikų seimojeai^iiyiUy
vy1*0 sveikatų* njek0 gero nesuteikia. Greičiausia — tik gadina ir kenkia,
saugomu, valgiais pata&yriuB rlganau
svečius re
^ja ~ primerkė akis ir lyg kažko atminty ieškojo,
karčiais pnragėsi^.^
_____
kupiną tiesaus aiškumo:
— Tai k! tikrųjų tauūda «i idealiai paruosta seimo.
_
mano pusbrolio Petro žmona> „ebloga iš nalaimei,
nuoširdžiai tmsižayčjan.
__
, mų ir gero išauklėjimo... Tarnavo ministerijoje, vaikščiojo
“
te,P' A” !an^°. w.
pažymėjimais
po susirinkimus, posėdžius, komisijas — ir išsiskyrė juogiau visus kurmis, būsto— šeimininkei reikalingus, kaip
.
Todėl aš nuo visokių šunkelių jau Išsyk bū
namų ruošos, kulinarijos, vaikų auginimo, siuvinėjimo ir
toliausiai
.kajbimo, konservavimo... Tirta gerą tetą, Ui ji man davė.
neturėjau kaip prieštarauti ir pasakiau:
visas sąlygas, kad tik gražiai išmaukleciau,
net tam t
— Tamsta iš tikro būsi ideali žmona... Na, bet tokio
tikru išdidumu paaiškino tarp krato.
I
Vyr0 Įejęg paieškoti — tik tada abipusė laimė bus
Džiaugdamosi ir savim patenkinta ji kalbėjo toliau: J garantuota.
— Pamažu įsitaisiau ir tinkamų kraitį: tuzininius 15
— Ne, tai visai ne taip svarbu, — vėl ramiai ir aiš
komplektus indų, stalo įrankių, rankšluosčių, staltiesių, kiai atkirto ji. — Jeigu žmona bus suprantanti ir, kaipo
lovos skalbinių... Vis po dvylika!
moteris, stovės savo vietoje, tai ir vyras visada bus geras.
— Ir baldų? — aš jau stebėjausi tuo senoviniu krai Ii jo tiek nereikalaujama... Tik — kad doras ir teisingas
čio rūpestingumu.
būtų ir darbų dirbtų.
— Taip, ir baldų. žinoma, sunku su jais dabar lak
— Tai kada bus jūsų vestuvės? — jsidrųrinau vėl
pintis... Antrojoje lovoje kolitas miega teta-. Saliono pliu
kvosti.
šiniai dalykai sandėliuky —užvalksčiais apsiūti, uždengs*
— Nežinau....
tyti. Retkarčiais pravėdintu.
— Tai kaip? — sumišau dabar aš, — juk jeigu tams
čia jos veidų nušvietė vėl atvira pasididžiavimo šyp- ta esi visai pasirengusi... Ko jūsų sužiedotinis laukia?
— Aš dar neturiu jokio sužiedotinio — nežinau nei sutelkti, kad galėtum pasidaryti gera žmona... 0 vyras
— Kai ištekėsiu, tuoj iš pirmos dienos galėsiu apsta kada už ko ištekėsiu...
juk visoms būna — tik atsitiktinis, kitaip sakant, laimės
tyti kelis kambarius ir — nieko nepritrūks!
Man norėjosi susijuokti, bet susivaldžiau. Tft šiurkš dalykas... Jį sutiksi kur nors netikėtai, visai netyčia —
Aš dabar jau tikrai gėrėjauta šita pasitikėjimo kupina tokai paerzinau:
gatvėje, kelionėje, krautuvėje ar teatre... Ir svarbiausia—
moteriške, sųžiningai pasiruošusia sukurti šeimos jauku
— Tai išeina, kad ir kraitis, ir dviguba lova, ir knita niekad iš anksto nežinai, nei kada nei kur. Tai būna tik
mų ir džiaugsmų.
.
.................nerijos bei vaikų auklėjimo žinios, ir aiškus pariryžimim toks nerimtas, kvailas momentas, kaip sako mano teta.
Ko?”’ invafcdėvau, kaip įvelka ir apvaliai graži ieiraa karti yra. tik dar -tos smulkmenos—vyra trttota. Todėl ai jam ir nepriduodu tokios svarbos... žinoma, tam
Mtė matrona sėdi prie didelio stalo, apsupto j
Mano bendrakeleivė atvirai prajuko, nė kbk neuž- netikėtumui mm visos turime Mti pash-nošusios...
riebių vaikučių, ir baku samčiu pilsto sriubų pykdama- %
— O — gal ir visai neteki iitakėti? — švystelėjau
JiAraJU
ptoniausla {semdama gretimai sė-.
—
c|»a, tas tiesa! Juk taip visada ir yra_____ klausimų,
~
mažuliams, merginoms... Šeimai ruoštis ir kraitį krauti tenka nuo pat
— Tai ne ano manęs priklauso, ir dėl to mano sųžinė
Dar —Mindžiau paklausti ir iš kitos pusės:
7 jaunystės — per ištisų eilę metų. Ir tai vis — veikia laimi gryna,— visaį nariai MmAljL
— Uf ■» tamria, gyvendama aotonėje, turbūt, ga- atsidėti, sųžiningai savo būdų palenkti, risaa pastangas1
(B novelių rinkinio "Marti ii miesto“)
h ,
' ,
»
u-

