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Oro piratai gąsdina keleivius

Hixono Vietnamo planas
be sensacijų

ir lėktuvų įgulas

Prezidentas nėra linkęs pasiduoti minios spaudimui,

Piratas nusivarė lėktuvą ii Los Angeles net į Romą.

o yra pasiryžęs nuosekliai vykdyti savo planus.

jos ir kita akcija bus prezi
dentą atitinkamai paveikę.
Deja. vėlesni ženklai ėmė
rodyti, kad didelių sensacijų
nėra ko laukti. Jau vicepre
zidentas Agnevv pareiškė,
kad Nixoro nepaveiks gat
vės minios spaudimas, nes
prezidentas esąs išrinktas
vadovauti tautai, tad minia
negali vadovauti preziden
tui ir lemti jo veiksmus.
Ir, kaip aiškėja, Nixonas
nėra linkęs paprastai pa
mesti Vietnamo fronto, o
nori jj palikti tvirtose pačių
vietnamiečių karinių pajė
gų rankose, kurios, ameri
kiečiams traukiantis, pasto
viai ir planingai apginkluo
jamos ir apmokomos.
Jis atitrauksiąs iš Vietna
mo dar daugiau karių, bet
tai vyks ne staigiai, o nuo
sekliai perduodant uždavi
nius patiem vietnamiečiam.
JAV sieks ir toliau taikos
derybose per susitarimus,
bet ne vienašališkom nuolai
dom iki visiškos kapitulia
cijos komunistams.
Kalbant apie kitus reika
lus, šia proga norima išryš
kinti ir JAV santykiai su P.
Amerikos kaimynais, pare
miant juos ne dominavimo,
o lygybės principu, kad JAV
teikiama ekonominė pagal
ba Pietų Amerikai nevirstų
tų valstybių „nupirkimu“ ar
įžeidžiančiu ekonominiu iš
naudojimu.
Dubline gimęs įžymus poetas ir
Telieka tik laukti, kaip vi
dramaturgas Samuel Beckett
sa
tai realizuosis. kiek tai
laimėjo 1969 metų Nobelio lite
ratūros premiją — $72^60. Jis sukrės, pažadins ar apra
mins JAV viduje gudriai or
yra 63 metų amžiaus.
ganizuojamą opoziciją pre
zidento politikai,
ė
riKri
!

Kovai su piratais reikia tarptautinių sutarčių. šeši tolrio

grįžo ii Kubos į JAV

Daugelyje šio krašto vietų
vykstant vadinamoms "mo
ratoriumo“ demonstracijom
ir organizuotai propagandai
prieš Vietnamo karą. prezi
dentas Nixonas jau prieš ke
lias savaites pasiskubino pa
skelbti, kad štai šį pirmadie
nį pasakysiąs kalbą, kurioje
išdėstysiąs savo politines
gaires visiems rūpimu klau
simu. Daug kas laukė jo kal
boje kažkokių sencaeingų
pranešimų: gal paskelbsiąs
vienašališkas paliaubas, pastumsiąs Saigono vyriausy
bę į koaliciją su komunistais
ar dar kitokių nuolaidų pa
darysiąs. kad tik būtų pa
siekta taika. Tokius lūkes
čius daugiausia skelbė Nixono dabartinės politikos prieorganizuotos demonstraci-

/.

Vietname kovos

JAV ir Sovietai lipdo

grėsmė auga

atgyja

žydų-arabų taiką

Washingtono sluoksniai
turi žinių, kad sovietai vysto
vadinamąją „orbitinio bom
bardavimo“ sistemą, pagal
kurią atominė bomba galėtų
būti numesta į taikinį iš or
bitos, kur ji būtų nepasiekia
ma nė priešraketinėm rake
tom. Tokia bomba galėtų
sunaikinti JAV bombonešių
bazes.

Ilgesnį laiką buvęs apti
Spėjama, kad po JAV už
lęs Vietnamo frontas prade sienių reikalų sekretoriaus
da vėl atgyti. Paskutiniu Rodgers ir sovietų Gromyko
metu komunistai pradėjo pereito mėnesio pasikalbėji
dažniau ir smarkiau savo mų apie šių metų galą gali
raketomis ir artilerija ap ma laukti bendros vakarie
šaudyti amerikiečių bazes ir čių ir sovietų formulės žydų
kariuomenės judėjimą. Pa ir arabų konfliktui baigti.
kilo praėjusios savaitės ir Pagal ją, Izraelis turėtų grą
užmuštųjų bei sužeistųjų a- žinti arabams visas užimtas
merikiečių skaičius. Be to, teritorijas, o arabai pripa
ir amerikiečių sunkieji bom žinti Izraelio valstybę ir ga
bonešiai smarkiai bombar rantuoti jos neliečiamumą
davo šiaurės Vietnamo reguliarios kariuomenės telki- Vaistai prieš kosulį
Lebanone paliaubos
mus Kambodijos pasienyje,,
M
pridarydami priešui daug irgi kenksmingi
sū'įfttriižanais
nuostolių.

tik televizijoje

Sovietų spauda

Ilfl-d

Dauguma apklausinėtų Amerikos gydytojų pareiškė
nuomonę, kad turėtų būti
palikta laisvė moteriai apsi
spręsti, ar ji nori gimdyti ar
daryti abortą. Už abortus
pasisakė 62.8 procentai, o
prieš 37.2 procentai iš ap
klausinėtų 27,741 gydytojų.

Kaip iš istorijos žinome, . VLova su oro piratais tega
jau senovėje didelį siaubą lima tik pasiekus tarptauti
keleiviams įvarydavo jūrų nių susitarimų. Jeigu kitos
piratai. Jie užpuldinėdavo valstybės tokius r ikaltėaičius
laivus, apiplėšdavo kelei lius išduotų, tai ; t
vius, nukapodavo galvas į- tuoj pat sumažėtų.
gulai ar ir visą laivą nuva
Šiomis dienomis net šeši
lydavo į jūros dugną. Vėliau tokie oro piratai savanoriš
Amerikos Vakaruose išgar kai sugrįžo iš Kubos ir pasi
sėjo traukinių piratai, o pa davė JAV valdžios (Ala
staruoju laiku atsirado ir o- nams. Pasirodo, jie taip nu
ro piratų, užpuldinėjančių sivylė tenykščiu sutikimu ir
keleivinius lėktuvus ir juos gyvenimo sąlygomis,
kad
priverčiančių skristi ten. kur nutarė grįžti namo. kur gre
tokiam užpuolikui reikalin sia ilgų metų kalėjimo baus
ga.
mė už jų „herojinius“ žy
Tokie užpuolikai kone gius.
kas savaitė po vieną JAV,
lėktuvą su keleiviais nuva
Kol kas šie lėktuvų užpul
lydavo į Kubą. Tai palygi dinėjimai įvaro vis didesnę
namai dar netoli. O štai pra baimę keleiviams ir įgulai,
eitą savaitgalį jaunas mari nes negali žinoti, koks nusi
nas Raffaele Minichiello kaltėlis ar pamišėlis sėdi
didžiulį Trans World Airli- keleivių tarpe ir ką jis sugal
nęs lėktuvą iš Los Angeles vos lėktuvuf
nusivarė net į Romą Italijoj.
Tai jau rekordinis įvykis iš
visų panašių buvusių.
Grasindamas šautuvu įgu
lai ir keleiviams, jis privertė
lėktuvą net poroj vietų nu
tūpti, net New Yorke prisi
pilti kuro ir, policijai ste
bint. vėl pakilti tolimai ke
lionei. Šis užpuolikas tebu
vo sugautas tik Romoje, da
lyvaujant apie 400 policinindų, kai jis už Romos miš
kely bandė persirengti civi
liniais drabužiais ir pusnuo
gis ten buvo užkluptas.
Dabar Raffaele Minichie
llo bus teisiamas italų teis
mo, o vėliau gal bus išduo
tas ir į JAV teisingumo .ran
kas.

Sovietinių bombų

Kandidatu^į^įtt

>nr,;ot_’n
Gerald C. Smith, JAV ginklavi
mosi kontrolės ir nnsiginklavL
mo agentūros direktorius, ku
ris lydės JAV delegaciją į Hel
sinkį, Suomijoj, vesti pasitarimų
sa sovietais strateginių ginklų
apribojimo klausimais. Tos de
rybos prasidės lapkričio 17 d.

Stiprus žemės drebėjimas Jugoslavijoje visiškai sugriovė Baaja Luką 60,000 gyventojų miesto
centrą. Gelbėtojai ieško užgriautų žmonių. Toks Žemės drebėjimas Jugoslavijoje tebuvo 1M3 m.

Manoma būsimuose pasi
tarimuose su sovietais derė
tis ir dėl tokių ginklų apri
bojimo. Tik labai abejotina,
ar popierinė sutartis apsau
gos nud atominių progimų.

Kadangi krašte kyla vis
daugiau riaušių. įvairių
smurto veiksmų ir pasitaiko
net politinių asmenų nužu
dymų, tai tą reikalą tyrinė
janti komisija siūlo ateity
prezidentiniam- kandidtam
ir panašiem politikam prieš
rinkimus nevaikščioti tarp
minios ir nespaudyti rankų,
o kalbėti ir rodytis tiktai te
levizijoje. Tam reikalui tu
rėtų būti skirtas tam tikras
neapmokamas
televizijos
laikas. ’ o ■

Atskira Burnerio kaina 12 esat,

' Nors amerikiečių dabar
žūsta daug mažiau, negu se
niau, bet pietų vietnamiečių
puola Pentagoną
aukos regimai didėja, nes
jie perima vis ilgesnius šio
Prez. Nixonui nenusilei- fronto barus ir atsakingesdžiant opozicijos spaudimui nius karinius uždavinius. O
ir JAV nesirengiant galvo prez Thieu pareiškė, kad aUį
trūkčiais iš Vietnamo bėgti, eity vietnamiečiams teks dar
sovietų Pravda pradėjo pik daugiau aukotis, jekgu jie
tai pulti Pentagoną, šaukda nori apginti savo laisvę.
ma, kad generolai spaudžią
prezidentą, ragindami jį dar "Streikuojantis“
tęsti “purvinąjį karą“, kad,
,
»•
fabrikantai darą įtakos Wa-Į graikų KūrallUS
shingtonui ir kariuomenės
mažų grupių atitraukimas iš
Ateinantį mėnesį jau bus
Vietnamo esanti tik dūmų dveji metai, kai „streikuoja“
uždanga tiesai paslėpti.
Graikijos karalius Konstantinąs, kuris, protestuodamas
..1karinį
•!_perversmą,
.______ ____
.«
prieš
pasi-

Atitinkamos įstaigos pra
neša, kad gali būti kenks
mingi ir net pavojingi gyvy
bei įr dabar vartojami įvai
rūs syrupai prieš kosulį, ypač tie, kuriuose yra kodein0- Kadangi šie vaistai yra
pardavinėjami be receptų,
tai juos ėmė vartoti visokie
narkotikų rijikai, ir jau bu
vo pastebėta eilė blogų pa
darinių.

Naujai išrinktasis V. Vokietijon
WIBy Brandi. socinL
ratas, prisiekia . Beonej
perimdamas šias ankštas parat
Egiptui tarpininkaujant, ifas. Sakoma, kad savo politikoj
lapkričio 2 d. Lebanone bu jis sieks geresnio sugyventa*
vo sudarytos paliaubos tarp su Rytą bloko kainynais.

arabų partizanų, Palestinos
Išvadavimo Organizacijos
narių, ir Lebanono vyriau
sybės, prieš kurią jie buvo
sukilę dėl to, kad ši tramdė
partizanų veiklą, bijodama
Izraelio keršto.
Arabų vadai ir spauda da
bar džiaugiasi, kad pavyko
grąžinti vienybę bendroj ko
LATVIAI PROTESTUOJA voj prieš Izraelį.

Pirmadienį latviai surenPo ilgesnio laiko Bostone
gė Bostono Common parke
demonstraciją, protestuoda- vėl įvedama butų nuomos
mi prieš sovietų teismą, ku kontrolė, nes namų savinin
ris teisia 84 metų latvių so- kai nuomininkus jau pradė
cialdemokratų įkūrėją tra
ir bu jo varyti į bankrotą, kone
kas mėnesio kelda minuomą.
Be jau išimamų ii apyvar- j traukė į Romą ir negrįžta vusį vadą Francis Menders.
Tas įstatymas galiotų iki
tos „cydomates“, Maisto ir namo. Jis tesutiktų grįžti. Jis yra teisiamas už tai, kad
Vaistų Administracija nu-' jei Graikijoje
būtų laisvi kalbėjosi ar įteikė savo at 1972 m. galo*. Kontrolė pa
mato uždrausti dar apie 40 rinkimai grąžintos kitos de- siminimus Latviją lankiu- liestų keturių butų ir visus
ar 80 įvairių maisto priedų,) mokratinės santvarkos lais-įsiam bičiuliui.. Menders jau didesnius namus, išskyrus
kurio gali būti kenksmingi, i vės.
14 metų yra kentėjęs Sibire. luksusinius butus.

vadas senatorius
Hugh Scott Washingtone pra
našauja, kad prez. Nixonas ligi1972 metą JAV kariuomenę somaitosiąs 1 miuonu vyrą.
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didžiuotis bet kas. Supranta-! NEW HAVEN, CONN.
mas mums ir Lietuvos meniq
ninku noras pamatyti Vaka
L.M.K. Federacijos ktarų pasaulį. Kiekvienas lietuvis asmeniškai mums būtų bas lapkričio 16 d. 3 vai. po
mielas svečias. Tačiau už pietų Y.W.C.A. salėje (42
meno trupinius, nors jie Howe St.) rengia dr. Genomums ir labai brangūs, ne-:vaitės Židonytės-Vėbnenės
galime ir neturime teisės pa-! paskaitą apie rašytoją Oskamiršti ar išsižadėti Lietuvos’
V. Milašių, kuris mirė
laisvės idėjos.
| prieš 50 metų. (Dr. G. Vėb... ..
. .
,
, • rienė apie O. V. Milašių yŠitokių viešų koncertų _
parašiusi prancūzų kalba
rengėjai gali nesąmoningai^
}
Milašiaus kūrinių
ui-sti klastingos okupanto ištrau\as skaitysakt.Vytauveiklos talkininkais.
tas Valiukas.

