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Mirė bnv.Lietavos prezidentas
Aleksandras Stulginskis
Krikščionims demokratams
pralaimėjus rinkimus, jis
gyveno Kaune, ir toliau da
lyvavo politinėje veikloje, o
i vėliau įsikūrė savo ūkyje,
į 1940 m. jis buvo bolševii kų suimtas, kalintas ir 1941
t m. išvežtas i Sibirą, iš kurio
į grįžo tik po Stalino mirties.
; Ligi savo mirties A. Stulį ginskis gyveno Vilijampolė
je skurdų pensininko gyve
nimą, tik savo dukters ir žen
to iš JAV paremiamas.
Taip per bolševikų kalė
Gautomis iš Lietuvos ži
niomis, rugsėjo 22 d. Kaune' jimus ir tremtį išeina iš šio
mirė Aleksandras Stulgins pasaulio kone visi mūsų ne
kis, paskutinis dar buvusių priklausomos valstybės kū
gyvų nepriklausomos Lietu-, rėjai. bet nepriklausomybės
vos prezidentų. Jis palaido idėja tautos širdy vistiek
tas rugsėjo 24 d. Panemunės liks gyva, jokio teroro nesu
naikinta, ir tvirtai tikime,
kapinėse prie Kauno.
Jis ir paskutinis dar bu-‘ kad ji dar kartą nušvies Lie
vęs gyvas Lietuvos nepri-, tuvai laisvės dieną.
klausomybės paskelbimo ak-'
to signataras.
i
Aleksandras Stulginskis Nixonas žada greitą
gimęs 1885 m. vasario 26 d.
Kutalių kaime, Kaltinėnų karo galą
valsčiuje, Tauragės apskri
Prezidentas Nixonas pas
tyje. Pabaigęs Kaltinėnų kutinėje spaudos konferen
pradžios mokyklą, jis mokė cijoj, kuri įvyko po daugiai;
si Liepojos gimnazijoje ir nei poros mėnesių pertrau
Žemaičių kunigų seminari kos,, spaudos atstovų buvc
joje Kaune, betį kunigų luo sutiktas su eile gana aštrių
mą neįstojo, o išvyko į Aust klausimų, daugiausia lie
riją. kur Innsbruke studija čiančių Vietnamo karo rei
vo filosofiją ir vėliau Halės kalus. Svarbiausia, jis buvo
universitete Vokietijoje — klausiamas, kada ir kiek
agronomiją.
konkrečiai dar bus ištrauk
Grįžęs Lietuvos, jis vertė ta iš Vietnamo JAV kariuo
si agronomo profesija, drau menės, kokios taikos dery
ge aktyviai dalyvaudamas bų perspektyvos, ar numato
kultūrinėje ir politinėje lie mas karo galas ir panašiai.
tuvių veikloje. Pirmojo karo Buvo paliestas ir kongrese
metu gyveno Vilniuje ir čia kaikieno keliamas projek
dalyvavo visuose pagrindi tas nustatyti karo pabaigos
niuose Lietuvos nepriklau terminą.
somybės atstatymo darbuo
se, buvo Lietuvos Tarybos
Prezidentas priminė apie
narys, organizavo krikščio 60,000 kariuomenės iš Viet
nių demokratų partiją ir ki namo atitraukimą, kuris bus
tuojau baigtas, priminė nau
taip reiškėsi poliUkoie,,
1920 m. jis buvo išrinktas jokų šaukiamo skaičiaus
į Steigiamąjį seimą ir tais 50.000 sumažinimą, mažė
pačiais metais — Steigia jančią priešo pajėgų infilt
mojo seimo pirmininku. raciją iš Šiaurės Vietnamo
Nuo 1920 iki 1926 m. A. ir kitus ženklus, žadančius
Stulginskis dvi kadencijas artėjantį karo galą. arba
buvo Lietuvos prezidentu. bent amerikiečių nešamos

karo naštos palengvėjimą.
Bet jis griežtai pasisakė
prieš tuos, kurie nori nusta
tyti tikslų amerikiečių pasi
traukimo terminą, nes, esą,
tada priešui nėra ko derėtis
Paryžiuje, o tik palaukti to
termino. Tai būtų tik termi
nuotas sąjungininkų pralai
mėjimas ir jo pripažinimas.

Prez. Thieu nemano
kapituliuoti
Pasikalbėjime su spaudos
atstovais Pietų Vietnamo'
prez. Thieu pareiškė, kad
vietnamiečių karinės pajė-į
gos planingai perima ir per-!
ims pasitraukiančių ameri
kiečių kovos uždavinius,
bet jis negalįs tvirtinti, kad
jau artimiausiu laiku visi
Amerikos kariai galės išvyk
ti iš Vietnamo. Tam reikėsią
dar metų ir kitų ir tai pri
klausysią nuo reikalingų ka
ro reikmenų tiekimo Vietna
mo armijai, nuo finansinės
ir kitokios paramos.
Kaikurie žurnalistai su
prato, kad Thieu lyg ir rei-:
kalavęs atominių ginklų, bet
tai vėliau buvo paneigta.
Šia proga Thieu pareiškė,
kad Pietų Vietnamas jokiu •
atveju neis ligi koalicinės^
vyriausybės su komunistais1
ir, nebojant amerikiečių po-!
litikos ar pažiūrų, kovos Ii-į
gi laimėjimo. Tokios pat
tvirtos nuomonės šiuo klau
simu buvo ir kiti jo vyriau
sybės nariai.

Du didieji tarėsi
:ydų-arabų klausimu
Nors sovietai ginkluoja
arabus ir juos agituoja prieš
Izraelį, bet tuo pačiu metu
sakosi, kad esą lygiai suin
teresuoti Artimųjų Rytų tai
ka, kaip ir amerikiečiai.
Pasinaudojant Jungtinių
Tautų sesija, šiomis dieno
mis įvyko privatus pasitari
mas tuo opiu žydų-arabų
konfliko klausimu tarp so
vietų užsienių reikalų mi
nistro Gromyko ir JAV min.
Rogers.. Čia buvę paliesti ir
Kinijos sovietm daromi keb
lumai. Amerikiečiams, esą,
susidaręs įspūdis, kad sovie
tai šį kartą jau labiau linkę
į bendradarbiavimą žydų-a
rabų konfliktui išspręsti.

E. Kennedis dar nori
kalbėti apie nelaimę
Mary Jo Kopechne žuvi
mo aiškinimui tęsiantis ir
advokatams bei teismams tą
bylą stumdant, senatoriaus
Ed. Kennedžio reputacija
nuo to ne gerėja, o tik vis la
biau nukenčia. Dabar jis pa
reiškęs norą dar kartą tuo
klausimu aiškintis televizi
joj ar kitur, nes norįs išaiš
kinti dar kaikurias smulk
menas ir aiškiau įrodyti, kad
nėra padaręs didesnio nusi
kaltimo. kaip tik pavėlavęs
pranešti policijai apie ne
laimę.

Šen. McGovern, reikalau
dama* visą JAV kariuome1 nę ištraukti ii Vietnamo,,
Spauda rašo, kad šią žie
’ jau siūlo sudaryti sąlyga* ir
S». Hw» Scott Kriukų. res- ,eikri prie»lol»tį tiem. riet- mą Massachusetts valstijoj
„Milo, „riiju
m«U ".miečiara, kurie bė(. ii gal? pritrūkti aliejau* šildy
vietoj minmio m>. Ererett DM- ,en ,n"° k®mum»tiĮ. kaip bė- mui ir kitiem reikalams. Gal
tai tik biznierių gandas.
m. Dvi I, „rato, ryke ilgo. «° Irakiečiai nuo Cartro.
varžybos.
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Vakarų Vokietijos rinkimai
be lemiamos persvaros
Krikščiony* demokratai 3 rietas prarado, socialde
mokratai 22 laimėjo, bet ligi absoliutinės daugumo*
partijom trūksta. Formuojama nauja koalicija.

Vakarų Vokietija, būda
ma Europos centre ir betar
piškai rubežiuodamosi su
Rytų bloku, neabejotinai
vaidina svarbų politinį vaid
menį ne tik Europoje, bet ir
toli už jos ribų. Tad visai su
prantama. kad praeitą sek
madienį vykę Vokietijos
parlamento rinkimai patrau
kė viso pasaulio dėmesį.
Deja, ir šį kartą jie nesu
teikė nė vienai partijai le
miamos persvaros, nė viena
šiuo metu pradėti didelio masto veiksmai marijuanos ir
jų
nelaimėjo absoliutinės
t
kitų narkotikų slaptam gabenimui iš Meksikos į JAV
daugumos, kad viena galėtų
sudaryti vyriausybę. Su ma
sustabdyti. Viršuje pereinamam punkte patikrinimo
žais pakitimais pagrindiniai
laukiančios mašinos, apačioje — tikrinami keleiviai. Jau
politiniai svoriai ir toliau li
sugauta daug šių nuodų šmugelninkų.
ko W. Brandto vadovauja
mų socialdemokratų ir K.
Kiesingerio krikščionių de
Siūlo keturių dienų ! Cekoslovakijon vėl mokratų partijų rankose,
kai kitos grupės liko nepaly
ginamoje mažumoje. Bet ir
grįžta stalinizmas
darbo savaitę
tie maži pakitimai jau suda
Čekoslovakijoje pastaruo ro galimybę naujos koalici
Plieno pramonės darbo
unijos prezidentas L. V. A- ju metu vyksta jau paskuti jos sąstatui.
bele Industrijos unijų kon nis tragedijos veiksmas, ku
Krikščionys demokratai,
vencijoje Atlantic City pa riuo užsklendžiamas buvęs nuo 1949 m. vadovavę Vo
reiškė, kad jeigu dabar bus trumpas laisvesnio gyveni kietijos vyriausybėms, šį
depresija, tai ji bus daug mo laikotarpis. Sovietų ša kartą gavo parlamente 242
didesnė, negu praeityje. Jai lininkų spaudžiama iš pa vietas, praradę iš seniau tu
išvengti jis siūlė įvesti ketu- į grindų performuota vyriau rėto skaičiaus 3. Socialde
sybė, kurioje dar buvo likę mokratai gavo 224 vietas,
rių dienų darbo savaitę.
demokratinių reformų šali laimėdami 22. Taigi, vieni
AFLrCIO prez. Meany ninkų. Pakeista 10 federali- ar kiti, norėdami sudaryti
toje konferencijoje pareiš-1 nių ministrų. Dubčekas yra vyriausybę, turi blokuotis su
kė, kad JAV vyriausybė yra išstumtas iš 11 narių vykdo kitom partijom.
perdaug nuolanki turtingie mojo komiteto, nors dar ir
Socialdemokratai pareiš
siems. Ji yra susirūpinusi paliktas politbiuro nariu,
kė, kad jie linkę į koaliciją
turtingųjų kapitalais, remia cijos dienomis.
su Laisvųjų demokratų par
jų pelnus, o kaltina unijas,
is Čekoslovakijos ateinan tija, kuri gavo 30 parlamen
kad šios reikalauja dides
čios žinios sako. kad šiuo tarinių vietų, tokiu būdu
nio atlyginimo.
metu ten grįžusi net didesnė koalicinė vyriausybė turėtų
priespauda, negu Stalino lai 5 atstovais daugiau, negu
kais, o cenzūra esanti griež reikalinga 249 atstovų dau
Karinė jėga — taikos tesnė, negu vokiečių okupa- guma. Aišku, tokioje koali
cinėje vyriausybėje social
demokratų vadas Willy
garantija
Brandt būtų Vokietijos
JAV krašto apsaugos sek
kancleris.
retorius Laird. atsiliepda
Žinoma, galėtų koalicinę
mas į pacifistų akciją prieš
vyriausybę sudaryti social
karinę tarnybą, pareiškė,
demokratų ir krikščionių de
kad šiuo metu tik stipri ka
mokratų partijos, kaip tai
rinė jėga, kuri yra pakanka
buvo ligi šiol, bet W. Brandt
mai grėsminga užpuolikui,
pareiškė, kad tokio bendra
yra tikra taikos garantija.
darbiavimo jau nenorįs.
Šiuose rinkimuose stipriai
Kaip žinome, tiktai kari
reiškėsi ir vadinamojo Na
nių jėgų pusiausvyra iki šiol
cionalinių
demokratų parti
apsaugojo pasaulį ir nuo aja, kuri iš tiesų yra neonatominio karo, nes abu blokai
cių sąjūdis, bet savo atstovo
tokiom pačiom bombom ga
į parlamentą nepajėgė iš
li vienas kitam atsilyginti.
rinkti. Ji tesurinko 4.3 pro
AFL-CIO unijų prezidentas Mea cento balsų, o atstovui iš
ny pareiškė Senato Finansų Ko
reikia 5 procentų. Bet,
Rinkoje pasirodysią mitetui, kad visos valstybės u- rinkti
palyginus su praeitais rinki
nijų nariams jau nusibodo mo mais. už šią Adolf von Thadnaujausi vaistai
kėti mokesčius už tuos turtuo den vadovaujamą partiją
Laukiama rinkoje pasiro lius, kurie, pasinaudodami įsta balsavo jau žymiai didesnis
dant visos eilės naujausių tymų spragomis, mokesčių prie-1 skaičius rinkikų, kas rodo
vaistų, kuriem pardavinėti volės visiškai išvengia. Jis yra pastovų nacių atgijimą.
tik dabar duotas leidimas. priešingas dabar administraci
Kokia iš tiesų bus naujoji
jos
siūlomam
kongresui
įstaty

Tai būsią psichinėm ir fizi
Vakarų Vokietijos vyriausy
nėm ligom gydyti naujausi mo pakeitimui, kuris, jo nuomo bė, jos sudėtis ir politinė
išradimai, kurie paliesią mi ne, tas spragas dar labiau pra programa, paaiškės tik po
lionų žmonių sveikatos rei plečia ir dar labiau nutolsta nuo atitinkamų tarppartinių de
teisingumo mokesčių srityje.
kalus.
rybų. taigi dar po kelių die

ną. 0 tos vyriausybės siekiai
palies ir JAV pelitinę liniją
Europos atžvilgiu, nes Vo
kietijos nuolaidumas ar kie
tumas komunistinio bloko
ar bent Berlyno atžvilgiu
tiesioginiai užkliudo ir JAV,
įsipareigojimus.

Sprogusios dujos
sužeidė 25 karius
Winston-Salem, N.C., įvyko didžiulis koncentruotų
dujų sprogimas, kuriame su
žeisti 25 Tautinės gvardijos
kariai. Tai įvyko ginklų tie
kimo patalpose, kur buvo apie 300 karių. Nuo jo išvirto
sienos, griuvo lubos ir kilo
gaisras.

Klsijos komunistą vadas Mae
Tm-t angas, apie k>
ikartatissi sklinda gandai, kad esąs
suparaiyžuotas ir negalįs nieką
nei dirbti, nei vadovauti. Esą,
dabar až jį valdanti kitą asme
nų trejukė. Manoma, jeigu jie
nepasirodysiąs viešumoje spaliu
1 <L kai bus minima Kinijos revoliucijos 20 metą sukaktis, tai
Msią aišku, kad tie gandai yra
teisingi..
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DWIGHT h.

Tai gen. Dwight Eisenhoveriui
prisiminti ir pagerbti pašto
ženklas, kurį spalio 14 d. išlei
džia Abiiene. Kaa. ženklui šią
nuotrauką parinko generolo nai.
U Mamie iš tūkstančių kitą fo
tografiją.

Lnvis. sa

sosto*

Kinti dėl kiekvieni lietnvii
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Ar verta lakoti ir aukotis?

