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Jungtinių Tautų 24-sios davo, JAV sustabdė Šiaurės
sesijos antrąją dieną JAV Vietnamo bombardavimą ir
prezidentas Nbconas ilges pradėjo iš Vietnamo ati
nėje kalboje 126 tautų atsto traukti savo kariuomenės
vams išsamiai išdėstė Ame-! dalinius.
«
rikos vyriausybės šio meto i
JAV prezidentas ragino
politines pažiūras, pasiryži
mus ir lūkesčius, čia jis y- Jungtinių Tautų atstovus
pač išryškino nuoširdžius panaudoti veiksmingiausias
JAV taikos norus ir jo vy-į diplomatines priemones ir
riausybės ta kryptimi daro-: savo įtaka peveikti Šiaurės
mus žygius. Prezidentas sa-| Vietnamą taip pat žengti:
vo kalboje ilgiausiai sustojo! žingsnį į taiką ir baigti kru
prie Vietnamo karo klausi vinąjį karą.
mo. išdėstydamas visus tuos į
faktus, kurie liudija JAV į Ryškindamas savo taikos
taikos siekimus, jyaminėdą- politiką, Nixonas pabrėžė ir
mas tas nuolaidas, kurios taikaus sugyvenimo su So
turėjo pagreitinti Paryžiaus! vietų Sąjunga norą, pasiren
taikos derybas, bet, deja, jų gimą nusiginklavimo dery
iki šiol nepajudino iš mirties boms. troškimą bendradar
biauti sprendžiant Artimųjų
taško.
Rytų konfliktą. Komunisti
Nixonas sako, kad dabar niam blokui jis siūlė ir dau
ateina eilė komunistams pa giau Amerikos taikos norus
daryti taip pat atitinkamų įrodančių dalykų, kaip že
nuolaidų, jeigu jie irgi sie mės mineralinius turtus at
kia taikos. Bet kol kas to iš randančių satelitų paramą
jų pusės nematyti., nors, mokslui, ekonominei gero
kaip taikos salininkai pagei vei ir kultūrai.

Deja, ši JAV prezidento
kalba Jungtinių Tautų atsto
vų, ypač komunistinio blo
ko, buvo sutikta šaltu man
dagumu. Jam buvo paplota,
bet be didelio entuziazmo.

Sovietų užsienio reikalų
ministras Andrėj Gromyko,
kalbėdamas Jungtinių Tau
tų 24-sios sesijos pradžioje,
nebuvo toks taikus ir linkęs
į nuolaidas, kaip prez. Nixonas. Jis komunistams įpras
tu kietumu formulavo savo
politines tezes ir reikalavo
to, ko komunistinis blokas
visą laiką reikalauja, giedo
damas savo seną giesmę.
Gromyko pare'
kad
Paryžiaus derybose jaV ne
turi tikėtis laimėti tai, ka
Vietname nepajėgė laimėti
ginklu. Taikos sąlyga tega
linti būti tik visiškas ameri
kiečių pasitraukimas iš P.
Vietnamo ir nesikišimas į
Vietnamo "liaudies vidaus
reikalus“.
Pasaulio akys vėl nukrypo į Izraelio ir arabų valstybių kivirčo vietoves. Neseniai, nebodami paliaubų, Izraelio lėktuvai puolė 3Ū
Artimuosiuose
Rytuose
mylių ruože Egipto teritoriją kitoje Suezo kanalo pusėje. Nepoil gani Izraeliui tuo pačiu atsilygino ir egiptiečiai. Kairėje mai
kalbos apie taiką tegali pra
Izraelio patrankas, apšausiančias Egipto radaro įrengimus. Deši nėję — susirėmimo vietų žemėlapis.
sidėti tiktai žydams visiškai
pasitraukus iš užimtų arabų
teritorijų, nes be to jokie pa
neturį nei pras
? Sklinda gandai, kad sikalbėjimai
Hanojus keičia karo Tarėsi JA V ir šeši
Karo teismas teis
mės, nei vertės.
Jis linkęs ginklavimosi
Azijos sąjungininkai Mao mparalyžuotas
taktiką
šešis marinus
varžybas sumažinti, bet ne
Pirmadienį užsienio žinių pasiūlė JAV-bėms jokios
New Yorke posėdžiavo
JAV karo vadovybė turi f
Artimu laiku karo teismas
ruošiasi teisti specialių "ža žinių, kad šiaurės Vietna-, drauge su JAV atstovu dar agentūros paskleidė žinią, datos šiam reikalui spręsti
liųjų berečių“ marinų dali mas ir komunistų partizanai šeši Vietname kariaujančių! kad komunistinės Kinijos deryboms.
nio vadą pulk. Robert B. Pietų Vietname keičia ko valstybių ministeriai. Jie vadas ir ideologas Mao
Jo kalboj buvę tik du lyg
Rhenault ir dar penkis kitus vos taktiką. Taupydami ka pareiškė nuomonę, kad dau Tse-tungas yra suparalyžuo- ir nauji pasiūlymai: už
kariškius, kurie kaltinami, rius, kurių šiaip labai daug giau kariuomenės ištraukti tas ir jau negalįs nieko dirb drausti cheminių ir bakteri
kad nužudę vietnamiečių žūsta nuo amerikiečių že iš Vietnamo negalima tol. ti. Tai buvo skelbiama ir iš ologinių ginklų gaminimą
šnipą, kuris dirbęs abiem mės karo pajėgų ir didžiųjų kol komunistai nesumažins Rytų Europos šaltinių. Tik ir vartojimą ir S. ugumo Ta
pusėm ir. žinoma, abiem bombonešių, jie dabar pul karių infiltravimo iš Šiaurės vėliau Kinijos atstovybė tą rybai priversti visus pasi
buvęs naudingas.
dinėja mažais vienetais ir Vietnamo ir nesulėtins savo žinią paneigė, nors vistiek traukti iš okupuotų teritori
stengiasi raketom daugiau įtaro veiksmų, čia buvo pa dar tikima, kad jo sveikata jų. Tik. žinoma, ne sovietus.
Vietnamo
kariuomenės bombarduoti JAV karo sto brėžta, kad ir Paryžiaus tai yra pašlijusi.
vadas gen. Abrams pareiš vyklas, miestus ir kaimų gy kos derybose nepadaryta
Apie Mao ligas ir net mir
kęs, jog norįs, kad tie kariš
tį
jau daug kartų buvo pa
venvietes. Tuo jie tikisi su jokios pažangos. Pripažinta,
kiai būtų pakarti, bet juos mažesniais nuostoliais išlai kad P. Vietnamo karinės skleisti gandai, bet jie vis
pasiėmė ginti geriausi JAV} kyti pakankamą spaudimą. pajėgos sėkmingai perima nepasitvirtino.
advokatai, kurie tikisi bylą:
Dabar Mao Tse-tungas yamerikiečių paliekamą ka
laimėti ir kaltinamuosius iš
ra
76 metų amžiaus.
ro našta, bet dar truks laiko,
teisinti.
kol galės pakelti didžiausią
JAV traukimasis
jos dalį.

Aišku, iš tų taikos siūly
mų ir Jungtinių Tautų pa
galbos prašymų kokių nors
žymesnių rezultatų negali
ma laukti. Komunistai visa
tai laiko tik propagandine
JAV priemone. Kaip jau iš
seno žinome, kuo daugiau
jiems daroma ar siūloma
nuolaidų, tuo daugiau jie
dar jų nori, patys nenusileis
dami derybose nė per nago Ministras H7. Rogers
juodyjną. Taigi ir po tų pre. zJclenio žadžių. galima tikė vyks į Afriką
ti, nieko teigiamo taikai ne
Gauta žinių, kad JAV už
nuveiks bejėgės Jungtinės
sienio
reikalų sekretorius
Tautos, neatšils taikos dery
bos Paryžiuje ir nesibaigs William P. Rogers sausio
mėnesį leisis trijų savaičių
Vietnamo karas.
kelionėn į Afriką, aplankys
ten eilę valstybių, parodyda
mas, kad JAV dėmesys Af
Sovietai JT parėmė rikai nėra sumažėjus.

Tautinę Kiniją

LetU ReasMap Raameyjus (vir.
suje), JAV naikintuvo Frank
E. Evans, koris susidūrė su
Australijos lėktuvnešiu, denio
karininkas, teismo sprendimu,
tegalėsiąs būti tik vėliau pakel
tas į aukštesnį laipsnį, o įeit.
James A. Hopsonui (apsėtoj)
pareikštas tik papeikimas. Lai
vams susidūrus, žuvo 74 JAV
jūrininkai.

_

Grtmyln gieda
seną giesmę

Prez. Nixonas prašo Jungtines
Tautas pagalbos taikai grąž’nti
Prezidentas daug aiškino, prašė ir siūlė, bet jo kalba
Jungtinių Tautų atstovų buvo sutikta be entuziazmo.
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Manoma, kad ta proga
tiem kraštam bus pratęsta
Vakariečiu palankumui ar naujai suteikta ir ekono
savanaudiškais sumetimais minė pagalba.
komunistinei Kinijai didė
Sakoma, kad jis nelanky
jant, visų nustebimui sovie
siąs
tik Rhodezijos, Pietų
tų atstovas šios sesijos metu
ne tik nereikalavo savo rau Afrikos ir vegs Nigerijos.
donosios kaimynės priimti
į Jungtines Tautas, bet dar
parėmė savo bloko balsais Korėjoje siaučia
Tautinės Kinijos (Taiwan)
puse. Tuo būdu Formozos cholera
kiniečiai laimėjo net 10 bal
Iš Seoulo pranešama, kad
sų daugiau.
i Pietų Korėjoje ėmė siausti
Žinoma, sovietai tai pada . choleros epidemija. Sako
rė ne iš meilės Chiang Kai- ma, jog iki šiol jau mirė 811
shekui, o keršydami už pa žmonių. Gyventojai skubiai
sienio susirėmimus ir prie skiepijami ir imamasi kitų
šišką propagandą Mao’ui. > apsaugos priemonių.

>Mi**eMMeS****eMOMMMlM<M***M*

taikos neartina
JAV prezidento paskelb
tas dar 35,000 karių atitrau
kimas iš Vietnamo, kas su
darytų iš viso jau 60,000 gal
iki šių metų galo, Paryžiaus
taikos derybose komunistų
atstovams nepadarė jokio
įspūdžio. Jie visą tą žygį va
dina tiktai farsu visuomenės
nuomonei paveikti.
Veltui JAV atstovas Cabot Lodge derybininkus ra
gino padaryti iš to teigiamas
išvadas ir parodyti panašų
taikos mostą. J tai šiaurės
vietnamiečiai atsiliepė tik
ironiškom pastabom.

Lėktuvų nelaimės
dėl alkoholio
Oro transporto Komisijos
tyrimai parodė, kad daug
mažųjų privatinių lėktuvų
nelaimių kyla dėl to, kad jų
pilotai būna girti. Tik pra
eitais metais dėl alkoholio
buvo 45 tokios nelaimės, o
nedaug mažiau ir ankstes
niais metais.
Praeitais metais įvyko
dėl įvairių priežasčių net
692 mažųjų lėktuvų nelai
mės.

Švedų komunistai

Siūlo pakelti erdvėn \

puola sovietus

prezidentą

švedų komunistų parti
ja pradėjo aštriai kaltinti
Sovietų Sąjungą ir jos va
dus, kad ten vykdoma fašis
tinė politika.
Tuo klausimu švedų ko
munistų suvažiavime pasi
reiškė sklimas, kaip tai pasi
taiko jau ir kitur.

1976 metais JAV švęs sa
vo nepriklausomybės 200
metų sukaktį. Ją norima at
žymėti didesniais darbais ir
įvykiais. Raketų specialistas
von Braun siūlo tais metais
pakelti JAV prezidentą sa
telitu į erdvę, iš kur jis galė
tų tarti sveikinimą tautai.

i
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Šen. E. Kennediio byla
dėl Mary Jo Kopechne Žu
vimo dar via keli* suaidomo
jimą. šiuo metu vyksta pro
kuroro ir advokatų gruiatynė» dėl lavono: vieni nori jį
iškasti ir skrosti, kiti—Kennedžio advokatai ir tos pa
skenduolės tėvai — tam la
bai priešinasi.
Iš Pekingo ateina žinios,
kad Kinijoje surasti tokie
naftos šaltiniai, kad jos už
teksią visiems Kinijos vidaus
reikalams.

Kaikuriuose
universite
tuose, kaip ir buvo laukta,
jau prasidėjo riaušės.
Bet
manoma, kad dabar riauši
ninkams bus taikomos daug Apačioje senato jaunimo nusi
griežtesnės bausmės ir gal kaltimu pakomitečio narys šen.
pavyks juos apraminti.
Edvardas Kennedis klausinėja

gen. prokurorą Johną Mitrhellį
(viršuj), kuris siūlo kongresui
Hanojus iki šiol dar vis
pakeisti narkotikų įstatymą,
nepranešė, kur buvo palai
kad administracija galėtų so
dotas S. Vietnamo prezid
dinti į kalėjimą narkotikų par
tasHo Chi Mink.
davėjus ir geriau apsaugoti jau
nimą nuo šių nuodų.
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Amerikos Lietuvių kongreso
rezoliucijos

monopoliija. įvesta Lenino,
nustatė Sovietų Sąjungoje

Slaptoji diplomatija nž
J. T. sienų

ir negailestingą komunisti
nę tvaiką.

I Dabar visi idealizuoja
, Leniną ii* visaip juodina Staį liną, pamiršdami, kad iš
’ tikrųjų visa tai prasidėjo su
Leninu.
Jam valdant, pasirodė onozicionieriai, ir prasidėjo
kova su jais. Lenino laikais
prasidėjo ir tas istorijoj ne
būtas valymo procesas, kurį
Svetlana vadina komunistų
partijos "susinaikinimu“.

(Kongresas buvo Detroite 1969 m. rugpiūčio 30-31 d.)

