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Mirė buv. Lietuvos operos
solistas Aleksandras Katkus
Rugsėjo 6 d. 5:15 vai. po tytų operų svarbiąsias tenopietų Chicagoje Šv. Kry- įų partijas, kartais net pažiaus ligoninėje mirė buv. skubom sugebėjęs pavaduonepriklausomos Lietuvos o- ti susirgusi ar dėl kitų prie- j
peros solistas Aleksandras ( žasčių negalintį dalyvauti
Kutkus.
( Kiprą Petrauską.
Velionis laidojamas rug-( A. Kutkus yra rašęs ir
sėjo 10 d. Chicagos Lietu- spaudoje Įvairiais muzikos
vių Tautinėse kapinėse.
i ir meno klausimais, o sulauA_ Kutkus buvo vienas kęs gilesnio amžiaus JAV
pačių didžiųjų lietuvių dai- išleido Įdomią atsiminimų
nos meno kūrėjų, dainavęs knygą "Dainininko dalia“,
operoje pakaitom su Kipru
Senatvė visiems surežiPetrausku, savo tenoro bal- suoja tragiškas pabaigos va
šu. muzikine kultūra ir landas. Liūdnai užgeso didarbštumu ilgus dešimtme- dysis Kipras Petrauskas, o Brazilijos kariuomenes vadai, kurie paėmė į savo rankas valdžių, kai prezidentą Arthurą da
čius kėlęs ir saugojęs mūsų A. Kutkus, turėjęs fenome- Costa ištiko paralyžius. Iš kairės į dešinę — gen. Aurelio Lira Tavaras (armijos vadas), adai. Au
operos meninį lygi, nusipel- nalinę klausą, — apkurto, gusto Rademaker Grunewald (laivyno) ir marš. Marcio de Souza e Mėlio (aviacijos vadas).
nęs savo tautos nuoširdžios susilpo regėjimas, jau nebepagarbos ir, per svetimųjų klausė didžiojo aktoriaus
’malonę,“ — atlygintas se- valios judesiai
natvės vargu išeivijoje...
j
Bet atminime jis liko RuSūi ir kiniečiai
/zlV pripažino naują KoTTlUTUStdi pagrobė

Atskiro numerio

12 centų

Ho Chi Rink mirė,
o karo veiksmai atgijo
Šiaurės Vietnamo prezidento Ho Chi Mink mirti*
amerikiečiuose sukėlė daug nepagrįstų vilčių ir karėtų

taikos norų, kuriuo* gerokai atšaldė jo įpėdinių j
mai ir sustiprėję karo veiksmai Pietų Vietname.

Nesulaukęs Vietnamo ka zidento laidotuvių metui,
ro galo ir, žinoma, siekiamos bet tokių paliaubų jau daug
"pergalės“, rugsėjo 3 d. mi yra buvę įvairių švenčių pro
rė 79 metų amžiaus Šiaurės ga, ir jas priešas visada ge
Vietnamo prezidentas ir žy rai išnaudodavo savo fron
mus komunistų vadas Ho tui sustiprinti.
Chi Minh. Nors tai ne StaliNesumažėjo komunistų
no ar Mao Tse-tungo masto reikalavimai ir Paryžiaus
asmenybė, bet visvien ko derybose. Bet vakariečiai
munistų pasauly jis buvo vis dar tikisi pragiedrėjimo,
gudrus politikas, geras stra nes tai esą pirmosios dienos
tegas ir neatlaidus kovoto be Ho Chi Minh. Gi kiti po
jas, pridaręs nemažai rūpes litiniai komentatoriai, ver
čių ir Jungtinėms Amerikos tindami padėtį, ironiškai sa
Valstybėms, kurie ir dabar ko. kad Ho Chi Min’- iš to
nesibaigia.
kių amerikiečių vu^ da
Jis sugebėjo lanksčiai vin bar lygiai taip pat juokiasi
giuoti savo politikos liniją gulėdamas karste, kaip jis
n,^“XianUXVd:
P™ karstoUbijos vyriausybę JAV ambasadorių
tarp Maskvos ir Pekino be pro savo barzdą iš jų šypso
šlapiašilio km., Svėdasų vi.. "Eugenijaus Onięgino“ opeMirus šiaurės Vietnamo
šiomis dienomis JAV priPraeitą savaitgalį Brazi- sivaržančių
komunistinių
Rokiškio apskr. Petrapily ros Lenskis, "Pikų damos“, prez jjo <3hi Minh, į laido- pažino revoliucinę Libijos lijos komunistų pogrindis blokų ir iš abiejų gauti pa josi būdamas gyvas.
jis baigė teisių fakultetą, Germanas ir daugybėje ki- ĮUVes suvažiavo beveik visų vyriausybę, kuri nuvertė nuo buvo Rio de Janeiro mieste ramą kovai prieš Pietų Viet
1913-16 m. dainavimą ir tų vaidmenų.
s kraštų komunistų partijų ir sosto karalių Idrisą. Iš savo pagrobęs JAV ambasadorių namą ir jo sąjungininkus.
muziką studijavo Petrapilio
Giliai liūdime vėl netekę' valdžių atstovai. Buvo tiki- pusės ta naujoji vyriausybė C. Burke Elbrick iružjoiš- Jis taip pat gerai numatė
liaudies konseiyatorijoj, da- vieno mūsų operos veterano'masi- kad prie Ho karsto su-i pasižadėjo laikyti sutarčių laisvinimą išreikalavo iš JAV visuomenės ir vyriau
lyvavo tenykščiuose lietuvių ir jo žmonai Jadvygai Ven- sjtiks ir Sovietų S-gos bei su JAV, kurias buvo suda- Brazilijos vyriausybės, kad sybės ištvermės ribas, jautė
parengimuose.
1919 m. —
pra- cevičaitei-Kutkienei reiškia
’------ - 1Q1O™
roižVia.
g^g ir ta progą ręs karalius ten esančių a-! ši paleistų iš kalėjimo 15 žy- šios pasaulinės galybės pa
dėjo dainuoti rusų operoje me nuoširdžiausią užuojau- panaudos atvėsusiems san- merikiečių karinių bazių mių komunistų.. Kadangi lengva minkstėjantį fronto
Savastopoly.
tą.
tykiams sušildyti. Deja, Ki-; klausimu.
į žadėjo ambasadorių nužu- užnugarį ir beveik pagrįstai
Grįžęs i Lietuvą, nuo
nijos min. pirmininkas ChouJ
Užsieny esantis karalius dyti, tai Brazilijos vyriausy- tikėjosi laimėti Vietnamo
1922 m. iki 1944 m dirbo
senatorius
En Lai į šermenis atvyko Idris pareiškė norą grįžti na-! bė, amerikiečių prašoma, karą pačioje Amerikoje.
Valstybes operos teatre, at
anksčiau ir taip pat pasisku mo, formaliai atsisakyti sos- j minėtus komunistus paleido
Kolkas jam tai dar nepa
likdamas pirmaeilius vaid- Everett Dirksen
bino vieną dieną anksčiau to ir gyventi kaip eilinis pi- ir išvežė į Meksiką, o komu- vyko, bet tik ateitis parodys
menis, o, be to, dar dėstė
nistai paleido JAV amba galutinius rezultatus.
grįžti namo, kol ten dar ne- lietis,
dainavimą konservatorijoj, i Praeitą sekmadienį Wal-buvo
___________
sadorių.
atkeliavęs sovietų KoYra manančių, kad Ho
Puikiai dainuodamas ir ter Reed ligoninėje mirė Į-. gyvinąs. Vadinasi, tų komuTas komunistų kovos me Chi Minh, pradėdamas karą
vaidindamas. jis savo talen- žymusis Illinois senator'ius, Į cistinių blokų neapvkanta
todas sujaudino ne tik Bra prieš Pietų Vietnamą, yra
Majoras
—
gengsterių
tu rėmė didžiausią Lietuvos senato respublikonų v adas ■ vienas kitam nenubblėso ir
ziliją ir JAV. bet ir kitus padaręs klaidą, nes galėjęs
operos repertuaro dalį, bu- Everett McKinley Dirksen, prie Ho chi Minh karsto
kraštus, nes dabar tokių pa daug daugiau laimėti deiyrėmėjas
vo paruošęs kone visų sta- sulaukęs 73 metų amžiaus.
grobimų gali būti ir dau bomis ir neprarasti pusės
Sovietų premjeras A. Ko
_______________ 1 Pastarosiomis dienomis syginas, čia ilgiau užtrukęs,
Žurnalas ”Look‘ apkalti giau.
miliono savo karių, kurie iki
jam buvo sėkmingai pada- turėjo slaptų pasitarimų su no San Franciseo majorą
šiol žuvo, ir milžiniškos ver
! ryta plaučių vėžio operacija, naujaisiais Š. Vietnamo va- Joseph Alioto, kad jis esąs
.
.
tės materialinių gėrybių.
bet mirė nuo širdies sutriki dais.manoma. tolimesnio ka- Jau daug metų susirišęs su [)ro piratai Vėl grobia
Nai vesti JAV taikos šali
mo.
ro vedimo ir paramos klau- Cosa Nostra gengsterių orninkai Į Ho Chi Minh mirtį Garaus žurnalistas Ddew PearŠen. Dirksen buvo vienas simais.
ganizacija ir teikiąs jai Įvai- lėktuvus
“
jau pirmą valandą buvo be son, 71 ■. anai., miręs praeitą
galingiausių kongrese asmeriausius finansinius ir kito
riedą daug vilčių. Atseit, da savaitę Georgetovn universite
Praeitą
savaitę
8
ginkluo

[ nu, su kurio nuomone dažkius patarnavimus.
bar, kietajam komunistų to ligoninėje. Jo straipsnius
nai turėjo skaitytis ir demo
Majoras sako. kad tai yra ti jaunuoliai užpuolė Ekva vadui pasitraukus, esanti ge- spausdino keli šimtai laikraščių,
kratai, ir prezidentai J. Ken Fjfsfcifpę J. A. Pike šmeižtas ir žurnalui iškėlė doro lėktuvą, versdami jį
j ra proga pagyvinti taikos ir je plunksnos bijojo aukščiau
nedis ir Johnsonas visada
12.5 mil. dolerių ieškinį už skristi Į Kubą. Tame užpuo • deryboms ir, padarius dar si pareigūnai. Jis drįso kelti vie
ieškojo jo paramos savo po- rado negyvą
jam sugadintą karjerą. Bet lime lėktuvo vado padėjė ! daugiau nuolaidų, susitarti. šumon ir įtakingiausią asmenų
Į litiniams žvgiams. Jis turėjo
Praeitą savaitę pasaulio minėtas žurnalas nenusigan jas buvo nušautas, o kiti as- 1 Bet, deja. realybė yra ki blogus darbus, ir nevienas ją
sužeisti. Gi dabar ir
savo nuomonę Įvairiais klau spaudos puslapiuose mirgė do ir žada dokumentais Iro-j
Šiaurės Vietnamą dar Pearsono aštrios ir teisingos
Bostono skridęs spraus- tokia.
simais ir nevisada sutikda te mirgėjo žinios apie ame dyti, kad majoras yra krimiir pnes prezidento mirtį į p'""1““ '>«’'»
i k»“vo net su savo partijos pre rikiečio episkopalų vysku ralistų globėjas ir draugas. minis lėktuvas panašių pirą
tų buvo nuvarytas į Kubą. iš tikrųjų valdė grupė tokių: t'-*zidentu Nixonu. Dirksen bu po dingimą Judėjos tyruose,
pat kietų komunistų vadų, Į
,
Tokiuose užpuolimuose ivo ir vienas žymiųjų antiko- kur jis su 3avo žmona buvo
ki šiol jau žuvo apie 40 žmo kurie dabar pasiskubino pa
munistų senate ir nekartą
Išrinko
naują
JAV
nių, ir keleiviai ima baimin reikšti. kad karas tęsis to
yra parėmęs ir pavergtųjų automobiliui, jo žmona gu
liau, kol "paskutinis ameri
tautų reikalus.
*4?
žo pėsčia, o vyskupas liko. gražuolę
.■v tis skristi.
kietis agresorius bus išvytas
Atstovų rūmuose jis buvo
I
Po ilgų ieškojimų, kuriuo
ir Pietų Vietnamas išvaduo
šeštadieni buvo išrinkta!
nuo 1932 metų ir iškilo iki se dalyvavo net kariuomenė,
respublikonų partijos vado. vyskupas J. A. Pike buvo 1970 m. Miss America. Ta Komunistai smarkiai tas“. Ho Chi Minh mirimui
atžymėti jo Įpėdiniai kaipf
rastas nupuolęs nuo uolos ir laimingąja tapo Pamela An-i
tyčia Įsakė dar sustiprinti
ne Eldred, jauna baleto šo-' puola Vietname
užsimušęs.
kėja iš Michigano.
j . ... .
.
. A . ofensyvą, ir to rezultate šio
Reformuos naujokų
’ Š. Vietnamo komunistai, mis dienomis kaip tik pasi
po Ho Chi Minh mirties pa- pylė artilerijos sviedinių ir
šaukimą
Per 100 metų karuos
( skelbę šūkį "kova iki perga- raketų lietus į amerikiečių
JAV
vyriausybė
sutiko'
lės“, pradėjo sustiprintus bazes, ginklų sandėlius, P.
Artimiausiu laiku pradės žuvo 90 mil. žmonių
parduoti Izraeliui 50 nau- Į puolimus Kambodijos pasie- Vietnamo dalinius ir dides
veikti nauja naujokų šauki
jausio
modelio Phantom ko- ny, kur jau paguldė daugiau niuosius miestus. Visa tai
Maskvai reikalaujant, Čekoslo mo sistema. Pagal ją pir
Raudonojo Kryžiaus 21vakijoj vb daugiau ir daugiau miausia bus šaukiami Į ka- sios tarptautinės konferenci vos lėktuvų. Jų dalis jau nu- kaip 200 savo galvų. Duc žymiai padidino žuvusiųjų
_________________________
šalinami b įvairią pareigą de-! riuomene 17 18 ir 19 metų jos pirmininkas
Jose Karoso vežta į Izraelį. Dėl to biznio phong srityje. Da Nang ba- amerikiečių ir pietų vietna
pasipiktino arabų vals- zės ruože ir kitur. Visur jie miečiu skaičių.
Taigi, Ho Pennsylvanijos greitkelio įstaimokratinią reformą dalininkai, jaunuoliai. Tie, kurie bus pareiškė. kad per pastaruo- ‘
RiUrčjm. Harry LightSakoma, kad dienos suskaitytos nepašaukti iki sulauks 20 sius 100 metų i--------karuosei-------žuvo tybės, ir Egipto atstovas pa- buvo amerikiečių aviacijos Chi Minh mirus, karas net **
stone
nuimtas
Ir kaltinamas.
_ ____ _ turės
_____ _ didelę ! 90
. ................____________
_________
ir tą reformą svarbiausią pra- metų ___
amžiaus,
milionų žmonių.
Dau-reiškė, kad tuo iyffiu JAVt jr amerikiečių bei pietų vietpagyvejo.
Į
diitiitkę — Dahčcko (viršuj) ir galimybę ir visiškai karinės' giausia žmonių pražudė du' »«fT*ovė visas taikos viltis. • namiečių dalinių sugniuždyTiesa, komunistai pasiūlė kad ėmęs kyšiu*.
i ti, nors turėta ir savų aukų. trumpas paliaubas savo pre-' "»«*infa algos >18,928.
Smrkovskio (apačioj).
prievolės išvengti.

i
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nbtinėse partijose pastebimos vis didėjančios savarankiš
kumo ir separatizmo tendencijos.

Septintajam kongresui
išsiskirsčius

Tokios Vakarų Europos komunistinių partijų ten
dencijos. siekiančios nepriklausomumo nuo Maskvos, ypač
išryškėjo neseniai vykusiame komunistinių partijų suva
žiavime Maskvoje. Iš šių duomenų kalbėtojas priėjo iš
vadą, kad pasauliniame komunistų judėjime šiuo metu
yra Įsigalėjęs nevieningumas.

/ menuos Lietuvių Tarybos (Alto) Detroite sušauk-'
tame koi.gre^e, kaip ir seniau buvusiuose, iškelta nemaža
įvairių
na* mų, pasidalinta vertingomis mintimis, ŠĮ
kartą beveik nebūta nereikalingų priekaištų vieni ki
tiems ?
ų dėl darbo pasidalinimo tarp veikiančių!
bendrinių organizacijų.

