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Taikos sąjūdžio diena ir jos
ai I * *
atbalsiai

Atskiro numerio kaina 12 centų

Prezidentas skelbia kovos sn
infliacija priemones

Mitinguose daug žmonių dalyvavo ir daug ko reika
lavo. Nors prezidentas minios balsų girdėjo, bet jis turi

Siūloma "užgniaužtų pinigų“ politika
išlaido* ir gamyba. Daug savanoriikų priemonių.

ir savo planus. Demonstracijos nevienodai vertinamos.

Be Vietnamo karo, antras KltOM metais grąžins
Kaip j spalio 15 d. taikos pajėgas. Šen. E. Kennedy
didelis rūpestis, šiandien
demonstracijas bežiūrėtu taip pat reikalavo baigti ka
spaudžiantis JAV gyvento- SMftOO karių
me, reikia pripažinti, kad rą, atitraukti visus JAV ka
jus, yra infliacijos šmėkla.
Anot patikimų šaltinių,
jos arganizatorių buvo skru rius, tik planingai, kiek tai
Kaip žinome, jau kuris lai
pulingai suplanuotos, j tą leidžia strateginiai apskai
kas dolerio vertė krinta, , prezidentas Nixonas įsakė
sąjūdį įtraukta visokių vi čiavimai.
prekės brangsta ir uždarbių ...
...
padidinimai tuoj pat nueina’ ^annei vadovybei paruošti
suomenės sluoksnių žmonių,
nuo komunistų iki dvasinin
niekais. Jeigu taip reikalai planą, kuris numatytų per
Buvo balsų, raginančių
kų, ii- jos praėjo palygina prezidentą paremti Vietna
vystysis ir toliau, tai galima
1970 metus iš P. Vietnamo
mai be didesnių riaušių. Sa mo komunistus, kad jie būtų
sulaukti didelės ekonominės
koma, kad vien Bostone de tvirtesni Kinijos grėsmės
grąžinti 300,000 karių. Lau
krizės.
monstracijose dalyvavo a- atžvilgiu. Buvo tiesiai grasi
Vyriausybė jau seniai šį kiama, kad prezidentas tai
pie 100,000 žmonių, 30,000 nančių prezidentui ateinan
pavojų turi galvoje, ir buvo
New Havene, 15.000 Phila- čio lapkričio 15 Washingtodėta šiokių tokių pastangų paskelbs savo kalboje tautai
delphijoje. 10,000 New Yor ne taip jį priremti, kad ne
jam sumažinti ar ir pašalinti. | lapkričio 3 diena.
ke, keliasdešimt tūkstančių turėsiąs kur pasislėpti.
Praeitą savaitę infliacijai
Washingtone ir panašiai ki
sustabdyti planus ilgesnėje
tuose miestuose. Tai kėlė
Sakoma, kad prezidentas
kalboje išdėstė ir preziden
Dubceką ir toliau
šių demonstracijų organiza visai tai žinąs, nors specia
tas Nixonas.
torių entuziazmą, bet jų liai tų šauksmų nesiklausė.
Pagal jį, federalinė val
priešininkai sako, kad, jei Manoma, kad to pasėkoje
džia, nogėdama infliacijos murdo
tame sąjūdy pasireiškė ir j JAV kariuomenės atitrauki
grėsmę sumažinti, jau yra
Kaip ir reikėjo laukti, bu
milionas balsų, reikalaujan mą iš Vietnamo jis pagrei
labai apkarpius savo išlai vęs Čekoslovakijos komučių besąlyginės Vietnamo tinsiąs. bet taip pat pagrei
das, kurios, atitraukus dalį : nistų vadas Dubčekas, pasukaro pabaigos, tai ką jie tintai bus sumodernintos ir
kariuomenės iš Vietnamo, kęs vairą demokratinio soreiškia 200 miiionų JAV gy apginkluotos vietnamiečių
dar labiau sumažėsiančios. į cializmo keliu,
tanventojų masėje?
jėgos, kad pačios galėtų at
Jis siūlo palikti dabartini1 k1 P*K»Ib» buv° pasalintas,
sispirti komunistų spaudi
mokesčių perviršių ištisiems į «udap^ vyriausybė a
Šia proga buvo pasakyta mui. o be to, ten dar visvien
metams, nors kongresas jį Maskvai ištikimų vyrų. Dar
ir pašūkauta daug aštrių žo liksią keli tūkstančiai ameri- J Viršuje karingos SDS organizacijos narės, galvas prisidengusios išimate, nešdamos Vietname tepaliko tik pusmečiui. Tuo.^^ekas buvo paskirtas
komunistą vėliavas, žygiuoja Chicagos Grant parku naujoką ėmimo įstaigos naikinti. Apačioje būtų sumažintas pinigų čir- Par*amen^° pirmininku, bet
džių prieš JAV ir preziden kiečių.
jos atkakliai grumiasi su policija, kuri joms pašto jo kelią. Daug ją buvo suimta.
to Nixono Vietnamo politi
kuliavimas rinkoje.
?abar £
Parei^ pašaKai
taikos
šalininkai
or

ką. Washingtone prie Baltų
... untas. Partijos centro komiJis siūlo aplamai laikytis tete jis dar tebėra, bet ir ten
jų Rūmų negrų jaunuoliai ganizuojasi dar didesniam
pinigų užgniaužimo“ poli- tik laikinai,
rėkė, kad „revoliucija jau spaudimui, jau keliama min
\ Floridoj pasirodė
Vždraudė vartoti
tikos. Jis išsiuntinėjo apie i
atėjo ir daugiau nebūsią jų tis, kad turėtų pademonst Sovietai ir derasi
2,200 laiškų biznio įmonių
brolių kalėjimuos“. Deja, ruoti ir šitų pacifistų prie
didelės
sraigės
ir
puola
[cyclomates
vadams ir darbininkų atsto
keli šūkautojai į kalėjimą šininkai, kurių esą daug
čia pat buvo sukišti.
daugiau. O "taikos trokštan
šiaurės Miami ir Holly- vams, ragindamas savano
Sovietų Sąjungos delega-: Sveikatos ministras Finch
tiems“ priešinga spauda
uždraudė vartoti cheminius: woodo daržuose pastebėta riškai laikytis pelno ir algų
cija,
užsienio
reikalų
minist1
Shelton kolegijos. N. J., šį jų sąjūdį tiesiai vadina
gaminius — cyclomates. ku- ; nauja milžiniška sraigė — pusiausvyros, vadinasi, nestudentai šaukė, kad "ko išdavimu, savanaudiškumu, ro pavaduotojo Kuznecovo riais cukraus vietoje iki šiol į Achatina fulica — kuri ėda sigraibyti perdidelių pelnų
munistai pritaria moratoriu i idealizmo stoka ir viešai debuvo saldinami įvairūs mais-į žolę, graužia medžių žievę ir nereikalauti algų pakėli
vadovaujama,
atvyko
į
Ki

mui“ ir "niekad nepasiduo ! monstruojama gėda Amerito produktai: gėrimai, kon ir nuėda net tvorų ar namų mų.
nijos
sostinę
tartis
pasienio!
sime“.
, kai.
servuoti vaisiai, tortai, net dažus.
Šių priemonių pasėkoje
lašinėliai (bacon). Mat, ty-i
prezidentas numatąs šiokį
Bostone šen. McGovem į
susidūrimų reikalu.
rimai parodė, kad nuo tų! Pasirodo, 3 tokios sraigės tokį gamybos sumažėjimą ir
Aišku, taikos visa žmoni
ilgesnėj kalboj reikalavo
ja nori, bet taikos vardu
numoti ranka į Saigono vyIšvakarėse Sovietų Są saldesių — cyclomates — vieno vaiko buvo atsivežtos bedarbių skaičiaus padidė
galima buvo išduoti visą Eu
riąusybę£fr tuoj.dfcn&kti iš
jungos komunistų teoreti žiurkės suserga vėžiu, todėl iš Hawajų ir paleistos kie jimą, bet tai neišvengiama,
ropą
ir nacių terorui, kaip
Vietnamo visas JAV karines
kas Suslovas žurnale ”Ko- prileidžiama, kad dėl jų vė-’ me. O jos labai greitai vei norint išgelbėti dolerio ver
Rytų Europa yra išduota
siasi. Ji kilusi iš Afrikos,.už- tę ir pasiekti ekonominių
muništ“ smarkiai puolė Ki-; žiu suserga ir žmonės.
komunizmo vergijai. Besą
Gėrimai, pasaldinti minė-' auga iki pėdos didumo ir per vertybių pastovumo.
Katalikę kunigai James Groęęi,
lyginiai siekdami taikos že nijos kdmuništus dėl jų a- tais chemikalais, uždrau 3 metus gali turėti iki 8 bi
Prezidentas sako, kad šios kaltinamas vadovavęs riaoftiniamėje. mes jos galime su vantiūristinės ir šovinistinės džiami pardavinėti nuo at lionų įpėdinių. Atitinkamos
politikos. Pasak Suslovo,
priemonės jau duodančios kams Milwaukee mieste.
laukti po žeme — kapų grio
einančio
sausio
1
d.,
o
mais

įstaigos
jas
naikina
chemi
Kinijos komunistai atsisakė
pastebimai teigiamų vaisių,
vyje su kulkos skyle pakau
marksizmo-leninizmo ir pro to gaminius jais saldinti nuo kalais.
bet jo kritikai abejoja ir kal
šyje. Tokios taikos jau su
vasario
1
dienos.
I
letarinio intemacianalizmo
tina jį perdidelių optimiz
laukė
milionai Hitlerio
Aišku, tuos chemikalus
principų ir stengiasi suskal
mu. Mat, daugelis tų veiks
"Naujojoje Europoje“, Sta
gaminančiai
ir
vartojančiai
Valdžia pirks kelis mų yra savanoriško pobū
dyti pasaulio komunistus.
lino "rojuje“ ir kitur.
pramonei tai nėra malonus
džio, o, kaip žinome, bizriiedalykas, nes teks persitvar-j bordelius...
riai vargiai atsisakys sava
kyti, o tai surišta su bilio-'
noriškai didesnių pelnų, yBuvęs bendradarbis nais dolerių nuostolių. Bet Navados valstijoje pros pač
Nulenkė galvas
darbininkų uždarbio są
žmonių sveikata daug bran titucijos namai yra oficia skaiton.
kaltina Dubceką
gesnė, negu pelnai.
pavergėjui
liai leidžiami. Pasirodo, to
I kių namų būta Lovelock vie
Oldrichas Cernikas. kurį
Čekoslovakijos parlamen
tovėje, pro kur federalinė Bolivija nusavino
tas praeitą savaitę. priėmė Dubčekas buvo paskyręs Prez. Thieu kviečia
valdžia turi vesti greitkelį
rezoliuciją, kurioje pareiš premjeru ir su kuriuo kartu
kiamas pasitikėjimas dabar vykdė reformas, po rusų o- demonstrantus
Kadangi tas "įstaigas“ rei Gulf b-vės naftą
tinei vyriausybei ir,"su dė kupacijos pakeitė frontą ir
kia nugriauti, tai valdžia tu
Bolivijos gen. Ovando, '
Pietų Vietnamo preziden
kingumu vertina 5 broliškų todėl buvo paliktas senose
ri
jų
savininkams
sumokėti
prieš kelias savaites įvykdęs'
socialistinių šalių nesava pareigose. Dabar jis kalnus tas Thieu pakvietė prieš
.
naudišką paramą, kuri su verčia ant Dubčeko galvos. karą protestuojančius stu kad jie galėtų be nuostolio perversmą ir atsistojęs vy
riausybės priešaky, nusavi
teikta mūsų gyventojams Savo kalboj parlamente jis dentus apsilankyti Pietų kitur savo biznį atidaryti.
no JAV Gulf bendrovės įkritiškomis 1968 m. rugpiū grasino tiems, kurie mėgins į Vietname ir susipažinti vierengimus
ir naftos šaltinius.
Ir taip dorų piliečių mo
JAV fĮnamę ministras Davidas čio dienomis, kai teko nuga pulti komunistų partiją, sa i toje su krašto politine padė
Ta bendrovė turėjo išim
Kennedy sako, kad vyriausybės lėti kontrrevoliuciją ir ginti kė vykdysiąs valymus, stip timi ir komunistų "darbe kesčių pinigais teks išpirkti
tiną
teisę sunkti Bolivijos Vietnamo komunistę taikos dekova su infliacija didins bedar bei toliau statyti socializ rinsiąs ryšius su Sovietų Są liais.“ Į tą kvietimą atsilie
net kelis paleistuvystės na naftą. Sakoma, kad nusaviParyžiuje vadė Ngubią skaičią. Dabar ją yra 4% mą“. Tai biaurus pasityčio junga ir griežtinsiąs darbo pė tiek daug norinčių, kad
I narnos ir aukso kasyklos.
y«" TW Binh- . _
__
mus...
| discipliną.
neįmanoma visų priimti.
visą dirbančiąją.
jimas iš gyventojų.
į
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ologijos ir bitininkystės iki
ALTO PRANEŠIMAS
bedievystės ir geologijos.
i
Bibliografija lietuvių ir rusų
Amerikos lietuvių Tary-1
kalbomis, maišyta. Lietuviš- bos pirmininkas inž. E. Bart-I
kai rašiusių autorių suskai- kus ir valdybos naiys dr. K. |
čiuota 359 mokslininkai, oj Šidlauskas 1969 m. spalio 3 į
rusiškai rašė 520, bet kaiku d. buvo nuvykę į Washing\
Praeitą savaitę prenumeratoriams išsiuntinėtas pas
rie ir lietuviai rašė rusų kal toną Amerikos Balso reika
Pranešame skaitytojams,
kutinis papildomas 36-sis Lietuvių Enciklopedijos tomas.
ba, todėl čia vėl išvardinami lais. ALT atstovai turėjo Pa- neseniai išleistų knygų:
baltiečių Komiteto posėdį
kartu su rusais.
Taigi, dabar jau turime lietuvių kalba leidinį, kuriame yra
r
* * *
su estu ir latvių atstovais, o
sutrauktos visų mokslų pagrindinės žinios, turime savo
Penktoji Pradalgė, Londo
Savo sovietinės Lietuvos po to bendrą visų pabaltie- ne išleistas literatūros metenciklopediją, t* ’inkųjį ginklą kovoje dėl lietuvių tautos
literatūros ir kritikos biblio čių delegacijos pasitarimą joje galim* gauti dar šių
gyvybės, tariant prof. Vaclovo Biržiškos žodžiais. Tuo
grafiją Stanevičienė paski su vadovaujančiais JAV In raštis, kuriame rasite įdo
būdu baigtas mūsų knygų leidybos bare didžiausias dar
ria penkeriems metams — formacijos Agentūros parei mių prozos ii* poezijos kūribas, nes tokios apimties leidinio iki šiol neturėjome. Da
1961-1965. Čia vėl rusų kal gūnais.
(nių bei straipsnių. Kaina —
bar tarp kitų kultūringų tautų (o tokios tautos ir tepajė
Iš amerikiečių pasitarime ‘ minkštais viršeliais $3.15,
ba maišoma su lietuvių. Lie
gia enciklopedijas leisti) enciklopedijų rikiuojasi ir mū
tuviškai rašiusieji išvardina dalyvavo JAV Informacijos kietais — $3.7.5.
siškė. Tuo galime tik džiaugtis ir didžiuotis.
čia matome, kaip 1968 m r.ugsėjo 17 d. armijos ten. šta
mi sau, rusiškai — sau. Per Agentūros direktorius Fran
Šviesiųjų lietuvių galvose mintis leisti savą enciklo
tuos penkerius metus Vilnių kas J. Shakespeare. Jr.„ jo Milfordo gatvės elegijos,
bo viršininkas ten. WiUiamas VVestmoreinadas įteikia
pediją jau seniai buvo kilusi, bet negreit ji teįsikūnijo.
je apginta 24 disertacijos pavaduotojas Henry Loo- kad Keleivio a dministracigenerolui Carini C. Turneriui medalį už nuopelnus. Ne
literatūros temomis. Visos mis, vicedirektorius Sovie didelį susidomėjimą sukėlęs
Pirmasis sumanymas ją leisti buvo iškeltas 1910 m.
seniai tas medalis iš gen. Turnerio bnvo atimtas, nes
disertacijos čia pat išspaus tų Sąjungos ir Rytų Europos poeto Jono Aisčio straipsnių
Chicagoje. Ją leisti buvo pasiryžęs A. Olševskiš. Redak
generolas įpainiotas į nešvarias spekuliacijas ginklais—
dinamos rusų kalba, nors reikalams Kompton Jenkins rinkinys. Kaina minkštais
cijai sudaryti buvo pakviestas Kl. Jurgelionis. Dėl įvairių
jis iš policijos gautus ginklus kariuomenės reikalams
viena jų — J. Lebedžio mo ir Amerikos Balso direkto viršeliais $2.55, Kietais vir
priežasčių greitai nuo to sumanymo atsisakyta.
pardavė Haiti valstybės sukilėliams.
nografija apie Mikalojų rius Kenneth Giddens. Lat šeliais — $3.75.
Nepriklausomoje Lietuvoje pirmoji tuo susirūpino
Daukšą (1527-1613) buvo viams atstovavo šiuometinis
Švyturio bendrovė 1923 m., bet taip pat greitai atsisakė.
išleista lietuvių kalba 1963 Bendrojo Pabaltiečių Komi
Liepsnos ir apmaudo ąso
Po metų Kultūros bentrovė Šiauliuose toliau puoselėjo tą
m. Dahac jįi pakartojama teto pirmininkas prof. Peter čiai, premijuotas Jurgio
minti. Gal jai ir b~tų pavykę ją įkūnyti, bet pati bendrovė
P. Lejinš ir Latvių Biuro Gliaudos romanas, 304 psl.,
rusų kalba.
#
•
•
Z.
Angarietis
tampa
markLietuvą
pasiuntė
raudonąją
Washingtone vedėjas Bru kaina $4.00.
buvo priversta likviduotis. Pagaliau 1929 m. Kultūros Tasizmo-leninizmo
populiarinarmiją
jos
užimti
1919
m.?
jybos paragintas Spaudos Fondas sutiko enciklopediją
Didžiajame New Yorko no Albats. o estams — Estų
tojais...
“
į
Ar
ne
Stalinas
tą
patį
paleisti. Vy
edaktorium buvo pakviestas prof. Vaclovas
Astor knygyne (kur platus Tautinio Komiteto pirmi
Draugas
don Camillo,
Taip,
tapo,
bet
kada?
V.
darė
1940
metais?
ninkas
Heikki
A.
Leesment
lietuviškų knygų skyrius)
Biržiška,uarbas būtų galėjęs prasidėti, bet jį sutrukdė
įdomūs klebono ir vietinės
leisti
i
Kapsukas
ir
mirė,
nebūdaKas,
ar
ne
Lenino
pasekėir
komiteto
naiys
G.
A.
dirbąs
estas
Viktoras
Korė
komunistų partijos sekreto
lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, pasišovusi leisti t
x.
. . x
ir jai kraujuose paskandino saaras recenzuoja prof. Ma- Bushmann.
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•
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I
mas
stiprus
marksistas
riaus pasikalbėjimai, 216
sa
Aišku, leisti
, rvo
. e;
k klopediją.
r
wiavi kartu
aai vu dvi
u v* enciklopedijas,
eiiviinvpcuij«*», marksįzmo geraį ;j galvą ne-' prieš Maskvos valdovus su-i rijos Gimbutienės OlandiioInformacijos
agentūros
būtų bvvęs nereikabng jėgų ir lesų aikvoj.mas. todėl j įsidžjęs.
| kilusius darbo žmones Rytui
m i£>į veikai direktorius Šhakesneare a- psl., kaina $3.
pradėta tartis tuos du sumanymus suderinti. Derybos buvo
G. Juknienė, matyt, nėra; Vokietijoje, Vengrijoje?
iBronze Ase Cultures in pibūdino techniškas orobleAuksiniai rageliai, Prano
eilėraščiai, 64