Per vasaros atostogas bu-. dai nežinomas privačias pavome užmiršę ne tik daug talpas turi žydai, arabai, vosavo
kasdieninių rūpesčių, kiečiai, anglai, prancūzai ir
KONGRESO ŽODIS J PAVERGTĄ TAUTĄ
bet ir pasaulinių. Tuo labiau kitų tautų atstovai. Pri4ėkiprimiršome ir Jungtinių ' me prie jų dar daugybę viešAmerikos lietuviai visais laikais Lietuvą mylėjo ir
Tautų Organizaciją, kurioje bučių, kavinių, restoranėlių,
myli. Drauge su visa lietuvių tauta pergyvena ir jos lais
tuo metu nieko nepaprasto i naktinių klubų, kuriuose
Jungtinės Tautos pradėjo savo 24-ją sesiją. Viduryje
vės laimėjimų džiaugsmą ir jos pavergimo kančias bei
neįvyko. Į ją atkreipėme dė- niekas nežino, kas ateina ir
salė. kurioje posėdžiaujama, šonuose — keturių didžiųjų
rūpt iius.
mesį tik dabar, kai susirinko kas išeina ir kada kas įvyksvalstybių užsienio reikalų ministrai: viršuje Michaelis
Amerikos- lietuviai talkino savo tautos veikėjams, j
jau
24-toji ansamblėja, o y- ta. Visa tai gali patarnauti
Stewartas (Britanijos), dešinėj William Rogers (JAV),
dar carų laikais kovojusiems dėl lietuvių spaudos laisvės Į
Stalinas, iš šitos kovos iš pač, kai suruošėme prieš jų diplomatų patogumui ir jų
apačioj kairėj Maurice Schumann (Prancūzijos), de
ir tautini apsisprendimo.
1
ėjęs laimėtoju, po Antrojo rūmus New Yorke protesto veiklos slaptumui.
šinėj Andrėj Gromyko (Sovietų Sąjungos).
pasaulinio karo įvykdė nau- demonstraciją.
Tokiose vietovėse diplo
Ame os lietuviai buvo veiklūs ir dosnūs savo tauia
valyma.
kuris
buvo
li

matai
gali susitikti iš anks
Bet šį kaitą įdomu, ar vi
tos reikalams, kai I-jo Pasaulinio karo metais Lietuva ko- •
guisto pobūdžio. Paskuti sa tai. ka šioje pasaulinėje to susitarę, bet gali būti suvojo žir butine savo laisvės ir nepriklausomybės kovą.
niais metais Stalinas buvo seklyčioje įvairių tautų de- režisuotas susitikimas lyg
Kai 1940 metais Sovietų Sąjunga, sudariusi slaptą j
aiškiai psichinis ligonis — legatai viešai kalba, — ba ir netikėtas, atsitiktinis, bet
sąmokslą su Hitleriu, užpuolė ir okupavo Lietuvą. Ame- Į
paranoikas.
rasi ar net vieni kitiems gra sudarąs progą pasakyti vie
rikos lie .,iai nedelsdami ėmėsi žygių savo tėvų krašto
Į klausimą, ar Stalinas bu- sina — jau tikrai reiškia jų nas kitam labas ir dar vieną
laisvei atkovoti ir tam tikslui sudarė bendrą, visų pakrai-; Taįp ^ko Stalino duktėt pozicijos’— iš-kairės ir de- vo beprotis, Svetlana atsa- vyriausybių nepakeičiamas kitą reikšmingesnį žodį.
pų ir pasau.cžiūrų lietuvius apjungusią Amerikos Lietu- Svetlana, kuri, išvažiavusi šinės — yra prieš jį ir kad kė; "Aš nežinau.“ Ji neži- nuomones ir jausmus, ar, sa
Tokiu būdu čia pasikalba
vių Tarybą.
' iš Sovietų Sąjungos j užsie- yisa liaudis“ gali eiti prieš1 nanti. kur yra skiriamoji li- kysim. žydų ir arabų. Kubos žydai su arabais, nors namie
Amerikos Lietuvių Tarybai ir jos darbų rėmėjams nį, atsisakė grįžti namo ir jį, jeigu jis nesunaikins opo- ni ja tarp beprotybės, itari- ir JAV atstovai be peilio vyksta kraujo praliejimas,
nestigo, nestinga ir nepristigs drąsos, ryžto ir ištvermės gavo sutikimą apsigyventi zicijos. Stalinas buvo geras nėjimo, persekiojimo mani- rankoje negali susitikti ir susitinka priešiškų Afrikos
kovai dėl Lietuvos išvadavimo.
JAV. Dabar ji pastoviai gy- politikas: jis nelaukė, kol jos ir paranojaus.
žmoniškiau pasikalbėti, vie valstybėlių pasiuntiniai, aJ1
nuvers,
bet
pirmas
davė
merikiečiai derasi su sovie
Mes tikime, kad ir Jus. broliai ir sesės pavergtoje tė- v ena net0F Xe wYorko PrinDabartinė sovietinė tvar- šai nesutaikomas pažiūras ir
vynėje. nepalauš nei okupanto nežabota prievarta ir tero- cet°no mi _ e-.
.. . smūgį. Tada jis buvo visiš ka. Svetlanos nuomone, e- nuomones privačiai pagvil tais. sovietai su kiniečių spe
kai sveikas ir pasitikįs savicialiu agentu. Čia kalbamasi
santi ne kiek geresnė, kaip denti?
ras. nei jo beatodauines rusinimo pastangos, nei jo kos- Svetlanos ABIiuj^OT (to.
Taip, už Jungtinių Tau- į prie kokteilio stiklo, pašaliemi. bet ne savo padėjėjais. gįajjno laikais jį tokia Dat
mariska propaganda visomis modernios komunikacijos kia paVar(je jį dabar vadiDaug kas mano, sako bta,1° ^Kais. Ji tolaa pat tų sienų ir narsiausių prieši- i čiams negirdint, fotograpriemonėmis indoktrinuoti Jums. kad Lietuvai tėra vie- nasį) antroji knyga ”Tik Svetlana, kad Stalinas "iš- d«P°‘‘"<“.' .paskendus, biu- ninkų santykiai 'Ta gerokai fams tų susitikimų neįamnintelis likimas — būti Sovietų Sąjungos ūkiškai alinama vieneri mėtai“. Pasikalbėji- rado“ diktatūrą, slaptąją rokrat>JoJ “• Ilnkusl «•> a‘- skirtingi. Už tu sienų vyksta žinant ir spaudai pokalbių
^lianos žodžiais, partikolonija, o savo tautinį savitumą suniveliuoti vadinamo- me su Harisonu Solcberiu
turinio neskelbiant. Žinoma,
joje bendranacionalinėje rusiškoje kultūroje.
1 ji papasakoja, ką toje kny- ją ir visa tai, kuo Sovietų įop vvrjausias teoretikas Mi- ^ka*’ ne^ JT kabinetuose .pokalbių partneriai apie tai
Sąjunga skinasi
Suslovas nertiniame ar Posėdži^ ^ėje- Apie tai painformuoja savo vvriauskiriasi nuo kitų į,
Mes giliai atjaučiame Jūsų vargus, rūpesčius, baimes g°je parašė
kraštų.
Bet
tai
esąs
klaidinŽ
nats^navoiin- mus kiek P,ačiau painfor-; sjrties, ir kartais randamas
ir abejones. Mes pagarbiai lenkiame galvas prieš Jūsų
Rašydama apie trisdešimjįg netik muoja The New York Times j čia pasaulinei problemai
kančias, aukas ir pasišventimą. Mes tvirtai pasižadame tųjų metų garsųjį valymą, , gas galvojimas, sako Svetla•''
a
.
rk
^
n
S
?'
i
^
i
?n
a
;
TJST^ir7p^ta£
bendradarbis James Reston.1 sprendimas greičiau, negu
savo darbu, mokslu bei ištekliais padėti savo tėvų žemėje Svetlana tvirtina, kad Staliveldėjo iš Lenino. Partnne nr_kfik_a _ „^ni^Koto-! New Yorkas, kuname po- viešuose JT ginčuose.
atotatyti laisvo tautos apsisprendimo teises ir laisvą ją nas Sera* zlno->0' kad abl
, rius visada nasiiiekas užku- sėdžiauja Jungtinės Tautos, | Tokia slaptoji diplomativykdymą.
į
. "st MkfoTHkTto J™ purfki vieta žmogui likti' ja yra senas menas. Ji gali
___ _________
__________ _______ lisv. Ne kas kitas, tik jis ir
.
x —
Tegyvuoja nepriklausoma, demokratinė Lietuvos _______
;
Chruščiovą nuvertė. Svetla- nepastebetam, . neatpazm- kartais duoti ir gerų rezul
respublika! Tegyvuoja lietuvių tauta!
i
'
. na aiškiai sako. kad tai blo-.
cia; kaiP 1f ^inoie’ &a“ tatu, bet gali būti ir visokių
labiau sustiprinti Amerikos lietuvių ryžtą, pastangas ir gas, labai blogas žmogus. Jis'11 slaPtai su n°n™u asmeniu politinių suktybių virtuvė,
paramą Lietuvos vadavimo reikalams. — ---' Hr jai nedavęs leidimo išva-. susltl^t1, pasikalbėti ir vėl kur apgaunami draugai, už
KONGRESO ŽODIS AMERIKOS LIETUVIAMS
i žiuoti i Indiia. kai ji nore-1 ,iš"iskįti; ,kad "« šuva nesu. pečių sudaromos sąjungos
I
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
i iusi ten nuvežti savo sergan-į lotą. Tokią palopą vietelių su priešais, išduodami viešai
Amerikos Lietuvių Septintasis Kongresas, įvykęs'
! t: vvr„
j yra daugybe, ir diplomatai skelbiami šventi principai.
*
Detroite 1969 m. rugpiūčio mėn. 30 ir 31 dienomis, kons- j
Dėl to ir dabartinei an,
l
.
. ] jomis tikrai pasinaudoja paKREIPIMASIS I JAV PREZIDENtĄ
tatavęs,
i
Nekaip Svetlana vertina ( gimatyti ir vienu kitu žodžiu samblėjai susirinkus, gud
KAD jau - metai, kai Sovietų Sąjunga, sulaužiusi,
ir dabartinį premjerą Kosy-, persimesti net su mirtinu rūs žurnalistai domisi ne
Amerikos Lietuvių Kongresas prašo Jungtinių Ame- giną.
savo u Lietuva pasirašytą taikos sutartį, nepuolimo su-1
.
- - priešu.
tiek tuo, kas bus viešai kal
tartį ir kitus savo tarptautinius įsipareigojimus, užpuolė rikos Valstybių Prezidentą RICHARD M. MXQN pngeneralinis sekŠtai JAV užsienių reika- bama, bet daugiau tuo, kas
ir okupavo Lietuvą;
į tarti Užsienių Paramos Įstatymo (Forefen «ssistance
Bregžnevas> Svetla. lų ministras Rogers Newj New Yorko užkampiuos atKAD po to. brutaliai inscenizavusi vadinamą "Liau- Act) pakeitimui, kad būtų įsteigta atskira federalme jstai- pog nuomone, esą§ Įjk užsi- Yorke turi savo kabinetą ’ stovų yra slaptai kuždamadies Seimą“, prieš lietuvių tautos valią Lietuvą neteisėtai gą Baltijos valstybių laisvės bylai pi opaguoti, keliant ?pyręS biurokratas, jo vado- nuo tada, kai jis čia vertėsi si, jeigu ką pavyksta nugirs
bando laikyti Sovietų Sąjungos dalimi;
, tuose kraštuose Sovietų Sąjungos vykdomą kolonializmą
silpna. Tai žmogus be advokatūra. Sovietų užsie ti, nes tas pasikuždėjimas
nių reikalų ministras Gro gali daugiau nulemti.
KAD jau 30 metų, kai ta pati Sovietų Sąjunga, suda-!ir genocidą, kaip atkirtį prieš nuolatinį melagingą sovie- pįjėkių.
Slaptoji diplomatija labai
riusi slaptus sandėrius su Hitleriu, atvėrė duris II-jam Pa-' tų šmeižimą Jungtinių Valstybių už jų tariamą imperia-, chruščiovas_gerag žmo_ myko turi pastogę pačiame
svarbų vaidmenį vaidina ir
šaulio karui, pareikalavusiam dešimčių milionų aukų, at-;
,
f gus, bet netašytas storžie- Manhattane ir dar Long Islandė. Tokias pat net spau- Paryžiaus taikos derybose.
nešusi gnocidą ištisoms tautoms ir sovietinę vergiją šim! vis... Jis ėmėsi uždavinio ne
1 pagal savo jėgas ir galų gale
tams milionų Europos ir Azijos žmonių, tarp jų ir mūsų
LIETUVIŲ TREMTINIŲ IR KALINIŲ REIKALŲ
t
buvo išmestas. Visi jį supu
broliams ir sesėms Lietuvoje;
sieji jį išnaudojo, bet jis to
KAD jau 24 metai, kai karo veiksmai pasibaigė, ta
Kongresas, giliausiai pasipiktinęs Rusijos, pasivadi
nesuprato. Teisybė, jo san
čiau karo padariniai tebeslegia žmoniją ir graso prasi nusios Sovietų Sąjunga, iš okupuotos Lietuvos jos gyven
tykiai su aktoriais ir rašyto
veržti naujo pasaulinio kataklizmo gaisru, ir
tojų išvežimais į Rusiją bei jos kitus pagrobtus kraštus ir jais buvo juokingi, bet jis
REIKŠDAMAS Amerikos lietuvių balsą ir už visą jų laikymą kalėjimuose bei ištrėmimuose.
t. if
buvo įdomus, geras žmogus.
pavergtą ir nutildytą savo tautą;
?
ĮPAREIGOJA Amerikos Lietuvių Tarybą šį reikalą
Iš visų išmintingiausias ir
SKFLBIA, kad 'Uetūvi» išvadavimas ir jos nepri-1 naujo kelti JAV valdžios įstaigose, visuomeninių orgaNELAUKITE, KOL BUS VĖLU!
klausoiny ės atstatymas buvo. yra ir bus pagrindinis A- nizacijų vadovybėse ir šio krašto spaudoje, prašant gel šauniausias buvo Mikojanas.
Tai patvirtina faktas, kad
meriKos lietuvių uždavinys ir veiklos kelrodis;
bėti kenčiančius ir žudomus lietuvius.
Ne laikas rūpinti* širdies sveikata, kada širdies
jis išliko gyvas. Reikėjo bū
REIŠKIA nuoširdžią padėką ir pagarbą visiems Lie
ti labai gudriam, kad galėjo
priepuolis Įvyksta. Dau* išmintingiau iš anksto žinoti
tuvos ..įdavimo veiksniams, visiem laisvės kovos darbi
išsilaikyti. Bet jis tipingas
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo iivenftL
ORGANIZACINIAIS REIKALAIS
ninkams. talkininkams ir rėmėjams;
"bendrininkas“. Jis dalyva
Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas
vo visur, taigi ir bloguose
DŽI AUGIASI Amerikos lietuvių ligšioliniu uolumu
Kongresas kreipia Amerikos Lietuvių Tarybos dėme darbuose.
ir dosnumu Lietuvos laisvės reikalams;
sį į pribrendusį reikalą papildyti ALT Statutą dėl Tarybos
arazMinra turai “ mito
LAIKO šio meto svarbiausiu Amerikos lietuvių už
Molotovas — žmogus, ku
santykių su skyriais ir skatina jos Valdybą plėsti savo sky
daviniu ir tautine pareiga atsispirti tautinį vieningumą
Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“,
ris niekam nepasitikėjo. Jis
rių tinklą.
ardančioms apraiškoms;
ir jo žmona buvę geri jos
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepsmlĮ
motinos,
taigi
Stalino
žmo

KVIEČIA visas Amerikoe lietuvių organizacijas de
ir jo išvengti.
FINANSŲ REIKALAIS
nos. draugai, bet tas nekliu
rinti savo veiklą ir visada remti Lietuvos vadavimo žygius;
dė Stalinui Molotovienę pa
ir Kesesvio esnmnistrncijoje,
PRITARIA Amerikoe Lietuvių Tarybos ligšiolinėms
siųsti
į
koncentracijos
Sto

Kongresas su didžia padėka plačiajai patriotinei lie
pastangoms budint Lietuvos laisvės bylos sargyboje ir
tuvių
visuomenei vertina gausias ligšiolines pinigines au vyklą.
skatina ALT vadovybę dar stipriau ryškinti JAV atitin
Malenkovas. trumpai Sta
kamoms įstaigoms ir vadovaujantiems politikams Sovietų kas ir kviečia, kaip iki šiol, kiekvienais metais Vasario
16
—
Tautos
Šventės
—
minėjimų
progomis
aukas
rinkti
lino
įpėdinis, buvo liberalas,
Sąjungos daromas mūsų tautai politines, kultūrines ir
ūkines skriaudas bei tautinį genocidą, itaigojant JAV I išimtinai tik tautos laisvinimo reikalams, ir, nežiūrint palyginus su kitais.
»jrt.wbę kiekviena proga Ui viešo%j^aSo opini-1’ie ™!»ėjimai būtų rengiami, visos pini-

Mano tėvas nebuvo beprotis

jej Lietuvoj sovietų vykdomą kolonializmą, tikinčiųjų gin®8 aukos įnešamos į Amerikos Lietuvių Tarybos iždą.
)jimą ir Lietuvos bei kitų pavergtų tautų suvereninlą tafaių vykdymo atstatymą;
SVEIKINIMA1
ĮPAREIGOJA Amerikos lietuvius atsiriboti nuo bet
kokio bendradarbiavimo su Lietuvos okupantu ir jo paKongresas paveda Amerikos Lietuvių Tarybos Val--------nes yra grėsmė pakenkti Lietuvos valstybės dybai Kongreso vardu pasveikinti Jungtinių Amerikos
tSkėtiabria>
tarptagtfafam pripažinimui, o apsiriboti tik grynai priva-( Valstybių Prezidentą^ Valstybės Sekretorių ir padėkoti
ėto bendravimu su pavergtais lietuviais;
i visiems Kongresą sveikinusiems.
-.
,
KVIEČIA ypatingai Amerikos lietuvių jaunimą dar

NEPASINAUDOJO
"MALONE“

Tebūna lanUamasto Jo«q svefias „KELEIV1SM! Užprenumeruokite j|
save Mfiuliam I
**

Dubčeką nuvertus, iš Če
koslovakijos
pasitraukė per
zmomu varnas na.
50,000 žmonių. Valdžia
skelbė amnestiją tiems, ku-'
rie sugrįš iki rugsėjo 15 d.,’ w
bet ta "malone“ tepasinau
dojo tik keli šimtai, ____ _

KELEIVIS, so. BOSTON
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KAS KUKO NETEIKIA,

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Reikia kantrybės ir vilties
Rugsėjo 5 d. New Yorke
įvykusiame Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto tarybos posėdyje valdybos pirmininkas dr. J. K.
Valiūnas padarė platų pranešimą apie savo patyrimus
šią vasarą viešint Europoje,
kur jam buvo progos matytis su eile laikraštininkų, visuomenininkų ir valdžios
pareigūnų keliuose Europos
kaštuose.
Aplankytiems, greičiausia
ir visiems Europos kraštams
panašiai būdingas bruožas,
kaip Vliko pirmininkui te
ko įsitikinti, yra tarp ko kita
ir tas, kad spaudoje Baltijos
krastai retai kur ir retai kada tepaminimi, tad ir pla-

FušHpZd irečfoJ

TAS DUONOS NVRAM.