Kongre sveikinusieji tvirtai pabrėžė, kad Amerikos
Lietuvių Taryba Įsteigta vienam tikslui — Lietuvos lais-1
vinimui. tos bylos rėmimui, talkininkų subūrimui, dabar- j
tinės Lietuvos padėties skardeitimui, jai daromų skrilaudų ’
priminimui. Tokios minties vedami, suvažiavusieji darė į
sprendimus ii- ta kryptimi nusmaigstė Amerikos lietuvių!
Tarybos ateities veiklos gaires.
Tiesa, paskaitininkai ir kiti kalbėjusieji ne visada ■
laikėsi arti žemės, gyvenimo tikrovės. Kaikas savo paža-,

RYŠIAI SU LIETUVA

Irako ministro pirmininko pavaduotojas Saleh Mehdi
Amash (kairėj) ir Jungtinės Arabą RcapnMikos (Egip
to) prez. Gamai Abdel Nasser aptaria arabą ūkio ir karo
strategiją prieš Izraelį keturią arabą valstybių (Egipto,
Jordano, Sirijos ir Irako) konferencijoj Kaire.

dais, reikalavimais ar norais skraidė ir gerokai aukščiau!
realybės.
{

Ką tik gavom:
Pranešame skaitytojams,
kad Keleivio administraci
joje galima gauti dar šių
neseniai išleistų knygų:
Penktoji Pradalgė, Londo
ne išleistas literatūros met
raštis, kuriame rasite Įdo
mių prozos ir poezijos kūri
nių bei straipsnių. Kaina —
minkštais viršeliais $3.15,
kietais — $3.75.

Atskirą vietą VLSDD seminare užėmė diskusijos
įyšių su Lietuva klausimu. Didelę diskusijų dali užpildė
taktiniai klausimai, o apibendrinamai buvo prieita išva
da, kad lietuviškoji visuomenė svetur pastaruoju metu
skit stosi i dvi pagrindines grupes: vadinamuosius "vals
tybininkus“ ir "tautininkus“. Vadinamieji "tautininkai“
esą tie, kuriems pirmoje eilėje rūpi tautinis lietuvių
Milfordo gatvės elegijos,
išlikimas tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje.
dideli susidomėjimą sukėlęs
Diskusijose prieita išvadą, kad ryšiai su kraštu išei jioeto Jono Aisčio straipsnių
rinkinys. Kaina minkštais
vijai padeda sustabdyti nulietuvėjimą, ir svarstyta, kaip viršeliais $2.55, kietais vir
ryšius su Lietuva galima būtų praplėsti.
šeliais — $3.75.

Netolimoj praeity Į panašius kongresus atvykdavo
daug daugiau Įvairių organizacijų atstovų. Šiame kon
grese, be svečių, tebuvo nepilni trys šimtai delegatų. Ja
me jau nebebuvo nevieno Įžymais visuomenininko, Alto
VOKIETIJOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ
rėmėjo, kaip. pav., dr. Pijaus Grigaičio, kurių atminimą
kongresas pagerbė. Į amžinai pasitraukusių vietas nebe DRAUGUOS SUVAŽIAVIMO IR SEMINARO PROGA
ateina ir pakankamai jaunų jėgų.
j
(Tęsinys)

Visu veido į Lietuvą

Liepsnos ir apmaudo ąso
Ryšiai su Lietuvoje gyvenančiu tautos kamienu yra
čiai,
premijuotas Jurgio
vienas pagrindinių Socialdemokratų draugijos rūpesčių.
Gliaudos romanas, 304 psl.,
Juk neatsitiktinai ir draugijos šūkiu yra parinkti Lietuvos kaina $4.00.
revoliucinio judėjimo veterano ir ilgamečio Lietuvos So
Draugas
don Camillo,
cialdemokratų partijos pirmininko Stepono Kairio žo
džiai: "Visu veidu į Lietuvą!“ Be to. ir VLSDD suvažia- Įdomūs klebono ir vietinės
vimo-semir.aro dalyvių daugumą sudarė jaunimas ir jau komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216
Būkime atviri patys sau ir pripažinkime, kad jau
nesniosios kartos žmonės, o tai jau užtikrina draugijos psl., kaina $3.
nemaža mūsų tautiečių nuo betkurios veiklos atvėso, veiArtūro Hermano referatas is tiesų buvo dinamiškas, gyvastingumą ir ateiti. Seminare dalvvavo socialdemokrakiančiųjų tarpe slankioja jau tarytum numirę, tik dar ne- savo polėkiais, jaunatviškai nuoširdus, o bene svarbiau-' tinių pažiūrų lietuvių ir iš kitų kraštų. VLSDD tapybos
Auksiniai rageliai, Prano
palaidoti... Sakytume, lyg jau ne jų yra šis pasaulis ir jo šia — visiškai dalykiškas, atremtas Į konkretų lietuvių I pilininkas K. Dikšaitis nurodė, kad buvo tartasi su Arg- į Naujokaičio eilėraščiai, 64
rūpesčiai. tad ne jų ir pareigos.
bendruomenės gyvenimą Vokietijoje, išplaukiantis iš tų Hjos lietuvių laboristų grupės atstovu R. Baubliu dėl Vo- psl., kaina $2.
Mūsų akys seniai krypo ir krypsta Į jaunimą. Juk jis kasdieniškų rūpesciųjr buities problemų. Ypač būdingas, kietijos ir Anglijos lietuvių socialdemokratų koordinaciOšiančios pušys, Halinos
turėtų dėl mirties ar senatvės pasitraukusius veikėjus pa- ^ia A. Hermano iššūkis AtsigrĮžkime atgal i liaudį ir? nio apsijungimo. Apie bet kokią lietuvių socialdemokratų Didžiulytės - Mošinskienės
vaduoti. Dėta ir 3aug pastangų, kad ir Į ši kongresą kuo
nuoroda, kad ir V okietijos lietuvių bendruomenės vir-, ai ba jr laboristų veiklą Anglijoje pastaraisiais metais, de- j 17 trumpų vaizdelių - apydaugiau jaunų.
tvyktų. bent svečiais j'ame pabuvotų. šūnžs' valdybos, Huettenfeldas. kaip jis kad išsireiškia, < ja. nieko nebuvo girdėti. Todėl iš tikrųjų būtų labai gera, Ii braižų, 176 psi., kaina $2.50.
O, de- . vistiek n.daue tų jaunų veidų tebuvo. Kodėl?' atseit’ v.altlžia; -vra atitrūkusi nuo pačių tų eilinių bend- b. vnaeiai Anglijos lietuviškajai visuomenei, be abejo,
Prisikėlimas, romanas, paruomenės narių, nuo paprastų žmonių, nuo liaudies.
naudinga, jeigu demokratinio socializmo šalininkai ir
Alė Rūta, 205 psl.. kai
Kai vienas jaunuolis ir senesnis profesionalas pa
toje karališkoje saloje veikliai susiorganizuotų ir, galbūt, na kietais viršeliais $3.75,
verkšleno, kad negavę Į kongresą pakvietimo, tai tribūnoj
Tai iš tikrųjų nėra būdinga vien tiktai VLB. Tai be fedeiaciniais ry šiais apsijungtų su VLSDD.
minkštais $2.50.
pakilusi žvali jaunuolė mokytoja Šlepetvtė pareiškė, kad ne bus kone visuotinė dabarties pasaulio liga. Ir visokių
Nužemintųjų generacija,
ir ji štai
niekieno
nekviečiama
atėjusi
į šitą ___
tautiečių su- kairiųjų sąjūdžių reiškiama kritika formaliai demokratiSuvažiavimui-seminarui
pasibaigus,
lietuviams
so.
. .
.• t
▲
•
•
•
€*«.***
i
ouvdz-idvnnui-criiiiiiai
ui
p<
egzilio pasaulėjautos eski
voiiuviinu
iamo asanti
žtut jai
iai visas
=__ ____________
•____________
i_ xtą___
i_________
važiavimą ir
ir jame
esanti. TLztat
visas kongresas
kongresas nuonuo- _nėms
valstybėmsi__
kaip
tik ir nurodo
aplinkybę,
kadi vaii« Annahercm rūmų išvažinėjus ir pasi- zai.
parašė Vytautas Kavo
širdžiai paplojo, MSgi tikrai kiekvienas, kas tik nori, gali dantieji, nors ir teisingai demokratiškai Į savo postus iš- skleidus po visą Vakarų Vokietiją, veikla, aišku, nesu lis, 77 psl., kaina $2.
lengviausiai surasti būdą, laiką ir vietą Įsijungti j bendrą , jnktį per visokiausių institucijų gausumą ilgainiui ati- stings iki sekančio susibūrimo. Eilė VLSDD narių priklau
Varpas nr. 8,206 psl., kai
darbą
trūksta nuo tos liaudies, kuri juos išrinko, nebejaučia jos so Vokietijos Socialdemokratų partijai ir jos eilėse akty
na $2.50.
Ar nebus pagaliau Įvykęs jaunime seniai laukiamas rūpesčių ir nebesugeba atstovauti tikriesiems liaudies in- viai darbuojasi. Daugumas draugijos narių yra labai uo
Be to, esame gavę nedide
lūžis? Ar nebus prasidėjęs jo didesnis susidomėjimas teresams. Mažu mastu šitą diagnozę dabar A. Hermanas liai Įsijungę i visuomenini lietuvišką darbą pačioje Bendli
kieki teisininko P. Šulo
savo tėvų veikla, Lietuva ir kartu noras būti tarpe tų. ku- pritaikė ir Vokietijos Lietuvių Bendniomenei, teisingiau. ruomenėje, VLSDD
_____ ____
r______________
valdybos
pinnininkas dr. V. J. By- i parengto leidinio "Kaip su
rie rūpinasi Lietuvos likimu? Gal tas šlepetytės pasiro- jos valdomiesiems organams. Daugelis kitų, nepriklauso- jaj^s vra jr Krašto tarybos narys, o daugelyje apylinkių
daromi testamentai“. Tai la
dym?5 kongreso t būnoje ir buvo anas pranašingas ženk- mų duomenų šitą A. Hermano diagnozę patvirtina. O ap- vejkjjausį nariai kaip tik ir yra socialdemokratai.
bai naudinga informacijų
las? visi L oši -iai norėtume, kad taip būtų.
j lamai atrodo, kad ši liga nesiriboja vien tiktai \ okietija,,
knygelė norintiems sudary
J Vile
’ ^d ir kitų kraštų lietuviškuose telkiniuose yra atsiradęs
Draugija itin rūpinasi jaunimu, nes jo nutautėjimo ti testamentą. Ten yra ir tes
• ir vis gilėja tarpeklis tarp visokių valdybų ir pačios liau- klausimas iš tiesų yra opus. Daug rūpesčių kelia ir Vasario tamentų pavyzdžių. Jos kai
j dies, kurią tosios valdybos tariasi valdančios. Tačiau vis 16 gimnazija, kurios Įvaizdis pačių Vokietijos lietuvių, na — $3.00.
! dėlto reikėjo jauno lietuvio socialdemokrato aistringai, tarpe nėra labai teigiamas. Pati gimnazijos vadovybė I
Massachusetts gyventojai
KaIKURiŲ atstovų irnai .'Usityar ęs,
rei aįžvalgą viešai atskleisti.
skundžiasi, kad permaža mokinių, o jų juk galėtų būti
VDaTsvarbSeSS »
mažiausia 150-200. Jautri visom opiom lietuviškom visuo- prie šių kainų turi dar pri
MII-YS
mokėti 3% (po 9 centus)
re«nius rvsius su skyriais. 1
: meninėm ir kultūrinėm problemom, VLSDD tad su rūpesK. Veikutis,
atidarydaMASKVOS KONSILIUMAS
Į čiu ir skausmu stebi ir gimnaziją, ieško būdų ir priemonių Sales tax.
Sena Alto veikėja Elena
mas ko
ą. tarė:
(' padėti jai išsikapstyti iš dabartinės padėties.
.
. , Devenienė Įtikinančiai kai
VLSDD seminarui vadovavo Arminas
Lipšys. kuris
šioję S^ rtimoje Ameriknd ^pnosio^ kartos
. •
,
O bene aktualiausią problemą susumavo VLSDD pir
kos žemėje šame sotūs ir išeiviams Altas yra lietuvy- (taiP Pat bu™ ir tr^iasis referentas, ska^^a ^aka mininkas K. Dikšaitis: "Darba daug, maža darbininkų“.
jokių nepriteklių nejaučia- ^ės simbolis. Alto veikla 1 '*3 Europos komunistų partijos ir Maskvos konsiliumas .
Benj. Kordušaitis
me, bet esame našlaičiai, be platieji lietuvių visuomenės A. Lipšys panagrinėjo Italijos, Prancūzijos, Britanijos,
savo gimtosios tėvynės, ku- siUOggniai pasitiki, jį auko- Skandinavijos komunistų partijas, ypač atkreipdamas de
ri yra bolševizmo supančio-'
remia.
j mesį Į šitų Vakarų Europos kompartijų santykius su Maskbukit ir skaitykit
tą, pavergta. Tūkstančiai
! va Referentas nurodė, kad Sovietų Sąjunga ir dabar vis
Kipro Bielinio
3^voe«lva!
dar SieRia Vad°VaUti
kOn,Uv^niamFj^mk±'

Kas kitur rašoma

vL žuvSk“ mus iJkfe i tautos padėtis“ pavaizdavai šaulyje, o tuo tarpu rn.netos.ose Vakanj Europos komusutvirtinti savas gretas ir iš-! Lietuvos gyventojų medžia-į_____________________________ ___
~
tvermingai imti laisvinimo ginę, kultūrinę ir politinę & .............
padėtį.
Ji buvė paremta
darbo...“
.............

Lietuvos generalinis kon- skaičiais bei kitais daviniais.! būti kit panaudoti sau ausulas dr. P. Daužvardi*. be' Jokios paskaĮtos turėtų kom, ^-„^1
kitko, linkėjo šalto ir gilaus M118 an.ksto balintos, kad „
visų reikalų gvildenimo, jų
kalima genau susipaKongresas priėmė visą eisw.tu™!u-. .

formulavimo.
Algirdas Ka.iul.Uis

savo

_ J lę rezoliucijų, kurios bus pa-

V’^ kalbėjusiųjų pareikš- ( skelbtos vė^au

ilgoje, žodingoje, bet ne vi-! tu mincl2-_ir.

sur gyvenimiškų pasiūlymų!
Besuminėsi. Pne jų dar
Į kongresą organizacijos
kalboje,
trumpai tariant, *eks nekarlą grįžti,
galėjo siųsti vieną atstovą
priminė, kad be pinigo toli
♦ * *
Į nuo 10 narių. Todėl vien
nenuvažiuosi. Reikia dėti vi-Į
! Bostonas tikriausiai galėjo

sas pastangas saviems tau
Kongreso prezidiumo su- j pasiųsti kelis šimtus atstovų,
tiečiams paskatinti aukomis daryme buvo juntamas ati- o Chicaga, New Yorkas —
remti Lietuvos laisvinimo tinkamas grupinis nusiteiki- dar daugiau. Panašiai ir kidarbą. Reikia susirūpinti mas, bet, aplamai imant, ti miestai. Deja. kongrese
mokslus einančio jaunimo kongreso dalyviai labai ver-, tebuvo 253 atstovai. O sąlyšelpimu ir jo paruošimu Lie tino organizuotą vienybę.' gos dalyvauti buvo geros —
tuvos laisvinime darbui, rei Visi pabrėžė, kad Altas turi 3 nedarbo dienos,
kia skatinti jį
iau daly savo darbo sritį ir joks kitas
* * *
vauti t šios šan.s politinėj bendrinis sambūris neturi
Kongresui pasibaigus, buvaikio,.
kištis Į jo veikimo barus, ne- vo banketas. Jo meninę protaip
. _pat sisavinti jo lėšų ir žinoti, gramą puikiai atliko dainiilgai kalbėjęs, pasisakė, kad' kad Vasario 16 proga Alto ninkės Daiva Mongirdaitė.
Altas oiganizaciniai tinka-' ruošiami minėjimai neturi Aldona Stempužienė ir akt.

X- •«

Leonas Barauskas. Solistam
akomponavo ne tik mūsų
tarpe plačiai žinomas kom
pozitorius Darius Lapinskas.
* * *
Į kongresą garbės svečiais
buvo pakviesta daug JAV
parlamentarų. Žymi dalis jų
atsiliepė, bet kongrese tepa
sirodė vienas antras. Ar ver
ta buvo tiek tų garbės svečių
kviesti, juos reklamuoti, jei
jie net nepasirodo?
* * *
Kongresas buvo baigtas
iškilmingu posėdžiu. Čia žo
dį tarė generalinis konsulas
dr. P. Daužvardis, vyskupas
Deksnys, Vliko pirm. dr. J.
K. Valiūnas, Lietuvos Lais
vės Komiteto pirm. V. Si
dzikauskas ir kt
Tuo tarpu tiek.
AVIIn.

