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Sumažintos Amerikos Balso
programos Pabaltijo kraštams
Jau kelis kartus mažino tas programas. Dabar dar
kartą sumažino. Reikia visiems tuo susirūpinti.

Second-dass poatage

paid at Boston, Massachusetts

Atskiro numerio kaina 12 centų

Ar JAV irS«TietqS-ga sratus
pažaboti gUtiaę ?
Abiem
tartis. Derybų nuotaika

gresiantis pavojus verčia
gera, bet rezultatų dar

Žmonija visada troško tai- yra gera, bet rezultatų dar
koa
ir, lyg'pasityčibjimui iš negalima numatyti. Viena
sauly bei ką veikia ir mąsto
to idealo, visada kariavo.. tik aišku, kad berieta! bua
užsienio lietuviai. O tai ir
Apie "amžinąją taiką“ gar labai kieti, nes jų spauda
yra, ko Maskva pageidauja.
siai buvo kalbama prieš Pir jau dabar puola JAV, lai
Amerikos Lietuvių Tary
mąjį pasaulinį karą. dar kydama jas atsakingas dėl
ba dėjo pastangų, kad Ame
garsiau apie nusiginklavimą atominio ginklavimosi lenk
rikos Balso lietuviškas žodis
kalbėta Tautų Sąjungoje tynių. pasireiškiančių naujų
nebūtų trumpinamas. Rei
prieš Antrąjį pasaulinį karą, ginklų bandymais ir prieškėtų ir visiems lietuviams
o visa tai baigėsi milžinišku raketinių raketų statyba.
bombarduoti laiškais US
Bet kol dar JAV atstovas
kraujo praliejimu. Taigi, kai
Information Agency, 1776 Tai viena ii salių, kuriose vyksta JAV ir Sovietų Sąjungos atominių ginklų lenktynių apribojime apie taiką ir nusikinklavimą Gerard C. Smith ir Sovietų
Pennsylvania Avė., N.W. konferencija. Tai patalpa suomių valstybiniuose romuose. Darbo posėdžiai vyksta pakaitom Sovie kalbama vėl šiandien, kyla Sąjungos įgaliotinis Vladi
Washington. D.C., prašant tų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstybių am hasadose.
nkyje
beveik pagrįsta baimė, kad mir S. Semenov V
atstatyti Amerikos Balso se
visos tos pastangos taip pat laisto sampaną, — pasauly
nąją padėtį, jeigu jau nega
gali baigtis lavonų kalnų vir dar visuotiniai nesilieja ne
lima tos programos dar pa
šūnėje, kaip būdavo ligi šiol. kaltų žmonių kraujas. O kol
ilginti.
Apollo 12 laimingai Susitarė grąžinti
Atsistatydino
Bet vis dėlto su atsargia kas telieka tik palaukti, ar
viltimi žmonija šiandien jiems pavyks tą grėsmingą
nusileido okeane
Okinaicą japonams Henry Lodge
vėl žvelgia į JAV ir Sovietų atominę giltinę sutramdyti.
tuvo pianistas
Prez. Niiconas ir Japoni-i JAV taikos delegacijos Sąjungos atominio ginklavi
Apollo 12 astronaudai,
antrą kartą aplankę mėnulį, jos ministras pirmininkas į vadovas Paryžiuje Henry mosi apribojimo derybas,
A. Mrozinskas
Šato susitarė dėl Okinawos Cabot Lodge, nusivylęs de- kurios dabar vyksta Helsin
atlikę tenai įvarius moksli salos grąžinimo (Japonijai. į rybų eiga, atsisakė iš savo kyje. Suomijos sostinėje.
Lapkričio 21 d. rytą prie
Sakoma, o gal šį kartą ir
Aušros Vartų parapijos baž nius uždavinius, prisirinkę Ji bus grąžinta 1972 metais, pareigų. Jį pasekė ir jo panyčios New Yorke sunkveži mėnulio uolienų ir dulkių, Dabar joje yra didžiulė JAV vaduotojas Walsh. Kol bus pavyks abiem atominio
mis mirtinai suvažinėjo pia po 10 dienų 4 valandų ir 13 karini stovykla. JAV iš sa- paskirtas ldtas vadovas, de- ginklo milžinam pažaboti
los išveš atominius ginglus, legacijai vadovaus Philip giltinę, kuri lygiai jiem ir vi
nistą Aleksa Mrozinską, ku
minučių
laimingai
nutūpė
bet stovykla pasiliks, o rim Habid.
sam likusiam pasauliui gre
ris minėtoj bažnyčioj vargo
Iš
šalies
žiūrinčiam
jau
tam
pavojui
esant,
galės
iš
sia visišku kultūros, civiliza
Pacifico vandenyne ir buvo
nininkavo.
jos ir tuos ginklus vėl pa seniai buvo aišku, kad tos cijos ir gyvybės sunaikini
Velionis gimęs Šiauliuo paimti su visu tuo mėnuliniu naudoti. dėl to iš anksto su derybos bus be vaisių, kol mu.
se 1914 m. rugpiūčio 7 d.. "lobiu“ į lėktuvnešį.
Vietnamo komunistai tikė
Japonija susitarus.
JAV į tas derybas leidosi
Iš jaunų dienų rodė didelį
Japonija sutiko sustiprin sis, kad visokios demonstra atsargiai, iš anksto nesiūlypianisto talentą. Jis muzikos
Tai antras nuostabus JAV ti savo gynybines pajėgas ir cijos JAV-se privers Wa- damos jokių nuolaidų, nes
mokėsi Šiaulių muzikos mo žmonių ir technikos laimėji daugiau prisidėti prie Azi shingtoną nusileisti komu sovietai taip pat nieko nepa
kykloje ir Kauno konserva
jos ekonominės gerovės kė nistams.
žadėjo. Pradžioje sutarta
Taigi, Pabaltijo žmonės
torijoje, kurią baigė 1940 m. mas. Tą kelionę stebėjo vi limo. Ji taip pat pažadėjo
tik pasikeisti idėjomis, pa
bus mažiau informuojami,
Vėliau tobulinosi Muenche sas pasaulis, reikšdamas sušvelninti suvaržymus įvai
kalbėti apie tokių derybų
no (Vokietijoj) konservato tiem herojam ir jų žygiam rioms JAV prekėms.
Mokslininkai išskyrė procedūrą ir pažiūrėti, kas Barąs DMŽ. Britanijos premje.
rijoje. Atvykęs į JAV, New
iš to išeis.
ras Anthony Eden, dabar
didelę pagarbą.
Yorke įsteigė pianino studi
Tuo tarpu abiejų derybi Avon, baro atrykąs |
grynus
genus
ją, akomponavo koncertuo
ninkų stiprybė nors ir ne kliniką Bostone saro si
J šį žygį juos buvo išlydė Kalbos dėl JAV bių
se, suorganizavo ir vadova
Harvardo u-to mokslinin vienoda, bet jie lygiai viens patikrinti.
vo geram kvartetui. Yra pa jęs patsai prez. Nixonas, o karių žiaurumų
kai dr. J. R. Beckwith, dr. kitam pavojingi. Sovietai
be
to,
dar
ir
pora
žaibų,
ku

rašęs dainų oktetam, kvar
J. Shapiro ir J. Eron išskyrė bene penkeriais metais anks
rie nušvietė padangę astro
tetams ir chorams.
Pastaruoju laiku yra daug iš organizmo grynus genus, čiau pradėjo gamintis prieskalbama ir rašoma apie a- kurie reguliuoja žmogaus raketines raketas, kurias aDar neseniai mirė jo žmo nautams kylant.
merikiečių karių dalinio su fizines ir psichines ypatybes, merikiečiai tik dabar užpla
na, ir velionis dabar paliko
Sovietai tuo tarpu dar nė naikintą visą komunistų jo charakterį, gabumus ir navo. Bet sovietai jų turi
liūdinčius du sūnus
vieną kartą mėnuly nebuvo rankose buvusį kaimą kur e- net paveldimas ligas. Iki šiol dar nepakankamai, kad ga
, IB * i J išlipę, nors tuos erdvių tyri są nužudyta keli šimtai civi grynų genų iš organizmo ne lėtų .jaustis saugūs nuo ame
linių žmonių. Tai įvykę per buvo pavykę gauti. Sakoma, rikiečių daugiagalvių atomi
"A > Tj >
mus buvo pradėję ankščiau
Sunkiai serga dau.
nai pavasari. Dėl to ypač kad šis atradimas turės di nių raketų, kurios jau išban
už amerikiečius.
garsiai šaukia komunistai, džiulės reikšmės ateities dytos. ir kiekviena atominė
A. Galdikas
tik keista, kad jie iki šiol ty žmonijai.
galva gali būti nuvairuoja
lėjo,
nors
turėjo
apie
tai
ži

Jau ilgokai serga įžymu
ma tiksliai į betkurį sovietų
Japonijos premjeras Eissku Sa
Nuteisė latvių
noti. jei toks įvykis buvo.
sis
senosios
kartos
mūsų
dai

miestą. Be to, kitų atominių
lo, baris Šiomis dienomis buvo
Tą įvykį dabar tyrinėja ir
lininkas
Adomas
Galdikas.
Lapkričio 18 d. Hyannis ginklų arsenalai abiejų prie
atvykfs į Wasbingtoną tartis
socialistų vadą
karinė vadovybė, o juo do
Dabar
jis
guli
New
York
InPort, Mass., mirė nulionie- šininkų yra tiek pripildyti,
Okinawos salos grąžinimo ir ki
misi
ir
kongresmanai.
Gi
P.
firmary ligoninėje.
kad tų ginklų užtektų ir jau
Praeitame numery rašėm,
tais reikalais.
Vietnamo vyriausybė pa
žuvusiems dar tris kartus
Dail. A. Galdikas yra gi kad Latvijoje teisiamas bu skelbė, kad tos kalbos be j tonų ir prezidento tėvas.
papildomai užmušti. Gi toli
vęs nepriklausomos Latvijos pagrindo ir kad tie civiliniai Į
męs 1893 metais.
mesnės
lenktynės prigamins
socialdemokratų vadas Fri žmonės žuvę aplamai dėl te
tų ginklų dar daugiau, kai
eis Menders, 84 m. amžiaus. nai vykusių karo veiksmų,
nuos abiem bilionus dolerių
Dabar žinoma, kad jis prie bet nebuvę specialiai nužu Vagys dirba net
Kanados Lietuvių
ir griaus ekonominį gyveni
uždarų durų nuteistas 5 me dyti. Tiesa gal paaiškės po
mą. Taigi visi tie apskaičia
sunkiųjų darbų stovyk tyrinėjimu.
Vatikane
Dienos Londone, Ont. tus
vimai ir suvedė JAV ir so
los. Tokio amžiaus žmogui
I Vagys įsibrovė į Šv. Petro vietų atstovus prie vieno de
Kanados Lietuvių Dienos tai yra tas pat, kaip mirties
bazilikos (Vatikane) dova rybų stalo.
kitais metais bus Londone. bausmė.
Reikia dar pažymėti, kad
nų krautuvę ir išsinešė apie
Ontario, Padėkos dienos sa
Italijoje
buvo
generalinis
sovietus
paskatino derėtis
$9,000
vertės
įvairių
dalykų.
Lapkričio 18 d. Pabaltijo
vaitgaly. Joms rengti komi
streikas,
kuriame
dalyvavo
Vokiečių spaudoj buvo dar ir įtemti santykiai su
tetui vadovaus A. Eimantas,' jaunimas prie Jungtinių
per
10
milionų
žmonių.
To
žinia,
kad brangių paveiks- Kinija bei laisvės sąjūdžiai Viršuje praeitą savaitą mirąs
36 m. amžiaus, baigęs Lon- Tautų ir Sovietų S-gos misi
; dono universitetą. Londono, jos surengė demonstraciją. streiko dalyviai reikalavo; lų pavogta ir iš popiežiaus Rytų Europoje ir pačioje So-, J<*«ph Kennedy 1967 metais,
Ont., lietuvių kolonija tesu Demdnstrantaai protestavo statyti daugiau pigių butų, l gyvenamų kambarių, bet vietų Sąjungoje, nes tokioj k®da Ji ištiks paralyžius. Apngieklą
daro 75 šeimos, bet ji neat prieš Pabaltijo okupaciją. nes neturtingi žmonės notų- į Vatikanas tai užginčijo. įta padėty norima užsitikrinti fioje — jis su savo
Jotum, tada išrinktu JAV
konferencijos HeMnky Sovietą sisakė imtis tokio didelio Menderso nuteisimą ir rei ri kur gyemti. Streikas bu- j lų laikraščiai vis dėlto ir to vakarinių sienų saugumas.
Derybų nuotaika, kaip a- dentn, stebi 1961 m. sausis 2$
darbo — suruošti Kanados kalavo, kad Jungtinės Tau ro lydimas riaušių ir aukų. j liau tvirtina, kad šis tas bu
l
merikiečių
spaudoj rašoma, ’ $• inauguracijos paradą.
kan Vkuttnirss
tos įsikištų į šį reikalą.
lietuvių šventę.
•Mooss*e**MeMMMnMoew*sssseew vo pavogta.