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygų,
ai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas
knygas:

It
i ■'

>4

vena — Vytė*
tft kų išėjusia įmygs MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS
Tai jsn trečioji laida. Listm
vBIm* knyga* talerijoje tai
nedėtam* reriktaya. Ta. rade» kad tšs, tortams knyga

gyidta jų tnsj arto Kalėdų
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Svečiavosi H. Kačinskas

Vietinės žinios

Bostono

Neseniai Bostone trumpai
svečiavosi akt. Henrikas PARENGIMŲ KALENDORiUb
Kačinskas, kursai vėliau va-,
sarojo V. ir V. Kulbokų viRugsėjo 28 d.5 vai. vak.
loj N. Hampshire kalnuos. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos m aukšto salėje
Onos Ivaškienės vadovauja
mo lietuvių tautinių šokių
sambūrio parengimas.
• • •
Spalio 5 d. So. Bostono
Lietuvių piliečių Dr-jos III
aukšto salėje Balfo banke
tas.
• • *
Spalio 12 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje lietuvių radijo valandos
Laisvės Varpo parengimas.

Spalio 25 d. Skautų Lapi
nų kaukių balius So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos
IH-jo aukšto salėje.

Išnuomoja
Code lietuviškoj
koj iinaonmjaąi kambariai M
virtuve ar be jos.

Vila yra prie ežero, gražiame
Pe pevykosim radiją gegažiaės. Ii kairės į dešinę — praeity metų gražuolė Regina Baikaitė ii puiyne. arti Osterville pliažo.
S. Bostoyo, ”Miae Lithuania of N.E“ Mary Lon Rudack-Rudokaitė ii So. Bostono, antroji geguži
Skambinti 1—£26-4691 arba
nėj išrinkta gražuolė Julija Grauslytė ii Hudson, N.H„ ir radijo vedėjas Steponas Minto.
kreiptis į Vidą Strazdaitf —
151 Barberry Ln.

”Sand Shore“
Marston Mills, prie Rt. 149
Cape Cod. Mass.