Cal ir ‘šventi bizniai* mote
mokesčius
«
i

Nr. 45, 1969 m. lapkričio S
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Dabartinei administracijai paritins, kogresas svars
to mokesčių įstatymo pakeitimą. įstltysae yra daugybė
tokių didelių skylių, pro kurias sugeba išlįsti net milionieriai, nė cento mokesčių nemokėdami. Mėginama bent
kiek kaikurias skyles užlopyti, bet tas lengvai nesiseka,
ies as stipresnis, tas vis stengiasi savo naštą ant silpnes
nio p -;ų suvp»*st
aip yra ir mokesčių srityje.
x artinu
pasisamdyti geriausius advokatus,
Tokio pavojaus reikia!
vengti,
juo labiau, kad ne į O* Milašius mažai mūkurie įrodys, kad balta yra juoda. Jie ir mokesčių įstatymą
vien tik vieši koncertai le-į suose žinomas, o šis nuostavis patars i p redaguoti, kad jis būtų palankesnis tiems,
mia meno kūrybą ir tautinės! bus rašytojas yra net daug
kurie t'K
langiau mokėti, bet įstatymas leistų jiems
sąmonės išlaikymą. Kiek-! daugiau už kitus žinomas
nuo ' pa.tigos "teisėtai“ išsisuktu
vieno
lietuvio individualios' Vakarų Europoje. Šis pasauT: ova dabar eina konr se. Nėra ko tikėtis, kad
pastangos yra tautos kultu-j linio masto kūrėjas klasikas,
įstatyn
šei. obuliaur
bet tiekime, kad bent kažku
gimęs ir augęs Gudijoje, bet
General Electris bendrovės įmonėms sostreflu rim, Schenectady,
įmonės darbininkai nelei ros ir žmonių gerovės laidas,
rios sky is bus užlopyto.
istorinės Lietuvos ribose,
Šia proga kviečiame lais- visą gyvenimą praleido užšt.
ito finansų komitetas padarė istorinį spren džia į fabriką įeiti administracijos personalui, na atlodami fizinę jėgą. GE bendrovė tori apie 280
yojo pasaulio lietuvius ieš- t 3ieny, daugiausia Prancųzidimą: nuturi apdėti mokesčiu tuos bažnyčių pelnus, kurie Įmonių, ir dabar streikuoja apie 147,000 jos uniji niu darbininkų.
koti asmeninių ryšių ir juos joje Jis ,ašė pvancūzų kaigaunami iš v turtų, panaudojamų paprastam bizniui. O
stiprinti su pavergtais lietu-.
yetuviškai mažokai tešiandien bažnyčioms priklauso/abrikų, viešbučių ir kito
Bet, aplamai, su tokiu pol
Norėdamas Anglijai pa- no Umanskį ir jo įpėdinius. viais.
i
mokėjo*
bet didžiavosi liekių verslo įmonių, net televizijos stočių. Visa tai nenaudo
_ _ _ 1 ?v
1 • a ««« V
J
TV
la. “ — • *T
.
•• n
*1 1
varnalėšom
palindusiu
J.G dėti,
Rooseveltas ėmė ieško- Vis atnaujindamas reikalaVyriausia* Lietuvos
Į tuvių kilme, brangino savo
jama tiesioginiams tikybas reikalams, tie turtai duoda mil nėra prasmės nė aiškintis.
ti kitų kelių Maskvai užglos- vimą pripažinti Baltijos
* tėvynę Lietuvą, kėlė jos var-,
žinišką pelną, bet pelnas nuo moksčių atleidžiamas.
Išlaisvinimo Komitetas
tyti, bet čia vėl sukliuvo už valstybių okupaciją, jis vis
‘ dą svetimųjų tarpe. LiętuSenato finansų komitetas nutarė pakeisti įstatymą SPAUDĄ BEVARTANT jos reikalavimo pripažinti garsiau šaukė teikti pagal
• vos vyriausybė jį buvo pątaip, kad minėti bažnyčių ir kitų organizacijų panašūs
Baltijos valstybių okupaci- bą Maskvai mašinų ir tech- New Yorkas,
I skyrusi pirmuoju atstovu
Moderninės istorijos vei ją. Prof. Jonės čia pasako- nikos priemonių,
pelnai būtų apdėti mokesčiais. Jei tas komiteto nutarimas
1969 m. spalio 27 d.
i Prancūzijai.
bus kongreso priimtas, tai valdžia turės daug milonų do kalai jau neapsieina neįrašę ja: "Molotovas spyrė pripa-j
* * •
i
Baltijos valstybių likimo. žinti okupaciją, o Ūmanskis
CHICAGO, ILL.
Po paskaitos klubo narės
lerių naujų pajamų.
Pagaliau Hitleriui SovieTokiu
būdu
Lietuva
randa
pavaišins kavute ir užkan
Wellesui aiškino, kad Balti- tiją puolus, Amerika ir)
Komitetas siūlo užkirsti kelią ir kitokiam "šmuge
Pagerbs
M.
Sleževičių
vietos
šiemet
išėjusiame
Cadžiais.
Už įėjimą — laisva
jos valstybių klausimas bū-Maskvai ėmė teikti Lend-J
liui“. Dabar įvairūs profesionalai (gydytojai, advokatai,
architektai ir kt.). norėdami sumažinti mokesčius, kuria 3e Western Reserve univer siąs bet kokių su amerikie- Lease pagalbą, palikdama
Žymaus Lietuvos valsty auka.
Visi kviečiami atsilanky
profesines bendroves. Kiti apsukrūs žmonės įsteigia šei siteto istorijos profesoriaus čiais pasitarimų darbotvar- Baltijos valstybių klausimą bininko, visuomenininko ir
myninius fondus, kurie kontroliuoja įvairius biznius, ir Robert Huhn Jonės veikale kėje. Tokiu būdu 1941 m. neišspręstą, tik nepripažįs- advokato Mykolo Sleževi ti.
Albina Lipčienė
The Moads to Russia: Uni kovo pabaigoje Washirgto- tant sovietų okupacijos. Kai čiaus
__ ______________
______
mirties 30 metų
sukaktuo būdu vėl išvengia mokesčių.
ted States Lend-Lease to nui pasidarė aišku, kad. Bal- Rooseveltas 1944 m. jau tre- tjes viešas paminėjimas bus
Buvo svarbus pasiūlymas, kuris valdžiai būtų davęs the Soviet Union.
tijos valstybių okupacijos čią kartą buvo renkamas A-Į jggg m lapkričio 16 d. 4 JAU VAIKAI VARTOJA
per metus gal pusę biliono naujų pajamų, bet jis buvo at
• e >
NARKOTIKUS
nepripažinus, nebūsią jokių merikos prezidentu, raudo- į vaj popiet Jaunimo Centro
mestas. Kaip žinoma, mokesčiu apdedamas kapitalo prie
Jau penktame puslapy au- pagerėjimu santykiuose su nosios armijos veržėsi į Len- didžiojoj salei. 2345 West
Northeastern universiteto
auglis. Komiteto pirmininkas Long pasiūlė pakeisti dabar i torius rašo: "Suomius sulai- Sovietiją.“
fkiją, Baltijos valstybes,, 56th gt., Chicago, III. 60636. į teisės mokyklos prof. Hali
tinį būdą paveldėto turto priaugliui mokesčiu apdėti
I kiusi, Maskva pasuko į stra***
!
Jugoslaviją.;
proOTamoie
t • tll
i gring Bostono miesto tary
Dabar yra tokia tvarka. Sakysim, kuris nors pavelde- j teginęs Baltijos valstybes:
Visa tai prof. Jonės išdės- V erzėsi, važiuodamos dau-. Programoje
Lietuvos
specialiam komitetui liuto savo veikale gana anksti:! giausia amdrikieąų Und^I Tad Boston“X
tas turtas, kai jis buvo nupirktas, atsiėjo $20, o šiandien, Estiją. Latviją ir Lietuvą,
dijo. kad Bostone, išskyrus
kada jis paveldimas, jo kaina jau pakilo iki $100, bet pa- ' Kai nustebinto pasaulio dė- puslapiuose 25 ir 30. Tuo Lease priemonėmis,, suteik- ro Dauz\ ardzio žodis, tnim- So. Bostoną ir Charletowną,
veldėjusieji, jį parduodami, nemoka turto prieauglio mo- į mesį paglemžė Prancūzijos metu ėmė plisti gandai, kad tomis automašinomis. Už ši- P°s paskaitos adv. dr. Gab- narkotikų vartojimas vaikų
kesčio. Long buvo pasiūlęs, kad to prieauglio mokestį mo- \ netikėtas suklupimas, Soyie- Hitleris pulsiąs Sovietiją. ‘ tą pašalpą Maskva amerikie- nebaus Gedvilos. tema My- tarpe nuo 1965 metu pakilo
au Į94i
demokrakėtų paveldėtojai, bet, kaip minėta, jo pasiūlymas buvo ja 1940 m. biržely susižėrė Tuo ur.n„
būdu jjau
1941 metų
metų ' čiams
ciams labai
labai šykščiai
šykščiai atsidėatside- *<0’as Sleževičius
n'įt" “
Z.
dešimteriopai, šiandien, sasapradžioje Anglija pasisiūlė kojo: didinsiu lasomose is^ano
ko profesorius, Rovbury
s sau sias mažas tauteles“

Pasigailėta n naftos milžinų. Dabar jie nuo savo mil- ■ §is Baltijos valstybių pažiniškų pelnų gali nurašyti 27.o% numatomon šaltinių grobimas tik padidino aišsekimo sąskaiton. Atstovų rūmai tą procentą sumažino merikiečiuose nusistatymą
iki 20%, o senato komitetas jį pakėlė iki 23%.
j prieš rusus. kurį. be to. kursPaskutinį žodį tars kongresas. Kol jame tebėra dau- į tė "Stalino susitarimas su
guma turtingųjų atstovų, nėra ko tikėtis, kad įstatymas ( Hitleriu ir bendras santykių
išeis toks, kuris vers visus lygiai mokėti mokesčius, o ne ! nedarnumas nuo 1917 metų,
kaip iki šiol. kada mažiau pajėgūs sumoka iki paskutinio ! nes rusai komunizmo ideolocento, o turčiai tik mažą dalį to, ką turėtų mokėti. Bet vis ’ gija siekė pasaulinės revodėlto gal nauja tvarka bus kiek geresnė.
j liucijos. Tokie dalykai neDėl visų tų negerovių esame ir patys kalti, kad į kon- skatino amerikiečių šiltais
prie rusų?
gresą (atstovų rūmus ir senatą) renkame tokius asmenis, jausmais linkti
• •
kuriems nerūpi eilinio piliečio gerovė.
Amerika tuomet dar ne
buvo į Antrąjį pasaulinį kai dą įvelta, bet Rooseveltas
’ visais būdais siekė Anglijai
padėti. Tam tikslui buvo su
galvota Lend-Lease (pasko
viską, ką linimo ir išnuomavimo) prie
PATFS*
KOMUNISTVL lygų pateisina
p
mnistai darė ir dar ’tebe- monė teikti anglams ginklų
larmunisi
ŽIAURUMUS
I ( Pro Li<
Lietuvoje. Jis nemato ir gaminių. Atsirado ir no
Vier\ ės i.igsėjo
d. jokio pavojaus lietuvybei ir ras "užgerinti“ Maskvą.
laidoje .o laikraščio bem i- žalos lietuvių tautai, kai Rooseveltas įgaliojo valsty
darbis, x
dėpęs po raidė šimtai tūkstančių lietuvių bės sekretorių Welles, kuris
mis J.G., nors tą Vienybę nuo rusų komunistų rankos savo laiku Baltijos valstybių
įsiskaičiusie is aišku, kokia žuvo Sibire ir Lietuvoje, užgrobimą pavadino "suktu
yra tikroji jo pavardė, šitaip sunaikinus Lietuvos nepri kelių smurtu“, tartis su So
pateisina ir gina visus Sovie klausomybę. kai tik Krem vietijos ambasadorium Utų Sąjungos Lietuvoje įvyk liaus galvos tegali leisti ar manskiu. Šis tuojau pastatė
dytus žiaurumus:
neleisti lietuviams vienaip staliniškus ragus ir pareika
lavo, kad Washingtonas at
’Tš tiesų. Sovietų Sąjun-i ar kitaip rašyti, kalbėti ir virai pasitarimų faktą pa
ga yra ne tautų, o tik buržu net galvoti, kai tose mokyk skelbtų, o antra, kad Ame
azijos kapinynas. Lietuvybei lose falsifikuojama Lietuvos rika pripažintų Baltijos vals
joks pavojus Sovietų Sąjun istorija, kai lietuvių kalbos tybių įjungimą Sovietijon..
goje negresia, nes visose priemone kemšamas vaikam
» • •
Lietuvos mokyklose dėsto į galvas rusiškas turinys, kai
Welles jokiu būdu neno
moji kalba yra sava, o tai y- tpūta verčiama garbinti sve rėjo nusileisti Baltijos vals
ra geriausia garantija, kad timus stabus ir dėkoti jiems tybių atveju, bet sutiko 1941
"Lietuvos istorija“ dar toli u| pavergimą...
metų sausio 21 d. paskelbti,
nuo 12 valandos“.
kad
Washingtonas nuima
Tokį "velnio advokatą“
"Nepriklausoma Lietuva J.G. norėtume paklausti: o uždraudimą (embargo) iš
turėjo būti liberalesnė savo kodėl net pačioje Sovietų vežti už 4 mil. dolerių pirk
komunistams; jei taip nebu Sąjungoje buvo ir dar yra tų mašinų ir technikos daly
vo, tai šiandien nėra pagrin plaunamos galvos milionam, kų. Tačiau šiuo leidimu ne
do skųstis, kad tarybinis re net patiems komunistų va teko Maskvai pasinaudoti,
žimas toks kietas. Ką nepri dams, kur ta "palaimintoji nes tuos dalykus savo glo
klausomoj Lietuvoj pasėjo- sistema“ per 50 metų tikrai bon paėmė dvi naujos ameme, tai tarybinėj Lietuvoj buvo ne buržuazinė ir per rikiečių įstaigos, sudarytos
turime piauti"...
tą laiką sėjo tiktai komunis- padėti Amerikai apsigink
Vadinasi, J.G. be jokių tinęs sėklas?
luoti.

Kas kitur rašoma

Sovietijai tuo atveju padėti, toruose amenkieaų reiksci..™-;!,,, i kur daugiausia gyvena negmimra
parama
veik
tylomis
J
5
’
0
—
"Mykolas
Sleževičius
Maskva Londonui atsakė:
,
Lietuvai
lemiamos kovos rai. nieko nestebina 13-14
’Tasiūlymas būtų labiau pri- praeinama
Į metu“. Meninėje dalyje — metų paaugliai, kurie vartožiūrovas
imtinas, jeigu prieš tai Ang- į
' trio: smuikas Povilas Matiu- J? narkotikus, o yra ir dė
lija pripažintų Baltijos vals-'
kas, violončelė — Petras Ar-j
^aU Pazls^a
tybių likimą“. Prof. Jonės
VLIKO ŽODIS
narkotikų
skonį.
monas ir fortepionas — Ma
čia.....
pasakoja: . "Amerikos
,
Bostone ir Chicagoje vyks- nigirdas Motiekaitis. Jie atProfesoriaus nuomone, ei
valstybes departamentas su- ta pasįruošimai viešiems liks Johannes Brahms, Fe- nama prie katastrofos, jeigu
kad, siekdama
aiiaiVoikati rUocVv Ano- ^0Pcertams• kuri*? programą lix Mendelsohn-Bartholdy ir nepasirūpintime kaip nors
susikalbėt, su Maskva, Ang- at]jks so|istai g okupuotog

lija nepakeistų savo nusista- Lietuvos

Schubert kūrinius.

' ų problema išspręsti

__________ ____________ F

tymo Baltijos valstybių atL
žvilgiu. Anglai amerikiečius . Tuo reikalu VLIKAS tuužtikrind, kad po senovei
pareigą atkreipti visuometvirtai nusistatymo laikysis.
kuriai rūpi _ Lietuvos
tačiau visgi prašė Maskvai teik ės reikalai, dėmesį į kepadėti, jeigu Hitleris Sovieaplinkybių, kurios pirtiją pultų“.
mu žvilgsniu gali būti kai

* * *

' kam neryškios.

Washingtonas vėl ėmė ieš-! Abejonės negali būti, kad
koti "kelio“ i Sovietiją. bet pirminė šių koncertų iniciaUmanskis vis traukė senąją į ty va ateina iš Lietuvos okugiesmę: tegul Amerika pri panto. Pagrindinis jo su
pažįsta Baltijos valstybių o- šiais koncertais siejamas
kupaciją. Jis norėjo pir tikslas yra ne lietuviškos
miausia paveikti Loy Hen- kultūros puoselėjimas, bet
dersoną, kuris valstybės de politinė klasta, nes pirmuo
partamente tvarkė Europos ju atveju nebūtų supranta
reikalus. Hendersonas atsi mas jau dvidešimt su viršum
sakė nuolaidų daryti, nors metų vykdomas žiaurus lie
atsirado naujų rūpesčių: tuvių tautos genocidas.
suomiai atnaujino karą, o
Sovietinių pareigūnų tiks
rusai ėmė tartis su Sikorskiu las lietuvių išeivijos atžvil
ir lenkais.
giu aiškus: ją skaldyti ir su
* ♦ B
naikinti kaip veiksmingą
Valstybės departamente Lietuvos laisvės šauklį, su
pradėjo susidaryti nuomonė,
taikyti išeiviją su esama Lie
kad Sovietiją planuoja sau tuvoje okupacine padėtimi,
sukurti įtakos sritį, į kurią kad pagaliau okupantas ga
įeitų Suomija, Baltijos vals
lėtų skelbti pasauliui, jog
tybės, Čekoslovakija. Jugo
lietuviai esame patenkinti,
slavija, gali būti. ir Rumu jog Lietuvos užgrobimo ne
nija. Bulgarija ir Vengrija. pripažinimas be pagrindo.
Baltijos valstybės, manyta,
Lietuvos priešai, siekda
pasiliksiančios įjungtos So
vietijon. Todėl valstybės de mi paslėpti savo politinius
partamentas 1941 m. rug tikslus, sąmoningai kreipia
pjūtyje nutarė viešai stoti už lietuvių dėmesį į kultūrinę
visų šių valstybių nepriklau pusę. Dėl to jie barsto mums
somybę. Be to, imta kelti A- lietuvių tautosakos ir kultū
merikos dalyvavimo poka ros trupinius. Mes žinome,
riniame Europos aptvarky- kad Lietuvos menininkais
me klausimas. Visa tai dilgi- bei operos solistais galėtų

i

nu <

šis kstori aaUti
ssoats koMisiJos aęklsastaiėjsail M piaifrhiią saktybią,
įryMytf kartelę pajėgę ktekooss (vairteas JAV karias
asais basėse rissaa pasaaly. Jis, veagšaaii save takriMteaoti, atsisakė sotaiktl kaoiisijai bot kaklę poaiėkteL
■ę ir sėt 114 kartę prteMaagė kaastttaeijoa paoktosja
paragrafo, koris įtarteoaia ėaeėa taisę oteka Besakyti.
Virioja kairėj aari. Majoras WflRM O. WeoMrMgs, Mi
nėj flttj. WllteM E. HigMuapaėfaj kairėj
ir Mteėj sari. Narvass Hatehsr.
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DETROITO NAUJIENOS
pobūvis praeityje. Tai pia
nistės Aldonos Kepalaitės (
koncertas Meno Instituto rū-;
muose. Koncertas turi įvyk- į
ti lapkričio 1 d.