I

£*ų muAslo metų pradžioje LB Švietimo Tarybos pir
Šiandien paskutinį kar- tuvju būti ir išlikti yra garmininkas J. Kavaliūnas išleido atsišaukimą, kuriuo kiek
tą susirinkusios daugumas binga> 0 ne gėda. siųskime
viena 1
viš i šeima yra raginama leisti vaikus j litua
musų esame liūdnos, kad juos vasarą į lietuviškas sto- J
jau didžiausia dalis mūsų vykiau kad jie ten pagyvennistinę mokyklą. Ten tarp kitko sakoma:
Pranešame skaitytojatms,
atostogų praėjo ir tunme atlietuviškoje nuotaikoje ir neseniai išleistų knygų:
“F- r’, lame naujus mokslo metus. Į juos žiūrime su
siskirti su savo draugėm, su apiįnkoje ir taip suartėtų,
viltimi; nu šiais metais pasiryžome pagrindinį dėmesį
Penktoji Pradalgė, Lon tlokuriomis mes džiaugėmės, kaip čia minėtos stovyklos
kreipti į lie aviškąjį švietimą ir šeimą. Tuo vardu net
ne išleistas literatūros metverkėm ir daug ką malonaus dalyvės
visus metus pavadinome.
išgyvenom.... - stovyklau-į T
timi veikime
joje galima gauti dar šių
Džiaugiamės, kad pernai JAV veikė 44 lituanistinės
tojų vaidei aUBveikmc, Ra-! sutartina<H Paruoškime jau- rastis, kuriame rasite įdLomokyklos, kurias lankė 3,217 mokinių. Tačiau jų turėtų
sa . odaitj te liepos 27 dienų nįmą taį lietuvybei pratęsti, mių prozos ir poezijos kūri
būti kelis karius daugiau, nes 1960 m. JAV gyventojų su
Putnama mergaičių vasaros
į Iietuviš. nių bei straipsnių. Kaina —
rašymo metu lietuviais užsirašė 206,043 gyventojai. Tai
stovykloje.
kąją veiklą, kad ateity ga minkštais viršeliais $3.15i,
gi, prieš mūsų akis dar plati darbo dirva. O jei mes tų ne
Vėliavos
nuleidimas,
rim

lėtų jai vadovauti, pakeitęs kietais — $3.75.
“Ko jūs iš ■I»r sorite?“, sako sovietų užsienio reikalą
ti veidai ir... ašaros.
lankančiųjų neatvesime į lituanistines mokyklas, jie nuo
Milfordo gatvės elegijos,
senesniąją kaitą.
ministras Gromyko (kairėje) JAV užsienių reikalu mi
Taip seseriškai čia susigy
mūsų dažniausiai tols ir palengva dings svetimųjų jūroje.
Pasižadėkime tam reika kad Keleivio administracinistrui Rogers pietą metu New Yorke.
veno lietuvės jaunuolės per
Pernai, švęsdami 50 metų nepriklausomybės atgavi
lui aukoti ir aukotis dar šiais didelį susidomėjimą sukėlęs
tą stovyklavimo laiką.
mo sukaktį, davėme metams laisvės vardą, gi žiūrėdami
poeto Jono Aisčio straipsnių
Susidraugavimas stovyk Šeimos ir Švietimo metais. rinkinys.
į dabartinę padėtį, vadinome juos ir kovos metais, kovos
Kaina minkštais
Paremkime naujai nudažnai
pasilieka
viso
loje
ne tik už laisvę, bet ir už tautinę egzistenciją, kuri yra pa
gyvenimo draugyste. Tad ar į pirktą mergaičių Neringos viršeliais $2.55, kietais vir
uos organizacijos per 15 punktų PET deklaracija.
vojuje. Todėl, jei mūsų kūrėjai savanoriai kovojo nepri
nereikia šitos lietuvybės ir, stovyklą Vermonte, statomą šeliais — $3.75.
metų
nuveiktus
darbus,
paToje
deklaracijoje
pareisklausomybės kovose dėl kiekvienos žemės pėdos, tai šiuo
draugystės ugdymo priemo-* kultūros židinį New Yorke
reiske, kad didžiai džiugimetu mums reikia kovoti dėl kiekvieno lietuvio. Tai sa nantis šio ansamblio bruo
nės branginti ir šį reikalą ■ ir panašius kitus užsimoji- čiai, premijuotas; Jurgio
kėme praeitų metų vasario 16 d. mokinių telkimo vajų žas yra visų vienybė ir tiksĮ mus ir jaunimui lietuviškai Gliaudos romanas, 304 psl.,
1- Susirinkimas smerkia remti?
skelbdami, tai kartojame ir dabar, vajų tęsdami.
lo bendrumas, solidariai šie- sovietų įvykdytą ČekoslovaTuo turėtu domėtis visi, auklėti planus. Visa tai tu- kaina $4.00.
Kovos dėl lietuvio laukas yra visos gyvenimo sritys, kiant jungtinės, laisvos ir kijos okupaciją, sovietų ka- kam tik lūpi jaunimo lietu rėš neįkainojamos reikšmės
ir todėl kiekvienas yra įpareigotas savo srities darbu lie demokratinės Rytų ir Cent- riuofnenės įvedimą į Čeko- viškos dvasios gyvybė. Jos dabar ir ateityje.
įdomūs klebono ir vietinės
tuvybę skiepyti ir ugdyti, bet ypačiai šeima ir lietuviškoji ralinės Europos visoje vie- Slovakiją ir kitų pavergtųjų gaivinimas nėra lengvas. į Senosios kartos lietuviai, komunistų partijos sekreto
mokykla. Kaip rinkimuose svarbus kiekvienas balsas, taip ningoje, laisvoje ir demo- tautų žemes ir Brežnevo ri- Daugeliu atvejų net pavė-; daugumoj būdami maža- riaus pasikalbėjimai, 216
boto suverenumo doktriną. luotas. Bet tos rūšies mūsų' moksliai, pristatė čia bažnyir lietuvybei išlaikyti svarbi kiekviena šeima. Reikia tik, kratinėje Europoje.
psl., kaina $3.
___________________________________
„
_______________
Šiame
posėdy
Laisvosios
2.Susirinkimas
primygtipastangos
nėra
beviltiškos,
j
čių
salių,
klubų,
pristeigė
kad mūsų šeimos tai suprastų, kad suprastų, koks didelis
Auksiniai rageliai, Prano
ir kilnus vaidmuo joms tenka — išugdyti vaikus ištikimus | Europos Komiteto vicepir- nai reikalauja Sovietų Są-į^ad jau galėtume sakyti
organizacijų, sukūrė spauir tėvų tikėjimui ir tautai. Ir tai didžiausia dovana, kokią I mininkas Bemard Jarov sa- jungą atsisakyti kišimosi į n>ek° nebepadarysi.
( dą. o mums — visais atzvil- Naujokaičio eilėraščiai, 64
♦svai v.ibm troli
autnmnhiiic or
1 vo kalboje analizavo tuščias Rytų ir Centralinės Europos ■ Te\ ai ir bendruomene čia giais daug leng\ iau net di- i psl., kaina $2.
tėvai vaikui gali duoti, ne doleris, automobilis ar kokiai — —j----------—~
-------- v,, • •
*.-v
kita materialinė eėrvbė Tai supratus. bus aišku, kad rei- ^^rių
sovietų pastangas užslopinti tautų vidaus reikalus ir tuoj
tuoj' tun
turi būti tais
tais. lasais, kūne ir, dėsnius dai
darbus
bus nuveikti, tik i Ošiančio* pušy*, Halines
Kita matenanne geryDe. lai supratus, dus aisicu, aa rei ..betkurioms
.. .
iipm* nonaudin
nat ištraukti savo kariuome- akmeni
jiems
nenaudin- pat
akmenį prakala. Taigi siussiųs-; reikia geros valios ir pasirykia siųsti vaiku. lituanistines mokyklas, kur jie mokomi oetKunoms jiems nenauam- pat mrauKU sa
• kime vaikus lietuviškon mo-' žimo Tailri aukokime ir au- ( Didžiulytės - Mošinskienėa
lietuv?u žodžio rasto dainos, tautos praeities kur iauni g°msžinioms, įvamom pne- nę iš Čekoslovakijos ir kitų ^įme \aikus lietuviškon mo- amo. 1aigi, aukokime įrau- 117 trumpų vaizdelių - apyUetuv.u žodžio, rasto, damos, tautos praeities. Kur jauni- monėm
besiveržiančiom pavergtų tautu.
| k>'klon klek galima jaunes- kokimes, o išaugs New Yor- į braižų, 176 psl., kaina $2.50.
nūs bendru darbu ir darna sugyvenajauga i savąją. „ ,afe¥ojo
, 3
kreipiasi' nius dar nepradėjusius a- ke Jaunimo Centras, jaunibendruomenę w tautą. Koks didelis daiktas jaunimu, tai | Vakariniame posėdy bu- i Jungtines Tautas. Vakarų menkietiskos mokyklos. Te- mo stovyklos ir taip pat ir | Prisikėlimą*, romanas, paduoti, ir kokia didelė sknauda tautai tai atimti, nes jau-; vo priimta deklaracija, ku- galybes ir visas laisvojo pa- būnie
Pirmoji mokykla; kitimūsų darbų ir aukų vai- ; rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75,
natvės dienos nebepasikartos.
j rioje protestuojama prieš šaulio vyriausybes, prašyda- tiktai lietuviška! Aiskin-: šiai.
minkštais $2.50.
Todėl šį pavasarį buvo visi JAV LB padaliniai pra- pavergėjų delegatus Jung- mas moralinės ir politinės k*me vyresniesiems, kad lieAlbina Lipčianė

Ką tik gavome:

syti aplankyti kiekvieną savo apylinkės lietuvių šeimą,
kur tik yra mokyklinio amžiaus vaikų, ir paskatinti leisti
juos į lituanistines mokyklas. Mokinių telkimo vajus tęsiamas ir šį rudenį. Tai didelis švietimo ir šeimos metų
užsimojimas. Tačiau jo pasisekimas priklausys ne tik nuo
LB apylinkių pastangų, bet ir nuo to, kiek mes visi tebešame jautrt. lietuvybei, kiek yra mumyse noro ir „žto

tinėse Tautose, neteisėtai at- iniciatyvos Čekoslovakijos1
stovaujančius ten Albanijai, okupacijai panaikinti. Ant- *—
Bulgarijai. Čekoslovakijai.; rojo pasaulinio karo palikiVengrijai, Lenkijai ir Ru-'mui likviduoti įr Sovietų
munijai, if Pfioš Sovietų Są- Sąjungai priversti laikytis
j™*?? Įvykdytą Estijos,; Jungtinių Tautu čarterio ir į

jai savo darbu aukotis. Jei paskutiniais metais mokinių
skaičius turėjo t< ;denciją mažėti, tai šiais metais galime
ir turime ne ūk mažėjimą sulaikyti, bet ir žymiai mokinių
skaičių padidinti. Jei šv. Antano gimnazija gražioje Atlanto pakrantėje, kur per 13 metų buvo oficialiai dėsto__
.
bnlkn
ma17,*.
lietuv
kalba, turėjo JAI
dėl mokinių etnine
stokos iKraiJat-trti
užsidaryti,
tai šiemet, užregistravę kad ir tik šimtą mokinių, galime
sudaryki jai vėl sąlygas veikti ir augti. Kur yra noras, ten
randai s ir kelias. Tegul tik meilė Lietuvos dega mūsų
širdyse. ‘ — baigia savo žodį J. Kavaliūnas.

C1P^*

generacija,

egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytaute* Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

4

Varpa* nr. S, 206 psL, kai

t

naujiena
knygų mėgėjams!
IVidlOlU

zimą.
4. Susirinkimas atkreipia
Vakariniame posėdy bu Vakarų Europos valstybių
vo vienbalsiai išrinkti šios dėmesį į tą pavojų, kurį sle-;
* sovietų
• « globojamas
i * •
n
sesijos pirmininku Latvijos t pia
Eu- ’
atstovas Alfreds Berzins,
vicepirmininku
Albanijos
atstovas Vasil Germenji ir
vykdomuoju
generaliniu
sekretorium paliktas Feliks

ropos saugumo pakto pro-j

66

-Ii .talpinąs
1 •__ ______
‘ j
jektas,
siūlymą• pripažinti dabartinę Rytų ir j
Centralinės Europos padėtį, t
go* Literatūros rondo* yra
5. Susirinkimas reiškia vi
knygų. Jb, norėdama*, kad to* knygo* greiGadomski.
sišką solidarumą su ČekoVakariniam posėdžiui pir-: glovakijosir kitomis pavergs mininkavo Lietuvos atstovas'
*—t- -’ i-i—«J Vaclovas Sidzikauskas, ku mis ląigvo apsisprendimo,
JŲ KAINAS SUMAŽINTI
ris pasveikino ir šio susirin ir prižada nesvyruojančią
DAUGIAU NEGU PER PUS®.
kimo svečius kalbėtojus — paramą jų bendram reika
Laisvosios Europos prezi lui, kol tos tautos atgaus pa
LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
dentą William P. Durkee, grindines teises ir laisves —j
Amerikiečių PET Bičiulių tautinę laisvę, suverenumą pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų 1 tomas, 416 psl.
Dr-jos pirm. Christopher ir asmenišką pagarbą.
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
Emmet. ir Čekoslovakų Me
Ši deklaracija buvo vien laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
Didžioji pasaulio spauda tos aukos šešėlis, kasmet pa no ir Mokslo draugijos gene
visur gana garsiai paminė sivaidenąs prie nusikaltėlio ralinį sekretorių Jan Lexa. balsiai priimta.
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

na $2.50.
Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo
parengto leidinio "Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.
Massachusetts gyventojai
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 37c (po 9 centus)
Sales tax.

Pavergtąją Europos tautą
organizacijos metinės

jo Jungtinių Tautų 24-sios
sesijos pradžią, bet. palygi
namai, tylom praslinko pro
faktą, kad čia pat New Yor
ke Camegie Endowment
International Center rugsėjo
16 dieną susirinko ir Pa
vergtųjų Europos Tautų ansablis savo 16-sios pilnaties
sesijos, kurioje buvo pami
nėtos ir šios organizacijos
penkioliktosios metinės.
Pavergtųjų Tautų atsto
vai nuo 1954 m. rugsėjo 20
dienos visada susirenka be
veik tuo pačiu metu ir tame
pačiame mieste, kur ir Jung
tinės Tautos, tuo lyg primin
damos laisvųjų tautų dele
gatams, kad jie daugelio
metą tuščiažodžiavimu dar
neŠsprendė pa rindinės šio
pasaulio problemos, kad nejgw—dino didžiausio žmo“amo — laisvės ir
nnybės
visoms

___

•ėdtių,

Europos Taušalia Junggirenkanti po-

tarytum nužudy

durų. Regis, jis turėtų pa
žadinti nusikaltėlių ir greta
jų sėdinčių padoriųjų žmo
nių sąžinę ir pastūmėti juos
ištisoms tautoms padarytas
skriaudas atitaisyti arba
bent apie jas prasitarti. Bet,
deja. laisvieji šiandien ne
beatsimena vergų varovo
botago, kaip turtingieji ir
persisotinusieji — savo kai
mynų vargo ir bado.
Penkioliktoji PET sesija
atidarymo dieną posėdžiavo
du kartus: po pietų ir vakare.Čia buvo išklausyti gar
bingų svečių sveikinimo žo
džiai ir Rytų ir Centralinės
Europos komunistų paverg
tų tautų atstovų kalbos. Pa
grindinė kalbu tema buvo
tarptautinės situacijos ap
žvalga, tu tarptautinių vyks
mų poveikis pavergtųjų tau
tų problemoms, ypač turint
galvoj kilusias priešsovietines nuotaikas po 1968 metų
Čekoslovakijos okupacijos.
Popietinėje sesijoje sena
sis PET pirmininkas čekas
Jozef Lettrich, apžvelgęs

Sesija dar pasiuntė atitin-

Svečiai kalbėtojai savoj karnas telegramas JAV prežody vaizdžiai iškėlė Sovie- zidentui R. Nixonui ir Jung
ėjos vadovybę apsėdimą tiniu Tautų ansambėjos pir
laisvės baimę, laisvės troš- mininkei Liberijos atstovei
kulį, kurį jaučia komunisti-! Angie Elizabeth Brooks.
nio bloko prislėgtos tautos, | šio susirinkimo svečių tarir Čekoslovakijos laisvini- pe buvo Lietuvos generalimosi pastangas, sužavėju- nis konsulas Anicetas Simu
kas kitas sovietų aprėptas tis, Estijos konsulas Aksel
žmonių mases ir intelektu- Linkhorst ir kt. Buvo gauta
alus.
sveikinimo telegrama iš šen.
Pirmininkas Josef Let-j Richard S. Schweiker ir kt
trich sesijai pateikė spėriaTaip prasidėjo Pavergtų
jų pranešimą, pavadintą ju Europos Tautų sesija, jau
’Tarptautinė raida ir pa- 15 metų į kurčias pasaulio
vergtosios tautos“, prie ku- ausis šaukianti ištremtos
rio buvo prijungta penkių teisybės balsu.

H tomas, 480 psl.
Kaina buvo $6.00, dabar ......... ....... .. $2JXk

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt, pridėta daug dokumentų
Kaina buvo $0.00, dabar.................... $240.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų H tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt Priede
daug įvairių dokumentų.

rEKORO

IR VERGUOS

IMPERUA SOVIETŲ

RUSUA

Joje smulkiai aprašyta
vergų stovyklos, kuriose
Mlševikinio teroro sistema,
kentėjo ir žuvo mūsų
broliai, seserys, giminės ir
draugai. Knygos kaina —
75 centaL
los

Kaine buvo $0.00, dabar.................... $240.

TERORO IR VERGUOS IMPERUA SOVIETŲ RUSUA, parašė Kipre* BiaHnb, $00
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tertk
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Tebūna lanldameab Jūeų svežiae —
„KELEIVIS“ 1 Užprenumeruokite j)
eeee Ufiuliam I

bnkit b skaitykit

Kaina buvo $240, dabar

it,.

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS

We

• • PS
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Jei bet kuri iŠ šių knygų prašoma pasiųsti
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE

SIAS

ĮDOMIAS

KNYGAS!

$ z 6 coBą dydžio ni

M

Nr. 40,1969 m. spalio 1 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

kauskas. Tėvynės Sargo reĮ daktorius dr. D. Jasaitis su
žmona, kaip ir visų kitų žmoveikti darbai ir nutarimai nos buvo atsilankiusios, buv.
visų buvo Įvertinti teigia- Lietuvos generalinio konsumab tik nusistebėta, kad į lo Budrio našlė ir daugelis
prezidiumą nebuvo pakvies- kitų moterų.
ti abiejų Susivienijimų at
Keli žodžiai anie knygos
stovai, o taip pat ir iš kaikunu politinių grupių žmonės.; redaktorę B. Novickienę
Juk vieni ir kiti buvo Alto
įkūrėjai ir veikėjai. Bet iš
Ji gimusi 1898 m. gruotų pastabų nedaryta toli ve- džio 7 d. įžymių lietuvių vidancių išvadų, tik paabejo- suomenes veikėjų Monikos

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
LDD eusirinkinae
Rugsėjo 14 d. susirinko
Lietuvių Darbininkų Draugijos nariai poatostoginio
posėdžio. Daugelis draugijos narių vasaros atostogas
praleido už New Yorko ir
net už valstybės ribų. Štai
P. Spūdis kurį laika lankė
savo senus draugus Kanadoje. Seniau ir jis pats Kana-

———— 4 a—— v. v. J Vy
v A-A i4a• a LJ,
bet dar spėjo pabuvoti ir
Floridoje, kur lankė savo
draugus. O ten dar nemaža
gyvena buvusiu LDD nariu.
Dvi LDD narės buvo nuvvkusios net į Lietuvą. Parsivežė nemažai įspūdžių, bet
netoli siekiančių. Mat, iš
Vilniaus neleido nuvažiuoti
pas savo gimines, o tik tie
giminės buvo pakviesti pa
simatyti su savais amerikiečiais. Per porą ar tris dienas
nedaug buvo ir išsikalbėta,
nes atrodo, kad dabar Lietuvos gyventoju lūpos yra dar
labiau prikąstos, negu seniau.