Didelį kultūrini paminklą
baigas

prof. M. Biržiška, nariais prof. B. Česnys, prof. V. Lašas, 5-6 puslapiuose štai ką raprof. V. Krėvė-Mickevičius ir leidėjų atstovas V. Kvieska, dusi:
Kuomet aš pirmą kartą
sekretoriais Pr. Čepėnas ir Pr. Vaitekūnas.
pakliuvau
į kalėjimą (Tai
Pirmasis enciklopedijos sąsiuvinys pasirodė 1931 m.
gale, o visas pirmasis tomas (12 sąsiuvinių) 1932 m. ba buvo 1906 m. Kel. red.), aš
landžio mėn. Iki antrosios rusų okupacijos (1944 m.) iš dar tik pradėjęs buvau eiti
nuo siauro lietuviško darbo
spausdinta 9 tomai ir 10 sąsiuvinių, ligi žodžio Ind. Lietu į tarptautinį. Aš jau buvau
vą okupavus, sustojo ir Lietuvos Enciklopedijos leidimas. arti susirišęs su darbininkų
Po karo daugumai iš Lietuvos pasitraukusių susispie- klase, bet dar neįstengiau
tus JAV, čia atvažiavus ir daugumai buvusių enciklope atsikratyti nuo siauro lietu
dijos redaktorių, kilo mintis čia leisti Lietuvių Enciklope viško, iš esmės smulkiai bur
diją. Taigi antrą kartą JAV-se ir šį kartą sėkmingai.
žuazinio. užsiskleidimo. GinFinansinę naštą sutiko pasiimti jau nenaujckas spau- damas Vilniaus Steigiamąjį
dos darbe Juozas Kapočius, redakcijai vadovauti buvo Seimą, aš išrodinėjau, kad
pakviestas prof. V. Biižiška. redaktoriais— A. Bendorius.
daugiau duosiąs LietuPr. Čepėnas, dr. J. Girnius, dr. V. Maciūnas ir prof. dr. J. Y0* daibininkams ir mažaPuzinas. sekretorium St. Santvaras. (Vėliau šis sąstatas
?z3.
e u\ai
kiek pasikeitė: sekretorium buvo A. Mažiuiis, reikalų vedejų A. Lileikis). Su dideliu entuziazmu kibta į darbą, ir: jos Steįgjan)asi8 Seimas. Pa.
1953 m. spalio mėnesį Lietuvių Enciklopedijos 544 pusią- bėgęs iš kalėjimo, aš padapių pirmasis tomas Bostone išvydo pasaulį.
| riau §įuo žvilgsniu žymų
Lapkričio 8 d. Bostono Lietuvių Rašytojų Klubo (da-: žinksnį pirmyn, pamažu perbar jis vadinasi LB Bostono Lietuvių Kultūros Klubas) . ėjau iš federalistų prie ausumanymu buvo surengtos iškilmingos to tomo krikštynos, tonomistų (paskutinieji pa
kurtose dalyvavo pilna salė publikos, o programą atliko sitenkino autonomija carisolistė iš Kanados E. Kardelienė, J. Kačinsko vadovauja- j nės Rusijos imperijoje. Kel.
mas choras ir pietai J. Aistis, B. Brazdžionis. A. Gustai- red.), stojau už s-d. susijun
gimę (Lietuvos Socialdemo
tis ir S. Santvaras.
LE pasirodymas buvo sutiktas su dideliu entuziazmu, kratų Partija niekada nesu
tiko susijungti su Rusijos
Nors vėliau tas entuziazmas kiek ir nublėso, bet tai nepa Socialdemokratų
Partija.
laužė nei leidėjo, nei redadktorių, nei daugybės bendra Kel. red.), bet tvirtais mark
darbių, ir štai — darbas buvo baigtas. —
sizmo ir tarptautinės social
Šiandien tegalime tarti: garbė ir padėka leidėjui, re- demokratijos pamatais atsidaktoriams. bendradarbiams ir keliems tūkstančiams pre-j stojau tik antrą kartą panumeratorių už šį nepaprastą kultūrinį paminklą.
kliuvęs į kalėjimą (1907 m.
Lietuvių Enciklopedija ilgus amžius liudys tremties Kel. red.) ir nuodugniai su
lietuvių karštą kultūros meilų ir sukauptas milžiniškas pa sipažinęs su pamatiniais
Markso, Engelso. Kautskio,
stangas savo tautos dvasios šviesai padidinti.
Plechanovo, dalinai Leni
no ir kitų veikalais. Vienok
ir tuomet dar bolševikas aš
nebuvau... Juo tapau tik di
džiojo karo metu“.
Taigi, Juknienės minimu
LENINAS IR LIETUVOS
Juknienė rašo, kaip apie laikotarpiu V. Kausukas dar
didžiausią įvykį, apie Leni nebuvo, kaip jis pats rašo,
REVOLIUCIONIERIAI
no apsilankymą Vilniuje susipažinęs su Markso vei
Tokia antrašte straipsnis 1895 metais. Gi su lietuviais kalais, tik vėliau juos pra
išspausdintas Laisvės spalio Jis tada j°ki4 ryšių neuž- dėjo skaityti, o Leniną dar
14 d. Laidoje. Jį parašė irto-į mezgė, o ten buvę keli ru- ir tada tik "dalinai“.
G. Juknienė rašo, kad
rijos mokrių kandidatė . jų sai socialistai ir vėliau jodėstytoia G. Juknienė. Tai-, ki<»s įtakos lietuviams netu- "1918 m. gruodžio 22 d. Le
gi. rodos, turėtų būti teisin-' rėjo. Lietuvos socialdemo- nino pasirašytas dekretas agai, moksliškai parašyta. kratW sąjūdžio vadai nei i pie Tarybų Lietuvos nepriDeja, taip nėra.
pradžioje, nei 1905 revoliu-j klausomybės pripažinimą
Visų piima, kiek ten pri- cijos metu, nei vėliau jokiu’ parodė, kad Tarybų Rusija
liaupsinta apie Lenino įtaką Lenino "mokslu“ nesirėmė. gerbia mažųjų tautų suvere
Minėta
'’mokslininkė“ numą“.
Lietuvos socialdemokratam!
Kad šiuose žodžiuose nėKokį didelį vaidmenį tenai Juknienė rašo:
”1905-1907 m. revoliud- ra nė krislo teisybės, mums
vaidinusi Lenino redaguoto
_____
____
____
jos
laikotarpiu V. Mickevi- aiškiai rodo nors ir šie neužji lakia! O tikrovėje ano
metO Uetuvos šodaSdenio^ čius-Kapsukas savo pažiū- ginčijami istorijos faktai:
knttd au Leninu beveik jo- romia priartėjo prie bolševi- Kas, ar ne Leninas, į nehį| gyHų neturėjo.
Į kW partijos. V. Kapsukas ir priklausoma pasiskelbusią

Kas Idtur rašoma

Ką tik gavome:

Brežnevas pasmaugė čeko-| lo darbu apie gana stambaus! transliacijų _ trukdymais iš ’ Ošiančios pušy*, Halinos
slovakų pastangas kurti de- Europos ploto proistorines sovietų pusės, o pabaltiečių Didžiulytės - Mošinskienės
mokratinį socializmą?
Į kultūras prof. M. Gimbutie-’ delegacijos nariai patiekė. 17 trumpu vaizdelių - apyAr ne Brežnevo doktrina nė (Kalifornijos u-to) mums savo nuomones ir pageida-' braižu, 176 psl., kaina $2.50.
dabar skelbia taip vadinamo partipino gerai dokumen- vimus
Amerikos
Balso |
riboto suverenumo prin- (uotą šio svarbaus Europos transliacijų Pabaltijo tautu j Prisikėlimas, romanas, pa
inu. n
a erai kuri
____ l-Zl______
.___ ______
AlZ D.'u.
cipą,
pagal
kurį Soviptll
Sovietų SaSą ___
proistorės
laikotarpio
ap-bnlhnmia
kalbomisroikalu
reikaluir irifpikė
Įteikė ( ragė Alė
Rūta, 9OK
205 nai
psl.. VnL
kaijunga nori užsitikrinti sau žvalgą’
i raštu trumpą memorandu-Į na kietais viršeliais $3.75,
• • *
teisę įsikišti į kitų valstybių
mą. Direktorius Shakesnea-, minkštais $2.50.
vidaus reikalus, jeigu jie ne
Recenzentas mano, kad re pažadėjo su pabaltiečiaisi
visai taip tvarkomi, kaip or vietomis prof. Gimbutienė palaikyti nuolatinį ryšį.
| Nužemintųjų generaciją
todoksinė sovietų politika daranti perdrąsių spėliojišia Pro^a ALT atstovai egzilio pasaulėjautos eski
nori?
i
mų, bet. sako, toks jau moks- turėjo pokalbius Amerikos zai. parašėVytautai KavoAr visa taiyra mažųjų Jq pažangos kelias, kuris vei- Balso reikalais — ALT pir- į lis, 77 psl., kaina $2.
tautų "suverenumo gerbi- kalą daro įdomesniu. Sako: mininkas E. Bartkus su kon-|
mas“?
"Galima sutikti ar nesutikti gresmanu E. J. Derwinskiu206 P91-* Raisu autorės pagrindine nuo- iš Illinois, o dr. K. šidlaus-įna >2.50.
SPAUDA BEVARTANT
more, esą. vadinamojo Kur- Ras aplankė kongresmanus J Be į0< e?ame paVę nedideganų kultūra (gyvavusi prie W. T. Murphy iš Illinois ir. jį kieki teisininko P. Šulo
Rytų Europos ir slavų mo- Kaukazo ir ties Juodąja jū- P- J- Flood is Pennsylvani-į parengto leidinio "Kaip »ukytojų amerikiečių sąjunga, ra Ukrainos stepėse) pri- j°s- Taip pat buvo aplanky- daromi testamentai“. Tai la
kuriai priklauso apie 15 lie- skirtina indo - europiečių tas Lietuvos atstovas J. Ka- bai naudinga informacijų
....................
tuvių (Massachusetts skv- pirmtakūnams, iš
kurių išsi • jeckas.
knygelė norintiems sudary
Į
ALT
riaus pirmininku yra Emma- vystė Europą apgyvenusios
ti testamentą. Ten yra ir tes
nuel kolegijos prof. Pranas indo-europiečių tautos (jų
tamentu pavyzdžių. Jos kai
A. Šveikauskas), savo orga- tarpe ir baltų protėviai),
na — $3.00.
LIETUVIŲ RADUO
no The Slavic and Ėast Ėu-, Galima paabejoti ir autorės
Massachusetts gyventojai
rupeaiy Journal vėliausiame ppfkirstymu tam tikrų žal- PROGRAMA II MADRIDO
prie šių kainų turi dar pri
numery skelbia dvi lietu- vario amžiaus kultūrų tam
Nuo
spalio
1
dienos
vėl
tikroms
indo-europiečių
ša

viams Įdomias recenzijas.
* * *
koms (viena tų kultūrų pri reguliariai perduodamos ra mokėti 3% (po 9 centus)
Pirmiausia, Pennsylvani- skiriama baltams), bet rei dijo programos lietuvių kal- Sales tax.
jos u-to prof. Alfredas Sen- kia iškelti autorės sumanus} ba į Lietuvą iš Madrido,
nas apžvelgia Vilniuje išėju medžiagos išdėstymas iri Kiekvieną vakarą 8 vak
sius tris lituanistikos veika tvirto metodo prisilaikvmas, 30 minin. perduodama nau
lus: K. Ulvydo redaguoja- Čia aiškiai, nuodugniai ir ja 15-kos minučių progra
mo* Kalbos Kultūros lurna- faktų gausumu pavaizduo ma (Lietuvoje dabar vei
lo nr. XII (87 psl.), A. Ubei. jamos proistorinės nuo Eu kiančiu Maskvos laiku pro
žalvario amžiaus grama girdima nuo 10 vai.
kaitės suredaguotą Lietuvos ropos
Imkit ir skaitykit
Mokslu Akademijos 1965 (1800-750 metų pr. Kištų) 30 min. iki 10 vai. 45 min.
metų leidinių bibliografiją kultūros, kurios gyvavo ir vakaro). Bangos ilgis 32.04
Kipro Bielinio
(240 psl.) ir E. Stanevičie vystėsi į rytus nuo Reino li metrai. Ta pati programa
knytą
nės sudarytą bibliografinę pęs ir į pietus nuo Baltijos kartojama kitą dieną (Mad
rido laiku) 9 vai. 30 min. iš
Žiūrovas
rodyklę, vardu Tarybinės juros’
TERORO IR VERGUOS
ryto ir 3 vai. po pietų. Šie
Lietuvos literatūra ir kriti
IMPERUA SOVIETŲ
perduodami
VENGRŲ REVOLIUCIJOS pakartojimai
ka 1961-1965 (334 psl.).
* ♦ *
32.07 metrų ilgio banga.
RUSUA
SUKAKTIS
Lėšomis šiai programai iš
Kalbos Kultūros žurnalas
stebina autorių ir temų gau
Prieš 13’metų Vengrijos laikyti ir informacijų jų tu
Joje smulkiai aprašyta
sa : devyniolika autorių liaudis sukilo prieš komunis riniui tiekimu rūpinasi Vy tos vergų stovyklos, kuriose
svarsto daugiau negu 25 te tų jiems primestą tvarką, riausias Lietuvos Išlaisvini bolševikinio teroro sistema,
mas. Pavyzdžiui. S. Kėžytė bet Chruščiovas, to meto mo Komitetas.
kentėjo Ir žuvo mūsų
(E)
aiškina skirtumą žodžių Sovietų Sąjungos diktato
broliai, seserys, giminės ir
"reikšmė“ ir "prasmė“, S. rius, pasiuntė į Vengriją
draugai. Knygos kaina —
Karaliūnas svarsto žodžius tankus, kurie vėl grąžino
75 eentaL
LIETUVIAI SVEIKINO
"audra“ ir "vėjas“, o L. Er- vengrams seną jungą.
merytė nušviečia Daukanto
Europos Pavergtųjų Tau VOKIETUOS ESDEKUS
vartotą žodi "auka“ ir iš šio tų Organizacija tą sukaktį
kamieno išvestinius. Pažy minės spalio 23 d. 10 vai.
Vakarų Vokietijos social
mėtina, kad šio žurnalo savo patalpose (29 W. 57th demokratams kad ir nepil
JUK NETURITE?
bendradarbių yra daug mo-l St., 9th Floor, New Yorit Ci- nai laimėjus parlamento rin
terų.
***
|ty). Minėjimui vadovaus kimus, Lietuvos SocialdePetronėlės Orintaitės ei
K. Ubeikaitė suskaičiuoja buvęs Vengrijos parlamen-1 mokratų Partijos Užsienio liuotos apysakos "Teofilė
ir Išvardina Lietuvos
atstovas Jonas nuo Kražantės“. Keleivio
..... Moks- to pirmininkas Belą VargaJ
_ . delegatūros
_
lų akademijos 1965 metų pagrindinis kalbėtojas — Glemža pasveikino V. Vo- administracijoje ją galite
leidinius, kurie apima per La Šalie kolegijos pref. John kietijos socialdemokratų va- gauti už $2.00.
40 mokslo šakų, nuo arche- Lukacs.

dovybę.
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WORCESTERIO NAUJIENOS
[•

Mirė A.