• s » * * •- •»

knytą

vaikams, neleidžiant bent
kelias valandas jiems pabū
ATIDARANT
ti lietuviškoje, kultūringoje
_
.
.y
aplinkoje. Rūpestis dėl akP. Venclova Naujienose cento irgi bereikšmis. Jau
(rugp. 2), naujų mokslo me- turime daug pavyzdžių, kur
tų pradžios proga įskelda- baigę lituanistines ir bendmas lituanistinių mokyklų rag šio krašto mokyklas abi
reikšmę, tarp kitko rašo:
, kalbas vartoja be priekaišto.
"Bet vis dar yra nemažas Be to, yra gražiai kalbančių
skaičius lietuvių, kurie savo net keliomis kalbomis,
vaikus nuo savų lietuviškų
Kiekviena kalba kiekviemokyklų laiko nuošaliai.
| nam žmogui yra didelis turMotyvų yra visokių. Vieni tas. šio turto,, ypač gimtonenori vaikam trukdyti sa- sios kalbos, nedavimas sa
vaitgalių, kiti bijo. kad ne- vo vaikams, yra nesusiprapakenktų anglų kalbos ak- timas. jei jau ne nusikalticentui, o vėl kaikas galvoja, mas. Juk net svetimi mokskad šioje šalyje ir be lietu- hninkai mūsų kalbą laiko
vių kalbos galima apsieiti, viena iš seniausių, labai graNė vienas iš šių motyvų žia ir nepaprastai Įvairia saneišlaiko jokios kritikos, vo formose. Studijuojant seKągi jaunuoliai savaitgaliais nąsias kalbas, dažnai susto-i
veikia? Paprastai tėvai jų jama prie lietuvių kalbos. |
nelaiko savo akivaizdoj. AuPagaliau, ar negėda, kad:
gančiam žmogui gatvinės išsikalbėjęs su svetimaisiais
aplinkos ir taip čia perdaug, jūsų vaikas nemokės gimtoDidelė skriauda daroma ir sios kalbos?“
»
MOKYKLŲ DURIS

TERORO

IR VERGUOS

IMPERUA SOVIETŲ
RUSUA

Joje smulkiai aprašyta
tos vergų stovyklos, kuriose
oolševikinio teroro sistema,
kentėjo ir žuvo mūsų
broliai,' seserys, giminės ir
draugai. Knygos kaina —
75 centai.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė
nuo Kražantės“. Keleivio
administracijoje ją galite
gauti už $2.00.
UETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50
(sulankstomas) ir už $3.50
(sieninis).
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RUMFORD.
LiETUVIŲ TAUTODAILE
ted Press žinių agentūros
lietuvis korespondentas, kuIŠRINKTI J. A. V-BIŲ
Į KANADOS SOSTINĖJ
Mirė J.
i ris gyvena Concorde. N.H.
PREZIDENTĄ...
! Pasiimti laimėtų pinigų
Seniau Keleivy dažnai bū-' Kanados sostinėj Ottavoj
Massachusetts Kriminali- vimJahriHn
dav°
** Rumfordo, bet,: rengiama lietuvių tautodainės Komisijos pirmininkas k New* Ham’bshire valsti- kaj.m.irė
nutrūko, lės paroda. Ji įvyks vaistyJohn J. Buckley pareiškė, - OT,haiTiaf/u-nc Pot«r«n_ 11 zinios 18 musH ““esto.
i biniame muziejuje, speeiakad organizuoti kriminalis- ^^,1,5 iUmcėeki Sin ftOO
Nesu pratęs rašyti, bet no- liame jo skyriuje žmogaus
tai Naujojoje Anglijoje yra
*
Pili^nė naUko ’iam riu Pranešti’ kad lieP°s 22 buičiai pavaizduoti, vadinanepaprastai stiprūs ir, be a- u. s’ ° P .įne PdllkoJam d. mirė Juozas Jokūbaitis, mame "National Museum
bejonės, jų įtaka valstijos,musų ,taiĮt-1,skoJn sPalvora tik 10 dienų tesirgęs, gimęs of Man“.
administracijoje yra vie-! a?rpngt^ Iel^
Slta <lova- 1893 m Gargždl} par Kvie.
.
I nele gubernatoriui labai pa- tini kaime Velionis ilgus' Kanados Lietuvių Bendmetįs turėjo dWelę krautu-! ruomenės kultūros komisijos
šia, — jie įsifiltruoja į val tiko.
Piliai atvyko Amerikon
Su y, mirtimi netekome' parė dr- M Ramūnienė pradžią, savo "aukomis“ pa
prieš
20
metų.
Iš
Lietuvos
„^kurinio
lietuvio krautu-'nešė "Tėviškės Žiburiams“,
remdami kandidatų rinki
jie pasitraukė per Antrąjį viPink«
i kad jau gautas oficialus muminę kampaniją.
pasaulinį
karą,
po
trijų
okujis
buvo
viengungis
MasW. E.
Nors iki šiol apie tai nė..
.
,.............
—— •—»—m . direktoliaus
.«.
ra viešai kalbama, bet orga- Pacl™ ~ v,en.os vok.ecn, ir
vaWjjoje paliko! Taylor sutekusias tokiai heni.tmi..
irnminalini.
JL
dvle
JM
™8U.
Amerikoje
jie
,
du
puabroliug
j tuvių tautodailės parodai
nizuotas kriminalinis ele.....
įruošti
ir pasirašyta sutartis.
mentas yra įsispraudęs į į- fus'lauke
vatocių ir
Į
Paroda
numatyta atidaryti
vairias valdžios įstaigas. įi la,m.et.us P1?*“5. *et.lna .su’1
mmIunih svorio bokso čempionas Rocky Marciano, nepralaimėjfg nė vieną runftynią,
11970 m. vasario 16 d.
liciją ir kitur ir įastatęs ten Įnaudotl » lsmoksh"‘mu‘prašomas, pats metęs boksuotis. Lėktų vo nelabnėje jis žuvo su dviem draugais loma
Keleivietis
ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Menine parodos puse rū- valstijoje. Tai buvo vienas simpatingiaosią ir kuttaringiaasią šie kieto sporto atstovą.
vienokio ar kitokio laipsnio}
savus pareigūnus.
| pintis pakviestas daiL A.
1
Tamošaitis, su kuriuo muŠios komisijos pirminin
KADA JUMS GRESIA
i Lietuvos paštininku atarai- i nejaus vadovybė pasirakas savo žody tvirtino, kad
nimai redagavo Antanas še atitinkam, sutartį.
apie 20 nuošimčių rinkimam DIDŽIAUSIAS PAVOJUS ,;nimai,
sukaupiamų sumų yra sude-j
< Gintneris, 538 psL, - kaina ■ Dr. M. Ramūnienė jau ap
KELYJE?
danu organizuoto krimlna; nepažymėta, išk
lietu-’ keliavo visą eilę lietuvių gyLIETUVIŲ LITERATŪ
1
ii *s
uesų, mums
mums visada
visada grevių Pastininkų
raminimų sąjungos
sąjungos venviecių ir
ir surinko
surinko gana
Iš tiesų,
gre-’ vių
žurnalistų paklaustas, J. sja didžiausias pavojus, kaiį Centro valdyba. Knyga gau- daug eksponatų, iš kuriu bus RA SVETUR, 697 psl. Joje
Buekley paoreze,.kad orga- tik jsėdame j 1 aut^vi,j I
aiustnito. Tai vertin- p^ryta%teaX. Stebimi rašo A. Vaičiulaitis apie po
nisuoti kriminalistai vieną Gulėtume net sakyti, kad gaspaminklasUetuvoapaš-imeniškaiišd&tytiganaerd- eziją, K. Keblys apie roma
<J!ent^.HS!lnkt,ir^ngt“'a'»oniobilis yra tikra mir- tiniiAams
vinie muziejaus patalpoje.] ną, RAHbajoris apie novelę,
mų Valstybių prezidentą., tics ,
jofe jau.
...... —--------------Į
J*
S. Santvaras apie dramatur- į
kaip jie patys yra gyręsi.
į perdaug ’apaiprat" J. įjiat: Ed££ ^ratė Noviekte. Edi-1 DaiI’ A- Tamošaitienė giją, V. Kulbokas apie kriti-j
ką, J. Girnius meta žvilgs
Jau dabar esą davimų, gresjan(y0 pavojaus nejau- tor Staff: Irena Banaitis/
.
kad jie yra išrinkę mums■ čiame Bet lyra £enų kada Maria Noreika, 198 pšL. kai- ^p?rodoje,.ir ten savo nį į visą tą literatūrą apla
nevieną gubernatorių, o tai!
p^gjug yra daug dįdes. na nepažymėta. Ją išleido,
awetl hetuviskų mai ir šio kūrybos laikotar
Advokatai
didele grėsmė visam krasne^ paprastai.
i Lietuvių Moterų Klubų Fe-^’*8*1* audimus
pio problemas, Č. Gricevinify atotovMja m
Mus
duoda
išleistų
knygų
sijudaj Mary Jo
bybj.
, Pavojingiausias automo-' deracija, kuriai dabar vado-j Parodos proga numatyta
Jis kritikuoja visą ao-, bilistams laikas yra ilgieji vauja Vincė Jonuškaitė-Les-, ir lietuviškų dainų bei šokių sąrašą. Kaina $10.
nyk«i« nusikaltebų
per-'vaitgaIiai ir didžiosios kaitienš.
programa, kuri, ntliks jauPAULIUS AUGIUS, 284
dideli
puslapiai, šio įžymaus
J“?0.
*unJ1®-, šventės, kada, rodos, žmo-1 Gausiai iliustruotoj kny-j nimo sambūriai — Toronto
«u°danu jokios naudos. Nuo Į
kajp tjk turėtų iaįiausia' goj angliškai skaitantieji! "Birbynė“ ir Montrealio dailininko paveikslai ir A.
-vi-**
* pa
džiaugtis poilsiu ir laisvom ras apsčiai žinių apie lietuvę 4 "Gintaras“. Tikimasi, kad Kurausko bei T. Valiaus 1. Alt TUMCJOTE JŪS NEMALONUMŲ, SIŲSDAMI DO
is kalėjimų uz gerą e gesj ( nuo dar|)o valandom. Gi iš moterį, pradedant legendo-! galės dalyvauti ir "Gyvata- straipsniai, puošniausia kny
VANŲ S1UNHNIUS SAVO GIMINŽMS?
po tnimpo laiko vėl giųzta
mis ir baigiant jos šių dienų ras“.
2. AK MOKUO JŪSŲ OMINtS PAPILDOMUS MUITO
ga, kaina $17.50.
MOKESČIUS?
Ketvirtoji pradalgė, Ni
Xka'ltimS! n™ d^baS! rod°A- paV ■
™«a.. žinoma, daugiausia j Po
tauto.
3. AK JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GMĄtlNTAS I JAV?
te „lygosekalėjime jie nėra
T d”e^^i ^tZTubų’^e^S dailės'ekspo^U
nm- dos išleistas literatūros met 4. AK BUVO DINGŲ DAIKTAI M JŪSŲ SIUNTINIO «_
mums! asą?
nė kiek pataisomi. Pagal jį.į
plh
veA^
’ FederaC,)O9 -jaus nuosavybėn ir suda- raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai 5. AK TEKO NEBIMAUTL LAUKIANT PRANEŠIMO. KAD
GLOBĖ PARCEL S C R Y I C E INC.
rys lietuviškąjį skyrių, kuris na $3.75, minkštais $3.15.
90 procentų tam
priežasčių keliuose daugiau-'
PERILGAI
NEfTBIKTAS SIUNTINYS?
ir
vėliau
galės
būti
papildo

pinigų nueina įvairiom
Chicagos istorija, parašė Norėdami išvengti kių Kalimą atsitikimų, naudokitės patar
®”1 šia žmonių ir miršta.
' frffrfrf1
mas naujais eksponatais.
jiraų statybom ar remon Toliau eina Darbo dienos
Aleksas Ambrozė, 664 psl., navimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos
tams ir tik 10 procentų tie savaitgalis, Liepos Ketvir
ši firma per 39 metus savo pavyadinea patyrimu sudarė rim
Čia norima pavaizduoti gausiai iliustruota, kai
Kitus mokyti— visi
tą reputaciją daugelio patenkintų klientų tarpe JAV, taip pat
sioginiam kalinių perauklė toji, Kalėdų bei Velykų
lietuvių buitį senovėje, — na kietais viršeliais $10
ir giminėms LIETUVOJE.
jimo reikalui. Dėl to yra su
sodybą, gyvulius, darbus, minkštais — $8.
Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnautojų
šventės.
tik
sidariusi tokia padėtis, kad,
BALADES, šitoj labai štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir Podarogifts įga
■ pramogas, vestuves ir kitus
Daugiau žūsta automobi
• • •
pav., Wahlpole kalėjime 800 listų po savaitgalio į miestus
gražiai
išleistoj, gausiai i-< lioj imus priimti užsakymus MAISTO—PRAMONES—DOVA
i papročius. Tam reikės įvai
NŲ CERTIFIKATUS Sovietų Sąjungos gaminiams.
,
Yra priekaištų,
nusikaltėlių tėra tik vienas grįžtančių, negu jų pradžio
rių lėlių, figūrų, drabužių, Muštruotoj knygoj yra sep
Informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų centrinę
priehologas, o 750-čiai Nor
padargų ir kt. Visiems tiems tynios Maironio baladės. Tai
įstaigą arba į skyrius.
je iš miestų išvykstančių.
folk kalinių nėra nė vieno Tai gal dėl to, kad atosto- ne
knyga,
labai
tinkama
dova

reikalams tvarkyti ir orgaCENTRINE {STAIGA
♦ ♦ •
psichologo ar psichiatro.
noms.
Kaina
................
$6.0d
i
nizuoti
yra
sudalytas
spegautojai grįžta dar daugiau!
Kriminalinės Komisijos pavargę ar virš normos iš-!
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
i rialus komitetas, kurio pirpirmininko nuomone, visas
716 WALMUT STREET
į mininke sutiko, būti A. Kuo- toje 238 psl. knygoje yra ?
mete "burnelę“.
i
šis kriminalizmo žydėjimas
PHILADELPHIA,
PA.
TEL. <Ž15) 92S-345S
dramos
:
Baisusis
Birželis
i lienė, meno patarėju skulp.
Kaip žinome, pagal Ame- j
* * •
SKYRIAI:
esąs dėl to, kad dažnai tai
, J. Dagys ir eilė kitų specia- Varpinė ir Šiaurės pašvaistė
rikos paprotį, šalia automo-Į
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.MarstialI S. WA 5-8B78
blogybei užkirsti keliu pa
j lįstų kitiems uždaviniams. Parašė Pranas Naumiestis*
bilio vairuotojo dažniausiai,1
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastem Avė. DI 3-2174
siūlomi nauji įstatymų pro
kis.
Kaina
...................
$3
50
SO.
BOSTON. Mass. 02127, 390 W. Brsadway AN 8.8764
sėdi jo žmona, kuri nurodi-į
• • •
jektai įstatymų leidėjų yra
CHICAGO,
HL, 60632, 4102 Archer Avė.
264-4144
LIETUVOS
ISTORIJA
Daug
eksponatų
sutiko
nėja kelią,, nuolat reiškia'
atmetami ar nesulaukia tin-*
CHICAGO,
III.
60622,
2242
W.
Chicago
Avė.
BE
5-7788
kaikurie tautiečiai paskolin Vl-ji laida, parašė dr. Van
savo nuomonę apie vairavi
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St.
486-1836
kame gyventojų dėmesio.
mą ir beria net piktas pasta iningeMM už tų žmogų, ku ti, ypač nemaža dail. Tamo- da Daugirdaitė-Sruogienė
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė.
TA 5-7566
^urint galvoj, kad JAV
i šaičiai, E. Jurkevičienė, G. 414 psl., daug paveikslų, ke
ELIZABETH. N.J., 07201, 956a EMrabeth Avė.
354-7688
bas. Dėl to dažnai atsitinka,
ris
organizuoti
kriminalistai,
H
žemėlapiai,
tvirtai
įrišta
HAMTRAMCK,
Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6860
į
Paulionienė
ir
kt
kad automobilio vairuotojas
• ♦ •
kaip Cosa Nostra ir kt, val
HARTFORD, Conn., 11 Charter Onk Avė,
203—249-6255
g.! Tikėkime, kad šie kenkre- Knyga ne tik geras vadovė
susipyksta ir net smarkiai
KANSAS
CITY,
Kan.
66102,
18
So.
Bethany
AT 1-1757
do bilionus dolerių, tikrai
susibara su savo greta sėdin no kraujagyslė* — kaPaia- tus kultūriniai žygiai duos Rs mokiniams, bet ją su ido
LATHAM.
N.Y.,
465
Troy
Schenectadv
Rd..
518-785-4496
galima su pagrindu būkštau- čia "vairuotoja,“ nervams}
nramu skaitys ir suaugusieji
1Z)S ANGELES. Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd.
382-1668
naktų 100 » gerų vaisių.
ti, kad jie kurio nors savo pakilus apreibsta jo akys,i™
Kaina ............................ $6
MIAMI. Fla. 33138, 64-05 Biscavne Blvd.
FR 9-8712
šeimos iškilaus žudiko neiš
M7NNEAP0I IS, Minn. 55414. 217 E. Hennepin FE 2-49«
M SUTEMŲ f AUŠRĄ
ir staiga — abu nuvažiuoja
• • •
rinktų mums prezidentu.
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829
parašė
prof.
dr.
Antanas
giltinei tiesiai į sterblę.
OMAHA,
Nebr. 68107, 5924 Ro. 32nd St.
731-8577
P. Ramūnas, 453 psl., kai PARMA. Ohio
Iš eilės tokių nelaimiu yra
44134.
5432
State
Road
749-3003
VĖL NAUJA DOVANA na $6.00.
ARKLIŲ LENKTYNĖSE buvęs atsitikimas, kad žmo
PTTTSBl’RGH, Pa. 15222. 346 Third Avė.
GR 1-3712
« • «
PEILIO AŠMENYS, Jur ROCHESTER. N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5923
na vairuotojui greitkely CoVAIKAMS
LAIMĖJO S 10,000
NFW YORK. N.Y. 10003. 10| First Avė.
OR 4-3930
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ca Colos buteliu pramušė
SAN
FRANCISCO.
Cal.
94122.
J236_9th
Avė.
IZ) 4-7981
Dedam šią žinią ne tam, kakta, dėl to mašina iškry
Savo mažuosius vii gali- ma, 261 psl.. kaina $4.00.
• • •
SEATTLE,
Wash.
98103,
1512
N.
39th
St.
ME
31853
kad mūsų skaitytojai mėgin po iš vėžių, ir penkių auto
Nardžio pulkas.
Halės
pradžiuginti gražia
SOUTH
RTVER.
NJ.
08882.
168
Whitehead
Avė.
2572113
110
tų arkliu lenktynėse ką nore mobilių susidūrime žuvo trys
Vaivorykštės, kaina $2.
— Vytfc
WORCESTER. Mass. 01604, 82 Harrison St.
798-3347
kurnėti, bet kaip retą atsiti žmonės ir keli buvo sunkiai
Rene
Rasa.
MEILE
TRI