Dalia Ramanauskaitė-Jan- •
DIDELE NAUJIENA
senienė savo namuose Ivo-į
I
rytone, Conn., suruošė varGavome Kazimiero Barėdines savo tėvui Augustui. I
Vl,- •„
ATC, '
ya proga žentas nupiešė! “° Runn,13 knygą
ATSIuošvio portretą.
T1KTINIAI SUSITIKIMAI.1
,
Rugsėjo 7 d. įvyko pir1
1 ' • »° J°jeymasis A.L.R.K. Moterų S- ra 14 įdomių novelių. Knyga’
gOg 33 kuopos susirinkimas.
216 puslapių. Nieko nelauk

CHICAGO, ILL.

Mirė J. Bertuli*
_.
.
deri ir juo remiantis prade- . Rugsėjo 13 d. po sunkios
tas Europos teritorijų daly- Hgos mirė žinomas muzikas,
bas bei Lietuvos okupaciją pedagogas, kompozitorius,
jau yra peržiūrimas ir ren-į Aušros Vartų parapijos vargiamas išleisti, kaip atskiras (gonininkas Juozas Bertulis,
16 metų amžiaus.
leidinys;
.
, x. .
___
Velionis gimęs Jonišky,
PrS
ini?Pll!c1.0 sa" baigė Šiaulių gimnaziją,
S^Ą08108 kartos veikėja darni išsirašykite.
vartgaIj Vliko pirmininkas Klaipėdos muzikos mokyk- Marijona Ramanauskienė
dalyvav o Septintajame A- lą, vėliau buvo jos mokyto-! nusilaužė koją.
lk°s
Kongrese
R
. 2fl d Uetuviško.
Detroite ir Vliko vardu kal- jas inspektorius ir vicediKitu* mokyti — visi mėgrektorius.
Jis
yra
parašęs
..
m
J
kv
į
la D
bėjo baigiamajame to kon
mokykla pradėjo naujus j štame, bet save pamokyti —
šimtus kūrinių, jų targreso posėdyje, o vicepirmi kelis
I tik reta* susipranta.
pe vaikų chorams, 1932 m.J moksl°
ninkas J. Audėnas studentų
A. L.
ateitininkų stovykloje (A- parašė muzikos metodikos!
rien, Pa.) skaitė paskaitą a vadovėli, žaidimų rinkinėlį.
pie galimybes ir būdus stu Iš jo didesnių darbų yra sim- (
dentam dalyvauti darbuose, fonija ”Pavasaris“, operetė!
ku . . stenffiamas; padėti! "Abejotinas asmuo“, 7 baJuliais stengiamasi paaeu
Rpouiem ir kt
^tuva. atgauti nepnklaukati
SAVAITRAŠTIS
Velionis priklausė jvai-i
riom kultūrinėm organizaci-'
šio Vliko taiybos posė- jom, dažnai rašė spaudoje
džio prezidiume buvo Jonas muzikos ir kitais klausimais,
Vilgalys, Maž. Liet. S-gos priklausė ir Lietuvių žumaatstovas, pirmininkas, ir iistu sąjungai.
Pranas Vainauskas, L. Kr.! t ;ko liūdintis sūnus ir
‘
Dem- ^os atstovas' ^-iduklėsuSomis

čiuos visuomenių sluoksniuo“
se tų kraštų problema nėra
aktuali. Baltijos kraštų problemą, tačiau, gerai žino visose užsienių reikalų ministenjose. Tik ir čia nematyti
dUiT^V?dben-tk^-nOrS
valstybe butų pasiryžusi jau torius,
dabar ar bent netolimoj at-,
(ELTA)
eity dėti apčiuopiamų pa-'
J»« ruošiamasi naujo*
stangų padėti tiem kraštam
ooeros nastatyfaui
išsisukti iš nelemtai primes-NEW YORK, N.Y.
tos priklausomybės Maskvai;
Chicagos Lietuvių Opera
ir atgauti nepriklausomybę? N. Jasiukynaitė* paroda {jau pradėjo rimtai dirbti,
vrvnPaidrm^nVm-bnaiviw?
Dailininkės Natalijos Ja- i rengdamasi
pastatyti G.
Vliko pirmininkui patvirti- 3^^.^ kūrinill paroda! Verdi operą ”LikiinogaUa“.
rę visi jo matyti Lietuvos atidįroma spalio fi d
šią operą diriguos įžymusis
^į°mV ^lickl^SndoJie' Pen and B™sh PatalPose T8?. d!riSe,nta? . Bytautas
^^1 PouSJSS (16 East lOth St., New York, Manjosius, kuris dabar proprof. J. Baltrušaitis Paryžių- ję y ) Ji tesis iki spalio 31 fesoriauja Hartfordo unije,dr. A.Cento Berne. Pa- £Spk“' veraitete. Praeit,penktadie-

Nepriklausoma

LIETUVA

i

infurmuujn skaltytujun apie pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykta, deda daug fer įdėmią nuotrauką ir atvirai pasisako
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
Jame rasite įdsmią skaitytoją laišką skvrią. kuriame laukia
me abipusią pasisakymą ir uuemouią kiekvieno visiems
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iieivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuamonei, kuris kovoja ir dirba ui
nepriklausomą Lietuva.
Motin®

JAV-

88.00

Ad resna:
7722 George Street, LaSaRe MbntreaĮ, 89®, Queber, CANADA

nu0 1 iki 5 vaL vak’
I J’S bUV° nUVykęS > CJllca'.
zacijų vadovų nuomone VoĮ
jr
su opero8 vadovykietijoje, Anglijoje, Prancūi be ir dalyviais aptarė su pazrjoje ir kitur.
— L. Šukytę
'**
Gina
j gtatymu susijusius jvainus
Būdamas
Vokietijoje,
Vii. .
.
Rugsėjo 14 d. Town Hali i klausimus,
ko pirmininkas turėjo pro- sa]eje buvo Metropolitanoj Dirigento nuomone, pasi-,
gos telefonu pasikalbėti su operos solistės Lilijos Šuky-i rinktoji G. Verdžio “Likimo' f
—
/
J
Ukrainos prezidentu egzilė- tės koncertas, kurį rengė' galia“ gerai atitinkanti mū'
je p. Levickui, su kuriuo su- £3^^ žiburio radijas. The! sų solistų ir choro pajėgu-.f*
// 9
♦
tarė turėti išsamesni pasita- ^jew york Times, pagyręs ; mą ir savo dvasia ir drama-'
rimą, kai jisai lapkričio me- jog puikją išvaizdą, apie jos tiškumu pasieksianti klaun^t lankas Amerikoje. dainavimą šitaip
.
Lietuvių Socialdemokratų Sąjuasytojų širdis. Taip buvo pra
(Kiek anksčiau su p. Levic-i
dėtas vėl didelio užmojo
Fondas yra išleidęs vertingų
kiu asmeniškai matėsi dr. A. Į ”0 ji gali dainuoti. Jos naujas kultūrinis įvykis.
knygų. Ji®, narutis—, kad tos knygos
Gerutis ir V. Sidzikauskas).' balsas yra greičiau tamsios
O. V.
čiau paplistų
Londone Vliko pirmininkas’ spalvos, kaip sidabrinis. Bet
turėjo pasikalbėjimą su len- ji jį valdo tobulai. Aliekant
kų karo veteranų vadais i Mocarto, Šuberto ir Štrauso įteik* literatūros premiją
JV KAINAS SUMAŽINTI
gen. maj. Z. Czarneckiu ir dainas, nė karto jo3 balsas
DAUGIAU NEGU PER PUSfc.
Kaip žinoma, šiemet Lie
nebuvo įtemptas ir netikras.
kitais,
Vliko vicepirmininkas J. Jos atlikimo pilnuma buvo tuvių Rašytojų Dr-jos premi
ja vra paskirta kan. Myko
LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
Audėnas
. ..... referavo
... tarybai
. . . •greičiau
___ •
•* išstudijuota,
-_ !■'_ .
v-. bet lui Vaitkui. Premija bus įpasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų 1 tomas, 416 psl.
apie Vliko valdybos keturis gerai išstudijuota. Daug
teikiama
spalio
11
d.
Jauni

laisvesnė
ji
buvo
lietuviško

Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
posėdžius, apie prezidentui
mo Centre, Chicagoje. Ta laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
Nixonui pasiųstą sveikinimo se gimtosiose dainose
proga ten rengiamas ir lite
telegramą amcflriMečiU? adfc-y .3T-f
ratūros vakaras, kuriame
TAU, LIETUVA, Stips— Kairio atsiminimų
ronautų sėkmingo žygio į
?avo
kūrinius
skaitys
ir
poe

KONSULAS
IEŠKO
mėnulį proga, taip pat apie
D tomas, 480 psL
tas laureatas Mykolas Vait
brošiūros “LITHUANIA:
ICmiBn
* >«<••<•••••• • 92.00.
Juozas Stelmokas, Ame kus.
How Much Do We Know ADIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
bout Her?“ leidimo eigą. rikoje žinomas kaip Joseph
karaliaus sūnaus IGpro Bieiinia atsiminimų I to
(Brošiūra baigiama spaus Stillman, turimomis žinio
NEW
HAVEN,
CONN.
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
dinti. jau gauta gana daug mis mirė Massachusetts ar
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
užsakymu, apmokėtų po 10 Connecticut valstijoje bene
motų naujienos
centu už kopiją, rugsėjo ga prieš devynerius metus. Yra
cija ir kt, pridėta daug dokumentų
le užsisakiusiems jau bus iš likę jo vardu išpirkti pasko
Kaina buvo 9940, dabar ........................... 92*00.
Gegužės 18 d. L.M.K. Fe
siuntinėta. Užsakymai siųs los lakštai ir taip pat santau deracijos klubas surengė Li
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
ti Vliko adresu: 29 We*t 57 pos kažkuriam banke. Tas jolės židonytės ir Dalios Ra
nimų II tomas, 592 psl Knygoje vaizduojamas
St -10 FL, New York, N.Y. mažas palikimas galėtų tek manauskaitės - Jansenienės
ti velionio sunkiai sergan kūrinių parodą su P. Jur
10019).
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
Vliko vicepirmininko pra čiai ir labai pagalbos reika kaus paskaita apie meną ir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
nešime dar buvo pažymėta. lingai motinai, jeigu būtų ži menininkus pavergtoje Lie
kūlimas, didieji dvarų streikai ir kt Priede
noma, kame ir kada Juozas tuvoje.
kad
daug įvairių dokumentų.
a) ryšium su 30 metų su Stelmokas mirė ir kas turi
Birželio 13 d. buvo LB aKaina buvo 99.00^ dabar «•>» • • • • •••••••• 92.00.
kaktim nuo Ribbentropo- jo santaupų knygelę.
pylinkės narių susirinkimas.
Molotovo sandėrio Maskvoj,
TERORO IR VERGUOS IMPERIJA SO>
Apie valdybos darbus papa
Žinantieji
malonėkite
in

buvo išleisti tuo klausimu
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309
sakojo pirm. A. Gruzdys ir
plačiai dokumentuoti Eltos formuoti Lietuvos Generali sekr. J. šaulys, apie švieti
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komuniAų tero
biuleteniai anglų, vokiečių, nį Konsulatą:
mo kultūros ir jaunimo rei
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
italų ir prancūzų kalbomis,
kalus — A. Upčienė. Val
Kaina buvo 9240, dabar ............ 75 centai
o rugsėjo mėnesi išeis tai te Consulate General of Li- dyba palikta ta pati. Pa
mai skirtas biuletenis ir is
gerbta uoli veikėja Marijo
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti
panų kalba;
na Jokubaitė, kuriai įteik
41
We*t
82nd
Street
b) dokumentų rinkinys apaštu, tai pridedama po 80 centų už kiekvieną.
tas sidabrinis medalis.
pie Ribbentropo-Molotovo
New York, N.Y. 10024
Rugpiūčio 17 d. buvo pa
ĮSIGYKITE
SIAS
ĮDOMIAS KNYGAS!
(arba Stalino-Hitlerio) san-'
rapijos piknikas.

Aliaskoj surado diddios aaftos tattisius. Jiems naudoti
buvo paskelbtos varžytynes, karto davi 8900,000,000.
Kad laimėjusieji varžytynes galėtą kuo greičiau sumo
kėti reikalingą sumą ir pradėti semti naftą, jie pasirū
pino banką fekta atvežti spedaNab Hktavais. Virtoje
banką valdininkai lėktuve, apačioje — įrengimai naftai
semti. Milžinišką naftos toltinią atradimas gali pakeisti
visą Aliaskos gyveni— vaizdą.

Maloni naujiena

z

SUSIVIENIJIMAS

SLA

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

SLA—jau 9® me<| tarnauja Heturią visuomenei ir išmokė
jo daugis* kaip SEPTYNIS MILIONUS doierią

Hetuvią fraternalinė organizacija —
gyvybės apdraudą b Kgsj* patofpą. kori yra
I
pigi, 1»«;SUSIV1ENUIMAS ueislk* pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris m ynae milnuo dalsrlą
kapitalą, tad jo apdraudr tikra kr aaagi. Kiekvienas
Betuvi* čia gali gauti įvairią klasių reikatogtenstoi
apdraudaa nuo 8100.00 iki $10.000
SLA—jaunimui duoda gan Taupssųją Apdraudą — Es.
dsnmsst Inaurases, kad jaunuolis gautą pinigua
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai
gLA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik 83.00 mokas-

M.

SLA—AKCIDENTALi APDRAUDA naudinga visokia
amžiaus asmenim*- rekomenduojama BstnvMką
Uoką Ir draugiją nariams. Už 81-000.00 akridentato apdraudos mokestis 82.00 į metu»
SLA—knopoa yra daugumoje Hetuvią koloniją. Kreipkitės
* kuopą veikėjus, ir Ale plačiau puaiSkina apie
__ U--a

a—

u—•

MBiTMvijnM (urvas.

GauaRa

spauadintas informacija*,

jeigu

LRkaautoa AMauce ef Aaserica
807 Weat 30tb Sireet, New Verk, N.Y. 10001

įsigykite ką tik iičjmrfą įdomią Ir gražiai išleistą

Stasio Barkauske parašytą kaygą'
VEL N I A ž MOG IA I

arba

ARTONIŠKA

KOMEDIJA

Tai triją veiksmą drama su prologą ir epilogu, 519 psl- kaina 88.
tTžsimkyfcite iiu* adresu:

Mm. B. torksanbas, P.OA. 334, So. Boston Mass. 02127.
Ją gnH— gauti Ir Keleivio administrarijnje

Napfa

Ketvirtai
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KELEIVIS, SO. BOSTON

ROM A NA 1

Iš pavergtos Lietuvos

Jurgis Gliaudą,
LIEPS-;
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas,

šventė

Atsiminimus visuomet įdomu skaityti, todėl siūlome
Alė Rūta, VIENIŠI PA
įsigyti šias mūsų žinomų
SAULIAI, romanas, 265 psl.
žmonių gyvai parašytas at
kaina $3.50.
siminimų knygas:
D. Nendrė, AIDAS TARP

Stumbrai vėl grįžo

DANGORAIŽI Ų,

į Lietuvą

365 psl., kaina $5.