Latvis

MARTYNO

GARUON1O

DAR YRA GALIMA

KANADOS NAUJIENOS

,

ATIDARYTI ŠV. ANTANO

GIMNAZIJĄ!

į

TORONTO, ONT.

f

i Šiaip ar taip, o j išgarsėį jusios pasaulinio masto mūsų solistės Lili jos Šukytės

ĮPĖDINIAMS
Spalio 6 d. Notre Dame'
Amerikos Lietuvių Bend
Vėl engtjiome j namus
kapuose palaidotas geras,
ruomenės valdyba skatina
Ruduo v« visus suvarė j
dosnus svarbiem lietuvišPriešketveriusmetusBal- pranciškonus atidaryti $v. namus.
Sugrįžus vėl atnau’ k eJ d n ,
kiera
menti reikalam
reikalam lietuvis
lietuvis AnAn- timorėje
umoreje mirė
mirė Martynas
ivianynas
timnaaiia. Atidary- ;,'no
•• moo «4a.iAmAn;»« .raUVi giruejo.
.
tanas J. Latvis, 77 m. amž..l Andrius Garijonis, Ameribįt*
"““L. jmamas visuomeninis veifamas.
Pirmiausia daromi
daromi or.
orkilęs iš Girkalnio parapijos. I koje žinomas kaip Martin
_.rtoviaimas
- Pirmiausia
k z « — ? — — — S ■ — ■ — ** — 9 T ? A . •
A
W
W
I
,
n
—
s
M
Ps
1
—
VS
pi
ganizacijų ir draugijų susi- Renka aukas dr. Grigaičio
Velionis priklausė Lietuvių Andrews Garionis, kilęs iš
rinkim*i’
40 jau *■* "•
paminklui pastatyti
Klubui, SLA 57 kuopai ir kt.
sokie
parengimai.
Tokie
po
kęs 1910 metais. Velionis mokėtų po 1,000 dolerių me
organizacijom.
Keleivio ir Naujienų skaipaliko
šiek tiek turto, kuris tams. Tai pagrindinė sąlyga. būviai atneša pelną ypatin
Jis paliko liūdinčias žmo
gai
toms
organizacijoms,
kutytojai
jau žino, kad yra su
ną Marijoną, dvi dukteris turėtų tekti jo įpėdiniams.
Ild gruodžio 15 d. prašo
rios turi savo sales ir už jas darytas komitetas dr. P.«
Patys įpėdiniai arba juos ma atsiliepti tėvus, kurie
Nellę Hylandienę ir Ruthą
uimcji
iiuwuhcb
.
iv
C
lasj-j
_
.
nemoka
nuomos. Blogiau Grigaičiui už jo nuopelnus j
Flammingienę,
Lietuvoje žinantieji malonėkite rašy-j
ti
Lietuvos
Generaliniam
metų rudeni leisti ^ms, kurjos
g^ių ne_ lietuvių tautai ir Amerikos
brolį ir dvi seseris.
į savo tunus j Sv. Antano gim- turj jos, rengdamos kokį lietuvių išeivijai paminklui';
Laidotuvių dalyviai buvo Konsulatui New Yorke:
n
r
i
...
“‘J*.
. ę atsakymus, pobūvį, dažnai turi nuogto- pastatyti. J ta komitetą iš Į
pakviesti i Piliečių Klubą Consulate General of Lithu- “pranciškonai
tuojau svarstys Hų dėl nežmoniško nuomos Kanados lietuvių įeina: iš
pietų, kuriuos pagamino Ri
*?nnaJ1JO* atidarymo klau- didumo. Dažnai šeštadie-, Winipego K. Strikaitis ir iš*
ta Akstinienė su padėjėjo
41 West 82 Street
simą. Sprendimas priklausys njaįg būna net trys parengi- Toronto Jonas Novogrodsmis.
*
New York, N.Y. 10024
nu. iun.tere.uobi brhm,'^ Taj Ton)nte jau
kas
Mūsų užuojauta velionio
i££
Jkbjtij perdau?-ir dėl,,t0 kuri8"°% Apie velionį dr. P. Grišeimai.
1 ry* »UBnr*
parengimas nukenčia. Susi-'
„deniai kalhėti
HARTFORD, CONN.
tedobn. pr»»«te B»k.n.ų rinkimų padėtie geresnė, dėl
aa ja “

Dau* sergančių

Sunkiai serga Juozas Pet
ronis, buvęs vienas geriau
sių Aušrelės choro daininin
kų ir veikėjas; Zigmas Poš
kus, Andrius Kavaliauskas
ir kiti.
• *
Senųjų ateivių eilės žy
miai retėja. Jau retai kur
sutinki senesnio amžiaus lie
tuvi, nes vieni jų poilsio na
muose, o kiti nebegali ir iš
namų išeiti.

regnttecijo. Vi—» S». An- * sk
Turėjom nuostabu koncertą tano gimnazijos reikalais

ti8 negalime

knygvedys

Vincas Jankus paskirtas
Holly CroaB knygvedžiu.
J.

VL1KO SEIMAS

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto 1969 metų
seimas bus New Yorke gruo
džio 6-7 dienomis. Posėdžiai
vyks New Yorker viešbuty,
34 gatvėje prie 8 avenue.
Vliko valdyba jau nustato
darbotvarkę ir numato pra
nešėjus. Numatoma ir vieša
vakarienė su koncertu.

(E)

Jaci, 43

m.

amžiaus, priima komuiriją tt savo vyra ranką.

;

Spalio 5 d. čia buvo Met- prašoma rašyti:
Rugsėjo ir spalio mėne
Toronte yra nemažai Ke-H
ropolitano operos solistės' Rev. Rector, St.
siais jau buvo daug susirinLilijos Šukytės koncertas, ny’s High
kimų ir posėdžių. Jau išri- Jeivio ir Naujienų skaityto-'kurį rengė skautai ir jų rė- bunkport,
04046.
kiuota ir visa eilė parengi jų, kurie norėtų prisidėti j
mėjai. Koncerto pelnas skir- ;
mų. Jų tarpe yra ir tradici- prie dr. P. Grigaičio pa- ’
tas skautų stovyklai įrengti.;
nis metinis parengimas, ruo- minklo pastatymo. O tai pa-;'
Didelė universiteto salė bu-'
COCOA, FLA.
siamas SLA 236 kuopos, ku- daryti jiems neturėtų būti
vo pilna.
į
1 ris įvyks iylls 25 d. 7vsL sunku, nes to komiteto narys
Koncertas buvo nuosta
vakare 5v. Jono parapijos Jonas Novogrodskas priima
bus. Solistė žavingai daina
aukas. Jis sutinka atvykti ir
vo lietuviškų dainų ir operų
asmeniškai skirtos tam rei
arijų. Ji nesigailėjo savo jė-j g Ho 12 d. Aimoniai ir! Tam pobūviui apsvarstyti kalui sumos atsiimti. Reikia
šv.
gų — dainavo daugiau, ne- Antanina Buivydienė iš HoL * darbais pasiskirstyti buvo tik paskambinti RO 9-8846,!
gu buvo programoj numa- lywoodo važiavo į Cocoa lie- sušauktas pirmas po vaaa- arba auką pasiųsti laišku j
tyta.
o publika atsidekoda- tuvių gegužinę. Kelyje juos
atostogų susirinkimas, šiuo adresu: 87 Windermere
Spalio mėnesį sukako 75
Avo^ Toronto 159, OnL
metai, kai būrelis lietuvių ma tiek plojo, kol delnai j- ištiko nelaimė — jų automo- Jame buvo netikėta ir »e. . bilis apsivertė, Buivydienei Uukta staigntena: finansų
su Šv. Kazimiero draugija skaudo.
Rengėjai
jteike
dainimn- lūžo kojo
sekretorė atnešė didelį giė- Spalio mėnesį ir daug mirė
įsteigė Šv. Kazimiero lietu
I
kei
gražią
raudonų
rožių
,
aužti
keli
ir
bį čekių ir pradėjo dalinti
vių parapiją. Šiuo metu joje
Spalio
mėnesį
Toronte
bai sutrenkta galva. Aimo- susirinkime dalyvavusiems
klebonauja lietuvis patrio puokštę _
Kad
dažniau
turėtume
tonienėg lūžo ranka ir keU nariams. Greitai paaiškėjo, gausu ne tik balių ir kitokių
tas, geras kalbėtojas kun.
; šonkauUat Aimono tik ran- k»d tie čekiai yra SLA na- pramogų, bet ir šermenų... J
Jonas Jutkevičius. Ameriko kių koncertų!
Belankydamas draugų ir pa-! |
je gimęs ir augęs Westfiel- Tautimu dirbinių paroda ;. k;ek sužeista Jis ta Da- ”4 dividendai už 2 metus. žįstamų kapus, pastebėjau
Weš kelias savaites Cardjeną autobusu grįžo
Dividendo dydis priklauso
de, Mass. Jos vikarai — kun.
til
Plaza
po
stiklais
buvo
ismo>
0
Buivydienė
ir
Aimo-1
««o
apsidraudimo .sumos. ir daug supiltų naujų, apklo- ’
Justinas Steponaitis ir kun.
statyta gražių lietuviškų nienė paguldytos Stuart,! Gal būt, jis nėra toks dide- tų gėlėmis, vienas ką tik iš- į'
Jonas Bakanas taip pat yra
dirbinių: audiniu mezginių.
j lis„ kaip spekuliacinėje in- kastas, kitas dar baigiamas
geri lietuviai ir pamoksli
medžio drožimu, gintarinių
Cocoa
Worth Ke. vestacijoj, bet nariai jį gau kasti.
ninkai.
karolm, apyrankių ir kito- tuvjų klubų nariaj ,inki
na neprarasdami pomirtinės
Katalikų laikraštis Tėviš
kiu
dalyku.
Jie
visi
buvo
to,
a
j
m
g
s
{įtiktom
greičiau
paO
-------ar terminuotos apdraudos ir kės žiburiai spalio 9 d. lai
OTCC1AS IS
kie gražūs, kad, neatsižiūrė sveikti.
ligos atveju pašalpos. Jokia doje praneša, kad per 10
A.M. Augūnas
Pas Vincentą ir Joną Kiek jęs ir nuėjės, vėl norėjai at
kita lietuviška organizacini dienų mirė 7 lietuviai. Tu
ius iš Lietuvos yra atvykęs gal grįžti jų pasižiūrėti.
to nedaro. Išvada — Susi
Kielienės brolis Stasys Bar
Pagarba tiems, kurie tą IŠEIS NUMIZMATIKA vienijimui priklausyti yra rint galvoje, kad Toronto
bendruomenės daugumą su
kanauskas.
parodą surengė.
naudinga, nes, be apdraudos daro po antrojo pasaulinio
Luckienė
Jonas K. Kaitys, išleidę ‘J
pašaJp«S jo nanai kaf0 atTykę iictuviaį jaunį
Grįžo nepatenkinti
lTOas
<cną
' knygas
”"Nepriklausomos
Nepriklausomos ®dar gauna pelno ir jungusi taonfa
šią vasarą į Lietuvą buvo
LOS ANGELES, CAL. į Lietuvos pinigai“ ir ”Seno- į lietuvišką organizaciją ir savaitę 7 žmonių yra didelis
J vės Lietuvos pinigai“, apie, lietuvišką darbą.
nuvykę ir keli iš mūsų mies
nuostolis. Toronto lietuvių j
to. Sugrįžę jie vaikščiojo nu Mirė adv. P. Raulinaitis , Naujuosius metus išleidžial, cr A
kolonija su apylinkėmis per.
liūdę, lyg Talkus paMhrvę, irt Spalio 13 d. mirė adv.’
“ T*""*u.,autus vidutiniškai netenka!
» bu8 ’P*'“1“
mažai kalba. Tikrai,' yra ko Pmia V Vulina Hs 74
per 50 ar net daugiau Ketuliūdėti: dolerių daug išleido,
vių. Parapijų kunigai galėbet negalėjo pamatyti bran sės mokslus baigė daktaro, 18<Į diustraajų.
Kaknevičiaus apkurta -ty duoti tikslesnį mirimų
IŠIMU
_ y- s
giausio dalyko — tos sody laipsniu Šveicarijoje, dėstė' Autoriaus adresas^ 60 •
komediia ”Molis
“ •1
nes jie ve^a mirimų
Dotnuvos
žem^Ckio
aką-'
<*»
"**"«*•
bos, kur gimė ir augo, nei
tėvų kapų aplankyti, po Vil
J- ».
niaus miestą kelias dienas vSTun^ėmitetZV1 Knygą "Senovės Lietuvos kHokių publikai patenkinti
pavandravoję turėjo grįžti tesi ir privačia advokato PJĮ?1^3.1 jau
o
3^
l*s=s===3==—
narna
aSkfpinku “S*
SLA
d>U« 1"^“'
V. Jankus — kolegijos

Ištekėjusi vienuolė už Braattijos kataliką kwim Viceate

kSkoio s?a™o o^ni^cL Keleivio administracijoje,' kMems nelaimėn patekte,
daug dirbus lietuvybės nau
jose, 'buvo išrinktas į Lietu kaina $5.
dai, tai būtų gražu, kad To
vos seimą, 1924-26 m. buvo
ronto lietuviai jo metinį pa
jo vicepirmininkas, nemažai
rengimą
paremtų gausiu at
rašė spaudoje, yra išleidęs LIETUVIO SKULPT0RA silankymu.
knygas Parlamentarizmas,
LONDONE
Administracijos principai.
Jauno. 30 metų amžiaus, Lilijos šukytės ksrasrtat
Darbo organizacijos metme
lietuvio
skulptoriaus Antanys.
Karo metu pasitraukęs iš' no Brazdžio kūrinys — 14: «Hs bus sekmadienį, spaLietuvos, kuri laiką destėi pėdų aukščio nerūdijančio! Ho 26 d., Brockton salėje.
Pabaltijo universitete, vė-' plieno skulptūra, vardu ”Ri- Koncertą rengia Toronto
liau Freiburge buvo įsteigęs ■ tualas“ — papuošė naujo1 LB apylinkės valdyba, pelprekybos mokyklą, 1949 m.1 pastato, Woolgate House,1 nas skiriamas Laisvės paišvyko į Australija, o 1954, fasadą Londono vidurmies- minklui lietuvių kapinėse
m. persikėlė į JAV ir apsi-( tyje, Basinghall gatvėje.
• užbaigti. Neseniai buvo skalgyveno Los Angeles mieste.) Spalio 7 dieną šį viešą biama, kad renkamos aukot
Čia vertėsi nekilnojamojo Londono papuošalą išlcil- lietuviams kankiniams pri
tarto pardavimu, dalyvavo minga! atidengė D. Britani- minti koplyčiai, todėl narni
vietos lietuvių visuomeninėj jos Meno reikalų ministrė ku, kas iš tikrųjų kus: kop-,
veikloj.
[ Miss Jennie Lee.
(E)
lyčia ar paminkiau

visiems

lmc., klientams

PODAROGIFTS,

Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad dėka pasitari
mų, įvykusių Amerikoje su Vnešposyltorgo prezidentu
ir asmeniško vizito i*odarogifts prezidento Maurice
Rifkin Maskvoje, padaryti pakeitimai ir pagerinimai,
priimant užsakymus dovanoms.
1. Komisijos arba mokesčiai nebus imami nuo dovanų
gross sumos, mokėtos pirkėjo, bet visi mokesčiai bus
pridedami prie UŽSAKYMO NBT SUMOS
taip, kad nekiltų nesusipratimų ar klausimų tarp
Vnešposyltorgo ir gavėjo.
2. Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis
bus paruoštas mėnesio arba dviejų laikotarpyje ir
siunčiamas paprašius.
3. iki to laiko mes prašome gerbiamus klientus, siun
čiant dovanas, naudotis DOVANŲ PAžYMftJlML—
MERCHAND1SE PURCHASE ORDER: tuo būdu
envėias galės pasirinkti prekes, kurios jam patinka.

’MOSKVIČ“ AUTOMOBILIO UŽSAKYMAI
YRA PRIIMAMI KAIP IR SENIAU, KOL JŲ
RIBOTAS KIEKIS BUS IŠNAUDOTAS.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į mūsų
prisijungusias firmas ar jų skyrius:
COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.
45 West 45th St„ New York. 10036
Tel.: (212) CI 5-7905
GIX>BE PARCEL SERVICE, INC.
710 Wabrat St. Pkiladelpftia. Pa. 19106.
Tel.: (215) WA 5-3455
PACKAGE EKPRESS AND TRAVEL AGENCY
1776 Brauduray, New York, N.Y. 10019
Tri.: (212) 591-7779

arba tiesioginiai į

PODAROGffTS, INC.
220 Park Avė. Sooth, New York, N.Y. 10003
Telefonas: (212)

BUVO94,DABAR HK92

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS
Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas joo
organizacijas, jos spaudą, jo , veikėjus, jos santykius su
Lietuva ir Kt.
Kitoe tokios knygos neturimo.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

.Pinigus muškite:
KEL EIVI S

flrmą kartą per 122 metus At

kmten vieemujoru išrinktas 31
■etą aMiians negras Maynard
nors negrų rinkikai
tik 40%.