•1
Spalio 15 d. visoje Ameri
r*
koje organizuotas "morato
riumas“ Vietnamo karui
baigti turėjo atgarsį ir Det
roite. Buvo ir čia vaikštynių,
V. Šlaitas skaitys
kalbų, protesto šūkių, net
raudonų vėliavų. Tik kai
savo kūrybą
4-5
milionų metropoliui
Vladas šlaitas, gyvenąs
(tiek gyventojų Detroitas su
Anglijoje, su pora kitu rašypriemiesčiais turi), tai, ga tojų lapkričio mėnesį atva-!
lima sakyti, tie visi protes žiuoja į Chicagą. Jie bus
tuotojai tebuvo lasas jūroje. Chicagos Anglijos lietuvių
Jeigu ne rėkianti ir kiekvie klubo svečiai. Detroitiečių i
ną ausį pasiekianti reklama, kultūrininkų pakviestas. V.
tai mažai kas būtų apie tą Šlaitas sutiko užsukti ir pas
įvykį ir žinojęs.
mus. Detroite jis bus lapkri
'“t
Spaudos žiniomis, vidur- čio 16 d. ir Dievo Apvaizdos
miestin organizuotai buvo parapiios salėje skaitys savų
atžygiavę maždaug perki eiles. Popietės ar vakaro va,•' » t > t * *
tūkstančiai Wayne State u- landa tuo tarpu neritistatyta. ‘
nivenateto studentų. Su jais •Ta paskelbs radijo valandė
ėjo pats rektorius ir apsčiai lės. Publika yra kviečiama
mokomojo personalo narių- gausiai dalyvauti.
profesorių. Kiti penki tūks
tančiai "protestantų“ buvo
O
Su A. Škėmos veikalais
"Grandinėlė“ lapkričio 9 d. atvyksta iš Clevelando į Bostoną ir čia t vaL vak. Joha
kelių vidurinių mokyklų vai
į Nevr Yorką
kai. Nėra kalbų, kad visur
Mto Phila ddphijojc. Bostono spektaklio pelnas yra sUriaams "Neringos“ įauniaa
buvo infiltruotas
visoks
Praeitos gegužės 10 d.
įstaigoje (Baltic Re aky) So. Bostone, o vėliau — prie įėjimo. Rengėjai nuoftirdžiai kviečia
atsilankyti.
(prokiniškas ir prorusiškas) Detroito Lietuvių namų sce
raudonasis elementas. Apie noje buvo parodyta porai
tai galima spręsti is prane Antano Škėmos draminiųi Pr. Lemberto bičiuliai: Ber
VORCESTERIO NAUJIENOS
IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
šimų ,jog tai šen, tai ten kilo gabaliukų. Kadangi vieną ’ nardas Brazdžionis, Bronys
raudona vėliava, kurios, ta jų režisavo Dalia Juknevi-j Raila. Juozas švaistas ir AMirė K. Bmdinavičiu*
du: langai sveiki, durys ne- MIRĖ A KARPAVIČIUS mininkais D. Jazbutienė ir
čiau. pačių nuosaikių de čiūtė, o kitą — Justas Pus-' lė Rūta. Išleido poeto šeima,
J. Jankienė, prot sekr. M.
monstrantu tuojau buvę nu dešris, pasitelkę pačius ge-| kartu su specialiu komitetu.
Spalio 20 d. Šv. Jono ka- išlaužtos. lubos nepraplėšNew
Yorke,
N.
Y.,
eidaMišeikienė, ižd. W. Zees, ižAdministracinę
komisiją
suplėštos. Pagrindinę kalbą
“. i •
,
Pinėse palaidotas Kazimie- tos, grindys sveikos, ret au mas 85-sius metus amžiaus, do glob. J. Bukaveckienė ir
riausius
vietinius
aktorius,
i7
dar?
"■ ;5le“ P*1 ras Budinančius, 74 m. am- tomato skambutis neskam
prieš Nbcono politika pasa
apsirūpinę
įdomiomis
deko-bėjo, bet cigarečių automa po ilgų ir varginančių ligų J. Nevienė.
veniai bei Edmundas Arbas.
kė negras politikas. Kontra♦ • •
racijomis, šviesomis, garso J Pauliaus Jurkaus vinjetėse žiaus. žymus vietos SLA, tai labai nukentėjo.
spalio 18 d. ligoninėje mirėdemonstrantai buvo antikoSandaros veikėjas, buvęs
Lietuvos nepriklausomyDėl to yra visokių kalbų, A n ta nas Karpavičius, gyv.
munisto Don Lobsingerio bei butaforinėmis priemonė- ( ir žydriai melsvam aplanke pirmaeilis Aušrelės choro
mis,
tai
spektaklis
išėjo
ne’
105 Etna St.. Brooklyn, N., bės atstatymo paskelbimo
suorganizuoti atsargos ka
vyrauja lengvos saulutės ir dainininkas, gabus vaidin bet kas jas supaisys.
paprastai
geras.
Visa
nelai-J
Y.
Velionis nuo pat savo at- sukaktis bus minima vasagėlės. Kaina nepažymėta, tojas.
rių, ne tarnyboje esančių
mė,
kad,
dėl
kelių
svarbių
vykimo į Ameriką buvo rio 13 d. Bay Front Parke,
SLA 57 kp. centhus
policininkų ir šiaip patrioti
bet pardavinėjama kietais
Velionis paliko liūdinčius
priežasčių,
publikos
beveik
"Keleivio“ skaitytojas, o čia’ kur kasmet grojama Iietunio jaunimo būreliai. Jie ne
viršeliais po 4 doL, o minkš- žmoną Oną ir sūnų Charlį,»
nesulaukta.
Didelis
darbas,
i
atvyko šio šimtmečio pra- viška muzika, ir vasario 15
buvo gausūs. Mačiau TV ži
tais —po 3 dol.
J ugniagesių leitenantą.
reikiamos
moralinės
ir
kito■
Šitos kuopos centinis iš džioje, todėl jis buvo bene • d. Lietuvių Piliečių klubo
nių metu. kaip jie sutartinai
Detroite "Tau, sesute“ ‘
kios
paramos
negavęs,
ren-į
pardavimas įvyks lapkričio vienas iš seniausių "Kelei- salėje,
demonstrantams šaukė "iš
platina Vyt. čižausko veda-|
Mirė J. Pateoab
« •
gėjus
gerokai
įskaudino.
23 d. 2 vai. popiet Lietuvių vio“ skaitytojų.
davikai !“ TV taipgi parodė,
mas ateitininkų knygynas, Spalio
d. palaidotas
A. Karpavičius buvo siu
Lietuvių Piliečių klubas
kaip Don Lobsingeris norė
Dabar girdžiu, kad yra prie šv. Antano bažnyčios ir; taip pat plačiai žinomas lie- Piliečių klubo salėje. Lei
vėjas.
Anksčiau
jis
gyveno
,
.
_
lapkričio
9 d. 5 vai. vakaro
džiami 6 kalakutai. Visi na
jo prie mikrofono pasakyti planuojama Detroite rody
Vladas Mingėla.
j tuvis Juozas Petronis, į ku- riai ir kiti lietuviai kviečia Waterbury, Conn, o ilgiau-Į rengia banketą JAV kariam
kalbą, kur pirma kalbėjo tus dalykus nuvežti į New
laidotuves buvo atvykęs mi atsilankytu
šiai Brooklyne, kur savo veteranam pagerbti.
Nixoną smerkiantieji. Jam Yorką. Kada nors šią žiemą. A Klimas — LŽS garbės !1 jrio
r g Bostono nemažas būrys:
dukros Kazimieras ir žento
kalbėti kaukianti minia ne Sakau, dar tik planuojama,
J.
Edvardo
Genevičių globoje
!
Klemkų,
Nevierų
šeimos,
J.
SLA
57
kp.
susirinkimas
leido. Žinių komentatorius bet nėra tvirtai nuspręsta.
_
.
I ir Z. Kupriai, J. Lekvs ir kt. t v
. ir atsiskyrė su šiuo pasauliu.
kartu su Lobsingeriu stebė Mano nuomone, jeigu ir; Jau
beveik menes} pave-; ,7 .. .
...
Kuopos susirinkimas bus
Buvo gimęs Žiogų kaime,
į*™*. lapkričio 6 d. 6:30 vai. vak.
josi, kaip tie rėksniai naudo New Yorke būtu sukurtas tavęs, apie dešimtąjį *L2SĮ
GERA PROGA
Skiemonių par. Jis visada
ja du standartus: jie nori, toks patspektaklis, kokį tu-' c. valdybos posėdį Detroite'f p
.
*
.įprastoj vietoj. Kurie dar
Žymiai papiginta i
buvo geras patriotas lietu
kad ju balsas būtų net paties j rėjome čia. tai newyorkiš- neberašvsiu. Tik apie LŽS ^etromenę.
negavo dividendo čekių iš vis.
galite įsigyti* įdomius
prezidento išklausytas, bet j kiai galėtų būti labai dėkin- narius. Į LŽS centrinį skyrių
centro, tie galės juos gauti
J. K. Končiaus atsiminimas
Kiti
neleidžia savo nuomonės gj.
susirinkime.
posėdžio metu buvo įrašyti
iš Balfo veiklos. Knyga tin
MIAMI, FLA
pasakyti kitaip galvojau-1
Per
spalio
mėnesį
mirė
sekantieji norą pareiškę ko
ka ir dovanoms, gražiai iš
Čiam.
"Tau, sesute“ Detroito
Varpo
legos: dr. Kazys Sruoga, dar šie lietuviai: Petronėlė
leista, daug paveikslų, 404
Mūsą susirinkimai
Detroit Nevs dienraštis
Lukšienė,
Kostantas
KandMelduts Laupinaitis, Kons-;
psl., kietais viršeliais kaina
knygų rinkoje
Labai gaila, kad Laisvės
Rudeniui atėjus, visos or
prieš "moratoriumą“ veda
tantas Petrauskas, prelatas rotas, Aleksandra Savickie- Varpą gal tik kas miesto pa
$4 (buvo $6), minkštais $3
Visos Prano Lemberto kū- ;
ganizacijos vėl pradėjo sa
majame paskelbė senato
Vincas Mincevičius, VacioMarijona
(buvo $5).
kraščiuose
tegirdi.
Miestas
vo veiklą.
riaus Hugh šūkį: "Turn 4n rybos rinktinėj apie kurią vas čižiūnas ir Lionginas; ^enene ir Jonas Savickas.
yra labai kalnuotas: ji supa
SLA 44 kuopos susirinki
the lighta!“ — Uždekite šiame laikraštyje jau,
Leknickas.
7 kalnai. Sakysim, prieš ma me buvo išdalinti dividendo
anksčiau
rašyta,
yf^f
šviesas viri, kurie rmaiate
Jakučių sukaktis
NAUJI GERESNI
| Lietuviu Žurnalistų Są
no namus stovi šv. Vincento čekiai tiems, kurie buvo at
kuri
ir
Detroitą.
"Tali?
savo krašto
prezidentą.
jungos
garbės
narius
buvo
Vietos žymaus daininin nauja ligoninė, bet už jos vykę. Išrinkti 4 atstovai į Al
NEGU PINIGAI
Šviesos buvo daug kur už šute“ yra eilių, prozinių pa pakeltas Adolfas Klimas,
ko
solisto
Roberto
Kazio
Janegalima
girdėti
net
turint
DOVANŲ
to skyrių. Susirinkimas svei
degtos. Savo gatvėje, dar ties autoriaus pasipasakoji gyvenąs Clevelande Naujie-1 kučio tėvai — Antanas ir
naujovišką
aparatą.
kina naujai valdybos pa
CERTIFIKATAI
prieš aušrą eidamas į darbą, mų bei kelių kitų literatų pa ru dienraščio bendradarbis.! Margareta Jakučiai — spakviestą
centro
sekretorium
J LIETUVĄ
nustebau: kuo ne prie visų sisakymų knyga, apimanti Greit apie tai bus oficialiai! lio 19 d. minėjo savo vedyNeteis SLA centro
dr.
Algirdą
Budreckį.
270
puslapių.
Nors
Pranas
j
durų švietė lempos.
OFICIALIAI PILNAI
* • *
nominacijos
Lembertas jokiomis poeti pranešta Pranešėjuje nr. 3, binio gyvenimo 50 metų suGARANTUOTI
kur bus duota ir platesnė A kaktį.
Sandaros kuopa savo su
nėmis naujenybėmis nepa
NAUJOS SUMAŽINTOS
SLA centro valdybos kan
Klimo biografi ja. Tai antras
Gražia puotą jiems suruosirinkime nutarė rengti ban
KAINOS
sižymėjo, jo eilės yra labai
didatų nomiracijos jau čia
skambios, muzikalios, rašy dabartinės LŽS centro vai- ?ė jų vaikai: sūnūs Antanas, pat. Mano nuomone, tinka ketą gruodžio 14 d. 5 vai.
Vneshpaoyltorg žymiai
samažiao visas kainas,
Dar tiksliai nėra žinoma, tos maironiniu stiliumi. Dau dybos i garbės narius pakel- į Robertas ir duktė pianistė
vak. Lietuvių Piliečių klubo
miausi
kandidatai
yra:
da

todėl
jūsą Riminės oi
tas
laikraštininkas.
PirmaKotryna
Parednienė
su
šeiar prieš N. Metus, bet tikrai giau kaip tuziną jų yra pa
salėje, ir juo rūpintis išrink
juos
dabar
gaus žyariai
bartinis
pirm.
Povilas
Daršios žiemos sezone yra už naudoję mūsų įžymieji kom sis buvo dabar jau miręs a. momis.
ti šie asmenys: H. Verbeliepis
i
pirmininkus,
inž.
Alek

DAUGIAU
PREKIŲ,
planuoti mažiausia trys kul pozitoriai, sukurdami liau a. Jonas Kardelis.
nė. J. Jankienė ir Ad. Norei
NEGU
ANKSČIAU
sandras
Čaplikas
į
vicepir

jątetesą
tūriniai pobūviai: Vaižgan džiai mielas dainas. Viena
Alfonsas Nakas
mininkus, gabus gražiabal ka. Nariai, kurie sumokės
štai kodėl dovaną serti
to 100 metų gimimo paminė tokių, "Tau, sesute“, dai
d. vestuviniai sis dr. Algirdas Budreckis į Sandaros prenumeratą, va
fikatai yra geriausi. Jie
jimas; Petro Vaičiūno mir nuoti arti pusšimčio metų ir
geresni až iHnigas ir až
VLIKO RĖMĖJAI
varpai suskambėjo Karoli sekretorius (neseniai pradė karienę gaus už $1. J Alto
siuatinhis. įsidėmėkite,
ties 10 metų paminėjimas, mielai iki šiol tiek tėvynėje.!
nai Dailidaitei ir leitenan jęs tas pareigas eiti), da skyrių išrinkti šie atstovai:
kalę
jfis galite daagiaa
vieno žymaus dailininko tiek ir išeivijoje tebedainuoV. Jankus, J. Jankienė, M.
Dr. Elena Armonieui iš tui Antanui Leketai. VestuTaati
ai j*są ęiaigns ir
bartiniai valdybos nariai—
darbų paroda. Visa tai pla jama. Tai SL Graužinio Baltimorės pastaruoju metu'
kuo daagfam duoti savo
puota buvo Lietuvių Pi- iždininkė Eurozina Mikužy Rodgers ir L. Stasiulis.
nuoja LB kultūrinio sky kompozicija. Net keturis Pr. įnešė į Tautos Fondą $25.00. j lleclM klubo salėje.
SLA ir Sandaros kuopų į
tė. iždo globėjai adv. Stepo susirinkimai būna kiekvieno*
riaus pirmininkas dr. Kęstu Lemberto eilėraščius yra pa
PAPRAŠYKITE
Anna
Kovachevsky
iš
Bronx[
"Stebuklingai
“
apipiešė
nas
Briedis
ir
J.
Milerytė
ir
KATALOGŲ
VELTUI
mėnesio
antrą
sekmadienį.
!
tis Kebfys su savo padėjė naudoję mūsų įžymieji komdaktaras
kvotėjas
Steponas
INTERTRADE
jais.
• • •
i,
.
kūriniams bostoniškis Julius N.Y., — $40.00.Tautos Fon-;
EKPRESS9 CORP.
Biežis
labai
tinka
toms
pa

das
įskaito
jas
į
savo
ypatinĮ
klubą
Be šių būsimųjų. apie ku Gaidelis: ’ ’Demoną“ (su
Amerikos Lietuvių Tary-’
125 East 23rd Street
rtuos dar turėsią laiko ateity kurdamas kantatą), "Meilės gųjų rėmėjų eiles ir užsako
New York, N.Y. 19010
Visokių apiplėšimų ir čia reigoms, kurias ir dabar ei bos skyriaus susirinkimas
na,
šitas
"teamas
“
man
la