Ar Raudonąją Kiniją priims
į J. Tautas

i

-

romanas,

VERGIJOS
LIUOSE,

KRYŽKEį*

Sibiro kankini

SĄ Stefanijos Rūkienės tremtiep

Vytautas Volertas,
Rugsėjo 21 d. baigėsi
Paskutinis stumbras, ka
MOKSLAS,
premijuotas ro atsiminimų atsiminimų I to
Antrasis Sovietų Sąjungos daise Lietuvos miškų puoš
manas, 279 psl., kaina $3.50. mas, 443 psl.. kaina minkš
kamerinės muzikos festiiva- mena. Lietuvoje buvo nu
Aloyza* Baronas, PAVA tais viršeliais $5, kietais $6.
lis. kuris tęsėsi 9 dienas.
šautas 1795 metais palei TilSARIO LIETUS, 261 psl.,
Festivalis buvo pradėtas ir žų. šių metu rugpiūčio mė
Viktoras Biržiška,
DĖL
kaina minkštais viršeliais MŪSŲ SOSTINES, atsimi
baigtas Vilniuje, bet buvo nesi iš Maskvos srities at
$2.50, kietais $3.75.
koncertų ir kituose Lietuvos vežta į Lietuva pora stumb
nimai (1920-1922 m.), 312
miestuose.
rų. Jų vardai Mada ir Mon VYilliam Verity iš Ft. Lauderdale, Fla. (kairėj) atplaukė iš Airijos j San Salvadorą (Bahamas) šituo Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS psl., kaina minkštais virše
MAS, 305 psl., kaina $4.00. liais $2.50. kietais—$3.75.
Iš Lietuvos kamerinei teris. Pirmosios raidės žino
šeštojo amžiaus laivu (dešinėj).
Vincas Kantonas: MJL»
muzikai atstovavo Vilniaus vui pasako, kad taurų pore
KONTRŽVALGYBA LIE
LOTAS RYTAS. 166pual.
filharmonijos styginis kvar lė kilusi iš Maskvos srities.
TUVOJE, Jono Budrio at
Kaina $2.50. Gaunama Ke
tetas, jos kamerinis orkest Mat, vardams tokią tvarką
siminimai. 224 psl., kaina
leivio
administracijoje.
ras. kuriam vadovauja Sau- numato taiptautiniai nuoJeronimas lgnatonis, LŪ- $2.50.
liūs Sondeckis, jaunimo sty- statai. Kai ta porelė atves
PASKUTINIS POSĖDIS,
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00
ginis kvartetas, pučiamųjų; stumbriukus, jie turės varAndrius Valuckas,
NE Juozo Audėno atsiminimai,
kvintetas, Balys Dvarionas: dus, prasidedančius „Lie...
Jeigu yra reikalas ameri MUNO SŪNŪS, romanas iš 227 psl., kaina.......... $4.00
ir Stasys Vainiūnas.
Sakysim, Liepa, Lieknas ir
Chicago Tribūne įugsėjo siais metais sovietų revizio
Festivalį pradėjo kame panašius.
DU MEDINIAI IR TRYS
12 d. savo laiškų skyriuje nistinė išgamų klika vykdė kiečiui padovanoti knygą suvalkiečių ūkininkų sukili GELEŽINIAI
KRYŽIAI,
tai
Keleivio
administracijo

mo
1935
m.,
I
tomas,
280
rinis orkestras. Baigiamaja
(„Voice of the People“) į- masinių suėmimų ir kruvinų
me koncerte keturių orkest
Tai porai skirta miškas dėjo Lietuvos generalinio represijų Kazachstane. Uk je galite gauti šias tinkamas psl., kaina $3.00.
Antano Šukio atsiminimai iš
Andrius
Valuckas,
NE
knygas:
rų jungtinis styginis orkest Naujamiesčio. valstvbiniame
Lietuvos Nepriklausomybės
z_
__ konsulo dr. P. Daužvardžio rainoj, Gruzijoj, Lietuvoj ir
/
MUNO SŪNŪS, II tomas, kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
ras, kuriam dirigavo Mask medžiokles ūky (Panevėžio laišką (su jo nuotrauka), kitose vietose. Didžiuma
vos kamerinio orkestro diri rajonas). Čia aptverta 50 kuriame santraukiškai, bet žmonių, laikomų koncentra The Cemetery of Nations 428 psl, kaina $4.00.
PER GIEDRĄ IR AUD
Sally Salminen, KATRYgentas Baršajus ir Vilniaus hektarų plotas maždaug išsamiai išdėstyta bolševikų- cijos stovyklose Sovietų Są in Siberian Tundra by H.
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
filharmonijos kamerinio or dviejų metrų aukščio tvora nacių 1939 m. rugpiūčio 23 jungoje. yra iš tautinių ma-: Tautvaiša, 112 psk, kaina NA, romanas, laimėjęs Šve minimų (1909-1918) IV to
tik $1.75.
dijos literatūros premiją, mas. 272 psl., kaina kietais
kestro disigentas S. Sondec
_ , . v ,
,
x dienos sąmokslo esmė, pa- žumu tarpo, ir jie sovietinių |
291 psl., kaina $5.00.
kis, atliko Bethoveno, Čai
Rudeni žadama dar at- • se^mės jr tų pasekmių lig- revizionistų yra pažymėti
viršeliais .................. $3.75,
Tundra Talės, Manyland
Petr. Tarulis, VILNIAUS
kovskio, Prokofijaus ir kt. v ezti 4 _poras. Kai stumbrų į sjoj nejikvidavimo absurdiš- „buržuazinių nacionalistų“ Booka leidinys paaugliams
NEPRIKLAUSOMYBĖS
kūrinius. Jame buvo atlik padaugės, jaunikliams bus kūmas.
antspaudu. Kaip senaisiais pasiskaityti anglų kalba a- i RŪBAS, 495 psl., kaina SAULĖJ, Mykolo Vaitkau*
tas ir specialiai ta proga Al leista laisvai vaikščioti po
* * *
carų laikais, taip dabar visa pij gvvenimą tolimoje šiau Į minicštais viršeliais $3.15. atsiminimų (1918-1940) V
viršeliais $3.75,
gio Bražinsko sukurtas Kon- visą mišką.
Trijuose
didžiuosiuose Sovietų Sąjunga yra pa vir-: rėje, 175 pusL kreidiniame kietais
tomas, 295 psl., kietais vir
certino styginiam orkestrui.
. Montevideo (Urugvajaus) į tusi didžiuliu visų tautu ka-1 popieriuje, kietais viršeliais, Jurgis Gliaudą, DELFINO šeliais kaina $3.75.
i ŽENKLE, premijuotas roTokiu festivalių mintis
Visoj Sovietų Sąjungoj į dienraščiuose. EI Plata, La Įėjimu. Tautinis priešišku-' kaina $5.00.
To paties autoriaus tomas
į manas, 234 psl.. kaina $2.50
gimė Vilniuje, čia 1967 m. esama per 1,000 stumbrų, Į Manana ir EI Diario Espa- ™as Sovietų Sąjungoj yra!
Albinas
Baranauskas, VI kietais viršeliais $3.75,
buvo ir piimasis kamerinės bet ne visi jie grynaveisliai. nol, rugpiūčio mėnesį buvo paaštrėjęs, kaip dar niekad Timele** Lithuania — pa
pre-; minkštais $2.50.
rašė buvę* JAV atstovas ' KARKLUPĖNUOSE,
muzikos festivalis.
paskelbti keturi C. Verax nebuvo“.
LIETUVA BUDO, Stepo
♦ * *
Lietuvoj Owen J. C. Norem, mijuotas romanas, 224 psl.,
(K. Čibiro) straipsniai ryno Kairio atsiminimai, 416
kaina $2.50.
Atst. Edvardo J. Der- 299 psl., kaina $4.
j šium su nacių-bolševikų san
Kazys Almenas, UPE j psl.. kaina................... $2.00
dėrio 30 metų sukaktim. winskio iš Chicagos teigiTai labai gera dovana ne RY1US, UPE J ŠIAURĘ, TAU, LIETUVA, StepoDviem atvejais straipsniai mu> Kongreso Užrašuose mokantiems lietuviškai, bet
Į įdėti, kaip redakcijos veda-Į (nigs. 3, E7073) yra ištisai norintiems susipažinti su romanas I dalis, 325 psl., li no Kairio, 480 psl., kai
dalis 302 psl., kiekvienos da-: na ............................. $2.00
' mieji straipsniai, kiti du. » įtrauktas angliškojo Eltos Lietuva.
lies kaina $3*00.
kaip svarbūs pranešimai, biuletenio editorialas "The
DIENOJANT, Kipro Bie
Alė
Rūta,
KELIAS |
trijų ar keturių skilčių ant- 30th Anniversary of Hitler-; „Selected Lithunian Short
linio, 464 psl., kaina....$2.00
Stories“ (21 autoriaus), 280 KAIRĘ, premijuotas roma
raštėmis.
Stalin Pact“.
nas iš JAV senosios kartos PENKTIEJI METAI, KipKomunistinės Kinijos pri- į laiką vieni buvę priešininkai
Anksčiau tuose pačiuose
Vliko informacijos reika-; psl., kaina $5.00.
ėmimo į Jungtines Tautas'užmezgė su ja diplomatinius laikraščiuose buvo to paties lų vedėjas vicepirmininkas „The Herdsman and the lietuvių gyvenimo, 248 psl., ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina ...................... $2.00
klausimas vis iš naujo išky-; santykius, pradėjo pelningą autoriaus panašaus masto Juozas Audėnas parašė ats. Linden Tree“ (Vinco Krė kaina $3.00*
Vytautas Volertas, GYATSIMINIMAI IR MINla beveik kiekvienais metais, i prekybą, o kiti, taip pat nu- straipsniai: birželio mėnesį Denvinskiui laišką, dėko vės), 128 psl., kaina $3.95.
VENIMAS YRA DAILUS, TYS, Kazio Griniaus, I toprasidėjus Jungtinių Tautų matydami vienoki ar kitokį apie visų Baltijos valstybių damas už jo dėmesį ir ypač!
romanas
iš lietuvių emigran- mas, 300 psl., kaina ...... $2.
pelną,
palengva
užmiršo
sa
sesijai. Jis visada sukelia
tragediją (vedamasis) ir ko už tinkamas bei laiku pa „Lithuanian Quartet“ (A.
242 P®1*’i ATSIMINIMAI IR MINtam tikro įtempimo to priė vo senus principus ir net sa vo mėnesi apie naujus anti reikštas pastabas, siūlant i- Baronas, M. Katiliškis, A
vo
tautiečių
Korėjoje
paklo

mimo šalininkų ir priešinin
religinės kovos metodus Lie traukti kalbamaji pareiški Landsbergis ir 1 Šeinius)
Vytautas Volertas, UPE ’™, dr. Kazio Griniaus,
kų tarpe, nes su šiuo reika tas gyvybės aukas.
mą į Kongreso Užrašus.
209 psl., kaina $4.95.
tuvoje.
TEKA VINGIAIS, romanas; n tomas’ 836 PsL kama
• « •
lu yra susijęs ir Tautinės Ki. .
t . Tn,
Atst. Denvinskis Eltos pa
J
VYSKUPO
P. BŪČIO
nijos iš Saugumo Tarybos . Šioje 24-toje JT Pilnaty
teiktą straipsnį pavadino gy „The Ordeal of Assad Pa* 332 psl., kaina $3.50.
Italijoje
leidžiamas
žur

sha“ (L Šeiniaus), 61 psl*
Vacy*
Kavaliūnas.
KAL'
ATSIMINIMAI,
1 tomas,
pašalinimo problema.. Mat, į Je komunistinės Kinijos pri
va nelemto istorinio akto a-į
nalas
Parallelo
38
(38-ta
pa

NŲ GIESME, premijuotas 320 psl., kaina $3.50, II to
tik mėnesis po to. kai Kini- ėmimo priešų skaičius dar
nalize. Perspausdinta Kon kaina $2.00.
... kaina mas 282 psl.. kaina $3.50.
joje ginklo jėga įsigalėjo labiau sumažėjo. Ja priimti ralelė), skiriamas europinės greso Užrašuose, analizė, su Vytautas the Great Grand romanas, 201
vienybės
problemoms.
1969
komunistinis režimas, jos ^1° jau net Kanada, kuri
prantama, Įgijo daugiau svo Duke of Lithuania by dr. Jo $2.50.
SIAUBINGOS DIENOS,
metų
birželio-liepos
nume-i
Kazy* Plačenis, PULKIM
užsienių reikalų ministras!
šiol palaikydavo JAV
rio
ir
tapo
daug
plačiau
pa

seph B. Končius, 211 psl.
1944-1950 metų atsimini
Chou En-lai reikalavo, kad nusistatymą šiuo atžvilgiu, rvje persispausdino iš Elta- skleista.
psl.. kaina kietai* viršeliai! ANT KELIŲ..., romanas iš mai.
parašė Juozas Kapa* *
kun.
Strazdelio
gyvenimo,
jai būtų duota pastovi vieta Jungtinių Tautų sekretorius Press (italų kalba leidžia
$3.00, minkštais $2.00.
činskas, 273 pusi. kaina $3.
(I laida, 160 psl. kaina $2.00
JT Saugumo taryboje ir iš
Thant visada buvo komu- mo Eltos biuletenio) „Mask
Senatorius
Thomas
Dodd
GYVENIMO VINGIAIS,
Jurgi* Gliaudą, S1KSNO
ten būtų išmestas Chiang Ostinės Kinijos priėmimo vos užkariavimų kalendo (D., Conn.) pareiškė prisi “Lithuania land of tx
dr.
P. Kalvaitytės-Karvelierių
“
,
užėmusį
žurnalo
septy

roes,
“
parašė
1
—
Valiukas
jPARNIŲ SOSTAS, premiKai-cheko atstovas. Nuo pat Pajininkas ir dėjo ta kryptijungiąs
prie
Jungtinio
Ame

nis puslapius. Tas „kalendo
tuotas romanas iš politinių n*#» 360 psl., kaina . .$3.50.
1949 metų tai buvo vis iš,1™ pastangas,
rikos Baltiečiu Komiteto pa kaina $4-75.
rius
“
yra
Maskvos
ginkluo

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
naujo balsuojamas reikalas Bet svarbiausia.—ir JAV.
reiškimo Molotovo-RibbenAwakening Lithuania, a ^migrantų gyvenimo, 268
tų
puolamųjų
žygių
sąrašas
;(apie Salomėją Nėrį), Petir vis nubalsuojamas komu- atrodo, šiuo klausimu lyg ir
tropo sandėrio 30 metų su study on the rise of moderr rsl., kaina $2.50.
nuo
1367
metų,
tai
yra,
602
Juozas Kralikauskas, TIT - onėlės Orintaitės, 234 psl.,
nistinės Kinijos nenaudai,, suminkštėjo. Mat, Raudonokakties proga ir pasiūlė, kad Lithuanian nationalism hj
nes prieš ją tvirtai laikėsi ji Kinija šiandien jau au- metų laikotarpio. Sąraše su jis būtų ištisai Įtrauktas į Jack J. Stukas, 186 psl., kai MAGO UGNIS, premijuota; kaina ................................ $3.
omanas, 205 pusi., kaina
JAV ir jų sąjungininkės, y- ganti atominė jėga, kuri ga- registruoti 203 toki Maskvos Kongreso Užrašus. Senato na $5.00.
PALIK AŠARAS MASK
žygiai,
pirma
prieš
artimus,
>2.50.
pač dar po Korėjos karo, ku-! Ii būti laikui bėgant ir JAV
riaus
Doddo
pareiškimas
ir
POPULAR LITHUANI
Aloyza* Baronas: LIE® VOJE, Barboros Armonieriame komunistinė Kinija į saugumui pavojinga. Taigi, vėliau ir prieš tolimus kai komiteto raštas (pasirašytas
kuriuos palaipsniui Leesmento, Lėjinio ir Bart AN RECIPES* parašė Jut* TAI IR BEDUGNES, pre nės. 253 psl., kaina .... $3.
vaidino sprendžiamąjį vaid- esą, gal geriau su tokiu prie- mynus,
SIAURUOJU TAKELIU,
menį.
šu rasti kokią nors taikią iš eilės pajunginėjo. Iš tų kaus) atspausdinti Kongre Daužvardienė, kaina $2.50 nijuotas romanas, 279 psl.
žygių 27 yra buvę prie* Lie
K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
raina $3,00.
kalbą. Ypač, kad dviem ko- tuvę.
so Užrašuose rugsėjo 12 d.
Vytautas
Alantas:
TART
kaina ............................. $2.
Bet laikas bėga. Jis užgy- munistiniam blokam susipySenato dalyje, S10477.
* * *
JV1EJŲ GYVENIMŲ, 46i
RADUO PROGRAMA
do ne tik paskiro žmogaus kus, galima tarp jų laviruo
ATSIMINIMAI
APIE
(ELTA)
iusl., kaina $4.50.
žaizdas, bet pakeičia ir tau ti, palaikant Sovietų Sąjun
East West Digest, Angli
JUOZĄ
LIŪDŽIU,
Petronė