So.

I

02127

Poriaplg ketrlrteg

KELEIVIS, SO. BOSTON
ARGENTINA
Turime Lietuvos gatvę

_

..

.

,

, liau choras buvo suorganiė zuotas ir pavadintas Aušros
j choru. Trūko vedėjo. Pade-!
I tį išgelbėjo V. Rymavičius.

Buenos Aires mieste buvo sutikęs vadovauti ir

LABAI {DOMŪS
ATSIMINIMAI

šiam

sudaryta komisija su Z. Juk-! chorui.
Atsiminimus visuomet jnevičium priešaky, kuri tušiose pagerbtuvėse gra- domu skaityti, todėl siūlome
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
į ėjo rūpintis, kad miesto sa
žias kalbas pasakė Z. Juk- įsigyti šias mūsų žinomų
vivaldybė vieną gatvę pa nevičius ir ALOS Taiybos žmpnių gyvai parašytas at
vadintų Lietuvos vartų. Ko pirm. Arturas Mičiudas, o siminimų knygas:
misija daug dirbo, bet savo Aušros choro jauniausia na
VERGIJOS
KRYŽKEtikslą pasiekė: Buenos Ai rė Cicilija Mičiudaitė įteikė
res miesto Avellanedos da metalinę lentelę dėžutėje su LIUOSE, Sibiro kankinės
lies burmistras Carlos O. užrašu: "Padėka didžiajam Stefanijos Rūkienės tremties
Radrizzani sutiko Chicagos darbuotojui lietuvių koloni atsiminimų atsiminimų I to
"Naujausiose Elzaso Ži- nuotojo filosofija: skirtumas, 443 psl.. kaina minkš
gatvę (prieš lietuvių parapi joje p. Rymavičiui“.
niose“ (Demieres Nouvel-! mas tarp pigių esminių reik
tais viršeliais $5, kietais $6.
jos bažnyčią) pavadinti Liles d’Alsace) Lietuvoj lan menų ir prabangos.
Didžiai sujaudintas, su
tuara gatve. Rugsėjo 14 d. kaktuvininkas savo kalboje
Viktoras Biržiška, DĖL
kęsi prancūzai Pierre ir Re"Lietuvis moka vos 20
ji buvo iškilmingai atidary žadėjo ir toliau dirbti, kiek MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nėe Cosset (rugsėjo 2 d.) kapeikų už kepaliuką duo
ta.
pasakoja savo įspūdžius ir nos. 77 kapeikas už dėžutę
nimai (1920-1922 m.), 312
tik jo jėgos leis.
Filmu aktorė Mia Farrov su savo vyra Andre Previa.
Tą dieną vyskupas atlai
išvadas apie pragyvenimo (kondensuoti. E.) pieno. 20
psl., kaina minkštais virše
Juozas Šiušis
kė mišias ir pasakė pamoks
Jos motina paskelbė, kad jos dktč laukia įpėdinio. Mia
sąlygas Vilniuj. Išvados ant kapeikų už šimtą gramų deš
liais $2.50, kietais—$3.75.
lą. kuriame pareiškė gailes
raštėj ir pabaigoj, būtent: ros. Bet jam kaštuotų 1 rb.
Farrow 1966 m. buvo ištekėjusi už aktoriaus Franko Si
KONTRŽVALGYBA LIE
tį. kad Lietuva yra rusų ko
"Vilniuje, Lietuvos sostinė 30 kp., jei panorėtų įsigyti
natros, bet po dviejų metų persiskyrė.
’
TUVOJE,
Jono Budrio at
munistų pavergta.
je, socialistinė sistema davė kitame to paties turgaus
siminimai, 224 psl., kaina
11 vai. vyskupas, burmist
viską išskyrus kaupą“, ir— kampe celofano maišelin į$2.50.
ras, kūmos ir kiti aukšti pa
"Šiose trijose mažose Balti suptą rožę. Dvi valandos
PASKUTINIS POSĖDIS,
reigūnai užėmė vietas pa
jos respublikose, kurios, jei darbininko darbo, savaitės
Juozo
Audėno atsiminimai,
ruoštoje tribūnoje Mendone Rusija, tai būtų pergyve nuoma, — viena rožė. Sovie
227 psl., kaina..... .... $4.00
zos gatvės kampe. Po Z.
nusios pavydėtiną
savo tų Sąjungoje rožės ne darbi
Ar
buvo
visuotini*
tvanas,
Juknevičiaus ir ALOS Tary
skandinavinių kaimynų liki ninkams, ne labiau kaip ki
DU MEDINIAI IR TRYS
bos pirm. Artūro Mičiudos 64 psl., kaina 25 centai.
mą, stačiai mūsų akyse ma tur.
GELEŽINIAI
KRYŽIAI,
kalbų
buvo
atidengta
bron

tyt tiesa, aiški, kaip saulė:
Materialistiškas istorijos Antano Šukio atsiminimai iš
"Minimalė alga 60 rublių,
Tęsinys
zinė lenta su gatvės pavadi supratimas, 80 psl., kaina Lietuvos Nepriklausomybės
komunizmas išnaikino skur vidutinė sukasi apie šimtą
nimu ir sugiedoti Argenti 20 centų.
dą tik tam. kad įstatytų jo sovietinėj provincijoj. Pra
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
Komunistų
partijos
instišiame
tekste
jis
okupantui
nos ir Lietuvos himnai. Bur
vieton vidutinybę“.
dinės mokyklos mokytojas
PER GIEDRĄ IR AUD
Žemaitės raštai karės me
hoc nėra mnVcKna
mokslinė to+otrro
įstaiga, yra labai nemalonus. K. Bo-' mistras, vyskupas ir kiti
Akivaizdžių vidujinių tuo gauna 140 rublių (Jei baigęs tūtas
tu, 126 psl., kaina 50 centų. RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
se posakiuose prieštaravimų pedagoginį institutą ir iau o daugiau propagandinė in hušo veikalas buvo išspaus- aukšti pareigūnai savo kal
Juozas Stalinas, 32 psl., minimų (1909-1918) IV to
vienintjelis
paaiškinimas; turi stažo. E.), meistras 250 stitucija, tai falsifikavimai, dintas 1808 m. Varšuvoje, Į bose pareiškė užuojautą dėl kaina 25 centai.
mas. 272 psl., kaina kietais
gali būti tik tas. kad šiems; darbų vadovas 500 (abu iš- jų akimis, būtų lengviau pa palaimintam carui Alek Lietuvos padėties
viršeliais
.................. $3.75,
stebėtojams teko susidurti imtinai aukštų atlyginimų teisinami. Blogiau, kai falsi sandrui I viešpataujant Ru-j Visi svečiai buvo pakvies-) Žalgirio mūšis, parašė dr.
NEPRIKLAUSOMYBĖS
su skirtumais tarp to. kas atvejai, daugumas meistrų fikacijos daromos ir mokslo sijoje ir Lenkijoje. Anuo ti prie paminklo žuvusiems, Daugirdaitė - Sruogienė, 24
SAULĖJ,
Mykolo Vaitkaus
metu rusų caro cenzoriai ne už Lietuvos laisve. Ten pa-j psl., kaina 50 centų,
jiems buvo aiškinama, ir to, ir net darbų vadovų tiek, veikaluose.
atsiminimų
(1918-1940) V
gražių kalbų. Vėliau
c .
.
.. .. _
ką jie matė. Jiems aiškino, j bent pagrindinio atlyginimo,
Mano teigimui patvirtinti, pabūgo. jog dėl minėto ta sakyta
E- .tomas,
.. 295
. .psl.,. kietais virkad Lietuvoje skurdas esąs! negauna. E.) ir Vilniaus pažvelkime į rimčiausios me veikale žodžio "Mask apie 300 asmenų pripildė „ S’?“1“™’"
paiapijos salę. Stalai buvo! Vandenielde, 24 psl., kaina; geliais kaina $3.(5.
panaikintas, bet jie matė ir) miesto galva nė kapeikos mokslo įstaigom leidinį, ką va“ caro patvaldybė galėtų
apkrauti lietuviškais val- i ^centų.
j To paties autoriaus tomas
tokių gyvenimo sąlygų, ku-’ daugiau (kaip 500 rb. E.), ji daro su svetimų veikalų subyrėti.
giais
(tokių
pageidavo
ar’
Demokratinio
socializmo
kietais viršeliais $3.75,
riose, sako, nesutiktų g^en-! "Galkauskų šeima, vidu- tekstais. Vilniaus valstybinis Nuo komunistą partijos
minkštais
S2.50.
ti net skurdžiausias Mississi- j tiniai miesto gyventojai, vy- V. Kapsuko vardo universi- instituto, Vilniaus universi- gentiniečiai). Jaunimas gra-! pradai, (S Kairio įvadas),
LIETUVA BUDO, Steponeatsilieka ir kitų že- žiai patarnavo. Ir čia buvo 64 psl., kaina 50 centų.
ppi negras. Ir tai jie matė' ras ir žmona, uždirba 220 tetas savo leidinyje — Senodaug
gražių
kalbų.
Tavo kelia, į .oc.alizmą, no, *?'rio atsiminimai 416
pačiame Vilniuje, miesto ) rublių, iš kurių tuzinas rub- ji lietuviška knyga Vilniaus! mesnių instituciją cenzoriai,
(Leono Bliumo), 35 psl.. Į Ps— ^aina...... ............$-.00
centre. Antra vertus, tas, ką; lių nueina mokesčiams (nie- universitete, Vilnius. 1959: Ne grynų falsifikacijų, bet
jie matė vietoj neva buvusio kad daugiau kaip 13% net m., puslapyje 3, pratarmėje, i faktą nutylėjimų bei pralei- Pagerbė muz. V. Rymavičių
kaina 25 centai.
i TAU, LIETUVA, Stepo1
skurdo, nelabai tesužavėjo. • akademikams, balerinoms, nusiskundžiant dėl kultūros i dimų apstu įvairiuose leidiRugsėjo 29 d. parapijos
.
..
z>» !no Kairio,
480 psl., kaiSocirjzmo teorija, (M.
r
nn
Tai tik pilka vidutinybė, a-, kino aktoriams, rašytojams.! paminklų nuostoliu, cituoja ■ niuose. Šiam mano teigimui salėj buvo pagerbtas muzi
Fišerio),
74
psl..
kaina
25
et
...........
.................
*
’
“
*
not jų. Tuo viskuo, ką vadi-; mokslininkam. generolams; iš K. Bohušo veikalo — O | būdingu pavyzdžiu laikau kas - choro vedėjas Vaclo
DIENOJANT, Kipro BieSocialdemokratija ir ko
namoji socialistinė sistema iš čia skirtumas, kurs išau- początkach jęzika i narodu buvusio Marijampolės di- vas Rymavičius jo amžiaus
! linio, 464 psl., kaina....$2.00
davė, niekas nepasitenkina, ga tarp geriau atlyginamųjų litevvskiego (1808 m. psl. rektoriaus, žymaus mūsų 70 m. sukakties proga. Tas munizmas (K. Kauskio), 47 pPN|rriI,„ MFTAI v.
! PENKTIEJI METAI, Kipir visi siekia į tą kaupą, ku-. įr proletariato, ‘priešingai j 197-198) ir rašo: "Ko nesu- periodinės spaudos kolekto- pagerbtuves suruošė Šv. Ci- psl., kaina 25 centai
į
ro Bielinio, 592 puslapiai,
rio sistema nedavė...
į negu kapitalistinėje visuo- graužė kandys ir pelės, tą į riaus J- Kirlio isspausdintą cilijos choras,
kuriam su
Atskirai
sudėjus,
jų
kaina
kaina ..................... $2.00
Štai konkretūs pavyz-; menėje).
-J, galutinai prarijo ir sunaiki-Į knygelę — Šimtametė mo kaktuvininkas
vadovauja
džiai:
‘
"Dviejų kambarių ir vir-Į no nepaliaujami barbariški kykla — "Vilnius, 196< m., daugiau kaip 40 metų. Jo $3.05, bet visos kartu par-į ATSIMINIMAI IR MINgimnazijos dėka turime ir įdainuotų duodamos uZ $2._________ TYS, Kazio Griniaus, I to"Kodėl šiame kolchozi- tuvės buto — profsąjungos: karai su... totoriais, švedais, Marijampolės
šimto metų sukaktuvėms paniame, laisvame turguje prie skirto Gajauskams su dve-1 danais, kryžiuočiais...“
plokštelių.
______ _________ mas, 300 psl., kaina ...... $2.
T> 4.-1 •
- TT
K - minėti. Šios knygelės auto-. Prieš 3 metus Arturas Mi
pusės stalų, laikomų iš užu jetu vaiku — nuoma apskai. .
,--1- ,
!'
ATSIMINIMAI IR MINPatikrinęs si K. Bohuso rius j Kir, kni0^jai su.l
trijų dešimčių kilometrų at- čiuota jiems ko teisingiau-!
čiudas įūpinosi įkurti Lie
.TYS, dr. Kazio Griniaus,
sakinio vertimą pas Vacį. rankiojo caio meto buvusius tuvių Centro chorą. Daug
važiavusių kaimiečių, tuš- giai, pagal pajamas, 5% nuo
' II tomas. 336 psl. kaina $5.
gimnazija direktorius, i kas tam priešinosi, bet pagačia? Ir kodėl kita pusė sta- atlyginimo. Trumpai, išlei- Biržišką- Senųjų lietuvisJa’ , -la-T: kaikuriuos rusus mokytojus.!
j VYSKUPO P. BUČIO
lų apgulta krūvos šeiminin-' dus 140 maistui, gerais mė- ^-,knyf%!
19om.,
Čikaga
psl.
o3-t>4,
gagėdamas
pavaizduoti!
: ATSIMINIMAI,
I tomas,
kiy •
- ėB nesiais jiems lieka 50 rublių radau truputi kitokį tekstą;! net nusiteikim? iietnvių
1 320 psl., kaina $3.50, II to
"Prie pirmųjų didžiuoja- . drabužiams.
Anglų - lietuvių kalbų žo mas 282 psl., kaina $3.50.
"Ko
nesukandžiojo
kan-j
atžvilgiu,
kaikuriuos
net
iš’
si šviečios daržovės, vyšnios,
”§tai čia jau ir išsižioja
Grinius, dr. J. Bagdonas, P.
braškės. O prie antrųjų praraja tarp būtinybių ir dys ir pelės, tą galutinai pra-! aukštindamas, kaip didžiai Į Klimas, A. ir J. Bulotai ir dynas, V. Baravyko, 590 psl.' SIAUBINGOS DIENOS,
vyksta kova dėl burokų, bul- kaupo. Prasta eilutė, jau nu- rijo ir sunaikino nepaliauja- palankius Lietuvai ir lietu daugelis kitų, kurie taip pat apie 30,000 žodžių kaina $6.' 1944 1S50 ;netų atsiininiLietuvių-anglų kalbų žo-! mai
vių, kopūstų. Aišku, paslap- blukus prekylangyje, kas-. mi barbariški karai su viams. Tačiau nežinia sąmo toje gimnazijoje mokėsi, vi
paraše Juozas KapaMaskva...
“
ningai
ar
nesąmoningai
ne

tis glūdi kainose. Kilogra- tuoja 125 rublius, o apsiaus-į
sai nepaminėjo, nors jie vi dynas, redagavo Karsavi-; činskas, 273 pusi. kaina $3.
mas tomatų,'jau sezono me- tas su plaukiniu pamušalu'
Taigi, Vilniaus universi minėjo ilgamečio nepriklau si labai pasižymėjo antica naitė ir Šlapoberskis, apie) rVvrwnun vivpiaic
27.°«0 « 511 pSL. kai. drG^!X
tu, parduodama už keturius nuo 100 iki 150 rublių. Po teto leidinių cenzoriai iš somos Lietuvos laikais bu rine ir pažangia veikla.
rublius, -— pritrenkianti kai- to jiems pasisiūlo galimybė braukė žodį Maskva, nes vusio tos gimnazijos direk
Ši mano J. Kirlio knyge
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.
toriaus A. Daniliausko, ku lės apžvalga aiškiai rodo,
na! Dvidešimt penki mūsų pasirinkti: pora sovietinių:
ris caro metu dėl lietuviškos jog okupuotoje Lietuvoje ir
Lietuviškai angliškas žo-i
KĄ
LAUMĖS LĖMĖ
frankai! Bet greitom paskai- batu, iš ožkos odos ir karto-į
veiklos
buvo
kalintas,
trem