Buvo metas, kada Ameri
kos Balsas iš Washingtono
kasdien lietuviškai skambė
jo po pusvalandj ir dar buvo
pakartojamas iŠ magnetofo
no juostų ir iš Muencheno
radijo stoties trumpomis ir
vidutinėmis^ bangomis. Vė-!
liau Muenčhene nutraukus
transliacijas. Washingtonas
kurį laiką davė dvi progra
mas vakarais po pusvalandį
ir rytais po 15 minučių. Po
kurio laiko rytinės progra
mos buvo panaikintos, ir pa
siliko Lietuvoje girdimos tik
6:30 ir 8 vai. programos,
skirtos lietuviams klausyto
jams. Ir, štai, šiomis dieno
mis ta programa dar suma
žinta. Paliko Lietuvoje gir
dimoji tik 6:30 vai., o antro
sios vietoje bus pakartota
pirmoji. Vadinasi, laikas pa
liktas tas pats. — viena va
landa, — bet programos tu
rinys sutrumpintas pusiau,
nes antrąjį pusvalandį bus
perduodama visa tai, kas ir
pirmam pusvalandy buvo
jau transliuota. Tuo būdu
Lietuvoje ir kitose Pabalti
jo valstybėse klausantieji Amerikos Balso girdės tik pu
sę tų žinių, kurias iki šiol
girdėjo.

kas dedasi laisvajame pa
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Bet mes čia norime ne apie M. Sleževičiaus nuopel- tūkstančių grįžo tik mažytė ta, bet yra perdaug diktato- ta siela ir kūnas jau buvo ne
nūs kalbėti, o prisiminti porą faktų, kaip dešinysis frontas dalis, dauguma jų taip ver- riška, kad galėtų piliečiams tie, kurie «buvo 1795 metais,
į jį seniau žiūrėjo.
/
*
gijoj paliegusių, kad grįžo kaiką leisti, ir yra persilpna, kada senorįi Lietuvos-Lenki
i.
tik numirti
kad begalėtų viską užginti. jos Ržečpospolita žlugo.
Prieš pirmąjį pasaulinį karą M. Sleževičius gyveno
_.
.’ .
* * ♦
Dėl to ta valdžia vis labiau
Vilniuje, versdamasis advokatūra ir uoMai neikdamas
Tiems, kūne norj susipaLenkų valdžios išleistas
žfeti su tautų naikinim u (jis trūnija ir žengia į sunykimą.
jvairiose Vilniaus lietuvių draugijose. TęAą
„Šis
prancūzų
laikraštis
veikalas, sako. siekiąs kaip
„ge
lietuvių demokratinės šviesuomenės edėetJOifto vienas rašo svetimženkliuose
_
__
t
nuo
savęs
paaiškina,
kad
Atik pavaizduoti valstybės at
nocidu“), J.G. pataria pa
iš judriausių ir žymiausių asmenų. Anuomet vadinamiems! skaitai ViTniujeTcomunistų makikas, būdamas 31 metų, siradimą, uuiją su Lietuva,
klerikalams jis buvo baisus žmogus. Apie jį nebūtų daly- išleist,
•*’ - - dokumentų
-------- huvnrinktoji
išmestasis
buvoKiievo
išmestas
uni-iš Kijevo uni tos unijinės valstybės suklu
kų prikalbėdavo, lai girdėdavo ir jauni moksleiviai atei- „Masinės žudynės Lietuvo versiteto ir ištremtas į Sibi pimą. tefet* tautos' išlikimą,
tininkai, kurie M. Sleževičiaus gyvo net nebuvo matę. Jų je“ Ten esą surašyta gryna rą, o dabar netoli Maskvos nors ji netekjo nepriklauso
ravėja pomidorus, diena iš mybės ir buyo suskaldyta.
vaizduotėje M. Sleževičius visai nepanašus į žmogų. Tai teisybė.
dienos laukdamas, kad vėl
liudija kad ir šitoks faktas. Kartą viena ateitininkė, atsi Komunistų „dokumentus“
Penki lenkų istorikai dau
ateis jo suimti.
giur
pakalba apie lietuvius
tiktinai pamačiusi M. Sleževičių, savo draugei sušuko:! ir jų sudarymo būdą mes ge
„Almariko nuomone, ka
„Žiūrėk, žiūrėk, jis panašus į žmogų!“ Matyt, ta lietuvaitė rai žinome, taigi atitinkamai ras tarp Sovjetų ir Kinijos ir Lietuvą, iškeldami ir len
apie Sleževičių buvo tiek blogo prisiklaushtti, kad jis jai svertame ir jų istorinę vertę. yra neišvengiamas ir įvyks kų nacionalistinės dvasios
nenaudingumą lietuviams ir
turėjo atrodyti su velnio ragais ir uodega...
J.G. gali rasti NKVD archy tarp 1975 ir 1980 metų“.
kitoms senosios Didžiosios
vuose begales „prisipažini-į
Antrojo pasaulinio karo metu M. Sleževičius buvo mų“, liudininkų parodymų
Lietuvos Kunigaikštijos tau
BLOGI REIKALAI
toms — gudams bei ukrai
pasitraukęs į Rusiją ir dirbo generalinio įgaliotinio parei ir sovietinių teismų sprendiDETROITE
niečiams. Pavyzdžiui. 1863
gose Nukentėjusiems dėl karo šelpti komitete, kuliam va mų, pagal kuriuos jie pakišo
metų sukilime prieš didrudovavo Dūmos atstovas M. Yčas. Rusijos sostinėje Peter po velėna net žymiausius
Uolus
Detroito
Naujienų
burge veikė toks pat komitetas, kuris rūpinosi tik to mies pačių komunistų vadus, ku-| bendradaSte Alfon^ Na- sius dalyvavo ir Lietuviai, bet
to pabėgėlių šelpimu. Jam vadovavo kun. Juozas Laukai riuos dabar partija kelia iš kas lapkričio 13 d. laidoje sukilėlių lenkiškoji vadovy
Mykolas Sleževičius. gi»<s 1182 M. vasario 22 <L Vi*
nors turėjo du sparnu
tis (1873-1952). Vokiečiams užėmus visą Lietuvą ir Rygą. numirusių ir reabilituoja. d.’.Ms’ K^lahinkXe^| bė,
MUs valsčiuje, atiręs 1939 a. bpkr$«.Ų <LKaiMĮ«
(Hberališkranj ^sudonąMr
ypač daug pabėgėlių atvyko į Peterburgą. Komketo dar Kas žino. gal tokiais „doku
> »T * į .
H
atzaeareiviska „baltą
balta“),
). bet
bas išsiplėtė. Kadangi komiteto nariai tegalėjo komitete mentais“ savo laiku ir patį Detroite. Išgyręs pianistės atžagareivišką
m:
abu
sparnai
vienu
halsu
ne
dirbti tik nuo savo tiesioginių pareigų atliekamu laiku, to J.G. būtų duobėje užkloję' skambinimą, A. Nakas rašo:
norėjo
lietuviąmrir-gudams
dėl buvo reikalingas geras reikalų vedėjas. Juo buvo pa už perdažną kailio mainy-! „Viskas būtų buvę gerai,
duoti teisės patiems apspręs
kviestas M. Sleževičius.
mą... Žinoma, jo laimė ir da jei būtų atėję bent dvigubai
ti savo politinę ateitį. Len
bar komunistam nauda, kad daugiau publikos... Beveik
Gavus
kvietimą.
M.
Sleževičiui
parūpo
gauti
tikslių
Lapkričio 11 d. sukako 30 metų, kai Kaune mirė
jis šioje pusėje Atlanto išli- visa publika man buvo pa kai pasielgė tikraf „slaviš
įžymus Lietuvos valstybJįiinkas, valstiečių liaudininkų informacijų apie darbo sąlygas iš savo artimesnių draugų. po kelnes pasiraitęs.
• žįstama pagal pavardes ir kai“, nes juk ir didrusiuose
Tuo
reikalu
jis
susirašė
su
savo
idėjos
draugu,
tada
stu