Seniausia Lietuvių RadijJuozas
švaistas:
ŽIOB
joje
leidžiamas
mėnesinis
tų bei valstybių santykius, gą ar Kiniją, pagal reikalą
lės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
Programa Naujoj Anglijo
RIAI PLAUKIA, romanai'kaina .................................. $1.
priešus paversdamas drau- ir naudą.
žurnalas, šių metų rugpiūčio
Smulkiausio* žmogaus kū iš stoties WLYN, 1360 ki
kVn* ^5QSid? I NEPRIKLAUSOMĄ LIEmėnesio laidoje yra straips no kraujagyslė* — kapilia lociklų ir iš stoties FM
^gais, o buvusius draugus suenlmo’233psL’ruVĄ ATSTATANT, RaIr šiandien komunistinė nis apie okupacinės valdžios
pĮudydamas. Tai ryšku ypač
rai kartu paėmus siektų 100 101.7 mc.. veikia sekmadie
poetikoj, kurioje moralinisj Kinija jau stovi visiškai ant savaip pertvarkytą Lietuvos
* • •
polo Skipičio, 440 puslapių,
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
Aloyza* baronas: VlENl
-ęfęmentas vaidina kuo ma- Jungtinių Tautų rūmų sleks- žemės ūkį. Straipsnis pa tūkstančių kilometrų.
ną. Perduodama: Vėliausi) ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai kaina .................................$5.
* « •
žiausią vaidmenį. Tas lai- j čio. Lieka tik klausimas, ar rengtas plačiai remiantis
pasaulinių žinių santraulu na $ 1,50.
NEPRIKLAUSOMA LIE
kas, matyt, dirba ir komu-! jau pakankamai viskas už- medžiaga iš anglų kalba lei
Žmogus, kuriam niekas r komentarai, muzika, dai
TUVA,
R. Skipičio atsimi
Pranas Naujokaitis: U
nistinės Kinijos naudai.
j miršta, kad būtų galima i tą džiamų Eltos biuletenių.
nepatinka.
yra
žymiai
nelai

įos
ir
Magdutės
pasaka.
• * *
PELIA1
NEGRJŽ T A
1 nimų II tomas, 476 psl., kai
į salę Įsileisti buvusį ir gal dar
mingesnis už tą žmogų, ku
Biznio reikalais kreiptis | KALNUS, 509 pusi., kains na $7.00.
Kaip galėjome pastebėti, būsimą agresorių, o pro užPeking Review. Kinijos ri* niekam nepatinka.
DANGUS DEBESYSE,—
Baltic Florists gėlių ir dora *5.00.
kasmet tolstant nuo Korėjos pakalines duris be triukšmo komunistinės valdžios lei
» * •
1918-1919
m. išgyvenimai,
MINDAUGO
NUŽUDY

nų krautuvę, 502 E. Broad*
karo atsiminimų. Jungtinė- iš Saugumo Tarybos išstum- džiamas laikraštis anglų kal
Žąsy* ir anty* ištveria 110
way, So. Bostone. Telefo MAS, Juozo Kralikausko parašė Juozą* Švaistas, 325
ae Tautose prieš Raudonąją ti nuo jo nukentėjusią Tau- ba, šių metų 24 nr. (birželio laipsnių šalčio.
premijuotas romanas, 246 psl., kaina minkštais virso
nas AN 8-0489. Ten gauna
Kiniją balsuojančių skaičiusį tinę Kiniją. Bet politikoje 13) tarp ko kita rašė:
j
liais $2.50, kietais $3.75.
psl., kaina $3.
regimai vis mažėjo. Per tą J viskas galima.
„Yra žinių, kad pastarai-,
mas ir Keleivis.

Lietuva nelietuvių spaudoje Ką dovanoti?

>

ATSIMINIMAI

304 pusi., kaina $4.00.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
muziko*
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KELEIVIS, SA BOSTOR

Jūsų pagerintasis socialinis
draudimas
(Straipsnis, gautas iš Socialinio draudimo įstaigos
Bostono skyriaus pareigūno Michaelio Modicos)

dirbo 3 metus, ligi išėjo pen
sijon, tapo invalidu ar mirė.
Medicare atmainos
Dabar palengvėjo būdas
išgauti medicininio aprūpi
nimo medicare išmokas už
gydytojų sąskaitas ir kitus
medicinos patarnavimus.

Medicare planu yra du
keliai išgauti medicininio
Tęsinys
draudimo išmokas. Vienui
keliu gydytojas (ar kitoksI
sunkaus invalidumo at- jeigu jiems užskaityta puse patarnavimų teikėjas) išrei-1
eju našlė, našlys arba pa- laiko tarp 21 metų ir tada. kalauja medicare mokamą I
veldėtoje išsiskyrusi žmona kai jie tapo nedarbingais,
sumą. (Jeigu jis sutinka tai
dabar galės gauti mėnesines
Karinių pajėgų nariai ir padalyti, jis paima saikingą
Išmokas, suėjus 50 metų am- jų šeisnos gauna didesnę atlyginimą, nustatytą orga
įžiaus, užuot laukus 60 metų apsaugų.
nizacijos, kuriai Socialinio
(našlės atveju) arba 62 meSenuoju įstatymu sočia- draudimo administracija jū
įtų amžiaus (našlio arba iš- linio draudimo reikalui bu- sų gyvenamoje srityje pave
ąiskyrusios žmonos atveju), vo užskaitoma tiktai pagrin- da
tvarkyti medicininio
! Sunkiems invalidams pa- dir.ė karinė alga. Naujuoju draudimo išmokų reikalavi
jveldėtojams šiuo pakeitimu įstatymu numatyti papildo mus).
įmokama mažesnė pensija, į mi užskaitymai. apskritai
Kitu keliu pinigai išmo
jsulaukus 50 metų, kai pagal paėmus, sudarantieji 10C kami tiesiog jums.
jsenąjį įstatymą jie tebūtų dol. už kiekvieną aktyvios
Seniau jums pirmiau rei
galėjų gauti išmokas tik 60 tarnybos mėnesį po 196'. kėjo apmokėti sąskaitą, o po
ar 62 metų sulaukę.
Į metų. Už tuos kreditus ne- to jums išmokėdavo medi-j
Sulaukęs 31 metų amžiaus bus daroma papildomų at care. Dabar jūs galite reika-f
Casertoj (Italijoj) dvi dienas tęsėsi riaušės. Jos kilo ir
darbininkas, tapęs invalidu, skaitymų iš atlyginimo če lauti išmokos net ir tuo at
gali gauti invalido išmokas, kių.
veju, kai dar nesate apmo
kitur, kai vietos futbolo komanda buvo pažeminta dėl
mažiau laiko išdirbęs, negu;
Naujuoju įstatymu moterį kėję gydytojui, paprastai iš
kyšių ėmimo. Viršuje ta demonstracija, o apačioje riau
buvo reikalaujama pagal se- i darbininkės išlaikomieji šei siųsdami detalizuotą sąskai
šininkų sunaikinta miesto mokesčių įstaiga.
nųjį įstatymų.
i mos nariai ir paveldėtoja tą drauge su prašymu gauti
Senuoju įstatymu invąli- lengviau gaus išmokas, pa medicare išmoką. Jeigu gy
MAIKIO IR TĖVO
dai darbininkai, aplamai pa- ’ remtas jos uždarbiu,
dytojas užpildo anketos ant
KRAITIS
ėmus. galėjo gauti išmokas' Senuoju įstatymu buve rąją dalį. jums net netenka
_
o
tik tuo atveju, jeigu sociali- tokiu atvejų, kada išmokos siųsti detalizuotos sąskaitos.
Keleivio skaitytojai auko
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
nio draudimo reikalui jiems galėjo būti mokamos darbi
(PASTABA: Jeigu jūs
jo:
buvo
užskaityta
mažiausiai
i
ninkės
vaikams
(arba
jos
esate grupinio išankstinio
p j Ekelevich, Newark.
STASYS MICHELSONAS
penkeri metai darbo iš de-' vyrui, arba našliui, jeigu ji ^mokėjimo plano dalyvis, ję j
šimties, ligi jie tapo invali- buvo rūpinusi pusę ar dau- jums nėra reikalo prašyti
p0 $5; D. E. Olsen. Mat— Tegul bus pagarbintas, pripažįsta. Todėl baskai ko-1 dais.
■ giau jo išlaikvmo) tiktai ta- medicare apmokėjimo uz
„
w Mikoni
voja prieš tą diktatūrą. Į tąI Naujuoju įstatymu darbi-i da, jeigu iš pastarųjų 3 me- planu padengtus patarnaviMaiki!
„y g Galinis,
— Žinai, tėve, kad tas kovą dedasi ir jų kunigai.! ninkai, tapę sunkiais invali-i tu jai buvo užskaityta sočia mus. kadangi jums bus suMa8Š., K Mila.
garbinimas tai senų laikų Vienas kunigas parašė savoj dais, dar nesulaukę 24 me- linio draudimo reikalui pus- mokėta pagal tą planą. Me- ^yjėjenė, Hamilton, Ont.,
paprotys. Mūsų laikais jis miesto valdybai laišką, kadi tų amžiaus, gali gauti išmo-Į antrų metų.
dicare sudaro specialų susi- y ir j. j8nkai) Miami, fia
jos nariai, kaip baskų prie-1 kas, jeigu jiems užskaityta i Dabar išmokos gali būti tarimą su jūsų planu, apmo- F j Šeštokas, St Petersjau ne madoj.
— Tai ko tunorėtum?
šai, nesilankytų jo bažny- j pusantrų metų darbo per, mokamos kaikurių vaikų, kedamas padengtus patar- burK pja
— Ko nors naujo, tėve. čion. Dėl šito laiško jis bu-J trejus metus, prieš jiems ta-i vyrų ir našlių naudai, jeigu navimus.).
I
Bukaveckas, Holly— Maik, tu dediesi viską vo areštuotas ir nuteistas I pus invalidais. Tapusieji in- moteris buvo pakankamai
Pradedant nuo 1968 metų wood Fla.. $4.
žinančiu galvočium, tai tu užmokėti $142 pabaudą ii | validais tarp 24 ir 31 metų ilgai išdirbusi pagal sociali- balandžio 1 dienos, Medica
A. Vitkauskas, Cicero,
išvirozyk man ką nors nau vienus metus kalėti. Bilbac | amžiaus gali gauti išmokas, nį draudimą, net jeigu ji ne- re padengia ištisai saikingas
III.,
$3.
jo. Vot, pasakyk, ar Lietu vyskupijos kunigai paskelbė
sąskaitas už laboratorinius,
Po $2: M. Wikis, Hamil
voje yra dar nors viena baž bado protestą. Pradėjo ba
Rentgeno ir kitokius radio
ton,
Ont., J. Jakaitis, Flu- General Motors korporacija stai
dauti susirinkę į vyskupo rū
nyčia nesugriauta?
loginius patarnavimus, kai
shing. N.Y., A. Neviera, So. ga atleido savo prezidentę Są
— Man rodos, tėve. kad mus. Policija įsilaužė ir vi
esate paguldytas ligoninėje
girdėt.
ti
ir
vietinė
tenbuvių
tauteBoston. Mass., A. Petraus monę E. Knudseną. Pagal aayra daugiau negu viena.
sus juos areštavo. Sakoma,
ir turite tiek ligoninės, tiek
kas, Sefton, Australija, S. tartį, bendrovė jam per Iria aa
........ _
— Iš tikrųjų, tėve, jie se-' lė. niekur kitur negyvenusi;
— Ale kunigų, turbūt, jau kad ...
kalėjimuose
sėdi jat
gydymo draudimų.
keliasdešimt
areštuotų
kuni-l
n
*
a
i
J
au
reikalauja
sau
at-i
4)
pagaliau
jie
gali
būti
ii
Matelis, Baltimore, Md., S. | puse metų sumokės
nėra.
Pradedant nuo 1968 metų Mikaitis. Elizabeth, N J.
.
gū.
Kiti
veikia
slaptai,
poĮ
5kiros
valstybės,
bet
kas
jie
palikuonys
Atlancio
salos
9900,000.
— Yra ir kunigų.
— Jeigu yra, tai jau ne grindy; dar kiti pasitrauki bTa nelengva pasakyti. Ki- gyventojų, kuriuos kartu su Hepos 1 dienos, medicare) p0 j1: y. Vasiliauskas,
tikri kunigai, Maiki. Geri į užsienį ir jau sudarė trem Itos panašios tautos tyrinėto- ta sala prarijo Atlanto van- draudimas gali pagelbėti ap- Watertown, Conn., A. Wartmokėti
už
ambulatorinio man? Scottville, Mich., E.
kunigai seniai jau išvežti Si ties valdžią baskų žemei, ka' jai neranda nei Europoj, nei denynas.
paciento fizinės
terapijos
biran, arba sėdi komunistu ji bus išlaisvinta. Dabar su Afrikoj. Kaip sakiau, jie tu-į — O kada tai atsitiko? patarnavimus, suteiktus jū Šmitas, Dorchester, Mass.,
džėlose. Katras tik pasako, imtuosius seperatistus teisia ri apgyvenę tris Ispanijos Aš, Maiki, nieko apie tai ne- sų namuose ar kur kitur, pri S. Petkauskas. Lawrence,
Mass., J. Bikulčius, Woodkad Lietuvai reikia daugiau jau kariuomenės teismas- provincijas, ir jų yra Pran- girdėjau.
žiūrint dalyvei ligoninei, ar haven. N.Y., S. Stockis,
laisvės, tokį raidavei sodina daug žiauresnis negu pilieti zūzijoje. Jie priklauso bal- — To niekas nežino, tėve. ba patvirtintai klinikai, rea
Brooklyn, N.Y.. J. Kvietkus,
tajai rasei, tik ne tokie tam- Ir niekas tikrai nežino, ar
į lakupą. Jes, Maiki. komu nis.
bilitacijos centrui, ar viešoHolandale, Fla., J. Saras,
nistai yra pasiutę laisvės
— Bet pasakyk, Maiki sūs, kaip kiti pietinės Euro- yra tokia sala kada nors bū
jo
sveikatingumo
žinybai.
Saras, Cambridge, Mass., P.
kodėl Ispanijos valdžia ne pos gyventojai. Ir jie truputį vusi
priešai.
Naujuoju
įstatymu,
kaip
žerolis. So. Boston, Mass
aukštesnio ūgio už kitus; ta- — Tai kaip galėjo atsiras— Tėve, ne vieni komu leidžia jiems atsiskirti?
ir
senuoju,
fizinės
terapijos
nistai savo opoziciją tramdo.
— Todėl. tėve. kad tok.f čiau ne tokie aukšti, kaip ti tokios salos vardas, jeigu patarnavimai taip pat yra F. Mileikis. Waterbury,
. tokios salos nebuvo?
Conn., A. Chesnauskas. HolŠtai, Ispaniją valdo katali atsiskyrimas Reikštų valsty skandinavai.
padengiami,
kai
jie
yra
tei
—
Bet
iš
kur
jie
atsirado?
—
Senovės
žmonės,
tėve,
lywood, Fla.. J. Grigaliūnas,
kas diktatorius, o betgi ii bės nutrupėjimą. To nelei
— Tautos kilmę neleng- įsivaizduodavo visai nebū- kiami tiesioginėje gydytojo Lawrence. Mass., E. Veintenai kunigai baudžiami, džia nei viena valdžia. Ii
,
P1K_ nriežiiirnia
nrhn napiontame
priežiūroje arba
pacientams gertneris, Providence, R.I.,
va
išaiškinti, tėve. Dirstelė- f,,
tų dolirln,
dalykų. Porl-žini
Pavyzdžiui. Bibjeigu jie reikalauja sau lais mūsų Amerika paskelbė ka
-namuose
pagal
namuos
ser L. Shaltman, Hartford, Ct.,
vės.
rą pietinėms vaustijoms, ka kim kad ir į save — ar mes lijoj yra aprašytas Adomo
— O iš kur tu žinai?
jos 1861 metais atsiskyrė i’ tinom, kaip atsirado mūsų ir Ievos rojus: ir yra pasaka gančiųjų sveikatos draudi P. Teleiša, Ozone Park, N.
i apie visuotinį tvaną ir No- mo planą.
Y., M. Gilman, Chicago. III..
— Iš laikraščių, tėve. Šio sudarė nepriklausomą Pietį tauta?
Pradedant nuo 1968 metu V. šurmas, Philadelphia, Pa.
—
Maiki.
aš
galiu
tau
pa-j
jaus
arką,
kur
jis
turėjo
su