Minkų radijo gegužinė

T terio; 080497 ; 080124; 080 Cape Code artėja ruduo
119; 080257; 080186.
Cape Codas yra tarytum
. .. . a x
....
rytinio Amerikos pakraščio';
NENUSIMINKtlE!
Šokių kontestns ----laimėjo:
pa
„?
a “ visnm
įs „.„„i, G.K.. pakibai
Nore oras rugpiūčio 10 d.
X' ?
a,i’an
?ng
v'isomis
buvo nepastovus, bet j lietu-i Pen8lnink>i polkos — My- tokio kurorto ypatybėmis: „amata, reak, ar kaj, skusviškų radijo programų meti- kolas ir Stella Mooxa iš Pea- miškai, jūra, geri paplūdi- mais, nutirpimu; jaučiant ausnį pikniką Romuvos parke, body- ”Mamės ir papės pol- miai, nurudę poniučių kūnai įa^LBEF RUB
Brocktone, susirinko daug kos“ ~ Petras ir Ona Ra- ir traškios šnektelės apie tai, gumai pagelbsti. U:
tanas, arba
publikos. Visi atsilankiusie- dzevičiai išBrocktono. Jau- kas buvo ir nebuvo,
ji domėjosi Onos Ivaškienės ni™° E°įkos~ Chester čiBet šiuo metu nors dar Siųskite $5,
vadovaujamais tautiniais ao- Į ”>kas is Br2ckt”no » Marija
labai kar§ty dienu, praROYAL PROOtCIS
kiais, indoneziečių šokiais,, Ajefska is Dorchesteno. dedama justi ir artėjanti
North Sta^ P.O. Bos 9112
varžybas laimėm
laimėjo Bob
nįotaika
yasarotogražuolės rinkimu, šokių Valso varzvbas
v .
—
. ,, . -»r
Nevariu NJ. «71«S
„
JV
u
S"?.,
5
«
vis
daugiau
grįžta
namo,
varžybomis ir kita progra
ma ir nepaisydami lietaus Mason iš Watertown, tvisto negu atvažiuoja, o kaikurie RADIJO PROGRAMA
ir Ja- atvyksta tik savaitgaliui,
linksminosi.
ne Valka vičiutė iš Dorches-,
J
. *„ ..
Seniausia Lietuvių Rūdiji
i
Dr.
Edvardo
ir
Marijos
programa
Naujoj Anglijo
terio.
šių metų ”Miss Lithuania
i Jansonų ”Audronėj“ dar g gtoties WLYN, 1860 U
of N.E.“ buvo išrinkta Mary
Lou Rudack-Rudokaitė iš! Adolfina PrižPntaitž iš
!>ar®,is
!4d.asi lociklų ir ii stoties FM
„ o
,
. . « | Brocktono laimėjo Jančaus- Pne stalo, bet iki šiol jų bu- jųj.7 mc. veikia aekmadie
So Bostoną Julian J ir Ma-.^ .. Brocktono do¥anotą yo pilnos visos patalpos. Ki- ntabnuoIiU 1:80vaL (Be
ry L. Rudokų dukrele. Ant-!
, tur taip pat vasarotojai jau « perduodama: Vėtanti
roji išrinktoji buvo Julijai
i miklina sparnus kelionei,
jXaulinių žinių asntrauto

Ar skaitei
šias knygas?
dievybių ir did

vyrių VARDYNAS, paruošė
Anis Rūkas, 89 puslapiai,
kaina $3.00.
Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš
nepriklausomybės kovų, 376
pst, kaina $3.00.
Pkr giedrų j audrų, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m.
atebninimų IV tomas, 272
pel., kaina kietais viršeliais
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio
$3.75.
NULAUŽTA SAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė
Stasė Vanagaitė-Petersonienė, 81 psl., kaina $2.
ANTANAS SMETONA
IR JO VEIKLA. Parašė J.
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĖ, lietuvių dainynas
100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
lė Juozas Žilevičius, kai
na 84.50.
ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 1?
novelių, kaina 85.00.
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti virielbd, kaina..............83.56
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.
Kario, 225 psL, kaina $5.
RASTAI — STRAIPSNIAI
ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusią
piai, kaina.......... 83.00
Aaterikoe lietuvių politika.