vardus, o kurių anksčiau ne niekad neatsirado srovių,
vadas adv. Mykolas Sleževičius. Lapkričio 16 d. Chicagoj
objektyvi
ateities
istorija;
linkusių pripažinti Lietuvai
buvo iškilmingai paminėta ta sukaktis. Ta proga šiltai ve dentu, Antanu Sugintu (vėliau Kauno advokatas, seimo nušvies visų kaltes ir nuopel pažinau, tai pasistengiau
autonomiją, o ka jau bekal
lionį prisiminė net vienuolių leidžiami Draugas ir Darbi narys, dabar gyvena Chicagoje). kuris buvo komiteto raš- nus, o mes dar palauksime, čia susipažinti. Visi, iki vie
bėti apie nepriklausomybę!
yra
mano
tinės vedėjas.
—
daugiau JG papasakos- nam,•j- surašyti *į “
“ “i
ninkas.
* * *
Vieną
1915
metų
rudens
rytą
kun.
J.
laukaitis
pasisavo
numylėto
Stalino
šio-j
£
7
vaiku
^i.ytonas
Keleivio skaitytojams M. Sleževičiaus vardas yra ge
Todėl ir „lietuviui“ Pil
rai žinomas. Jie žino, kad tuo metu. kada Lietuvai grėsė kvietė A. Sugini, j savo kabinetą ir, jam rodydamas at-, vet grązmti.
| visuo *enininkas
at.
sudskiui nepavyko atkurti
ir dėl to kaikurie didieji „patriotai“ iš- plėštą laišką, pradėjo bartis, kad jis. Sugintas, komitete J
mirtinas
.
„ pavojus
,
■ eity spaudoje paskelbti visų senosios lenkų-lietuvių-gusigandę pabėg • ; užsienį. Sleževičius pašaukė lietuvius . dirbąs ardomąjį darbą ir todėl tuoj atleidžiamas. Gavęs ( KALBA, KĄ PATS NETIKI j dalyvių pavardes, ir tas pa dų-ukrainiečių Ržečpospolistoti „drąsiai į
ą, visi kaip vienas, už tėvynę“. Tuoj
laišką, A. Sugintas patyrė, kad Ui buvo M. Sleževičiaus!
i tarimas man ,labai
~v—' —
~
patiko,
tos valstybės, res jo svajo
pradėj. plaukti šimtai savanorių, kurie ir apgynė Lietuvą laiškas.
į . "uv^s. Maskvos susovie- i GreiUi gal jau iki to ir pri nės turėjo nusileisti nacio
nuo iš visų saliu puolančių priešų.
•
a
įtintos Lietuvos preziden- eisime.“
nalisto Dmowskio ir kitų
1
A. Sugintas buvo atleistas. M. Sleževičiui nebuvo no- tas, dabar Sovietų Sąjungos
: ro eiti dirbti kun. Laukaičio vadovaujamam komitete. Dėl Tautybių Tarybos pirminin^a^cas baigia klausi srovių poveikiui. Po Pirmo
jo pasaulinio karo susikūru
: to įvykio Peterburgo lietuvių kolonijoj, ypaę moksleivių kas Justas Paleckis atsiuntė.
labai knieti na- tarpe, kilo didelis triukšmas. Buvusiam Lietuvos užkampio Vilnies redaktoriui V. And-i klausti, kiek Detroite yra į si naujo kūno lenkų valstybė
buvo ne lietuvius ir kitas
i klebonui anuomet svetimų laiškų skaitymas, gal .buvo pa-; tiuliui trumpą laiskeų is In- kultūringus pretenduojan- tautas jungiantis, bet jas
: prastas dalykas, bet kitaip j tai žiūrėjo to mojo j«mu<,
čių lietuvių?“
slegiantis lenkų nacionalis
, menė. Ji tuo nepaprastai pasipiktino o jau ypač įniršo.,
įonferencij^e
Atsakymo jis neduoda, tinės sielos kūrinys.
* ♦ •
I kai kun. J. Laukaitis atsisakė garbes teismo į kuq ji A. analy ka]ba savo pasakytos bet mes už jį galime neabe
jodami atsakyti, kad — be
Sugintas per savo įgaliotinį inž. V. Bielski iškvietė.
kalbos tekstą.
Prof. Rhode taip pat gana
veik visi ten gyvenantieji!
šaltai
vertina Jogailos krau
Skabyti svetimus laiškus, atsisakyti garbės teismo
j paieckis toje konferenTokios žinios iš mūsų gy
! tegalįs tik negarbingas žmogus, — manė ano meto jau- cijoje vadovavo Sovietų Są- venimo nelinksmina. Jos jo valdovu amžius lenkų is
nuomenė. O kadangi negarbingas žmogus vadovauja ko- jungos delegacijai.
verčia susimąstyti ir ieškoti torijoje. Jis kruopščiai nu
(mitetui, tai negalima su juo turėti jokių santykių, negali i Vilnis tą kalbą išspausdi- atsakymo į klausimą: Negi šviečia kaizerinės Vokieti
juo mūsų kišenės pilnesnės, jos (vpač Bismarko) sieki
ma imti net jo dalijamų pašalpų.
! no lapkričio 14 d. laidoje.
tuo mūsų širdys tuštesnės? mus iš Poznanės ir Silezijos
•
Šiandien visa tai kaikam gali atrodyti persūdyta, bet
J-Paleckis. aiškiu, turėjo
lenku padaryti vokiečius ne
į tada tai buvo atviras jautrių jaunuolių širdžių balsas.
? ta1’. a, j°. Maskvos
katalikus. To paties kaizeri
SPAUDĄ
BEVARTANT
nė Vokietija siekė ir Mažo
j Anuomet Peterburgo Lietuvių Studentų Draugija kūn. J.
U.Y° J83. ę n. -aRV).. *
,, , ...,
..
, - .
- . , .
. i
joje Lietuvoje, nutautinda
Laukaiti be ceremomjų pasmerkė ir nemaža studentų at- ko tikriJausiai
į netikįJjo
Antrašte „Duobėtas Len ma lietuvius. Tik gaila, kad
1 sisakė jo pašalpų ir naudojosi Žiburėlio stipendijomis, jr netiki. Svarbiausia __ a- kijos keliaš nepriklausamy| kurias vėliau reikėjo grąžinti.
i; ; ;
į pie Sovietų Sąjungos nepa- bėn“ Londono Times litera čia daugiau laimėjo, megu
veikdama prieš lenkus, kmje
Šiandien, greičiausia, tokių aštrių rėakėijų nei iš vie- prastą taikingumą... O iš tie- tūros priedas apžvelgia tris geriau atsilaikė. IVofesorius
nos, nei iš kitos pusės nebūtų. Keičiasi laikai, keičiasi ir
ta J° taikingoji Sovie- naujus lenkų istorijos veika Schrammas savo trumpoje
, tija šiandien ir yra bene pa lus, kurių vienas ąnglų, o du apžvalgoje ame lenkus Eu
žmonės ir jų tarpusavio santykiai.
grindinė karų ir neramumų vokiečių kalba. Anglų kal ropoje pabrėžia ją atkaklu
kurstytoja ir kraujo pralie ba yra vertimas penkių žy mą ir tautinį atsparumą ir
jėja pasauly. Juk tik prisi mių lenkų istorikų History ragina vokiečius imtis šio
minkime kelis kartus sukel of Poland (783 psl., $25). pavyzdžio, kain reikia laiky
tą įtampą dėl Berlyno, kurią angliškai skaitančiai tis tautos skaldymo metu.
visuomenei parūpino dabar
• • •
Vengrijos sukilimo malšini tinė Lenkijos valdžia ir iš
STALINO IR JO SĖBRŲ Joe“, tai kaip jį dabar pa mą, Čekoslovakijos okupaci
Kadangi Lietuvos unija
versi „Bad Young Joe“? ją, Vietnamo komunistų ag spausdino Varšuvoje. Kitus
ADVOKATAS
Stalinas buvo JAV sąjungi resijos rėmimą, prie to dar du veikalus parašė ir išleido su Lenkija nemaloni didin
JAV ICktavaeMs Haravt, kuris paėmė f Pacifką nasileininkas kovoje prieš Hitlerį, Kubon vežtas atomines ra vokiečiai saviems informa siu istorikams dėl fakto, kad
Neseniai priminėme, kad
: Lietuvos-Lenkijos valstvbėn,
ėmtiua Apoda 12 aatrauaatas. Uktsvnešis yra 894
tad rėk nerėkęs, o Stalino ketas, kone sukėlusias pa ciniams tikslams.
J.G.
raidėmis
prisidengęs
Didžiosios Lietuvos Kuni
• • •
ilgio ir 15 aakttę aafeUia.
saulini karą. — ir turėsime
„psichologas“ (nors galėjo nepadaryti JAV priešu.“
gaikštijos sumanumu, pate
Geriausias, sakoma, esąs ko daug gudu ir ukrainiečių
jis ir visą pavardę pasirašy
J.G. teigimu, Kremliaus jau pakankamai aiškų tos jo
ti, nes ji tik 5 raidžių) Vie komunistai nesiekią tautų „taikingosios tėvynės“ tikrų kruopštus prof. Gottholdo sričių, tai lenku istorikai yra
nybėje teisino visus Stalino naikinimo. Kas čia esą tokio, užmačių nuovaką. Bet Pa- Rhodes veikalas Geschichte oriversti Jogailos valdovų
ir aplamai komunistų žiau kad Pavolgio ir Krymo toto- leckis per tiek tarnavimo Polens (543 psl., $7.50). Ki „aukso“ amžių mažiau auk
metu išmoko sir-----meluoti,
ir tas yra prof. Schrammo Po- sinti. Jie pramato tik grynai
"
rumus Lietuvoje. Paskuti riai (kitų tautų jis nemini, —
melavi- len in der Geschichte Euro- lenkų gyvenuRos valstybės
niame Vienybės numery spa nors jas žino) bttvo iškelti į nerausti, ir darr tuo me
pas. Jis trumpas — tik 21 ateitį, siekiančios suvirškin
lio 24 d. jis tą velnio advo Aziją. 0 ir Lietuvoje ne tiek mo menu kitiems girtis.
puslapio.
Kremliaus žmonės, kiek pa
kato darbą tęsia toliau.'
ti Stalino malone gautas su
« • •
tys lietuviai lietuvių išnaiki PRANAŠAUJA SOVIETŲ
vokietintas ar stačiai vokiš
Girdi, Stalinas komunistų
no. Niekai esą ir tie buvę
Veikalai
—
tartum
būtų
kas sritis. Kitais žodžiais,
VALDŽIOS GALĄ
pasmerktas ir pamirštas, tai
Lietuvos žmonių trėmimai:
skirti lenkų valstybės tūks oatanami paminti rytus,
kam čia dar mums jį prisi
tančio
metų sukakčiai. Tą kuriais ratirtfrinsia didrųPasak
Naujienų
(lapkri„Iš Sibiro tremties daug,
minti?
lietuvių grįžo ir Lietuvoje!
— „Paryžiaus sa- valstybė iš senovės per Vi siai, 0 Visa dėmesį kreipti į
Pagal tokį J.G. samprota naudojasi visomis tarybinių1 vaitraštis LTspress paskel- duramžius įžengė į Jogailos vakarus. Tačiau penki žvvimą, tada mums nereikėtų piliečių teisėmis^**
J bė sovietų gautą rusų isto- kraujo valdovų „aukso“ am mūs lenku istorikai nutyli*
prisiminti nei Muravjovo
TA,
.....
t riko Andriejaus Aleksiejevi- žių, po to sunyko šlėktos- kad šitaip kreipiama naujo
mums čiaus Amalriko straipsnį, bajorijos naguose, ir Piktų ji Lenkija visada visada bus
Koriko, nei Pirčiupio trage
P»™«ybkelmtądąta
tų be- kuriame autoriw ^nina, stipresnių kaimynų buvo pa Maskvos naguose, mb visa
dijos,
nei
kitų
mūsų
tautos
Lapkritis 17 d. flMijaa Mstttja Hcfciaki prasMtje
torių grižo ir
jų tame kad dabartinė kolontaUn* sidalinta (sykiu įveliant ir dos ji turės ieškoti didrusių
nelaimių.
JAV4fcrtetę SąjMiges keafereadja
įžtrtmime Palojo eavogy- „„fotų imperija žhigi per
teaktynią apribojimo reikalą. Ta proga
Anot J.G., Stalinas buvo rybe* bę to, kiek to gnĮunų artimiatamis 16 metų, po l»- unija susirišusius lietuvius). paramos prieš galimą vokie
Tauta išliko ir 1918 metais, čių kerštą ar norą atsiimti
kyly Matoma Soviet ę S-gos delegacijos pėnaiaiakę VhJAV draugas:
kaip vienas istorikas pareiš tai,
ilgus šimtmečius val
ro «u raudonąja Kinija.
(Hailrą SemsMvą (kairėj) Ir JAV deiegaeijoa pfcmMaką
"Amalriko nuomone, da- kė, "apsivienijo ir lenkiška dė.
„Prez. Truman Staliną piliečių teisėmis* T Juk rai
Coraldg Smilką (dešinėj) keliančias ėampaao tai
viešai pavadino „Good Old žinome, kad ii dešimčių bartinž sorietų valdžia sena- siela vėl rado kūną“. Tiesa,

viską keičia

vę. Na. jis čia ir pnciulbejo.