X
*’
A—y’
na daug kalbėta ir džiaugtasi jos įgyvendinimu bent
Alte.
i
LDD narių susirinkimas
ilgai neužtruko, nes pirmininkė jį vedė sklandžiai ir
neleido nukiypti nuo temų

®
nazijoje. Karui ištikus, tęsė
mokslus Vitebske. Dar jaunutė atsikėlusi į Petrapilį,
ten Įsitraukė į lietuvių visuomeninį gyvenimą ir 1917 m.
buvo išrinkta į Lietuvių Seimą, kuriame ėjo sekretorės
pareigas.
Grįžusi į Lietuvą, Birutė
"The Lithuanian Women“
pradėjo teisės studijas LieTokio
pavadinimo 198 tuvos
Ji Lietu
aorviu pavausiuiuir
iuvos universitete.
umvenuteie. <11
Įlietu-

KANADOS NAUJIENOS
i mę, kita valtimi skubėjo į
pagalbą. Bet beskubant vai- j
tis apvirto ir abu išmetė Į
Mirė
ežero bangas. Sūnų atsku
lietuvis
bėjęs tėvo draugas greitai iš-,
A. Margis buvo senos kar- W>»*j°, bet tėvo ištrauka
tos ateivis. Atvykęs į šį »eP«J«ge; Jis prigėrė, palikkraštę, rado
didžiausių skur- d*m“ vlena* zmona‘ ne8t>
„,w
dąTnedarbaT~8iaut? "rišu vbS vaikM ^laikymo naštą,
o darbininkų apJ- MikaU^ka.
sau,,,* įstatymu nebuvo. Bet
---------

TORONTO, ONT.

PABALTIEČIAI

dirbo. Jeigu ne už pinigus,
tai nore už maistą.
kadT^"^

DEMONSTRAVO

Batonas (Pabaltiečių orkurios tikslas “
iš1
kelt> . PabaltlJ° klausimui
į“*™“ T“^> rufž'
J?.?0'
P™
nareikS
111™l ^ei.
h Prote8t
3 Pnes
Hitleno1939
m sudarytos
»«• »«««*<
sutarties padarinius ir
^u7\ad^tų pasmerkJ

Kobert DeUinger ir jo ža^na, nubausti 6 mėnesius ka
lėjimo už apgaulinga pranešimą policijai, kad j y 4 mėty
sūnus Lonnie dingo ii automobilio t sustojimo aikštėje.
Po tyrinėjimą melo detektorium ir kitą tardymą, paaiš
kėjo, kad vaikas buvo numarintas budu. Jo lavonas iš
kastas. Jis buvo rastas palaidotas nuošalioj vietoj.

slūeti iis visas savo iėeas
atidavė'šeimai ir kutoriniams lietuviu reikalams.
Nors sunkiai dirbo ir mažai
uždirbo, bet savo asmeniniais
tesirūreikalais mažai
mažai lesinimais reikalais
Rpbimtbi ik rėmė liepuslapių knyga išleido Lie- voje buvo pirmoji moteris
_ -JJL
tuvišką spaudą ir palaikė
tuvių Moterų Klubų Federa diplomuota teisininkė. Vė
liau dar studijavo
Paryžiaus
cl™s centro vadovybė.
.
Nors pats buvo maža- J*
* ir
ji n
b lt’ l°
* valsty-i
lt"
kad
Pabalt,
Ta P[°£a knygos redak- aukštosiose mokyklose. Grį mokslis bet ouikiai suprato * ir
ZSreted“^
.^inta ”epri-j
(o^čs Biiutes No\ickienės žūsi iš ten, ištekėjo uz inž.
pa£erbti į jos namus (95-12, Antaro Novickio ir vertėsi nu ne tik gerai išmokslino.
Demonstracijoje naiueju
kalbėjo
108 Avė., Ozone Park. N. advokatūra.
bet ir crrnžiai lietuviškai iš.
B. Novickieue
Novickienė yra
vra demo-J auklėjo
aukiėjo.v-~
««•.«« Siame
a-m- kongresmanas
Mario Biag1
Anot Br. Spūdienės, ten ?•) raS?fjo 13 d:„susirinko
B.
No„ gQnus
.
.
jaunimas gana atsparus zymeąueji New Yorko vei- kratė, valstiečių liaudinin-| mi(Bt€ užau|r0 ir «a aute- ?:
,™rdu — dr; įenl.e
New Yarko įiy»«s aūrakaU* H«vy KMlibbt (kairėj)
prieš rusų varomą nutauti- ketai ir. veikėjos.
ikų sąjungos narė, uoliai; x •• _ nu»ia icirnio bet lietu- Ainso, latvių — mimstens
nimą, bet jau gerokai paB- Novickienė. nors ilgus bendradarbiavo spaudoje.
--k • kalba ir ^rašo neblo- Alfred Berzins, Vliko pirm
Saigonc pareiškė, kad jie prieteab kariaoMenės teki
veiktas bolševizmo propa- metus ligos kankinama, visĮdomu, ką ji pati apie sa giau už tuos. kurie tėvynėje dr.
J“ J.
T K.
Tjr Valiūnas, JAV
au) aždanmai, teisiant ietis "žaliąją kereėiąą“ dalinio
gandos. Bet. pagaliau, kas d_ek ?Yvai domisi mūsų kui- ve yra pasakiusi. Štai jos išsimokslino. O jo išlaikoma
- W^
mariną karininkas, karte kaltinami, kad sanitarę nužu
ten žino, ką žmogus tikrai tūriniu gyvenimu. Lietuvos žodžiai:
vaistinė visuomet labai <k»- U
Laupomos Kimdė vietnamieėią šnipą, dirbusi abiem pusėm. Jb gina tris
mąsto, nes. ypač svečiui iš likimu ir >Ta pavyzdingai! "Turiu paveldėjusi ir gy- ni šio miesto lietuvių kulta•taltov.a? p£e
kaltinamuosius. Kitus gina irgi žymūs advokatai.
kito krašto, savo tikrą nuo- darbšti.
Į venime įsisavinusi vertybių, riniams reikalams.
i T,atM
Wan« MenK’
monę vengiama atvirai dėsLietuviu Moterų Klubų kurios ir šiame žiauriame
Šių metu rugpiūčio 25 d., hsien.
tyti.
Federacijos pirmininkė V. amžiuje man yra brangios: sulaukės 83 metų amžiaus, i Po kalbų buvo susriedoti Nauji kompozitoriai vystė
v»ė trijų valstybių himnai, savo meną glaudžiame są
Lietuvoje plačiau kalba- Jonuškaitė-Leskaitienė atsi- Meilė Lietuvai — įgimta ir
mą apie galimą karą tarp lankiusius svečius pasveiki- išpuoselėta nuo tėvų; lais- bet paliko nepamirštam,
,«velk,n1,- ryšyje su Vakarų Europos
Kinijos ir Sovietų Sąjungos.
jr 8370 kalboje plačiau Vės ir demokratijos vertini- mūsų lietuviškos kultūros
Proarama baigU prel. muzikos raida, ypač sekda
Pagal tenykščias šnektas, išdėstė, kodėl tokia knyga mas — pasisavintas is poli- rėmėio varda. Todėl nevel-, ®a’k^°.malda'
...
mi tuo metu vyravusią tau
tas karas jau esąs beveik ne- buvo išleista.. LKMF yra ra- tinės grupės, kuriai priklau- tui laidotuvių namai nesu-1 Taį*
8U v£av°- tinio romantizmo tradiciją.
iš v engiamas. Dar teigiama, rYs panašaus tarptautinio gau; socialinio teisingumo ir taloino visu norinčių su iuo
buv0 Per
P”
Antroji sovietų okupacija
kad tuo atveju JAV stovės moterų sambūrio. Kitatau- tarptautinio bendradarbia- atsisveikinti. o į lietuviu ka.P?™',°8,«8. ,av®nue padalino baltų muzikus į dvi
Kinijos pusėje. Tokiem sam- tės moterys jau iš seniau do- vimo pajautimas — išaugęs pine, palydėjo sunkiai su- fab«dvi«s Jungtimų Tau- dalis: vieni pasirinko gyve
P3*™’ nimą ir darbą Vakaruose, o
protavimam duoda pagrin- mėjosi Lietuva, jos kultūra per moterų organizacijas, riudėtoiisma mašinų eilė. j J ’.lnkdo labai nepalanki Jungti- ir politiniu likimu, o ypač kuriose teko dirbti ir matyti
Jis paliko žmona su sū- d,™b .vartP’ P°bc*ja vartus kiti liko namie ir dabar pri
nėms Valstybėms iš Krem- 108 moterimis ir jų veikla, darbo pasėkas; žmogaus ir num vaistininku ir daug kivalo nusilenkti sovietų rei
...
Demonstracijoje dalyva kalavimams ir muzikos sri
liaus pučiama propaganda. Tokia kn^’sra turė jusi pasiro- artimo supratimas — susi- tokių giminių.
vo nemaža jaunimo. Ji rado
Tokios Amerikai neapykan-1 dvti žymiai anksčiau, bet kūrė šeimoje, dėka mano
tyje.
tos nuotaikų kartais galima dėl lėšų stokos tai neivyko. brangiųjų: vyro Antano,
atgarsio ir televizijoje, i Laisvojo pasaulio baltų
išgirsti ir iš vieno kito lietu-į B" tik dabar toji kliūtis irgi dukros Živilės, sūnaus Sigi- Prigeri padoras lietuvis į
kolonijos išugdė nauja kom 70 metę amžinas Fraak Sam»
A.
Dobrovolskis
torontie-i
yio jaunuolio lūpų. Vienas nugalėta.
. .
to, kurie mane paliegusią
COLUMBUS, OHIO
pozitorių kartą, kuriai pasi yer, koris iūsėdėjo 30 metų
tokių "karingųjų“ komso-į Redaktorė B. Novickienė per ilgus metus su nepapras- čių lietuviu tarpe buvo pla
sekė sujungti savo tautu kul kaiejime, kaltinamas Fort 9cntt
molcų pareiškęs kad, esą, į PaPasakoio knygos atsiradi- tu pasišventimu slaugo ir čiai žinomas kaip rūpestin
Pabaltiečių muzikos
tūrini paveldėjimą su vė banko apiplėšhna 10.32 metais.
mes sutvarkėm Cekoslovaki- mo istoriją ir ios turini.
I globoja.
gas tėvas ir susipratęs lietu
liausiais Vakarų muzikos Jis baro nuteistas 20-100 metą
Knyga suskirstyta i tam
"Turiu daug draugų
su vis. Pokario metais pasiekęs
kalėjimo baosnte. Dabar paaiš
ja, dabar atėjo eilė sutram
atsiekimais.
tikrus
skvrelius.
kurie
skirkuriais
susirašinėju,
o
nere

šios žemės krantus, ilgą eilę
Spalio 12 d., sekmadienį,
dyti Kiniją, o paskui bū
Berdras visų trijų Balti kėjo, kad jis buvo nekaltas, nes
ti lietuvei moteriai pavaiz- tas jų mane aplanko. Seku metų dirbo blogame ir mums 4 val. popiet, Columbus Galsianti ir JAV-bėms...
jos tautu koncertas yra ne banditas Alvin Karpis, dalyva
duoti
nuo
seniausiu
laiku
iki
gyvenimą
visame
pasauly
neįprastame šiaurės klimate.' lery of Fine Arts. 480 East, tiktai kultūrinė pramoga, vęs tame "žygy“, paliudijo, kad
Žinoma, tokių "narsuo
dabar,
čia
pavaizduotos
ne
j
r
‘
ypač
gimtoje
Lietuvoje,
kad tik galėtų daugiau už- Broad Street, Columbus, yra: bet drauge ir bendrų polėkiu nuteistasis prie to nusikaltimo
lių“ kalbos dar nereiškia vi
tik
istorinės
Lietuvos
moteDaug
skaitau,
naudodama
dirbti ir greičiau pradėti pa- rengiamas pabaltiečių mu-! ženklas, geru bendradarbia nebuvo prikišęs pirštą. Kaasas
suomenės nuomonės nes ąprvs. bet senu laikų nadavi- literatūra šešiomis kalbomis, stovų gyvenimą. O tos na- gjkos koncertas. Tai vienas |
t /
lamai naujo kart) bijoma.
vimo tradicijų atnaujinimas
mais
nupasakotos.
Plačiau
Todėl
aš
nepalūžusi
nuo
stengos jam puikiai pavyko, didžiai vertingų šių tautų' ne tik politinėje veikloje. kalėjimo paleisti.
Pasidalinus
įspūdžiais,
sustota
prie
nauiujų
laikų.
'
sunkių
gyvenimo
smūgių,
ir
Atvykęs į mieste, nusipir- kultūrinio bendradarbiavisusirinkime pradėta kalbėti
Tebūnie šis koncertas vi
Čia
nuotraukomis,
dokugyvenimas
man
savo
prasko namus, sukūrė grynai mo reiškinių, kuriuos reikė- su mūsų kolonijos nari ir bi
kitais reikalais. Čia prisi
minta dr. P. Grigaičio mirtis, mentais ir faktais pavaiz-; niės bei vertės nenustoja“, lietuvišką šeimą ir pradėjo, tų jr ateityje ugdyti ir gau- čiulių amerikiečių išgirstas.
Ar daug turime tokių mo- kultūringą šeimyninį gyve- sinti.
ir Stilsonienė pabėrė apie duota lietuviu moterų ir ju
Graikijos himnas yra il f/A.1
S*
klubu
veikla
JAV.
Australiteru,
kurios,
gyvenime
tiek
nimą.
Gimę
trys
vaikai
jo
tą
,
Tri
jų
Baltijos
tautų
—
liegarbingąjį velionį žiupsne
giausias pasaulyje: jis turi
lį įdomių atsiminimu. O tai joje, N. Zelandiioie. Kana-1 iškentėjusios, būtų išlikusios gyvenima gerokai apsunki-, tuvių, latvių ir estų — mu158 posmus,|p Jordano —
buvo tokia asmenybė, kuri doje. Pietų Amerikoje ir V. tokios nepalaužtos dvasios! no, bet jis niekam nesiskun- j zįkos tradicijos yra labai sė
ĮDOMU ŽINOTI
trumpiausias:
f$tik 4 žodžiai.
J.VDu.
dė, o visa savo darbą ir var-j nos<
kraštai nuo senovės
ilgai nebus užmiršta. Nėra Europoje.
»
♦ ♦
Be redaktorės, tos knygos
gus skyrė augančių vaiku, turi paveldėję turtingą liautokio kito, kuris galėtų dr.
Prie įvažiavimo į vieną
LIETUVIŲ MUZIKA
laimei. kad tik jie užaugtų ( dies dainų lobį, ir tik ilgi New Yorko garažą kabo
P. Grigaitį dabar politiniam oimdvtojos ir bendradarbės
dar
buvo
Irena
Banaitienė,
Grifai, ereliai ir kondorai
padorūs žmonės ir susipratę svetimųjų priespaudos me toks skelbimas: "Patikrinti
ar visuomeniniame darbe
PER RADUĄ
Marija
Noreikienė.
o
ją
igali
pakilti 6-7 kilometrus.
lietuviai.
visiškai pavaduoti.
tai trukdė rašytos muzikos stabdžius kainuoja 3 dole
Prof. dr. Jokūbo Stuko
Bet nelaimė savo grobio išsivystymą iki pat devynio- rius, o laidotuvės mažiausiai
* » *
Dr. P. Grigaičio pamink liustravo Paulius .Turkus. Ivado
žodi
narašė
LMKF
pir

vadovaujama radijo progra- ieško ne medžiu viršūnėse, J Hktojo šimtmečio vidurio, 300 doleriu“.
lui statyti paskirta $50.
mininkė
Vincė
Jonuškaitėma "The Music of Lithua- o ant žmonių gaivu. Didelė ka<ja tautinio atgimimo dva• » •
Buvo trumpai painfor
Čiurliai skrenda greičiau
nia pradedant rugsėjo 22 nelaimė nutūpė ir ant to gja įkvėpė baltų tautas kurti
muota ir apie naujo social Leskaitienė.
Europiečiai gyvena ilgiau už visus paukščius. Per vaReikia pažymėti, kad ži- diena per Seton Hali uni- darbščioio mūsų tautiečio gavo kultūros vertybes, įski- negu amerikiečiai. Gydytojų lan jie gali nuskristi 144 ki
demokratinės minties laik
raščio Skardo pasirodymą, f nias iš Lietuvos praeities su- j versiteto radijo stotį WSOU galvos. Paskutiniu laiku jis rfant ir muziką,
nuomone, amerikiečiai per- lometrus.
• rinko dr. V. Sruogienė, o‘-FM (89.5 meg.) pirmadie- su visa šeima nuvažiavo į
« * •
jo turinį ir paskirtį.
Pirmieji baltų kompozito- mažai vaikščioja.
nepriklausomvbė<a
laiku
mo-!
niais
nuo
8:05
iki
9
vai.
vak.
• • «
Prisimintas ir buvęs Dar
tolimo ežero pakrantes pa-, riai plačiai naudojosi liauteru
veikla
aprašė
pati
re-į
transliuoja
lietuvių
liaudies
ilsėti. Jam kaitinantis kran- dies dainų medžiaga, ją keisbininkų Balso redaktorius
Strauso kiaušinis sveria
Anglijoje pradėtas spaus
daktorė
B.
Novickienė.
|
dainas
ir
lietuvių
kompozite. du vvresnieji vaikai mo- darni ir praturtindami Va- dinti visu Vakaru Europoje 36 kartus daugiau negu viš
J. Vilčinskas ir nutarta jį pa
Knvgos redaktorės ir ios, torių kūrinius, o taip pat aiš- torine valtimi nuniaukė į e- karų bei Rytų Europos mu-l išleistų knygų katalogas.
sveikinti 60 metų amžiaus
tos.
bendradarbių pagerbti atsi- kiną lietuvių kultūrinio gy-1 žera paplaukinėU.
• < ♦
zikos atsiekimų šviesoje.
sukakties proga.
Kataloge bus apie 13 milioĮ Bet stei. jiems ten bangošiame ,virinkime paaida-1
"e vrv“ venimo įvykius.
Nepriklausomybės metais nų pavadinimu, ir jis suda
ši radijo stotis vasarą
supantis, pritrūko bensi- visi trys Baltijos kraštai į- rys 660 tomų po 700 pusla Vieversys 300 metru aukš
linto įspūdžiais ii buvusio k?rsV'?s A- Simutis. Vliko
LietuvISU, Detroite/.^"^isvis ’k" transliavo daug lietuviškos n0 jr vaikai negalėjo grįžti. g|eigė savo stiprias muzikos
pių. Darbas užtruks 12 me tyje jau nematomas, bet jo
muzikos International Night , krantą. Tėvas su jauniau-1 mokyklas, valstybines opetų.
balsas girdėti ir iš 600 metrų
kurį sušaukė Altas. Jo nu- mitįt0 pirmininkas V. Sidzi• ♦ •
programose.
siu sūnumi, pamatę jų nelai- nu, įr simfonijos orkestrus.
aukščio.
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KELEIVIS, SO. BOSTON
Talino. Mums atrodo, kad butų problema. Nuo tada vis