įtik
ką
išėjusia
knyga
MESTRENTON.
N
J.
08611,
730
Libertv
St
LY
9-9163
• * «
kimą, kad vis dėlto kaikam sužeisti.
VINELAND.
NJ.
08360,
Parish
HaB,
W.
landis
A.
691-8423
[KIUKAS
RUDNOSIUKAS.
KAMPY,
219
psl.
kaina
$3.
f
tokia laimė gali pasitaikyti.
ŽVILGSNIS | PRAEITI
Tai jaa trečioji laida. LifteKeliu saugumo specialis-'
Sį kartą ji pasitaikė Vla tai tad pataria 'važiuojant'
JL
Žtdco, 476 psl., kai
vilkos knygos istorijHe tai
dui ir Anelei Piliams, kurie nesibarti. o susibarus —ge- J*
nedažnas reiškinys. Tas ra na .................................. $5
gyvena Kennebunko mies- riausia nuošaly kelio sustoti {
do, kad tie, kuriems knyga
• * «
Tebūna laukbmesM Jūsų svečias —
lėly, Maine o valstijoj. Jie jr palaukti, kol atšals galva:
sfcfariama, ją tikrai asgaprasnusipirko bilietą New Ham- jr liežuvis,
tai mėgsta. Todėl gradžteUžprenumeruokite ji
pshire valstijos arklių lenkVadinasi, pavojingiausios
o KELEiVIS“l
gjafcits savo vnftaNns, įsi
M 1_ **,
tynėms ir laimėjo $10,000. dienos keliauti yra ir susigykite ją tuoj arka
save bičiuliams!
Apie tai mums pranešė pykus su žmona, nors tai ir
proga. Kaina fSO.
Adolfas Bernotas, Associa- nebūtų ilgasis savaitgalis.
nm ir Keleivy.
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Imkite ir skaitykite!
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Nr. 37, 1969 m. rugsėjo 10

ROMANAI
Jurgis Gliaudą,

LIEPS-'

NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas,

ATSIMINĖJAI

Atsiminimus visuomet įAlė Rūta, VIENIŠI PA domu skaityti, todėl siūlome
įsigyti šias mūsų žinomų
SAULIAI, romanas, 265 psl.
žmonių gyvai parašytas at
kaina $3.50.
D. Nendrė, AIDAS TARP siminimų knygas:
VERGIJOS
KRYŽKEDANGORAIŽIŲ, romanas,
LIUOSE, Sibiro kankinės
365 psl., kaina $5.
Stefanijos
Rūkienės tremties
Vytautas Volertas,
SĄ
MOKSLAS, premijuotas ro atsiminimų atsiminimų r to
manas, 279 psl., kaina $3.50. mas, 443 psl.. kaina minkš
Aloyzas Baronas, PAVA tais viršeliais $5, kietais $6.
SARIO LIETUS, 261 psl.,
Viktoras Biržiška, DĖL
kaina minkštais viršeliais MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
$2.50, kietais $3.75.
nimai (1920-1922 m.), 312
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS psl., kaina minkštais virše
MAS, 305 psl., kaina $4.00. liais $2.50, kietais—$3.75.
304 pusi., kaina $4.00.

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
Lietuviai laimi

LABAI ĮDOMŪS

55 miestai turi vandentiekį

Rugpiūčio 23 d. Tiesoj yta papasakota, kad 1965 m.
dar tik 9 Lietuvos miestai
turėję vandentiekį ir tik 17
turėję kanalizaciją. Per ket
THE
verius metus pasikeitimas
tiesiog nepaprastas: jau 55 Rugsėjo 9 d. išleistas pašto ženklas Apollo 11 astronautams pagerbti. Jo kiišė buvo nuvežta į mė
miestai turi vandentiekį ir nulį Aišku, toks retas ženklas didžiausiam istoriniam įvykiui paminėti*bus greitai išgraibstytas.
52 kanalizacija... Žinoma,
kai miestų skaičius prašoka
50, tai Lietuvoj tas reiškia,
Vucaa Mamonas: MJL»
kad čia įskaitvti ir labai ne
KONTRŽVALGYBA LIE
uOTAS RYTAS, 166pusl.
dideli miestukai. Antra, re
TUVOJE,
Jono Budrio at
Kaina $2.50. Gaunama Ke
miantis kitais šaltiniais, yra
siminimai, 224 psl., kaina
’eivio administracijoje.
pagrindo manyti, kad į van
Jeronimas Ignatonis, LO* $2.50.
dentieki bei kanalizaciją
PASKUTINIS POSĖDIS,
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00
jau turinčių miestų skaičių
Andrius Valuckas, NE Juozo Audėno atsiminimai,
čia iškaityti ir tie miesteliai,
Neseniai iš Sovietijos pa-! Rašytojas A. Kuznecovas
MUNO SŪNŪS, romanas iš 227 psl., kaina.......... $4.00
kuriuose pastaruoju laiku bėgusio rusų rašytojo Ana- buvo laikraščio atstovo pasuvalkiečių ūkininkų sukili DU MEDINIAI IR TRYS
atsirado tų dalykų bent už tolijaus Kuznecovo pareis-! klaustas, ką jis manąs apie
mo 1935 m., I tomas, 280 GELEŽINIAI
KRYŽIAI,
uomazgos.
psl., kaina $3.00.
kimai šiandien yra gaudomi tuos drąsuolius, kurie viešai į
Antan° Šukio atsiminimai iš
Ten pat pažymėta, kad ir komentuojami visos vaka protestavo prieš sovietinį į
Andrius Valuckas, NE* Lietuvos Nepriklausomybės
Lietuvoj tik 59 viešbučiai riečių spaudos. Jo žodžiai, policinį režimą, kaip gene-'
MUNO SŪNŪS, II tomas, kovu, 376 psi. kaina . .$3.00
iš kuriu tik 15 tinkamų. Dau liečią sovietinį gyvenimą ir rolas Grigorenko, Povilas
428 psl, kaina $4.00.
PER GIEDRĄ IR AUD
guma viešbučių esą nuosto režimą, yra tuo svarūs, kad Litvinovas, Larisa Danielie
Sally Salminen, KATRYlingi, nes įsikūrę nepritaiky
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
NA, romanas, laimėjęs Šve
!
tai nėra tik turisto ar amba- nė ik kiti?
tose patalpose, aptarnavi sadoj užsitvėrusio diplomądijos literatūros premiją, minimų (1909-1918) IV to
į tai paklaustasis atsakė,
mas. 272 psl., kaina kietais
mas juose išeinąs žymiai,
291 psl., kaina $5.00.
kad juo toliau nuo Maskvos,'
to
įspūdžiai,
bet
sovietinėje
brangiau, nei gaunama pa
Petr. Tarulis, VILNIAUS viršeliais .................. $3.75,
sistemoje išaugusio intelek tuo mažiau apie tokius pro
jamų.
(E)
NEPRIKLAUSOMYBES
RŪBAS, 495 psl.,
kaina
testus yra žinoma. Jis net
tualo betarpiška patirtis.
SAULĖJ,
Mykolo Vaitkaus
minxštais viršeliais $3.15.
Šiomis dienomis su juo nepastebėjęs kituose mies
atsiminimų (1918-1940) V
KALBA VIENAIP,
kietais viršeliais $3.75,
pasikalbėjimą
daugiausia tuose jokio ženklo, kad tiem :
Jurgis Gliaudą, DELFINO tomas, 295 psl., kietais vir
politiniais klausimais pa protestam būtų pritariama. į
DARO KITAIP
ŽENKLE, premijuotas ro šeliais kaina $3.75.
skelbė Londono laikraščio Ukrainoj, sako rašytojas,;
Rugpiūčio 23 d. New York "The Daily Telegraph“ so yra platus sąjūdis, reikalau
To paties autoriaus tomas
manas, 234 psl.. kaina $2.50
Minės Vaižganto sukakti
Times paskelbė Vaclovo Si vietų reikalų ekspertas Da- jąs Ukrainai nepriklauso
Albinas
Baranauskas, VI kietais viršeliais $3.75,
Yra sudaryta komisija, dzikausko laišką apie Hitle- vid Floyd. Šia proga kaiku- mybės. Viename ar kitame
KARKLUPĖNUOSE, pre-5 minkštais $2.50.
ppradžioje Los An.
kuriai vadovauja rašytojas rio-Stalino paktą, nuo kurio riuos A. Kuznecovo padaly mieste periodiškai pasireiš Rugpiūčio
LIETUVA BUDO, Stepo
, mieste
; ubuvo -nužudyti ai
- mijuotas
romanas, 224 psl„
gėlės
,
.
r
M
A. Venclova, rūpintis rašy sudarymo tą dieną kaip tik tus pareiškimus norime ir čia kia nepasitenkinimo riaušių,
.
į.
t
t
kaina
$2.50.
no
Kairio atsiminimai. 416
asmenvs: jauna filmą ir televL
ai tojo Juozo Tumo-Vaižganto suėjo lygiai 30 metų. Laišką pakartoti,
kaip, pavyzdžiui, darbinin-i 2^
.. - ou
t 4
- I! RYTUS, Almenas,
UPĖ I psl.. kaina...................$2.00
1 •
UPE I SIAURf,
gimimo 100 metų sukaktim. V. Sidzikauskas pasirašė
reitaieri>m PotalBUi<,,i
A. Kuznecovas nesutinka kų sukel-09 Novočerkaske. Į „
TAU, LIETUVA, StepoJi bus paminėta rugsėjo 18- kaip Baltijos Valstybių Lais su Vakaruose mėgiamu So ar panašus incidentai Tūlo- |enko žm0K1) „ , v}ri4kiai. romanas I dalis 325 psl., II į
K.irio
480 sl > kai.
vės
Taiybos
pirmininkas.
20 dienomis Vilniuje, Kau
dalis 302 psl., kiekvienos da- na
$2.00
vietijos vadų skirstymu į je. Bet aplamai ir plačioj Kas (aj jtvk<|ė
Laiške sakoma:
ne ir rašytojo tėviškėje —
lies kaina $3-00.
"vanagus“ ir "balandžius“, apimty Rusijos vidaus padė
DIENOJANT, Kipro Bie
"Andriejus A. Gromyko. atseit, į karo ir taikos šali tis esanti tokia, kokią ją api- liet čia matomas jaunas lenkas
Malaišių kaime, Svėdasų
AU
Rūta,
KELIAS |
adailininkas
suteikė
policijai
linio,
464 psl., kaina....$2.00
USSR užsienių reikalų mi ninkus. Pagal rašytoją, jie budino prieš rimtą metu uk-!
valse.
KAIRĘ, premijuotas romąrainiečių poetas Taras šev- i J“
2ud " , a? X? X' «“ » JAV senosios kart<* PENKTIEJI METAI, KipNumatoma jo gyventose nistras, savo kalboj aukš visi yra "vanagai“.
0™aoj’saugomas
e diena ir nat
, i lietuvių gyvenimo, 248 psl., ĮI ro
Bielinio, 592 puslapiai,
Jis buvo paklaustas, ar čenko: "Visur tyla, ir viso policijos
vietose atidengti memoria čiausiame soviete liepos 10
kaina ...................... ‘
-00
dieną
pareiškė:
"Blaivesnis
mis
kalbomis...
“
lines lentas, išleisti atsimini
gali Sovietų Sąjungoje įvyk
tį. kad kas jo nenužudytą.
Nors ten ir esama demo
mų apie jį knygą, Vilniuje žvilgsnis būtų pripažinimas, ti pasikeitimų į gerąją pusę,
• ATSIMINIMAI IR MINVENIMAS YRA DAILUS, TYS, Kazio Griniaus, I tosuruošti parodą apie jo gy kad agresijos būdu užimtų viduje didesnės laisvės ir de kratinių pavadinimų insti
žemių pasilaikyti nevalia ir mokratijos kryptimi?
tucijų, bet tai tik iškabos. VYČIAI REMIA BATUNĄ fiOm^^^et^LUe^ig?rf mas> 300 psl., kaina...... $2.
venimą ir kūrybą.
kad jos turi būti grąžintos
Rašytojas mano, kad ten Visi deputatai yra tik lėlės,
iSS
’
*”
i ATSIMINIMA! IR MINtam, kam priklauso.“
ir
jie
tebalsuoja
tik
už
tai,
betkuri
plataus
masto
revo