Kas kitur rašoma

ką
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Km taigos...
i žodžiai J. Pilkoe mirtie* dešimtmetį minint

BAS OOOMOB

II. Beako libido. . .. $14.54 10. L.M.K. Federacijos New Vbo TYtonraiin vaktiia >123 M
$28 00
112. Reikalų vedėjo atlygiai- Yorko Klubu ............... $138.00 LB Set3<W^ ap
I
$1,200.00 11 Lietuviai Pranettkenit Bro, LB N. Zelandijos* ap? .'.$130.79
I
$31414.11 oklyne ............................... $70.00 VLIKo atat. Venesueloj $95 00
Šitaip minė* A. Stulginskį Arlauskaitė, pirmąjį kartą Jungtinu Finansų Komitetas,112. "Ramovės“ knygynas Wood- Kamana Jungtinis
Kot
P° dvidešimtmečio, prie re- norėdama* įjungti j lėšų telkimo havene ............................ $47.00 mitetas (JAV doleriais) $956.91
Buvusio Lietuvos respubneprisidėjo. Ji, kai
įt.“08 Jetuviu8’kurie ek°- 13- Ald¥“ k«y«w
JF C“**® Komitetas surinko ii

DETROITO NAUJIENOS

liVnc

nro«ridontn

ai Minam

,vr a®

wa, mm mnmiAlrmi maniam u noiatma annm

vėHi^

. _

__

19A AA

~

..x

bei
0.36
$3141441
PASTABA: Kanado* "jungtinis
Flnanaų Komitetas viao surinko
Kanadoje 11,071.65 Kanados do
leriais. tt surinktų pinigų Ka
nados JFK atsiuntė JAV Finan
sų Komitetui 1,034.50 Kanados
dol. ir Tauto* Fondui Ne* Yor
ke 1400.00 Kanados dok Liku
sią sumą, apmokėjus išlaidas,
paskirstė tarp Kanados LB ir
Tautos Fondo atstovybės Kana

klijuo- 16. Buffalo Liet. Klubas $137.75
į ja, kaip esu rašęs anksčiau,
i
automobilių atramos, 2. kl
t ivyksta Detroito Lietuvių ^ykinio teatroKaune 1P®***^taaa aat automobilių lango tie->17. LB Rocheeterioap. ..$3840
t amuose sekmadienį, gruo-iJįmt^ žentėtopto j-’ į? Schenectady lietuviai per
kun. A. Petraitį........... $14.00
I
7 n.,iL
*7į7 naadešunt kelenų suku- mšu "50U Aniuveroary of the l kui
! dzio 7. Dabar jau yra paaiA-i. .
lUthuaaian Independence i9i«1918- 19. Albany lietuviai per kun. M.
I 19*8
“, 3. m tokiu pat įrašu iš Cyvą ................................ $55.60
moa detalės.
---------! kėję ir programos
detalės. » KUWProgramoje buvo liūdo *p*uaėiuti vokai, 4. taip pat su V iso Ne* Yorką vato. $4,45341
į Minejimas-akademija pra
panašiu įrašu pašto ženklo imi C'levetaad, Ohio, Jungtinis Fi
sidės 12 vai. Paskaitą skai Giros monologas
tacija ir 6. laimėjimo bilietų nansų Komitetas .... $1,500.00
tys svetys iš Clevelando, tei ir dekoracijos“— atliko Ma knygutes M padovanotiems dai- Omaha, Nebraska, lietuvių ko
sininkas ir laikraštininkas rijus Sajauskas; S. Lauciau* Ihuakų paveikslams laimėti, šie mitetas ............... $317.77
išsiuntinėti LB a- Peansyhanijea valstijai*
Petras Stravinskas. Tema: vienveiksmė komedija HPa- ..............buvo bei
susidariusiems l. LB Philadeiphijos a. $1»80.00
*”A. Stulginskio gyvenimas, vojinga* mokytojas“ — w-j įeUk- komiui™, k»] 2. Siaurės Rytų Penna LB apy
Jungtinis Finansų Komitetas
$100.00 visiems talkininkavusiem nuoasmenybė, principai ir poli vaidino Algis Glatkaiakes,' juo* platintų ui nustatytą labai linkė ..........
Vienur uoliau, ki 3. Easton lietuviai per kun. A. čirdžiei dėkoja. Lygiai dėkui ir
tinė etika“. Po paskaitos bus Danutė Jankienė ir
tur menkiau šie leidiniai buvo Baboną ........................ $170.00 orgąnbaeijoms bei asmenims,
meninė programėlė, atlieka- Žebertavičius. Pianistė Bar platinami, tt visu leidinių laimė Viso Peną. valstija
$1,350.50 kurie ir mažesne suma prisidėjo
I ma vietinio jaunimo. Minė- bora Ūsaitė paskambino J. jimo knygutės davė daugiausia Kermit, Te*-, lietuviai per kun. prie užsibrėžto bei veiksniu pa
| jimas bus užbaigtas visų da- S. Bacho ir F. Chopino po pajamų, būtent, — už išplatin J. Burkų........................ $30.00 vesto Jungtinio Finansų Komi
knygutes gauta $7,380.00. Wisconsin vatotijeje
teto darbo.
i lyvių bendrais pietumis, ku- kūrinį. Ištrauką iš K. Inčiū- tasžemiau
paduodamos vietovės, 1. LB Racine-Wisconsin apylin
JUNGTINIS FINANSŲ
x-i
i
i , x , j
. I rie bus tik po trumputės per- ros pjesės "Vincas Kudirka“ kurių atsiųstos atsiskaitymo su kė ................... ................ $62.00
Rodos, bk vakar... Atva- rys, keletą kadencijų -pir- toukog
akademinės-me- suvaidino Karolis Balys ir mos rodo, kaip atskirose vieto 2. LB Racine-Kenosha a. $6140
KOMITETAS
žiuoja švariai nublizgintu mininkas. Vienas iš Detroi- - - j i ;
Vincas Žebertavičius. Pro vėse buvo talkininkaujama JFK,
forduku. Stipriai paspau- to Lietuvių Organizacijų
Minėjimas yra rengiamas gramos recenzijos nebeduo būtent:
džia ranką. Sėdasi ant sofos Centro steigėjų, o Įsteigus, D1
ujimas i akademine siu, nes jau esu rąžęs kitur, 1. LB Phoenix, Arizona apy lin
uke .................................... $254.00
VORCESTERIO NAUJIENOS
ir pradeda kalbą. Apie orga- tik su vieneriu metų pertrau2.
LB
Los
Angeles,
Calif.,
apy
o,
be
to,
ir
užvilkinta..
Trumniaacijų posėdžius, suvažia- ka. iki mirties Dioco iždi-, „“A Td^dvraubtieto^
* • • • • ••••••••••••
00
rimus, nanų ir fondų telki- ninkas. Toks iždininkas, kuĮLk
~ pai: programa buvo atlikta 1 į*•nkLB
Juozu Sinkevičiais ir kun.
C0*0**10 »Pyl..........$35.50
puikiai.
J Csn*ecticut valstijoje
mą. Jeigu kitas - nesutik- rio rankose nedingo nė vie^etas užsisakyti m
L Ne* untain
Britain ftpl
apl..........
......... L*3pfU*lClO
$53.50
lapkričio
16 d. Maironio
A v U« 2&<uronio
st
*a«**ar> nrrncr+ia
isfcų rengėjų oeį 2
ap
$50.00 Darko aalėie Lietuviu Bend- no,8^llu® namo veztis. todėl
n,m'
nas -cen“5 ir. kuriam visų D|oco vaWybog
ImuS* reik*j0 banketą apleisti,
u nerton. Bet m-gali Justi- srovių atstovai tik padėkas mjnink
Veikutį pet. žiūrovų tarpe buvo visa eilė 3. LB DarienStamfird a. $24.00
buvusių
sambūrio
aktorių,
4. LB Hartford ap. .. $1,277.561
skyrius
.
suruošė
nui atsisakyti! Žmogui, ku- ir komplimentus tegalėjo sa- rą Pagojų ir Antaną Sukausnors
ofi
cialiai
(ir
tikrai
*11
bB
Ne*
Haven
ap.
..
$307.41
J
šaunų
banketą,
kuriame
darų brolio lietuvio labui ski kyti. SLA 3a2 kuopos narys įZ
dideHu entuziaLu!) pob^
lyv.vo per 200
|
ir valdybos narys. Ilgametis ***
ria laiką ir lėšas.
Programai vadovavo pa-' Lapkričio 9 d. Jonas Dvavį rengė Lietuvių kultūros lyno seselės, Putnam
$157.00