KAIP „PAGERINTOS“

ROMANAI

LABAI JDOMŪS

Taline patrauklesnis yra vi didesniu tempu statomi nau
BAUSMES
suotinis vaizdas, tuo tarpu ji namai ir net ištisi kvarta-!
ATSIMINIMAI
Jurgis Gliaudą, LIEPS
kai Vinius žavi detalėmis. lai. Kiek per metus pastato- '
Talinas daro įspūdį beveik ma naujų butų. iš nieko ne-j Liepos 15-16 diehomis' NOS IR APMAUDO ĄSO
visiškai išlikusio vėlyvųjų galėjau tiksliai patirti. Mies Lietuvoje buvo paskelbti ČIAI, premijuotas romanas, Atsiminimus visuomet įdomu skaityti, todėl siūlome
viduramžių miesto: Vilnius to statybos kombinatas sta dar dar vienejri Maskvoje 304 pusi., kaina $4.00.
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
pasirašyti
„įstatymų
pa

Alė
Rūta,
VIENIŠI
PA

Įsigyti šias mūsų žinomų
atveria vaizdą į žavėtinas to ištisais rajonais namus iš
grindai
“
Šiuo
atveju
—
ka

SAULIAI, romanas, 265 psl. žmonių gyvai parašytas at
siauras gatveles. į dailius didžiulių plokščių. Jis (per
lėjimų,
baudžiamųjų
stovyk

kaina $3.50.
siminimų knygas:
fasadus ir smailiakampius metus pastatąs 3,600 naujų
LIETUVA MIRKSTA
to blaivykloje ir įsitikinsi užkiemius, kur auga šer butų, dažniausiai dviejų lų ir bausmės atlikimo tvar D. Nendrė, AIDAS TARP
VERGIJOS
KRYŽKE
me, j°g girtavimo proble mukšnis ir kur palangėse kambarių. Šalia to mažesne komieji nuostatai.
DANGORAIŽIŲ, romanas, LIŲOSE, Sibiro kankintis
ALKOHOLYJE
ma yra ne mažiau aktuali, jurginas stiebiasi į saulę.
Tuose „pagrinduose“ vis 365 psl., kaina $5.
apimtimi statomi ir kitokie
Stefanijos Rūkienės tremties
prieš 15 metų. Beveik
Vytautas Volertas,
SĄ
namai. Mieste šiuo metu gy kas, kas liečia reikalą, su
Marijonas
Krištopaitis, kaip
rašyta taip smulkmeniškai, MOKSLAS, premijuotas ro atsiminimų atsiminimų I to
vena
340,000
žmonių.
Ma

docentas, nusipelnęs gydyto 18 procentų tos įstaigos
mas, 443 psl.. kaina minkš
Senamiestis
žiausia tiek pat žmonių gy kad „savarankiškoms res manas, 279 psl., kaina $3.50. tais viršeliais $5, kietais $6.
jas, rugpiūčio 17 d. Tiesoj „lankytojų“ yra jaunesni
Aloyzas Baronas, PAVA
Neteisingas yra vieno so vena griūvančiuose namuo publikoms“ nieko daugiau
vėl grąžina skaitytojus prie kaip 25 metų amžiaus žmo
Viktoras Biržiška,
DEL
nės.
Netiūksta
ir
moterų...
nelieka,
kaip
tik
įrašyti
į
vietinio
aprašymo
teigimas,
SARIO LIETUS, 261 psl.,
se. Pagal dabartinį tempą
kovos su alkoholizmu temos.
Šiauliuose
mokinys
U.
giltas
MŪSŲ
SOSTINES,
atsimi

tuos
pagrindus
savo
vardą
ir
esą, tik sovietų valdžia at per metus naujus butus gau
kaina minkštais viršeliais
Kad ir vos puse lūpų, bet
nimai (1920-1922 m.), 312
jau pripažįsta, jog alkoho pradėjo muštynes ir pats žu nešusi į Vilnių urbanistinį na maždaug 15,000 iki 18. paskelbti juos kaip „savo į- $2.59, kietais $3.75.
vo.
R.
girtas
galėjo
ant
ke

statymą
“
Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS psl., kaina minkštais virše
planavimą. Kaip raizgus ir 000 žmonių. Praeis dar daug
lizmas, matyti, nėra tiktai
lio,
ir
jį
penažiavo
automa

Maskvoje
perredaguotie

MAS, 305 psl., kaina $4.00. liais $2.50, kietais—$3.75.
chaotiškas beatrodytų seno-j laiko, kol butų stoka bus pa
„praeities liekana“ ir kad
šina.
Mergina
Z.
girta
Įkrito
ji
kalėjimų
bei
baudžiamų

Viliui* rUkUH/uas; MiV>
jo miesto planas, bet sena- j galinta. O tuomet, greičiaubolševizmas toli gražu neiš-,
KONTRŽVALGYBA LIE
į
duobę
ir
prigėrė.
E.
girtas
jų
stovyklų
nuostatai
neža

uOTAS RYTAS. 166pusl TUVOJE, Jono Budrio at
jame Vilniuje nerasi gatvės j sįai, anksčiau pastatytuosius
naikino sąlygų alkoholizmui i
tarpti, kaip tai buvo — ne-* vairavo motociklą, atsimu ar gatvelės, kur horizonte a-j namus vėl reikės griauti, nes da toj srity jokių apčiuopia Kaina $2.50. Gaunama Ke siminimai, 224 psl., kaina
mų permainų. Tai yra tik leivio administracijoje.
žinia kuo remiantis — žadė šė į pakinkytą vežiman ark akių neužtemdytų kokio jų kokybė menka.
$2.50.
lį.
jį
užmušė
ir
pats
žuvo
“
.
bokšto smailiagalio ar kito
Pirmieji gyvenamieji ra-j smulkmeniškiau ir kiek nuo Jeronimas Ignatonis, LŪ
ta. Sako:
PASKUTINIS POSĖDIS,
Taip paminėjęs, kaip pats kio panašaus pastato silue jonai buvo pastatyti pagal! sekliau išdėstyta jau dabar ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 Juozo Audėno atsiminimai,
„Prisimename prieš 15
Andrius Valuckas, NE
metų vykusį respublikinį sakosi, vos keletą faktų iš tas. Niekur akis nepasimeta kareivinių šablonus, kuriuos tose įstaigose praktikuoja
227 psl., kaina.......... $4.00
moji
tvarka.
Bene
didžiau
MUNO SŪNŪS, romanas iš
pasitarimą Įtovof>prie$, alko neįmanomos išskaičiuoti jų tuštumoje, visur ji randa at paruošė Maskvos planavi
DU MEdlJOAC IR TRYS
holizmą klausimais. Tada daugybės, gydytojas bando ramą. Toks miesto planavi mo biurai, neatsižvelgdami šia „permaina“ tai, kad., suvalkiečių ūkininkų sukili
KRYŽIAI,
kalbėta, jog ši praeities lie kritikuoti kovos su alkoho mas nerėžia akies; jis vei nei klimatinių sąlygų, nei nebėra (įstatyme) priversti mo 1935 m., I tomas, 280 GELEŽINIAI
Antano Šukio atsiminimai iš
kana dar neišnyko, nors so lizmu priemones ir sutinka, kia. tarytum tai būtų pripuo žmonių papročių, taip, kaip nio darbo stovyklų—„konc psl., kaina $3.00.
lagerių
“
’
Jų
vietoje
dabar
Andrius Valuckas,
NE Lietuvos Nepriklausomybės
cialinės alkoholizmo šaknys kad „vien pamokslavimu a- lama, ir kaip tik per tai pasi jie buvo statomi visuose So
Taiybų Sąjungoje galutinai pie alkoholio žalą ši proble reiškia miesto planuotojų vietų Sąjungos užkampiuo-j — „pataisos darbų koloni MUNO SŪNŪS, II tomas, kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
se. Tačiau netrukus Vilniaus j jos“. Kuo jos skiriasi nuo 428 psl, kaina $4.00.
PER GIEDRĄ IR AUD
išrautos... (??? E.)... Apsi ma nebus išspręsta“, tačiau talentas.
anų
garsiųjų
„konclagerių
“
,
Sally
Salminen,
KATRYŽavėtinas
yra
stilių
gau

planuotojai ėmė statyti na-l
dairykime, ar tikrai girtau ir pats baigia pamokslėliu,
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
nuostatai
neparodo.
Apie
NA,
romanas,
laimėjęs
Šve

sumas.
Gotikos,
renesanso
ir
kad
prieš
girtavimą
kovoti
mų
modelius
pagal
savo
sko!
jama mažiau...“
minimų (1909-1918) IV to
Paminėjęs iš nežinia kur svarbu, kad tai kovai reikia baroko stilių elementai nį. Bet tas architektoninis’ tai vaizdžiai parašė į tas dijos literatūros premiją, mas, 272 psl., kaina kietais
ištrauktus duomenis, kiek vadovų, kad reikia išrauti glaudžiasi kartkartėmis vie monotoniškumas, būdingas ’ „kolonijas“ įkištieji rusų ra-J 291 psl., kaina $5.00.
viršeliais .................. $3.75,
spirito išgeriama Amerikoj tą piktžolę,... Bet, jei ją ban nas šalia kito. Ištisos aikš sovietinei gyvenamųjų na- ; šytojai. Nuostatuose tik nu-Į Petr. Tarutis, VILNIAUS
NEPRIKLAUSOMYBES
ir kitur, ir tvirtindamas, kad do rauti medikai, autoin tės sudalytos iš pastatų iš mų statybai, galėjo būti kiek rodyta, kad „kolonijos“, RŪBAS, 495 psl., kaina SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
„mūsų respublika dar nepa spekcija, blaivykla, milicija, įvairių epochų, tačiau jos su sušvelintas tiktai nedaug. kaip ir „konclageriai“, yra minkštais viršeliais $3.15. atsiminimų (1918-1940) V
siekusi tokio lygio“, tuojau prokuratūra, tai prekybinin daro harmoningą visumą. Pradžioje statyta tiktai 5 ketveriopo režimo: bendro kietais viršeliais $3.75,
tomas, 295 psl., kietais vir
pastebi, kad „tai nedidelė kai ją augina, nes jie turi į- Formų ir idėjų gausumas y- aukštų namai. Antroje še-' jo, sustiprintojo, griežtojo ir Jurgis Gliaudą, DELFINO šeliais kaina $3.75.
(ŽENKLE, premijuotas ropaguoda, nes alkoholinių gė-, vykdyti savo planus, kurie ra tai. kuo Vilnius esmėje šiasdešimtųjų metų pusėje ypatingojo.
To paties autoriaus tomas
Dėmesį
į
save
traukia
vie' manas, 234 psl., kaina $2.50
rimų vartojama ne mažiau, i svarbūs valstybės biudžetui. skiriasi nuo Talino.
pirmą kartą tarp penkių
Baranauskas, VI kietais viršeliais $3.75,
o daugiau“ (berods, manyta Prieš tą valstybini reikalą
aukštų blokų buvo Įterpti 9 nas 13-jame nuostatų str., Albinas
aukštų namai. Paskutiniuo įrašytas dėsnis, pagal kurį, j KARKLUPĖNUOSE, pre- minkštais $2.50.
pasakyti, kad vartojimas ne blanksta visi blaivininkų pa
Butų stoka
LIETUVA BUDO, Stepo
mokslavimai...
ju laiku įsprausti keli 12 bent teorijoj, politiniai kali- Į mijuotas romanas, 224 psL,
mažėja, o didėja).
Tačiau
visą
tą
grožį,
kurį
niai
(nuteisti
už
„nusikalti;
kaina
$2.50.
no Kairio atsiminimai. 416
aukštų namai, o netrukus į
„Apsilankykime“, sako,
teikia
Vilnius,
kaip
ir
kitos
mus
prieš
valstybę
“
)
neturi
Kazys
A
lmi
na
UPE
|!
psl.. kaina................... $2.00
(ELTA)
statybos programą numaty
„pavyzdžiui, Vilniaus mies
baltų sostinės, tramdo ap ta įtraukti 18 aukštų namus. būti tose „kolonijose“ laiko-: RYTUS, UPE | ŠIAUREI TAU LIETUVA Stepo
gailėtina būklė, kurioje yra
nu drauge su vadinamaisiais romanas I dalis, 325 psl., 11; no Kairio, 480 Jsl., kaisenamiestis. Vilniuje padė
padugniniais knmmalis- j dalis 302 psl., kiekvienos da- na
<59 00
Širmūnai ir Lazdynai
tis yra dar blogesnė, nekaip
tsi (vagimis, plėšikais. žu-j lies kaina $3-00.
Rygoje ar Taline. Retas na
Šie du nauji rajonai — dikais). Tai būtų svarbi per-1 Alė Rūta, KELIAS į e DIENOJANT, Kipro Biemas, kuriam negrėstų pavo
maina, lyginant su Ježovo- KAIRĘ, premijuotas romą- Iinio» 464 psk’ kaina....S2.00
Širmūnai
ir
Lazdynai
—
iš
jus sugriūti; daug kur vartų
naujų gyvenamųjų na Berijos laikų stovyklomis, nas įš JA V senosios kartos' PENKTIEJI METAI, Kipskliautai ir balkonai, net visų
mų kvartalų, kokius mes lig- kur būdavo praktikuojama lietuvių gyvenimo, 248 psl.,! ro Bielinio, 592 puslapiai,
sienos paramstytos rąstais.
j kaina ...................... $2.00
šiol matėme Sovietų Sąjun- politinius kalinius tyčia ati-; kaina $3.00Tokiuose
griūvančiuose
na

duoti smurtininkų malonėn
Vytauto Volertas, GY-’ ATSIMINIMAI IR MIN„Neue Zuericher Zeitung“ į pėdsako to šiaurės vokiečių muose gyvena tūkstančiai ir gone. atrodo patraukliausi. ar nemalonėn.
VENIMAS
YRA DAILUS, TYS, Kazio Griniaus, I tonuolatinis korespondentas • griežtumo ir užsidarymo, dešimtys tūkstančių žmonių, Jie galėtų užimponuoti ir; Bet kad ir rūpestingai už
Maskvoje liepos mėnesio pa kurie reiškiasi Rygos ir Ta sukimštų siauruose, tamsiuo Vakarų miestuose. Jie su glostytas, nuostatuose tebė romanas iš lietuvių emigran- mas, 300 psl., kaina ...... $2.
242 P81’’
' ATSIMINIMAI IR MINbaigoje lankėsi visų trijų lino tiek miesto vaizde, tiek se butuose. Jų langai nu planuoti plačiu užsimojimu ra Lietuvai buvęs ir likęs
Vytautas Volertas, UPE T*?’
Baltijos valstybių sostinėse jų gyventojų elgsenoje. Vil kreipti į kiemus, kurių ne su didžiuliais žolynų plotais šiurpus dėsnis, kurs numato,
niuje
viešpatauja
pietiškas
tarp
askirų
blokų.
Atrodo,
ir paskelbė laikraštyje savo
visi pasižymi grožiu, užtat
kad nubaustieji „gali būti TEKA VINGIAIS, romanas!11 tomas’ 336 psL kaina *5‘
įspūdžius. Juos persispaus žaismingumas ir gaivališ dažniausiai yra nešvarūs, kad numatyta ir pakanka-' išsiųsti atlikti bausmės į ati
j VYSKUPO P. BŪČIO
dino kanadiškė „Nepriklau kai pasireiškęs gyvenimo dvokia sąšlavomis ir vande mai mokyklinių pastatų.' tinkamas kitos respublikos 332 psl., kaina $3.50.
Vacys
Kavaliūnas.
KALATSIMINIMAI,
I tomas,
soma Lietuva“, ir čia mes džiaugsmas. Kai Lenino ninga kopūstų sriuba ir kur Kaip atrodys komercinės į-! pataisos darbų įstaigas“.
NŲ GIESME, premijuotas 320 psl., kaina $3.50, II tojuos perteikiame savo skai gatve, svarbiausia miesto skamba barniai, kylą iš susi monės, šiuo metu dar sunku
Tos
„kitos
respublikos
į
romanas, 201 psl.. kaina mas 282 psl., kaina $3.50.
arterija, ilgais vasaros va
įsivaizduoti, o iš planų dar:
tytojams :
grūdimo
ir
niūrumo.
Kiekstaigos
“
paprastai
yra
šiau