čiavęs panašiai tampi pri-’no. * beveik pasityčiotinos i
įstaigos ir asmens savo lei dynas, Viliaus Peteraičio, H (apie Salomėją Nėrį), Pettas.
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Danitrenktas: už du kilogramus1 kokybės, ar importuoti ba-:
diniuose yra verčiami rašyti aida, daugiau kaip 3o,00t | onėlės Orintaitės, 234 psl.,
tiškai
į
begalinę
radijo
deliauskas
toje
gimnazijoje
ne kaip autorius norėtų, o sodžių, 586 psl.. kaina $7 00 kaina ..................................... $3.
tomatų gali valandą skristi; tukai, pavyzdžiui, iš Ve'ngI
klamaci
ją
apie
ateinantį
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visai
nebūtų
direktoriavęs,
moderniu Aerofloto spraus- rijos, už 40 rublių,
kaip reikalinga to meto oIntroduction to modern!
PALIK AŠARAS MASKminiu lėktuvu... Ir prisimeni, »Anoj t0 g,™™ pusžjc> nino šimtmečio jubiliejų.! Toks pat mastas J. Kirlio kupantų politikai.
Lithuanian, parašė Damb-! VOJ E, Barboroj ArmonieJ. Kirlys savo knygelėje riūnas, Klimas ir Schmal-1 nės, 253 psl., kaina .... $3.
čia ūsočių gruziną su v anza Galkauskams kaip ir nepri Sakęs, kad jo žmona bijan-j buvo taikytas ir kaikuriems
tomatų Maskvos šaligatvy einamo]. yra ne tik praban ti įjungti elektrinį glaistytu- mokytojams.
dar rado reikalo paskirti stieg, 471 psi, didžiausias
je. Jis iš ryto TU-124 lėktu giniai dalykai, bet ir papras vą. — kad ir tas neimtų kai- j j. Kirlys, kaip senas lie- daugiau kaip 19 puslapių ir ir moderniausias angliškai SIAURUOJU TAKELIU,
vu išskrido iš Tifliso (Tbli- čiausia. kas būtų malonu tu bėti apie Lenino jubiliejų... j tuviškosios spaudos rinkė- Marijampolės realinei gim kalbantiems lietuvių kalbos K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
kaina ............................ $2.
’ Bet iš kur Galkauskui ži- jas> turėjo žinoti ir tame lei nazijai, veikusiai 1919-1925 vadovėlis, kaina $7.
si) parduoti Maskvoje 20 rėti. Jie (Tie prabanginiai
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kilogramų tomatų, tiek. kiek ir paprastieji pageidauja dot, ką radijas kalba kitur? j <jiny bent užsiminti, kad m. Ir čia jis taikė tą patį ap
Iš
kur
jam
žinot,
kad
jo
gy-j
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Marijampolės
gimJUOZĄ
LIŪDŽIU,
Petronėlėktuvas priima į bagažą. mieji reikmenys. E.) SSSR
rašinėjimo metodą, praleis
Jis grįš vakare, — keturios pagaliau Įgyja tą pačią reik venimo lygis toks, kurį ame-; nazistų leistą pažangų nele- damas daug tos gimnazijos
lies Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
rikiečiai
žymi,
kaip
skurdo!
galų
laikraštėlį
Moksleivių
valandos skristi ten ir atgal, šmę. Ir staiga paaiškėja, ko
kaina ...............................$1.
mokytojų — adv. J. Liūdžiu,
ir valiza tuščia. Rytoj vėl dėl ta sovietinio gyvenimo ribą? Ir kad Kabulo. Nairo- Draugą, kurio komplektas J. Valaitį, P. Lastienę, inž.
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
skris. Įsivaizduokite — iš spalva tokia pilka, nuobodi, bio, Bogotos gyventojas turi dabar yra Lietuvos Mokslu P. Vitkauską, A. Pudymai- PIGI, BET VERTINGA TUVĄ ATSTATANT, Ra
Casablankos į Paryžių par liūdna — nepamėgdžioja- daug geresnį vartojimo reik-, akademijos bibliotekoje, re- tę ir kitus. Gimnazijos dipolo Skipičio, 440 puslapių,
DOVANA
duoti rue Pigalle 20 kg to- ma a^^ Dievui, netgi pas menų pasirinkimą, negu jo dagavo P. Klimas, kuris su ! rektoriai visai nepaminėti,
kaina ............................... $5.
miesto parduotuvėse..
kitais moksleiviais carines j Tenka daryti išvadą, kad
matų ir vėl į Casablancą!.. satelitus.
Tai H. Tautvaišienės išNEPRIKLAUSOMA LIE'Vienas dalykas tikrai į- administracijos buvo areš- Į dabar ir Lietuvoje, kaip ir
"Gluminanti ta Sovietų; "Jei tikėti oficialiai statisgyvenimų vergų stovykloje TUVA, R. Skipičio atsimi
Sąjunga. Vilniaus turguje tikai, tai tokia Galkauskų kyrus Vilniuje, kaip ir viso-; tuotas. bet vėliau teismo iš- j Rusijoje. įsigalėjo toks prie- Sibire aprašymas anglų kal nimų II tomas, 476 psl., kai
I vartinis ar pataikaujamas
šįryt, už mėnesio buto nuo- šeima, su dviem vaikais, per je keturiolikoje kitų sovieti- teisintas,
nių
respublikų,
tai
oficialus;
Toje
į
nype
ieje
suminėta
Į veikalų rašymo būdas — ba "The Cemetery of Na- na $7.00.
mą, įskaitant šiltą vandenį, metus suvartoja 45 litrus
tions in the Siberian Tund-, DANGUS DEBESYSE,—
mūsų lietuvė šeimininkė nu- degtinės. O ką daugiau jie melavimas, pastebi svečiai i^isa ejjį žymių asmenų, vengti minėti įvykius, faktus ra**, 112 psl., kaina $1.75. Į 1918-1919 m. išgyvenimai,
savo įspūdžių pabaigoje,’kurie ėjo mokslus Marijain- ar su jais susijusius asme
sipirks lygiai septyniolika darys?“
gimnazijoje. Tačiau nis, kurie bolševikiniam re-į Lietuvių kalba te knyga parašė Juozą* švaistas, 325
citrinų. Viena citrina—dvieVieną dieną Galkauskas ! nors daliai to melavimo iv,
; tohią žymią Lietuvos veikė- žnnui nepageidaujami, tary-, jau išparduota. Ji labai tin- psU kaina minkštais virš^
jų dienų buto nuoma. Taip (pjotr Galkauskas, rašo sve- patys patikėję
(ET.TA)
iu bei politikų, kaip dr. K. turn ju visai nebūtu buvę. ' ka dovanoti kitataučiams, liais $2.50, kietais v3.75,
pasi reiškia sovietinio
pla- pini) reagavęs visai desv»era
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Pasikalbamas
Maikio su Tėvu

KELEIVIS, sa BOSTON

Lietuviai kariai laisvame
pasaulyje
(Tęsinys)

laiką bus JAV. Jis yra Vy-l
i Marinų korp. D. M. Vaikšj
tioras grižo iš Vietnamo į čių kuopos narys.
iClevelandą. Vietname jis
Dr. A. Jučas pakeltas i kabuvou sužeistas, apdovano jton
laipsni, tarnauja P.
titas medaliu. Gegužes 21 d. Vietname.

Mieli „Keleivio“
skaitytojai!
Jau metų metai skelbiam,
kad, keisdami adresus, pra
neštumėte ir senąjį adresą,
bet iki šiol dar nevisi paiso
į musų prašymo. Neturėdami
5 sero 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.

jClevelande netoli savo naįnų jis buvo užpultas plėši Vytautas Kružikas iš
Waukegano, baigęs komuni
kų ir smarkiai sumuštas.
Ronaldas Rūbas ir Petras kacijos mokyklą, išvyko į
Lankas, abu iš Chicagos, Vietnamą. Sėkmės!
Dalis skaitytojų iš viso
dabar Vietname, dėkoja per
Kapitonas
Algimantas
nepraneša mums pakeisto
SW Herald laikraštį visiem, Šparkevičius iš Philadelphiadreso. Tada dažniausiai
kurie atsiunčia siuntinėlius jos, tarnavęs EI Paso, Tex.,
mums
patarnauja paštas,
įsu įvairiomis dovanomis. o taip pat ilgesnį laiką P.
bet už tai ima iš mūsų po 10
įjie jaučią, kad tuo jiems pa-} Korėjoje ir Vokietijoje, vėl
centų už kiekvieną tokį pra
reiškiamas pagerbimas.
išvyko 2 metams į P. Korėnešimą. Tokių pašto laiškų
ją.
Jo
brolis
taip
pat
paJonas Preikšaitis, Draugo
gaunam vidutiniškai po du
. _ tarnautojas,
.
, .
, šauktas karinės tarnybos
atkasdien, kas sudaro 1 doL
spaustuves
ge-AT*.
*
igužės 20 d. išvyko karinėsi11 b
išlaidų per savaitę, arba 52
prievolės atlikti. Išleidžiant} Marinų karp. Andrius
dol. per metus. Taigi 10 pre
Vafctdp* iš {HcągM riaušių. Viršuje Lincolno parke susi
rinkę
riauši&inkafprie
sukurto
bužo
gedi
dėl
Pietų
Ame

numeratorių mokesčio.
kun. Garšva ir Spačkauskie-! Slonskis iš Chicagos. baigęs
nė tarė jam šiltų žodžių, lin-i specialius kursus, pateko į
rikoje užmušto kubiečio riaušininko Che Gueveros. Apa
kėdami sėkmės ir laimingai marinų II-sios divizijos štaBet visų labiausiai mus
čioje riaušininkai žygiuoja į miesto vidurį, daužydami
bą.
vargina
paraginimai sumo
grįžti į seną darbą.
bngus. Jų buvo apie 350.
kėti prenumeratą. Tokių pa
Jūr. R. Jerkaitis, kurio tė Kapitonas R. Marcinkus,
raginimų vidutiniškai išsiun
veliai gyvena Chicagoje, ko Antrojo pasaulinio karo me prisimenama lietuvė didvy
čiame apie 50 kas savaitė,
voja P. Vietname, mažuos tu patekęs į vokiečių nelais- rė.
į
kurie kaštuoja 3 dolerius
laiveliuos Mekong žemupy vę ir kartu su kitais anglų
MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
Chicagos savanoriai kūrė
Įvien pašto ženklam. Pridėkariais nužudytas, buvo pri- jai reiškia nepasitenkinimą,
sekdamas priešą.
i
I i jus vokus, popierių, neskaiSTASYS MICHELSONAS
Juozas Kepalas, kovoji šnuMag Londone. Karo a- kad savanoriai dažnai pa-i I i •- •
Vietname, jau grjžo namo j
bažnyčioje buvo at- mirštami. Sakysim. Vasario UnklteiF SKSitykitelitant darbo, susidaro kiti 3
l dol, arba 312 dol. per melaikytos pamaldos uz zuvu 16 minėjimuose jiems nelei
— Jes, Maiki, nesueina.! Stone Parką.
— Žinai, Maiki, šiandien
LIETUV1U LITERATO- tus» kurie Praryja net 62 su
i sius. Lietuviams jose atsto
aš turiu tau cekavą klausi Ale pasakyk, kam žmonės} ju Jonušas iš Chicagos, 5 ,vavo Lietuvos atstovas V. džiama paskaityti Neuri- RA SVETUR, 697 psl. Joje ?iršum n?eti”i1 Prenumeraklausomybės paskelbimo ak
rašo tokius niekus gazietomą.
menesius išbuvęs marinų da-} Balickas.
to. O juk tai atlikti jiems la rašo A. Vaičiulaiti, apie po-, torI>l mokesti. O Keleivio
— Iš tikrųjų "cekavą“? se?
eziją. K. Kebly. apie romą-1 Prenumerata ir taip jau laiiny ir už taikių šauaymą!
.
___
— Yra žmonių, tėve, ku gavęs du medalius, birželio' Savanoris kūlėjas P. biau pritinka, negu jaunai ną. R.Šilbajoris apie novelę, bai PlgL
— Jes, Maiki, labai ceka
vą. Man jį pakišo Zacirka. rie sovietų santvarkoj nu i 7 d. pasiųstas į Vietnamą. Venclova įstojo į Chicagos mergaitei.
S. Santvaras apie dramatur-!
_.
x
A ,
Bal. Brazdžionis
Sako. paklausk savo Maikio, kentėjo, arba bijojo nuken sėkmės!
giją, V. Kulboku apie kriU-1..
tenka pastebčI
skynų ir išrinktas į jo
ar jis žino, kiek dabar So tėti, ir pabėgo užsienin. Yra
i valdybą.
ką, J. Girnių, meta žvilgaka«Į dažniausiai raginami
T
_ _
. ,
MAIKIO IR TĖVO
vietų karalystėje yra žmo ir tokių, kurie patys tai san Pranas Ponelis Vak. Vo-i
nį į visą tą literatūrą apia. tie patys skaitytoja, kiekvieBirutes nares kovo
nių? Nu, tai čia tau geras tvarkai nusikalto ir turėjo I kietijoje įstojo i vokiečių 23 d. Clevelande
mai ir šio kūrybos laikotar- J13*8 metais kiti net po du
KRAITIS
paminėjo
čenčius parodyt, kiek tu ži bėgti nuo bausmės. Vieni | Karo laivyną mechaniku,
pio problemas, C. Gricevi- kartus. Atrodo, nesunku bulietuvę partizanę. Skyriaus
jų pabėgo, susikūrė užsienv
nai. Ar gali pasakyt?
Andrius Pajėga sveikas ir pirm. Nagevičienė ir AugusKeleivio skaitytojai auko- čiu. duoda išleistų knygų “) f?™8P'™ą paraginimą
— Visų pirma, tėve, rei neblogą gyvenimą ir tyli, o laimingai grįžo iš Vietnamo tinavičienė
sąrašą. Kaina $10
į Pameti laiką ir ir ateity
apgailestavo,
kia pasakyti, kad tokio kraš kiti negali suvaldyti savo į Chicagą. Likusį tarnybos kad mūsų literatūroje mažai jo:
PAULIUS AUGIUS, 284
to, kaip "Sovietų karalystė“, piktumo ir juodina paliktą
Po$5: A. Pilipaitis. Chica- dideli puslapiai, šio įžymaus
...
. ,
.
....
niekur nėra. Yra tik Sovietų Kraštą visokiais prasimany
go, III., J. Motiejaitis, Wau- dailininko paveikslai ir A.! , Šiaip ar taip, visos islaimais. Prie tokių priklauso
Sąjunga.
Kegan, Ilk, J. Vizbaras, Tt. Kurausko bei T. Valiaus d<« yra bergždžios u-niekam
— Olrait, tai išvirozyk. ir toks Kuznecovas, neva
Frasius, Alberta, ir J. Sty- straipsniai, puošniausia kny- nenaudingos, bet mes vieni
kiek ji turi gyventojų? Tik rašytojas, kuris neseniai pa
las, Miami, Fla.
be skaitytojų pagalbos ne
ga, kaina $17.50.
bėgo iš Sovietų Sąjungos, kad tik Rusijoj būtų rojus? dukra Svetlana. Nu, tai ką
nemeluok!
sugebam ir nesugebėsim jų
Ketvirtoji pradalgė, Ni
Po $4: J. Dawnis. Brigh—
Ne,
Maiki,
rojaus
nietu
ant
to
pasakysi?
Jis
dabar
skelbia,
kad
laisvę
— Pernai, tėve, Sovietibent kiek sumažinti. Todėl
— Apie Svetlaną mudu ton. Mass., S. Juškus, Chica- dos išleistas literatūros met didžiausias mūsų prašymas:
joj buvo 239 miiionai gy sovietuose turi tik melagia kas nereikalauja. Kad tik
būtų daugiau laisvės, duo- jau ne kartą kalbėjome, tė- go, Ilk, M. Leščinskas. Cal- raštis, kuriame rašo 21 as
ventojų. Tiek parodo 1968 ir bepročiai
muo. Kietais viršeliais kai
— O gal taip ir yra. Mai nos ir šnapso, tai ir be tojaus ve. Ir tėvas turėtum jau ži- gary, Alberta. R. Chenkus, na $3.75, minkštais $3.15.
metų statistika.
1. Keičiant adresus, pra
Hazletown,
Pa.
V.
Grinkevi