Rodos, tik vakar... Palata! Detroito lietuvių pilietinio
sikeisdami
Pranas Stanąlia, rėčkas, Vincas Mitnkas ir
klubas ir šauliai, po progra-f8. Waterbury ”Spauda“ kiosMichigano universiteto ligo- klubo narys. Ilgametis Hambandradarbis buvome
mos Z. Arlauskaitę trumpo-i
*1600 Vladas židžiOnaa ir Vincas
ainėje, Ann Arbore. Baltas, tramcko lietuvių pilietinio ir
$23.00 Dabrib, kalbėjo tam. kieb. nnvyk* I Prondence, RA
o v
.a rr
• mis kalbelėmis sveikino Del vun rnm.
aštrių bruožų, išsekęs vei klubo narys, iždo globėjas,
$2,10547 JonasJutkevHhB,ManseiSpalio 25 d. Tarptautinio J
"vT •
□
i
batą ten teko btth
u
dovanėlėmis
apdovanojo
eiFtoride vatotijeje
vicepirmininkas
ir
(kokia
das. Sulysę rankos. į kurių
Instituto namuose buvo iš
mėlio
atstovu
Kasimiem
lietuvių
tarpe. Ten yra lietuvenas iš butelių leidžiami, ironija!)
nuo 1959 metų karto šaunami du zuikini: lė visuomenillUlkų, priri-’ t- LB Auksinio Trikampio Tam_
“fad““' ld*\'*k3tt£^ ?£8Įšiih BŠuriri pe! ta? Tagmžnas, kun. Joms Ba- vių puapja, tamojekttboskysčiai. Akys iš skausmo į pradžios — pirmininkas, ži- du mėnesius pavėlavus, pakanas ir kt Banketo daly- nauja kyh» V»
riniam
A. Senkų ...................... $57.00
paklaikę, ir sunku besupras-: būrelio d-jos narys nuo pat minėte Zuzanos Arlauskai- būris . Detroito
.
.
.
...
viai buvo supažindinti su Jo-' Uetuvtal turi pinkų klubą,
ti, ką šnabžda sukepusios! įsikūrimo, o paskutinius ke- tės-Mikšienės 80-ties metų gy™™™”
’9700 nu Pipiru, J. Matulevičium kurtame patarnauja iveriai
lūpos. Tik per dvi savaites į lerius metus — vicepirmi- amžiaus sukaktis ir beveik Į
" LB Aurora*.......... $120.28
apsirėdę vyrai. Matyti,
kad
ir kitais
Mntvti 1r*d
ligoninėje, po baisios opera- ninkas. Vienas iš beveik ant tuo pačiu laiku — Dramos1
^P0® orgnnTOCiją j
Bridgeport ap. .. $275.00
(taro gerą biznį. Pasikalbėta
Rūta Paubukonytė, sesu
cijos. žmogus liko nebeatpa-i ranku pirštų suskaitomų se- mėgėju sambūrio 20-ties ■ on”ll ‘ėšų telkimo (nėr* 3. LB Brighton Pk. ap. $i,072.oo
sa Vincu Baakausku. Tai
žus*™™
nri™™
Varf™
nat
__
i
paėmęs
nė
Cento
už
vaidiniLB
Centrine
apylinke
Chicatei
Eglei akomponuojant ažįstamas.
nosios kartos veikėjų, iš pat metų sukaktis,
F>je ............................ . $16.00
makaius žmogus.
Rodos, tik vakar... Dau karto suvokęs
jKes LB
I^D reiKsmę,
VMB
A LB Cicero ap. .......... $269.00 kordeonu. padainavo kebas
reikšmę,1 Kadangi minimas sambū-!
J.
----- . Lietu. _ . ris
. įr z. Arlauskaitė yra be- n.^ at.ė^’
Bap... $260.25 daineles. Ji priminė, kad!
Michigano
gybė gėlių. Graudi vargonų vienas iš w
‘
Pk.
ap.
$932.50
•uomenės apygarneatskiriamos vieneto
dainuojanti savo tėvelio
muzika. Moterų (ir vyrų) viu Bendruomenės
apygar- voik
veik neatskiriamos
vieneto c.1Jų atstovai padėkojo ir... Į 7. LB Manjuette
dos
steigėjų,
pirmosios
,
dalvs,
nes
ji
1949
m.
vasarą
’
S
$
tzS
URUGVAJUS
gimtadienio proga. Garbė
ašaros. Organizacijų atsto
Y0, Mat, psichadeMaj 10 LB juseiand ap. .. $101.10 joms, kad taip gerbia savo; ITrtataM kam rudens 1___ ž
vų kalbos. Idėjos brolių — (1953 m.) Michigano apy- stojo to sambūrio aktorių ,
’
*
gardos
valdybos
narys.
Tai
dresiruoti,
o
spalio
bene
12
Jį
“
*
31
’ smegenis ptaunančios n. LBReelrford ap
$25.00 tėvelį.
socialdemokAtų nešamas
Saulutės
Stoškutės
vado-!
Mūsų
senimas,
tai yra
Tustino šakotos vidolerių
12. LB Lemont ap. .... $9.o0
karstas. Procesija akinan tik
uK dalis
oans Justino
saKotos vi- Jau iseJ0 i į sceną ir «««
nuo sce-TV
- spalvos,
*T-, ant
TWtrf1
«'mai- 11X
Chfcagw» LB ir LVA 50 Me$133 oo vaujami vaikai pašoko kelis, P"®* <ku«iau kaip 49 metų
čiam pirmojo sniego baltu suomemnes veiklos, čia su- nos nepasitraukė iki šio ru- . a^aseaus perėjimas aau- tu Sukakties Fin
i~i i 51’
i, *200 00 lietuviškus šokius, akordeo-f&a atvykę lietuviai, krinta
me. Ir palikome jo kūną minint tik pačias stambme- dera, iki surežisavo pusšimtį S1™
nu grojo Eglutė PiuUukony-i kaip rudens lapai nuo me
nas.
:
veikalu
ir
sukart
101
spėkk
’
?"
e
1
.
,
*
BV
®
fe
?
’
Woodmere kapinėse.
tė.
l«M»vaitis, kad
Buvo žmogus — Justina*
Jeigu jis dar būtų mOaj takĮį - tąijr minžjjĮne-p^ baudž
Lietuviškos mokyklos mo
Pilkauskas, — gimęs tarpe te, būtų t,k 72 metų..
jau yra mir,. O imiirts,'taSjt&iSS *
kytojams,
kurie ilgiau yra Montevideo priemiesčio) ka
1897 metų vasario 6 ir mi Kiek tokio amžiaus vyrų su- buvo pamainomis linkmuoZuar, Arhnnkaitt ’ 1- Beverly Shores, Ind., Amerimokykloje dirbę, buvo įteik pines nepalydėtume vieno
ręs 1969 metų lapkričio 24. tinku sveikų ir žvalių, daly- J-™gyveno, gyvena Ir gyvena. I
»"*«.... S99.00
kito lietuvio, daugiausia vy
Jis gimė Leliūnuose, A- vaujancių susinnkimuose,! Beje, ir šia proga be vai2. LB East Cięago ap. $344.20 ti garbės diplomai. Juos ga
rų.
Kapinėse mirgėte mirga
Vtoe ladRaaos vahtij* $443.20 vo Jonas Baškys, Pranas
nykžčiu valsčiuje, Utenos pramogose! Jeigu jis būtų' dinimo neapsieita, nors Z.
Maryftnd vatotijeje
Pauliukonis, V. Dabrila ir nišų ir antkapių lietuviški
apskrity, skurdaus mažaže gyvenęs. Detroito lietuviuo-!
1. Baltimerė* Lietuvos V. A. 50 Dabrilienė,. Bronė Sviklie parašai.
mio septynių šeimoje. Kai se būtų buvę kur kas švie-,
Ketų Finansų K-tas.. $861.00
nė, kun. Justinas
MaaąaehmeUa valstijoje
tėvas, {penktųjų metų revo siau, nes buvę ųę tik didelis
1.
T
B
Bostono
ap
.........
$731.99
cius,
v* _
_____
.
liuciją įsivėlęs, reakcijos darbininkas, bet ir didelis
2. Brocktono lietuviai per kun. Burdulis kkt
ATSIUNTI
PAMINĖTI
metais turėjo išbėgti AngK- prie darbų skatinto ias, tai
V. Valkavirių .............. $16.00
Julius Svikla padarė daug > Otamga t* kalėdinių atvijon, tai vos dešimtį perzer- kintojas, nesusipratimų ly
3. LB La*rence ap. .... $29.00
4. Woreesterio Lietuvių Organi- nuotraukų.
gęs Justinas jau tapo mažes gintojas. Atmenu, Dioco po
Į ndm tu vokais, viri, išriflyrus
cacijų
Taryba
ir
JFK
$914.80
Bankete praleidau tris’ vieną, religinio turinio, kainių brolių-sesučių maitinto sėdžiuose, kai inteligentų
Viso Maa. valstija
$1,69145
ju.
malonias
valandas. Būčiau na $1. Leidėjo adresas:
MMrigaa vatotijeje
sukelti ginčai atmosferą į1968
metai
veiksnių
tavo
pa