$2.50.
,;. . ‘ negalima susidaryti pakan-j
SIAUBINGOS DIENOS,
Korespondentas pradėjo karais vaikštinėja iš vieno vienas kitas
pavadinimas
,
®
•rėje
ar
Sibire.
Nors
nuosta
Kazys Plačenis, PULKIM 1944-1950 aietų atsimini
galo
Į
kitą
vyrukai
ir
mer

kelionę nuo Rygos, iš ten
kaip slums“ reikštų tikro- pastatytų
„osta(vtll krautuvių _
— siif.
Self- tuose sakoma, kad į kitas ANT KELIŲ..., romanas iš mai, parašė Juozas Kapanuvyko į Estijos sostinę ir ginos. stebėtojui stojas prieš vės pridengimą.
service krautuvė — daro respublikas kaliniai gali bū kun. Strazdelio gyvenimo,
baigė savo lankymąsi Vil akis ispaniškasis paseo.
Inturisto vadovai neveda malonų įspūdį tiek išore, ti siunčiami tik „išimtinais II laida, 160 psl. kaina $2.00 činskas, 273 pusi. kaina $3.
niuje. Iš Lietuvos korespon
lankytojo — lygiai kaip Ry tiek vidaus įrengimu. Nepa atvejais, siekiant sėkmin Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO GYVENIMO VINGIAIS,
dentas paskelbė ne tik Vil
Toli nuo Maskvos
goje ir Taline — į tokias kankama statybos kokybė. giau pataisyti ir perauklėti SPARNIŲ SOSTAS, premi dr. P. Kalvaitytės-Karvelieniaus mįesto aprašvmą, ant-!
360 psl., kaina .. $3.50.
Miestas
skiriasi nuo gatveles ir kiemus, tuo su- Atsakingos įstaigos pačios nuteistuosius“, bet praktiko juotas romanas iš politinių
rame straipsnyje jis padare
je
siunčiami
beveik
visi
nu

k
liudydami
pamatyti
visą
/migrantų gyvenimo, 268 J KĄ
LAUMES
LEME
išvadas iš kelionės po visas Maskvos kaip visiškai kito eilę įdomių pastatų, kaip nusimano, jog kokybė men teisti daugiau kaip trejiems
niškas pasaulis, čia veikia
jgl., kaina $2.50.
(apie Salomėją Nėrį), Petka. Jos teigia, jog turėję sta
Baltijos valstybes.
antai
renesansinio
stiliaus
metams,
o
kartais
net
ir
pakankamai kavinių, todėl
Juozas Aratikauskas, T1T- • Onelės Orintaitės, 234 pst,
tybą vykdyti taip sparčiai,
Laikraštininkas nurodo, nereikia stovėti eilėse. Krau kiemą Universiteto gatvėje jog kokybė turėjusi nuken trumpesniam laikui nuteisti MAGO UGNIS, premijuotai kaina ....................................... $3.
(E)
kad Baltijos valstybės esan tuvės stengiasi parodyti sa Nr. 4. Matomai, vadovams tėti.
omanas, 205 pusi., kaina
PALIK AŠARAS MASK
duotas
atitinkamas
nurody

čios nuo svetimšalių dar la vo prekę patrauklesne for
>2.60.
Širmūnai, kur jau apgy
VOJE, Barboroj Armoniebiau izoliuotos, nekaip kiti ma. Be abejo, dar toli gražu mas. Betgi pasibaigus vado vendinta 30,000 žmonių, bet
Aloyzas Baronas: LIEP
nės,
253 psl., kaina .... $3.
kraštai Sovietų Sąjungoje. jų negalima lyginti su vaka vautam aprodymui, apsimo kur vis dar toliau statoma,
IA) IR BEDUGNES, preIš Vilniaus, Rygos ir Talino ruose praktikuojamomis vit ka vienam pačiam pasi atrodo dar kiek monotoniš Lazdynuose numatytas vie nijuotas romanas, 279 psl. ’ SIAURUOJU TAKELIU,
miesto ribų korespondentas rinomis, bet, palyginus su vaikščioti ir Apsidairyti. ki. Ten tėra trys modeliai 5 nas modelis 18 aukštų na raina $3,00.
K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
negalėjęs išvažiuoti be In- Maskva, skirtumas yra aki Pats senamiestis toks mažas, aukštų namams, du modeliai mams.
Vytautas Alantas: TARP kaina ................................ $2»
turisto palydovo. Be to, ga vaizdus. Merginos apsiren jog per vieną popietę gali 9 aukštų namams ir vienas
JV1EJŲ
GYVENIMŲ, 462
ATSIMINIMAI
APIE
Butai numatyti nuo vieno
ma
išvaikščioti
visas
gatve

lima naudotis tiktai tam tik gusios žymiai madingiau ir
ĮlUOZĄ LIŪDŽIU, Petrone*
modelis 12 aukštų namams. iki 4 kambarių, be to. virtu >usl., kaina $4.60.
rais keliais, vedančiais iš elegantiškiau, nekaip mer les ir apsižvalgyti kiekvie Monotoniškumo siekiama iš vė, vonia ir WC. Dauguma Juozas Švaistas: Ž1OB i lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
miesto.
ginos Maskvoje ar Lenin name kieme. Sakoma, jog vengti, naudojant dvi ar yra dviejų kambarių butai. RIAI PLAUKIA, romanas kaina ...................................... $1.
Vilniaus aprašymas skam grade. Drabužių pasiūla čia senamiesčio gyventojai bū daugiau medžiagų išvirši Naudingo gyvenamojo plo iš knygnešio kun. M. Sida Į NEPRIKLAUSOMĄ LIEba taip:
nėra didesnė nekaip ten. bet sią ilgainiui iškeldinti į nau nėms sienoms, o balkonai, to (be virtuvės, vonios ir SS?!®™ g^emmo, 233 psl.,: pUVĄ ATSTATANT, Ra
„Tuo tarpu kai Rygą ir čia sugebama dailiau pa jus rajonus. Tuomet vertin jeigu jie yra, apdengiami WC) lieka vieno kambario kaina $2.60.
polo Skipičio, 440 puslapių,
Taliną apipavidalino azi- naudoti tai, kas gaunama. gesnės senamiesčio gatvės įvairių spalvų skarda. Laz butams 17.1 kvadratinių Aloyzas baronas: VlENl Į kaina ...................................... $6.
atiškoji dvasia, Vilnius. Lie Čia matvti daugiau drabu būsiančios atremontuotos, o dynams. kurie tik neseniai metrų, 2 kambarių butams SI MEDŽIAI, 117 psl. kai
NEPRIKLAUSOMA LIEdėti statvti nubraižyta — 31 m., 3 kambarių butam na $ 1,60.
tuvos sostinė, kvėpuoja ka žių. pasiūtų pagal užsaky namai paversti mažais muzieiais ir turistams skirto- 15 įvairių X.
talikišką ir lenkišką orą. mą, nes nesimato kiekvie ziejais
modelių penkių — 45 ir 4 kambarių butams Pranas Naujokaitis: U- TUVA, R. Skipičio atsimi
mis
krautuvėmis.
Likusieji
Nors ir Vilniuje senamies name žingsnyje tie patys
aukštų gyvenamiems na 59.5 m. Stebėtinu būdu visi PELIAI NEGRĮŽTA j nimų II tomas, 476 psl., kai
tis, kaip ir abiejose, šiaurė drabužiai. Laikraščių kios namai būsią nugriauti ir pa mams. Tad galima tikėtis, butai (išskyrus kaikuriuos KALNUS, 509 pusi., kaina na $7.00.
DANGUS DEPESYSE,—
je esančiose, Baltijos sosti kuose madų žurnalai išsta keisti naujais pastatais.
kad tas rajonas nebedarys butus 12 aukštų namuose) $6.00.
nėse, statytas pagal gotikos tyti regimoje vietoje.
NUŽUDY- 1918-1919 m. išgyvenimai,
tokio monotoniško įspūdžio. turi. nepaisant buto tlidu- MINDAUGO
Nauji rajonai
vedamąją minti, bet mies Turistai kiekvieną kartą,
MAS,
Juozo
Kralikausko
' parašė Juozą* Švaistas, 325
9 ir 12 aukštų namams nau mo, tokio pat ploto virtuvę
to rūbas yra aiškiai baroki diskutuoja, katras senamies- j Tikrai prieš maždaug 10 dojami tie patys modeliai, (6.5), vonią (2.12 kv. m.)
premijuotas romanas, 246 psl., kaina minkštais viršg»
nis Vilniui* nesijaučia nė tis vra dailesni®: Arilnian< ar metų Vilniuje susirūpinta kaip ir širmfinuose. Be to. ir VVC (1 05 kv. m.) ,
Ibis $2.50,
$3.75,
psl., kain3 $3.
50 kietais $3.

Iš pavergtos Lietuvos

(spūdžiai iš Baltijos valstybių
sostinių

4

LETV1S, sa BOSTON

Nr. 40, 1969 m. spalio 1 d.

Pasikalbėjimas C
Maikio sn Tėvui

Jūsų pagerintasis socialinis
draudimas

Mieli „Keleivio"
skaitytojai!

(Straipsnis, gautas iš Socialinio draudimo įstaigos

Jau metų metai skelbiam,
kad, keisdami adresus, pra
neštumėte ir senąjį adresą,
bet iki šiol dar nevisi paiso
I mūsų prašymo. Neturėdami
! seno adreso, visada rizikuo| jam pakeisti ne to, kuris pra
šo,, nes visada gali būti
berdrapavardžių. Tokiu at
veju tenka klausti raštu se
nojo adreso, kas vėl gaišina
laiką ir didina išlaidas.

Bostono skyriaus pareigūno Michaelio Modicos)

J

Tęsinys
Jūsų ligoninės draudimas
teikia daugiau apmokamų
ligoninės dienų.

Vadinasi, reikia nepavėluoti
užsiregistruoti,
(PASTABA: Jeigu jūs tu-

Nuo 1968 metų sausio 1 rite medicare medicininio
dienos prie ligoninės draudi- draudimo dalį, jums nieko
mo išmokų pridėta dar „at- nereikia daryti. Ji galios ir
sarga ligi gyvos galvos“ — toliau).
60 papildomų apmokamų
Pagal 1967 metų papildydienų (kurių bėgyje jūsų li-Į mus, asmuo gali bet kuriuo
goninės draudimas padengs metu pareikšti norą atsisaviską, išskyrus 20 dol. į die- kvti medicininio draudimo,
ną už patarnavimus, padeng-i Tada jo padengimas bus nutus šios medicare dalies), trauktas, baigiantis sekanJūs galite jomis pasinaudoti, čiam kalendorinių metų ketkurios jums priklauso kiek-1 virčiui (išskyrus atvejus, kavienos ligos atveju.
j da prašymai nutraukti ligi
Priešingai, negu 90 dienų, i balandžio 1 dienos ar ankskurios atnaujinamos, pasi- čiau. Jie įsigalios tą dieną),
keitus kuriai ligai, šios pa-! Tačiau, kas galvoja atsisapildomos 60 dienų nebegrą- kyti savo medicininio draužinamos.
Į dimo. turėtų būti tikras, kad
jisai turi ar gali gauti reikiaDabar medicininis drau
mą apsaugą. Jis taip pat turi
dimas gali pagelbėti išsinuo
atsiminti,.........
kad laikotarpis,
moti ar įsigyti tam tikrų me-< ,
diciniikiibūtinų

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
STASYS

MICHELSONAS

daiktų? kuno metu Jls vel «ah uzsl

kaip vežiojamos kėdės, lo
vo* ir kt

Išmokos už įsigytus daik
tus bus teikiamos tokiomis
pat sumomis, kokių reiktų,
jei daiktas būtų išnuomotas,
ir bus tęsiamos tol, kol daik
tas mediciniškai būtinas ar
ba kol jo kaina išmokėta.
Gausūs sveikatos draudi
mo pagerinimai, padaryti
1967 metų papildymų keliu,
pilnai išdėstyti naujame Me
dicare vadove, -kuris išsiun
tinėtas 1968 metų pavasarį
visiems, kas tą draudimą tu
ri.

registruoti šiam medicinos
draudimui, yra ribotas.
Jeigu metų ar daugiau bė
gyje jis turi teisę, bet nesiregistruoja, jam teks mokėti
kiekvieną mėnesį daugiau,
kai iš naujo registruosis.

Tai Argenūnos Rosario mieste deganti įmonė, kurią pa
degė streikuojantieji darbininkai. Per generalinį streiką
ir riaušes buvo sudegintos keturios geležinkelio stotys,
trys Įmonės ir daugybė vagonų, autobusų ir privatinių
automobilių. Kariuomenė perėmė miesto valdymą ir šių
riaušių malšinimą.

Dalis skaitytojų iš viso
nepraneša mums pakeisto
adreso. Tada dažniausiai
mums patarnauja paštas,
bet už tai ima iš mūsų po 10
centų už kiekvieną tokį pra
nešimą. Tokių pašto laiškų
gaunam vidutiniškai po du
kasdien, kas sudaro 1 dol.
išlaidų per savaitę, arba 52
dol. per metus. Taigi 10 pre
numeratorių mokesčio.

Bet visų labiausiai mus
vargina paraginimai sumo
kėti prenumeratą. Tokių pa
raginimų vidutiniškai išsiun
čiame apie 50 kas savaitė,
j kurie kaštuoja 3 dolerius
vien pašto ženklam. PridėImkifoir cldltvlntpl > vokus popierių, neakaiIU11UIC II dndllj&lic; tant darbo, susidaro kiti 3
LIETUVIU LITERATO- ?Ol>

312 d°L

— Kas bus. Maiki, kad. toks Samsonas, ką liūtą nu
RA ąVFTIIR
n«1 Tnt tU8» kune PrarWa net 62 8,1
jau šalta darosi?
tvėręs už karčių perplėšė
RA SVETUR, 697 psl. Joje
metinių prenumera—Bus dar šalčiau, tėve. pusiau. Kitoj vietoj jis asilo
,8??
?P*e P* torių mokestį. O Keleivio
Ateis ir sniegas.
žandikauliu išmušė visą
ezlJD JS'. ^b y" a?,e r01”.8" prenumerata ir taip jau laMokestis už
ną. R.Šilbajons apie novelę, L • j j
r
— Žinau, žinau. Vot, jei priešo vaiską. Nu, tai ką da
medicininį
S. Santvaras apie dramaturpK*
gu tu turėtum armobilą. tai bar pasakysi, a?
d raudimą
galėtume į Floridą išvažiuot.
— Pasakysiu, kad ir Samgiją, V. Kulbokas apie kriti-( §įa prOga tenka pastebėŽmonės sako, kad tenai nė- sonas, ir kiti „stebuklai“ yra
ką, J. Girnius meta zvilgs- ti, kad dažniausiai raginami
Jei esate užsiregistravę;
ra žiemos, kaip rojuje
medicare medicinos draudi-į
sugalvotos žmonių pasakos.
nj j visą tą liteiatiu-ą apla- tie patys skaitytojai kiekviemai ir šio kūrybos laikotar. nais metai RitJ net
du
— Žiemos nėra, bet vis Tai ne faktai, tėve.
mo daliai ir jūs gaunate mė- į
tiek ne rojus.
pio problemas C. Gncap- Rartus Atrodo> ne8unku
— Bet jeigu jau būtų su
nesine* socialinio draudimo;
— Nu, tai kur galėtų būt galvotos, tai būtų melagys
cius duoda kleistų knygų tų gavus pirmą paraginimą
išmokas ar geležinkeliečių į
geriau?
tė, ar ne?
pensiją, arba valdžios tarny-;
^UUUSAUGIUS, 284
— Žinai, tėve, kad tokios
—Nekalta melagystė,
bos pensiją, iš jūsų čekių bus i
Registracija
dideli puslapiai, šio įžymaus,
vietos nėra, kur žmogui bū tėve. Ji nekalta, nes skriau
išskaitytas vienas doleris j
. ..
„
. dailininko paveikslai ir A.| _ §jajp Br taip, visos išlaitų gerai.
dos niekam nepadaro. Gali
viršaus, pradedant 1968 m.1
medicininiam
e»bejas
emen
ayn»wa
Kurausko bei T. Valiaus dos yra bergždžios ir niekam
— Ar tai tu rokuoji, kad būt ir ne melagystė, tik klai
balandžio 1 d., nes balandy
draudimui
senato
Teis,,
Kom.teo
sesijoje,!straipsniai
puošniausia kny- nenauding08,
mes vieni
taip bus visada?
dingas įsitikinimas. Seni
je medicinos draudimo mo- į
kur
sprendžiamas
jo
paskyrimo
— Kas bus ateity, to nie žmonės tokių įsitikinimų tu
Asmenys, ligi 1968 metų kęsti* padidėjo nuo 3 dol.' į JAV aukščiausiąjį teismą ga, kaina $17.50.
be skaitytojų pagalbos ne
Ketvirtoji pradalgė, Ni
kas nežino, tėve.
ri daug.
sulaukę 65 metų amžiaus ar iki 4 dol. mėnesiui.
sugebam ir nesugebėsim jų
— Bet gal sugrįš seni lai
— Kodėl tik seni? Ar jau vyresni, kurie neturėjo me Vyriausybė ir toliau mo-' klausimas. Už jo — šen. Strom dos išleistas literatūros met bent kiek sumažinti. Todėl
Thurmond (R. iš S.C.).
raštis, kuriame rašo 21 as didžiausias mūsų prašymas:
kai. Maiki. Juk knygose yra ni nepameluoja?
dicininio draudimo, privalė kės tokį pat mokestį, todėl
muo. Kietais viršeliais kai
parašyta, kad istorija karto — Aš kalbu apie klaidin jo užsiregistruoti ligi 1968 draudimas ir toliau bus verna
$3.75, minkštais $3.15.
jasi.
gus senų žmonių įsitikini metų balandžio 1 dienos. Jei tas dvigubai tiek, kiek jūs
1. Keičiant adresus, pra
Chicagos istorija, parašė nešti ir senąjį adresą;
— Tai kas būtų, jeigu jie mus, tėve. Senam žmogui jie iki tos dienos neužsire- Į už jį mokate,
Aleksas Ambrozė, 664 psl..
sugrįžtų?
dažnai skauda kaulai, ka gistravo, turėjo laukti 1969
Kiekvienas, kas gauna
gausiai iliustruota, kai
— Gal būtų geriau gyven muoja reumatizmas, jarr. metų pirmųjų trijų mėnesių, grynais socialinio draudimo
2. Pakeitus adresą, prana kietais viršeliais $10•j nešti jį ne tik paštui, bet ir
ti, Maiki. Gal nebūtų ir to kenkia kaikurie valgiai, jo kada buvo kita tokia pat išmokas, be abejo, yra laiminkštais — $8.
kių šaltų žiemų. Juk seniau akys neprimato, ausys nela proga įstoti. Tokia pat tvar- mėjęs žymiai didesnį pakėmums, ir
BALADĖS, šitoj
labai
tokių nebūdavo. Amerikos bai girdi, vaikai jo neklau Ra ir sulaukusiems 65 metų limą, negu 1 doleris, kuriuo
gražiai išleistoj, gausiai iindijonai gyveno nuogi ir so. vienu žodžiu, jo gyveni iki 1969 b., 1970 m. ir t.t. ' padidinamas mokestis.
3. Mokėti prenumeratą,
Muštruotoj knygoj yra sep nelaukiant raginimų. Ge
buvo satisfait.
mas nemalonus. Seniau jis
tynios Maironio baladės. Tai riausia mokėti kiekvienais
— Bet nedaug jų buvo. tė tokių bėdų neturėjo. Todėl
knyga, labai tinkama dova metais vis tuo pačiu laiku.
ve. Išmirdavo pirma laiko, jis galvoja, kad seniau pa
noms. Kaina............... $6.00
nes apšildomų namų netu saulis buvo geresnis. Daba:
Laukiame Jūsų paramos.
BAISUSIS BIRŽELIS. Si
rėjo. Neturėjo ir maisto pa tik vieni vargai. Seniau nei
kankamai, mirdavo nuo ba ir oras būdavo geresnis. Be? kitą torielką raugintų silkių jie ne tiktai darbo netekda- Vokiečiu kataliku vyskupas Mat- toje 238 psl. knygoje yra <■
Keteirio administracija
do ir ligų. Atvykę čion pir tai yra klaidingas įsitikini arba raugintų kiaulės kojų. vo. bet būdavo areštuojami thias Defregger, kuris II-jo pa-; dramos: Baisusis Birželis
mieji europiečiai įsirausda mas, tėve. Tiesa, kad šian Už nikelį, Maiki, aš gaudai ir šaudomi. O tėvas norėtum saulinio karo metu, tarnauda- arpinė ir Šiaurės pašvaistė
vo į žemę, kai ateidavo žie dien ne viskas gera. bet pra vau first klas pietus. Ir pus-' tuos laikus grąžinti, nes są mas kapitono laipsny naci, ar Parašė Pranas Naumiestii
lyčiai tik 5 centus tekaštuo-1 liūnuose alaus stiklai tada mijoje. įvykdė įsakymą sušau kis. Kaina..................$3 5l
mos šalčiai, ir vistiek daugu eity buvo daug blogiau.
LIETUVOS
ISTORIJA
mas jų išmirdavo. O kodėl
— Maik, aš ant šito punk davo. Už nikelį duodavo du’ buvo didesni. Saliūnai duo- dyti 17 civili, italu. Vakar, Vo
jie čion važiavo? Geresnio to negaliu su tavim sutikti. didelius donacus ir kavos.1 davo ir užkandžių, bet šian- kietijos vyriausybės organai tą Vl-ji laida, parašė dr. Van
Daugirdaitė-Sruogienė
gyvenimo ieškojo, nes ana Aš tau išvirozysiu, kodėl. Vot, Maiki, kokie seniau bu-! dien tokių užkandžių gal reikalą pradėjo pakartotinai ty-i
pus vandenyno buvo sunku! Kai aš atvažiavau Ameri vo laikai. Nikelis buvo dide- jau niekas nevalgytų, tėve. rinėti. šiuo metu vyskupas yra i 414 psl., daug paveikslų, ke
gyventi. Taigi tėvas klysti, kon, tai turėjau 10 rublių. iis ponas. O ko jis vertas da-! Žmonės pavalgo geriau na- suspenduotas, bet jis Muenche- H žemėlapiai, tvirtai įrišta
Knyga ne tik geras vadovė
manydamas, kad seni laikai Kaslegarnėj juos atėmė iš bar? Maiki, jeigu tu galė mie ir restoranuose. Bet tai ne eina vikaro pareigas.
ne
viskas.
Anais
laikais
pa