Kolchozininkų suvažiavimas
Lieiuvos \ yčių 56 seimas, i
Volertas UP£
^r* Kazio Griniaus,
"P. Gromyko žodžiai bu liucija, pajėgianti nuversti kas jiems pateikiama. Niekas
nėra
girdėjęs,
kad
kuris
Įvykęs
rugpiūčio
22-24
die’
TEKA
VINGIAIS,
romanas:
11
tomas
- 336 P^1* kaina $5Antrajam kolchozininkų vo kreipiami į Izraelį. Jo pa dabartinį režimą, yra neįma
suvažiavimui, kuris šaukia tarimas, tačiau, būtų buvęs noma, nes tam yra perstip- atstovas Aukščiausioj Tai-y- nomis Netvarke. N.J., priė 332 psl., kaina $3.50.
i VYSKUPO P. BUČIO
mas spalio 28-29 d. Vilniuje, ‘ daug svaresnis, jei šalis, ku ri priespaudos mašinerija. boj ar kitur balsuotų prieš
Vacys Kavaliūnas. KAL*j ATSIMINIMAI,
I tomas,
mė rezoliuciją, kuria pasisa NŲ GIESMĖ, premijuotas 320 psl., kaina $3.50, II toparuošti ir pravesti sudary riai jis atstovauja, pati pri Ten negali būti ir laipsniško patiektus pasiūlymus.
tas 31 asmens komitetas su silaikytų to dėsnio, kuri jis esamo režimo demokratėji
A. Kuznecovas teigia, ko, remiąs BATUNą ir jo romanas, 20J psl.. kaina i mas 282 psl.. kaina $3.50.
komunistų partijos pirmuo taip iškilmingai paskelbė.“ mo. nes Sovietų Sąjungoje kad dabar 90 procentų Ru
$2v°’
pi - • diti viaj
SIAUBINGOS DIENOS,
"Plyšys tarp p. Gromyko nėra tokio politinio gyveni sijos gyventojų netiki jokios daromas pastangas iškelti
ju sekretorium A. Sniečkum
Kazys Placems, PULKIM
x
, • • •
am*v* vn ui
- -- .
•- 1944TS50 .netu atsiimnižodžių ir Sovietų politikos mo, koks jis suprantamas rūšies komunizmu ir kad ten Lietuvos, Latvijos ir Estijos ANT
priešaky.
KELIŲ..., romanas
iš
jau itin akivaizdus šiais Hit- Vakarų terminais. Ten esan nesą. jokioj revoliucinės į nepriklausomybės klausimui kun. Strazdelio gyvenimo, mai. parašė Juozas Kapačinskas, 273 pusi. kaina $3.
lerio-Stalino pakto trisde ti tiktai reali galimybė nau dvasios. Sovietija dabar yra
II laida. 160 psl. kaina $2.00 į
Apdovanoti
šimtmečio sukakties me jo teroro, koks yra buvęs J kietai sukalta imperialistinė Jungtinėse Tautose. Taipgi Jurgis Gliaudą, S1KSNO ! GYVENIMO VINGIAIS,
Nusipelniusio inžinieriaus tais.“
SPARNIŲ SOSTAS, premi- dr. P. Kalvaitytės-KarvelieStalino metu ir kurį rusų valstybė, kokios dar nežino
garbės vardas suteiktas Vil "Ar Molotovo-Ribbentro- tauta jau daug kartų savo is jo istorija. Komunizmo ter remia ir BATUNo organi juotas romanas iš politinių nės, 360 psl., kaina ..$3.50.
niaus aviacijos bazės cecho po pasirašytasis paktas yra torijoje yra patyrusi.
minas dar vartojamas tiktai zuojamą dėl Molotovo-Rib- emigrantų gyvenimo, 268 į ką LAUMĖS LĖMĖ
viršininkui Eduardui Ček- šiandien jau miręs? Atsaky
Ąapie Salomėja Nėrį), Pet*
Daugelis žmonių tikisi, dėl to, kad nėra kito pava bentropo pakto protesto de psl., kaina $2.50.
meniovui, o garbės raštais mas — ne. Kai nugalėta Vo sako Kuznecovas, kad gal dinimo tam. kas yra ar ko
monstraciją, kuri įvyks šeš- Juozas Kralikauskas, Tn * .onėlėx Orintaitės, 234 psl.,
apdovanoti už "nepriekaiš kietija neteko visų slaptojo išaugsiąs inteligentiškas, ci žmonės norėtų.
NAGO UGNIS, premijuotas kaina ................................ $3.
tingą dar bą ir aktyvų daly Stalino-Hitlerio
sandėrio vilizuotas ir humaniškas va
Dalis mąstančios inteli-; tadienį, rugsėjo 20 d. prie romanas, 205 pust, kaina
PALIK AŠARAS MASK
vavimą visuomeniniame gy naudmenų, Sovietų Sąjunga das ir tada viskas bus gerai.
gentijos dar tiki, kad gal j Jungtinių Tautų būstinės $2.50.
VOJE,
Barboros Armonie
venime“ — Michailas Gre- ir šiandien tebelaiko to san Bet, deja, nė vienas iš da dar galimas "žmoniško vei-ivr....
Aloyzas Baronas: LIE?
nader, Arkadij Koloslalov, dėrio dėka užimtas teritori bartinių vadų neturi tautoje do komunizmas“, koks jis! New Yorke.
TAI IR BEDUGNĖS, pre nės, 253 psl., kaina .... $3.
Vladimir Pliasunov, Kons- jas. ypač Estiją. Latviją ir tokio pasitikėjimo. Autorius buvo pradėjęs reikštis Čeko-'
SIAURUOJU TAKELIU,
mijuotas romanas, 279 psl.
tantin Sazonov, Sergej Si- Lietuvą“.
f manąs, kad Rusija yra la Slovakijoje. Kiti, esą, tikį. i
Kaina $3,00.
K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
vaka, Albin Seržant ir Vla
Vytautas Alantas: TARP kaina ............................... $2.
biau pribrendusi naujam kad gal mokslo pažanga padas Puodžius-Turklic.
JAU ŠEŠTOJI LAIDA
DVIEJŲ
GYVENIMŲ. 462
Stalinui ir naujam Berijai, darysianti ilgainiui teigia- mi objektyvios informaciATSIMINIMAI
APIE
Už "nuopelnus vystant ci Pasak Europos Lietuvio. negu inteligentiškam ir hu mos įtakos socialinei san- i jos. neturi ir realios tarptau- ousl., kaina $4.50.
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petroi
vilinę aviaciją ir aktyvų da B. Armonienės — A. Nasvy- maniškam vadui.
tvarkai, o kiti dedą viltį tinės politikos nuovokos. O Ji
$va»«taa: ŽIOB įlčs Liūdžiuvienės, 88 psl,
lyvavimą visuomeniniame čio knyga apie tremtinės iš
eiliniam piliečiui sovietinė RIAI PLAUKIA, romanaf kaina ............................... $1.
Tauta Sovietų Sąjungoje atgyjančią religiją.
iš knygnešio kun. M. Sida J
aitcosua i it
gyvenime“
nusipelniusio gyvenimus Sovietų Sąjungo nevaidina jokio vaidmens
Kuznecovo liudijimu, da- propaganda visaip ir visur mtfkm
m-vnnimn 039
NEPRIKLAUSOMĄ LIEtransporto darbuotojo gar je "Palik ašaras Maskvoje“ sovietinės politikos plana lis Sovietijos piliečių mano, kala, kad visa tai, ką vai- ravičiaus gyvenimo, 233 psl. ! rijVA ATSTATANT R».
_____ skipičio
puslapi^
bės vardas suteiktas Jako anglų kalba išleista jau šeš vime. Jos politika yra for kad Sovietų Sąjunga galinti džia daro, yra skirta tiktai kaina $2.50.
Aloyza*
Baronus:
VlENl
vui Goldbergui ir Nikalojui ta laida ir iau baigiama iš muojama tik mažos grupės pirmoji pradėti Trečiąjį pa- taikai garantuoti, ir kuo tokaina ................................ $5.
Loktevui. o Jekaterinai Sa- parduoti. Iš viso angliškai žmonių Maskvoje, o visi ki saulinį karą. o Amerika tik liau sovietų kariuomenės SI MEDŽIAI, 117 psl. kai
NEPRIKLAUSOMA LIE
mochvalovai "už nuopelrus jos jau buvo . išparduota ti teturi galimybę tik suži gins save ir Vakarų pasaulį, daliniai pasistūmėją į Eu- na $ 1,50.
planavimo ir ekonominio daugiau kaip 80,000 eg noti jau padarytus sprendi Kiti gi — net nemato tarp ropa ar Azija, tuo labiau už- Pranas Naujokaiti*: U TUVA, R. Skipičio atsimi
darbo srityje“ — nusipelniu zempliorių.
mus ir stebėtis ką šie vadai šių dviejų kraštų gero pasi-, tikrinama, kad nebus karo. PELIAI NEGRĮŽTA J nimų II tomas, 4~6 psl., kai
sios ekonomistės garbės var Ispanų kalba tos knygos mąstys ar darys toliau.
rinkimo. Viena aišku, kad S Tokios yra Anatolijaus KALNUS, 509 pusi., kaina na $7.00.
DANGUS DEBESYSE,—
das.
Net ir mažojoj, lokalinėj; visi yra nedraugiškai nusi- Kuznecovo — neseniai bu tR.OO
išleista 160,000 egz., o por
1918-1919
m. išgyvenimai,
politikoj eilinis Sovietijos į teikę Kinijos atžvilgiu, bet vusio tarybinio piliečio ir MINDAUGO NUŽUDYDėl to mums nieko dau tugalų 5,000.
Lietuvių kalba ta knyga pilietis neturįs savo baho, iš sovietų-kinų susirėmimo žmogaus — informacijos ir» MAS, Juozo Kralikausko parašė Juozą* Švaistas, 325
giau netenka pasakyti, nes
"nusipelniusiųjų“ pavardės 1 gaunama Keleivio admi ir jis tėra tik informuojamas, taip pat nieko gero nesitiki nuomonės apie dabartinę;.. premijuotas romanas, 246 psl., kaina minkštais virše‘
psl., kaina $3.
, liais $2.50, kietais $3.75.
kas daroma ar reikia daryti Sovietų žmonės, neturėda | Sovietų Sąjungą
atstoja visus komentarus, 1 nistracijoje už $3 00,

Italijoje Areco mieste bu
vo 17-tasis tarptautinis poli
foninės muzikos koncertas,
kuriame dalyvavo 13 vyrų
chorų iš 10 valstybių. Iš Lie
tuvos dalyvavo vyrų choras
"Varpas“ iš Vilniaus ir lai
mėjo pirmąją premiją ir pir
mojo laipsnio diplomą.
Antroji premija teko Are
co miesto vyrų chorui ir tre
čioji — vyrų chorui iš JAV.
Lenkijoje, Vroclavo mies
te. tarptautiniame oratorijų
ir kantatų festivalyje daly
vavo Lietuvos pavyzdinis
berniukų choras "Ąžuoliu
kas“ Jis buvo vienintelis
vaikų choras, dalyvavęs fes
tivalyje. Vroclavo filharmo
nijos meno vadovas ir vy
riausias dirigentas Tadeušas
Strugala apie "Ąžuoliuką“
pasakė: ”Vos pradėjus klau
sytis M. K. Čiurlionio Sanctus. auditorija pajuto, kad
prieš ją — nuostabus, suge
bantis kerėti, subtilus ir
jautrus dainininkų kolekty
vas... Ypač didelį įspūdį pa
darė monumentali E. Baisio
kantata — "Nelieskite mė
lyno gaublio“.

MOON

Rusijoj gali gimti tik naujas
Stalinas ir naujas Berija

t
\

IIIVIS, SO. BOSTON

OI ofęsBtu -UI 6961 iŠ MN

S. MICHELSONAS

nuodingą arsenalo vandenį. Supylė tenai to vandens 160
milionų galionų. Po mėnesio tenai pradėjo drebėti žemė.

Prieš tai armija supildavo tokį vandenį į atvirus
Cheminis ir biologinis karas tvenkinius,
manydama, kad nuodai nuskęs ir išsiskirstys,

j Rezultatas buvo toks, kad išgaišo tūkstančiai ančių, žąsų
ir kitokių paukščių. Vėliau pradėjo sirgti nepaprasta liga
gyvuliai ir žmonės. Nors valdžia neprisiėmė atsakomybės,
bet skrodimai parodė, kad nugaišusių gyvulių viduriuose
UŽSIENIS JAUDINASI
buvo cheminių nuodų, kuriuos vartojo arsenalas. Nors
Amerikos vartojami karo tikslams įvairūs chemika valdžia vistiek neprisipažino kalta, tačiau nuostolius žmo
lai, įskaitant aukšto mirtingumo nervų dujas, jaudina visą nėms atlygino.
pasaulį. Karo Departamentas neseniai užtikrino, kad pa- ■
Nuodingas dujas ir ligų mikrobus Jungtinių Valstijų
vojing, dujų Amerika nesiunčia , užsienį. Bet netrukus valdžia
ina da,. šiuose arsenaiuose:
pradėjo eiti žinios, kad Okmavoj, Japonijos saloj, kun
dabar yra Amerikos karinių jėgų okupuota, 24 amerikie
1. Pine Bluff arsenale, Arkanso valstijoj, šis arsena
čiai užsinuodijo nervų dujomis. Japonuose dėl to kilo di
las užima 15,000 akių plotą ir samdo 1,400 žmonių, kurie
džiausias triukšmas. Jie dar neišgyveno to, ką jiems pa
gamina mikrobų ir nuodingų dujų chemikalų amuniciją.
darė Amerikos atominės bombos, o čia dabar ir Okinavoj
žmonės krinta nuo, Amerikos nuodų — tegul ir amerikie
2. Edgeuoodo arsenalas Marylando valstijoje už
čiai, bet sala Japonijos, ir japonai nori ją atsiimti. Furo
siima cheminių nuodų tyrimu, gamyba ir pakavimu.
ras ne tik gatvėse ir salėse, bet ir parlamente.
(Tęsiny!)

3. Newporte, Indianoje, didelė dirbtuvė gamina mir
Konservatyvi Japonijos valdžia, kuri stengiasi Watingas nervų dujas, pakuoja jas į raketas, sausžemio mi
shingtonui pataikauti, ramina žmones, kad Amerika savo
nas ir artilerijos sviedinius.
Viršuje kapitonas Albertas S. nuodų sandėlius atsiims; ir Washingtono Pentagonas lyg
McLemore, apačioje įeit. Ronal ir prižadėjo atsiimti, bet kada tai bus, niekas nežino.
Vietnamo vartosenai skiriamos trejopos dujos: DM,
das C. Mamsey. Jie traukiami
CS
ir
CN. Pirmosios žmogų kankina: baisiai skauda gal
karo teisman dėl .apsileidimo,
”-New York Times“ rašo, kad nuodingomis dujomis
nerūpestingumo savo pareigose, užtaisytais artilerijos sviediniais ir bombomis yra aprū vą, krūtinę, pyksta širdis, žmogus vemia, baisiai čiaudi
dėl ko manevruose JAV karo pintos Jungtinių Valstybių karinės bazės visame pasauly. ir kosi. Žmogus neatsigauna per tris valandas. Panašiai
laivas Frank E. Evans susidūrė Šiomis dienomis paaiškėjo, kad ir Vakarų Vokietijos san veikia CS ir CN, bet šitom dujom apnuodytas žmogus
greičiau pasveiksta.
su Australijos lėktuvnešiu, ir
dėliai yra prikrauti Amerikos nuodų.
žuvo 74 jūrininkai. McLemore
Kaip sakėme, cheminių ir biologinių ginklų gamybą
buvo laivo kapitonas, o Ramsey
Cheminių ir biologinių ginklų gamyba Amerikoje valdžia labai slepia, bet kadangi ši pramonė taip plačiai
denio karininkas.
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
labai slepiama, vis dėlto jų grėsmė dažnai pasireiškia, išvystyta ir darant jos produktų bandymus* atsitinka visoSTASYS MICHELSONAS
ir pasaulis vis daugiau pradeda jaudintis. ’The London! kių nelaimių, tai visko paslėpti negalima, ir žmones jas suSunday Times“, kurį cituoja ”The Boston Globe‘. rašo:* žino, jaudinasi, protestuoja, universitetuose kylademonsb"Ta šmėkla, kurią mes tokiu užsispyrimu auginam, yra' racijų ir net riaušių prieš "mirties gamybą“, šitie vi3uo— Koman, Maik, koman!' sensacijų skelbimas gatvinei
daug baisesnė, negu atominė bomba.“ Kai jis sako "šmėk-i menės protestai pasiekė kulminacijos punkto pernai, kai
Pasakysiu gerą naujieną.
spaudai reiškia pelningą biz
— Aš to negirdėjau, Mai la“, tai jis turi galvoje nuodingas dujas. Nors Washing-1 spauda paskelbė incidentą su avimis. Todėl dabar slapta
— Gal sapnavai, kad skri- nį — žmonės išperka dau- ki.
tonas ramina žmones, ka'1 tos dujos "nepavojingos“, ta- daromos pastangos, kad, vykdant panašius bandymus, nedai į mėnulį?
giau laikraščių. Tai yra jų
—
Turėjai
girdėti,
nes
čiau. kai pernai Ltah valstijos ganykloj nuo dujų nugai-' atsitiktų tokia katastrofa su žmonėmis, šituo tikslu Wa— Dar geriau negu į mė-1 duona, tėve.
spaudoje
dažnai
apie
juos
šo virš 6,000 avių, o šiemet Okinavos saloje užsinuo- ( shingtono valdžia sugalvojo ir įsteigė liaują projektą,
nulį, Maiki. Atrodo, kad ga-; — Ale kaip tada bus su
rašoma.
Jie
atvyksta
ir
į
dijo tokiom dujoni 24 Amerikos kareiviai ir vienas civilis,* kurį pavadino "Pacific Bird“. Spauda jau paskelbė, kad
lėsime skristi į laisvą Lietu-į Lietuva, Maiki? Jeigu ko
Jungtines
Valstijas
pasi