3.
Ii
I
ietuvių
Bendruomenės
N.
1. Detroito Jubiliejinių Metų ir ilgiau buvęs, bet, man be-; 4MS W. «Svd St,
Lygiai 151/, metu 1912 kaitindavo iki raudonumo. _
vadinti ___
Laisvės Kovos Metais. Zelandijoje ................... $130.79 Fin. K-tas.................... $4,282.39
rugpiūčio 6 jis atsirado A- Justinas Pilka ir dar vienas Veiksnių sutarimu tave
A tt JF K-to Kanadoje 1084.50 2. LB Grand Rapids ap. $686.6€ sikalbant su svotais Julija ir* UL 8881B.
merikoje. Ne vien bemoks kitas iš senosios kartos di-; g»«feuotas 1 ietuvcy Vatotybės
dol. arba JAV $966.91 Viso Michigan vatst. $4,968.99
$3141441 Ne* Jeney vatotijeje
lis, o ir beraštis, dirbo, kas dele lietuviška širdimi vei- *t!'Utyn»Patešj«mtto»l1. L BElizabeth ap........ $784.63
tik papuolė Siouz City, Io- keju atsistojęs prabildavo,: tas kurio tikslag _ teBrti ihm, KLAIDOS
2.
LB Jersey City ap. .. $5.00
JAU SPAUSDINAMAS
wa, Roekforde, III., ir Kan- ir mokyti politikai susigės-' kad uis Laisvės Kovos Metais Komitetas iftmekėjo:
3. LBKeamy-Harriaon a. $70.00
aas City, Mo. Nuo 1922 apsi davo, sušvelnėdavo, imdavo musų veiksmai finansiniai tottų 1. Pervedė VLIKui
įtart** L LB Linden ap........... $71.00
Foadą ............ .
$1342640 t. Ne* Jersey Lietuvių Taryba
gyveno Detroite ir iki mir kitain
"KELEIVIO" 1 9 79 METŲ
m
ažiau
aiškintis
reikitis
knMūrtaėje
ir
Kitaip, gražiau aisKinus.
Krityse. jungtais Fi- t. Lietuvis Ben
Ne*arke................... $1,041.50
ties dirbo Fordo automobi
JeigU... f
nansų Komitetas pradėjo darbą
a) LB Pasaul
Bemeti I. LB Paterson ap. .. $1,005.00
lius.
Komitetui..........
400.00 7. LB Pietą Ne* Jeney apylin
Bet jo nebėra. Jo nebėra
*****
Niekada neturėjęs progos
to) LB siųstiems
kė .................................. $63.00
dešimt}
metų.
Jo
nepamiršobia
ži*
apskaita:
į
Pietų Ameriką ..
00 5. Lietuvos Atsiminimų Radio—
rąžyti pramoko Keleivi be?
c) JAV LB C.V-bai
.00 ėr. J. Stukas .............. $58.00
į mokyklą eiti. skaityti bei me. Justino Pilkos, Vyro di-’
tt viso
$1842640 Vton Ne* Jeney nL $3483-13
džiąja
raide.
Jį
visada
prisiJįredagaoja Stasy* flK«h«l*e aa a
vartydamas. Per Keleivi jis mena ne tik vieniša palikusi į Jį^^arieaių ISaSaą J. A 3. Spaa*dinimui
Ne* Yerke vatotijeje
nukeliavo ir demokratinio
1. LB Ne* Yorko I ap... $35.00
S^tailiainkui až
t. LB Oueeiu ap. .... $524.00
socialtano kefiu, niekada jo našle. Jį prisimena vyrai Valstybėse................$30431.41
9149
posėdžiuose, susirinkimuose? 2. tt VLIKo atstovybės Vnnecu- 6. Palto Klaidos
I. LB Mmpeth ap......... $500.00
nenukrypdamas nei į dešine,
Nes tokių dvasios milžinų,j®*0*® ............................ $$6.00 6. ^veikslų laimėjimą pitomdi- 4. LB WoėAwven ap. . .$197.64
Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
nei į savu laiku daugelį taip
5. LB Manhattan-Bronx apy
7. Paveikslų
$9847 linkė ............................... $115.00 gavo. todėl nesivėlin kitę šiemet $ užsisakyti.
viliojančia kaire. Jaunystė tokių darbininkų Jietuvybės.
3. Laikraėčiarh ui
$323.66 4. LB Ne* Yorko apyg. $106.00
je — vaidintojas ir chorų dirvonuose, kaip Justinas S
Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite
9. Radijo vai
7. BtaTo Centrą. ......... $23.00
Pilka,
Detroito
lietuviai
madalyvk Nuo subrendimo
adresu:
L Lietuvių R-Katalikų Federa
ir daugeliui už Detroito ribų 1$.
metą iki mirties — Social ža turėjo.
cija Ne* Yorko ir Ne* Jeraei
KELEIVIS
di®11*—
Mietai į
apakr................................. $625.00
demokratų sąjungos 1161 Lapkričio dvidešimt ket- ^>U8
CMcagą
9. Me* Yertro Amerikea Lietu
kuopos narys, valdybos na-| virtoji daugeliui detroitiečių
reikalu ............................ $818.00 vių Taryba................... $850.00
98127
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sąrą. Juos vilioja graži
Taigi geriausi kandidatai, LABAI {DOMŪS
Šveicarijos gamta — ežerai, mano nuomone, yra:
kalnai.
j
Povilas Dargia — preziATSIMINIMAI
Buvome nusileidę ir Aust- dentas;
rijoj, bet neilgam, todėl
Aleksandras Chaplikas—
daug apie ją pasakyti nega- viceprezidentas;
Atsiminimus visuomet įliu.
Buvom
apsistoję
InsbruAlgirdas
Budreckis
—
sek
domu
skaityti, todėl siūlome
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
ke. Žmonės mandagūs ir rotorius;
įsigyti šias mūsų žinomų
malonūs. Kainos tokios pat,
Eufrozina Mikužytė — žmonių gyvai parašytas at
iždininkė;
kaip ir V. Vokietijoje.
siminimų knygas:
bės reikalas. Sako, Maskva
Karpiai ne Vilniui, * ■»
Steponą*
Bredes,
Jr.,
—
Iš
Austrijos
atsidūrėme
)<Į buvusi nutraukusi lėšas tam
VERGIJOS
KRYŽKE
bet Maskvai
Romoj, Italijoj., Roma įdo iždo globėjas;
' 1 'a !’ keliui, ir reikėję daug pa
LE, Sibiro kankinės
Josephine Miller — iždo
mi istoriniu požiūriu. Griu
Metinei bolševikinės te- stangų bei gudrumo tam ke
anijos Rūkienės tremties
vėsių čia gaiima pamatyti globėja;
voliucijos šventei (-spalio liui užbaigti. Kelio ilgis —
atsiminimų
atsiminimų I to
dr. Steponas Biežis —
dar nuo Cezario aikų. Yra
7 d.), arba, kaip Valstiečių 100 kilometru arba apie 60
mas, 443 psl., kaina minkš
daugybė katedrų, kurioms daktaras kvotėjas.
Laikraštis rašė, "Šventiniam mylių.
tais viršeliais $5, kietais $6.
pastatyti reikėjo ilgų amžių
Minėti asmenys tinka į
stalui“, j Maskva Pasruojo
(E)
ir milžiniškų sumų. Sunku į- SLA Vykdomąją Tarybą Viktoras Biržiška, DĖL
žuvininkystės ūkis išsiuntęs
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
sivaizduoti, kaip žmonės ga dėl to. kad:
40 tonų karpių! Karpiai J Mirė dail. A. Tarabilda
nimai
(1920-1922 m.), 312
lėjo sukulti tokius puošnius
1. Jie turi didelį patyrimą
maskviečiams revoliucijos
Lapkričio 6 d. mirė daili
psl., kaina minkštais virše
rūmus be moderniškų prie Susivienijimo reikalų tvar
šventės išvakarėse buvę iš ninkas Alūnas Tarabilda.
monių, kokių dabar mes tu kyme, o patyrimas yra būti liais $2.50, kietais—$3.75.
siųsti specialiu traukiniu.
dailininku Domicėlės ir Petrim.
nai reikalingas dabartinėse KONTRŽVALGYBA LIE
Tas pats ūkis žadėjo pa-, ro Tarabildų sūnus, 35 metų
Įdomu buvo pamatyti ir sąlygose.
TUVOJE, Jono Budrio at
teikti dar 35 tonas tvenkinių! amžiaus.
Neapolio miestą, čia yra pa
2. Jie yra gabūs, teisingi, siminimai, 224 psl., kaina
bei ežerų žuvies ir gi šven
Velionis buvo grafikas.
laidotas ir gerai Amerikai darbštūs ir rūpestingi žmo $2.50.
tiniam stalui, tik nepažymė Jis iliustravo daug knygų,
žinomas italų dainininkas nės, o taip pat ir pasižymėję PASKUTINIS POSĖDIS,
jo. ar tos žuvies bent kiek tarp jų ir Balio Sruogos
Caraso. Neapoly jis buvo ir visuomenės veikėjai Ameri Juozo Audėno atsiminimai,
teks ir Vilniaus, Kauno bei "Dievų mišką“. Jis yra su
gimęs. Pamatėm ir Vezuvi kos lietuvių gyvenime.
227 psl., kaina.......... $4.00
kitų Lietuvos miestų diduo kūrę? raižiniu ciklą ”1863
jaus kalną, kurio vulkanas
3. Jie savo gabumais sėk
menės stalams. Paprasti m; sūkilėKų daina“, "Vil
79 metais užbėrė du miestu: mingai pastatuorgaitfzžciją DU MEDINIAI IR TRYS
žmoneliai į tokią prabangą niaus legendos“, nemaža
Pompėją ir Herkuleaną. Pir į dabartinę garbingąpadėtį GELEŽINIAI y KRYŽIAI,
nė nepretenduoja, nes jų ki dekoracijų ir kostiumų Klai
Antano Šukio įsiminimai iš
mojo miesto dalis vėlesniais mūsų išeivijos gyvenime.
šenė netesi.
pėdos dramos teatrai.
Nepriklausomos Latvijos simbolis — Laisvės paminklas, pastaty laikais buvo atkasta, ir pro
4. Jie broliškai tarnauja Lietuvos Nepriklausomybės
(E)
griuvėsius mes pravažiavo visokių pažiūrų SLA na kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
tas Rygoje.
Atnaujino Vilniaus katedros;
riams.
me.
PER GIEDRĄ IR AUD
Naujas tiltas
SLA
narys
Dėmesio
verta
ir
Kapri
vargonus
Į
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
Lapkričio 4 dieną Vilniu
(Capri)
sala,
kur
jaunieji
minimų (1909-1918) IV to
Vilniaus katedros (dabar!
je buvo atidarytas naujas til ji Paveikslų galerija) var-- Lapkričio 16 d. sukako 51 metai, kai iš įvairių organizacijų soda- važiuoja "medaus mėnesio*
mas. 272 psl., kaina kietais
tas per Neries upę. Šis tiltas gonus 1889 metais pastatė! rvt°ji Latvijos Tautinė Taryba paskelbė nepriklausom? Latvijos praleisti. Prie Sorento mies-Į
NEW YORK, N.Y.
viršeliais .................. $3.75,
jungia miesto centrą su nau-: jjefuvjg meistras Juozas Ra-* valstybę. Sveikiname latvius ir linkime jiems nepalūžti kovoje dėl j t0 >Ta Pulkl vasarviete.
J
NEPRIKLAUSOMYBĖS
juoju
z ynų rajonu. Til- Savičius. Dabar tuos vargo- savo nepriklausomos demokratinės valstybės atstatymo. Relei-! .
kam tenka būti Itali-Į Naujas Eltos redaktorius SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
J““8!!1 •n- °$'° -r 2 nūs atnaujino Vokietijos .i. akai.vtojus praSo-,
s. čia spaudi™.— Latvijos
f33
pamatyti.?-! Buvęs Draugo pirmojo atsiminimų (1918-1940) V
metrų ilgio. Uz ilgiausią pa- spedalfetai. Muzikos žino-| himnu.
Į Pac„?"„ ™„estu^į
! puslapio redaktorius Vytau- tomas, 295 psl., kietais vir
šaulyje (Verrazano, New vai sako, kad tokių plačių
| ir Veneciją. Pastaroji yra, tas Alseika rima g vinc0 šeliais kaina $3.75.
Yorke) tiltą šis beveik pus galimybių vargonai šiuo me-'
nulupus ant vandens ir uz- Rastenio yiiko leidžiamo
To paties autoriaus tomas
LATVIV TAUTOS HIMNAS
šešto karto trumpesnis, bet tu esą vieninteliai šalyje. !
| ima apie 80 salelių. Veneci- Eltos biuletenio redagavimą VI kietais viršeliais $3.75,
Lietuvoje jis dabar ilgiau
ja yra, turbut. vienintelis
minkštais $2.50.
Dieve, laimink Latviją, sias, didžiausias. Tiesa, šiuo Apdovanojo prof. Choraskį Dievs, sveti Latviju.