Paprašykite mūsą
buvo spalio 26 d. Jo valdy-i,
parašyti, kai šios eilutės pa rytą“. "Tėvynės drobes“ ir joms Eltos Informacijas netrūksta. Vagis buvo įri* imą katalogą!
bai
patinka.
sieks skaitytoją, jau bus LB "Poetą“.
ben išrinkti šie asmenys:
(Heturių kalba) ištisiems brovęs ir į Lietuvių Pffieėių
I klubą, bet "stebuklingu“ būkultūrininkų vienas geras
J. Krasinskas
pirm. Al. Kaulakis, vicepir"Tau, sesute“ suredagavo metams.

i
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, saliu is Lietuvos!
Teisybė* žodi* apie

Gražiai

., tas): — "Vis dėlto, savo ei■ i lėraščiais, savo kūryba poe• (tas grįžo į Lietuvą, į gimtą
ją žemę...“
(Poetas F. Kirša mirė
11964 m. sausio 5 d. Bostone)
j
(ELTA)

palaidojo

Aleksandrą Stulginskį

Iš Lietuvos gauta žinių alo ir Technikoa’žuraalo 8-me pie paskutiniųjų Lietuvos

Vilniuje leidžiamo

ROMANAI i LABAI ĮDOMŪS
Jurgis Gliaudą,

LIEPS

ATSIMINIMAI

NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas,

Atsiminimus visuomet įdomu
skaityti, todėl siūlome
AU RūU, VIENIŠI PA
SAULIAI, romanas, 265 psl. įsigyti šias mūsų žinomų
žmonių gyvai parašytas at
kaina $3.50.
siminimų knygas:
304 pusi., kaina $4.00.

Girtavimas — didelė
nelaimė

D. Nendrė, AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5,

Iš Lietuvos rašo, kad šie
met buvęs labai geras der
lius laukuose ir daržuose.
Žemdirbiai esą patenkinti,
žmonės turį ir pinigų susi
taupę, nors daugelis labai
daug pragerią. Girtavimas
esąs gana opus reikalas.
Ir jaunimo esą visokio:
yra ir girtuoklių, bet ne
trūksta ir abstinentų.

numeiyje, straipsnyje apie nepriklausomybės akto sigdabo jėgos padėtį Lietuvoj, nataių Petro Klimo ir Alek
sustojama ir ties dirbančiais sandro Stulginskio laidotu
''asmeniniame pagalbinia ves.
me“ žemės ūkyje, tai yra
P. Klimas palaidotas sau
''arais“ vadinamuose skly sio 18 d., o buvęs preziden
puose. duodamuose šeimoms tas A. Stulginskis — rugsė
naudoti privačiu būdu. Stu-Į jo 24 d. Abiejų laidotuvės
Solistui A Kučingiui
dijos autorius mano, kad iš! buvusios kuklios, bet labai
70 metų
čia dar galėtų atsipalaiduo gražios, prie abiejų kapų su
ti darbo rankų, jeigu ir šiai sirinkę gausūs būriai jų ger
Spalio 18 d. 70 metų am
žemės ūkio šakai būtų pa bėjų, kurie susikaupę paly žiaus susilaukė Antanas Ku
rūpinta tinkamų mechaninių i dėjo tuos du nusipelniusius čingis, Lietuvos operos so
priemonių:
i vyras į paskutinę šio gyveni listas (bosas) nuo 1924 me
Į mo kelionę.
tų rudens, neskaitant kele
"Šiuo metu įsivyravusi pa
A. Stulginskio laidotuvė lių metų "gastrolių“ kalėji
žiūra. kad tai nykstanti ūkio se Aukšt. Panemunės (prie muose ir Sibire priverstinio
kateggorija ir neperspektyvi Kauno) kapinėse-dalyvavę darbo stovyklose. Paleistas
gamybos procesų nMfchani- visa eilė jo amžininkų — Z. iš tų "gastrolių“, buvo vėl
zavimo požiūriu. Todėl as Toliušis, B. Žygelis. J. Pik- priimtas į operą Vilniuje, o
meniniam pagalbiniam ri čilingis, dr. J. Vileišis ir kt., 1961 m. buvo išleistas į pen
kiui skiriamas net mažesnis Buvę daugiau vyresnio am siją. Dabar gyvena Kaune,
dėmesys, negu namų ūkiui. žiaus motėm, bet dalyvavo retkarčiais dainuoja Kauno
Pastarajam yra gaminamos ir nemažai jaunimo. Laido Muzikinio teatro spektak
skalbimo mašinos, dulkių tuvės buvusios su ekzekvijo- liuose ir koncertuose.. "Ve
siurbliai ii- kiti mechanizmai, mis. dalyvaujant prel Stan teranas vis dar scenoje“, ra
o asmeninių gyv ulių priežiū kevičiui.
šo A. Kalinauskas "Litera
rai iš esmės nieko. Tuo tar
P. Klimas paskutinius me tūros ir Meno“ laikraštyje.
pu Lietuvoje asmeniniame tus buvęs paliegęs, o A.
pagalbiniame ūkyje dar pa Stulginskis, nors žymiai vy LIETUVOS OKUPACIJOS
gaminama beveik pusė visų resnio amžiaus, bet iki mir-Į
30 METŲ SUKAKTIS
gyvulininkystės
produktų. ties išlikęs sveikas, puikios,
Be to, numatoma, kad šioje atminties ir labai gerai nusi
Ateinančiais 1970 metais
ūkio kategorijoje dar iri 980 vokęs dabartinėje padėtyje. sukaks 30 metų nuo rusų į
I1
metais bus gauta apie treč
j Lietuvą įsibrovimo ir nuo
dalį viso pieno ir apie ket
Lietuvos okupacijos pra
Reikėjo numirti, kad galėtų
virtadalis mėsos“.
džios. Nora tai Lietuvai la
grįžti Į Lietuvą
j
bai skaudus įvykis, vistiek
Valstybinė
grožinės
lite

Čia svarbu prisiminti, kad
jis turi būti tinkamai pami
tų sklypelių, kuriuose paga ratūros leidykla "Vaga“ ne nėtas, ir Vliko valdyba jau
minama maždaug tiek pat seniai išleido Fausto Kiršos rengia tiems metams atitin
gyvulininkystės produktų, poezijos rinktinę. Knyga kamą darbų programą.
kiek visuose kolchozuose ir pavadinta "Pelenų“ vardu,
Šios sukakties minėjimo
sovchozuose, yra tik 6% vi nors joje ne vien toji poema. darbų, taip pat ir finansavi
sos žemės ūkiui skirtos Lie Kaip rašo poetas Eug. Matu- mo programa bus pateikta
tuvos žemės, arba nepilni 9 zevičius (L. ir M. nr. 42), — svaratyti ir priimti Vliko sei
% visos Lietuvoje ariamos
"Rinktinę sudaro devyni me New Yorke gruodžio 6-7
žemės. Kitaip sakant, žmo skyriai — iš įvairių laikotar dienomis.
nės, privačiai naudodami a- pių atrinkti poetiniai kūri
Jau sueina treji metai,
pie 11 kartų mažiau žemės, niai (jų tarpe satyrinė poe kai buvo sudaryta dabartinė
negu jos yra atiduota kol ma "Pelenai“ — I dalis ir II dr. J. K. Valiūno pirminin
chozams su sovchozais, pa dalies ’ 'Antroji giesmė“). kaujamoji Vliko
valdyba.
gamina kone tiek pat, kaip Dviejuose skyriuose—"Vėt
Jos kadencija pasibaigs Vli
ir tie "chozai“, krūvon sudė roje“ ir "šventieji akme
ko seimo metu.
ti.
nys“ — spausdinami eilėraš
Todėl seimo posėdžių me
Užtat, sako studijoj, tuo čiai. parašyti daugiausia tu bus ir Vliko tarybos po
se sklypeliuose sugaištama antrojo pasaulinio karo me sėdis — Vliko valdybai toli
apie 45'c viso žemės ūkio tais, ir eilėraščiai, atrinkti iš mesniems trejiems metams
gamybai sunaudoto darbo F. Kiršos knygų, išleistų e- rinkti.
laiko, kadangi juose viskas migracijoje — "Tolumos“
(1947), "šventieji akme
dirbama tik rankomis:
nys“ (1951 m.)“.
. ^Asmeninis pagalbinis že
Įsidėmėtina, kaip dabar
mės ūkis atima iš kolūkie jau gana atvirai skaitytojui
čių, darbininkų, tarnautojų pristatomas "negrižėlis“ ra
ne tik laisvalaikio dalį, bet šytojas, tegul ir apsagiOjjus
Ar buvo visuotini* tvanas,
ir nemažai darbo energijos..; tą pristatymą lyg ir atsipra 64 psk, kaina 25 centai.
Antai asmeniniame pagalbi šymais bei pasiteisinimais Materialistiška* istorijos
niame ūkyje vyrai sunaudo dėl tokios knygos išleidimo: supratimas, 80 psl., kaina
ja apie penktadalį, o mote
"F. Kirša kaltino, satyros 20 centų.
rys net apie pusę savo darbo rimbu pliekė buržuazinės Žemaitė* raitai karė* me
laiko, daugiausia asmeninių Lietuvos vadovus, aukštuo tu, 126 psl., kaina 50 centų.
gyvulių priežiūrai“.
sius valdininkus. įvairaus Juozas Stalinas, 32 psl.,
plauko karjeristus, bet bur kaina 25 centai,
Kolchozai ir sovchozai žuazinė Lietuva jam atrodė psl.. kaina 50 centų.
yra komunistų partijos "kū vienintelė priimtina gyveni Žalgirio mūšis, parašė dr.
dikėliai“: per prievartų jų mo forma. Jis. matyt, nepa Daugirdaitė - Sruogienė, 24
prigimdė ir dabar globoja, jėgė kitaip suprasti savo tė Socializmas ir religija, E.
grūste grūda į juos trakto vynės likimo. Ir neieškojo Vandervelde, 24 pal., kaina
rius, mašinas ir visokias ki kitokios socialinės, politinės 10 centų.
tokias mechanines priemo išeities. Lemiamu laikotar Demokratinio socializmo
nes. o žmonėms, kad ir pa piu nepajėgė suvokti sudė pradai, (S Kairio įvadas),
liko 8-9 ' f ariamos žemės, tingo istorinio vyksmo ir 64 psl.. kaina 50 centų.
tai tegul dirba ją plikom tam tikros istorinės būtiny Tavo kelia* j socializmą,
rankom... O vistiek žmonės, bės. Todėl ir vėliau, karo (Leono Bliumo), 35 psl..
kad ir daug sunkiau dirbda audros nublokštas svetur, kaina 25 centai.
mi, sklypeliuose padaro tiek. jis ilgėjosi tėvynės, bet ne
Socir'izmo teorija, (M.
kiek visuose tuose globoja grįžo į ją, nesusitaikė su so Fišerio), 74 psL kaina 25 ct
muose dvaruose. Ir dar da cialistine Lietuva, nors do
Socialdemokratija ir ko
rys, nes tie globotiniai ne mėjosi jos kultūriniu, litera-; munizmas (K. Kauskio), 47
žada nei 1980 metais pro tūriniu gyvenimu“...
psl., kaina 25 centai
porcingai susilyginti gamy
Ir gale — galutinis ofici-i Atskirai sudėjus, jų kaina
boje su sklypininkais...
alus trafaretas (visai nebe $3.05, bet visos kartu par
(ELTA)
reikšminga, kieno pasirašy- duodamos už $2.

S

Vytautu* Volan&L

KRYŽKE-

VERGIJOS

LIUOSE, Sibiro kankinės
W Stefanijos Rūkienės tremties

MOKSLAS, preftiijuMas 10- ątsiminimų atsiminimų I to
manas, 279 psl., kaina $3.50. mas, 443 psl., kaina minkš
Aloyza* Baronas, PAVA tais viršeliais $5, kietais $6.

261 psl.,
Viktoras Biržiška, DĖL
kaina minkštais viršeliais MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
$2.59, kietais $3.75.
nimai (1920-1922 m.), 312
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS psl., kaina minkštais virše
MAS, 305 psl., kaina $4.00. liais $2.50. kietais—$3.75.
SARIO LIETUS,

Vincas Kamanas: MKj

LOTAS

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai, 224 psl., kaina

RYTAS. I66pusl

j Kaina $2.50. Gaunama Ke
1 leivio administracijoje.

Kai buvęs JAV viceprezidentas Hubert H. Humphrey
(viršuj kairėje) susitiko suJaponijos premjeru Eisaku
Šate, Tokio mieste kilo didžiulės studentu riaušės ir muš
tynės su policija (apačioje). Demonstrantai protestavo
prieš Japonijos glaudžius ryšius su JAV.

$2.50.

Jeronimas lgnatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00
Andriu* Valuckas, NE

PASKUTINIS POSĖDIS,

Juozo Audėno atsiminimai,
MUNO SONŪS, romanas iš 227 psk, kaina.......... $4.00
suvalkiečių ūkininkų sukiliDU MEDINIAI IR TRYS
1335 ra., I tomas, 280 GELEŽINIAI
KRYŽIAI,
t/kaifti $3.00.
Antano Šukio atsiminimai
Andrius Valuckas,
NB>
Lietuvos ■ Nepriklatfsoi
MUNO SŪNŪS, II tomas, kovų, 376 psi. kaina' .
428 psl, kaina $4.00.
PER GIEDRĄ IR AUD
Sally Salminen, KATRYRĄ, Mykolo Vaitkaus įsi
NA, .omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais
291 psl., kaina $5.00.
Petr. Tarulis, VILNIAUS viršeliais........ ......... $3.75,
NEPRIKLAUSOMYBĖS
RŪBAS, 495 psl., kaina
minkštais viršeliais $3.15. SAULĖJ, Mykolo Vaitkau*
atsiminimų (1918-1940) V
kietais viršeliais $3.75,
Jurgi* Gliaudą, DELFINO tomas, 295 psk, kietais vir
ŽENKLE, premijuotas ro- šeliais kaina $3.75.
manas, 234 psl., kaina $2.50 Į To paties autoriaus tomas
Albina*
Baranauskas, VI kietais viršeliais $3.75,
KARKLUPĖNUOSE, pre minkštais $2.50.
mijuotas romanas, 224 psk,
LIETUVA BUDO, Stepo
kaina $2.50.
no Kairio atsiminimai, 416
Kazy* Almenas, UPĖ J psk, kaina.............. ....$2.00
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., UI T^U:
|S'7T
dalis 302 psl., kiekvienos da- ~ Ka,no- 480 «*t’J“*
lies kaina $3-00.
|n5 ............ .................. $2'00
Alė

Rūta,

KELIAS

|!

DIENOJANT, Kipro Bie-

premijuotas romą-. <mio, 464 psk, kaina....$2.00
nas iš JAV senosios kartos PENKTIEJI METAI, Kiplietuvių gyvenimo, 248 psl.,. ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina $3.00> kaina ....................... $2.00
KAIRĘ,

VE^^YrTdAILUS.

romanas is lietuvių emigran- mas> s00 , kaina....... ?2_
tų gyvenimo, 242 psk. ka? , ___
na $2.50
' ATSIMINIMAI IR MINVytautas Volertas, UPĖ TYS»

dr-

336 Pst kaina

TEKA VINGIAIS, romanas

P*

i

332 psl., kaina $3.50.
Cincinnati, Ohio gražiame užmiesčio rezidenciniame na
me rasti nušauti ir nudurti Martin Dutnbler ir jo žmona
Patricia. o taip pat tarnaitės motina Mary VVilson. Ją
mažamečiai vaikai liko nusikaltėlio nepaliesti. Apačioj
policija tyrinėja vilos aplinką, ieškodama kokiu nors
nusikaltėlio pėdsaku.