paraše dr. K. Šidlauskas, jvadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.
LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirksnių
krorikų I dalis, straipsnių
rinkinys, 348 psl-, kaina —
$3.00.
Aidas tarp

dangoraižių.

romanas, parašė D. Nendrė.
366 psL, kaina $5.
Ammnų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko
Anis
Rūkas, 89 psl, kaina
Grauslytė iš Hudson, N.H. į Nuoširdžiai dėkojame ge-i Tenka pažymėti, kad Ca-' r komentarai, muzika, dai
$3.00.
. .
.... . . .
[gūžinės šeimininkei Moni- pe Codas palengva virsta MefrMagdutė. paraka.
Gyvulių ūki*. George OrAutomobilį, kuų dovano-; k• PIpvoki.n(li i5 nnrchos- lyg ir ta į&vatota "atsargiBbnio reikalais kraipo) l wel bolševikinės santvarkos
teric vSem ZgelbtainS!
Lietuva“, su nuosavais- Baltie Florists gėb'u ir dova
jo Juozas Kairys, Fitzmausatyra. 71 psl., kaina $1.00
rice Motor Sales savininkas ir ipagelbininkėm. progra- i namukais ir krapų darže- nų krantas* 602 E. Broad
LIETUVIU BELETRIS
iš Brocktono, laimėjo B. mos dalyviam, pikniko gra- b31®,,tlk dar 5attB valdžios. way, So. Bostog. Telefa- TKOS ANTOLOGIJA, H
Burba iš Brocktono; vienos žuolės rinkimų ir šokių var-, ne^unme—
inas .
omas, redagavo Bernardas
žybų
komisijai
-Onai
Ivaš* K"teWa
savaitės atostogas Blue Wair Benys Babter Manor vasarvietėj. Lake kienei, Henrikui Čepui. A-'
.
700 puslapių, kaina
Georgu kurias dovanojo feksandrui Čaplikui, Juozui• Nwo<aln« teatraa kapinėse
$10. Knygoje yra 61 rašyto
Dan ir Paula Slyvinai. lai- Kairiui ir Gintarui Karosui. I cnaUfinė ;r visuomenei kijo kūrybos pavyzdžiai.
mėjo Rūta Bichnevičiūtė iš Dėkojam prekybininkams L Spaudoj ir visuome j
Lietuvos konstitucinės tei
fvsoAio z!™-,.™
preKymninKduis, JO pUsetinas tnuksmas dėl
Dorchesteno, trecią dovaną Louise Day Hiks, Bill Hogan Wnįt»:ii kaniniu išniekinisės klausimais, parašė Koslaimėjo B. Kaminskas iš So. ir visiems kitiems už suau\ien^ fiSnki
tantinas Račkauskas, 178
Bostono, ketvirtą — Elainej kotas dovanas. Taip pat dė- mo’- • , \len^9 fl.
'
psl., kaina $2.
Mazgelis iš Brocktono; o kojame visiems atsilankiu- i J?8’ĮVį®
faktorių fil- 64 psl., kaina 25 centai.
istorijos
. ,
, . “ • mui susukti. Aktorė Liza
PIGI, BET VERTINGA
Ware, Mass., ir šeštą — .Į0?0• * .P,rko
80
pot,
kaina
,
Par(’?vln®Jo Minnelli buvo visiškai išsiAntanas Keršulis iš -Dor- laimėjimo bilietus, ir laik-! rrf Q fihnininkag otto 20 centų.
DOVANA
chesterio.
Žemaitis raitai karia ao
rasciams, kūne si musų pa-;
filmavo j, įvairengimų garsino ir apraše. į riosc ^zose Giminfcl, kurių to, 126 psl., kaina 50 centų.
Tai H. Tautvaiiienės iš
Įžangos dovanas laimėjo
Juozas
Stalinas,
32
psl.,
.
!artimieji guli tenai palaidogyvenimų vergų stovykloje
Steponas ir Valentina į
traukia kaltininkus teis kaina 25 centai.
numeriai; 080502 — Jadvy
Sibire aprašymas anglų kal
Žalgirio
mūiis>
parašė
dr.
ba "The Cemetery of Na
man.
ga Skabeikienė iš DorchesDaugirdaitė - Sruogienė, 24 tiensfai the Siberian Tund
psl.. kaina 50 cento.
ra", 112 pst, kaina $1.75.
Socializmas ir religija, E.
Lietuvių kalba ta knyga
Vandervelde. 24 pel., kaina
DRAUDIMO AGENTŪRA
jau išparduota. Ji labai tin
10 centų.
Atlieka įvairių rftitų
ka dovanoti kitataučiams.
pradai, (S Kairio įvadu),
64 pel., kaina 50 centų.
PIGIAUSIA
BRONIS
KONTRIM
Tavo kelias j socializmų.
TBLftrONAg AN IMMS
IR
(Leono Bliumo), 35 psL
80.
Maas. 02127
kaina 25 centai.
GERIAUSIA
Tai. AN 8-1701
Socir^izmo teorija, (M.
DOVANA!
Fišerio), 74 psl.. kaina25et