miestas pasauy. kur nėra au-,
STeUuta A. OJUpa.
Mūs tėvynę brangiąją.
Mus’ dargo tėvijų,
LIETUVA BUDO, Stepotiltu grožėsis neilgai, gal
tomobnų. neą nėra gatvių.!
Laimink
Latviją,
Sveti
jei
Latviju,
Vilniaus universiteto fizi-'
Ju vietoje eina vandens ka-' Albertas Ošlapas po ope- no Kairio atsiminimai, 416
tik kokį trejetą-ketvertą me
Ak, laimink ją.
nės
geografijos'
ir
kartograAk,
sveti
jei
to.
nalai, kuriais plaukioja van- racijos grįžo iš ligoninės na- psl., kaina................... $2.00
tų, ligi bus pastatytas penk
Kur latvių dukros žydi,
tasis tiltas Vilniuje, kuris fijos profesoriui Vaclovui Kur latvju maitas zied,
dens "taksiai“. Žmonėms m<> ir čia sveiksta.
j TAU, LIETUVA, Stepo
Kur dainos sūnus lydi,
Chomskiui
suteiktas
nusipelKur
latvju
deli
dzied,
būsiąs už dabar atidarytąjį
' pereiti iš vienos pusės į ant-;
no Kairio,
480 ^sl., kainiusio mokslo veikėjo var-! Laid mums tur laimė diėt Duok laimės džiaugsmą didį rą yra perėjimų viršum ka- (
A. Elskaus paroda
na .............. .................. $2.00
dar kiek didesnis.
Mūs Latvijoj.
Naujuoju tiltu iš Vilniaus das. Prof. V. Chomskiui su- Mus’ Latvija,
nalų. Palei namus išilgai ei-į Dail. Albino Elskaus kū DIENOJANT, Kipro Bievažiuoja į Vilniaus-Kauno kako 60 metų amžiaus. Uniną takai.
,.
. Bet . kanalai y?a rinių paroda bus gruodžio amo, 464 psl., kaina....$2.00
greitkelį, kuris irgi esąs jau versitetą jis baigė nepri
S
k
Ima
S
lanS
'
a3 m'eSt° SUS1S,e' -7 di,-n°lS K.°,1UmbO
PENKTIEJI METAI, Kip-pim
beveik galutinai užbaigtas. klausomoj Lietuvoj, moky
Turizmas duoda lUlijm,
Woodhav4nej » Bielinio, 592 puslapiai,
Šis pirmasis visoje Sovieti tojavo Kauno ir Ukmergės,
joje vakarietiško tipo auto gimnazijose. 1940 m. buvo,
geru pajamų. Vatikaną (po-i N. Jasiukynaitės kūriniu j kama ............................
mobilių greitkelis Lietuvoje pakviestas į Vilniaus uni-,
piežiaus teritoriją) žmonės!
paroda
' ATSIMINIMAI IR MINlaikomas reprezentaciniu, ir versitetą geografijos dėsty
lanko daugiau, negu kitas I-j Spalio 31 d. The Pen and TYS» Kazio Griniau*, I tojį nutiesti buvo tiesiog gar- ti.
talijos vietas. Aplamai. Ita-, Brush galerijoje pasibaigė mas» 300 psl., kaina ...... $2.
I
Ii jos gyventojai labai pa- Natalijos Jasiukynaitės dai- ATSIMINIMAI IR MINklusnūs
ir malonūs.
j lės kūrinių parcŽla, kurioje TYS, dr. Kazio Griniau*,
KANADA NEPRIPAŽĮSTA ANGLIJOS KOMUNISTAI
(Pabaiga kitame numery) . buvo per 20 paveikslų. Pa- u tomas, 336 psi. kaina $5.
RAŠO
DR.
A.
KAPOČIUS
LIETUVOS PAVERGIMO,
PRIEŠ MASKVĄ
’ rodos atidarymo proga dai- VYSKUPO P. BŪCIO
KA NOMINUOTI I SLA '
pasveikino ir majo- ATSIMINIMAI, 1 tomas,
Buvau nuvykęs su žmona yra įsejęs į pensiją inžinie
Kanados Lietuvių Bend-: Sovietų Sąjungos kariuoa „a -' ras Lindsay- Greenwich Vii- 320 psl., kaina 83.50, II toruomenės Hamiltono apy-i menei okupavus čekoslova-' Brone pamatyti Europos. rius, turi daug laiko, gerą VYKDOMĄJĄ TARYBĄ? įage laikraštis plačiai aprašė mas Z82 psl., kaina $3.50.
linkės valdybos sekretorius kiją. Anglijos komunistų} Ekskursija užtruko šešias sa- automobilį ir parodė mums
Kas antri metai gruodžio, P^odą it dailininkėsMugra-, S1AuBINGOS D.ENOS,
gavo tokį laišką iš Kanados centro komitetas tuoj pa- 'aites’lr ^k neseniai sugij- daug Vokietijos — Duisbur»- i •—
i mv at ’ 1B44-195O metų atsimini*
gą, Kruppo plieno įmonę, mėnesį SLA nariai nominuoministro pirmininko istai- smerkė Maskvos žygi, o šio-, °Ine,‘
..
Lapkričio 16 d. The NaJuO2a# K
ja.
o
vėliau
slaptu
balsavimu
Koelną
ir
Bonną.
Tai
yra
mis
dienomis
jį
patvirtino!
^ndusjs
Bostono,
pirgos
tional Art Club galerijoj bu-, įln,k., 273 pusi. kaina *3.
ir partijos suvažiavimas 295 I?as sustojimas buvo Lon- gražūs, švarūs miestai. Ke išrenka SLA Vykdomąją vo atidaryta sutelktine pa-j GYVENIMO VINGIAIS,
"MINISTRO PIRMININ prieš 118 balsų.
j done, Anglijoje. Londonas lionė palei Moselio upę ir | Tarybą,
OT .
..................
rodą, kurioje yra ir vienas a, p K.iv-įtvtį. K*rv-ii«KO ĮSTAIGA Ministro pir
Į yra įdomus miestas.
Bet vyndaržius labai įdomi.
SLA organizacija visiems N lasiukvnaitės naveikslas * K 77mininko kabinetas. - Ottawa
Akli JĮaskvos pasekėjai keistas susidaro įspūdis, pa
mums
yra
labai
brangi,
rnū-j
būtent
Vilnius
’
“
*5P
8
’
’
kaina
♦ -$3.o0.
Pasirodo, kad per antrą _____ ______________ .
5 būtent — Vilnius.
LAUMĖS
LEME
(4). 1969 m, rugsėjo 16 d. visaip»stejjg^i paveikti su mačius visus automobilius jį pasaulinį karą subombar sų
pasididžiavimas. Iš visų
'(apie
Salomėją
Nėrį),
Pe»»
"Mielas p. LėSevičiau,
važiavimo dąlyvius, kad tas važiuojant kairiąja gatvės duota Vokietija jau gerai at- lietuviškų organizacijų ji
' -onėlės Orintaitės, 234 psl..
Ministro pirmininko var-; Maskvos žygis nebūtų pri- puse. Automobilių vairai į- sistačiusi ir gal jau turtin yra turtingiausia ir pažan
KONGRESAS kaina ............. .77.............
JAUNIMO
du norėčiau patvirtinti, kad simintas arba bent pavaiz taisyti ne iš kairės pusės, giausia Europos šalis. Žmo giausia saugiomis savo apPALIK AŠARAS MASK
Jūsų' laiškas, pasirašytas ir duotas kaip draugiškas įsi kaip Amerikoje, bet iš de nės gerai apsirengę, links draudomis.
1972 METAIS
VOJE,
Barboros ArmomeJūsų pirmininko, yra gautas, kišimas, bet jų pastangos šinės.
mi. trobesiai geri, visur žydi
Mūsiškį SLA išaugino
ir norėčiau padėkoti už at buvo bergždžios: kaip mi
Pasaulio Lietuvių Bend nė». 253 psl., kaina .... $3.
Londone yra gražių par gėlės. Lūšnynų nėra. Visur kuopų ir apskričių veikėjai,
kreipimą jo dėmesio į pa nėta, suvažiavimas didele kų, įdomių kultūrinių židi statomi apartamentai. Krau sumaniai ir rūpestingai va ruomenės valdyba Antrąjį SIAURUOJU TAKELIU,
reiškimą, kuris buvo priim dauguma pasisakė, kad tas nių ir istorinių paminklų tuvės pilnos visokių prekių dovaujant visai Vykdoma pasaulio lietuvių jaunimo K. B. Kriaučiūno, 178 psL,
tas neseniai Hamiltone įvy Maskvos įsiveržimas į Čeko Aplankėme Britanijos mu ir maisto. Ir automobilių jai Tarybai, kurią sudaro kongresą numato šaukti kaina ............................... $2.
APIE
kusioje 15-toje Kanados slovakiją buvo grabus Čeko ziejų. parlamentą. Londono gausu — kaip Amerikoje. didelio patyrimo žmonės. 1972 metais. (Pirmasis buvo ATSIMINIMAI
JUOZĄ LIŪDŽIU, PetronėLietuvių Dienoje.
slovakijos komunistų parti bokštą ir Westminsterio ka Vokietija mums labai pati Jie moka dirbti sutartinai ir 1966 metais Chicagoje). lės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
Tiksli diena dar nepaskirta.
Leiskite man Jus patikin jos demokratinių teisių pa tedrą. kurioje vainikuojami ko, ir mes išbuvome tenai su dideliu pasišventimu.
kaina ............................... $1.
ir laidojami Britanijos ka 12 dienų.
Kadangi iš Vykdomosios
ti, kad to pareiškimo turi žeidimas.
NEPRIKLAUSOMĄ L1E»
raliai. čia taip pat palaido
Iš Vokietijos nuskridome Tarybos pasitraukė sekreto
nys yra atidžiai įsidėmėtas.
ĮIUVĄ ATSTATANT, RaKaip keista, kad ir mūsų
Imkit ir skaitykir
Kaip žinote, Kanados vy tarpe pasitaiko tokių, net ti garsūs praeitų amžių poe į Šveicarijos Ciurichą. Čia rė B. Pivarūnienė ir dabar
polo Skipičio, 440 puslapių,
riausybė visada pripažįsta, ne komunistų, kurie aną tai — Shakespeare. Lord vaizdas panašus į Vokieti tinis vicepirmininkas Stasys
Kipro Bielinio
kaina ................................ $5.
Byron, Keats, Shelley ir kiti. jos: panašūs žmonės, jų na Gegužis nebekandidatuoja,.
kacl Baltijos Valstybių1,%] '
NEPRIKLAUSOMA LIE
’ Maskvos žygį pateisina, kai Yra ir pirmojo pasaulinio mai. ir du trečdaliai gyven tai į sekretoriaus vietą ge-l
sprendimo byla verta pS '“I k_ x____ m •
IT i___
tarpu štai patys A akarų, j<aro nežjnomo kareivio ka tojų kalba vokiškai; kitos riausiai tinka dabar Vykdo-J TERORO IR VERGIJO. TUVA, R. Skipičio atsimi
mos. ir kad Kanada rilčkty! tuo
komunistai jį smerkia.
j p3g
nimų II tomas, 476 psl., kai
kalbos — prancūzų, italų ir marios Tarybos paskirtas. | uhperjja SOVIETŲ
nėra atšaukusi nepriMštigo-1
na
$7.00.
Čia prisiminsime, kad! Kalbant apie kainas, tai romanšų. Jų krašto ūkis aukštuosius mokslus baigęs,mos Lietuvos Respublikos
DANGUS
DEBESYSE,—
RUSUA
Anglijos komunistų partija. jos Londono viešbučiuose ir stiprus, kaip Vakarų Vokie Amerikoj gimęs, jaunas ir
<lo jure pripažinimo.
Joje smulkiai aprašyto 1918-1919 m. išgyvenimai,
P.’ Tradeau vertina tokį niekada nebuvo gausi. Po' krautuvėse beveik tokios tijos. Šveicarijos bankuose energingas vyras Algirdas
Antrojo pasaulinio karo jP pat, kaip Jungtinėse Valsti- daug pinigų laiko ir svetim Budreckis, o į vicepreziden tos vergų stovyklos, kuriose parašė Juozą* Švaistas, 325
Jūsų atsikreipimą į jį.
šaliai. Daug pinigų čia pa tus vietoje Gegužio — labai bolševikinio teroro sistema, psl., kaina minkštais virse
Nuoširdžiai Jūsų
turėjo 45,000, o dabar teturi jose.
kandidatas inž. Alek- kentėjo ir žuvo. mūsų liais $2.50. kietais $3.75.
_
tik _____
31.000 __
narių._________
Po čekoPakilę_ iš Londono, nusi lieka ir turistai. Turizmas geras
(pasirašė)
slovakijos užpuolimo dar ke- leidome Hamburge. Čia mus šveicarams yra gausus paja-’Sandras Chaplikas. SLA 2- broliai, seserys, giminės ii ŽVILGSNIS Į PRAEITI
Henry Alan Lawle*s,
Ii tūkstančiai apleido parti- pasitiko draugas W. Turck mų šaltinis. Turistų iš visų jo apskrities pirmininkas iš draugai Knygos kaina — K Žako, 476 psl., kaisekretorius
su malonia savo žmona. Jis kraštų atvyksta žiemą ir va- Bostono,
75 centai.
___
na • • •••• • • • • •••• « • • * $5.
(E).