Kazi° Griniaus,

Vacy* Kavaliūnas. KAL* ATSIMINIMAI,

BuCI°
I tomas,

NŲ GIESMĖ, premijuotas 3^0 psk, kaina $3.50, Ii toromanas, 201 psl.. kaina mas 282 psk, kaina $3.50.
$2.50.
į
SIAUBINGOS DIENOS,
Kazy* Plačenis, PULKIM 1944-1850 metų

atsiinini-

romanas iš ■“» paraše Juozas Kapakun. Strazdelio gyvenimo,' činskas, 273 pusi. kaina $3.
II laida, 160 psl. kaina $2.00 j GYVENIMO VINGIAIS,
ANT KELIŲ...,

Jurgi* Gliaudą, Š1KŠNO- <*r- P- Kalvaitytės-Karvelie-

10 knygų už $2

piemi- >», 360 psk, kaina . .$3.50.
juotas romanas iš politinių į KĄ LAUMĖS LĖMĖ
emigrantų gyvenimo, 268 ;(»P»e Salomėją Nėrį), Petį -onėlės Orintaitės, 234 psln
psl., kaina $2.50.
SPARNIŲ SOSTAS,

RIBOTAS SKAIČIUS

ADT0M0B1L1Ų

Juozas Xralikauskas, TIT

giminėms LIETU VOJE ir U.S.S.R.!

”moskvitch-408E“

Aloyza* Baronas: LIEP
iki 1969 metų

GRUODŽIO 31 DIENOS.
.. JOKIŲ KITŲ NUOLAIDŲ DAUGIAU NEBUS!

SKUBIAI

PALIK AŠARAS MASK
premijuota;
omanas, 205 pusk, kaina VOJE, Barboros Armonienės. 253 psk, kaina .... $3.
52.60.

NAGO UGMS,

Dar galima gauti ribotą skaičių AUTOMOBILIŲ savo
užsakykite

..

SIŲSKITE SAVO UŽSAKYMUS per mūsų

specialiai autorizuotas firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
Tek: 215 WA 5-3455

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
1776 Broadwav. Room 1201. New York, N.Y. 10019.
‘Tek: 212—561-6590

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th SI- New York. N.Y. 10036
Tek 212 C1 5-7905

ir jų skyrius arba tiesiog per centrinę Įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South. New York. N.Y. 10003.
Tek: (212 ) 228-9547 .

kaina ......................................$3.

SIAURUOJU TAKELIU,

psl.,
pre
nijuotas romanas, 279 psi. kaina ............................... $2.
ATSIMINIMAI
APIE
mina $3,00.
K. B. Kriaučiūno. 178

IA! IR BEDUGNĖS,

Vytautas Alantas: TARI JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
JV1EJŲ GYVENIMŲ. 462 lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
kaina ............................. $1.
tusi., kaina $4.60.
NEPRIKLAUSOMĄ LIEJuozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romansu TUVĄ ATSTATANT, Ra-

iš knygnešio kun. M. Sida P°l° Skipičio, 440 puslapių,
ravičiaus gyvenimo, 233 psk kaina ..............................$6.
NEPRIKLAUSOMA LIE
taina $2.60.
Aloyzas Baronas: VlENl
ii MEDŽIAI, 117 psl.

kai

ta $ 1,60.

R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psk, kai
na $7.00.
TUVA,

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai,
KALNUS, 609 pust, kaina parašė Juozą* Švaistas, 325
psk, kaina minkštais virše
<6.00.
MINDAUGO
NUŽUDY- liais $2.50. kietais $3.75
ŽVILGSNIS J PRAEITI,
j MAS, Juozo Kralikausko
! premijuotas romanas, 246 K- Žuko, 476 psl„ kaiPranas
PELIAI

Naujokaitis: U
NEGRĮŽTA 1

psl., kaina $3.

• •••• • • • • •••• « • • »••• • •
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— O kiek tai būtų lietu VLIKO PIRMININKAS Petrėno sveikinimo telegra
mos.
X į
viškom ljčbom?
ISPANIJOJE
Banketas buvo puošnus,
— Lietuviškų ’Tičbų“ nė
iškilmingas,
gausus ir prily
ra. tėve. Visi skaitmenys yra
Spalio 18-21 d.d. Vliko
arabiški.
pirmininkas dr. J. K. Valiū go SLA šeiminiams banke
į
i — Bet pasakyk man vi- nas lankėsi Madride. Visas tams.
Svečiai buvo sutinkami su
rozniau, ką reiškia 80 pro- 4 dienas jis skyrė nuo spa
muzika,
o, visiems prie sta
1 centų?
lio 1 d. per Ispanijos radiją
j: — Tai reišika: 80 žmo- pradėtų transliuoti lietuviš lų susėdus, buvo bendrai
dainuojamos dainos. Joms
] nių nuo šimto gyventojų kų programų reikalams.
vadovavo mūsų dainininkei
j tėve.
Spalio 18 d. buvo pakvies ir 73 kuopos pirmininkė Ju-I
— Olrait, tegul jau būna tas pas estų atstovą Ispaniliana Andriulionytė-Comley.
taip. O dabar apie tą nu
jąjoje ir estų radijo progra
Skanius valgius pagami-'
smukusį dolerį. Jeigu tu sa mų vedėją dr. Raudą vaka
no ir juos patiekė pačios
kai, kad jis nusmuko dė
rienės, kur, kaitų su lietuvių kuopos narės.
Vietnamo ir kad dėl to Ame
ir latvių programų vedėjais Šio banketo ilgai neužmir
rikoje viskas pabrango, ta ,
ė pabaltiečių transliašime. Nuotaika buvo tikrai
kas butų, jeigu Vietname ne Į r rei£ahls
būtų pakajaus dar per kokjĮ «pa,> *9 j susitiko su
gera, o SLA prezidento Po
vilo Dargio kalba tikrai vi
dešimtį metų? Gal doleri?
samais ir numatomais lietu- siems patiko, nes po jos susi
tiek nusmuktų, kad ir kiaurc
Uždarydamas Bažnyčios Sinodą Vatikane, popiečius Pau
viškųjų radijo transliacijų rinkusieji smarkiai plojo.
donaco už jį nenusipirkta
lius VI praneša, kad yra pasiryžęs suteikti daugiau val
darbuotojais ir svarstė pro
Kuopos įkūrimą ir veiklą
me, ką?
gramų paruošimo ir perda gražiai apibūdino jos pirmi
džios vyskupams, su sąlyga, kad jo, kaip kataliką Baž
— Sunku pasakyti, tėve.
vimo klausimus.
ninkė Juliana Andriulionynyčios galvos, autoritetas turįs būti nepaliestas.
kas būtų po 10 metų, jeigi
Spalio 20 d., lietuvių ir es-J tė-Comley. Ji taip pat supa
taip ilgai užsitęstų Vietna
mo karas, kur tada atsidur-| tų programų vedėjų lydimas,; žindino susirinkusius su kuo
tų Amerikos doleris. Me? Į Ispanijos informacijos ir tu- pos valdyba ir garbes svetik žinom, kaip po Pirmoje I rizmo ministerijoje dr. J. K. ciais.
Garbė mūsų lietuvaitėms,
pasaulinio karo nusmuko ki-1 Valiūnas aplankė Ispanijos
tų valstybių pinigai. Bostone t tautinių radijo transliacijų į SLA 73 kuopos narėms, už
gatvėse vaikai pardavinėję Į užsienį direktorių Don Luis jų parodytą darbštumą, vie
milioną Vokietijos markių Į de Andrės, informacijos ir ningumą ir lietuvišką vaišin
po 5 centus. O prieš tą karą] turizmo ministerijos ryšių gumą.
už milioną markių galėjai I skyriaus vedėją Sr. SantiaSLA nary*
nusipirkti didžiausią dvarą. I go de Pablo, spaudos departėve. Nusmuko tada Rusijos I tamento direktoriaus pavaTORONTO, ONT.
rubliai,
Prancūzijos
frankai
I duotoją ir juridinio skyriaus
MAl KIO SU TCVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
ir Italijos liros. Karas pini- Ivedėją bei Madrido univer- Lietuvių evanggelikų seimo* Į
gus suėda. Ir kiek jų vertė Įsiteto teisių fakulteto prof.
STASYS MICHELSONAS
šventė
nusmunka, tiek pabrangsta I dr. Jose Angel Castro FariLietuvių evangelikų liu (
gyvenimo reikmenys, tėve I nas. Su visais kalbėjosi apie
Norvegijos profesorius Ragaar Frisch (kairėj) ir Olan
tracijos prieš auganti milita- tiek išsipučia kainos. Toki? r lietuvių radijo programas ir teronų Išganytojo parapijoj
— Au di du, Maik!
dijos prof. Jan Tinbergen. gavę Nobelio premiją už išvys
— Neaudiduok. tėve. Kal rizmą. O lapkričio 15 dieną padėtį vadiname infliacija i pakvietė rytojaus dieną pie- je lapkričio 28-29 dienomis
tymą ir pritaikymą veiksmingą metodą ekonominių pro
ruošiamas jau milžiniškas
bėk lietuviškai.
— Tai ką reikėtų darvti i tų į geriausią Madrido vieš- ruošiama Lietuvių Evange
cesą analyzei.
1
— Nesibark, Maiki. Ver protesto žygis į Washingto- Maiki?
Į būtį RITZ’ą, kuriame buvo likų šeimos Šventė. Tai da
čiau pasakyk, kodėl taip šal ną
- Sunku ka nors padary-1 aP?«*ojęs. Tą pačią dieną roma ryšium su Lietuvių
— Nu. o ką sako prezi ti, tėve. Valdžia galėtą už-lvaka? turėjo *u lietuviškų Bendruomenės paskelbtais
ta.
skirstymo centras, esąs Eli-, priemonės gali paskatinti li— Todėl, kad vasara pa dentas?
šaldyti kainas ir ilgas.Bet Vą^įiaeiJUredaktoriura pa Šeimos Metais.
Į šią šventę kviečiami visi’ zabeth, N.J., vartoja kom- gonį išgyti, bet jos negali
sibaigė. Ateina žiema.
— Jis kaltina Šiaurės manoma. kad tada prasidė-islkalbeJlm4- t.™kus! 15 mlHiSių
vaidaa^bijo^l
’
”
11
*
“
s
bu
’
o
P
p«Sluotasi
evangelikai.
Vietnamą.
Sako,
komunistai
— Nekalbėk apie žiemą.
Šiaurės Amerikos lietuviai' puterį IBM 360, modelį 30, pakeisti medicininio gydykuriuo susisiekiama su mi mo
Aš jos bijau. Mano padnac- nenori taikytis.
—
O
gal
ir
teisybė?
kai jau nudilo, o naujų šiu
Todėl liežuviais jie prieš in-1 J
4Programoje numatyta: 1) nėtais 140 apartamentų, užšių negaliu nusipirkti, ba pa
— Iš dalies teisybė, iš da
Susipažinimo vakaras; 2) Į sakydamas prekes. Tuo me
fliaciją kovoja, o darbais ją I Spalio 21 d. RITZo vieššėlusiai brangios. Pasakyk, lies — ne.
Keturios paskaitos, tema
k“ komputens saukia
kambary su
— Aš to nesuprantu, Mai-' skatina. Kad nenukristų l buty atskirame
vieną
krautuvę, jis taip pat
kodėl viskas taip pabrango?
___
krikščioniška
malate kainos, stambiems | ruošė _
aukštųjų Ispanijos
in- "Lietuviška
gali
vykdyti
ir kitą progra
— Todėl, kad dolerio ver ki.
farmeriams yra mokamos Į formacijos bei turizmo mi-'®e^ma moderniame konteksmą. Patirta, kad šis modertė nusmuko, tėve. Pasidarė
— Kad šiaurės Vietnamas
nenori taikytis, tai tiesa, tė
infliacija.
— 1 —___
— —. — —
yI
S,,.- , 1., ,1
vaikas bei kunigas); 3) Jau-i n^kas komputeris buvo pa
atvyko spa
— O kodėl ji nusmuko? ve. Bet ne tiesa, kad komu savo laukus dirvonais, kad putus, į kuriuos
i
t
'
nimn bei senimo simnoziu- leistas i darbą pirmą
’ kartą
£
augintu gy vulių, nes Ii.. 20 J aplankyti ir estų, nimo bei senimo sunpoziuprogra
 KREGŽDUTĖ, I dalis (va
— Kas dėl to kaltas, yra nistai priešingi taikai. Juk mažiau
kai maisto yra daug, Ui jo, latvių bei lietuvių radijo mas~ Praraja tarp jauni
visokių nuomonių, tėve, bet karas juos žudo, tai kodėl kainos krinta. Šiomis dieno-, pi »gramų vedėjai. Visi pa-jm° bei senimo, rikra ar įs- mai atlikti — viename cent
dovėlis), parašė A. Rin
daugiausia yra kaltinamas jie turėtų būti priešingi tai mis laikraščiai paskelbė, kadi rūgimai parodė pabaltiečių galvota. “; 4) Iškilmingos re tolimojo rašymo mašinė
ktinas, 119 psl., kaina
lė
pasiekia
elektroniniu
bū

Vietnamo karas.
kai? Ne. taikai jie neprie- pereitais metais tokių ”sub-| problemų supratimą.
$2.75.
pamaldos; 5) Banketas ir kt.
du
140
vietovių,
paklausda

— O kaip tas galėtų būti? šingi, jie jos nori; bet jie sidimnkų“ buvo lo.43v, ku-, lą pačią dieną vakare
Registracijos bei nakvyNARDŽIO PULKAS,
— Tas yra taip. tėve, kad nesutinka taikytis paliekant rie gavo daugiau kaip po, Vilko pirmininkas dr. J. K.
reikalu kreiptis į suva- ma ir priimdama jų užsaky
kymėiiai, parašė Balė
tam karui reikia baisiai valdžioje dabartinius Saigo
mus‘
$20,000 uz maisto gamybos V arimus išskrido įBa rcelo- žiavimo rengimo komiteto
Vaivorytė, 157 psl. kai
daug pinigų, todėl valdžia no militaristus. štai kur kliū
j pirmininkę — Gerdą TarvyMindaugas J. Baubiis yra
sumažinimą, kitaip pasa , 5
na $2.00.
spausdina popierinius dole tis. Jie supranta, kad tokiz ___
, rpalaikymą.
____ Lietuviškos radijo trans- dienę, 65 Botany Hill Road,
baigęs Rutgers universiteto
kius — ______
uz kžiinų
rius. Pavyzdžiui, karo de taika nebūtų taika, nes A- Penki tokių ponų gavu po Į liacijos ligi šiol netrukdomos Scarborough, Ontario, Ca-, biznio administraciją, Ne-! BALTOSIOS
PELYTIS
partamentas su generolais merikos apginkluoti tie mili čielą milioną dolerių. O Bos-, ir gerai girdimos.
MĖNULI,
nada.
wark, N J. Jis yra vedęs ir KELIONĖ
į
išreikalavo, kad kangresas taristai juos išžudytų.
parašė
Danutė
BindokioSuvažiavimo pagrindinė augina tris dukreles.
(ELTA)
Co., kuri valdo milži
paskirtų ginklams ,80 bilio— Nu, tai kaip tu rokuo
nė, 58 psl., kaina .... $1.60
programa įvyks Išganytojo
Al. M.
nų dolerių. Tai juk baisi su ji. ka Amerika turėtų dary niškus žemes plotus, gavo ly
evangelikų liuteronų lietu
PITTSBURGH, PA.
TRYS SAKALAI, AK. Vamgiai $3,010,042. kad
ma pinigų. Ginklų jau tiek ti?
vių
bažnyčioje
(Redeemer
MAO ŽODŽIAIS GESINA buto, 15 pasakų ir padavi
pridaryta, kad Pietų Viet
— Yra visokių pasiūlymų, savo derliu laukuose.
Sėkmingas lietuvaičių
Ev. Lutheran Church) 1691
mų, 186 psL kaina.. $2.
namas pardavinėja juos ki tėve. Vadinamieji karo va
— Tai kodėl tokių škadaGAISRUS
Bloor Street West (Bloor ir
banketas
tiems, nes jau neturi kur jų nagai. militaristai ir jų šali dirbių neuždaro j lakupą?
MEŠKIUKAS RUDNOSIUIndian Rd. gatvių kampas),
Kaip
kadaise
Sovietijoje
dėti; bet Amerika pristato ninkai, sako, kad Amerik?
KAS, eiliuota pasaka, para
— O kas juos uždarys?
Spalio 12 d. Pittsbur- Toronto 9, Ontario, Canada.
buvo
garbinamas
Stalinas,
vis naujų, vėliausio išradi turėtų atnaujinti Šiaurė?
šė Vytė Nemunėlis, labai
— Nugi valdžia.
figho lietuviai turėjo savotištaip
dabar
gal
dar
daugiau
mo. Juos gaminant leidžia Vietnamo bombardavimą ii
gražiai V. S. Stančikaltėa
— Bet pati valdžia ir mo-|ką šventę: tą dieną VakariCRANFORD, NJ.
Kinijoje garbinamas Mao
mi popieriniai doleriai, ku visai jį sunaikinti; tada būtų ka jiems tuos milionus, tėve. I nės Pennsylvanijos SLA nailiustruota, trečioji laida,
Tse-tungas.
Kokios
bepro