lis mokiniams, bet ją su Įdo MEŠKIUKAS RUDNOSIUbuvo geresni.
manęs ir davė 5 dolerius. tum tuos laikus man sugrą
mumu skaitys ir suaugusieji KAS, eiliuota pasaka, para
— Bet seni žmonės, Mai Nu, kaip tu rokuoji. kaip il žinti, aš tave paglostyčiau. senę darbininkai būdavo at
šė Vytė Nemunėlis, labai
— Kad ir pabučiuotum, leidžiami iš darbo, ir nie Pranešimas apie Kaina ••••«.». • • • • • • • •••••• $6
ki, tiki, kad seniau buvo ge gai šiandien žmogus galėtų
gražiai V. S. StanČikaitėa
13 SUTEMŲ I AUŠRĄ.
riau. Vyrai buvo daug drū- už tuos pinigus gyventi? tėve, aš tų laikų negrąžin kam nerūpėjo, iš ko jie se
medicare:
natvėje gyvens. Šiandien gi pirmieji pusantrų parašė prof. dr. Antanas iliustruota, trečioji laida,
tesni, galėdavo daugiau iš- Negautum ruimo vieną nak čiau.
valstybė moka
P. Ramūnas, 453 psl., kai pasaka ir Lietuvoj turėju
— Vot. kad pasakė, tai tokiems
gerti ir ilgiau gyveno. Ma-j tį pergulėti. O aš dvi savaimetų
si didelį pasisekimą. Kny
na $6.00.
no tėvas, atsimenu, dažnai! tęs išgyvenau. Tai ve, Mai- jau pasakė... O kodėl gi tu! pensiją. Nora ji nedidelė,
Ligoninės draudimas
gos kaina.............. $3.00.
PEILIO ASMENYS, Jur
pasakodavo, kad. dar pie- ki, kur tu turi misteiką, sa- nenorėtum ju grąžinti? Juk! vis dėlto pragyventi galima.
Pirmųjų pusantrų savo gis Jankus, 3 veiksmų drameniu būdamas, jis kaivę * kydamas, kad pirma buvo !tu dabartinio parėtko nemy- Visa tai buvo laimėta per il
BALTASIS STUMBRAS,
gų metų kovą, todėl ne pra veikimo metų bėgyje medi-' ma, 261 psl.. kaina $4.00
lli.
užsiversdavo ant nugaros ir • blogiau.
Nardžio pulkas,
Balės premijuota apysaka, pa
— Dabartinė santvarka eities ieškokim, tėve, bet ei Į care padengė 7.6 milionus į
parsinešdavo namo. O tu,
_ o kiek tėvas tada užrašė Gintarė Ivaškienė,
Maiki, ar paneštum karvę? dirbdavai, kai darbo gavai? nėra tobula, tėve, vis dėlto kim kovos keliu toliau i at- I ligonines paguldytų pacion- Vaivorykštės, kaina $2.
»tų. apie 400,000 įrašytųjų į į Rene Rasa, MEILĖ TRI- 133 psl., kaina $3.60.
— Well. uždirbdavau ne-1 ji geresnė, negu buvusi prieš'eitį
— Ar žinai, tėve, kodėl
seni žmonės mėgsta tokias daug, ale daug ir nereikėjoj 60 metų. Šiandien darbinin- — Maiki, as, kad ir nela ilgalaikės globos institucijas KAMPY, 219 psl. kaina $3.- MURKLYS, A. Giedriaus
pasakas pinti?
! galiūne stiklas alaus buvo į kai gali atvirai organizuo- bai gramotnas, vistiek lai- ir sveikatos aprūpinimą na-į ŽVILGSNIS į PRAEITI, apysaka, 130 psl. kai
— Maiki, aš nemislinu, 5 centai. Ir koks stiklas,į tis į unijas ir gali streikuoti, kausi šventraščio mokslo: muose 350,000 atvejų. Su- K- Žuko, 476 psl., kai- na • • ••♦••••• • • • • •••••••• $1.80.
kad tai pasakos. Taip galėjo Maiki! Abiem rankom rei-s gali reikalauti geresnių dar-Į kaip buvo nuo pradžios, taip , mokėtos ligoninės draudimo na .................................. $5
GINTARO TAKAIS, J. Nabūti iš tikrųjų. Juk tu ga) kėjo kelti! Ir už tą nikelį bo sąlygų, ir niekas jų už tai, bus visados, per amžių am išmokos siekė apie 4.3 mili
jardus dolerių.
rūnės eilėraščiai, daug iliua*
skaitai šventą raštą, tai turė saliūnininkas pristumdavo ’ iš darbo neišvaro; o prieš į zius ir Amen.
'
(Bus
daugiau)
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
tum žinoti, kad seniau buvo ( prie tavęs pripiaustyto sūrio,, 60 metų už tokius dalykus

Knygos
jaunimui
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Puslapis įeitai

Patarčiau arčiau ištirti są
lygas, kuriose gyvena Tams
tų anūkė. Reikia objekty
vesnio “ištyrimo“, negu kaiAdvokatė dr. M. šveikauakieaž sutiko atsa- j mynų paskalos. Jei pasirokyli j Kelaivia aAaityteją ktoasiama labas Į dytų,
kad mergaitė tikrai
rsikabia. TU kbusūaai turi bėli bendro nukenčia, gyvendama da
informacinio pobodžio. Kbuaūna ir st- bartinėse sąlygose, — tada,
Tamstų
oakymuM op»uodiiwūno žinote okyriojo neturiu abejonės.
PETRONĖLE OR1NTAITŽ
advokatas
kreipsis
į
teismą
Laiške reikia pažimėti, kad etate Keleivio
ir prieš tai bus surinkęs už
skaityto jan.
tenkamai
davinių modifika
•tęsti
cijos bylai laimėti.
Beje, Tamstų buvusiai
mai čiai apsivedus, sūnus tu
Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Lear,
rėtų jai mokėti vien tik už
to operative Banį
Aktorius Tūly Tim. jau siekięs 40 metu amžiaus, bet sa*
mergaitės išlaikymą (child
Grįždama iš Baltimorės pakeliui sustojau X mieste
1864 Centro Street
support),
o ne už jos pačios
dar tiktai šešiolikametis, su savo suža*
lyje — norėjosi pasimatyti su viena pustėte, kuri dar prieš
•tm
išlaikymą (alimony). nes
Virki Budinger, 17 metę amžiaus, New Jersey
I-mąjį karą iš mūsų Liepalotų buvo Amerikon atkeliavusi
jos
antrasis vyras turi parei
valstijos parodoje ir mugėje Trentone.
ir be pertraukos čia. kasyklų papėdėje, tupėjo, tur būt,
Klausima*
svarbiausia — tas antrasis gą ją išlaikyti, o ne Tamstų
jau ir mirtelės belaukdama.
j marčios vyras yra girtuoklis, sūnus.
Vis skaitau laikraščiuose, ir kaimynai mums pasakoja,
šnektelėjova apie šį apie tą. daugiausia apie senus
kaip vaikai apsiveda prieš kad jis, atėjęs girtas, muša
liepalotiškius, su kuriais ji kadaise linus mynė ar veselijo
savo tėvų valią ir kaip jie ne tik savo žmoną, bet ir
Henrikas Radauskas
se šoko.
nelaimingai po to gyvena, uiūsų anūkėlę, širdį skauda
Skaitytojui
Gal kiti žmonės mano, kadi dėl vargšės mūsų mergaitės,
Pirmąkart (o gal ir paskutinį) matantis, mudviem tos
Massachusetts valstijoje
taip tik laikraščiuose rašoSužinoję apie tuos visus
RUDENS VEIDAS
šnekos tuoj ir išsisėmė. Aš jos amžiaus žmonelių maža bema, bet kad taip iš tikrųjų ( skandalus, mes patarėme sū
pažinojau, o jaunieji — antroji, trečioji karta — jos jau
! nera. Bet mes, kurie tokias
Nėra jokio reikalo irašyAš
mačiau
šiandien
veidą
rudens,
nui susisiekti su advokatu.
nebedomino.
nelaimes išgyvename, tiki Jis taip ir padarė, bet advo šyti vykdytojo pavardę į
Liūdną veidą tarp lekiančių lapų.
Pasidairiusi pro langą į apiblukusius miestelio sto
me ir žinome, kad čia gryna katas štai ką pasakė: girdi, Tamstos banko knygutę.
Gilumoj geležinio vandens
teisybė.
gus, tarp kitko paklausiau — ar nėra čia tų dabartinių
galima kreiptis teisman ir Tamstai mirus, vykdytojas
Jam nuo ašarų aky* sušlapo.
Mūsų sūnus apsivedė ita- prašyti, kad teismas pakeis bus oficialiai paskirtas ati
naujakurių, tremtiniais arba dypukais vadinamų, koks
lijonę (italų kilmės moterį). tų savo ankstyvesnį nutari tinkamo teismo, ir jis tada
apsigyvenęs?
Gilumoj, kur be galo tylu,
Mes priešinomės, kiek ga- mą. Bet iš to nieko neišeisią, galės
m
. išimti
, , tiek
...pinigų
... iš
šitas
liūdintis
veidas
gulėjo,
Mano pustetė buvo čia senas kelmas ir visą vietos
jėjome. Ir geruoju prašėme, n« teismas tai padarytų tikį Tamstos banko kiek reikes.
Negirdėjo
lėtų
spragilų
atveju, jei
jei mergaitės
mergaitės įj Te2j?.n!ent? Pilnai užtenka.
lietuviją pažinojo iki pat panagių.
net verkdami, ir grasinime tuo atveju,
Nepavargstančio, aklo kūlėjo.
nė cento jam nepalikti mi motina būtų prasta ir su 1 Del kontroles nieko nega— Lyg ir nėra, — pratarė ji pagalvodama. — A, pa
rus. — bet niekas nepadėjo. mergaite prastai apsieitų. liu Tamstai pasakyti. Jeigu
lauk, ugi rods yra vienas toks... Jam lyg kas negerai, li
Abejingi, laimingi lašai!
Mums ir patiems širdį skau Advokato nuomone, mergai Tamstos šeima yra Lietuvoj,
gonis ar šiaip sumišėlis — aš nežinau...
Visas oras nuo lapų geltonas.
dėjo, ir prieš kitus gėdino- tės motina negali būti atsa testamentas turėjo būti ati
Tu kaip orkestrą lietų prašai,
mės, kad mūsų vaikas, nors kinga dėl savo antrojo vyro tinkamai surašytas. Tokiais
— Serga? — susirūpinau savo dypukiško luomo žmo
ir lietuvišką mokyklą lankė, elgesio. Advokatas mums atvejais geriausia sudaryti
Kad jis lietųsi tirpstančiais tonais.
gum. — Reiktų aplankyti, gal pagalbos reikalingas?
ir buvo tautinių šokių gru pakartotinai aiškino, kai vadinamąjį "trast“ ir taipopės dalyvis, o kai priėjo lai mes kitą kartą buvome nuė- ? įrodyti, kad Tamsta reiVisada, visada, visada,
— Ne, neserga jis, — kažkaip nesmagiai numykė se
-g™rant?"
kas ir noras vesti, nebegalė ję su sūnumi pas jį, kad mes \a auį’- ^aJ
Kad lietus niekuomet nepraeitų.
nutė. — Dirba tam didžiajam viešbuty, anakur matyt sto
jo rasti sau tinkamos savųjų Uk išmesime savo pinigus, "a! ,<a«reties). Jei Tamsta
Kad stovėtų šita valanda,
gas... Už sargą, rodos... Gali paėjėt...
jei nutarsime kreiptis teis- u" didesnę sumą santaupų,
tarpe.
Tartum marmuro deivė balta,
Mūsų neklausęs ir su mu man, nes nieko nelaimės™. teda apsimoka turėti rantą
Greit suradau tą — pamišėlį ar ligonį — viešbučio
Tarp užmiegančių, giedančių fleitų.
garantonų. kaip pavyzdžiui,
mis susipykęs, apsivedė.
•
/
kieme tvorelę betaisantį.
Į
Nutarėme
kreiptis
pas
_ draudimo kompaniją.
Mums širdį skaudėjo, ir ant
Ai
nepažįstu
Tamstos
Pasisakėva pavardes, iš kur kilę. kurioj Vokietijos (Iš Henriko Radausko poezijos rinkinio “Eilėraščiai“) vaiko pvkome, bet užmiršti Tamstą ir paklausti, kas
mums
daryti.
Ar
Tamsta
pavykdytojo
ir
negaliu
konkrestovykloj dyką duonelę valgę. Bet jis buvo nekalbus, lyg
jo negalėjome. Kai po me
kažką giliai įsigalvojęs.
tų jiems gimė dukrelė ir sū tartum paimti kitą advoka- čiai apie jį pasisakyti,
I
tą ir ar mums pasakytum,'
nus, mums paskambinęs,
— Tai ką, vienišas esi, nuobodžiauji čia, tokiam at
ar būtų vilties atgauti mer
Skaitytojui
mums apie tai pranešė ir
kampiam miesteliūkšty?
liu. truputi maltu juodųjų pi prašė jam atleisti dėl mer gaitę, jei mes patys kreiptuJEIGU TAI ŽINOTE,
New Yorko valstijoje
pini ir tam tikra kieki su- gytės labo, mūsų širdis su mėmės į teismą?
Aš
nedirbu,
sėdžiu
namie.
’
— O ne, aš ne vienišas, — lyg kažkokiu pralinksmėji- į
NESKAITYKiTE
grūstu džiūvėsių arba miltų. minkštėjo, ir mes nuėjome
Kol gyvas, kiekvienas tesmu atsiliepė jis, ir jo akys karštligiškai sublizgo. — Mes— ir man būtų labai malonu
pas juos ir, nors su skaudan auginti anūkę ir ją prižiū- tatorius gali pakeisti savo
Daržoves
reikia
piaustyti
keturi broliai ir dvi seserys. Aš pats — paliai vyriausiąjį—
čia širdim, bet susitaikėme.
’-ėti. Sūnus gyvena pas mus testamentą. Dėl Tamstos naJurgį- O kaip mes sutinkam, broliai ir seserys — visi kaip jau nuplautas, nes vitami VIEŠA PADĖKA MANO
Iš
karto
viskas
atrodė
ge

nas
C
lengvai
tirpsta
vande

;r turi gera darbą. Jis vis te- mu Kaune pardavimo ir dėl
litanijoj... Birutėlę, jauniausiąją, labiausiai mylim...
,
GIMINĖM IR DRAUGAM rai. Tačiau po kelių metų bemoka pinigus savo buvu-( Vilniaus teismo suteiktų
nyje.
* ♦ ♦
sūnus su marčia pradėjo ne šiai žmonai.
— Ar visi čia Amerikoj esat? — negudriai klustelė- ,
skvrybų: tie reikalai yra
Nuoširdžiai
dėkoju
savo
besutikti.
Ji
nemokėjo
nei
jau.
tvarkomi pagal sovietų įsta
Salotos skanios, kai jos
dukrelei
ir
žentui,
kurie
ma