vą. Jessa!
munistai nepradės tarp satai jau raminančiom Washingtono pasakom mažai kas šiam sumanymui įvykdyti Pentagonas išleidęs $2,500,000
; — Ar gavai iš Paleckio vęs muštis, tai kokiu spasa- reikšti. Pavyzdžiui, 1950 betiki.
) valstybės pinigų.
f-j.
bu ją išvaduosim? Iki šiol metais nacionalistų vadus
kvietimą?
.
x
•
* • i
Bet ką tas projektas reiškia? Išvertus lietuvių kai— Ne, Maiki, Paleckis aš vis mislydavau, kad mū Pedro Albizu Campos buvo • „ TKaro
Depai-Utmentas nesema. uzt.kr.no senatorių
« Bird“ reiškia Pacifico paukštį. Oficialiai
atvykęs
į
Washingtoną
ir
manęs nekvies. Ale jeigu sų diplomatai važinėdami
kad to projekto arba plan0 tikglas
^iprezidentą Truma- Kad Jungtines Valstijos bakterinių ginklų ligom, platinti
Dievas duos tai. kaip aš mis- po Vašinktoną ją išvaduos, kėsinosi
a.
Jeigu
tai
butų
tiesa,
tai
kam
tokie
na nudėti.
Kiek
vėliau, bū- 1 užsieni nesiunčia
__ metais,
.....
-—i-i •gaminami?
___i___ i Ar namie tokiu būdu ligoms platinti?
linu, tai galėsime ir be kvie ale dabar jau pradedu abe tent _1954
keli ouer-j* ginklai
joti. Žadėti Vašingtonas vis
timo Lietuvą pamatyti.
*
žada ir žada mums padėti, tonkieciai įsigavo į Kongre-;
— Ką čia tėvas kalbi?
Bet eina gandai, sako Londono laikraštis, kad šalia!
Bet tas nekaltas pavadinimas sugalvotas ne paukš— Ar žinai, kad gali būti ale vis nieko ir nieko neda so rūmus Washingtone ir
pradėjo šaudyti iš galerijos Vietnamo. Tailande, amerikiečių bazėse sandėliai yra pri-1 čiams studijuoti, o visuomenės akims apdumti. "Pacific
ro. Pasakyk, kodėl?
Sovietų vaina su čainija.
— Tėve, aš jau ne kaitą į kongresmanų posėdį. Su- krauti biologinių, tai yra. bakterinių ginklų. Ir neseniai Bird“ iš tikrųjų nieko su Pacifico paukščiais neturi. Jį ve— Sakyk: su Kinija.
— Nu, vistiek tu žinai, kų sakiau, kad Washingtonas žeidė keletą kongresmanų. buvo išsprukusi tik visuomenės nepastebėta žinia, kad tas da jaū minėtas Ft. Detrick arsenalas, kuris gamina cheminegali mums padėti, kad ir Kiti sulindo po stalais, o dar bakterijas amerikiečiai ruošiasi Vietname pavartoti. Gali! nę amuniciją armijai
aš turiu galvoj.
kiti sugulė tarp kėdžių, kai būti, kad tai tik gandai, dūmai, bet sakoma, kad dūmų nė
— Bet kas sakė, kad bus norėtų
po
salę zvimbė kulkos.
— Kodėl negali?
Anglai turi stebėtiną šnipinėjimo sistemą, kuri pra
karas?
ra be ugnies. Šiaip ar taip, žmonės jaudinasi.
— Tai kibą jie komunis
— O kaip jis gaiėtų? Juk
— Pati Maskva sako. Ar
lenkia ir Amerikos po visą pasaulį veikiančią ČIA žval
tai,
ar
ne?
norint
Lietuva
išlaisvinti
reinematei, ką rašo gazietos?
Erzinančių gandų centras Amerikoje yra Ft. Detrick gybą. Anglai iššifravo jau ir Washingtono išperėtą "Pa
— Yra komunistų, yra so vietovė. Šitame forte yra auginamos tokios bakterijų rū cifico paukštį“. Kai Amerikos visuomenė mažai apie tą
Sako. Maskva jau gatava ketų ją nuo Sovietų Sąjunbombarduoti Kiniją, tik no-i gos atplėšti; bet tai reikštų cialistų, bet kovingiausi Pu šys, kaip anthrax. dezinterija, maras ir geltonasis drugys. "paukštį“ tegirdi ir dar mažiau jo tikslus supranta, tai
ri dar sužinoti, ką kitų šalių Į karą. Argi galima norėti, erto Riko revoliucionieriai
minėtas Londono laikraštis ("Sunday Times“) kalba apie
vI
komunistai pasakys. O as; kad dėl Lietuvos Amerika yra nacionalistai. Jie nu Bet žinių apie tai labai maža, ir jei kas pranešama, tai tik jį gana įtikinančiai. Esą, "Washingtono valdžiai labai
mislinu. kad jie pritars. O į keltų Sovietų Rusijai karą? traukia ir sutrempia žvaigž moksliniais keliais, ir paprasti žmonės apie tai nežino. Vi
j reikalinga tokia vietovė, kur toli nuo žmonių ir gyvulių bū
kad Maskva sukibs su Peki Tėvas turėtum žinoti, kad dėtas Amerikos vėliavas, iš sos žinios laikomos Karo Departamento paslapty.
tų galima bandyti pavojingus cheminius ir biologinius
nu, tada, Maiki, bus geras Washingtonas turi gana bė daužo amerikiečių langus ir
Jau keletą kartų šis fortas turėjo šauktis medicinos ginklus, tai yra tokia vietovė, iš kur vėjas nenuneštų nuo
čenčius Lietuvai atsimesti dų ir be Lietuvos. Didžiau sudegina krautuves. Sako
nuo Sovietų. Nu. ar tai ne sia bėda tai Vietnamas. Kita ma, kad per 12 pastarųjų pagalbos, nes dirbantieji tenai žmonės kartais užsikrečia dingų lašelių į apgyventus plotus. Todėl žiūrinėjama to
gera naujiena?
bėda tai infliacija — dole mėnesių jie pridarė Ameri ligų mikrobais. Tenai yra išvystyta tokia anthraxo rūšis, kių salų, kur nėra nei paukščių, taip kad užkrečiamų ligų
— Tai nėra jokia naujie rio smukimas. Prie to prisi kos biznieriams $14.000.900 kurios paprasti vaistai neįveikia.
mikrobų niekas negalėtų išnešioti ar bent tokia galimybė
na, tėve. Tai tik tuščia sva deda universitetų sukilimai dolerių nuostolių.
būtų žymiai sumažinta. Tokia mintis buvo svarstoma ir
•r juodveidžių keliamos
jonė
— Nu, tai kodėl amerikie
Ft. Detrick turi glaudžių santykių su Dugway bando seniau, bet kadangi jos įvykdymas labai brangiai kainuo
Tai tu rokuoji, kad ga-' riaušės. Japonija reikalauja čiai nepasitraukia iš tenai? muoju liuku, Utah valstijoj, kur gaminamos nervų dujos. tų, tai nutarta tokias operacijas daryti Dugway laukuose
zietos nežino, ką jos rašo? grąžinti jai okupuotas salas.
(Utah valstijoj). Tačiau žuvus nuo tų operacijų 6,000 a— Tėve, jeigu Maskva iš Pagaliau ir Puerto Rico gy — Nenori palikti biznių, Ši vieta didesnė už Rhode Island valstiją, ir čia dirba 900 vių, matyt, Washingtonas vėl pakeitė savo nuomonę ir
tikiųjų ruoštųsi tokiam žy ventojai reikalauja laisvės tėve. O biznis tenai visgi žmonių, čia yra svarbiausia stotis cheminėms ir biologi
giui. tai laikraščiuose ji to Ir tėvas dar norėtum, kad pelningas, nes darbininkų nėms amunicijoms bandyti. Čia ir tie tūkstančiai avių žu ieško savo bandymams vietos kitur.“ Šitos pastangos ir
neskelbtų, ir niekas to neži Washingtor,as
išlaisvintų algos žemos ir padaryti te vo. Iš pradžios Karo Departamentas griežtai ginčijo, kad pavadintos "Pacifico paukščiu“.
nai produktai įvežami Ame čia dujos būtų kalios, bet Utah valstijos veterinarai įrodė,
notų. Ar žinojo kas, kai bu Lietuvą!
Tas paukštis primena anų metų "agurkus“. Kai spau
vo ruošiama intervencija
— O kokio bieso nori tr rikon be jokių muitų. Tenai kad avys nugaišo neivų dujomis, tada jau armijos vyriau da tada iškėlė aikštėn faktą, kad nelabai garbingam tiks
Čekoslovakijon? Nei vienas Purtarika? Kas ji per viena? auginamas tabakas, kava. sybė nesiginčijo, tik aiškinosi, kad tai atsitikę netyčiom. lui ČIA žvalgyba sumokėjo stambią sumą pinigų, tai iš
šuo nesulojo, kai pasirodė
— Puerto Rika yra sala. cukru® ir visokie vaisiai. Sa Esą, armijos lėktuvams nervų dujas bandant, vėjas nune
Washingtono tuojau buvo "paaiškinta“, kad tuos pinigus
tankai.
tėve. kuri per karą 1898 me los že.nė gera, ir viskas ge šė jas 20 mylių į a vių ganyklą ir išklojo jas.
•
davusi "raugintų agurkų bendrovė“.
— Tai tu rokuoji, kad tais buvo atimta iš Ispani rai auga. Saloje įrengta jau
vainos nebus, kad visas šty- jos ir dabar yra Amprikos ir karinė stovykla ginkluo
Valdžia slepia "mirties gamybą“ ne tik nuo visuo
Utah ligonines viršininkas dr. Gubler pastebėjo: vė
mas buvo išleistas per ga- kolonija. Amerikos kapita toms Amerikos jėgoms,
jas galėjo pasisukti kita kryptimi ir vietoj avių būtų iš menės, bet ir nuo kongreso, kuris renka iš gyventojų mo
zietas?
listai tenai 3tato fabrikus.
— Ar ta sala didelė?
kloti žmonės. Ir jis pridūrė: "Nervų dujos buvo pučiamos kesčius ir turėtų žinoti, bet nežino, kokiems tikslams val
— Ne, tėve. karo niekas Nors sala turi šiokią tokia
— Nelabai, tik 100 mylių
laikraščiuose iš anksto ne autonomiją ir pati renkasi ilgio ir 35 mylių pločio, bet Dugway laukais ii pirmiau, ir mes gaudavom dujomis už džia tuos pinigus išleidžia. Todėl Quincy mieste leidžia
skelbia. Tai viena. Antra, sa jt gubernatorių, tačiau gy tirštai apgvventa. yra 2,350, nuodytų pacientų. Bet ar almija prie to prisipažins? Nie mas "Patriot-Ledger“ šių metų rugpiūčio 13 d. laidoj ra
šo: ” Perdaug jau ilgai senatas buvo laikomas patamsy
kados !“
Sovietų Rusija karo nenori. ventojai, kad ir pripažinti 000 žmonių.
apie hush-hush valdžios užsienio eksperimentus, apie kro
Nenori jo ir Kinija.
piliečiai. Jungtinėse Valsti — O kokios jie taūtos?
— Tai kokiam biesui ga jose neturi balso ir negali
~
. . .
,
Nervu dujos yra gaminamos ir Rocky Mountains ar- vimą ir laikymą tenai tokių ginklų, kaip nervų dujos...
mėTir
^paniškai
kalba
Ge-H
nale
’ Denvero TO,este- Tenai daromi irkiti nuodingi che- Nuodingų dujų sandėliai prikrauti OkinaA os saloje. Va
zietos taip rašo?
čia rinkimuose dalyvauti, o
— Rašo dviem sumeti kariuomenės tarnybon vis o^riniuPir ta“pozlū-! mikalai: vieni * žmo^ įgalina, suparalyžuoja, kiti karų Vokietijoje, ir dar tokios dujos vežiojamos trauki
mais, tėve. Visų pirma, tiem dėlto imami ir i kara varo
niais namie“.
laikraščiam tokio karo labai mi. Todėl jie reikalauja ne" riu. Puerto Riko priklauso) sunaikina žmonių pasėtus laukuose javus.
norisi — taip kaip ir tėvui. priklausomybės, turi gink lotynų Amerikos teritorijai. Į
Kai pasaulis reikalauja taikos, Amerika gamina nuoRockv Mountain arsenalas turi įsidėmėtinų įvykių i dingas dujas karui.
Jiems norisi, kad komunisti luotą organizaciją ir ruošia _ O įš kur tu tą žinai? »
_ Iš kur aš viską žinau?, istoriją. 1962 metais armija išgręžė tenai daugiau kaip
nės valstybės pradėtų tarp si revoliucijai.
(Pabaiga)
ygų, tėve.
• dviejų mylių gilumo šulinį ir pradėjo tenai pilti atliekamą1
Iš knygų,
ss vęs muštis. Antra, tokių

1

I

I
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MOTERŲ SKYRIUS
Karalius ir teisybe
Tęetnyg

— Sakyk, vaike, kodėl ūmai kelias pasibaigė ir jokio
tilto per upę neištiesė?

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl.
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytoją klausimus teisė*
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre
informaciuio pobūdžio. Klausimas ir Lt
sakymus spausdinsime šiame skyriuje
Laiške reikia pažimėti, kad esate Keleivio
skaitytojas.

LIUDAS DOVYDĖNAS

Pasaka

Geri žodynai

Teisės patarimai

Klausimus

Žuvusio bokso čempiono Rocky Marciano tėvai ir broliai,
gyv. Broektone, Mass. Marciano žuvo lovos valstijoj su
kitais dviem asmenimis, sudužus ju mažam lėktuvui, ku
riuo jie visi trys skrido.

prašome

slysti

tiesiog

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

naitė ir Šlapoberskis, apie
27,000 žodžių, 511 p9l., kaina — $5.00.

4***

Lietuviškai angiiikas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, II

aula, daugiau Kaip 30,000
'.odžių, 586 psl.. kairia $7.00.

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Law,
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street
021 Ji.

Klausimas

introduction to

modern

parašė Dambriūnas, Klimas ir Schmalstieg, 471 psl, didžiausias
Atsakymas
ir moderniausias angliškai
kalbantiems lietuvių kalbos
Jei Tamstos draugas turi vadovėlis, kaina $7.
Lithuanian,

Prieš porą mėnesių, grįž— Kad nereikia daugiau kelio, kad nereikia daugiau
tant namo iš Cape Cod, tu * vadinamą "automobile me
ir tilto, — atsakė piemuo. — Karaliaus tarnai pravedė Ir pakilo šiaurus vėjas,
rėjome gana rimtą susidūri dical coverage“, jo draudi
mą su kitu automobiliu. Mes mo kompanija apmokės
kelią iki čia, o toliau, sako, kad tik statytojų galvoje liko
•••
ir
nupūtė
rūtų
vainikėlį
įvažiavome
kitam automo Tamstos jiems pateiktas gy
kelias ir tiltas.
biliui į užpakalinę jo dalį. dymosi sąskaitas. Manau,
— Kaipgi taip, vaike?
Mūsų protėviai nuo žilos; praradusias skaistybę mer- Tas staigiai sustojo, ir mes kad Tamstos perspektyvos,
— Sako, kad didelius lobius už tiltą ir tolimesni kelią senovės laikų labai vertino ginas, kartais ir vaikinus, neturėjome progos sustoti ieškant iš priešakinės maši
karaliaus pavaldiniai susidėjo j savo kišenius. O kamgi jaunimo dorovę. Doras jau- dar baudė vietinės valdžios laiku. Mane gerai sukratė nos vairuotojo arba iš Tams
tos draugo, yra tikrai men TĖVIŠKĖLĘ As REGIU,
nimas buvo giminės, vėliau organai bei žyniai. Įsigalė- ir, be to, koją sužeidė.
statyti tiltą, jei nėra kelio?
eilėraščiai, parašė Pranas
šeimos pasididžiavimas. Pa- jus mūsų krašte krikščionyKadangi buvo man dar kos. Nėra. žinoma, tokio įKaralius, panarinęs galvą, nuėjo upės krantu. Jam garba skaistybei plačiai at- bpi. prie to prisidėjo ir ka- atostogos, aš sėdėjau namie statymo, pagal kurį prieša
Imsrys. 40 psl., kaina $1.buvo gėda, kad jis, karalius, nežino tiesos, kurią žino pie sispindi mūsų tautosakoje, talikų dvasininkai, kurie ir gydžiau koją. Kai praėjo kyje važiuojančios mašinos ’ VAKARĖ BANGA, lyri
muo.
Ji buvo ne tik idealizuota tradicines bausmes gausiai atostogos, aš grįžau darban, vairuotojai automatiškai bū ka, Gražina Tulauskaitė,
liaudies kūryboje, bet ir ap- papildė.
bet dar su gerokai skaudan tų laikomi "nekaltais“. Kar 127 psl.. kaina $2.00.
Radęs ūkininko sodybą, karalius užėjo pailsėti, sau supta tradicinėmis teisėmis.
Jie, be abejo, jaunimo čia koja. Ypatingai man tais priešakyje važiuojanti
AUKSINIAI RAGELIAI,
lės kaitros nuvargintas. Rado ūkininko dukterį, lesinančią įstatymais.
dorove rūpinosi ne daugiau. skauda koją, kai oras pras mašina gali be reikalo stai lyrika, Pranas Naujokaitis,
vištas. Būrys vištų apsukriai rinko merginos beriamus grū
giai sustoti, neduodant sig 64 psl., kaina $2.00.
Patriarchalinėje visuome- kaip, sakysim, senesniais tas.
dus, o viena didelė višta žvilgančia uodega vaikščiojo apie nėję teisių ir įstatymu našta laikais žyniai. Tačiau, pasiMano draugas, kuris vai nalo, arba gali perdaug arti EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.
būrį lesančių.
ravo
automobilį, man pasa kitos mašinos važiuoti, ir pa
buvo sukrauta moterims, pa- naudodama žmonių paproSteponas Strazdas, 159
liekant nežymią atsakomy- čiais ii- siekimu neduoti va- kė. kad jis nieko neieškos našiai. Tačiau tokios aplin
— Kodėl šios taip skubina lesti?
psl.. kaina $2.50.
bę vyrams. Kai vyras tapo bos laisvam elgesiui, baž- iš priešakinės mašinos vai kybės yra labai sunkiai įro ŠERKŠNO SIDABRAS, M
— Jos kiaušinius turi dėti, vienuoli.
šeimos galva ir buvo likvi- nyčia netgi drakoniškomis ruotojo. Aš norėčiau, kad domos. Taisyklė yra ta. kad
Vaitkus. 86 psl., kaina
važiuojančios
duota dauguma moterų tei- priemonėmis stengėsi . pri- man būtų sumokėta už nuo užpakalyje
— O ką darys šita didelė, narsi višta?
$1.50.
sių. įsigalėjo griežtas reika- versti žmones paklusti ir ne- stolius ir gydymosi išlaidos. mašinos vairuotojas turi bū
— Tai gaidys, jis nededa kiaušinių.
lavimas, kad ištekanti mer- nukrypstamai laikvtis ”Die- Nesinorėtų ieškoti iš savo ti visuomet pasiruošęs, rei METŲ VINGIAI, Alf. Tyruolis, 176 psl. kaina $3.
gina būtų skaisti. Monoga- vo isakvmų“, parodyti savo draugo, kuris mane vežė vel kalui esant, sustoti.
— Kam laikyti gaidį, jeigu nededa?
įrodyti, kad priešakinės GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
minė šeima turėjo užtikrinu galią. Bausmės už dorovi- tui. net už gazoliną nepa
nas Mekas, 32 psl., kai
Mergina atsakė:
mašinos vairuotojas staigiai
žmonos ištikimybe vvrui ir nius nusižengimus buvo at- skaitęs.
na $1.00.
ir be pakankamos priežas
— Kai yra vištos ir gaidys, tai jie išaugina mažas reabe.iotiną vaikų kilmę iš liekamos dažnai bažnyčioje, Ar būtu prasmės ieškoti
"Ai DERLIAUS VAINIKAS, J.
tėvo. Tiktai tokie vaikai, y- ar šventoriuje, kur susirink-j iš priešakinės mašinos vai ties sustojo.
vištas. Iš mažų vištų išauga vištos ir gaidžiai.
Mikuckis, 359 psl., kaina
pač sūnūs, buvo laikomi bū- davo daug žmonių, joms’ ruotojo? Ar salima tokį ieš manoms.
$2.50.
Karalius greit išėjo iš kiemo. Jam buvo gėda, kad ūmaisiais namų dievų gar- daug kas pritardavo, ir to-j kinį iš viso laimėti?
Jei Tamsta negali įrodyti,
jis nežinojo tokios tiesos apie vištas ir gaidį ir mažas viš- bintojais, protėvių papro- kie įvykiai ilgai išlikdavo! Mano draugas turi drau kad priešakinės mašinos CHAPEL B.. Algimantas
tas, išaugančias į dideles vištas.
čių saugotojais.
; žmonių atmintyje. Tad bau-’ dimą, pagal kurį jo paties vairuotojas buvo "neatsar
Mackus, 64 psl., kaina $3.
"e^mas. išgirdo «.pUaukšejim,. ^iS
P°’' draudimo kompanija jam gus“ (negligent), —Tams SIELOS BALSAI. J. Smalssutaisys mašiną. Jis nebuvo ta nieko negausi iš jo drau
torius. 221 psl. kaina 75 c.
Mato karalius: Uys nuog, vyra!, pnnst. pne ąžuolų, vie- „fį h. tradicini,
įapločiu
Kain buvo baudžiamos iš viso sužeistas, taigi aš bū dimo kompanijos.
VYNUOGĖS IR KAKTŲnas kitą plaka diržais. Tylėdami plaka be sustojimo, ka- aureo!e ir ĮsiĮakniję vi?u0; skaistybę praradusios mer- siu vienintelis nukentėjęs.
Dėl Tamstos draugo— jei
SAI. Julijos švabaitės ei
raliui pagailo vyrų, ir jis sako:
menėje laikėsi ilgus amžius.' ginos. sužinome iš liaudies
Mano draugas sako, kad ir nutartum iš jo ieškoti,
lėraščių rinkinys. 96 psl.,
— Vyrai, ar jūs turit proto? Jūs užsiplaksite vienas Tuo tarpu tie patys papro- pasakojimu bei^^ rašytinių jis neturįs tokio draudimo, manau. Tamsta nieko ne
kaina $2.00.
kitą!
.čiai buvo žymiai atlaidesni šaltiniu. Pavvzdžiui, senų pagal kurį būtų apdrausti jo gautum. Gauti kompensaci
Į vyrams.
senovėje vaidilutė, praradu- mašinoj važiuojantieji sve- ją tokioj situacijoj, kurią SIDABRINĖS KAMANOS,
Kazio Bradūno eilėraščių
Tamsta aprašai, iš savo "pa
O tie plakasi, ir gana.
į beteisėti vaikai ir jų mos*a;st5*ę, buvo arba gy- ciai.
premijuotas rinkinys, 94
Ką Tamsta patartum man ties“ vairuotojo Massachu
Karalius ėmėsi vieną jų atrišti nuo medžio, tai ir jis tinos imtos nepriprastai
sudeginama, arba gyva
psl.. kaina $2.
setts valstijoje reikia įrody
gavo per pečius. Pagaliau taip jau vienas kitą aptalžė, kad griežtai smerkti ir bausti, užkasama į žeme. arba pa- daryti?
ti ne tik, kad jis buvo "ne-, RUDENS SAPNAI, Kotry
Svečias
nebepajege diržų pakeltu Tada vienas, toks senesnio vei- merginos, prarauusios sKais , .
5
,
atsargus
“ (negligent), bet' nos Grigaitytės eilėraščiai,
j pasakė,
, - ikadj radę
j jie
•• auksini
.....
ix-j
tvbe buvo
šunimi ir gyvate, Massachusetts.
do,
pinigų puodą.
Nepasidauuvu išjuokiamo* na- satinu.
Qk HnH • w5(j
kad jis buvo "gro3sly neg premijuota knyga, 80 psl,
, j . . . ..
. .
, • * , “
-žeminamos seimos ir bend- cKanninti ja veždavo veži
odami jau treji metai vedę ginčą, kūnam pnklauso puo- - ruomenėę .
Jom, .
me. nakinkvtame dviem juo
ligent“. atseit, vairavo be kaina $2.00.
das auksinių. Sutarę prisirišti prie ąžuolų nuogi ir plaktis, Xnpamasį ‘ ^duotį kuo ^ernis karvėmis, o i maiša
jokios apdairos, be jokio at AUKOS TAURĖ, Stasio
lengvinta, kadangi teisme sargumo ir nekreipdamas
kol kuris suriks iš skausmo, ir tom jau nebepriklausys lo- smarkeSnį moralinį smūgį, pridėdavo akmenų,
Santvaro 5-įi eilėraščių
paaiškėjo, kad jos vyras ne dėmesio į savo "svečio“ sau
knyga, 150 puslapių, gra
bio dalis. Jau septyni jų surikę nuo plakimo. Dievui pa-, Tokią merginą baudė ne tik
Vėlesniais laikais doro- pajėgus. šiaip jai turėjo bū
gumą.
žiai įrišta, kaina... $2.60.
dedant, likę tik trys. Kiek čia truks — liks vienas kuris,; tėvai, bet ir visi kiti jos pa- viškai nusižengusius baus ti priteista mirties bausmė.
Iš
aprašomų
aplinkybių
tam ir lobis teks.
žistami, draugai. Tėvai mu- davo teismai. Antai 1687 m. Albertui Breimeriui buvo
PLAUK. MANO LATVEU,
man
atrodo,
kad
tokios
situ