rių atsirado jau kaip šieno, galima karą užbaigti. Kit1'
pasaka ir Lietuvoj turėju
— Tai reikėtų protestuo-1 rės minėjo 73-čios Moterų M. J. Baublį* — komputerių
tystės
tai
darant
prieinama,
ir dėl to nukrito jų vertė. Kai gi sako, kad tai būtų labai ti prieš valdžią.
si didelį pasisekimą. Kny
| kuopos 22 metų gyvavimo
rodo
šitoks
pavyzdys.
•pecialttta*
seniau doleris buvo parem pavojinga, nes tada prieš Agos kaina ............... $3.00.
— Protestai nieko negel-1 sukaktį,
tas auksu, tai porą batų bu meriką galėtų stoti Kinija ii bės. tėve, nes krašto valdo
Kinijos sostinėje kilo
Puošni Ukrainiečių salė
Mindaugas J. Baublis,
vo galima nusipirkti už du Sovietų Rusija. Rusai galė vai iš infliacijos naudojasi.
gaisras. Jo gesinti skubėjo BALTASIS STUMBRAS,
premijuota apysaka, pa
tris dolerius; bet šiandien tų subombarduoti ir Wa- Štai senatorius Eastland, de prisirinko pilna svečių. Jų Kazimiero ir Marijos Baub ugniagesiai, bet jie, užuot
Į
buvo
ne
tik
iš
Pittsburbho
ir
tų,
gyv.
Roselle,
N.J.,
sūnus
rašė
Gintarė Ivaškienė,
reikia mokėti jau 25 dole shingtoną.
Protingiausia? mokratas iš Mississippi. per
tuoj puolę gairo gesinti, iš
133 psl., kaina $3.60.
rius ir daugiau.
kelias iš Vietnamo esąs nai gavo $116,978 už tai j apylinkių, bet ir iš kitų vais dirba Wakefern Food Cor sirikiavo ir balsiai perskaitė
tinį:
Iš
Akron,
Ohio,
atvyko
poration,
Elizabeth,
NJ.,
— Tai tu rokuoji, kad čia toks: VVashingtonas turėtv kad savo žemes užleido dir
diktatoriaus Mao atitinka
kaltas Vietnamas?
pasakyti Saigono militaris- vonais ir nieko neaugino, Į B&ldauskienė. K. Gaškienė kaip komputerių speciališ- mus išsireiškimus ir tik tada MURKLYS, A. Giedriam
apysaka, 130 psl. kai
— Ne vienas Vietnamas, tams trumpai ir aiškiai: su palaikydamas
tuo būdu į ir jų draugai, o iš Detroito— tas. Praeitą vasarą jis buvo pradėjo gaisrą gesinti.
na • • •••••••• • • • • •••••••• $1.80.
tėve. Amerikos ginklais ap darykit su Vietkongo komu aukštas maisto kainas. irPLA kuopos veikėjas Mikas plačiai paminėtas net ke
Mao garbinimas tiek toli
liuose
kompanijos
biulete

prezidentas
Nixonas
teukial^ciūnas.
čia
buvo
SLA
3rūpinamos ir kitos valstybės nistais koalicinę vyriausybę
nuėjo, kad diktatoriaus išsi GINTARO TAKAIS, J. Nabei valstybėlės, pavyzdžiui, ir tegul ji padaro laisvus rin didesnės infliacijos. Jis su-j10 apskrities-valdyba, SLA niuose, o vietos laikraštis reiškimai laikomi stebuklin
rūnės eilėraščiai, daug ilta*
žydų Izraelis, Pietų Korėja. kimus. O jeigu Saigono nyk perka žemes, ii vtsatvietes,, kilppiu yąikėjai, o taip pat ir Cranford Citizen and Chro- gais. Tai kaip ir malda. Me
tracijų, 64 psl.. kaina $1.80l
Taivanas, Laosas. Tailan štukai su tuo nesutinktų, ta nes tjkisi, kadrinfliąeij^pa.hetuvlJ| drau‘ nikle rasė
dicinos žurnale buvo net
Sknidryte, Balės Vaivo
"Mindaugas J. Baublis iš straipsnis išspausdintas —
das, Turkija. Ispanija, Va da Amerika turėtų tuojau kete jo nuosavybių/’ vertę.tarjie ir graži atstokarų Vokietija ir po visą iš Vietnamo pasitraukti, pa Tai ką čia gelbėtų mudviejų s? Pittsburgho apygar- rado komputerio programą, "Mao Tse-tungo mintys — rykštės 5 scenos vaizdeliai,
kuri sudaro galimybę Wa-|
viduriu srities owra- kaina $2.
pasaulį išmėtytos Amerikos likdama ta kraštą patiems protestai, tėve? Juk prieš l(*P8 teismo..
Būvo
perskaitytos
buvukefem
maisto
paskirstymo
®..
V,
raktas“
karinės stovyklos, kurių yra vietnamiečiams sutvarkyti, vėją nepapūsim.
Jonuką* keliauja, pasaka,
‘
307 keturiasdešimt dviejose Amerikos
A--------------------..u:-------------------: 
_
atrodo slek- mos SLA sekretorės ir tos (centrui aprūpinti prekėmis J c
pasitraukimo
rei
pagal Kanapnickienę parašė
Shop-Rite didžiųjų) šitas "gydymo“ būdas,
šalyse.
kalauja ir Šiaurės Vietna ti pyragai Neturint gana sy- kuopos steigėjos B. Pivarū-i 140
Jonas Valaitis, kaina $1.50.
-r- Tai kodėl Amerikos mas, ir Pietų Vietnamo par loš.
nienės, iždininkės E. Miku- krautuvių, kurios yra šešiose matyt, davė nepageidaujaGedimino *apna* ir Nerin
žmonės tyli, Maiki?
žytės, naujo SLA sekreto-, Amerikos valstijose. Šita mų vaisių, todėl per radiją
tizanai, kurie sakosi valdą į
ga,
eiliuotos pasakos ir le
— Ne, tėve, žmonės nety 80 procentu krašto.
riąus Alggirdo Budreckio ir, procedūra atliekama elekt- dabar jau bandoma atgal atli. Prieš tris savaites po visą
krėsti protą, aiškinant, kad gendos, parašė Jonas Valai
— Sakai, 80 procentų? j Garbe už pinigueneatr jžinouio žurnalisto "Tėvy- roniniu būdu.
redaktoriaus
Juozo
J
"Wakefern
maisto
pa"ideologinės
ir politinės tis, Nbna $2.25.
kraštą ėjo protesto demons
— Taip, tėve.
1 lt
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Maikio su Tėvu
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Puslapis įeitai

BERAŠČIŲ SKAIČIUS

Kodėl plečiasi kojų venos?

MOITER SRY RIUS i<
_ _ _ >;l

DIDĖJA

Jungtinių Tautų organi
zacijos sulinktais duomeni
Tęsinys
mis iš 92 valstybių, 1960 meLabai pavojinga rgą už-Į tais tarp gyventojų, vyresnių
Dirbant karštoje patalpo
je, ilgai pastovėjus arba pa vilkinti ir leisti išsivystyti i kaip 15 metų amžiaus, bea soizeniv*-..;
sivaikščiojus karštą vasaros venų, blauzdos odos uždegi- Į raščių buvo 710 milionų.
dieną, pėdos ir čiurnas pa- mui, opoms ir kitoms komp- i Pef paskutinį dešimtmetį
bringsta, kojos pasidaro likacijoms. Jų gydymas jau tas skaičius vis didėja, ir
sunkios, lyg švino pripiltos, žymiai sudėtingesnis, už spėjama, kad kitais metais
o batai darosi ankšti. Ypač trunka daug ilgiau.
beraščių bus 800 milionų.
ryškiai patinsta sergančių
Tuo požiūriu ypač liūdna
Dr. J. Dauderys
venų išsiplėtimu arba širdies
padėtis Afrikoje ir arabų
,(Iš Tar. Moteris)
Vartė dr. Dean Jasaiti*
ligomis kojos. Tokiu atveju
kraštuose.
reikia vengti darbo karštose
GERA IŠVAIZDA
(Tęsinys)
drėgnose patalpose, ne
vaikščioti ir nestovėti gatvė
Kai jis pasakė "urvų stabai“, Olego sąmonėje gimė
____
Jūsų išvaizda visada gali
je karštomis dienomis.
tikroviškas urvas, dūminis, su ugniaviete viduryje, kui
Kojų veninę kraujotaką' *t{°dyti jaunatviška, o salaukiniai kepė mėsą. O urvo gilumoje, beveik neįžvelgia
leigiamai veikia saikingas vijauta
tik reikia daumas, stovėjo melsvas stabas... "Teatro idolai“.
sportas, ypač vandens, vė- Į £*au pnstnngų. Gydymasis
— Kur tas ypatingas stabas galėjo būti randamas?
sios. sūrios jūros maudyklės, i nuo. bukimo badu nepaPrieangyje? Uždangoje? Ne, tinkamesnė vieta galėtų bū
bendras organizmo grudi-, tortines ir daugeliu atvejų
t nimas. Labai naudingi kaskenksmingas. Pakabinti teatro priešakyje esąs skveras, sodo centre.
dieniniai
1-1.5
valandos
pa-;
k
^
e
pintinėlę su duona
— Kas yra teatro stabai?.. Teatro stabai yra kitų
sivaikščiojimai po 4-5 kilo- i „aukščiau“. Valgykite sveiorios nuomonės, kuriomis asmuo nori vadovautis, vertinti
metrus.
Jie ypač patartini kesnį maistą ir nepersivaljais tai, ko pats nėra patyręs.
tiems. kurie dirba sėdėda»» kasdien suvalgy— Bet taip labai dažnai atsitinka.
ta
100
gramų
šokolado ply
mi. Vaikštant intensyviai su— Tačiau kaikada jis pats tai patyręs, tik jam yra
telė
gali
po
mėnesio
padi
! sitraukinėja blauzdos rau
patogiau netikėti tuo, ką yra matęs.
menys ir išvarinėja iš kojjų dinti jūsų svorį 4 su puse ki
— Aš mačiau tokių atsitikimų.
jose susitvinusį kraują; dėl logramo. Kasdien suvalgy
— Kitas teatro stabas yra perdidelis palinkimas su
to pagerėja audinių mityba, tas torto gabalas padidina
tikti su mokslo įrodymais. Kaikurie vadina tai savanorišku
ir kojos apsaugojamos nuo svorį trimis su puse kilogra
kitų žmonių klaidų priėmimu.
venų išsiplėtimo. Panašiai mo. Papildomai suvartotas
— Tai yra puiku, — pasakė Olegas. Ta idėja jam
veikia ir pasivažinėjimai 40 gramų sviesto po metų
labai patiko
dviračiu. Labai greitas į- padidina svorį 10 kilogra
— Savanoriškas kitų klaidų priėmimas... Tikrai taip.
temptas vaikščiojimas, ne mų.
Spalio
21
d.
gražų
rylą
Šv.
Margaretos
ligoninėje
saikingas sportas pertempia
— Pagaliau esama stabų turgaus aikštėje. Tai buvo
STORINA: grietinė, sal
Bostone
ilgo?
ligos
nukamuota
miiė
Margareta
Kapočiūtėkojų venas ir padeda joms dumynai, miltiniai kepiniai,
lengviausia įsivaizduoti: alebastrinis stabas, aukštai iški
lęs virš knibždančios aikštėje minios. Turgaus aikštės sta Michelsonienė. Velionė gimusi Lietuvoje (Marijampojėj) išsiplėsti. Neigiamai veikia bulkutės, riebi mėsa, riebūs
bai yra klaidos, kylančios iš žmonių tarpusavio santykia 1891 m. rugsėjo 2 d., bet jau 3 metų amžiaus tėvų buvo ir vaikščiojimas labai lėtų padažai, majonezas, daug
prieskonių, daug skysčių.
vimo ir draugijinio gyvenimo. Tai klaidos, kurias žmogus atvežta i Ameriką ir čia Shenandoah mieste, Pa., užaugo. žingsniu.
Dažnai
išsiplečia
aptuku