mis dienomis Amerikos Konfederaciją. Karas buve
Keleivio administracija
dienraščiai perdavė žinią, labai žiaurus ir tęsėsi ik sakyti kad lietuviai atsirado. rinkęs viso pasaulio gyvu balandžio 1 dienos, medici
ninis
draudimas
padengia
lius
ir
paukščius
;
taip
pat
is
žemaičių.
už
aukas visiems nuoširdžiai Marinu viršininkas gen.
kad Ispanijos kariuomenės 1865 metų. Dabar panašus
das Chapmanas leido savo ka
yra pasakojimas, kad žydai. visus ligoninės ambulatori dėkoja.
— O iš kur žemaičiai?
teismas sunkiai nubaudė 5 karas siaučia Afrikos Nige
riams nešioti plaukus, kirptas
— Žemaičiai buvo Žemai- bėgdami iš Egipto vergijos. niu pacientu aptarnavimus
baskų katalikų kunigus: try: rijoje — dėl to, kad viena
afrikietinkai,
ir sveikintis su
iš jų gavo po 10 metų kalė jos dalis atsimetė ir apsi 4ės ir dievo Perkūno vaikai, perėjo per jūrą sausom ko- tiek diagnozės atveju, tiek
spausta kumštimi, kaip tai da.
jom, o besivejančią juos fa- gydymo. Po šios datos ligo
jimo, o du — po 15 metų
skelbė nepriklausoma Biaf Jessa!
— Tai yra pasaka, tėve. raono kariuomenę ta pati ninės draudimas daugiau mas už patarnavimus, gau ro "Juodosios jėgos“
— O kas tie baskai?
ra. Nepamirškim ir Puerto
— Jie yra Ispanijos gy Rikos, kurios gyventojai rei Tš tikrųjų gi mūsų tautos kil- jūra prarijo. Bet argi iš tik nebenumato išmokų už am tus tomis sąlygomis, kreip
ventojai. Šiaurės rytų Ispa kalauja nepriklausomybės. |
nežinoma. Taip pat nie- rųjų taip buvo? Supranta- bulatorinių pacientų diagno kitės į savo socialinio drau
nijoje yra trys jų gyvena bet Amerika apie tai nenor kas nežino ir baskų tautos ma, kad ne. Tai tik įsivaiz zes.
dimo įstaigą. Būtinai reikėduoti
dalvkai.
Todėl
ir
že

atskaitytiatsiradimo.
Žinoma
tik
tiek,
dalykai.
žeTa
pati
50
dol.
jo tai atlikti ligi 1969 metų
mos provincijos.
nei kalbėti. Kiekviena vals
DOVANA MŪSŲ
— Ir sakai, jie katalikai? tybė, tėve, nori savo tento kad Iberijos pusiausaly, ku- mynas Atlantis galėjo būti nė suma. kuri taikoma kitais sausį0 1 dienos,
at
jeigu esate pacientas li—Katalikai, tėve.
riją didinti, o ne mažinti. is apima Ispaniją ir Portu- įsivaizduotas. Tačiau apie medicinos patarnavimų atMAŽIESIEMS
yaliją,
penktame
šimtmety!
Atlanti
užsimena
savo
rašvėjais,
bus
atskaitoma
ir
gorinėję
ar kitokioje ilgavejais,
— Tai už ką jų kunigus Geras pavyzdys yra ir ko
pa |<ikio aprūpinimo institucibaudžia?
munistinė Kinija. Kodėl ji nrieš Kristų gyveno keletas, tuose ir graikų filosofas Pla- ambulatorinių pacientų paMusų skurdi literatūra
joje, bet jums nepriklauso
— Matai, baskai nėra is pešasi su komunistine Rusi tauteliu. kurios nuolat tarp, to, ar Platonas, kuris gyve- tarnavimų atveju.
medi ligoninės draudimo išmokos mažiesieais praturtėjo nau
Asmuo, kuris turi medipanai. Nors jie garbina tą ja? Pešasi dėl teritorijos.) savęs kariavo. Vienos jų bu-'no dar prieš Kristų. Anot
Danutės
care
ligoninės
draudimą (jy to, pavyzdžiui, kad e- ju leidiniu. Tai
ligoninės
draudimą
patį Dievą, bet jų kalba ki Taigi Ispanija ne vienintelėj vo vadinamos iberais, kitos jo. Ariančio gyventojai iš- care
tokia ir kitokie papročiai valstybė, kuri nenori praras-1—keltiberais, o dar kitos—, tvirkavo ir todėl buvo sunai- ir buvo priimtas ligoninėn sate sunaudojęs visas ligo Bindokienės knygutė
| keltais ir kitaip: tačiau bas- kinti. O anglų filosofas Sir prieš 1968 metu sausio 1 „jnėje apmokamas dienas),1 "BALTOSIOS PELYTES
todėl jie nori nuo Ispanijos ti turimos teritorijos.
—
Apie
Ispaniją.
Maiki,
Į ku vardo tarp jų nesimato.'Francis Bacon parašė, kad ? dieną, bet negalėto patinau- jū,ų medicininis draudimas
atsimesti ir įkurti savo ne
priklausomą valstybę, ku aš noriu daugiau žinoti. Sa- Todėl yra keturios teorijos Atlantis buvo labai pavyz-l doti medicare išmokomis, gali padengti kaikuriuos pa KELIONĖ I MĖNULI“.
rios vardas būtų Euzkadi-Ta kai, baskai tenai buntavoja- pitam klausimui aiškinti, bū-; dingą valstybė. Tačiau nei;kadanvi ligoninė nedalyva- tarnavimus (tokius, kaip la
Jos kaina $1.50a Pasku
-Azkatazuna, sutrumpinus ši ir reikalauja nepriklauso-1 tent: 1) jie gali būti kilę iš vienas neturi įrodymų, kad, vo medicare programoj, da-' boratorijos ar Rentgeno pabėkit pradžiuginti savo vai
— ETA. Jie to siekia jau mybės, ar taip?
iberu tautelių: 2) bet jie ea-. tokia sala ar žemė būtų bu- bar galės gauti dalį išmokų tarnavimai), kurių jokia
kus, nupirkite jiems tą kny
I Ii būti atskilę ir nuo berbe- vus.
’ uį tą praėjusį laikotarpi.
medicare dalis nebūtu panuo seniai, bet Ispanijos — Taip, tėve.
Jeigu manote, kad jums denguri senuoju įstatymu, gelę. Ji gaunama ir Keleivio
diktatūra, kad ir katalikiš — Nu. tai kas jie per vie- ru. kurie gyvena Afrikos pa- — Vistiek, Maiki, pašaįstaigoje*
••
ka, tokios laisvės jiems ne ni? Seniau nebuvo apie juos’ krašty; 3) arba jie gali bū- kykim jiems amžina atilsį priklauso dalinis apmokėji(Bus daugiau)
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PULGIS ANDRIUŠIS

Bėdos dėl kadiljako
(Iš feljetonų rinkinio "Daina iš kito galo“)

(Tęsinys)

Jy vyrai ėtago Vietnamo fronte. Manoma, kad jie pateko
į komnaistp nelaisvę, šios keturios lakūnų žmonos krei
pėsi Paryžin> informacijų į šiaurės Vietnamo delegaci
ją, bet ji nesuteikė jokių žinių, tik pasakė
gandi*} pamokslą, nukreiptą prieš JAV.

laimingieji turėjo gulėti
kniūpsti ant grindų po ke
lias valandas, visiems ma1 tant. Didesniam pasityčioji
mui prie jų pristatydavo
saugoti elgetą su lazda. Pa
langoje, Šiaulėnuose ir kt.
gulinčiųjų kryžiumi kojas
surakindavo į kalades.
Vyskupas Steponas Gied
raitis uždraudė kunigams
j šitaip auklėti žmones ir įsa
kė dorovinius nusižengėlius
pristatyti dvasiškam teis
mui. Tačiau dar ilgai tie pa
pročiai laikėsi daugelyje
Lietuvos vietų.
Suminėti dorovei nusižen
gusių jaunuolių baudimo
būdai rodo, kad šie nelai
mingieji kentėjo ne tiek fi
zines, kiek moralines kan
čias. Jie buvo viešai išjuo
kiami, plakami, kankinami
Retai atsirasdavo žmogus,
kurs jų pagailėdavo, užjaus
davo. Dauguma, labai ver
tindami jaunimo dorovingu
mą bei skaistybę, tas baus
mes laikė teisėtas. Gėdos
jausmą, pažeminimą jausda
vo ne tik pririštieji prie stul
pų, paguldyti kryžiumi, bet
ir jų giminės bei artimieji.
Ne vienai motinai, sesei ar
broliui plyšdavo iš skausmo
širdis, matant pažemintą
savo dukteq ar sūnų, seserį
ar brolį. Todėl vieni kitus
saugodavo, kad kuriam nors
šeimos nariui neatsitiktų ne
laimė, kad duktė ar sesuo
neprarastų rūtų vainikėlį.

Spaudininkus, mokestininkus, vakaruškininkus taip
pat supažindinau su savo spindulinga mašina. Nors ir jie
žaliavo iš pavydo, bet vistiek turėjo konstatuoti faktą,
jog iš manęs nėra ko prašyti pinigų, kaip kad iš ožio —
vilnų. Vienas toks bilietų siūlytojas leidosi nuvedamas
NEW YORK
prie pat mašinos, norėdamas man prisigerinti, net paglos
tė ranka mano kadi]jakų, ir aš turėjau progos paaiškinti:
Visi kebai subėga,
— Atsargiai, tautieti, dar nubrūžinsi dažus, tai labai
| tave, tai didelį,
brangūs sintetiniai dažai, firmos paslaptis... O kai dėl
į tave, tai platų-gyvą,
bėgių perkeitimo, tai net ir mažas vaikas...
Kaip mano likusios
Bet bilietininkas jau buvo dingęs minioje, pavydo
Tėvynės trys —
*
vėžio graužiamas, net nebaigė klausyti mano naudingų
O jos vienos aš nemainyčiau
paaiškinimų, aiškiai matyti, nelinkęs j bendrą išsilavi
j tave — kelis.
nimą.
Kaip sviestu atplaukus namo, mano žmona išsipasa
Ji man ir didelė,
kojo, ką buvo nuveikusi moteriškuose veiksniuose besi
Plati ir žydinti
darbuodama. Tarp kitko, nepataisomai susinėjusi su pa
Ir be dangoraižių gera.
saulinės miškininkų draugijos pirmininko žmona, savo
Ji mano protėvių
ruožtu socialinės globos krašto skyriaus pirmininke, žino
Atšlaitė kylanti,
ma bendruomenės akiplėša, kuri šventoriuje tiesiai pa
Kaip obeliskas —
reiškusi :
Kitos tokios
— Kas negali gimdyti vaikų, tas gimdo mašinas!
Visoje žemėje nėra.
— Juo didesni skurdeivos, tuo daugiau vaikų! — at
šovusi jai mano žmona.
Kai pavargstu
Apylinkės komiteto žmonai maniškė sausai nušluos
Nuo tavo, milžino,
čiusi nosį, pirmajai pasakius antrajai:
Plačių ir dundančių pėdų —
— Na. o jūsų kadiljakas kurių bus metų?
Į anas lygumas,
?
— Paskutiniųjų! — atkirtusi maniškė. — Kokių gi
| žydinčių laukų harmoniją
kitų!
Savo pėdas sapnų
— O mes nutarėm užsisakyti sekančiųjų metų mode
Ir savo ilgėsi nemirštamą
lį, šviežiai iš presų! — atsakiusi komitetinė.
Vedu.
— Tai mes dar pažiūrėsim! — atšovusi manoji.
— Žinoma, bus į ką pažiūrėti, tai ne jūsų pasenęs
(Iš neseniai išėjusio O. B. Audronės poezijos
laužas!
rinkinio "Tik tau ir man“)
Kaip ten bebūtų, tačiau nuo to sekmadienio mūsų
tautinė apylinkė nedviprasmiškai buvo įsąmoninta, kad
mūsų mašina kol kas dar neturi sau lygių. Reikalui apvai
nikuoti dar aplankiau redakciją. Nelipdamas iš kadiljako,
birbinau ragelį, kol išeis laukan patsai redaktorius, štai, Į
ir išeina visas degutuotas, apšepęs, net atgal atšoksta,
pamatęs tokią mašiną, aiškiai aprašys savo skiltyse, kaip
•••
mūsų tautiečiai sugeba gražiai įsikurti.
— Prašom vidun, gerbiamasis^aiškiai aprašys!), —
(Tęsinys)
sako nusilenkdamas redaktorius.
— Ponas redaktoriau, prašau sustabdyti trims me
Kėdainiuose pagimdžiusi gėdos stulpai, prie kurių per
tams į priekį savo laikraštį!
mergina buvo įvedama į šventes pamaldų metu pri
— Mes galim jums siuntinėti į skolą... — meilinasi bažnyčią su virščiu vainiku rišdavo .praradusius skais
apšepėlis. — Gal kas įvyko bedirbant, vėliau išlyginsim... ant galvos ir užskleista ant tybe. Pririštieji turėjo nusi— Ar vis dar nematote? — iškėlęs ranką pro dureles,, akiu skarele. Marijampolė ]enkti visiem praeinantiem
glosčiau savo kadiljako sprausmines pašones. — Devyni je tokia mergina neturėjo pro šalį.
šimtai grynais ir trims metams mokėti!
teisės įžegti į bažnyčią, o
Senų žmonių atminimu,
privalėjo
stovėti
prie
jos
du