galėtų
būti
linksma.
Tada
noti,
kad
ji
nebėgo.
Ji
išvaki?
— O kiek buvo vaikų?
nešti ir senąjį adresą;
Chicagos istorija, parašė
— Ne. tėve. taip nėra. Sv gal ir Kuznecovas nebūtų žiavo su oficialiu sovietų čius. Norwood, Mass.
— Reikia suprasti, tėve
Aleksas Ambrozė, 664 psl.,
i valdžios pasu ir ketino grįžPo $3: H. Kennedy, Phi- gausiai iliustruota, kaikad tiek buvo iš viso, įskai komunizmu mes galim ne bėgęs,
2. Pakeitus adresą, pra— O ar tėvas žinai, dėl} ti atgal, tačiau užsieny buvo la., Pa., A. Juškus, Florai
sutikti ir sovietų santvarka
tant vaikus ir suaugusius.
«
j
nešti
jį ne tik paštui, bet ir
na kietais viršeliais
ko
jis
pabėgo?
!
paviliota
Amerikon.
Park,
N.Y.
— Maiki, tas negali būti nepritarti, tačiau negalim
’* mums, ir
minkštais — $8
— Sunku buvo gyventi, j — O kas ir kam turėtų ją
teisybė.
sakyti, kad Sovietų Rusiji
Po $2: J. Sillus, Chicago,
BALADES, šitoj labai
— Ne, tėve, buvo kitokia i Amerikon vilioti?
—Kodėl negali?
valdo tik melagiai ir beoro
3. Mokėti prenumeratą,
Ilk,
A.
Brackas.
Clarckson,
gražiai
išleistoj, gausiai iJi turėjo parašiusi kaž— Todėl, kad 250 milionų čiai, kaip Kuznecovas sako ! priežastis, apie kurią jis ty-i
nelaukiant raginimų. Ge
- O ką tu žinai? Juk U &
| koki3 kn-v^’ kurios s™*- Ont., V. Paliulis, Naugatuck, Muštruotoj knygoj yra sep> riausia mokėti kiekvienais
žmonių dabar sėdi sovietų
— O kokia tai priežastis? į tuose negalėjo išleisti, todėl- Conn., A. Kondrat, Eliza- tynios Maironio baladės. Tai metais vis tuo pačiu laiku.
kalėjimuose. Nors aš ant to tenai nebuvai. Gali būt. kac
— Tą priežastį paskelbė pradėjo teirautis kokio lei- beth, N.J., J. Thomas, Ne knyga, labai tinkama dova
kių didelių ličbų nelabai gro- tenai ir yra. kaip Kuzneco
Laukiame Jūsų paramos.
sovietų spauda, kurią pakar- dėjo Indijoje. Sužinojo apie bark, N.J., J. Matulionis, noms. Kaina.............. $6.00
matnas. ale vistiek man ro vas sako.
Jacksonsville, Fla.
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
dos. kad čia rokundos nesu
— Jeigu taip būtu, tėve tojo ir kaikurie Amerikos tai Amerikos ČIA agentai,
Keleivio administracija
toje
238 psl. knygoje yra £
J. Gricius, Arlington,
eina. Tu pats galėtum ge tai rusai nebūtų galėję pir laikraščiai, tėve. Sakoma,' kurių visur pirna, ir sumojo,
dramos: Baisusis Birželis
riau šitą biznį išfigeriuot. mutiniai pasirodyti erdvė kad jis yra vedęs ir vaikų! kad tai gali būti labai svar Mass. — $1.50.
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė
ia. bet prisiplakė prie' bi medžiaga propagandai
Tik paimk pensilį ir patra- su savo sputnikais, fntogra .evas.
Po
$1:
J.
Gaška.
Miami.
Parašė Pranas Naumieatii
jyk. Pamatysi, kad taip ne fuoti iš visų pusių mėnuli ii merginos ir padarė jai bėdą. prieš komunizmą, todėl ją Fla.. J. Malinauskas, Cam- kis. Kaina............................$3 5l
gali būti. Jeigu Sovietuose Marsą. Jie jau gerokai pa Ji pareikalavusi, kad jis ją • paviliojo su ta knyga Ame- den, N.J., J. Pilvis, Chicago,
LIETUVOS ISTORIJA
yra tik 239 miiionai žmonių, žengė mokslo srity ir ja upu vestų, nes taip žadėjęs. Ne-! rikon. Bet kai pasirodė, kad Ilk. E. Jasevičiūtė. Fort Wil- Vl-ji laida, parašė dr. Van
tai kokiu spasabu kalėji
liams, Ont., V. Salas, Los da Daugirdaitė-Sruogienė
muose gali būti 250 milionų. gy ____ ___
Angeles, Cak, M. Teresevi- 414 psl., daug paveikslų, ke
dinti juos "melagiais“ iip’^3
Rusijos pasišalinti
ką?
’
čius, Rosemont, Que., P. Ja— O iš kur Zacirka žino. "bepročiais“, reiškia pačiam! Tai esanti tikroji jo pabėgi čių jos laiškų, tai nutarta, nuškis. Vinnipeg. Manit.. A. Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta MEŠKIUKAS RUDNOŠIUKnyga ne tik geras vadovė
kad ji parašytų kitą, tik jau
mo priežastis, tėve.
tėve, kad Sovietų kalėjimuo būti nelabai protingu.
Banylis,
Toronto.
Ont.,
J.
KAS, eiliuota pasaka, para
— O gal tai išmislas, Mai čionykščiam "specialistam“ šimkevičius, Cargary, Alb., lis mokiniams, bet ją su ido
se sėdi 250 milionų? Kada; — Na, jau tik tu nezalašė Vytė Nemunėlis, labai
mumu skaitys ir suaugusieji
jis juos skaičiavo?
tyk tų burliokų. Jeigu tenai ki. Juk žinai, kad komunis diriguojant. Ir šiomis dieno J. Dent. Providence. R.I., J. Kaina .......................... $6
gražiai V. S. Stančikaitės
mis ji išėjo iš spaudos — iš
— Aš, Maiki, nemislinu, būtų geras gyvenimas, tai tų valdžia moka meluoti.
Paulauskas,
St.
Jean,
Que.,
iliustruota, trečioji laida,
IŠ SUTEMŲ J AUŠRĄ,
kad jis juos skaičiavo.
žmonės nebėgtų Amerikon. — Meluoti, tėve, moka vi ėjo tokia, kokios norėta. So B. Gudaitis, Thompsonville, parašė prof. dr. Antanas
pasaka ir Lietuvoj turėju
— Tai iš kur jis žino? Ar Tu pats sakai, kad Kuzneco- sos valdžios,
. . bet kartais pa vietų Rusija čia atvaizduota Conn., F. Petrušonis, Det- P. Ramūnas, 453 psl., kaisi
didelį pasisekimą. Knytik ne perdaug jis buvo su vas pabėgo. Aš nežinau, kasj83^0
tiesą.^ Ir galimas kaip pragaras, o Stalinas — roit. Mich.. M. šulmistras,» na $G.OO
gos kaina...............$3.00.
savo "kostiumeriais“ išgė jis per vienas, alę jeigu tu-J daiptas. kad šiuo atveju yra kaip baisiausias velnias. La Šalie, Que., J. Bartkus,
PEILIO AŠMENYS, Jur
rėjo bėgti, tai jau aišku, kadi tiesa, nes nebuvo girdėt, kad Tai, va, tėve. kam Svetlana Great Neck, N.Y., J. Liūręs. tėve?
BALTASIS STUMBRAS,
— Jis sakosi tokią žinią gerovės tenai nėra.
j Kuznecovas būtų tą žinią buvo reikalinga Amerikai džius, New Britain. Conn., gis Jankus, 3 veiksmų dra
premijuota apysaka, pa
— O Amerikoje, tėve. ar užginčijęs. Apie tą žinią jis — kad jos vardu būtų iš- J. Meškauskas, South boro. ma, 261 psl., kaina $4.00.
skaitęs Čikagos gazietoj.
rašė
Gintarė Ivaškienė,
Nardžio pulkas,
Balės
Sako, parašyta juodu ant visiems gerai? Ar darbinin-| Čvb, tik sako, kad ’ mela murzintas jos pačios tėvas
133 psl., kaina $3.60.
komunizmo mokslas.
NaTnajQnas’ Ken- Vaivorykštės, kaina $2.
balto. Taigi čia ne jo išmis- sai čia nestreikuoja? Ar giai“ įr "bepročiai“ Rusijoj ir visas
- O gal taip ir reikia,! ?.osha’ W«C-,
T.
y Kartavi—
~
Rene
Rasa, MEILĖ .TRI
las, Maiki Gal kas kitas negrai nemaištauja? Ar stu-l turi laisvę.
Maiki, Juk gyvenam murzi-j C1US’ )'iafton, Ont
MURKLYS, A. Giedriaus
KAMPY, 219 psl. kaina $3.As tau pasakysiu, Maiperdaug išgėrė, kad tokią dentija nedemonstruoja čia!
apysaka, 130 psl. kaiJ. Shaknaitis. Waterburv. ŽVILGSNIS I PRAEITI,
______ Ar policijai ki, kad jis man nėra "ni1 nimo gadynėje: Rusija mur-Į
_ cn t
žinią parašė, ką gali žinot. prieš valdžią?
........ $1.80.
aukotojams nuo- K« Žuko,
476 psl., kai na ....... ............
— Bet tai nėra žinia, tė demonstrantų neareštuoja ir pvat, ni brat“. Galį būt, kad; zina Amerikos kapitalizmą, į
na .................................... $6 GINTARO TAKAIS, J. Nadėkojame,
ve. Tai yra tik nesąmonė. nemuša? Tėve, ne visiems) jis ir latras. Ale tu žinai, kad, o Amerika murzina Rusijos
rūnės eilėraščiai, daug iliur
.
Tėvas pats sakai, kad "m- ir Amerikoje saldus gyve-i ne J1® vienas pabėgo iš so-1 komunizmą
J
l
.
-•
...
I
|
Keleivio
administracija
64 psl., kaina $1.80.
kundos nesueina“.
nimas. Tai kodėl reikalauti, ' vietų. Juk pabėgo ir Stalino

Knygos

jaunimui
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Stabai turgaus aikštėje
Verti dr.

$

Daubas

Jasaitis

(Tęsinys)

•»,. f
V; r.

šulubinas linktelėjo galvą:
— Tai paskutinė proga nors šiek tiek pasišildyti
saulėje.
Dvidešimties milioit ų mahometoną Izmailą sektos dva
— O ne, ne paskutinė! — sugaudė Kostoglotovas.
sios vadas Kariai Aga Khan, 32 m. amJL, sa savo sežadt
Tačiau, žiūrėdamas primerktos akies kampu, jis galvojo,
tinę Criditoa Staartiene. kuri buvo ištekėjam už škoto
kad iš tikrųjų gali būti paskutinė, šulubinas valgė mažai,
didike. Aga Khan yra nepaprastai tartingaa. lis prieš
mažiau, nei apetitas reikalavo. Jis saugojos!, norėdamas
savo
tėvo mirtį yra studijavęs Harvardo universitete.
sumažinti skausmus, pasireiškiančius po gausesnio valgio.
Bet tai mažindavo jo stiprumą. Kostoglotovas jau žinojo,
kokią ligą turėjo Šulubinas.
— Tai jau nuspręsta, ar ne? — jis paklausė. — Jie
nukreipia išmatas pro šone padarytą angą?
Mačernis
Šulubinas sučiaupė lūpas, o paskui palingavo galvą.
v Vytautai
•
Jiedu tylėjo valandėlę.
— Kaip ten bebūtų, yra vėžys ir vėžys, — paskelbė
ANTROJ I VIZIJA
Šulubinas, žvelgdamas prieš save. o ne į Olegą. — Viena
vėžio rūšis suėda kitą. Kaip jis bebūtų biaurus, vistiek yra
Žinau, kad žemėje yra vieni namai.
blogesnių. Apie mano ligos rūšį negalima kalbėti su ki
Kuriems dabar ateina rytas nuostabus,
tais, negalima prašyti pritarimo.
Ten ilgesingai gieda prietemoj gaidžiai,
Kostoglotovas galvojo valandėlę apie tai, tyliai švil
Ir ūkininko žingsniai aidi ten aplink
paudamas. ne lūpomis, bet pro sukąstus dantis, išsiblaš
kiusiai išpūsdamas orą.
Pasilenkiu prie žemės ir stebiu,
— Kągi , nelengva nusprųsti, kuriam iš mūsų yra
Kol rytmečio rasoj sudrėkusių kalvų kvepėjn
blogiau, — jis pasakė. — Yra net sunkiau, nei dalyvauti
Apsvaigsta man galva...
varžybose dėl pasisekimo ar laimėjimo. Savo bėdos yra
Tenai toli yra laukų,
pačios biauriausios. Pavyzdžiui, aš galiu galvoti, kad ma
Kur auga vien rugiai šviesių spalvų,
no gyvenimas susiklostė ypač nelaimingai. Bet kaip aš
Kur triukšmo gatvių purvinų
galiu tai žinoti? Gal jūsų buvo dar šiurkštesnis. Kaip aš
galiu iš išorės nuspręsti?
— Nespręskite, nes tikrai jūs suklysite. — atsakė
įsiklausau: Iš ten, kur šviečia vaiskios tolumos,
Šulubinas. Pagaliau atsigrįžęs jis žiūrėjo j Olegą nera
Saldus traliavimas atklysta į mane.
miomis, ryškiomis, apvaliomis, grauju pasruvusiomis f
Ir aš matau: piemuo tarp pirštų meldą laiko
akimis.
į
Ir pučia, eidamas aukštyn
— Žmonės, skęstantieji jūroje ar kasantieji dykumo
je šulinj vandeniui surasti, nėra patys nelaimingiausi. į
Ir taip, tarytum toji upė nerami,
Pats nelaimingiausias žmogus yra tas, kuris kasdien, išei- į
Vingiuojanti tarp girių mėlynų, raistų ir pelkių
damas iš savo namų, atsitrenkia viršugalviu į durų staktą,'
Tasai traliavimas
nes ji yra peržema. Kiek aš suvokiu, jūs kovojote kare,!
Ligi širdies gelmių giliausių smelktas.
vėliau buvote darbo stovyklose. Ar tai tiesa?
i
— Tikrai taip, ir dar daugiau. Be aukštojo mokslo,.
Ir ašen laimės svaiguly jaučiu,
be pakėlimo j karininko laipsnį, amžinai ištremtas.
Kaip meldo paprasta daina
Olegas skaičiavo punktais apgalvotai ir nesiskųs-!
Pažadina ii miego slėnius ir laukus...
damas:
Išeina kažin kur nakties tamsa —
— Taip, ir dar vienas dalykas, jaunas žmogau...
Ir keliasi miglom jos liūdesys sunkus...
— Po velnių!.. Kas gi yra jaunas žmogus? Gal būs'
Vėl slepias po stogais šikšnosparniai juodi,
jūs galvojate, kad aš esu jaunas, nes turiu pirmąją galvą
Pabūgę rytmečio šviesos.
ant savo pečių ir nesu išsiauginęs naujo kailio?.. Kas lie- .
čia kitus dalykis, tai aš jums kaiką papasakosiu. Jums!
neteko perdaug meluoti, — ar jūs tai suprantate? Ma- •
žiausia, jūs nebuvote verčiami perdaug meluoti, — ar jūs
O ai einu vėl žemės ilgesy
tai suprantate? Mažiausia, jūs nebuvote verčiami per-j
Regėjimų liepsna liepsnot.
daug žemai lankstytis. Jūs turite tai įvertinti... Jūsų žmo-f
nės buvo areštuojami. Tačiau mes buvome varomi į mitin
gus jų nukaukinti. Jte žudydavo jūsų rūšies žmones. Ta-;
eiau jie vertė mus atsistoti ir plojimais užgirti padarytus
sprendimus... Ne tik pritarti plojimu, bet ir reikalauti šau
domųjų būrių. Ar atmenate, ką jie rašydavo laikraščiuo
se? "Kaip vienas žmogus visa tarybinė tauta pasipiktinusi
(Tęsinys)
sukilo, išgirdusi neturinčius pavyzdžio šlykščius nusikal
Tačiau kodėl, kalbant a- mūsų laikais Įprasti europietimus..?* Ar jūs žinote, ką tas posakis "Kaip vienas žmo-; pie tai, kam priklausė pir-. tiški drabužiai yra kilę iš
gus** mums reiškia? Mes buvome individualios žmoniškos mas žodis, teko Įterpti išly- šiaurės tautų. Ten, kur sai
būtybės ir... paskui staiga mes tapome "Kaip vienas žmo gą "veikiausiai“? Todėl, ta, sijonėliu nevilkėsi, nogus**. Plodami mes privalėjome laikyti mūsų stiprias ran- ( kad tai tik hipotezė. Būtinai rom nenorom reikia ieškoti
kas aukštai ore, kad tie aplink mus ir tie estradoje tai ma atsiras prieštaraujančių. Pa ko nors labiau šildančio
tytų. Nes kas gi nenorėjo gyventi? Kas prieš tai pasiprie vyzdžiui, kaikas mano, kad (Beje. už liemenę turime būšino? Kur jie yra dabar? Aš pažinau vieną — Dimą Olitskį — jis susilaikė. Jis neprieštaravo, o gerasis dangau!
Jis tik susilaikė, balsuojant Industrijos partijos narių su
šaudymą. (1930 m. lapkričio mėn. keletas priešakinių las, jis sėdėjo ant suolo kaip didžiulis paukštis ant nepri
sovietinių mokslininkų ir ekonomistų buvo sušaudyti kaip taikytos jam laktos.
kenkėjai, tariamai dirbę kontrrevoliucinei Industrijos par
Kostoglotovas nudavė nesupratęs Šulubino.
tijai. Tokios partijos tikrovėje nebuvo. Tasai parodomasis
— Aleksiejau Filipovičiau. — jis pasakė, — visa pri
teismas buvo ženklas artėjančio Didžiojo Valymo. Vert.) į klauso nuo skaičiaus, kurį jūs ištraukiate. Jei padėtis ap
"Pasiaiškink!** šaukė jie. "Pasiaiškink!“ Jis atsistojo.’ siverstų. tai visa pradėtų vykti atvirkščiai: jūs būtumėte
Gerklė buvo sausa kaip kaulas. "Aš galvoju,“ jis pasakė, kankiniai, o mes prisitaikėliai. Tačiau dar reikia pridurti:
"kad dvyliktais revoliucijos metais mes privalome surasti žmonės, tokie kaip jūs. suprantą, kas vyksta, kurie suprato
kitokias numalšinimo priemones..?* — "Ach, niekšas! tai nuo pat pradžios, išgyveno deginančias kančias. Bet
Bendrininkas! Priešo agentas!** Kitą rytą jis gavo kvieti tie, kurie tikėjo, kad taip turi būti, to neišgyveno. Jų ran
mą atvykti į GPU (slaptoji policija. Vert) ir ten jis paliko kos buvo suteptos krauju, tačiau, antra vertus, jos nebuvo
visam gyvenimai.
’ suteptos krauju, nes jie nesuprato tikrovės.
Šulubinas lankstė savo sprandą ir sukinėjo galvą iš
(Bus daugiau)
vienos pusės j kitą. Palinkęs į priešakį ir atsilenkęs atbu- ‘