Petro Segato eilėraščiai,
— Pagal karališkus patvarkymus, rastieji lobiai pri šė rykštėmis, barė, jaunimas Ukmergės teismas Januškie- tada priteista 100 rykščių, acijos Tamstos atveju nebu
ją niekino, niekas su ja ne- nei. kuri mylėjosi su Albertu įkertant viešai miesto aikš
J11 nsl.. kaina......... $2.00
klauso karaliui, — tarė karalius.
vo.
’
šoko, tepė jos veidą bei dra- Breimeriu, priteisė išstovė- tėje.
SU DAINA, 392 liaudies
(Bus daugiau)
Atrodo, kad to tik betrūko. Ūmai atsirišę nuo ąžuolų, bužius suodžiais, dėjo ant ti 3 dienas pririštai prie gėdainos ir kaikurių autorių
viri trys puolė prie vienuolio-karaliaus ir visi ėmė plakti galvos virščių vainiką, jos dos stulpo ir keturis šveneilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražina šimkoniejį, kol vienuolis - karalius prižadėjo niekam apie radinį namų duris tepė degutu ir tt. tadienius per pamaldas išTokie papročiai išsilaikė gulėti keturiose bažnyčiose
nė, 128 mažo formato psl.,
neprasitartu
ilgus šimtmečius. Senovėje kryžiumi. Bausmė buvo pakaina $1.00.
Karalius nuplaktas eina vienas keliu, vos kojas pa
DAINŲ SŪKURY 39 po
vilkdamas. Labai pavargęs, atsisėdo jis prie varpinės
puliarios ir šokių dainos,
slenksčio, nes jau ir naktis temdė tolimųjų medžių vir
surinko
Gražina ŠimukonieDOVANA MŪSŲ
šūnes.
lius, —f atsakė varpininkas. — Jo ir didžiausia neteisybė
nė, kišeninio formato, 351
MAŽIESIEMS
yra
teisybė.
osl., kaina $2.00.
Senas varpininkas, pasispiaudęs delnus, ilgai skam
bino. Toli skrido varpų garsai. Gal net iki karaliaus
Tatai labai patiko karaliui. Jis pasiskubino grįžti į
Mvsų
skurdi literatūra
miesto.
savo rūmus. Labai nudžiugo tarnai, ministeriai, generolai,
Beskambindamas varpininkas pailso, tai ir atsisėdo pamatę savo valdovą. Ir jie. vienas antrą pralenkdami
ju leidiniu. Tai
Sindekienis knygelė
šalia vienuolio-karaliaus. Dabar karalius ir klaus varpi žodžių gražumu ir skambumu, kalbėjo:

Poezijos knygos

ninką:

— Kur rasti teisybę?

Varpininkas atsiduso. Ilgokai tylėjo.
......
.

— Šitai jo šviesybė karalius grižo, suradęs tikrą tei
sybę... jo malonybė greit surado teisybę, nes jinai kiek
vienam žingsnyje yra, buvo ir bus...

"BALTOSIOS

STEPONO KAIRIO

PELYTĖS

PORTRETAS

KELIONĖ f MĖNULI“.

Jaa kaina $1.50 Pasku
.
Į tas ministerių ir generolų kalbas iš aukšto sosto ka- Buvusio Graikijos diktatoriai
Keleivio admhristracijeje
gen. Stylianos Gonatos duktė bėkit pradžiuginti save vai
Šito tai tikrai nežinau. O kam tau reik tos teisybės., raijus pritariamai linkčiojo karūnuotą galvą.
galima gauti dailininko AMangakis, 43 ui. amt., nuteista
kus,
nupirkite
jianu
tą
kny

Varno pieitą
Čia vėl karalius nežinojo, ką atsakyti. Iš tikrųjų jis
(Pabaiga)
4 metus kalėti už tai, kad ji už gelę. Ji gaunama ir Keleivio
nematė, negirdėjo, net nežinotų, ką su ja daryti.'
akte pariveiytojo
(Šis Liudo Dovydėno kūrinys paimtas iš literatūros
kojo, kaip jau vynu, Alūną uni— Sakysim, jeigu, aš būčiau karalius, ne vienuolis,
ne Kairio spalvotą portretą
veroiteto profesorius, kavo poli
metraščio "Penktosios Pradalgės“, kurioje rašo 20
tada man gal reikėtų surasti teisybę?
• s 5 cofią dydžio ei 80 cnt
cijas kaukimam. ii
autorių. Ją galima gauti Keleivio administracijoje.
— 0 kam? Karaliui nereik teisybės, nes jis karaskleidusi melagingas žinias.
Kaina kietais viršeliais $3.75, minkštais $3.15.)
i
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Vietinės žinios\
Į Bostoną atvyko
poetas Nyka Niliūnas

Šiomis dienomis Bostone
viešėjo poetas A. Nyka Ni
liūnas, gyvenantis, Baltimorėje.. Jis yra apsistojęs pas
dr. J. Girnių ir čia turėjo
progos susitikti su eile kitų
bičiulių.
Prasideda subatvakariai

Rugsėjo 20 d. Tautinės
Sąjungos namuose vėl prasi-!
deda Kultūriniai subatva- i
kariai, kurie bus kiekvieno
mėnesio trečiąjį šeštadienį.
Suvaržys dovanų siuntimą

Bostono
AKENG1MŲ KALENDOM!

Rugsėjo 28 d.5 vai. vak.
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto salėje
Onos Ivaškienės vadovauja
mo lietuvių tautinių šokių
sambūrio parengimas.
• * •
Spalio 12 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje lietuvių radijo valandos
Laisvės Varpo parengimas.
* * *
Spalio 19 d. 2 vai. popiet
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje Lietuvių
Darbininkų Draugijos 21
kuopos banketas St. Michelsonui ir V. Anestai pagerbti.
* * *

Praeitame numery prane-'
šėme. kad nuo spalio 1 d.
bus pakeltas muitas Į Lietu-’
vą siunčiamoms dovanoms
ir sumažintas kaikuriu lei
džiamu siųsti dalyku kiekis.
Spalio 25 d. Skautų Lapi
Papildomai natyrėm. kad nų kaukių balius So. Bosto
tas pakeitimas jau veiks nuo no Lietuvių Piliečių Dr-jos
rugsėjo 25 d. Taigi, vėliau III-jo aukšto salėje.
išsiunčiamiems siuntiniams'
* ♦
jau bus taikomos naujos tai
Lapkričio 23 d. So. Bosto
syklės.
no Lietuvių Piliečių Dr-jos
salėje
Lietuvos kariuomenės
Siaučia plėšikai
•
atkūrimo sukakties minėji
Paskutiniuoju metu Bos mas, kuri rengia L.S. Vete
tone, ypač Dorehestery, pa ranų S-gos Ramovės skyrius.
dažnėjo Įsilaužimai į priva-;
čius butus. Įsilaužiama ir Į
dienos metu, kada visi gy-;
ventojai yra darbe. Nuken
tėjusių tarpe yra ir lituvių.
"Laisvės mintis nemirštaAr bus Bostone paroda

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anginoš stoties WLYN, 1360 ki

’ociklų ir iš stoties FM
’ 01.7 mc.. veikia sekmadie
’iais nuo 1 iki 1:30 vai. dic
a. Perduodama: Vėliausi'
>asauliniu žinių santrauk;
r komentarai, muzika, da*
■os ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis
laltic Florists geliu ir dov?
,ų krautuve. 502 E. Broa<
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gaun>

I viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių

medžiagų.

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ava,
TeL CO 6-S8M
.■sraaaųąapi

Du mediniai ir irys geleži
The Cemetery of Nations niai kryžiai, savanorio An
in Siberian Tundra by H. tano Šukio atsiminimai iš
Tautvaiša, 112 psl., kaina nepriklausomybės kovų, 376
tik $1.75.
psl., kaina $3.00.

Tundra Talės, Manyland
Boolc. leidinys paaugliams
pasiskaityti anglų kalba ana# ir keleivis
pie gvvenimų tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame
NENUSIMINKI1E!
popieriuje,
kietais viršeliais,
Galima pagelbėti sergantiems
reumatu, ranku ar kojų skaus kaina $5.00.

Flood Square
Bardware Co.
gsilalskss N. J. ALKANA
SSR KAST BROADWAT
notrni kmiton. mass.
TBLEFONAS AN S-4140
Beaiamfo Manm Palai

Stiklu

VlanMa reikmenys
W*floaairr« sfcmtt
tTIseMr mataJMmo

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112
New:»rk. N J. 07103

10 knygų už $2

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet IR JO VEIKLA. Parašė J.
norintiems susipažinti su Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
Lietuva.

LIETUVIAIS ESAME MES
"Selected Lithunian Short GIMĘ, lietuvių dainynas
Stories“ (21 autoriaus), 280
100 dainų su gaidom dai
psl., kaina $5.00.
navimui ir pianinui, suda

rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.
ŠVENTADIENIS Už MIES
Ar buvo visuotinis tvanas,
TO. Mariaus Katiliškio 1?
i
"Lithuanian Quartet“ (A.
64 psl., kaina 25 centai.
novelių, kaina $5.00.
Materialistiškas istorijos Baronas, M. Katiliškis, A. ANGLŲ KALBOS GRA
supratimas, 80 psl.,- kaina Landsbergis
ir 1 Šeinius), MATIKA, 215 psl., kieti vir
20 cer.tų.
Sėliai kaina.... ....... $3.5(
i 209 psl., kaina $4.95.
Žemaitės raštai karės me
NEPRIKLAUSOMOS LIEį
"The Ordeal of Assad Pa-1
tu, 126 psl., kaina 50 centų.
rUVOS PINIGAI, Jono K.
■
sha
“
(1.
Šeiniaus),
61
psl*
I
Juozas Stalinas, 32 psl.,
Kario, 225 psl., kaina $5.
j kaina $2.00.
kaina 25 centai.
RASTAI — STRAIPSNIAI
Žalgirio mūšis, parašė dr.
Vytautas the Great Grand ATSIMINIMAI, parašė Juo
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 Duke of Lithuania by dr. Jo* zas Liūdžius, 246 pusią
psl.. kaina 50 centu.
piai, kaina.......... $3.00
seph B. Končius, 211 psL,
Socializmas ir religija, E.

Vandervplde. 24 psl., kaina
10 centų.

Esame labai dėkingi tiem
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje
prenumeratai pasibaigiant,
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.
Keleivio

adm-ia

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:
BRONIS KONTRIM

598 Broadvray
So. Boston, Mass. 02127
Tek AN 8-1761

AJ.NAMAKSi

Keleivio prenumerata - gera
dovana visokiomis progomis!

Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m
atsiminimų IV tomas, 272
psl., kaina kietais viršeliais
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio
Per giedrą į audrą,

$3.75.
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
Timeless Lithuania — pa
vargi.
NULAUŽTA ŠAKA, tri
KEE-LEEF RUB mostis dau rašė buvęs JAV atstovas jų vaizdelių pynė. parašė
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa Lietuvoj Owen J. C. Korėm,
Stasė Vanagaitė-Petersoniesekmes. arba grąžiname pinigus.
nė, 81 psl., kaina $2.
Siųskite $5, gausite vaistus 299 psl., kaina $4.
su nurodymais.
ANTANAS SMETONA

WSVI

Namus iš lauko lr viduje. j
Lipdau popierius ir taisau«

Jeigu yra reikalas ameri •

Ar skaitei i
šias knygas?

kiečiui padovanoti knygą
Asmenų, dievybių ir did
tai Keleivio administracijo vyrių VARDYNAS, paruošė
je galite gauti šias tinkama.- Anis Rūkas, 89 puslapiai,
knygas:
kaina $3.00.