10 knygų «ž)Z

Flood Sąuare
Bardwor«Co.

veeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

A. J. NAMAKSF į
Kelahrie prenumerata - gera Real Estete A Insurance
821 Cosmtp Cldb Rd- ;
Mm S2159
dovana vtaokloiiite progomis! NentoaTeLCentro.
3324646
■vesi

ursseeeo

•raMseoraeeeesoMoeeoMONOMomė
«

(K. Kauskio), 47
pel.. kaina 25 centai
Atskirai sudėjus, jų kabia
83.05. bet visos kaitų par
duodamos u2 82.

savo draufsum Ir bičiuliams metinę
KsMvio prenumeratų. Jums
atsiek tik $8, o tas, kuriam
ji bus dovanota, per metus
kas savaitė gaudamas Kelei
vį jos tikrai atsimins.

SLA

SUSIVIENIJIMAS
UETVVIU
AMERIKOJE

SLA—jau M aut f tarnaaja lietuvių visuomenei ir 1
jo daugiau kaip SEPTYNIS 1OU0NUS
neriama,
lietuvių frataroaBat orinilisrija —
fdraaėų kr Nsejs patalpų, kuri yra
pigi, nes,SUSIVIENUIMAS N
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip trio m;
kapitalų, tad jo apdraudė Bka
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių rrikai
apdnudm am $10QA» iki flO.OOO.OC.
SLA—jaunimui duoda gsea Taupsm
deurmeat tmuraneat kad jannuoKs gautų- pinigas
aukštojo mokslo stodijoam ir gyvenimo pradžiaL
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM
spdraudų: ai $IJMAM apdraudos tik $KM

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA
klabu ir dsaagtjų nariams. U? $1.000.00 akcidoatalta apdraudos mokestis 02.00 j metas
SLA—kuopos yra daugmaolo netartų kolonijų. KreipkRta
• kuopų veiMjus, ir Jis ptafian pasBkias apie

007 Wsst30th fltmst, Nsw York, N.Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
iaf
ria skaitytojas sek
įvykins, deda daag ir įdėmių mmtraaką ir atvirai
apie visas misų visaemeaiaitas bei
Jaam rasite įdėmių skaitytojų kilikų afcyrių.
me abipusių pas lankymų ir
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIRTUVA“ yra diaamiikas misų Heivijos fadkraMa. Mkųs naujų kradratarkią bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieao asaamaei, koris kovoja ir dirbs ai
neprfthosoa^ Lietava.
Metinė preaaaMrate JAV-se