daro pagal paprotį vartodamas kaikuriuos posakius ir for
Anuomet Sher.andoan buvo gyva lietuvių kolonija,
LIESINA: rupi duona, lie
mules, pažeidžiančias protavimą. Pav. "Liaudies priešas“. čia ėjo ir Darbininkų Viltis, kurioje ir Margareta pradėjo sių žmonių venos. Apteki sa mėsa, pienas, varškė,
Nė vienas iš mūsų nėra "Išdavikas“, bet pakanka prikerg dirbti, vos 15 m. teturėdama. Ji greitai Įsijungė ir į vietos mas ne tik apkrauna kojas kiaušiniai, liesas sūris, švie
papildomu svoriu, pakelia
ti vieną iš tokių posakių bet kuria mžmogui, ir visi jo iš- visuomeninį darbą, Įstojo Į socialistų kuopą, dalyvavo vai
ži vaisiai, daržovės.
spaudimą pilvo ertmėje,
ti vieną iš tokių posakių bet kuriam žmogui, ir visi jo iš dinimuose, chore, platino lietuvišką spaudą ir t.t.
trukdo kraujo nutekėjimui
sižadės.
1911 m. ji buvo pakviesta dirbti linotipininke Kelei iš kojų, bet ir labai perkrau
Šulubinas pabrėždavo kiekvieną tų šūkių, išsviesda- vyje, kuri tada redagavo Stasys Michelsonas. Po metų na širdį. Kova su aptukimu,
čia atatome 69.42 karatų balte
mas pirma vieną, o vėliau kitą ranką. Ir vėl jis atrodė kaip juodu sukūrė šeimyninį židinį, kuris juos maloniai šildė nuolatiniu vidurių užkietė
deimanto žiedą, kurį New Yor
ko varžybose nupirko . Cartier
pakirstais sparnais paukštis, bandydamas kreivais ir ne- beveik 60 metų.
jimu, chronišku kosuliu yra
Piršteliai
už $1,050,000. Cartier jį pardavė
rangiais judesiais pakilti ir skristi.
į
Bostone Margareta galėjo jau plačiau pasireikšti. taip pat kova ir prieš venų
aktoriui Burtonui, o šis padova
Saulė buvo karštesnė, nei paprastai būna pavasari, Motei ys anuomet neturėjo lygių politinių teisių — tik 1920. išsiplėtimą.
10 uncijų neriebios varš nojo jį savo žmonai EHzabeth
Vystantis venų išsiplėti kės, 2 išvirtos nuluptos bul
ir gerokai įkaitino jų nugaras.
metais jos teiškovojo teisę balsuoti. Margarita buvo uoli
Medžių šakos dar nebuvo susiraizgę ir nemetė šešė kovojančių dėl lygių moterų teisių sąjūdžio — sufražis- mui blauzdose ir šlaųyse, vės. Į varškę ir bulves įmuš Taylor.
lio. Dangus dar nebuvo išblėsęs nuo pietų saulės karščio.
dalyvė. Ji viena iš Lietuvių Progresyviųjų Moterų matomi vingiuoti, dažnai ti kiaušinį. įdėti truputį
Tarp baltų dribsnių mažų plaukiančių debesų buvo mato-j Susivienijimo kūrėjų. Ji lietuvių socialistų eilėse žymi mazgų pavidalo, melsvos druskos, kad susidarytų vi
spalvos venų kamienai. Komas jo žydrumas.
. .
.
,
I veikėja, kuri laiką net centro vadovybės narė.
I - rn-pičiau navarHa ir va- dutinio tirštumo tešla. Iš teš
Tačiau šulubinas arba jo nematė, arba netikėjo tuo, ■
get ne v;en tog s-.į^es dai bas jai rūpėjo. Ji ir plunks-' kare dnsta Dažnai kankina los padaryti piršte formos
ką matė. Ji3. iškėlęs vieną pirštą aukščiau savo galv os ir Į K05 darbininkė. Pradėjusi rašinėti Darbininku Vilčiai,* naktiniai blauzdos raumenų tešlainiukus ir dėti juos į pa
jį kratydamas, pasakė:
į Margareta rašė ir Keleiviui, o nuo 1937 m. jos sumanymu mėšlungiai. Vėliau praside sūdytą verdantį vandenį.
— Ir virš visų stabų yra baimės dangus su kabančiais' Keleivy įvestas Moterų skyrius, kuri ji redagavo iki 1951 da kojų skausmai, niežėji- Kai tik iškyla į viršų, iš
pilkais debesimis. Kaikada vakarais susirenka stori, žemi ; metu ir beveik viena prirašydavo, o nenustojo jame rašyti mas ir blauzdų tinimas. li griebti kiaurasamčiu ir pa
duoti į stalą su grietine if
debesys, juodi ir pilki debesys, nors dar nematyt? arte- į ir vėliau.
ga gali komplikuotis egzesviestu.
jančios audros. Anksti nusileidžia tamsa ir niūrumas. Vi-J
Velionė mėgo mena, mėgo dainuoti ir kitus tam rei ma. venų uždegimu (trom
sas pasaulis skleidžia nejaukumą. Ir atskuba didelis norasj kaIai burtL j; So Bcstone 1945
SUOrąanizavo moterų boflebite), o nors nežymiai
sumušus ar įdrėskus, gali at
eiti ir pasislėpti po mūrinio namo stogu ir lindėti su šeima Dainos chorą ir to paties vardo draugiją chorui remti,
JUK NETURITE?
prie ugniavietės. Aš gyvenu po tokiu dangumi dvidešimt
Margareta Michelsonienė buvo ir viena iš Balfo pra- siverti chroniškos, ilgai pū
liuojančios
ir
skausmingos
penkerius metus, o gal net dvidešimt aštuonerius, tai ga- dininkiųČkurj laiką ėjo ir centro direktorės pareigas. Ji
Petronėlės Orimaiiės ei
blauzdos opos.
lite patys suskaičiuoti. Pradžioje aš tylėjau dėl savo žmo- patį dr.l&o aukas ir jų rinkimą organizavo, nuoširdžiai rūJei venų išsiplėtimas ne- liuotos apysakos "Teofilė: Aktorė Mia Farrow, kuri lankia,
nos, paskui dėl savo vaikų, galop dėl savo paties nuodė pinosi varge atsidūrusių tautiečių šalpa.
delis naudotinos visos prie nuo Kražantės“. Keleivio ’ si kūdikio, savo vyro ir būsimomingo kūno. Tačiau žmona mirė. Ir mano kūnas yra pilnas
Ji buvo ir gera šen •: ninkė ne tik savo šeimai, o rū monės. kaip ir venų išsiplėti administracijoje ją galite. Vj®” t«vo Andre Previn lydima,
išmatų maišas. Joms išeiti buvo išgręžta viename kūno pinosi ir kitas moteris ši ;je srityje šviesti. Tam reikalui ji
! atvyksta į muzikos mokyklos
mo profilaktikai. Be to, dar gauti «ž $2.00.
šone anga. Ir mano vaikai išaugo tokie kietaodžiai, be ji pasiiūpino parašyti "Naujų valgių knygą“, kuri pla
New Yorke.
t
būtina kasdien mūvėti elas
širdžiai. Net neįmanoma suprasti, kodėl taip įvyko. Ir kai čiai buvo naudojama.
tines kojines arba nesveiką
mano duktė netikėtai pradėjo man rašyti — laike pasku
Margareta buvo šviesus tos mūsų vyresniosios kartos koja bintuoti elestiniu bintu.
tinių dviejų metų ji atsiuntė man tris laiškus, ne į čia, bet
lietuvių pavyzdys, kuine iš nieko sukūrė organizacijas, sa Bintas arba kojinė uždeda
į mano namus, — tai išaiškėjo, kad ji tai padarė spaudžia
vą spaudą, gaivino lietuvišką žodį ir minti, patys šviesda- mi rytą. dar lovoje, ir nui
ma partinės organizacijos, pareikalavusios sunorminti
Vytintai Mačernis
miesi, nešė tą šviesą ir savo tautiečiams ir savo idealams mami vakare, einant gulti.
santykius su tėvu. Ar kas gali tai suprasti? Bet jie nerei
Jie pašalina tinimą, nelei
iiko ištikimi ligi paskutinės dienos.
džia
kraujui užsistovėti ve
kalavo to iš mano sūnaus...
KADAISE 2EMEJ BUVO DAG VELNIŲ
Telieka ilgai gyvas mumyse jos atminimas ir težadina nose, todėl dažnai sustabdo
Šulubinas atsisuko į Olegą ir papešiojo krūmingus
jis ir ateities lietuvių kartose kūrybingąją dvasios gyvybę! ligos plitimą ir, sėkmingai
antakius. Visa jo išvaizda buvo pasišiaušusi. Staiga Ole
Kadaise žemėj baro daug velnių,
raudojami. gali užgydyti
gas sužinojo, kas jis esąs: jis esąs išprotėjęs malūnininkas
Kurie norėjo sielą pirkt žmogaus,
net
opas.
Kad
kojos
netintų,
sakyčiau,
jei
čia
būtų
trečias
asmuo.
Ne,
niekuomet.
Taip
iš Dargomižskio operos Rusalka.
Bet maža buvo ją psurduodančių.
būtina maiste riboti druską
tikrųjų
yra.
Tai
yra
siena,
prie
kurios
jie
pristūmė...
Aš
iš
Kadaise žemėj buvo daug velnių —
— Aš esu malūnininkas? Aš nesu malūnininkas, aš
ir skysčius, jų išgerti ne dau
esu
baigęs
žemės
ūkio
akademiją.
Ten
buvo
platūs
istori

esu varnas. Aš net gerai neatmenu, gal būt tuos vaikus
Už sielą aukse, laimę siūlančių, —
giau pusantro litro (kvor
nio
ir
dialektinio
materializmo
kursai.
Tačiau
tuomet
ąaš tik sapnavau, gali būti, kad jų visai nebuvo... Paklau
Kadaise žeasėj buvo daug velnią,
tos) nėr para. Mažiau vartožuolai
pradėjo
griūti.
Muratovas
virto
žemės
ūkio
aka.......
.
.
syk, ar žmogus gali pasidaryti toks kaip rąstas? Rąstui dėmi joje. Tuzinai profesorių buvo areštuoti. Reikalavo! ^n®.au ir a.iava.ei?^
yra vistiek drybsoti vienam ar tarp kitų rąstigalių. Mano
Kurio uerėjo sielą pirkt žmogaus.
prisipažinti padarius klaidas. Aš prisipažinau. Reikalavo - ♦ a
d
gyvenimo būdas yra toksai, kad jei aš neteksiu sąmonės,
nugriūsiu ant grindų ir numirsiu, tai niekas manęs daug jų atsizadcti. As atsižadėjau. Nedidelis nuošimtis sugebė- tarnuniričiai nebūtu itrfikipltenka indienų nesuras, net mano kaimynai. Tačiau klausyk. Pa jo išlikti. Taigi, aš buvau nuošimčio dalis. Aš pradėjau mu ne8 per
UŽ laiBMS valandą parduot save,
m»« o _o •
,^o o
kl«iwyk! - ji, stipriai sučiupo Olegą už nugaros, tarsi iš- < ^dijuoti grynąją biologiją. Aš pasijaučiau esąs ramiame fekcij, j, „U išstatyti kosigandęs. kad Olegas jo negirdčs. _ Aš dar vis saugaus. dan,^e',Taciau ‘uomet vėI
valymas. Ir dar kok- jos rožč ar kftoe nždegimiDabar pasaully daug yra žmonių,
taip, kaip pirmiau, aš dairausi aplink. Aš žinau, kad išsi- sal!
departamento profesorių katedros buvo nčs komplikacijos.
Tdu.
nsbeUko žemėje velnią.
p’
pp
’
*
iššluotos aštria šluota. Jie pageidavo, kad nutrauktumėme
Kai venų išsiplėtimas di
pasakojau palatoje, bet aš niekuomet nedrįsta nieko pa
Jie susflindę tupi pragare.
dėstymą.
Labai
puiku.
Aš
tai
padariau.
Ir
dar
toliau
ėjau:
dėsnio
laipsnio,
šių
priemosakyti Kokandoje ar darbovietėje. O jei dabar aš jums
pasidariau asistentas. Aš sutikau tapti mažu žmogeliu.
nių nebeužtenka. Tuomet
pasakoju, tai tik dėl to, kad, jie jau stumia vežimėlį, ku
zRnQ
botina kreiPtis i
riame vei mane operacijai... Net ir dabar aš nieko nepaKitus k visa ką sutinkančią.
(Bus daugiau)
chirurgą.

.

Stabai turgaus aikštėje

Margaretai Michelsonienei
amžinai iškeliavus

Šeimininkėms

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 45, 1969 m. lapkričio 5

Poslapis eepNnfūl

Lapkričio 30 d. 3:30 vai.
Lietuviikai angliškas io>
ti galvas, kulias jų išskirti ir Lygiomis su čempionais
popiet
So.
Bostono
Lietuvių
premijuoti. Laimėtojai bu
dvnas, Vihaus Peteraičio, H
vo šie: Berniukas ir mergai Praeitą penktadienį So. Piliečių Dr-jos salėje Šv.
'aida, daugiau Kaip 30,000
tė — B. Račkauskaitė ir M. Bostono Lietuvių Piliečių Petro lietuvių parapijos cho
žodžių, 586 psl.. kaina $7-00.
Žiaugra; Afrikiečiai — Re Dr-jos klube viešėjo Harvar ro koncertas, dalyvaujant j
Barui.
nata ir Julius Špakevičiai; do universiteto šachmatų solistui Stasiui
*
*
*
Anglų - lietuvių kalbų žo
lutroduction to
********************************************************************* Arabas ir šokėja — B. Zda komanda, atvykusi rungtis
dynas,
V.
Baravyko,
590
psl.
Gruodžio 6 d. 8:30 vai.
nytė ir G. Karosas; Juokda su Lietuviui naujame Metro
Lithuanian, parašė DambED. KANIAVOS IR B. KANIAVIENĖS
riai — Dalia ir Ričardas politan Chess League 1969- vak. Jordan Hali Izidoriaus apie 30,000 žodžių kaina $6.
riunan, Klimas ir SchmalI*
/Lizdeniai; Arbūzai — Da- 1970 m. sezone. Rungtynės! ir Vytenio Vasyliūnų konKONCERTAS
Lietuvių-anglų kal£ų žm,
lia ir Algis Zikai; Trirati-; užsibaigė lygiomis 2to-212. certas.
471 psl, didžiausias
♦ ♦ ♦
Sprendžiamąjį
tašką
laimė

Praeitą sekmadien. BosEarbora Kaniavienė yra ninkas — Giedrė Vakauzaidyn<is, redagavo Karsavi ir moderniausias angliškai
tone įvykęs Vilniaus operos švelnaus jausmo ir žodžio tė. Taigi, ačiū komisijai už jo Algis Makaitis, įveikęs! Gruodžio 7 d. 3:30 vai. po naitė ir Šlapoberskis. apit
stiprų varžovą iš Harvardo • pietų So. Bostono Lietuvių
kalbantiems lietuvių kalbos
solisto Eduardo Kaniavos ir aktorė, gražiai atsiskleidusi gerą parinkimą.
27,000
žodžių,
511
psl.,
kai
Į Piliečių Dr-jos didžiojoje
šį vakarą baigėsi ir anks — Saidy Žabeli.
televizijos aktorės Barboros Maironio, J. Degutytės ir
vadovėlis, kaina $7.
aa — $5.00.
salėje
Benedikto
Poviląvičiau
skelbtoji
loterija.
Jos
Abramavičiūtės - Kaniavie- kt. eilėraščiuos. Tai, sakytuLietuvių II prieš savaitę’ rečitalis.
nės dainos ir žodžio koncer- me, sujauninta M. Mironai- laimėtojai: Z. Dėkis (nr. laimėjo 3^1^ A klasės čiaus dainų ♦ir♦arijų
♦
tas sutraukė į So. Bostono, tė, kaip mes ją iš seniau at- 2839). V. Ulevičius (1357), rungtynes. įveikusi Harvar
Gruodžio 14 d. 4 vai. po
aukštesniosios mokyklos au- simename. Gaila, kad inity- T. Typrowicz (1818), E. do Š. klubą.
Perktadienj, lapkričio 7 pietų .So. Bostono Lietuvių
ditoriją didelį skaičių lietu-1 miam poezijos kalbėjimui Gudaitis (0110), A. Mever
(2350),
A.
Vaškelis
(0010).
d.,
mūsų komandos išvyks- E'11“11*
v
vių, kurie šiuos menininkus So. Bostono salė nėra tinkasutiko nuoširdžiais ir karš ma. ir būtų čia gerai patar K. Vomberger (2525), A. ta rungtis: Lietuviu I su M. i BeSono apyhrkes vaMyta
įstaiga, esanti 507 E. Broadvray, South Boston, Miss^
navęs mikrofonas. Bet buvo Haywood (0126).
tais aplodismentais.
I.T. ir Lietuvių II su Bostono ir Bostono ateitininkai sen
draugiai
rengia
prezidento
Č. K.
malonu girdėti skambų ii
Universitetu.
atidara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL po pietų.
Ryždamiesi apie šį kon svetimų akcentų nesugadin
Aleksandro Stulginskio mi
certą ir aplamai visą įvykį tą lietuvišką žodį—Maironic
nėjimą.
Klientų patogumui ji atidara ir sekmadieniais
a * e
plačiau pasisakyti kitame žaviąją romantiką, o ir De Garsus skautiškas valio!
Bostono
nuo 1 vai. iki 5 vaL po pietų arba pagal susitarimą.
Tradicinis So. Bostono
numery, šį tart, tik trumpai ™ pZ “T.«
LHV
. . .
.
Jis priklauso visiems žetegalime pažymėti, kad mu-;* 2, ..1 .
*
Lietuvių Piliečių Drjos Nau
PARENGIMŲ
Norintieji skubotai parduoti, pirkti namus arba išnuo
encian suprato skautišką žaidimą KALENDORIUS jųjų Metų sutikimo banke
tas įvyks gruodžio 31 d. va
moti butus prašomi pranešti mūsų įstaigai, nes mes
kiliausiųiietuviškųjų barito- C1OS mo ers širdies poeziją. ir atsiliepė į atsiųstą laiške
kare
draugijos
patalpose.
esame gavę nemaža paklausimų ir turime pasiūlymų.
Lapkričio 8 d. Bostono li
Po koncerto Milton Hill lį, grąžindami bilietėlių šak
* « *
nų ne tik tvirta balso me restorane
buvo kukli vaka neles su vienu kitu doleriu tuanistinei mokyklai parem
A. ir B. UTEMAI
džiaga. bet ir giliai išstudi
Vasario 15 d. Alto rengia
ti
banketas
So.
Bostono
Lie

rienė menininkams.
Telef. 269-6198
skautiškai veiklai paremti.
mas Lietuvos nepriklauso
juotu atliekamų kūrinių in
tuvių
Piliečių
Dr-jos
trečiojo
mybės atstatymo paskelbi
terpretavimu bei aktoriaus • Pavykęs kaukių balius Ypatingai dėkojame Antani aukšto salėje.
nai
Starinskienei,
kuri
sa