A

Real Estate
Insurance
321 County Club Rd*

Newton Centre. Mass. 02169

TeL 332-2648

‘T---- TTTTT-TTTUKrTlTTTIUj «eeMMeMSV»Mv»»eMiMV*ee*eeMe

. SUSIVIENIJIMAS

SLA

psl., kaina kietais vii heliais
$3.00, minkštais $2.00.

vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Bro
niaus Railos akimirksnių
krorikų I dalis, straipsnių
rinkinys, 348 psl-, kaina —
$3.00.
LAUMIŲ JUOSTA,

Aidas tarp

dangoraižių.

romanas, parašė D. Nendrė.
365 psl., kaina $5.
Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko

Anis Rūkas, 89
$3.00.
Gyvulių ūkis,

AMERIKOJE

parašysite:

Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

________________________

SAVAITRAŠTIS

Nepriklauso: II ia

LIETUVA

Amerikos lietuvių politika,

parašė dr. K. Šidlauskas, j-

LIETUVIU

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dųlerių
nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą. kuri yra
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea.
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: ui |1,OOC.OO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.
STA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims. rekomenduojama lietuvišką
klubą ir draugiją nariams. Ui $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu

"The Herdsman and the
, Linden Tree“ (Vinco Krėj vės), 128 psl., kaina $3.95-

kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta- kad mirti dėl laisvės
"Lithuania land of
Demokratinio socializmo
—garbė, o gyventi vergijo
roes,**
parašė L. Valiukas,
pradai, (S Kairio Įvadas),
je—gėda, tokios tautos ne
kaina $4.75.
64 psl.. kaina 50 centų.
pavergsi !**
Tavo kelias į socializmų,
Awakening Lithuania, a
Taip pasakė vokiečių va (Leono Bliumo),
35 psl., study on the rise of modern
dui Sachsei lietuvių valstie kaina 25 centai.
Lithuanian nationalism by
čių sukilėlių vadas, kryžiuo
Socir’.izmo teorija, (M.
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
čių klasta pagautas prie Ka Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.
na $5.00.
Socialdemokratija ir ko
raliaučiaus pilies.
POPULAR LITHUAMmunizmas (K. Kauskio), 47
♦ ♦ ♦
! AN RECIPES* paraše Juzė
psl., kaina 25 centai
Atskirai sudėjus, ju kaina ' Daužvardienė. kaina $2.50.
Kalbėti tiesų yra buržua*
žiniai prietarai. Melas yra $3.05, bet visos kartu par- į
duodamos už $2.
• j
PRAŠYMAS
pilnai pateisinama priemo
nė.
Leninas
“Keleivio" administraci
ja
prašo gerb. skaitytojus,
mm**************************
kurie keičia adresų, prane
PALENGVlNK’TE MŪSŲ šant naujųjį adresų neui
mfrJfi
k senai!
DARBĄ
Nepamirškite
parašyti
Išnuomoja
Kiek laiko ir pinigo šutau s pašto numerio — -Io code,
Išnuomojami
vasarotojams pytume, jei mielieji prenu
meratoriai
nelauktų, kol
hutai 6 mėnesiu sezonui.
GERA PROGA
juos
paragina
mokėti,
o
pa

Mrs. Michael Poshkus, 843—
Žymiai papiginta kaina
45 Avė- N.E., St. Petershurg. tys, be paraginimo, prieš
galite
Įsigyti Įdomius prel.
Florida, 33703.
atsiųstų reikalingą sumų*

Dėl Pasaulinės parodos,
kuri numatoma 1976 me-į
tais, varžosi Bostonas ir Philadelphia. Bostone jau še
riai veikia parodos komite
tas. kuriam vadovauja bu
vęs Bostono prekybos rūmų
prezidentas Hood. Komite
tas Įrodinėja, kad paroda
Bostonui bus labai naudin
ga, kad, jai pasibaigus,
miestas turėsiąs 15,000 nau
jų butų. 90,000 žmonių gaus
darbo, o parodos metu jos
lankytojai paliks mieste mi
lionus dolerių.
Bet yra ir parodos prieši
ninkų. Miesto tarybos komi
tetas pasisakė prieš parodą.
Gali taip pat pasisakyti ir
miesto taryba.
Rugsėjo 24 d. parodos ko
mitetas vyks Į Washingtoną
ir ten stengsis Įtikinti prezi
dento sudarytą komisiją, ku
ri nuspręs parodos vietą. Jos
sprendimą turės patvirtinti
Ieško
JAV prezidentas.
Jei miesto taryba pasisa Giminės Lietuvoje ieško Igno
gumusio 1923 m. va
kys prieš parodą Bostone, Mažeikio,
sario 1 d. Rokišky, 1944 m. iš
tai, aišku, parodos komitetui vykusį į Vokietiją.
bus sunku Įrodyti, kad paro Jis pats arba apie jį ką žinan
da būtu rengiama Bostone, tieji prašomi pranešti Keleivio
o ne Philadelphijoj.
administracijai.

Dažau ir Taisau ;

Ką dovanoti?

Puslapis septintu

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauka ir atvirai pasisako
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
Jame rasite įdomiu skaitytoją laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.'
”NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

$8.00

Adresas:
7722 George Street, I^SalIe-Montreal. 690, Quebec, CANADA

psl., kaina
BUVO $4, DABAR (*1K $2

George Or-

wel bolševikinės santvarkos
satvra. 71 nsl.. kaina $1.00

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n
omas, redagavo Bernardas
Brazdžionis ir Benys Bab-

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
auskas. 700 puslapių, kaina Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
$10. Knygoje yra 61 rašyto rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
jo kūrybos pavyzdžiai.
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su
Lietuvos konstitucinės tei*
Lietuva ir Kt.
sės klausimais, parašė KosKitos tokios knygos neturime.
tantinas Račkauskas, 178
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
J. K. Končiaus atsiminimus psl., kaina $2.
skaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigyti.
iš Balfo veiklos. Knyga tin
.Pinigus siųskite:
ka ir dovanoms, gražiai iš PIGI, BET VERTINGA
KELEIVIS
leista, daug paveikslų, 4041
636 Broadvray
DOVANA
psl., kietais viršeliais kaina'
So. Boston. Mass. 02127
$4 (buvo $6), minkštais $3
Tai H. Tautvaiiienės iš
(buvo $5).
gyvenimų vergų stovykloje
Sibire aprašymas anglų kal i
KĄ LAUMES LEME
ba "The Cemetery of Na
B'pmsio Lietu vos prezidento dr. Kazio Griniaus
tions in the Siberian Tund
Tai rašytojos Petronėlės
Atsiminimai ir mintys, 1-ji Galis 302 psl., kaina .... $2.00
ra**, 112 psl., kaina $1.75.
Orintaitės parašyti atsimini*
antroji
dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
Lietuvių kalba ta knyga
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal jau išparduota. Ji labai tin Perkar.v abi dalis kaina tik .................................... $6.50
bų sukėlusią ir šiame žemy ka dovanoti kitataučiams. Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama........................................................ $2.06
ne, 234 pusi., kaina $3.

Svarbios knygos

Prof.

Knygą išleido Chicagos
[Lietuvių Literatūros Dr-ja,
I ji lengvai skaitoma, pradei jęs ja norėsi ir baigti.

PIGIAUSIA
IR

GERIAUSIA
DOVANA!

Dovanokite savo drau
gams ir bičiuliams metinę
Keleivio prenumeratų. Jums
atsieis tik $5, o tas, kuriam
ji bus dovanota, per metus

P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,

70 puslapių, kaina .......................................................

Cicagietės

cnt

$1.00

įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj

15 puslapiai, kaina............................................... ........ $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo

1879 m. iki 1955 m.

190 psl.

kieti virš. kaina seniau

Išrašykite
Dan Kui ričio Magiilroo ju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
KELEIVI
šymas to nepanrastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
■
_
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
savo draugam j kas savaitė gaudamas Kelei636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

noooBaaposnsnsssnnnnnnnnnil

^u*

•kiminą.

buvo $6.00. o dabar tik.........................................................$2.00

Nr. 37, 1969 m. rugsėjo 10

KELEIVIS, SO. BOSTON

kolui Vembrei, kuris pirma-1
sis paaukojo $10 sambūrio
Bostono Lietuvių Tauti-! kelionei į Tarptautine šokiųnių šokiu Sambūris, kuriam dainų šventę T t į; nessee
vadovauja Ona Ivaškienė, valstijoje.
spalio 16-18 d. dalyvaus
JAV tarptautinėje liaudies!
Sambūrio valdyba
dainų
ir
šokių
šventėje
Ten-,
Bostono lituanistinės m-klos
Dvi šventės kartu
nessee valstijoje kartu su ki
tų
kelių dešimčių tautų sam- J
šiais metais Tautos ir Ma-'
mokslo metų pradžia
Bostonui vėl gresia
rijos švenčiu minėjimas Bos-į buliais. Tai kelionei reikia
Kaip jau buvo skelbta, tone bus sujungtas ir kartu ‘ nemaža lėšų. Nors jų daliai
Azijos gripas
i įvyks rugsėjo 14 dieną Šv. surinkti rugsėjo 28 d. So.
Bostono lituanistinė mokyk
Petro lietuvių parapijos baž Bostono Lietuvių Piliečių
Massachusetts sveikatos
Dr-jos salėje sambūris ren departamento
la pradeda darbą šį šešta nyčioje.
direktorius
gia
vakarą.
Bostono
visuomene
kvie*
I
praneša, kad ir ateinančią
dienį, rugsėjo 13 d. Šv. Pet
čiame gausiai dalyvauti iš-,
ro lietuvių parap. mokyklos kilmingose pamaldose tą
Šio vakaro programoj da-, žiemą Bostonui ir visai šiai
lyvaus ne tik mūsiškiai šo-1 valstijai gresia Hong Kongo
dieną 10 vai. ryto.
patalpose So. Bostone.
i
kėjai. bet ir kitų tautų sam-! ”influenza‘‘, ar gripas, tik
Lietuvių Bendruomenės
būriai. Tame parengime bus j kiek švelnesnės formos negu
apylinkės valdyba
Tą dieną 9 vaL ryto bus
galima laimėti gražų dail. pernai. Tai būsianti Influenmoksleivių ir jų tėvų pamal
V. Rato paveikslą, o taip za B, kuri pasikartoja nuo
Michelsonienė vėl ligoninėj
pat bus ir kitų staigmenų.
dos Šv. Petro bažnyčioje.
trijų iki šešerių metų eiklu.
Keleivio valdybos pirmi-į
Šokių sambūrio vakaras ,

J

Vietines žinios

Į

Tuoj po pamaldų — mo

kinių registracija,

jų pa

skirstymas, pataisų

ir kiti

egzaminai, mokytojų posė
dis.

ninkė Margareta Michelso
Sambūrio padėka
nienė rugsėjo 1 d. vėl buvo
Bostono Lietuvių Tauti-'
nuvežta ligoninėn. Daktarai
nių Šokių Sambūris, kuriam,
sakė, kad tenai turės išbūti vadovauja Ona Ivaškienė,'
nuoširdžiai dėkoja kun. My
apie 10 dienų.

j

Parduoda

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakarmo
JPIDINIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.
Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADWAY
South Boston, Masa

Parduodamas (aliai
gerame
stovy vienos šeimos 9 kambarių
namas su garažu Savin Hill ra
jone. Dorchestery. Didelis skly- |
pas, arti maudynės ir geras su- ■
sisiekimas.

šaukti herkuriuo laiku tele
fonu 282-6512.

TEL. AN 8-2124

South Boston Savings Bank
460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

dabar

CORP.

%

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotas
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas

Ketvirtis* Co,

Atidaryta darbo dienomis

—JEWELERS—
Laikrodžial-Deimantai

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai* vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p

už visus indelius
moka *
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Nuo įdėjimo dienos — Be Įspėjimo iš anksto — Kas menuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu.
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

So. Boston, Mass. 02127

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikviea.
ti Į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans.Atlantic Travel Service. Čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi
belaukiant — be jokių papildomo
mokesčio.
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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
iapiidomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

Tel. 268-0068

Vedėjas J.

'
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

Vaičaitis
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331 W. Broadvray

379 W. BROADVVAY

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
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RapMtmgai

1 Trans-Atlantic Travel Service

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

PARCELS

EXPRESS

Dr. Amelia E. Rodd

n
41.

Skambinkite 268-2500
COSMOS

(RUDOKIUT*)
OPTOM2TRISTI
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždam
445 BROADWAY
; SOUTH BOSTON, MASS.

Vyresnio amžiaus asme.
.
.
..
nims patariama nuo jos iš
anksto skiepytis, bet prieš
tai pasitikrinti sveikatą, kad
ir tie skiepai nepakenktų,

Boetone viešėjo
buvo užpulti, apiplėšti ir ke
Živilė
Gimbutaitė
letas jų net nužudyta. Tai
korespondencinis
kilo visai pagrįstas rūpestis,
Praeitą savaitę iš Los An
suvažiavimas
kaip nuo tokių ''keleivių“ geles į Bostoną buvo atskri
Lietuvių Skautų Sąjungos apsisaugoti. Pagaliau po il dusi Živilė Gimbutaitė savo
Tarybos Kirmija yra paskel gesnių svarstymų taksi vai tėvelio dr. Jurgio Gimbuto
busi sąjungos koresponden ruotojų balsavimu buvo pri ir kitų artimųjų aplankyti.
tinį suvažiavimą. Suvažia imtas projektas — atsitver-! Živilė — kadaise buvusi
vimo tikslas — išrinkti nau ti nuo keleivių neperšauna mūsų kolonijos narė ir vie
na geriausiai baigusių Bos
ją sąjungos vadovybę atei mo stiklo sienele.
tono lituanistinę mokyklą,
nantiems trejiems metams
Dabar
keleiviai
taksi
vai

kuri ir dabar nepamiršta sa
ir aptarti sąjungos veiklą,
ruotojui
pinigus
galės
su

vo
mokytojų ir mokslo drau
pateikiant savo pasiūlymus.
mokėti pro toj sienelėle įtai gų bei draugių. Šiuo metu ji
Suvažiavimo prezidiumą sytą langelį ir. jei reikia, yra jau baigusi Kalifornijoj
pavesta sudaryti Bostone pro ji gauti ir grąžą.
universitetą, Įsigijusi moky
gyvenantiem skautininkam.
Taksi kompanijos tuos į- tojos teises, bet dar tęsia
Suvažiavimo dalyvių regist • engimus turės padaryti per mokslą magistro laipsniui
racija baigiasi š. m. rugsėjo tris mėnesius.
gauti.
25 dieną.
Ž. Gimbutaitė dar atsto
vauja tai mūsų jaunajai kar
Visais suvažiavimo reika-,
Bostone svečiavosi
tai. kuri ne tik gyvai domi
lais prašome kreiptis į Kos-'
si Amerikos kultūriniu gy
K. Didžiulienė
ta Nenortą, 44 Alban St.,
venimu, jos teatro menu, li
Dorehester, Mass. 02124.
Kolumbijos sostinėje gy- teratūra ir mokslu, bet ne
• venanti Kazė Didžiulienė pamiršta ir lietuviškųjų pro
Bostono taksistai atsitvers , atvyko į .JAV pasisvečiuoti. blemų ir labai gerai moka
....
Bostone ji buvo B. ir K. Ša- savo gimtąją kalbą.
stiklo siena
q
• - * • T * i
Sveikiname šauniąją lie
kėniu
ir A. ir J. Adomonių
Pastaruoju laiku Bostone viešnia. Iš Bostono ji išvy- tuvaitę ir linkime šviesios
ateities
('augelis taksi vairuotojų ko i New Hampshire.

Lietuvių Skautų Sąjungos

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKĘA VAISTINE

I

Tai veltui

<►
::

9—5
9—7
8—12

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

Parduodame tiktai raistus, išpildo m e gydytojų ra

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

eeptus ir turima visus gatavus vaistus.
*,#<###♦#**###♦♦##»##*#*♦♦**»♦*********•***•****♦•*•*•********••**••*••

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S.. Reg. Pharm.

COSMOS PARCELS

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

Telefonas AN 8-6620

EXPRESS CORP.

Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekau

169 Milbury St.
VVORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali ištai

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray

□
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□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Sk ambink ite

268-4662
p:-V

ga W orec*tery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVorces-

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimų dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visų žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? 0 gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco”s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUELCo.
S
Dorehester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

hUBl Chlefl

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Cia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.
Čia galima gauti Įvairiau

sių importuotų ir
vietini
gamybos medžiagų ir Idtų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis.
Vedėja

B. Sviklieni

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

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairias siuntinius į Lieta,
vą ir kitas Rusijos valdomas
plotas! Siuntiniai sudaromi ii
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tarime 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. Cia
sumokėsite pinigas, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras Įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save Į svečias
ar nuofauiniam apsigyveuimuL
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiaingaL Atsilankę Įsiti
kinsite. Vedėjas A. 8ibjrlnoki

Įjm-nca™8 Mvvumu

Knyga yra geraidig žmogaai dingas