Pagal viską atrodė, dabar galėsim ramiai ir garbin
tokie gėdos stulpai ' buvo
‘
Kupiškyje,
Gruzdžiuose, Arų
be
vainiko.
Į
ją
pikti
žmo

gai pagyventi.
nės spjaudydavo ir gėdin riogaloje, Svėdasuose ir kt.
Kur tau!
Tas sekmadienis mano žmonai trenkė į galvą. Prieš davo piktais žodžiais. Jei to Ariogaloje ir Kėdainiuose
kiekvieną savaitgalį jinai įtemptai išstudijuoja dykai kia mergina tekėdavo, tai pririštiesiems dar uždėdavo
Skuodo ir Kretingos bažny ant gaivu virščių vainikus.
siuntinėjamą klebono leidinį, nustatinėdama griežtą pro
čiose kunigai tuokdavo ant Telšiuose tokiems vaikinam
gramą penktadieniui, šeštadieniui ir sekmadieniui:
zakristijos slenksčio. Visos uždėdavo ant firalvos didelę
— šiandien, nusiprausę po darbo, važiuosim į litua merginos puošdavo galvas šiaudinę skrybėlę.
nistikos kursų paskaitą apie Simaną Daukantą!
rūtų vainikais bei galionais
Garliavoie, Veliuonoje ir
— Susimildama, kas su tavim atsitiko, kas gi mum o nusikaltusiai jais puoštis kt. prie bažnyčios durų bu
tas Daukantas, ar nereikėtų tau pas daktarą pasitikrin buvo draudžiama. Kai kur vo įmūrytos grandys, kurio
ti? — apstulbstu vieną savaitgalį, nuoširdžiai susirūpinęs nusikaltusiai merginai uždė mis prikabindavo merginą
davo ant kaklo pavalkus ir iš vienos nusės, o vaikiną —
žmonos protine sveikata.
— O šeštadienį važiuosim į skautų laužą, paskui sek pamaldų metu pastatydavo iš kitos. Vaikinui uždėdavo
ant galvos maiša. o mergi
madienį — į kultūros fondo popietę, apsirūpink iš anksto bažnyčios prieangyje.
Kitur (Kėdainiuose, Grin nai virščiu vainiką. Kitur
benzinu! — nemirksėdama atskaitė žmona valandas, mi
kiškyje)
prie bažnyčios bū vaikinui uždėdavo šiaudinę
nutes ir parengimų vietas.
— Palauk, brangioji, — lyg pro miglas pratariau, — davo duobės, į kurias įsta pašaipos kepurę ir švento
mis dienomis vedžiojo po
ar tu vietoj aspirino nebūni priėmus kokių kitokių ropelių tydavo nusižengusią skaisty bažnyčią, kad visi galėtų pabei merginą ir jos draugą.
per neapsižiūrėjimą?
Akmenėje ir Mažeikiuose to sitvčioti. Kartais tokius dar
— Jokios ropelės neišgelbės, — tarė pilnoj sąmonėj kią porą sustatydavo duobėj rykštėmis išplakdavo.
mano žmona, — jei per mūsų neapsižiūrėjimą kas ims ir vieną prieš kitą ir iki juos
Beveik visose Lietuvos
nusipirks dar geresnį kadiljaką! To) sirgsiu, kol savo aki mens užkasdavo žemėmis. bažnyčiose tokius praradu
mis neįsitikinsiu, jog dar šią savaitę niekas nenusipirko!
Daugelyje Lietuvos vietų sius skaistybę per šventes
Aš ją ėmiau guosti, sakau, mūsų krašto bendruome-1 prie bažnyčių buvo įtaisyti guldydavo "kryžiumi“. Nenės apylinkėje gyvena nepilni 2000 tautiečių, iš jų atmes-į
kbn vaikus, nusilakėlius valkatas, senelius, bedarbius, —
Įdek jų beliks pakankamai sveikatingų, kad pajėgtų nusi
pirkti tokią mašiną? O gal netrukus pasitaikys kokia de
— Lauk, kol rasa akis išės, — lyg giljotina atkerta
presija ar kas kita, tuomet dar daugiau nutrupės iš to ne žmona, ir aš išbėgau tvarkyti, po velnių, savo kadiljako.
didelio skaičiaus.
j
\ (Galas)
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ga, tankūs ir stiprūs, patva-; LIETUVIŲ LITERATOlūs. Tai priklauso nuo odos. ra SVETUR, 697 psl. Jojo
kun maitina plaukus, štai j ražo a. Vaičiulaiti, apie podėl ko reikia prižiūrėti odą. eziją. K. Kably* apie roma
Plauti galvą reikia minkštu, ną. R.$ilbajoris apie novelę,
šiltu vandeniu. Plaukus S. Santvara* apie dramatur
šluostyti minkštu rankšluos giją, V. Kulboką* apie kriti
čiu. Patartina plaukus džio ką, J- Girnius meta žvilgs
vinti ore arba saulėje. Džio nį į visą tą literatūrą apla
vinant elektra, jie pasidaro mai ir šio kūrybos laikotar
trapūs. Todėl ja naudotis tik pio problemas, C. Gricevitada, kai būtinai reikalinga. čhis duoda išleistų knygų
Normalius plaukus reikia sąrašą. Kaina $10.
plauti kartą per 10-12 die
PAULIUS AUGIUS, 284
nų, sausus — kartą per 15 lideli puslapiai, šio įžymaus
dienų, riebius — kartą pei lailininko paveikslai ir A.
savaitę. Prieš perplovimą Kurausko bei T. Valiaus
naudinga plaukus ištrinti traipsniai, puošniausia knykiaušinio tryniu.
a. kaira $17.50.
Labai svarbu teisinga
Ketvirtoji pradalgė, Ni
plaukus iššukuoti. Šukos tur dos išleistas literatūros met
būti retos, o dantys neaštrūs, raštis, kuriame rašo 21 as
šepetys privalo būti kietas muo. Kietais viršeliais kai
Kenksminga skirti skląsty- na $3.75, minkštais $3.15.
mą vis toje pačioje vietoje
Chicagos istorija, parašė
nes ten sustabdomas plau Ūeksas Ambrozė. 664 psl.,
kų augimas.
Ttusiai fliustruota, kaiSušukavimas be elektros ia kietais viršeliais $10,
neįmanomas. Tačiau reikia nirkštais — $8.
žiūrėti, kad šiltumas būt*
BALADES, šitoj labai
malonus. Nuo perdidelic gražiai išleistoj, gausiai ikarščio plaukai sausėja ir 'iustruotoj knygoj yra sep
lūžinėja.
tynios Maironio baladės. Tai
Šviesūs plaukai mažiar knyea, labai tinkama dova
patvarūs ir jautresni. Būti noms. Kaina............... $6.00
na juos saugoti nuo dulkir
BAISUSIS BIRŽELIS, ši
ir nešvarumų. Vartojant plo toje 238 psl. knygoje yra 3
vimo priemones, reikia žiū dramos: Baisusis Birželis,
rėti, kad jos būtų švarios, Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.
šviežios ir geros kokybės. Parašė Pranas NaumiestišGlicerinas daro plaukus sau kis. Kaina................... $3 50
Dr. Pranė Dundulienė
gus ir trapius, sulaiko dul
LIETUVOS ISTORIJA,
kes,
odoje
susidaro
kieta
(Iš "Mokslas ir gyvenimas“)
VI-ji laida, parašė dr. Van
žievė. Ji užkemša poras ir da Daugirdaitė-Sruogienė,
trukdo normaliam plaukų
414 psl.. daug paveikslu, ke
augimui.
li žemėlapiai, tvirtai įrišta.
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
PIRMOSIOS GYDYTOJOS
mumu skaitys ir suaugusieji
Kaina ............................. $6.
Pirmoji moteris, studija
IŠ SUTEMŲ | AUŠRĄ,
vusi mediciną ir įsigijusi gy parašė prof. dr. Antanas
dytojo diplomą, buvo anglė
P. Ramūnas, 453 psl., kaiElizabeta Blackwell, gimuvTlna $6.00.
si Anglijoje, bet mokslus, pEiLIO ASMFNYS, Jur
baigusi JAV ir dirbusi vai gis Jankus. 3 veiksmų dra
kų ir moterų ligų gydytoja. ma. 261 psl.. kaina $4.00.
Antroji buvo Nadežda
Nardžio pulkas,
Balės
Suslova iš Peterburgo (Ru-:‘
sijoje), gydytojos diplomą į
M^ILE TRI.
•* *
Zuenche,. |J5mFY*$^
Mna™.

lr pakilo šiaurus vėjas,
ir nupūtė rūtų vainikėli

b

PLAUKŲ PRIEŽIŪRA .P, Gražu, kai plaukai bliz. m®llC IT

Angle Brooks, 41 ai. lai, Li
berijos užsienio reikalą' nriilėtro pavaduotoja, yra šios Jung
tiniu Tautą sesijos pirnlaiakė.

šveicanjoje. .
..
ŽVILGSNIS J PRAEITI,
. Anglių p’nnoji m^
476 psl., kains gydytoja buvo Elizabeta
1
Garret apie 1870 metus,,™ ...................................
Prancūzijoje apie 1875 m.,j
Vokietijoje — 1876 m.
f
Viena pirmųjų gydytojų,
moterų Lietuvoje buvo Bar
bora Burbaitė-Eidukevičie-’^
nė, 1892 m. Berlyno univer-1
sitete įgijusi akių. moterų ir.n“ J ©M
V“
vidaus ligų gydytojos spe-|
| Ar buvo visuotini* tvanas,
cialybę.
64 psl., kaina 25 centai.

III unVOn ||7

Materialistiška*

Šeimininkėiiis
Apelsinų tortas

3 nulupti ir supiaustyti apelsinai.
4 uncijos prinokusių, be
kaulų ir nusausintų alyvų.
2 vidutiniai svogūnai, su
piaustyti.
2 šaukštai citrinos sunkos.
2 šaukštai aliejaus (salad
oil).
Carai Jane Ovitz, 26 ai. amž^
V/2 šaukštuko druskos.
pirmąjį moteris Chicagos pre.
1/2 šaukštuko pipirų.
kybos taryboje.

supratimas,

istorijos

80 psl., kaina

20 centų.
žemaitės raštai karės mo
tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas,

32 psl.,

kaina 25 centai.
parašė dr.
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
psl.. kaina 50 centu.
Žalgirio mūšis,

Socializmas ir religija, E.

Vandervelde, 24 psl., kaina
10 centų.
Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio įvadas),

64 psl.. kaina 50 centų.
Tavo kelias > socializmų,

(Leono Bliumo), 35 psl.,
Salota.
kaina 25 centai.
Maždaug valandą pties
Socir’lzmo teorija, (M.
duodant į stalą vidutinio dy Fišerio), 74 psl., kaina 25 et
džio dubenėlyje sumaišyti
Yra priekaištų, kurie
Socialdemokratija ir ko
išaukština, ir pagyrimų, ku- apelsinus, alyvas, svogūnus, munizmas (K. Kauskio), 47
citrinos sunką ir visa kita, psl„ kaina 25 centai
išskyrus salotą. Gerai išmai
• * •
Atskirai sudėjus, jų kaina
šyti ir padėti į šaldytuvą. $3.05, bet visos kartu par
Prieš duodant į stalą, salo duodamos už $2.
Panrastai
tos lapais ištiesti indą ir su
kitu* todėl, kad ir jie
skylėtu šaukštu išdėti pa
pagirtų
ruošta® salotas sn kiek gali-.,
ma mažiau skysčio.
I
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LB

Kultūros

Jie veržiasi ir į vidurines

Klubo

susirinkimo dar nebus

Vietinės žinios

rUSIBpH MĮJIU11M

mokyklas

Iki šiol "Demokratinės vi- l
Mums praneša, kad LB
Kultūros Klubo susirinkimo suomenės studentų organi- j
‘ (SDS) buvo veikL***«*#*#*****i#*#»**#**»**—***—**#*♦******••*****•••***•******** rugsėjo 27 dieną dar nebus, } zacija
liausią nausėms kelti auks! tosiose mokyklose, bet pa‘ skutiniuoju metu ji savo
veiklą plečia ir į vidurines
mokyklas.
'
Štai Bostono geriausioje
mergaičių mokykloj—Girls
Latin School — pamokų me- I
tu 5 mergaitės įėjo į klasę.1)
Viena jų laikė už rankos
mokytoją, antra prie telefo- Į ’
no, o dvi prie durų. Penkto-:'
ji dalino minėtos organiza-,
cijos literatūrą ir kalbėjo/
ragindama sukilti prieš da
bartinę mokyklų tvarką.
Pamokai pasibaigus ir
varpeliui suskambėjus, įsiveržusios mergaitės pasiša
lino. Mokytoja mano. kad
jos nebuvo tos mokyklos
mokinės.
i
i

I

Svečias ii Amsterdamo

Tai Bostono lietuvių tautinių šokių sambūrio ma ža dalis. Jie ir kitos sambūrio grupės parodys savo
Praeitą penktadienį mūsų
sugebėjimus ši sekmadienį, rugsėjo 28 d. 5 vai vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos salėje. įstaigoje lankėsi Juozas AlBe jų dar pasirodys iš kitur atvykę lietuvių ir latvių šokėjai. Vakaro pelnas skiriamas sambūrio ! šauskas, buv. Dzimdzi-DlTmkelionei į JAV liaudies šokių šventę Tennessee valstijoje. Sambūris ten atstovaus lietuviams.
I ( z! 1 teatro a tonus,

.

Į

POLAROID
reikalingi gamybos inžinieriai
Per eilę metų lietuviai inžinieriai užsirekomendavo Amerikos industri
joje kaip kūrybingi, darbštūs ir sąžiningi profesionalai. Gaila, kad
daugelis jų, dirbdami didelėse firmose prie valdžios projektų, tiems
užsibaigus,, be atsiklausimo buvo perkelti į kitus skyrius ar kartais
net visai atleisti. Ir taip jiems teko kurti ateitį vėl iš pradžios...
Polaroid korporacija, dėl naujų produktų pasisekimo Amerikos ir pa
saulio rinkoje augdama per metus 30%, turi žymiai pakelti fabrikų
produktyvumą, įvedant dar aukštesnio laipsnio automatines gamybos
mašinas ii- kontrolės sistemas. Dėl to Polaroid ieško gabių inžinierių.
Ieško inžinierių ne kokiam vienam valdžios kontraktui atlikti f mes jų
neturime), bet prasmingai augančiai atsakomybei patenkinti! Mums
reikalingi profesionalai, kurięms jau atsibodo "numerių“ ir "įrankių“
kategorijos; asmenys, norį būti savarankiški, pilnai įvertinti bei tin
kamai atlyginti už savo ir savo sky rių atsiekimus.
Jeigu Tamstos baigėte mechanikos — elektros — elektronikos inžine
rijos mokslus Amerikoje ar Europoje ir turite daugiau nei keturis me
tus praktikos, tai Tamstai ir mums būtų naudinga pasitarti dėl jūsų
pilno potencialo išvystymo sparčiai augančioje firmoje. Tolimesnei ei
gai prašome prisiųsti akademinę ir patyrimo santrauką šiuo adresu:
Romas A. Bričkus, Mfg.. Mgr., W-3-3, Polaroid Corporation, Waltham
Massachusetts.