Kelnės prieš sijonus

ti dėkingi šiauriečiam). Kai
kas teigia, kad senovės ba
biloniečiai taip pat mūvė
Jurgiu Gliaudo, LIEPS
davę kelnes, net tais laikais,'
NOS IR APMAUDO ĄSO
kai jie dar nebuvo išmokę Rinktinės rudens salotos ČIAI, premijuotas romanas,
joti.
I Dviem asmenim: du a- 304 pusi., kaina $4.00.
Alė Rūta, VIENIŠI PA
šiaip ar taip, arklys akty-( gurkai, du-trys ankštiniai pi
SAULIAI,
romanas, 265 psl.
viai "nubalsavo“ už kelnes pirai, vienas žalias ir vienas
ir lemiamu mastu prisidėjo prinokęs pomidoras, viena kaina $3.50.
D. Nendrė, AIDAS TARP
prie jų plitimo. Bent seno roputė svogūno.
DANGORAIŽIŲ,
romanas,
vės romėnai, šiaip labai iš
Daržoves gerai nuvalyti,
tikimi savo tunikoms ir to supiaustyti ir pasūdžius pa 365 psl.. kaina $5.
Vytautas Volertaa,
SĄ
goms, ruošdamiesi raitinin laikyti. į salotinę įpilti van
kų žygiams, vis dėlto apsi dens ir acto, truputį cukraus, MOKSLAS, premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.
maudavo kelnėmis.
sudėti salotas ir pagal sko
Aloyzas Baronas, PAVA
Daugelio Europos šalių nį pasūdyti.
SARIO LIETUS, 261 psl.,
valstiečiai labai ilgai neno
kaina minkštais viršeliais
rėjo atsisveikinti su sijonu.
$2.59, kietais $3.75.
pipirai
Devinto-dešimto amžių sijo
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS
nas kaip vyro drabužis buvo
Penkiems asmenims: Pus MAS, 305 psl., kaina $4.00.
įprastas tiek Anglijoje, tiek antro svaro liesos kiaulie
Vincas Kanonas: MIG
Prancūzijoje. Ar dažnai ten nos, viena stiklinė ryžių, še- LOTAS RYTAS. I66pust,
ka jodinėti valstiečiui žem ši-septyni ankštiniai pipirai, Kaina $2.50. Gaunama Ke
dirbiui!
vienas kiaušinis, susmulkin leivio administracijoje.
Bet feodalai, žemių, ku tų svogūnų, druskos ir juodų
Jeronimas Ignatonis, LŪ
rias tie valstiečiai dirbdavo, maltų pipirų pagal skonį, ŽIAI, 301 psl.. kaina $3.00
Andrius Vakickas, NE
savininkai, daug laiko pra truputis grietinės ir džiūvė
sių.
leisdavo raiti. Jų tarpe kel
MUNO SUNOS, romanas iš
nės savaime prigijo ir tapo
suvalkiečių ūkininkų sukili
Mėsą apkepti,* ryžius pa-i mo 1935 m., I tomas, 280
būtina drabužių detale.
troškinti,
iš pipirų ankščių! psl.. kaina $3.00.
Viešpataujančios klasės ma
da palaipsniui ( kad ir prie išimti sėklas ir perplauti pu-j Andrius Valuckas. NE
šindamasi) galiausiai perė siau. Mėsos faršą sumaišyti ’ MUNO SŪNŪS. II tomas,
su ryžiais, sudėti apkepin-j 428 psl, kaina $4.00.
mė ir engiamoji klasė.
tus svogūnus ir kietai viltą; Sally Salminen, KATRYO pagarsėję languoti ško kiaušinį, druską ir juodus j NA, romanas, laimėjęs Šve
pipirus ir, sudėjus į ugniai! dijos literatūros premiją,
tų kalniečių sijonai — pas
kutinis faktas, kuris prime atsparų indą, papuošti kiek 291 psl., kaina $5.00.
vieną farširuotą pipirą po-f Petr. Tarųlis, VILNIAUS
na apie epochą.' kai vyko įnirtinga kelnių ir sijonų ko midoru ir lašinių gabaliu RŪBAS. 495 psl., kaina
va. Tuo daugiau garbės ško kais, užpilti grietine, pabars minxštais viršeliais $3.15.
tams, sugebėjusiems išsau tyti džiūvėsiais ir orkaitėje kietais viršeliais $3.75,
Jurgis Gliaudą, DELFINO
goti savo senovinius brabu- iškepti.
ŽENKLE, premijuotas ro
žius, nes aštuonioliktajame
manas, 234 psl.. kaina $2.50
amžiuje, po didelio sukili
B. ARMONIENĖ GERA
Albinas
Baranauskas,
mo kalnuotoje Škotijoje.
KARKLUPĖNUOSE, pre
Anglijos vyriausybė buvo
VIRĖJA
I mijuotas romanas, 224 psL,
kategoriškai uždraudusi vil
I
kaina $2.50.
kėti sijonais.
Sibiro kankinę Barborą

ROMANAI

Kazys Almenas, UPĖ

|

Armonienę, dabar gyvenan RYTUS. UPĖ f ŠIAURE,
čią Clevelande, žino ne tik romanas I dalis. 325 psl., II
lietuviai, bet ir didelis skai dalis 302 psl.. kiekvienos da
čius kitataučių, nes jos atsi lies kaina $3 00.
minimų. knyga "Palik ašaras
AU
Rūta.
KELIAS I
Maskvoje** yra išversta į ke KAIRĘ, premijuotas roma
lias kalbas ir dešimtimis nas iš JAV senosios kartas
tūkstančių išplatinta, o jos lietuvių gyvenimo, 248 pat,
santrauka buvo išspausdin-i kaina $3.00*
ta Life žurnale, kuris turi 6
Vvtautas Volertaa, GY
milionus skaitytojų.
VENIMAS YRA DAILUS,

Nereikia manyti, kad ko
va tarp kelnių ir sijonų pa
sibaigė ir jų "įtakos sferos“
galutinai nustatytos. Kova
tebevyksta. Kaip moters
darbo drabužis, kelnės jau
išsikovojo labai tvirtas pozi
cijas. O juk nugalėti sijoną
vien kaip vyro drabužį kel
nėms truko tris, galbūt, net
keturis tūkstančius metų.
"Tar. MoUrii1
Barborą Armonienę kita-. romanas iš lietuvių emigran
I
; taučiai garsina ir kaip gerą tų gyvenimo, 242 psl., kai
į virėją. Mums nežinomas as- na $2.50
(Pabaiga)
Vytautas Volertaa, UPĖ
j muo (ačiū jam!) iš CleveTEKA VINGIAIS, romanas
lando atsiuntė Painesvillėj,
Ohio, leidžiamo laikraščio 332 psl., kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. KAL
The Telegraph iškarpą. Jo' je yra ilgas straipsnis su B. NŲ GIESMĖ, pretnijuotaa
: Armonienės. laikančios sa --omanas, 20] psL. kaina
vo vyro padirbtą lovelį 8 ke $2.50.
Kazy* Plačenis, PULKIM
paliukams duonos tešlai,
nuotrauka ir jos, kaip lietu- ANT KELIŲ—, romanas iš
, viškų valgių gamintojos, su- kun. Strazdelio gyvenimo,
1 gebėjimų aprašymu.. Čia’ II laida. 160 psl. kaina $2.00
; nupasakota, kaip ji kepa Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
i raugintą lietuvišką duoną, SPARNIŲ SOSTAS, premikaip gamina lietuviškas deš tuotas romanas iŠ politinių
•migrantų gyvenimo, 268
ras ir kitus valgius.
-si., kaina $2.50.
>Juozas Aralikauskaa, TIT

NAGO UGNIS, premijuotas
□manas, 205 pust, kaina
<2.50
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS,
nijuotes romanas, 279
raina $3,00.

pnpeL,

Vytautas Alantas: TARP

DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
rvosL, kaina $4JO.
Juozas

Švaistas: ŽIOB

RIAI PLAUKIA, romanai
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 238 peL,
kaina $2JO.
Aloyzas baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 peL kmna $1,50.
Pranas
ką radėjui

kraujo vėlia
mirusi 57 m. amžiaus Sonja Heme eiooziMio ir ftny žvaigsoc.
PrM tapdama filmą trafefde,
Sauja Henie laimėjo 10 giusii
me vartytą, ii ją tris OHmplašiomfe dienomis

nuny
kafturie rūdijai
tą kyHą Ir kitokią

Naujokaitis:

U-

PELIAI
NEGRĮŽTA |
KALNUS, 509 pusi., kaina
$6.00
MINDAUGO
NUŽUDY
MAS, Jnoco Kralikaueke
premijuotas romanai, 246

l

nai f MM*.

peL, kalnais.
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AUKOS BALFUI

SUSIVIENIJIMAS
Balfo Bostono skyriaus 25
metų sukakties minėjimo
LIETUVIU
proga Balfui aukojo:
i
4
50 dol. — So. Bostono
įstaiga, esanti 507 E. Broaduray, South Boston, Mass.,
AMERIKOJE
Lietuvių Piliečių Draugija.
Po 25 dol. — J. Vembrė,
SLA—jau M met 9 tarnauja beturiu visuomenei ir išmokūatidara kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL po piety.
J. ir I. Rasiai, J. ir A. Janušjo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
Klientų patogumui ji atidara ir sekmadieniais
kevičiai, B. ir I. Galiniai, Č.
SANDAROS MOTERŲ KLUBAS
. X
nuo 1 vai. iki 5 vai. po piety arba pagal susitarimą.
ir I. Mickūnai ir A. ir J.
keturių fridarnalinė organizacija —
8’
Matjoškai.
ipdraudą & Hgoje pašalpą, kuri yra
sekmadienį, lapkričio 2 d. 2 vai. popiet
Norintieji
skubotai
parduoti,
pirkti
namus
arba
išnuo

Po 20 dol. — Bostono Vy
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
rų Sekstetas ir J. Mikalaus
moti butus prašomi pranešti mūšy įstaigai, nes mes
So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos II aukšto salėje
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
kas.
esame gavę nemaža paklausimu ir turime pasiūlymų.
368 Broadvvay, So. Bostone
SLA— jau turi daugiau, kaip trio ra ruse mfloau deltrią
Po 15 dol. — V. ir F. IzA.
h*
B.
UTENIAI
jau dvidešimt pirmąjį kartę rinks
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
bickai ir Lietuvių Veteranų
Telef.
269-6198
lietuvis čia gali gauti įvairią klasių reikaUagiausiaa
S-gos Ramovės Bostono sk.
apdraudra nuo 6100.00 ibi 610.000.0C.
Po 10 dol. — J. ir E. Va
jjrrrrrrr r
...... . .............................................................
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea.
liukoniai, J. Jurėnas. A. Ma
dourment Iaaaraaee, kad jaunuolis gautų pinigus
žiulis, B. Butkus, P. ir A.
Bus skanūs pietūs su gėrimais
J.
I.
B.
vaistai,
patentuoti
Šveicarijoje
Nr.
458628,
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
Ausiejai, P. ir E. Račkaus
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS,
Gros Micky Haberek orkestras
SLA
—
duoda
VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
kai, I. Ulpaitė. O. Ivaškienė.
išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų
J. ir P
apdraudą: ui 61,000.00 apdraudos tik 63.00 mokes
Pirmininkė Ona Leščinskienė su banketo šeimininkėmis P. Juozapaitienė,
slinkimą,, grąžina natūralią plaukų spalvą MOTERIMS
IR VYRAMS. 100 procentų garantuotai, J.I.B. vartočio metanaa.
kviečia visus atvykti ir dalyvauti karalienės rinkimuose Čereškos. dr. E. Jansonas, S
__ damas, nebūsi nei plikas, nei žilas.
ir S. Kiliuliai. J. Bakšys. M.
SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio
Visi linksniai praleisite Įsukę!
ir P. Verbickai, E. ir Š. Šmi
J.I.B. LABORATORIJA. 1437 So. 49th AVENUE
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką
CICERO, ILLINOIS 60650
tai. P. ir O. Mučinskai, K.
klubą fr draugijų mtrianm. Už 61-000.00 akcidentaV. Šakenis, P. Jaras, A. Barlės apdraados mokestis 62.00 į metus
tašiūnas, A. ir J. škudzinsSLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitėd
kai, A. Andriušienė.
Našlės ruošiasi
Adv. M.
* kuopų veikėjus, ir Ale plačiau paaiškins apie
Po 5 dol. — T. Bagušienė.
grįžo iš ligoninės
Susivienijimo darbus.
So. Bostone ir jo apylin K. Dūda, K. Namaksienė, J. svarbų vaidmenį mūsų tauti- Curdo, Tautvaišu, Keyes,
nio
atgimimo
ir
nepriklausoRobertie,
Peters,
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
kėje prasidėjo didelis su Tuinila, S. Janeliūnas, P.
Skaitytojai bus pastebėję,
mybės dienų istorijoje. Čia1 Iš lietuvių dar dalyvavo
parašysite:
bruzdimas, nes jau čia pat
kad pastaruoju laiku nebu Sandaros Moterų Klubo ren Brazaitis, K. ir B. Bačians- gyvai prisimindami šį šviesų K. Merkis ir Kęstutis Makai. J. Rentelis, E. Cibas, H.
LKbuaataa AManee of America
vo ir dar nėra mūsų laikraš
giamas našlių banketas, ku Čepas, B. Kriščiukaitienė ir tolerantišką tėvynės my- kaltis. Jų pasėkmės kuklios
667 W«t 36th Street, New York, N.Y. 16661
tyje adv. M. Šveikauskienės
riame bus renkama ir našlių J. Vizbaras. K. Šimėnas, K lėto ją ir entuziastingą dar- 2 ir 1)4 taško.
teisės patarimų. O tai dėl to,
.
i
karalienė. Jau dabar našlės Merkis, J Leščinskienė. Ajbuotoją, kartu lyg ir pajų-'
kad to skyriaus vedėja su
Nemaksis,
S.
Griganavičius,
tome
tą
nejaukią
emigraci-i
'
Šokėjai
sugrjzo
rengiasi jame dalyvauti.
sižeidė, gulėjo Peter Bent
Visos siuvasi madingas suk L. Lendraitis, M. ir A. Leš- n.io gyvenimo^ tuštumą, ku-j Bostono lietuvių tautinių
Brigham ligoninėje, iš ku
SAVAITRAŠTIS
neles. vienos kerpa jas že činskai, A. Puskepalaitis, O. ^os dalį teužpildo siauros šokių 18 šokėjų su savo varios tik praeitų savaitę grįžo
miau kelių, kitos kiek gali Andriulionienė, J. ir B. širdies ir minties veikėjų rie- dove Ona Ivaškiene sekma-'
namo ir ten baigia sveikti.
tenos, liudijančios stoką vi- dienį sugrįžo iš Tennessee!
ma aukščiau kelių, kad tik Kuodžiai.
Linkime maloniai mūsų
Po 3 dol. — S. Rackevi-, so to, kuo švytėjo Vaižgan- valstijos, kur šeštadienį da-(
šauniau atrodytų.
spaudos bendradarbei grei
■ to lietuviškoji siela.
lyvavo visos Amerikos liau-*
Rengiasi ir vyrai. Vieni čiu« ir F. Karosienė.
čiau visiškai pasveikti ir vėl
augina ūsus, kiti barzdas,
Po 2 dol. — O. GirulienėJ p0 paskaitos Bostono dra- dies dainų ir šokių šventės
teikti mūsų skaitytojam ver
nes kiekvienas nori užsitik J. Kačinskas ir viena pavar-! mos sambūrio dalyvai pa- programoje. Sugrįžo labai
tingus patarimus teisės klau
rinti vietą karalienės soste. dė neišskaitoma.
J skaitė Vaižganto kūrybos
patenkinti, kad pavyko gesimais.
Banketo komitetas išsi
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius
Po 1 dol.— du asmenys.’pavyzdžių: Jurgis Jašinskas rai pademonstruoti liėtuvišjuosęs
pluša,
kad
banketas
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako
. Iš viso 61 asmuo suaukojo "Pamoką apie asilą“, Jani- kus liaudies šokius ,labai
~v-1
Moterų oandariečių
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
būtų visiems malonus ir įdo 604 dolerius.
na Ambraziejienė "Vapsvą“ gausiai auditorijai, kuri lie
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukia
mus. Bus skanių valgių, gros
Skyriaus valdyba
1 ir Feliksas KontaūtAs ištrau- tuvių ne tik nebuvo-mačiusi,me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems
Balfo vajus bus tęsiamas . Pragiedrulių apie bet mažai apie juos ir girdė svarbia problema.
Sandaros Moterų Klubo geras orkestras.
Įsidėmėkite: našlių ban ir toliau. Prašome visus tau-1 Tatininkus — draudžia jusi.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą išsusirinkimas bus spalio 26
ketas
bus
So.
Bostono
Lie

eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi
d, 3 vai. popiet Sandaros
tiečius prisidėti prie šio kil mos spaudos platintojus.
suomet
atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
tuvių
Piliečių
Dr-jos
salėje
Bostono
Minėjimas užbaigtas St.
salėje. Po susirinkimo—vai
naus
šalpos
darbo
ir
aukas
nepriklausomą
Lietuva.
šės. Visos narės kviečiamos lapkričio 2 d. 2 vai. popiet. siųsti arba įteikti Balfo Bos Santvaro ir inž. E. Cibo pa
PARENGIMŲ
Visi. seni ir jauni, kviečia
Metinė prenumerata JAV-se 68.66
dėkos žodžiu programos
dalyvauti.
tono
skyriaus
valdybai.
KALENDOR1US
mi atsilankyti.
Adresas:
vykdytojams ir rengėjams.
Valdyba
Nailė
Spalio
25
d.
Skautų
Lapi