♦ * •
mo sukakties minėjimas So.
talentu. Jis buvo šilta lietu-;
vo
veiklumu
parėmė
mus
Bostono
Lietuvių Piliečių
viška siela alsuojantis Vyt.! Senųjų Lapinų skautų vyLapkričio 9 d. John Han
$35
dovanėle.
salėje.
Klovos ”šienapiūtės dainų“. čių suruoštas kaukių balius
cock salėje Clevelando tau Dr-jos III aukšto
J. I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628,
•
•
•
cikle, ir visai į naują ir skir-’ spalio 25 d. Lietuvių Piliečių
Ačiū A. Auštrams, E. tinių šokių sambūrio "Gran
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS,
Kovo 13 d. Jordan Hali
tingą nuotaiką giliai įsijau-, Dr-jos salėje gerai pasisekė, Auštrams, K. Aukštikalniui, dinėlės“ vakaras, kurį ren
išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų
tęs ir tai išsakęs tarptauti- nes Bostono visuomenė pri- Ambraziejams. Andriulio- gia Putnamo seselės Nerin salėje Baltų Draugijos kon
slinkimą,, grąžina natūralią plaukų spalvų MOTERIMS
in
niame repertuare.
j pildė pilną salę ir tuo paro- niams, H. Čepui, Baltušiams. gos jaunimo stovyklai pa certas, kurio programa at
IR VYRAMS. 100 procentų garantuotai. J.I.B. varto
lieka
estas
tenoras
H.
Rii20*xs damas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi nei plikas, nei žilas.
Aplamai. jo dainos menas dė tinkamą dėmesį jaunimo Dapkams, Danasams, čereš- remti.
• » ♦
vald.
klausytojams paliko kuo ge-; organizacijai,
kams, Galiniams, GineikJ Užsakymus su $6 money orderiu siųsti:
♦ » ♦
riausią įspūdį, nepažeisdaKaukės buvo spalvingos, čiams. Hodges. Jurėnams,
So. Bostono Lietuvių Pi
J.I.B. LABORATORIJA. 1437 So. 49th AVENUE
Balandžio 24 d. Jordan
mas niekeno politinių ar ki- įdomios ir patraukė publi- Kapočiams, R. Karosams, liečių Dr-jos Šurum-burum
CICERO. ILLINOIS 60650
tokių mūsų laisvo ir laisvę kos akį ismislumu. Sol. D. į Laurinaičiams, Moliams, M. Įvyks lapkričio 16 d. draugi- Hali salėje Baltų Draugijos!
koncertas, kurio programą
branginančio žmogaus įsiti- Mongirdaitė ir inž. J. Rasys Manomaičiui, Martišiams, jos patalpose,
•
•
atlieka pianistė J. Rajauskinimų.
turėjo iš tikrųjų gerai pasuk- • Rudžiūnams, Stapulioniams,
| Stašaičiams. škudzinskams, į Lapkričio 23 d. So. Bosto kaitė-šiušienė.
Į šimkams. šakeniams, Tumi no Lietuvių Piliečių Dr-jos
SUSIVIENIJIMAS
lams, Tumams, Rasiams, salėje Lietuvos kariuomenės
.Mūsų brangų drangą. įžymų spaudos veteranų, buvusį
Kitus mokyti — visi mėg
LIETUVIU
Vaškeliams, K. Vasiliaus atkūrimo sukakties minėji"Keleivio“ redaktorių bei leidėjų, nenuilstamąjį ir dabar
stame, bet save pamokyti —
kienei, R. Veitams ir kitiem.
kurį rengia L.S. Vete
jo bendradarbį, Amerikos Lietuvių Socialistų Sąjungos
AMERIKOJE
Senieji
Lapinai
ranų S-gos Ramovės skyrius. tik retas susipranta.
vieną kūrėjų

A. B. U. Realty

H

SLA

STASĮ MICHELSONĄ
ir dalinamės jo sielvartu, mirus jo

Ilgamečiai Amerikos Lietuvių Tarybos nariui ir veikė

jui, nuoširdžiam lietuvių organizacijų darbuotojai

MARGARETAI MICHELSONIENEI

ANTANUI VALONIUI

—taip pat veikliai visuomenininkei, laikraščio bendra
darbei, o pastaruoju metu "Keleivio“ patikėtinių kole
gijos pirmininkei.
AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GA
Pirm. Jonas
Sekr. Jonas Vilkaitis

mirus, skaudaus įvykio prislėgta, užuojautą

Lietuvių Darbininkų D-jos centro valdybos narei

"Keleivio“ patikėtinių pirmininkei

MARGARETAI MICHELSONIENEI
miritk, jos vyrui Stasiui MichelsonuL dukterims Reginą!
ir Violetai ir broliui dr. Antanui Kapočiui ir jų šeimoms
bei giminėms gilią užuojautą reiškia

velionio žmonai ir visiems artimiesiems

Amerikos Lietuvių Taryba

RADIJO PROGRAMA

MARGARETAI MICHELSONIENEI
mirus, jos vyrai Stasiui MichelsonuL dukterims Regimi
Phiihrook, Violetai Windus
broliui dr. Antanui Kapo
čiui ir jų visų šeimoms gilią užuojautą reiškia
"Keleivio“ patikėtiniai: V. Anesta,
M. Anestaitė, P. Brazaitis, N. Jonuš
ka, J. Sonda, M. Strazdienė, V. Vinciūnas, A. Valeika.

Lietuvių Darbininkų Draugijos
centro vaidyba

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 60-sies
kuopęs mirei draugei

MARGARETAI MICHELSONIENEI
mirus, kartu su jos vyru draugu Stasiu
dukterimis Regina Pbilbrook, Violeta Windus ir broHa
dr. Autam Kapočium ir jų šeimomis giliai liūdime.
ALSS 60-sioo kuopos valdyba

reiškia

NENUSIMINKITE!
Galima pagelbėti sergantiems
reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargįREE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pasėkmes, arba grąžiname pinigus.
Siųskite $5, gausite vaistus
su nurodomais.
ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bos 9112
Nevrark. NJ. 07105

Draugei

SLA—jau M met ų tarnauja Keturių visuomenei ir!
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerinį
nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpų, kuri yra
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelne, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienaa
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaUngiauniaB
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.06.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomųjų Apdraudą — En.
dovrment Insuraace, kad jaunuolis gautų pinigua
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiat
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM
apdraudą: oi $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.
ST.A—AKCIDENTALI APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumole lietuvių kolonijų. Kreipkitės
‘ kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškins apie
Susivienijime darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite:

Seniausia Lietuvių Radijc
Programa Naujoj Anglijo* stoties WLYN. 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM
101.7 mc.. veikia sekmadie
i niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausit
oasaulinių žinių santrauka
r komentarai, muzika, dai
tos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis I
Baltic Floriats gėlių ir dova
nų krautuve. 502 E. Broad
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
--m
man ir Keleiviu.

Lfthmuriaa ARhnee of America
307 YFest 3$tb Street, Nex York, N.Y. 10ŪŪ1

MARGARETAI MICHELSONIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia velionės vyrui Staniui
Michelsonui, dukterims Regimi ir Violetai, broliui dr.
Antanui Kapočiui ir jų šeimoms ir giminėms
Stela ir Napoleonas Jonuškos

pesraoeevevs

Dažau ir Taisau „i
; Namus iš lauko Ir viduje. «
Lipdau popierius ir taisau 3
! viską, ka pataisyti reikia, j
Naudoju t<k geriausių «
medžiagų.
4
:

JONAS STARINSKAS
33$ Savin Hill Avė.
TeL co 6-5854

2

į
rm

Flood Square
Bardware Co,
Savininke* N. 1. Al.BSNA
«ZS F AST BRO A 0W A V
SOUTH BOSTON. MASS.
tft.FFONAS AN *-4140
Bnrtia-nln Monre Dakai
Poni—— Si*n«n»a
Stik’aa taneama
Vin«Ma reikmenvo narnami
R-Urmanra nlrnnMriama
„į.e.i 4a

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis sena adrese:

BRONIS KONTRIM
So. Boston, Mass. $2127
Tat AN 8-1761

A. J. NAMAKSV

Keleivio prenumerata - gera
dovana visokiomis progomis 1
HT“~*

$

T—----------------------------—L—““nir-

Tin’

Real Estete & Insurance
321 County Club RdCeatre, Mase. 62159

TaL 332-2645

ia

Geri žodynai

Vietines žinios

giliai užjaučia
žmonai

T
*
%

LEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 45,1969 m. lapkričio 5

M. Michelsonienė palaidota į bendrovėje Bostone ir žada Operuotas A Puslcepalaitis Šį ŠEŠTADlENį, LAPKRIČIO 8 d. 7 rak vak. visi susiti

Vietines žinios
naują koncertų

Forest Hills kapinėse

Margareta Michelsonienė
spalio 31 d. palaidota Forest
Hills kapinėse. Fr. ZaletsJ
kieriės laidojimo įstaigoje
ir kapinėse atsisveikinimo
žodį tarė J. Sonda. Laidotu
vėse dalyvavo nemažas bū
rys bostoniečių lietuvių.

Baltų draugija tikisi nuo
širdžios tautiečių paramos
šiame kultūriniame darbe,
todėl visų gausus atsilanky
mas labai laukiamas.
L. Gineitis baigė
Iki šiol išvaryta gili darbo
vaga rodo, ką mes galime j
universitetą
atlikti apjungdami savas pa-!
stangas, šiandien, kada dau- Į Leonardas P. Gineitis iš
guma organizacijų pradeda! Dorchesteno baigė Western.
merdėti. Baltų Draugija ruo-,
> kolegiją i

Keturioliktasis Baltų kon
certų sezonas prasidės atei
nant} penktadieni, lapkričio
7 d. 8 vai. 30 min. Jordan
Hali salėje. Jo programą at
liks jau pasižymėjęs Phoenix Woodwind kvintetas,
kuriam vadovauja latvis
šiasi išplėsti savo pastangų1 Spnngfielde, gaudamas bizAndrejs Jansons.
lauka, Įjungdama bendras ™ administracijos bakaAntras koncertas bus ki baltų dailės parodas ir ap. ’ lauro diplomą. Jis pasizyme■ jo
tų metų kovo 13 d., kurio jurgdama jaunimą.
1 ne tik moksle, bet ir sporte.
Jis priklauso A. K. Psi
programą atliks estų tenoras
I profesinei draugijai, gavo
Vyt. Izbickas
Heinz Riivald. Tai jau ant
Į Carl R. Hellstrom stipendi
rasis jo pasirodymas Baltų
ją, sėkmingai žaidė kolegi
Serga A. Andriulionis
koncertuose.
jos krepšinio komandoj ir
Pastaruoju metu susirgo todėl dvejus metus gavo sti
Trečiojo koncerto, kuris
Antanas pendiją.
d.,., progra visuomenininkas
bus balandžio 24 u

mą atliks mūsų žymi pianis-j Andriulionis. Jis guK namieg '

.

1

tė Julija Rajauskaitė-šiušie-I Linkime greičiau pasveikŠiuo mfetu jis dirba Stone
Bė.
ti ir vėl grįžti mūsų tarpan. & Webster Engeneering

toliau studijuoti.
L. P. Gineitis priklauso ir Į
lietuvių skautų organizaci- •
jai. Jo sesuo Aldona Illinois,
universitete Chicagoje jau,
antrus metus studijuoja vo-'
kiečių kalbą ir literatūrą. į
Jaunasis akademikas yra:
bostoni&kių nekilnojamojoj
turto pirkimo - pardavimo':
tarpininko Henriko Ginei-,
čio ir žymios Bostono dra
mos sambūrio narės Marijos'
Gineitienės sūnus.
X
SLA 43 kp. susirinkimas ;
Į

Mėnesinis
susirinkimas;
bus trečiadieni, lapkričio 12 i
d. 7:30 vai. vak. So. Bosto- ;
no Lietuvių Piliečių Dr-jos
patalpose.
Aš turiu iš anksto atsiųs
tus dividendo čekius, Kaikuriems juos esu Įteikęs praei
tame susirinkime? Kurie jų
negavote, gausite, atęję Į šį!
susirinkimą.
j
Juozas Lekys,

sekretorius

Praeitą savaitę mūsų bend
radarbiui Albertui Puskepalaičiui Camey ligoninėje pa
daryta operacija. Šiomis die- •
nomis jis grįžta nomo baigti
sveikti. Linkime greičiau vėl
sustiprėti.

kime PUOTOJ lituanistinei mokyklai paremti, kuri ren

giama So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos salėje! Tenai

turėsime progos ne tik maloniai praleisti laiką, bet ir savo
pramogai išleistu doleriu paremti svarbų lietuvybės gai

vinimo ir išlaikymo darbą.

Aukojo dr. P. Grigaičio

vi valdy bės rūmuose Kalėdų' —guids — uniformas.
metu Skaučių Židiniui -bus
SLA 359 kuopa — $5.
Iki šiol per mane aukojo:' pavesta papuošti lietuvišką; šių metų Židinio vadovy
j bę sudaro pirm. Lena Kalpa $5 — A. Alekna, J. i eglaitę.
Tam tikslui, pradedant! vaitienė (tel. 436-3085). pa
Vinciūnas, S. Janeliūnas. A.
lapkričio
8 d., židinietės tu-j vaduotoja Laima Kiliulienė
Namaksv, Ed. Brazaitis;
po $1 — L. Paulauskas,, rėš Kalėdų šiaudinukų semi (tel. 282-8797).
A. Valeika ir A. Čaplikas, j narą, kuri praves specialiai
Nepamirškite,
Jei kas dar norėtų tam iš Chicagos atkviesta specia
listė
instruktorė
Vaitaitienė.
kad šį sekmadienį, lapkri
tikslui paaukoti, prašomi
kreiptis Į mane arba i J. Kursai vyks skautų būkle. čio 9 d. 6 vai. vak. John
Pašaliniai — ne skautai—
Sondą Keleivyje.
suinteresuoti
šiuo seminaru, Hancock salėje Įvyksta tau
P. Brazaitis
prašomi paskambinti valdy tinių šokių sambūrio "Gran
dinėlės“ spektaklis, kurio
Bostono židinietės perima bos narėms.
paminklui

City Hali

Židinio narė Gražina Da-'

Valdybos pastangomis jau
yra gautas žodinis sutiki
mas, kad Bostono miesto sa-

nasienė yra

suprojektavusi

ir pasiuvusi Bostono miesto
savivaldybes rūmų vadovėm

pelnas skiriamas jaunimo
stovyklai "Neringai“ įreng
ti. Šis Clevelando sambūris
yra vienas geriausių Ameri
koje, tad verta jį pamatyti.

:s£32
Telefoną*: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Paiakarnio
Pt
«K>
‘ D1NIS
METRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 6 vai. vak
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADWAY
ofa****a**************************o

Išrašykite
KELEIVI
savo draugam

Trans-Atlantic Travel Service

South Boston Savings Bank
i!

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Tiesiai iš Worcesterie shm
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomi
(RUDOKIUTt)
plotus! Siuntiniai sudaromi ii
OPTOMETRIST*
vietinės gamybos medžiagą, ap
Valandos:
avo, maisto ir pramonės gami
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
nių. Turime vietoje įvairią via.
445 BROADWAY
tinės gamybos ir importuotą
SOUTH BOSTON, MASS.
prekių iš kitą kraštų visai te
**M****M*M**MO*W*MI*M**M*** momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia
Ketvirtis < Co.
sumokėsite pinigus, o giminės,
ten vietoje galės pasirinkti ui
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame pi
ladkrodto tam tikras Įstaigas atsikviesti
J gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui
37* W. BROADVVAY
Patarnavimas atliekamas grei
SOUTH BOSTON
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsiti
TU AN 8-4849
kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski
******0000000—000—000—^—*

460 VVest Broadvray, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

TEL. AN 8-2124

Dr.Amdia E. Rodd

Ę

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

už visus indelius
moka

DALGIAUSIA PATYRUSĮ LIETUVIŠKA TURIZMO

{STAIGA

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

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

Nuo Įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčią.
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorią
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
yirš *173,000,000

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

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

r
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais

Tai veltui

S—1
8—1J

390 W. Bn»dway

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Parduodamo tiktai vaistas, išpildoma gydytojų rs

Visų skyrių vedėja AMoni

teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Į——ooo——ooooooooooooooooo***o»****************************

M reik vaistų — eikit Į lietuvišką raistiaą.
8av. Emalinei L. Rusengard, B. S„ Reg. Pharm.
182 a

W.

Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6C20

Nuo 9 ruL ryto fld 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir uskm

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

□
□
□
□

So. Boston, Mass. 02127

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

268 - 4662;

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

FORTŪNA FUELCo.
487 Washington Street
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimu

GE 61204

COSMOS PARCELS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

VVORCESTER, MASS.

kuriam vadovavo velionis
J. Vaičaitis, veikia ir toliau

TeL SW 8-2868

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

yra vienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia H BOSTONO J LIETUVĄ
siuntinius tiesiog io VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi. ir Intus Rusijos
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnaaPristatynms greitas ir
jsuna greitai ir sąžiningai.
garanteetae
Siuntiniai nueina graikai ir
tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir viešinus
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

labai žemomis kainomis.
Vedėja B. Sviklieoė

8 vaL ryto ilri 2 vaL p.p.
331 W. Broadvray

Se. Boston, Mase. 02127
TeL 2684066

Fusl Chief
ezemuMra

Knyga yra gerimiM insgsn dingu