SAM

Adresas:7722 George Street, LaSaDe-MoatreaL 090, Qaebee, CANADA

BUVO $4, DABAR ITK $2

Lietuvių ifciviift Amerikoje
Parašė STASYS MlOiELSONAS
šitą 506 puslapių gausiai iliustruotų knygų dabar
galite gauti už $2, ild šiol ji kainavo $4.
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
organizacijas, jog spaudų, jon veikėjus, jos santykius su
Lietuva ir kt
Kitos tokios knygos naturiuM.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
skaitoma. Tad paskubėkite jų įsigyti.
.Pinigus siųskite:
KELEIVIS
So. Boston. Mase. 62127

Svaibios knygos
Buvusio UeturtM prezidento dr. Kaso Griniaus
Atsiminimai ir arfntys, 1-ji dalis 302 pst, kaina .... $2.00
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
Perkark abi dalis kaina tik............ .......... ... ............ $6A0
Prof. P. Pakarklio Kryžfcaočių valstybės santvarkas kran
tai, 176 pel., kaina • • • • • .mm. »mm,.,., • •,.$8.06
Prof. P. Pakarkite
Prof. P. Pakarkite
70 puslapių, kaina
Cicagietės
)5 puslapiai, kaina
Frank Lavhuko
1878 m. Ori 1866 m. 190 paL kieti vkk kaina seniau
buvo $6.00. o dabar tflr mm»
•... .mm $2,00
Dan Km Mėto Ma«Bku»iakflbau | Waš|r880 pusla
pių, Ubą/ įdomūs 1862 metų keHonOa | Lfctuvų apm>
tymas su nepaprastais
šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
. S*
«