namų
žiūrėti,
nei
vaiku
pa
tymus, ir. jei Tamsta turi no
— Ne, ne Amerikoj... Lietuvoj mes visi — tėviškėj...! šviežios ir kietos. Reikia ge ne vaišingai priėmė ir paly sirūpinti. Šiaip mergaitę my Illinois valstija.
ro,
gali kreiptis į ju įstaigas
rai išplauti salotų lapelius,
Netoliese Šešupės...
| trumpai palaikyti vandeny, dėjo i New Yorką pas sesu- lėjo, gražiai rengė, kai iš narūpimais klausimais.
tę
Petronėlę
ir
seselę
vie-i
nių
išvesdavo,
bet
namuose
Atsakau Tamstai
per
Aš krūptelėjau. Taigi, Lietuvoje... Mūsų visų mintys; įpylus į jį pusės citrinos sul
nuole
Eucharistą,
o
taip
pat
viskas atrodė, kaip tvarte.
laikrašti, nes jokiu patari
čių arba šaukštą acto ir po
ir širdys — ten, savųjų gūštoj.
didelis
ačiū
sūnėnui
Albinui
Nešvaru
ir
netvarkinga.
Be
mu asmeniškais laiškais aš
to piaustyti.
Hartmanui, turėjusiam lai to, ji vis išlėkdavo pas drau
• * »
— O kaip šičia darbas sekasi, nesunku? — panorėjau
Tokiais atvejais teismas neteikiu.
ko
mane
globoti
ir
vaišinti.
ges
būk
tai
kavos
gerti
ir
pakeisti šneką.
remiasi
vienu akstinu (criNuplautas salotas galima
Šia
proga
suvažiavo
visi
ma

mergaitę palikdavo valan terion): kas yra reikalinga
— Koks gi čia darbas, — atsiduso žmogus. — šiuo ’ palaikyti pasūdytame van no giminės. Nancy ir Ronald
dai
ir kitai. Sūnus sulyso ir vaiko gerbūviui (welfare)?
denyje.
Tabler. ir rusuose man gra išblyško. Nebe tas vaikas Jei teismas, išklausęs abi
metu aamie — kviečius vežam, sėklos kūlimo talkos dūz
• * *
gia... |taip smagu, kai birbia kulmašinė. pėdai laksto, aJis vis dažniau pradėjo pas puses, prieitų išvados, kad
Vitaminai bulvėse išliks, žų priėmimą.
kuotai sminga į žandus, o grūdas kaip auksas pilasi... jeigu jas virsite arba kepsi
Taip pat dėkoju Anitai >mus lankytis, iš darbo atei Tamstų anūkės gerbūvis rei
Ar buvo visuotinis tvanas,
Šiaudų kūgiai ties kluonu — iš tolo kvepia sveiku dagos te neluptas.
Lynch, kuri nuvežė mane į davo pietų, nes ji jam pietų kalauja, kad ji būtų atiduo
♦
*
*
64
psl., kaina 25 centai.
derlium... Rodos, kaip giesmėj žmogus — darbu Dievą
Conneeticut valstiją pas sir- nebegamino. Liepė pačiam dama ne motinos, o tėvo
Materialistiška* istorijos
Kad bulvės netrūkinėtų, j guliuojančius Krauchelius, pasigaminti. Trumpai ir blo oriežiūron (custodv) ir glogarbini...
supratimas,
80 psl., kaina
bon, — teismas neturėtų jo
prieš kepant jas orkaitėje mane maloniai ir vaišingai gai : jie nutarė skirtis.
— Ar daug uždirbi šitam viešbuty? — aš vėl įterpiu būtina pabadyti šakute.
Dabar tik visas reikalas kiu sunkumų pakeisti savo 20 centu.
sutikusius. Tegul jiems su
*
•
•
žemaitė* raštai karė* mo
keturkampį žodį, kad atitraukčiau jo mintį nuo anų toli
grįžta jų turėta geroji svei buvo susikalbėti dėl mergai ankstyvesni sprendimą (demų svajojimų, nors jam jie atrodo visai tikroviški, beveik
tės. Jie turėjo pasiėmę po cree). Teisi vai tai vadina tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Kad išvirusios bulvės il kata!
Juozas Staliną*, 32 psl.,
ma “modification of dešios dienos dalykai. Betgi jis buvo nepajudinamas, iš savo giau būtų skanesnės, kol jos
Dėkoiu ir savo sūnėnui advokatą, ir teismas atidavė cree“.
kaina
25 centai.
vaizdų neišvedamas:
neataušo, uždenkite dvigu Walteriui Matulaičiui, kuris mergaitę motinai auginti,
Žalgirio mūšis, parašė dr.
Mano nuomone, laktas,
bai sulenkta servetėle.
mane parsivežė ir ta proga nors aš pasakiau sūnui, kad kad Tamstų anūkės patėvis, Daugirdaitė - Sruogienė, 24
•
e
•
— Uždirbu? Čia? Nieko aš čia negaliu uždirbti —
surengė gausiu svečių ir gi aš apsiimčiau mergaitę au o ne motina, yra netinkamų psl.. kaina 50 centu.
ginti. Sūnui buvo priteista
Virtos bulvės bus skanes minių būry priėmimą.
nė vieno šapelio, ko aš iš tikrųjų norėčiau! Sakyk, ar aš
Socializmas ir religija, E.
mokėti ir už žmonos išlaiky aplinkybių priežastis, — ne
galiu uždirbti čia — nors sieksnį pašesupio žemės? Nors nė*, jeigu į vandenį, kuria
turi teisinės reikšmės. Ma Vandervelde, 24 psl., kaina
Bostone buvau vaišingai
Žalmedės šilelio kamputį, kur taip kvepia smalingu pu me jos verda. įdėsite 3-4 sutikta Zaletsku, Stremei- mą. ir už mergaitės išlaiky nau. kad Tamstų advokatas 10 centų.
mą.
šynu, ar galiu? Arba nors tą kapčių ties Norvaišų kryžke česnako skilteles arba tru kienės, teko sutikti seną pa
Demokratinio socializmo
Taip praė jo keletas metu. tai žino. Gal jis pats yra tos
putį krapų.
le, kur piemenaudami bulves kepdavom? Ar aš galiu čia
urėdai,
(S Kairio įvadas),
• • •
žįstamą J. Kasmauską, nors Mūsų buvusi marti vakarais nuomonės, kad aplinkybės
uždirbti — nors pernykštį pempės lizdą mūsų dobilienoj,
Bulvių piure bus balta, 80 metų. bet dar tvirtą ir ge dirbdavo kaipo padavėja nėra tokio pobūdžio, kad 64 psl.. kaina 50 centų.
Tavo kelia* j sodeli imą,
sakyk, ar galiu? Net nė to gabalėlio smėlyno pašešupy, jeigu ją atskiesite karstu pie rai atrodarti, pabuvojau Ca- viename restorane, o jos jas reikėtų keisti. Gal jis
kur mano motinėlė palaidota — net to negaliu tikėtis... nu. Atskiesta šaltu pienu ne Code, Lietuvių Klube ir motina žiūrėdavo mūsų anū mano. kad mažai mergaitei (Leono Bliumo), 35 psl.,
yra geriau pasilikti su moti kaina 25 centai.
Nieko, visiškai nieko negaliu! Beprasmis visas čia mano piure bus pilkšvos spalvos. kitur, susitikdama daug ge kę.
Socir'izmo teorija, (M.
darbas ir uždarbis! sunkiai dustelėjo jis ir nuleido galvą Kad piure būtų lygi ir puri, rų bičiulių.
Pernai marti ir vėl ištekė na ir kad jos patėvio elge
Fišerio),
74 psl., kaina 25 et
sys nėra jau toks prastas,
Skaudi tyla, lyg gedulo paklodė, susupo mudu, ir aš vos bulves reikia sutrinti karš
Visiems dar kartą tariu jo, ir tada prasidėjo mūsų
Socialdemokratija ir ko
kaip Tamstos manote. To
tas.
suradau žodį dar kartą jį prakalbinti:
nuoširdžiausią ačiū už gerą tikrosios bėdos. Pirmiausia,
kiais atvejais tėvai ir sene munizmas (K. Kauskio), 47
širdį ir draugiškumą, kurio —jos naujas vyras nesutikOj
liai
yra linkę perdėti, nes čia psl., kaina 25 centai
kad mūsų sūnus, atseit, mer
Iš likusios bulvių piure niekad neužmiršiu.
(tt P. Orintaitėa novelių rinkinio “Grožvylės meilė“)
Atskirai sudėjus, jų kaina
gaitės tėvas, ją lankytų ”jo“ yra emocijų, jausmų reika
galima pagaminti skanius
Julija
Styles,
las
ir
yra
sunku
logiškai
vis*
$3.05, bet visos kartu par
namuose. Jis vieną
vienę kartą —
‘ kotletus, įdėjus 1-2 kiauši
duodamos u2 $2.
mūsų
sūnų
net
sumušė.
Bet|
ką
apsvarstyti.
(Bus daugiau)
Miami, Fla.
/
nius, susmulkintų petražo-

MOTERŲ SKYRIUS

Teisės patarimai

Ligonis

10 knygų už $2

I

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 40,1969 m. spalio 1 a.

FuFiapni

WpuTOi

1 jimo atveju nukentės jie ir Ieško pirkti
, tik jie.
Pirksiu MonteUoj vienos arba !
Coamos Parcel* Express
Neseniai Bostone ir jo a- dviejų šeimų namą su centrali
slcyrius. kuriam vadovavo pylinkėse veikė penkios lie- niu apšildymu. Skambinti vaka
miręa Just. Vaičaitis (331 tuvių radijo programos. Da- rais po 7 valandos Bostono tel.
269-1676.
Broadway. So. Bostone), bar jau teliko dvi. Laisvės
•
(42)
■MMMMMMMMOMMMOMM
prašo visus skolininkus ne- Varpo tolimesnė veikla yra
inž. A. škudzinskas. Rugsė- ‘‘‘į*"1'
p/lkla‘“
į
STAIGA MIRĖ
■jo 29 d. palaidotas Fo*est *^* “*^ “ pn,”ty ,,un- 'aukose. Be jų paramos «- Moteris ieško išnuomoti namą• t
JUSTINAS VAIČAITIS ; Hills kapinėse iš šv. Petro'*”*
NesJrar f110.™"1"?.Ir kuk ™e ' t ar butą Clevelande netoli maisto
1 lietuvių parapijos bažnyčios. k5»“ 1,lku•'o• •ko'°’- *,unt*- :u™ ra<IlJ°
parduotuvės. Pranešti;
Netekome patrioto ir
’
J
•
m&i nebus pasiųstu
silaikys.
Mary Kasputis
Rėmėjas
J Visiems velionio artimievisuomenės veikėjo
; siems reiškiame giliausią
215 W. 43rd Street
DĖMESIO!
užuojautą
ir
liūdime
netekę
Ashtabula. Ohio t 1004.
Rugsėjo 25 d. 4 vai. po
veiklaus
mūsų
kolonijos
na

Rugsėjo
8-ji
per
radiją
Kitame numeryje kus pla
pietų, širdžiai staiga susto
čiau parašyta, kodėl Lietu
jus. Bostone mirė visiems rio ir gero bičiulio.
Ne tik pamaldomis Šv.
vių Darbininkų Dr-jos 21-ji
lietuviams plačiai pažįsta
Ieško
Petro bažnyčioje, bet taip
kuopa spalio 19 d. 2 vaL po
mas veikėjas Justinas Vai
Louise Da/ Hicks iš So. Bostono, laimėjusi didele per
pat per lietuvių radijo va- Jei kas žino, kur dabar gyvena
Mirė Jonas Starkus
pietų So. Bostono Lietuvių
čaitis, gegužės 27 d. sulau
svara nominaeinius rinkimus į Bostono miesto tarybą.
iardą Laisvės Varpą buvo lutija ir Antanina Morkutės. į
kęs 65 metų amžiaus.
Tai vyresniosios kartos Piliečių Dr-jos salėje rengia
.urios prieš Antrąjį pasaulini
Ją cia matome tarp savo rėmėjų. L. Hicks yra buvusi
banketų VINCUI ANĖS- paminėta Rugsėjo 8-ji. kaip arą
gyveno Bostone. prašoma•
Tai nuoširdus patriotas, ateivis, geras lietuvis.
Bostono Moky klų Komiteto pirmininkė, 1967 m. kandida
TAI ir STASIUI MICHEL- antroji musų tautine švente arašyti jų giminaitei adresu:;
nenutrūkstamos visuomeniJis yra gimęs 1881 metų ŠONUI pagerbti.
Šiuo reikalu . rugsėjo
7
d.
tavo į miesto majorus, bet nebuvo išrinkta. Dabar ji vėl
.... . . T
Lithuania, Raseinių rajonas. ■
nės ir kultūrinės veiklos sausio 5 d. Pančekių kaime,
programoje kalbėjo mz. J. llėjų
grįžta į politinę areną. Jos dešinėje stovi jus sūnus
paštas. Plauginėliu kai- ■
žmogus, kuriuos negailes Šunskų parapijoje, ūkininko
Dačys. o rugsėjo 14 d. pro- nas. Bliūdžiuvuitė Emilija.
William. Hicks reikalauja iš miesto valdytojų didesnio
■
Ar išlaikysime
tingas laikas vis labiau reti šeimoje. Į Ameriką atvyko!
pramoje buvo perduotas pa
taupumo, mokesčių sumažinimo ir yra^ priešinga dabarna, išvesdamas iš mūsų tar 1902 m. gegužės 5 d. ir ap
sikalbėjimas su istoriku Giminės Lietuvoje ieško Igne į
Laisvės Varpą?
dėt rasinio išbalansavimo vykdomam negrų vaftą vdho^*^'
gumusio 1923 m. va !
po, tepalikdamas tik gyvus sistojo Bostone. Po kiek lai
prof. Z. Ivinskiu, kims pla Mažeikio,
r
ario 1 d. Rokišky. 1944 m. iš-|
jimoi į baltųjų mokyklas, kas atsieina miestui apie pnnę
atsiminimus ir liūdesį.
ko persikėlė gyventi į WorJau šešioliktus metus P. čiai aiškino, kodėl Rugsėjo ykusio Į Vokietiją.
miliono dolerių. Dėl to ji turi ir daug priešų.
Justinas Vaičaitis gimęs cesterį ir ten dirbo fabrike Viščinis yra nemokamoje 8-ji minėtina. Abiem atve- Jis pats arba apie ji ką įman
Raseinių apsk.. Šimkaičių prie metalo darbi), o vėliau lietuvių radijo tarnyboje, jais žodinė programa papil ieji prašomi pranešti Keleivio
valsč., Stakių kaime. Lietu vei grįžo į Bostoną ir čia ė-' per tą laiką visuomenė pa- dyta atitinkama muzika, -įdminist racijai.
voje jis buvo mokytojas, mesi namų dažymo darbų j reiškė jam daug įvairių pa- ryškinant mintį, kad ryžtas
300 pasaulinių žinių santrauka
..... kur drauge su savo broliu Jac-Į geidavimų. o jis visuomenę ir atkaklumas nugali di- Nori susipažint
Darbo nu*,
rūmų vakarinių
r komentarai, muzika, daisų vedėjas Valstybės*kont- į ^um’ ^uo ^ku gyvenusiu vis prašė paramos ir talkos džiausius sunkumus, o pesi- Amatininkas, baigęs Lietuvoje
toa
ir Magdutės pasaka.
RADUO
PROGRAMA
rolės prisiekęs rezizoriusj
Bostonei bent radijo stočiai apmokė- mizmo ir kapituliacijos nuo- amatų mokyklą, Kanadoj gerai
šaulių S-gos, Skautų S-g<w Gyvendamas So. Bostone.'Svarbiausi visuomenės taika veda prie pralaimėji- verčiąsis kaip savarankiškas a- Seniausia Lietuvių Radi>
Biznio reikalais kreiptis |
matininkas. pasiturįs. 55 metų
vadovybės narvs ir rėmėjas. Jonas Starkus susipažino su pageidavimai buvo: tinka- mų net geriauuiomi> sąlj go- amžiaus,
blondinas, vidutinio ū_
Baltic Florists gėlių ir dova
*
. .
Magdute Kalinauskaite ir mas programos laikas, gerai mis. Mums pavyzdžiu te- zio, nestoras, sveikas — ieško Programa Nanioj Anediio nų krautuvę. 502 E. Broad1944 m. pasitraukė į \ a- 190g m . vedė Su
ir plačiai girdima radijo sto- šviečia \ Mauto Didžiojo gyvenimo draugės 30-45 metų. i stoties WLYN. 1360 Ukarus. Šveicarijoje Tverde- žmon j
sugyveno viena
galimai daugiau laiko ryžtas ir atkaklumas, o ne amžiaus, gali būti dar netekėju- lociklu ir iš stoties FM way, So. Bostone. Telefo
101.7 mc.. veikia sekmadie nas AN 8-0489. Ten gaunnne, Berne buvo lietuvių ko-.
_ Alhjnute
f visuomeniniams ir kultūri- tie. kurie dėl kiekvieno už- i. našlė ar persiskyrusi.
ir Keleivis
miteto pirmininkas, lietu-;
. v
.
niams reikalams, jaunimo i- simojimo aiškina, kad iš to Rašvti Keleivio administraci- i niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
jai *636 E. Broadway, So. Bos-'na. Perduodama: VėliansK L.
vos atstovybės patarėjo dr.i 1933 m. jo žmonele mirė, jungįmas> Dabar vi<į tie pa. nieko neišeisią.
Lon. Mass. 02127), pažymėjus1
••
A. Geručio bendradarbis. . ir^apie vienerius ^metus bu- gei(javimai jau patenkinti,
J- K'Amatininkui4*.
(42)
vo našlys.
1934 m. vedė. bet radijo stoties apmokėji,
1949-l9od metais gyveno
kartą naslę^ moterį, mo rejįaiaį ne
nepageAustralijoje. Sidney mieste. antrą
SUSIVIENIJIMAS
kun turėjo sūnų Pranuką ir rtjo
dargi pablogėjo.;
Ten 1950-1953 buvo Austra
NAUJI GERESNI
Bostono
Mat, tulųmojj radijo stotis,
lijos Lietuvių Bendruome dukrų Liliją.
LIETUVIŲ
NEGU PINIGAI
Jis ilgus metus buvo kont- gana brangi, apmokamų ’ARENGIMŲ KALBNDORIO
nės pirmininkas.
DOVANŲ
, *
, .
.. ...' rektorius — namų išorės ir skelbimu skaičius gerokai
AMERIKOJE
brolio PHaJr^1 jTSmre'ridaUs dekoratoriussumažintas, kad būtų dauSpaljo 5 d.5 vaL vakar0
CERTIFIKATAI
.............. ............... ............................. rtrttrtrtttrtftttttrn

DĖMESIO!