1 daise su šiuo teatru apkelia1 vęs visas JAV lietuvių kolo- |
nijas Jis dabar vargoninMano pasikalbėjimas
Šaknų drožinių paroda
BALFAS BELDŽIASI
kauja Amsterdame, N.Y. i
Jis į Bostoną atvyko pasi
su Maikio tėvu
Bendros žinios
Kultūriniame subatvakary
Į JŪSŲ DURIS
matyti su iš Lietuvos atke
Vieną dieną, vaikščiodaPolaroid filmo gamyba: Waltham, Mass.; Enschede, Olandijoje; Vale
liavusiu savo bičiuliu akt.
Praeita
šeštadieni
buvo
skyrius
mas
pajūriu,
žiūriu
—
Mai
Bostono Balfo
of Leven, Škotijoje. Foto aparatai: Cambridge, Mass. ir (ateityje) NorJonu Dikiniu, buvusiu tos
šiais metais švenčia 25 me- kio tėvas besėdįs ant šuoliu- ( pradėtas naujas Kultūrinių pat fflllpės įžymiu dalyviu,
wood. Mass. Chemikalai ir filmo negatyvai: Waltham, Mass., ir (atei
tų šalpos darbo sukaktį. Bal- ko
nuleidęs._Nors ma- subatvakarių sezonas ir ta
Svečią atlydėjo F. Zalectyje) New Bedford, Rhode Island. Metinė apyvarta: per $400,000,000.
fo pirm. kun. V. Martinkus žai pažįstamas, bet kadangi proga suruošta Prano Bal- kas ir Pečiulis.
Tarnautojų: per 7,000.
savo laiške bostoniečiams lietuvis, užkalbinau:
tuonio, svečio iš Montrealio,
Per paskutiniuosius dvidešimt metų nei vfenas profesionalas nebuvo
dar kartą primena, kad Bal- . —
kaimyne, aš tu
Gavome sveikinimų
fas šiandien nemažiau rei- riu laimėjimų tikėtų. Jų še- medžio, tikriau — šaknų,
atleistas dėl darbo stokos. Gale metų kompanija dalijasi pelną su tar
: Senag Keleivio skaitytokalingas, negu buvo prieš šis nusipirkęs už vieną dole- drožinių paroda.
nautojais. Individualus asmenų įvertinimas surištas su algos ir pozici
25 metus.
į
Kali laimėti $10 ir daujos augimu.
.
^. . .
jas ir bičiulis A. Zamžickas.
Į giau grynais, vieną dėžę aP. Baltuonio drožiniai ge- gyvenantis Columbus. Ohio,
Mieli lietuviai! šiandien laus k
degtinės,
rokai skiriasi nuo mums pa- atsiuntė sveikinimų iš Mt. J
pertekliuje ir patogumuose'
O kas tą biznį runina? žistamų dievdirbiu kūrybos. Rushore, South Dakota. kur;
— Darbininkų Draugija.
gyvendami, atsiminkite, kad
Čia, galima spėti, raityta kalno uoloje yra iškaltos
Ji
spalio 19 d. rengia banke
ne visus toks likimas sutiko,
medžio šaknies forma pa- prezidentų
Washingtono,!
kad yra jūsų pačių brolių tą Lietuvių Piliečių Draugi žadina autoriui vieną ar kita Jeff*rso.not .Teodoro Rooir sesių ar bičiulių tremtinių, jos salėje. Jame bus pagerb
Mūsų kaimynai dr. A.1
kankiniu, ligonių, našlių ir tas Stasys Michelsonas, ku Idėja kuria JIS atitinkama!
ris taip gražiai aprašo ir ta jkūnija tą šaknį apdoroda- Kapočius ir jo žmona savo
našlaičių.
vo su Maikiu pasikalbėji- mas. I aki« krinta ir jo dide- sveikinimus pasiuntė iš VoBalfas iš jūsų nereikalau- mus* Be to, tame bankete lis darbų ir temų Įvairumas: kietijos, bet jie atėjo vėliau,
BUVO $4, DABAR LIK $2
Lapkričio 23 d. So. Bosto
ja perdaug,'tik kad ištiestu- bus PaK?rbtas ir senas vei" vienybė, meilė, skausmas, negu patys sveikintojai suno Lietuvių Piliečių Dr-jos
mėte tiem nelaimingiesiem kėjas Vincas Anesta. Ban- futbolistas ir. aplamai. — Križ® !
Bostoną.
salėje
Lietuvos kariuomenės
savo dosnia ranką, kad su- keto tikėtas neapsakomai
Visiems nuoširdus ačiū už
nuo
velnio
gundymu
ligi
atkūrimo sukakties minėji
mažintumėte nors kiek jų P’Kūs' — tik $3.50.
prisiminimą.
mas, kurį rengia LJ5. Vete
vargą.
į — Gerai, prieteliau, kad dangun ėmimo. P. Baltuo-j
Paraiė STASYS MICHELSONAS
ranų S-gos Ramovės skyrius.
į užkalbinai, štai keturi kvo- nio pasakojimu, šis medžio j
Bostono
Bostono Balfo skyriaus ^riai, ir duok man tų laimė- raižymo darbas esąs gana,
šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
vajus prasideda spalio 1 d..
knygutę. Aš einu pas sunkus, nes reikia ieškoti į
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
PARENGIMŲ KALENDORIUS
Ieško
o parengimas lėšoms telkti Zacirką pasitarti. Tikrai ten
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
spalio 5 d., sekmadieni, 5 surasiu dar kokią dešimtį atitinkamų šaknų, jas rauti, :
Kanados
ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
Jei kas žino, kur dabar gyvena
vai. vakaro Lietuvių Pilie- plungiškiu atsivesti i tą di- apie porą metų džiovinti,
Rugsėjo 28 d.5 vai. vak. Jaiiia ir Antanina Morkutės, rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
čių Dr-jos ni aukšto salėj. , delį parengimą spalio 19 d. kol jas galima naudoti.
So. Bostono Lietuvių Pilie kurios prieš Antrąjį pasaulini
karą gyveno Bostone, prašoma organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su
į
Kvieslys
čių Dr-jos III aukšto salėje parašyti
ją giminaitei adresu: Lietuva ir kt
Raižytojo dekoratyviniai Onos Ivaškienės vadovauja
Pžlrengime bus trumpa
Lithuania, Raseinių rajonas.
Bostone apsigyveno
Kito* tokio* Įmygo* neturime.
darbai turi gerą pasisekimą mo lietuvių tautinių šokių Alėją paštas, Plaugiaėliu kai
mas. Bliūdžiuvaitė Emilija.
Mykolas Dranga
sambūrio
parengimas.
ir kitataučiu tarpe. Nemažai
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
* * •
Čia Balfo pirmininkas Bos-! j
.iomi, j,
jų nupirko ir bostoniečiai.
skaitoma.
Tad paskubėkite ją įsigyti.
Giminės Lietuvoje ieško Igno
tono skynaus .kureiams ir g chicagos persikėlė iškilus
Mažeikio, gumusio 192 5 m. va
Spalio 5 d. 5 vai. vakaro
.Pinigus siųskite:
1 d. Rokišky. 1944 m. išveikėjams įteiks ir atitinka-. jaunas kuit-rinipka9 Myko.
I pirmąjį Kutūrinį subat- Balfo vajaus parengimas So. sario
vykusio į Vokietiją.
mus pažymėjimus.
į -ag
jjg studijavo fi- vakari publikos susirinko Bostono Lietuvių Piliečių
KEL EIVI S
Jis pats arba apie jį ką žinan
losofiją ir čia Harvardo uni-! daug. Anie P. Baltuonio kū- Dr-jos III aukšto salėje.
636 Broadvray
tieji prašomi pranešti Keleivio
Mes, nuoširdžiai
. . , ,laukiame
.
versitete ruošis daktaro ryba žodį tarė rašvtojas Sta
administracijai.
* » *
So. Boston. Mas*. 02127
visų. kurių sirdys dar jaučia laipsniui,
sys Santvaras, o vėliau, kaip
Spalio 12 d. So. Bostono Nori susipažint
savo brolių kančias ir girdi
Sveikiname nauja mūsų panrastai, i svečius linksmu
jų pagalbos šauksmą.
kolonijos narį ir linkime gy žodžiu prabilo ir subatvaka- Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
Amatininkas, baigęs Lietuvoje
vai įsi jungti į mūsų kultūri riu valdybos ‘ pirmininkas lėje lietuvių radijo valandos amatą
Kanadoj gerai
Laisvės Varpo parengimas. verčiąsismokyklą,
Bostono Balfo sk. valdyba nę veiklą.
inž. E. Cibas.
kaip savarankiškas aBuvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus
• * *
matininkas, pasiturįs. 55 metų
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POLAROID

Lietuvių išeivija Amerikoje

Svarbios knygos

: Dažau ir

Taisau <

«
Mamos iš lanko ir viduje. ;;
I Liūdau popierius ir taisau*
vieką, ka pataisyti reikia. !
Naudoju tik geriausis
i

’

JONAS STARINSKAS
220 Suvis
Ava

n

TsL CO M6M

Flood Sętiore

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairią rūšią
draudimas
Kreiptis senu adresu:

Hardvare Cit.
Ssvnhiliss N. J. AUKHA
SR CAPT BBOADVAV
sotrnr Boston. ■abu,
TELEFONAS AN S-41R
SmiasHs llsęT»ĮPRsl

BRONIS KONTRIM
596 Broadway
Se. Boston, Mass. 02127
Tek AN 8-17S1

▼ vRRKtN

1 VIRIIVmvi y“ TTR<n*nER
sHtJWinmnmVVRl
ųsų^^kŽR RRŽm^ėsm *4r4V+*6

i

Keleivio prenumerata - gera
dovana visokiomis progomis!

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.

• • .

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
Perkanv abi dalis kaina tik ...................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama • ••••• e— • • ••—••• •••••*•• eeoe • •
$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prusą teisynus, 31 psl.. .50 cnt
Prof. P. Pakarklio Popaužiaua Mės kryžiuočiams,
___________________ (422_ 70 puslapių, kaina......................... .................. ......... .. 31.00

amžiaus, blondinas, vidutinio ū
gio, nestoras, sveikas — ieško
gyvenimo draugės 30-45 metų
amžiaus, gali būti dar netekėju
si, našlė ar persiskyrusi.
Rašyti Keleivio administraci
jai (036 E. Broadway, So. Bos
ton, Mass. 02127), pažymėjus
"Amatininkui“.

NENUSIMINKITE!
Spalio 25 d. Skautų Lapi
nų kaukių balius So. Bosto Galima pagelbėti sergantiems
no l ietuvių Piliečių Dr-jos reumatu, ranką ar koją skaus
mais* nutirpimu, jaučiant nuo
III-jo aukšto salėje.
vargį. ____

• *

REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
So. Bostono Lietuvių Pi sėkint*, arba grąžiname pinigus.
Real Estete A Insurance <:
liečių Dr-jos šurum-burum Siųskite 05, gausite vaistus
321 County Club Rd*
su nurodymais.
Newtou Centre, Mass. 02159 I įvyks lapkričio 16 d. draugi
ROYAL PRODUCTS
jos patalpose.
North Sta„ P.O. Boa 9112
ToL 332-2648
• a
Nevarių NJ. 07105

A. J. NAUAKSY »

Cieagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj

95 puslapiai, kaina............................. .......................... $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
1879 m. iki 1988 m. 190 psl. kieti viri. kaina seniau
buvo 36.00. o dabar tik................................. ........................ . $2.00

Dan Kui Mčio Magftknoju kilimą į Vilnių, 330 pusla
pių, labaf įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
So. Boston, Mass. 02127

1

, f*

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapb aikmfnk
Legionierių moterų

Vietines žinios

dar pagilinusi mokslą ren
giasi mokytojos darbui.
Į Chicagą išvyko Dalia
Jasaitytė. Ji veikli jaunimo
organizacijų narė. Ten Layolos universitete ji ruošis
dantų gydytojos profesijai.

Stepono Dariaus posto
moterų 33-sis metinis banke' tas bus šį sekmadienį, rug
sėjo 28 d. 5 vai. vak. So.
Pirma* šio rudens linksma* viams atstovauti. Kelionė Bostono (Lietuvių Piliečių
J
Du nauji mokytojai
tolima ir brangi, todėl kvie Dr-jos II aukšto salėje.
vakaras
Po gardžios vakarienės — į
x
..x
. A. _
čiami jauni ir seni atsilan šokiai
’
Bostono lituanistines
So. Bostono Lietuvių Pi kyti, padraugauti su lietu ' {ėjimas $4.50. Bilietų i«! mokyk»os
pasit.au- g
liečių Dr-jos didžiojoje sa višku jaunimu ir paremti
lėje šį sekmadienį, rugsėjo vertingas pastangas lietuvių anksto galima gauti iš pirm.! kus dv‘em “a sėkmingai .1- > g
28 d. 5 vai. popiet bus Pa tautinių šokių menui kita Reginos Vaiėiulėnienės (te- «“? me‘us d'^mm moky- lefonas 268-5787) įi- Onos toj°m Onai Girniuvienei ir
baltijo tautinių šokių šven taučiams parodyti.
<ua-n i Pranei Kaladienei, tas svarKontrimienės
tė.
te. Dalyvaus
Dalyvaus Waterburio,
vvaterbuno.
Vakarą rengia B«tono.
Mas pareigas sutiko perimti
Worcesteno, Brocktono bei lietuvių tautinių šokių samveteranams J^ntTms i du Jauni intelektualai SkirBostono lietuvių tautinių so- baris. kuriam ilgus metus
Stabifitė ir Mykolas
kių sambūriai ir latvių tau- vadovauja Ona Ivaškienė. ^°™nese’ 11 JU vaikams šu Drunga.
tinių šokių sambūris.
I
.........
j selpth
M. Dranga iki šiol yra
Po gražios ir patrauklios
Svečiai iš toli
, j \ isi kviečiami atsilankydarbavęsis
Chicagos lituaprogramos bus pramoginiai
Tokius svečius turėjome ti.
nistinėje mokykloje.
šokiai, griežiant geram or- praeitą ketvirtadienį. Tai
Džiaugiamės jaunosios [
kestrui. Veiks bufetas, bus Aldona ir Pranas Olsenai iš;
Apleido Bostoną
kartos atstovų svaria para- g)
leidžiamas laimėti dail. V. j Libertyville, III., ir Klemen.
Rato paveikslas ”Trobelė“.l sas Miliauskas, atvažiavęs Rita Ausiejute, viena įs- ma mūsų lietuviškajam švie
Vakaro pelnas skiriamas iš Lietuvos pasisvečiuoti įdiujų Bostono dramos sam- timui ir nuoširdžiai dėkoja
Bostono tautinių šokiu sam-į JAV-se. Į Bostoną jie buvo h11*10 _ nanų. i>\azia\o į me O. Girniuvienei ir P. Ka
būriui, vykstamam"f visos atvykę dalyvauti savo gimi- i Prancūziją prancūzų kalbos ladienei už ištverme ir pui
Amerikos tautinių šokių ir naičio Jono Starkaus, seno studijuoti. Ji ten žada pabū ku riarba mūsų mokykloje,
dainų festivalį Knoxvillėje. Keleivio skaitytojo, laidotu- ti vienerius metus. Rita Au- tikėdamiesi šiame židinėly
siejūtė čia baigė studijas ir dar jų susilaukti ir ateityje.
Tennėssee valstijoje, lietu- vėse.

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donouan
Dr. J. Pasakarnio
IPftDINIS
OPIOM ET RISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADWAY
South Boston. Mass

i

1 s nu omo j a

Nr. 39, 1969 m. rugsėjo 24

Šaunus Banketas
Stasiui Nichelsonui
ir

Vincui Anestui
pagerbti
Sekmadienį, spalio 19 d. 2 vai. po pietų

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje

Šeimininkės paruoš skanius pietus
Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos 21-ji kuopa
įėjimas $3.50

Bilietų galima gauti ir Keleivio administracijoje

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Naudingiausia yra skelbtis

Jj

Trans-Atlantic Travel Service

Dorchestery išnuomojamas bu

tas. Penki kambariai, trečiame
aukšte, apšildomas aliejum, dvi-,
gubi alumininiai langai. Skam-

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

binti: CO 5-8090.

(40)

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500
COSMOS PARCELS

TEL. AN 8-2124

Dr.Amdia E.Rodd

EXPRESS

CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
(RUDOKIUTft)
siunčia betarpiškai
OPTOMETRISTt
Valandos:
IŠ BOSTONO į LIETUVĄ
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
ir kitu* Rusijos okupuotus
445 BR0ADWAY
kraitus
SOUTH BOSTON, MASS.
Pristatymas greita* ir
m********************************

garantuotai

Ketvirtis 4 Co.

Mmatžnsai

laikrodžio*

379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniai*
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p

Globė Parcel Service, Ine.

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

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

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

Vaičaitis

The Apothecary

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) i i r a šo a i
belaukiant — be jokio papildomo
mokesčio.

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas

So. Boston, Mas*. 02127
Tet 268-0068

Vedėjas J.

ĮSTAIGA

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

331 W. Broadvray

ooooooooaoooeeeaos
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už visus indelius
moka

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

Tai veltui

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoju rs

9—7
8—12

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

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

vptus ir turime visus gatavus vaistus.
ATLAS PARCELS CČ.

Jei reik vaistų —- eikit j lietuvišką vsistiaą.
SfcV. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

P’ŠŽ Harrison Street,
COSMOS PARCELS

Worce*ter, Mas*. 01604
Tet. 798-3347

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

EXPRESS CORP.

Telefonas AN 8-6C20

169 Milbury St.

Nuo 9 rai. ryta iki 8 vaL r., išskyros šveatadienios ir sekm.

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

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

O
□
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So. Boston, Mas*. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

268-4662

Z fs i

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimų dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visų žiemų!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal 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 FUEL Co.
487 Washington Street
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patamavima?

GE 6 1204

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia
siuntiniu* tiesiog ii W
terio į Lietuvą ir kitas R,
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL

Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietine*
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis.
Vedėja B. Svikliene

Fuel Chief

Tiesiai ii Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi ii
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietojo įvairią vie
tinės gamybos ir importuotą
prekių ii kitą kraštą visai ža
is kainomis. Be to, sisačtoistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybas prekes, čia
sumokėsite pinigus, e giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pu* save į svečius
ar nuolaiiniam apsigyvenimuL
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningaL Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. 8chyrtaski

Knyga yra gerassiu žmogau* dingas
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