M

<i

<
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JUVU. IOl BOSTON

LSS 60-sioe kuopos išvyka išvažiavo su mergina šun

t
keliu ir nuvirto su automo
Sekmadienį, rugpiūčio 3 biliu jūron. Jis išsigelbėjo,
ALTo skyriaus pastango
d., būrelis 60-sios kuopos so
0 ji prigėrė. Bet jis ilgai ne
Rugpiūčio 24 d. 2 vai. po mis rugpiūčio 7 d. So. Bos
So. Bostono Lietuvių Pi cialdemokratų ir jų bičiulių davė apie tai jokios žinios
pietų So. Bostono Lietuvių tono Lietuvių Piliečių Drturėjo gražų pobūvį draugų
Piliečių Dr-jos patalpose yra jos patalpose buvo sušauk liečių Dr-jos mėnesinis susi Paulinos ir Antano Valeikų policijai. Todėl buvo apkal
šaukiamas Lietuvių Darbi tas Bostono ir apylinkės lie rinkimas bus ketvirtadienį, rezidencijoje Betford, Mass. tintas ”už pabėgimą iš ne
laimės vietos“. Bet šis įvykis
Tylos protestas
ji jų bičiuliai, ypač kitų so ninkų Draugijos narių susi tuvių draugijų atstovų susi rugpiūčio 21 d. 8 vai. vak.
Prie skanių užkandžių, norėta užglostyti. Senatorius
vietų pavergtų tautų atsto rinkimas. Malonėkite visi rinkimas. Susirinkime daly draugijos namų antrame kuriais pasirūpino Vytautas
jame dalyvauti.
Rugpiūčio 20 d. sukanka vai ir laisvės kovotojai.
vavo apie 35 asmenys, čia ’ aukšte. Lapkričio 16 d. vi-į Jackūnas su savo žmonele, nubaustas tik 2 mėnesiais,
Napoleonas Jonuška,
lygiai metai, kai Sovietų Są
buvo atsilankę iš Chicagos Į suose trijuose aukštuose busi padedant P. Valeikienei ir bet ir ta juokinga bausmė
Taigi trečiadieni, rugpiū
sekretorius
junga ir jos pažaboti sate čio 20 d. Boston Common
ALTo centro pirmininkas! draugijos nariams vaišės —Į pačiam šeimininkui, visi suspenduota. Policijos vir
šininkas tuoj pasakė: ”Case
litai užpuolė ir okupavo Če
inž. Eugenijus Bartkus ir dr. Šurum-Burum.
parke, Tremont ir Park gat
į svečiai linksmai praleido is closed“ — byla baigta.
koslovakiją, užgiauždami vių sankryžoje, rengiama
Kazys Šidlauskas, kurie re
laiką, draugiškai pasišneku
Algos $8.60 valandai
Bet pasirodo, kad byla la
ten pradėtas reformas ir taip pat tylos demonstracija
feravo apie ALTo nuveik-’ Po šio susirinkimo bus ka čiuodami įvairiais klausi
Bostono
elektrinių
unija
laisvesnio gyvenimo viltį. Čekoslovakijos nelaimei, o
tus Lietuvos laisvinimo dar vutė ir užkandžiai.
mais, pasidalindami nuomo bai gyva. Dabar reikalauja
padarė trijų metų kontraktą bus ir kokia veikla numato
I
ma palaidotą merginą at
nėmis.
Tą dieną čekoslovakai,1 tuo pačiu ir kitų tautų pa su darbdaviais, išsiderėjusi ma ateityje. Po tų praneši
Visi reiškė pageidavimą, kasti ir padaryti skrodimą,
Tris šimtinė* dolerių
negalėdami kitaip okupan vergimui pasauliui priminti. $8.60 atlyginimo už valan mų buvo paklausimi), i ku
kad būtų daugiau tokių susi nes nėra visai aškios žuvi
tui priešintis, visuotine tyla Tą dieną lygiai 12 valandą dos darbą.
Elevatoriau* Fondui
riuos prelegentai aisaxinėjo.
tikimų, kuriuose atsinaujina mo aplinkybės. Bet tai tiktai
Tok) pat atlyginimą išsi
pareikš savo protestą. Jie visi laisvę mylintieji žmo
i
ir sustiprėja bičiuliški ryšiai. pradžia. Vėliau galės būti
pogrindžio spaudos yra ra nės ten stovės 5 minutes ty derėjo ir statybininkai (karŠiomis dienomis So. Bos
Svarbiausia, jie informa
Ačiū draugams Valeikam keliama byla dėl merginos
___ penteriai).
ginami tą dieną neiti j jokias lėdami.
vo apie šaukiamą Amerikos^ tono Lietuvių Piliečių D-jos už globą ir vietą, o V. Jac gyvybės. Mat, jeigu Kenne
Visi dalyvaukime šitame
pramogas, j jokius susirin
elevatoriaus vairuotojas pa kūnui su žmonele už pasi dis nebūtų tos nelaimės slė
kimus, neklausyti okupanto proteste.
Pakėlė mokestį už mokslą Lietuvių Suvažiavimą Det rengimų metu prancūzų kil-i
pęs, gal jos gyvybė būtų bu
darbavimą.
roite, kuris įvyks Darbo Die-į
Lietuvių grupė ten renka
radijo ir neskaityti nei jo
mės Frank Perrault visiems i
vusi išgelbėta. Užtat gal bus
Massachusetts Technolo
cenzūruojamos spaudos.
si pasipuošus tautiniais dra
nos
savaitgalyje,
ir
ragino
j
pakratyti Kennedžio milio?
draugijos nariams padarė
gijos Institutas paskelbė,
Kennedžio
byla
labai
gyva
bužiais ir su atitinkamo tu kad nuo 1970 metų mokes tame suvažiavime kuo gau-Į didelę staigmeną, įnešdamas
nai. Ir dar neišaiškintas
Tą dieną čekoslovakams
Skaitytojai jau žino, kad Į klausimas, kodėl jis vidurElevatoriaus Fondan $300.
įvairiais būdais savo užuo rinio plakatais., kuriuose tis už mokslą bus pakeltas siausiai dalyvauti.
senatorius
Kennedis po ga-l naktį važinėjosi su mergina,
Tokiu
būdu
jis
bus
stambių

jautą pareikš ir visi laisva-i bus iškelta ir Lietuvai rusų iki $2,500 metams. Dabarti- į
jų aukotojų sąraše.
na linksmo rauto vidurnaktį kai jo žmona buvo namie?
Dalyvis
‘ nis mokestis yra $2,150.
1
jame pasaulyje gyvenantie padaryta skriauda!