Vietinės žinios

SLA

I LIETUVĄ
kviečiamas j JAV ir apsigy-! Išėj«s i pensijų, sunegala- f?lau^VirTlSfo-'i-os ri? Balfo vaįaus Paren«imas S®š. m.
n placiozios u gostono Lietuvių Piliečių
OFICIALIAI PILNAI
veno So. Bostone. Jis ir čia, vo, o sunkiai
~—*—* susirgęs, —
— ?- klausytojų
VnitiiriniamGARANTUOTI
tuoj įsijungei lietuviška rugsėjo 9 d. buvo paguldy- lr. ukunn am- leikaia .. 0r.jos nį aukšto salėje.
L.
•'
tas i Rnstnnn mirtnligonine visuomenes parama ne dide, , ,
NAUJOS SUMAŽINTOS
veiklų: buvo lituanistines,^tono miestokgonir* ja, bet mažėja. Klausvtoju
KAINOS
mokyklos mokytojas ir kele-i £mlTe- įnašus moka tik maža. labai
Spalio 12 d. So. Bostono
Vneshposyltorg žymiai
nūs metus jos įrektonus,; išgyvenęs 88 metus.
maža klaH5ytoj (IaIis Tai. Lietuvių Piliečių Dr-jos sapamažino visa.< kainas,
tcdėl
jūsų giminės už
ALT S-gos ir kultūrinių su-į Rugsėjo 17 d. iššv. Petro gi, turime gerą radijo stotį, Įėję lietuvių radijo valandos
juos dabar gaus žymiai
batvakarių pirmininkas. , lietuvių parapijos bažnyčios tinkamą laika ir programos Laisvės Varpo parengimas.
DAUGIAU
PREKIŲ.
SLA kuopos sekretonus ir buVo palaidotas Forest Hills vedėją, bet programa reika« ♦ »
NEGU ANKSČIAU
pirmininkas. So Bostono kapinėse.
* linges paramos vis nesulauštai kodėl dovanų certiLietuyių Piliečių D-jos kont-, Yejįonįsi naliko našle kia. Nejaugi dėl visuomenės
Spalio 19 d. 2 vai. popiet
fikatai yra geriausi. Jie
roles komisijos ir direktorių
Agota Starkiene " neisijungimo i išlaikvma ~°- Bostono Lietuvių Piliegeresni už pinigus ir už
tarybos narys.
J jTbuvf^seZs Kekivio Lysvės Varpas* turės nutik «ų Dr-jos salėje Lietuvių
siuntinius. Įsidėmėkite,
kaip jūs galite daugiau
Jis buvo ir senas Keleivio
h
, Darbininkų Draugijos 21
Reikia pabrėžti, kad pir- - skaitytojas,
Tauti už jūsų pinigus ir
i
Spalio
12
d.
So.
Bostono
kuopos
banketas
St.
Michelkuo
daugiau duoti savo
mosios komunistų okupaci-;
K. Šeštokas
giminėms.
,
Lietuvių
Piliečių
Draugi
jos
!
5on
ui
i
r
•
Anestai
pagerbti.
jos metu J. Vaičaitis veikė '
PAPRAŠYKITE
• •
: salėje, trečiame aukšte, į
pogrindy, o prasidėjus karui
Naujas Lituanistikos
KATALOGŲ VELTUI
j vyks programos metinis pa
ir bolševikams bėgant iš
INTERTRADE
Spalio 25 d Skautų LapiInstituto
j rengimas. kurio proea išLietuvos, jis įėjo Į laikino-j
EXPRESSS CORP.
m- " apie
ovUzrii nu kaukiu balius So. Bosto125 East 23rd Street
sios vyriausybės sudėtį ir f Pinu™
T tfyųo ž
klausytojams
Rinkimų
komisija
Latuakviečiant ola- no Lietuvių Piliečių Dr-jos
New
York. N.Y. 10010
Vilniuje buvo švietimo vai-!i ni
^'jI'^"S
9J^"‘p
re5'įu; . . ___ -KUistikos
Instituto
nrezidin.
P
m.*
ni»UKu»
uisuiuiu
preziuiuPaprašykite mūsų
m-jo
aukšto
salėje.
!
rinti įėjimo i ta parenenma
dytoju.
* #
nemokamų katalogų!
f?1. 5 "k ‘J
korteles. Kaikurie labai uota,e s. m. rugsėjo 22 d. Da-j ]iai
(pav^džiui
Kaip matiOM,
Lapkričio 9 d. John Han- ,
dirbo plačiose srityse, daug'lyvavo komisijos pirminin-. T p.
..
cock salėje Clevelando tau
ir daug kartu yra ėjęs aukš- kas dr. J. Gimbute, nariai
X tinių šokių sambūrio "Gran
NENUSIMINKI1E!
i k
tas ir atsakingas pareigas S. SužiedčHs ir A Mažiulis.1 g™’“ .
Galima pagelbėti sergantiems
*824.00), bet kiti dar nepa dinėlės“ vakaras, kurį ren- reumato,
rankų ar kojų skaus
pavadavęs
komisijos
narį!
\
,
ik
H
gia
Putnamo
seselės
NerinVisuomeninėje veikloje VI. Kulboką. Suskaičiuota J •• i ’r
mais.
nutirpimo,
jaučiant nuo
r ‘v" • go5! jaunimo stovvklai naji3 gerbė kitų nuomones, į « balsavimo kortelė, ii ku- t0P dahs a,5,,,ePc
kunu
"
Da vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
jas visada atsižvelgdavo, rių 40 Lituanistikos Institu talkos laukiama. Keista, kad remti.
gumai pagelbsti. Užtikrinant pabet turėjo ir savo tvirtas pa to narių balsavo už pasiūly šio reikalo nesupranta net
' sėkmes, arba grąžiname pinigus,
žiūras.
tie,
kurie
kiekviena
sekmaSo.
Bostono
Lietuvių
Pi- Siųskite $5, gausite vaistus
tą trijų asmenų sąrašą. Iš vi
dienį
programos
klausosi,
liečiu
Dr-jos
^urum-burum
,0
Jo veiklą ir nuopelnus yra so balsavo 77% Instituto
įvertinusios ir mūsų jauni narių. Lituanistikos Institu Juk tai pirmoje eilėje jų rei- ivyks lapkričio 16 d. draugi-1 noki,
p.o. Bos 9112
mo organizacijos: sporti to prezidiuman išrinkti šie kalas, nes programos susto- jos patalpose.
I
Nevark. NJ.* 07105

ninkai. šauliai, skautai ir kt asmenys:
jį yra atžymėję savo ordi
Antanas Vaičiulaitis ir dr. ^Rnnnnnnini
nais.
Sveikatai pašlijus ir me Aleksandras Plateris iš WaDažau ir Taisau
Flood Square
tų naštai slegiant, velionis shingtono ir dr. Vincas Ma
Hardicare Co.
Namus iš lauko ir viduje.
pastaruoju laiku jau kiek su ciūnas iš Philadelphijos.
Lipdau popierius ir taisau!
Ormletee N. J. ALKIU
Išrinktieji naujo prezidiu ! viską, ką pataisyti reikia.
mažino savo visuomeninę
em KAST BROADWAT
SOCTH BOSTOH. MASA
Naudoja tik geriausią
veiklą ir daugiausia dirbo i mo nariai pasiskirstys pareiTgLFPONAg AN S-4HB
siuntiniu agetūroje So. Bos-i8ornis savo pirmajame poMertT* Datai
tone, kol staigi mirtis užbai-į sėdy.
JONAS STARINSKAS
StOrlaa
220 Savin Hill Ava
gė jo tremtinio kelionę.
j
rrfkmrar"
*«flmwnva ahnebaHama
Velionis paliko žmoną | F___ Nauja leima^^^
TsL CO S-SM4
Bronę, Lietuvoj buvusią į §į šeštadienį Nėw Yorke
dantų gydvtoją brolį Pijui Romas Penikas susituokia ųaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa>>aeaa
su šeima ir kitus artimuosius.‘su Vida Lūšvte, kuri prieš

SSSKS.TSSK«1»ivto prenumerata - (era
E
dovana visokiomis progomis!
Izbickas, inž. J. Stašaitis ir B. Veitai ir R. ir R. Veitai.
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DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimas

BRONIS KONTRIM
>9S Broadvray
Sa Boston, Mass. 02127

TeL AN 8-1761

A.J.NAMAKSV
Real Eetate

A Insurance

321 County Club

Rd-

N«wtoa Centre. Mass. 02159

TaL
- r. j-jj. j

SLA—jau M met ų tarnauja beturiu visuomenei ir išmokė
jo daugian kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių
SLA—didžiausia Sėtuvių fratemalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes SUSIVIENUIR AS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dainių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra kr saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reiluliagiausiae
apdraudas nuo >100.00 iki >10.000.%.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę — Ba.
dosnueut Insurance, kad jaunuoli? gautų pinigas
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: ui >1,000.00 apdraudos tik >3.00 mokes
čio metams.
SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims rekomenduojama, BetsvBkų
klebu ir draegiją narhuns. Už >1jWX).00 akcidentar
lės apdraudos mokestis >2jOO Į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių hsfcmyų. Įfogpkftfe r>
* kuopų veikėjus, ir lie plačiau paaiškins apie

**SMntvvcviijniM*
• --•••-- -U—<18— r BU A.

Gausite spausdintas
parašysite:

informacijas,

jeigu

Lithaaniaa AIHanee of America
307 West 30th Sireet. New York, N.Y. 10001

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojas apie pasaulinius ir Ketuvišknosias
įvyktos, deda daog ir įdomių nuotrauka ir atvirai pasisakė
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimos.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETO*A“ yra dinamiškas mūsų išei v i jos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

$8.00

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal, 690, Quehec, CANADA

;r

tabph aKnsM

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 40, 1969 m. spalio 1 d, >

------------------------ -----------t i
Lietuvių Darbininkų Dr-jos
susirinkimas

s,

Buvo linksma* vakaras

i
Kur jaunimas, ten turi bū
Spalio 5 d. 2 vai. popiet! ti linksma, todėl ir rugsėjo
So. Bostono Lietuvių Pilie 28 d. vakaras, kurį rengė
čių Dr-jos patalpose šaukia Bostono Tautinių šokių sam
mas Lietuvių Darbininkų būris, buvo kupinas links
Draugijos 21-mos kuopos mybės. J jį suėjo pilna So.
Balfa* kviečia
Alto skyriau* susirinkimas narių susirinkimas. Bus ta Bostono Lietuvių Piliečių
Į riamasi spalio 19 dieną ren
Dr-jos didžioji salė publi &
b
Primename visiems Balfo;
giamos
vakarienės
reikalais.
Ketvirtadienį,
spalio
2
d.
i
kos.
Vakarą
pradėjo
sambū

rėmėjams, kad bankete, ku
ris įvyksta sekmadienį, spa 8 vai. vak., So. Bostono Lie- • Visi nariai prašomi daly rio vedėja Ona Ivaškienė. Ji
pasveikino susirinkusius ir e
lio 5 d. 5 vai. popiet So. Bos tuvių Piliečių Dr-jos patal vauti.
pose
bus
svarbus
Amerikos
trumpai
papasakojo, kur ir
tono Lietuvių Piliečių D-jos
Lietuvių
Tarybos
susirinkiį
Perkūnas
nutrenkė
lietuvio
kaip sambūris atstovauja &
salėje, kalbės viena iš pir
mas.
Visi
nariai
kviečiami
paminklą
lietuviams,
ir pažymėjo, kad 3
mųjų Balfo kūrėjų ir veikė
s .
dalyvauti.
jų Anelė Januškevičienė.
Europos Lietuvio prane- i ir šio vakaro tikslas yra pa
vokiečių laikraštis ra-' remti sambūrio kelionę į 3
Meninę dalį atliks komp. i
iŠimu,
Juliau* Gaidelio vadovauja
šo, kad Uchtės kapinėse per-! tarptautinę šventę.
Susirenka skautai
ma* sekstetas, Birutė Ado
kūnija apdaužė paminklą, ■ Programą atliko pats sam =6
būris (šoko trys grupės), pa
akademikai
mavičiūtė ir kt.
f kuris buvo pastatytas ant sikvietęs talkon latvius ir
I 1946 metais mirusio aviaci-Į
Balfo centro valdybos pir-:
§?
Sekmadieni, spalio 5 d., j jos kapitono Stasio Jasinsko IVorcesterio bei Broektono B
mininkas kun. V. Martinkus
šokėjus. Šokėjai buvo pub Ž
įteiks Bostono Balfo kūrė 6:30 vai. vak. skautų būkle; kapo.
(So.
Bostono
Lietuvių
Pilie

jams ir veikėjams pažymė
Paminklas buvo panašios likos palydėti nuoširdžiais
Dr-jos
namuose)
susi

čių
formos, kaip žuvusiems už plojimais. Programos prane a
jimus.
Visi bus skaniai pavaišin renka skautai akademikai. laisvę Kauno Karo muzie šėjos buvo Aldona Dabrilaitė ir Birutė Adomavičiūtė.
ti. Visi tautiečiai kviečiami Kalbės kun. A. Saulaitis.
jaus sodely.
P. Bliumas sambūriui pa
Kadangi Uchtėje lietuvių
|>ankete dalyvauti ir tuo pa
Skautai akademikai, kan
aukojo
$20. Jam atidavė ir
remti vargstančius ir šalpos didatai ir visi studentai, no jau nebėra, tai paminklo at
reikalingus mūsų brolius.
rintieji įsijungti į lietuvišką statymu rūpinasi PLB Kraš vakare laimėtus $25, taigi
jis viso labo paaukojo $45. i
veiklą, kviečiami dalyvauti. to Valdyba.
Balfo skyriau* valdyba

Vietines žinios

Parduoda

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakarmo
JPt DINIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADWAY
South

Šaunus Banketas
Stasiui Michelsonui
ir

Vincui Anestai
pagerbti
Sekmadienį, spalio 19 d. 2 vaL po pietų

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje

Šeimininkės paruoš skaniu* pietus

Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos 21-ji kuopa
įėjimas $3.50
Bilietų galima gauti ir Keleivio administracijoje

Visi maloniai kviečiami atsilankyti
ZZSŽ& SS

fe
ii
M

South Boston Savings Bank

EXPRESS

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)
OPIOM B TRI STB
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADWAY
SOITTH BOSTON, MASS.

CORP.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
1$ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotus
kraštus

Pristatymas greitas ir
garantuota*
Atidaryta darbo dienomis į

Ketvirtis & Co.

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.1

o šeštadieniai*
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
laikrodžiu.

379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4849

{STAIGA

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t s i k v i e a.
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) i S r a i o a i
belaukiant — be jokie papildome
mokesčio.
«

ii

460 We*t Broadway, South Boston, Mass. 02127

dabar

m

už visus indelius
moka

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

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

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši meiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu.
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shalina ir adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikal bėli ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš»$132.000,000

Globė Parcel Service, Ine.
H
::«I
::

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

•I
.■!
i: ■

Vaičaitis

MMMMMMMMMMMMMMMM. oMoeoooaeeoooeoesaoaooooa
meoeoooeeooeeooeeoeooeeeeaeecr.

B

%

331 W. Broadvray

Vedėja* J.

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Tai veltui

Parduodame tiktai vaistus, išpildoma gydytojų n
m
ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

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

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

390 W. Broadvray
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: 268-8764

ATLAS PARCELS

COSMOS PARCELS

B82 a W. Breadway, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON.

EXPRESS CORP.

Telefonas AN 8-6020

169 Milbury St.

Nae 9 raL ryte Iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekai.

VVORCESTER, MASS.

<0000000000001

TeL SW 8-2868

641 E Broadvray

□
O
O
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

268-4662

9—7
8—12

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

Jei reik vaistų — eikit j lietuviškų vaistiaų
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

N & T OIL CO., Ine.

i. ’ V
w JZ

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

Skambinkite 268-2500
COSMOS PARCELS

i

Trans-Atlantic Travel Service

h

TBL. AN 8-2124

3

? "i SnenerSs-

Naudingiausia yra skelbtis

:»

Dorehestery je. Aasont apy
linkėje, 107 Ccean St, parduo
damas 2 botu su 3 pastogėje įrengtais kambariais namas, yra
garažas ir dideiis sklypas. Ge- į
ros pajamos. Kaina $26,000.
t
Skambinti 436-3277.

:

ŽT

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas j ūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas

gali pasakyti, riu n riaiinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Ga* r-;k. t išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsi e 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 patarnavimas

GE 61204

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorceatery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog i* Worcasterio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir sietinas
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis.
Vedėja B. Sviklieoe

Fuel Chief

CO.

62 Haifison Street,
Worcester, Mas*. 01604
Tet. 796-3347
Tiesiai iš IVorcesterio siun
čiam įvairias siuntinius į Lieta,
vą ir kitus Rusijos valdomas
plotas! Siuntiniai sudaromi ii
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via.
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
iam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuokalniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. AtsUankų įsiti
kinsite. Vedėjas A. 8chyrinskt

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangas

t