7722
George
Street, LaSalle-Maotreal, 696, Quebec, CANADA
Juozo Tumo-Vaižganto
nų
kaukių
balius
So.
Bosto

Naujas Alto prezidiumas
Tautvaiias Bostone
Bostone lankės E. Mikužytė 100 metų gimimo sukaktis
no Lietuvių Piliečių Dr-jos
Tik dabar išrinktas naujas
III-jo aukšto salėje.
So.
Bostono
Lietuvių
Pi

Į S. Michelsono ir V.
Praeitą sekmadienį So.
• •
Amerikos Lietuvių Tarybos
liečių Dr-jos šachmatinin
Anestos
pagerbtuves,
kurias
Bostono
Lietuvių
Piliečių
Bostono skyriaus prezidiu
Lapkričio 2 d. Sandaros
Dr-jos salėje buvo iškilmin-l kai buvo pasikvietę į Bostomas. kuq sudaro šie asme rengė Lietuvių Darbininkų
no šachmatų pirmenybes Moterų Klubo našlių ban
nys: pirm. inž. Broniūs Ga Draugijos 21 kuopa, buvo gai paminėta įžymaus lietu spalio 11-12 dienomis Povi ketas So. Bostono Lietuvių
linis, vicepirm. inž. Edmun atvykusi ir SLA centro iždi vių rašytojo ir publicisto lą Tautvaišą iš Chicagos, ku Piliečių Dr-jos salėje.
das Cibas, sekr. Vladas Ba* ninkė Eufrozina Mikužytė. kan. Juozo Tumo-Vaižganto ris prieš 20 metų. būdamas
Apie pačias pagerbtuves 100 metų gimimo sukaktis.
jerčius ir ižd. Povilas Bra
Nori susipažint
plačiau
parašysime kitame Minėjimą surengė Bostono mūsų šachmatininkų eilėse,
zaitis.
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų SęjunIeškau gyvenimo draugo —
numery.
Lietuvių Bendruomenės a- iškovojo 1949 metų Bostono
žmogaus, 65-76 metu am
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų
pylinkės valdyba ir Kultūri čempiono vardą, suteikda cero
žiaus,
kuris
galėtą
ir
automobi
Nauja
mas nemaža garbės ir entu Ii pavairuoti, nes turiu automo
knygų. Jis, norėdamas, kad ton įmygus grei
Perkelta Santaros-Šviesos nių subatvakarių komisija.
ziazmo
naujai
pasirodžiuvaldyba
čiau paplistų musų visuomenės tarpa, nutari
bilį. tai noriu turėti ir vairuoto*
Po įžanginių poeto St
•■
vadovybe
siems
šiame
krašte
lietuvių
ją. Plačiau atsakysiu laiškais.
SantvardŽhflr.
S.
Jasaičio
ir
Spalio 12 d. Bostono San
ty KAINAS SUMAŽINTI <
_
»
Rašykite Keleivio adresu, bū
šachmatininkams.
P.
Tauttaros-Šviesos skyriaus meti
Iš Chicagos į , Naująją inž.Vyt
DAUGIAU NEGU PER PU3V
tent:
»ValL vaiša. persikėlęs gyventi į Birutė. 636 BMfęgAfSo.
niame susirinkime išrinkta Angliją perkelta Santaros- skaitą
LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
nauja valdyba 1970 metam: Šviesos Federacijos Centro • gantą skaitė dr. Jonas Puzi- ęhicagą, 6 kartus laimėjo Boston, Mass. 02127. (43)
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
pirm. Ričardas Lizdenis, valdyba. I ją įeina net trys nas. atvykęs iš Philadelphi ten Chicagos ir 9 kartus Illi
čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
NENUS1MINK11E!
sekretorė Vida Mališauskai- bostoniečiai: tai Mykolas* jos. Prelegentas plačiai ap- nois šachmatų pirmenybes.
tė ir iždininkas Algis Makai- Drunga, Skirma Makaitytė žvelgė Vaižganto visuomeBostono šachmatų pirme Galima pagelbėti sergantiem* laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
reumatu, ranką ar koją skausTAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
tis. Ta pačia proga atsisvei ir Ramūnas Kondratas. Be ninę bei kultūrinę veiklą, nybėse
dalyvavo
. . .
n , 62 žaidė- .mals, nutirpimu, jaučiant nau
II
tomas,
480 psl.
kinta ir su baigiančia kaden jų, valdybon įeina dar Ro- pasvėrė jo gausius literatū- jai, jų tarpe Bostono žymu- ■ vargį.
Kaina buvo 66.00. dabar ................ 62.00.
ciją valdyba, kurią sudarė mas Misiūnas iš Yale uni- rinius bei laikraštininko dar nai (John Curdo ir Alex REE-LEEF RUB mostis daugumai
pugelbHti.
Užtikrinam
pa
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
Romas Šležas, Skirma Ma- versiteto, New Haven, Conn. bus ir išryškino tą nuosta- Keyes), kurie yra paglemžę
sėkmes, arba grąžiname pinigus.
kaitytė ir Ramūnas Kondra ir Paulius Žygas iš Comell bią optimizmo persunktą ra pereinamąsias lietuvių tau Siųskite 65, gausite vaistu*
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
universiteto. Utica, N.Y. šytojo asmenybę, vaidinusią res, skirtas už triskartinius
tas.
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudo*
ROYAL PRODUCTS
Bostono pirmenybių laimė
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
Nurth 8ta„ P.O. Boa 9112
jimus. Tautvaišas šį kartą
cija
ir kt, pridėta daug "dokumentų
Neįtark. NJ. 67105
Bostono
meisterystės
nenu

Kaina buvo 66.00, dabar ................... 62-00.
1 DRAUDIMO AGENTŪRA
• Daiau br Teism j
r lOOfi
griebė, bet sukovojo garbin KADUO PROGRAMA
PENKTIEJI METAI, Kipro BieHnkr atsimi
Atlieka įrairią rūšių
Lietuvių Radi)gai
:
jo
niekas
neįveikė
(dvi
; Namus ii lauko Ir ridoje. <
Į.
Iraudinus
nimų n tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
Naujoj Anglijo
partijas sužaidė lygiomis),
- Lipdau popierius ir taisau'
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir*
driskę, ka pataisyti reikia.
Kreiptis senu adrssu:
surinko 4 taškus iš 5 galimų ii atotfee WLYN, 1860 W
nSrnun6m^M|&. fl
irJėjT revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
ivOTMOja tik svirau^
ir pasidalijo antrą vietą su lociklų ir iš stoties FM
BRONIS KONTRIM
TELKVOHA8 AR adlN ® 1
Rflmrfaa. didieji dvarų streikai ir kt Priedo
Harvardo ir MIT pirmūnais 101.7 mc.. veikia sekmadie
esalUsHs May 9s6sl
596 Broadvuy
: JONAS STARINSKAS I
daug įvairių dokumentų.
(W. Robertie ir J. Petėrs). niaifl nuo 1 iki 1:30 vai. die
8a. Bastau, Mass. 62127
OTRM IjRKKHRB
guria HM Ara.
Kama buvo 66.00, dabar.................... 62JKL
TRflnBSR^R KRHRMR
palikęs užpakaly žymūnus nę. Perduodama: Vėliaush
TsL AN 8-1761
nasaalinių
žinių
santrauka
TERORO IR VERGIJOS IMPERUA SOJohn Curdo tu 2U tš. ir ATsL CO 6-6664
r
komentarai,
muzika,
dai
lex Keyes su 3 taškais. Pir
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras BieUnis. 806
mėnyhes laimėjo jaunas m» ir Magdutės pasaka.
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų teruA. J.NAMAKSY Bovlston klubo žaidėjas Da Biznio reikalais kreiptis
ras pabaltiečiai vergų stovyklose lr kt
Real Estate
Insurance . vid Harrington, surinkęs vi Baltic Florists gėlių ir dora
Kaina buvo 62.80, dabar ue• s 78 centai
821 County Club Rd. f sus 5 taškus. Jis laimingų nų krautuve. 502 E. Broad
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti
Ncntoa Ccatrs. Mara. 62159 f suporavimų dėka išvengė way, So. Bostone. Telefo
paštu, tai pridedama po 80 eentų ui kiekvieną.
litikimų su stipriaisiais nas AN 8-0489. Ten gauna
TcL 332-2646
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!
maair KaMyfek

Vietines žinios

A. 6, U. Realty

SLA

Rinksime naują karalienę ! 1

Našlių karalienę

i

VU

Nepriklausoma

LIETUVA

Maloni naujiena
knygų mėgėjams l

F
1

ąt

Keleivio prenumerata - gera
dovana visokiomis profomial

»

A

KELEIVIS, SO. BOSTON

PoaUpIf aftuafai

Nr. 43,1969 m. spalio 22 d.

kų kirpimų imti $2.50. Dau- **********************************************************************************************************
šį šeštadienį, spalio 25 d.i guma sąjungos narių jau ir
VILNIAUS OPEROS SOLISTO
7:30 vai. vak., So. Bostono, dabar tiek ima.
Lietuvių Piliečių Dr-jos tre-j
čiojo aukšto išpuoštoje audi- i
torijoje rengiamas linksmas!
Remia Nixoną
ir
kaukių balius — maskaraSpalio 16 d. buvo So. Bos
VILNIAUS TELEVIZIJOS ŽVAIGŽDĖS
Kultūros klubas minės
SLA 359 kp. susirinkimas das
jau tono Lietuvių Piliečių Dr-jos
Kostiumų
”
gamyba
poetą V. Mačernį
Kuopos narių susirinki sparčiai vyksta ne tik čia Į mėnesinis Susirinkimas, kuŠį šeštadienį, spalio 25 d., mas bus sekmadienį, spalio Bostone, bet ir Woreestery.; ris, valdybos sekretoriui A.
bus pirmas šį rudenį Lietu 26 d. 2 vai. popiet Anestų Hartforde, Waterburyje bei Matjoškai pasiūlius, pasisavių Bendruomenės Kultūros namuose (8 Mayhevv St.. Brocktone, todėl tikimasi kė lemiąs Nixono politiką
Klubo susirinkimas. Jis skir Dorehester, Mass.). Visi na-i daug "nepažįstamų“ kava Vietname. Nutarimas pa
siųstas prezidentui.
tas karo sūkury žuvusio jau riai kviečiami dalyvauti.
lierių ir damų.
no poeto Vytauto Mačernio Minėsime 36 metu sukaktį
Teisėjai — Feliksas Kon___ susirinkime
__
Tame
atiduoĮVYKSTA 1S69 M. LAPKRIČIO 2 D., SEKMADIENI, 3 VALANDĄ POPIET
mirties 25 metų sukakčiai
tautas. Daiva Mongirdaitė ta įaį^rba
SOUTH BOSTONO HIGH SCHO3L AUDITORIJOJE, THOMAS PARKE
paminėti.
ir Seniausia
...
...N. .Anglijoje ir Juozas Kasys premijuos nariams — Justinui Yaieai-į
Ta proga iš Montrealio lietuviška radijo programa,; originaliausias, gražiausias pini ir Aleksandrui MinkaiBILIETAI gaunami salėje prieš koncertą ir pas:
atvykęs poetas dr. Henrika, mūsų vadovaujama
kovoj įr įdomiausias kaukes.
čiui. B fln ^kr. A. Druz;i
IUgy. skaitys paskaitų apie lo d. Sa Bostono Lietuvių, šokiams gros linksmas džio dalyviai sužinojo.kad
Trans-Atlantic Travel Service, tel. 268-8764
V. Mačernio kūrybą, o Bos- Piliečių Di-jo> saleje minės lietuvių orkestras iš Worces- npr ruffsėin mėnesi naiamu
Vytautą Eikiną, tel. 961-3523
tono Lietuviu Dramos Sam- savo 36 metų sukakti. Kar-j terio. Įžanga $2.00 (trys do- buvo nėr $11 000 bet nelno
Ričardą Lizdenj, tel. 731-0188
itX/$504
’
būrio narys Norbertas Lin- tu bus metinė talentų popini leriai bekiukės).
Praną Šimkų, tel. 471-3929
Vakarą rengia Bostono
gertaiti* paskaitys iš V. Ma tė ir Miss Lithuania of N. į
Kandidatai i
draugijos
Helmutą ir Norbertą Lingertaičius, tel. 288-7906
E“ balius.
černio poezijos.
Skautų Vyčių būrelis.
vadovybę pasiūlyti beveik
Piašome tą dieną visus i
Po programos — kavutė
Pa koncerto Milton Hill restorane įvyks menininkų pagerbimas. Vietai rezervuo
visi dabartiniai jos nariai.j
nerengti savo parengimų ir ... s , ,. .
ir laisvi pašnekesiai.
Uz
plaukų
kirpimą
$2.50
j
jy
S
ą
ra
šas
daigali
būti
pati prašome kreiptis į Vytautą Eikiną, telefonas 961-3523
Pradžia 7:30 vai. vakaro, dalyvauti mūsų radijo ba
Mass. plaukų kirpėjų są-; pildytas iki kito valdybos
vieta — Tarptautinis Insti liuje.
RENGIMO KOMITETAS
jungos
narių konvencija ra-į posėdžio lapkričio mėnesio
Steponas
ir
Valentina
tutas, 287 Commonvvealth
gina visus kirpėjus už plau- pradžioje.
Minkai
♦♦*♦##*•»#♦#♦♦«#•••*****•*•**•#•##♦***#*Avė.
Kaukių balius jau čia pat į

Vietines žinios

Barbaros Abramavičiūtės - Kaniavienės

dainos ir žodžio KONCERTAS

oeecooeocooeeeoooooeoooeee

icOSMOSPARCELS

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan

EXPRESS

Dr. J. Paiakarnio

siunčia betarpiškai

South Boston Savings Bank

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotu*
kraitus

460 We*t Broadvray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

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

Dr. Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTt)
OPTOMETRISTI
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
44S BR0ADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Ketvirtis * Co.

378 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON
Tel AN 9-4649

už visus indelius
moka

h
&
77

%

Tek 268-0068

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

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 0. Shallna ir adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima sunikai bėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš $132,000,000

Keleivio administracijoj*
galima gauti dailininko Adomo Varno piestą Lietuvos
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

M

B

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies.
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans Atlantic Travel Service, čia visą
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi
belaukiant — be jokio papildomo
mokesčio.

%

g

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

g

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

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

»
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ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Pristatymas greitas ir
garantuota*

TEL. AN 8-2124

*******

a
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CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS j

IPtD1NIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais ii anksto susitarus
447 BR0ADWAY
Senth Boston.

$

Tai veltui

390 W. Broadvray

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

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją re

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

-eptus ir turime visus gatavus vaistus.

M reik vaistą — eikit j lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Rusengard, B. S., Reg. Pharm.
M2 a W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

>».*»»+»»»»»»»»»»»——————ry**********************************

namai <.i

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

Telefonas AN 8-6020

MMouueooeoeoeoeoeoooaeoeooiaoeoooeoaeoeuooo

641 E Broadvray

So. Boston, Mas*. 02127

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
Worcester, Mas*. 01604
Tet 796-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairias siuntinius j Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
VVORCESTER, MASS.
plotos! Siuntiniai sudaromi iš
Tet SW 8 2868
vietinės gamybos medžiagą, ap
yra vienintele oficiali įstai avo, maisto ir pramonės gami
ga Worcestery, kuri siunčia nių. Turime vietoje įvairią vie.
siuntinius tiesiog ii Worcee- tinės gamybos ir importuotą
terio į Lietuvą ir kitas Rusi prekių iš kitą kraštą visai že
jos valdomas sritis- Cia kal- momis kainomis. Be to, sisačisb&ma lietuviškai, pataraau-, me maistą, pinigas ir galite nŠjama greitai ir sąžiningai. sakyti Ją gamybas prekes, čia
169 Milbury SL

Nao 9 raL ryto iki 8 vaL vM išskyrus šventadienius ir sekm

N & T OIL CO., Ine.

8—12

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!

Siuntiniai nueina greitai ir

□
□
□
□

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo Įrengimas
Skambinkite

268 - 4662;

Mūsą veltui atliktas jūsą šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti ? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street
Dorehester, Mass. 02124.
24 valandą patarnavimas

GE 6 1204

Fuel Chief

tea vietoje galia pasirinkti ufr
sakytas prekes.
Cia galima gauti
Taipogi tarpininkaujame per
šių importuotų ir
tam tikras įstaigas atsBrviesti
gamybos medžiagų ir kitų
gimines čia pas save į svečias
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
ar nuolatiniam apsigyvenimai.
labai žemomis kainomis.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiaingaL Atsilanką įeitiVedėja B. Sviklieni
tinsite. Vedėjas A. Schyrinski

tvarkingaL

Knyga yra gerindig žiogam drngn