Vietines žinios

AN 8-2806

Or. /m. J. Donovan
Dr. J. Paiakarnio
PBDINI8
TAS
ano* vai- ryto fld 5 vai. vak.
Vakarais ii anksto sasttsras
447 BROADWAY

•

Išnuomoja

Juozas Sakalauskas 850 E.
Broadway, So. Bostone išnuo-'
moja 2 arba 5 kambarių butą :
nebrangiomis sąlygomis. Pagei
dautina be baldą senyvo amžiau
2 asmeny šeima arba 1 moteris.
Telefonas: 268-3020.

Trans-Atlantic Travel Service

South Boston Savings Bank

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar jues atsikviea.
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans_Atlantic Travel Service, čia visą
lėktuvą bilietai (air įtekėto) iiraiemi
belaakiaat — be jokie papildėme

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

440 West Broadvray, South Boston, Mas*. 02127

COSMOS PARCELS
TBL. AN 8-2124

Dr.Amdia E. Rodd
(BUDOKTOTC)
0PT0MBTR18T8
Valandos:

įoryto fld ą

J4* BROADV
9OUTH BOSTON. NA8S.

EXPR£SS CORPĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO 1 LIETUVĄ
ir kitus
Pristatymas greitas ir
garantuotas

Ketvirtu *Co.

979 W. mOAPWAY
SOUTH BOSTON

M

Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo S vaL ryto iki 2 vat p.p

mokesčiu.

ui visus indelius
moka
Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Globė Parcel Service, Ine.

Bankas veikte 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš $132,000,000

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

331 W. Broadvray
Sa. Boston, Mass. 02127
TeL 288-0066

V

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadientete

J. Vaičaitis

AM 8*4648

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

0—13

oaaaaaaaaoa

Ę

9—7

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Tai veltui

390 W. Broadvray
So. Boston, Mas*. 02127
Telefonas: 268-8764

išpildoma gydytoją rs

Visą skyrių vedėja Aldona Ai

Ir
M
Hm

!• W.

• vaL

ą — sfldt i Bstoviiką
L Buosagard, B. SL, Beg

F

COSMOS PARCELS

, tarp B ir gaivią, SO. BOSTON.
Tstafoaaa AN 8-4898
8 vaL vw Išskyra* šveatadlealea Ir ssk

EXPRESS CORP.
169 Milbary SL

WORCESTER, MASS.
Tet SW 8-2886

N & T OIL CO.. Ine.
•41 E Broadvray

□
□
□
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnie* aptarnavimas
Automatini* ipilimas
Patogio* mokėjimo sąlygos
Pilna* šildymo įrengimą*
Skambink ite

4662

Burna ištyrus jūsų alyva šildymo
irangimą dabar, gali jum* sutaupyti
pinigų per visą žiemą!
Musų veltui atliktas jftsą šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnotį pagerinti Texaco’s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gafl padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrieon Street,
Worcester, Mase. 01604
Tet 796-3347
Tiesiai ii Wercesterfe elnečiam įvairias sieatiaies į Lieta,
vą ir kitas Rasijas

ii

yra vienintelė oficiali ištai
ga Worceetery, kori siunčia
siuntinius tiesiog ii Wocces»
torio į Lietuvą ir kitas Rusė

m greitai ir

avė, nsfete ir
nią. Turime vietoje įvairią via.
tfarie gamybas ir impertaetą
prskią M kitą kraštą visai šeBato, ahmčtek gaMe iš
sakyti ją gamybos prekes. Čia
greitai ir sumokėsite ptaiges, e
tea ristoje gaMe pasiriaktl

Vedėja B. SvikHeet

487 Washington Street
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandą patarus'

CE 61204

Knyga yra tcrmate* tastsai 4w<m