Iš pavergtos Lietuvos

Mano įspūdžiai iš kelionės
po Europą
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LEIVIS, Sa BOSTOR

[[PIįsikaliįėjimai1

E. IL1NIS

I
Va]

Ką tik gavome:

arba

1Maiki osn*l’evu

ilga nuostabi kelionė

Tau, sesute, Prano Lemberto gyvenimas, kūryba,
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3, kietais — $4.

(Tęsinys)
•

Iš visų svaigalų geriausiai mokslininkų ištirtas yra i
i ilkoholis. Tai pagaliau suprantama, nes jis yra plačiau-'
i iai vartojamas. Tuo tarpu marihuanos arba hašišo, taigi
HC, veikimas ir jo vartojimo pasėkos plačiai visuomeei vis dar yra apgaubtos paslaptingumo ir kažkokio nuoėmingumo skraiste. Rusų liaudis sako:
Ko nutinkąs nežino, to jis ir nevalgo.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
STASYS MICHELSONAS

— Ei, tėve, ko taip žiūri
| mane?
— Žiūriu, ar neturi galvoj
guzo.
— O kodėl aš turėčiau jį
turėti?
— Juk. rodos, buvai į Vašinktoną nuvažiavęs revoliu
cijos kelti. Iš Bostono va
žiavo 40 busų tokių revoliu
cionierių. ir beveik visi su
grįžo gužuoti.
— Tėve, buvau ir aš nu
važiavęs, bet taip bloga ne
buvo, kaip tėvas manai.
— Nu, tai pasakyk, ko jūs
tenai važiavot? Juk turėjot
žinoti, kad Niksono valdžios
nenuversit, ba už ją stoja
žmonių dauguma, — ta, ku
ri tyli, nieko nesako.
— Tiesa, tėve, tylinčioji
dauguma neprotestuoja. Bet
ar žinai, kas ta tylinčioji
dauguma yra?
— Tai tu pasakyk, jei ži
nai.
— Aš, tėve, žinau. Tai y
ra neprotaujančioji visuo
menės dalis.
—Vot, kad pasakei, tai
jau pasakei.
— Kas protauja, tėve, tas
negali ilgai tylėti. Jeigu iš
rinktoji valdžia elgiasi ne
gerai, savo pažadų nepildo,
žmonių balso nepaiso, tai
kas gi tada lieka daryti?
Reikia protestuoti. Ir pro
taujančioji visuomenės da
lis protestuoja.
— Sakai, reikia protestuo
ti. O koks čia reikalas? Va.
aš neprotestuoju ir vistiek
gyvas.
— Bet aš nesakysiu, kad
tėvas moki protauti.
— Maik, šitą žodį turėtum
atsiimti. Juk tu žinai, kad
razumo man netrūksta. Gal
aš negalėčiau būti prapesorium, ale džiust di sem aš
nedurnas.
— Tai kodėl tėvas nepabandai įsigilinti į dabartinį
jaunimo bruzdėjimą, kodėl
nepasistengi suprasti jo
priežasčių? Turėtum supras
ti, kad pasauly nieko nėra
'
be priežasties.
— O tu ar žinai, ko jau
nikliai buntavojasi?
— Aš. tėve, žinau.
— Nu, tai koman. išvirozyk ir man. Pasakvk, kodėl
seniau nebuvo tokių protes
tų_______________ ___

f

Miręs Joseph Kennedy su savo dviem sūnumis 1938 me
tais: kairėje — žuvęs Antrajame pasauliniame Imre
Joseph, dešinėj — buvęs prezidentas John.

Šią gyvenimišką išmintį pratęsę, galėtume gal sakyti,
ad to, nepažįstam, to ir bijom. Tokia, matyti, jau žmogišoji prigimtis.
totojas pasiekia tokį stovi, jis paprastai jau vadinamas
Iš tikrųjų rimtai moksliškai THC svaigalą tyrinėti adiktu arba narkomanu. Narkotikai jam jau būtini, be jų
akarų pasaulyje tepradėta, palyginti, visiškai neseniai, jis nebegali gyventi, jų
troškulys yra nenugalimas
iologiškai, chemiškai ir farmakologiškai THC jau seniai
fra nuodugniai ištirtas, tačiau šio svaigalo vartojimo pa ir nustelbia visa kita. Savo troškuliui patenkinti narkoariniai psichologiniu, socialiniu ir ekonominiu požvilgiu iųanai jau nebesiskaito su priemonėmis: jie išvirsta suk
Įtik pastaraisiais metais buvo išsamiau tiriami. Bene rim čiais, vagimis, plėšikais, prostitutėmis. Nuo narkomanijos
čiausiai ir išsamiausiai marihuanos vartojmą ir jo pasek- išgydyti nėra lengva, ir tik. palyginti, nedidelė narkomanų
imes tyrinėjo Didžiosios Britanijos Vidaus reikalų mir is dalis sėkmingai ir nuolatinai atpratinama nuo pavojingo
terijos paskirta komisija, kuriai pirmininkavo baronienė įpročio. Tačiau mokslo pažanga ir toje srityje jau daug
^Barbara Wooton. Po dviejų metų darbo komisija priėjo naujo pasiekė. Specialiose ligoninėse, sanatorijose gydy
išvadą, kad marihuanos vartojimas nėra žalingesnis už tojai ir psichiatrai vis sėkmingiau kovoja su narkomanija.
alkoholio. Marihuana nesukelia vartotojams vadinamo
(Bus daugiau)
sios fizinės dependencijos ir pati savaime neveda prie J
stipriųjų narkotikų (morfijaus, heroino, opiumo ir kt.) Į
vartojimo.

Be to, komisija priėjo išvadą, kad palinkimas į krimi-1
mingiaUir™riaubtž™. Jišl nalini nusikalstamumą alkoholio įtakoje esąs daug didės-

buvo nepatenkintas pasemt-

apstsyatginus.marihuana. O tos komisijos bendsiais tėvų papročiais ir poli-1 radarbis dr. Nicolas Mallesonas, Londono universiteto
tikierių valdžia, bet jis ken-J sveikatos tarnybos direktorius, trumpai drūtai pareiškė. į
tėjo ir tylėjo, laukė vis ge-1 "Daug labiau rūpinčiausi, jei mano sūnus, motociklu va-i
resnės ateities. Metai slinko I Minėdamas, neužsidėtų apsauginio šalmo, negu sužinojęs,1
po metų. Jaunieji senėjoj kad jis rūkė potą'
juos sekė kitos jaunųjų kar
Ir vis dėlto marihuaną tyrinėjusi britų komisija siūlė t
tos. Dalykai dar labiau pa ir ateityje šitą svaigalą palikti už įstatymų ribų. nepatarė j
blogėjo. Prasidėjo šaltas ka vyriausybei jo vartojimą įteisinti. Prisiminus, kad komi
ras, kuris tiek įkaito, kac sija marihuaną rado esant mažiau kenksmingą už alkoho
uždegė Vietnamą. Amerika lį, toks sprendimas neskamba labai logiškai.
suvarė tenai pusę milionc
Komisija samprotavo maždaug šitaip: dabarties žmo- į
jaunų vyrų. kurių keliasde
šimt t’kstančių jau žuvo, t gus turi sukaupęs ilgų metų patirtį, susijusią su alkoholiu, j
sužeistų dar daugiau. Ui ir visuomenė jau yra įpratusi ir tam tikrose ribose išlaikyti ’
ką? — klausia Amerikos alkoholio vartojimo pasekmes. Tuo tarpu marihuana Va
jaunimas. Koks reikalai karų visuomenėje yra naujas reiškinys, o ją įteisinus, pa
mums mirti Vietname? Pra sėkos galinčios būti nebesukontroliuojamos,.

sidėjo protestai dėl to karo
Traukiami karo tamybor
vyrai pradėjo priešintis. Ėmė draskyti ir deginti šau
kimo korteles. Už tai valdžia
pradėjo juos areštuoti ii
bausti kalėjimu. Prasidėję
riaušės ir universitehiose;
kur ruošiami jauni karinin
kai. Valdžia reikalauja, kač
kongresas skiriu bilionus
dolerių vis naujiems ir nau
jiems ginklams, žodžiu, da
romi pasiruošimai dai bai
sesniam karui. 0 k iras reiš
kia jaunimo skerdynes. Pre
zidentas. jo generolai ir stor
kakliai politiki»rLi p «tys į
karo ugnį neina. Jie vare
vos pradedančius gy venti
jaunuolius. Štai, tėve, kui
glūdi dabartinių protestų
priežastys
—Maiki, aš su tavim nesoglasnas.
— Reiškia, nesutinki?

Šeštoji pradalgė, literatū
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais
viršeliais $3.15. kietais $3.75
Smilgos, A. Giedriaus 15
apsakymų, 204 psl., kaina
minkštais viršeliais $2.50,
kietais — $3.75.

Iš tikrųjų, besaikis bet kokių
svaigalų vartojimas yra kenksminga* žmogui:

Kazimiero Barėno 14 įdo
mių apsakymų, 216 psl., kai
na $2.50.
Milfordo gatvės elegijos,

kad Keleivio administraci
didelį susidomėjimą sukėlęs
poeto Jono Aisčio straipsnių
rinkinys. Kaina minkštais
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.

įdomūs klebono ir vietinės
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216
psl., kaina $3.

Paskatinė proga!
Mūšy AUTOMOBILIŲ kvota

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. Šulo
parengto leidinio "Kaip s»daromi testamentai“. Tai llj^bai naudingą informacijų
i knygelė norintiems sudaryl ti testamentą. Ten yra ir tes‘ tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

MOSKVICH 406-E

užsibaigia 1969 ■.gruodi i o 31 d.
(Automobilių "Volga“ daugiau nebegalima užsakyti)
Jūsų paskutinė galimybė dovanoti savo giminėms
Lietuvoje ir U.S.S.R. gražią dovaną švenčių proga!

SKUBĖKITE SIŲSTI SAVO UŽSAKYMUS I

PODAROGIFTS, INC.

!

220 Bark Avė. South, New York, N.Y. 19003.
Tek: (212) 228-9547
arba j musų prisijungusias firmas:
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC

1776 llroaduay. Room 1201, New York, N.Y. 10019.
Tel. 212-581-7729

«
>

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th SL, New York, N.Y. 19030
Tel. 212 CI 5-7905
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC

716 Matant Street, Philadelphia, Pa. 19106
Tek: 215 WA 5-3455

jie žaloja sveikatą, mažina darbingumą, o kraštutiniais
atvejais suluošina svaigalų vartotojo asmenybę iki tokio
laipsnio, kad jis išvirsta visuomenės našta. Iš istorijos ir
dabarties žinome ne vieną pavyzdį, kad valdovai, valdžios
ar religinės vadovybės svaigalų vartojimą visiškai uždrau
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sųj0i
džia. Musulmonams alkoholį vartoti draudžia Islamas.
gos Literatūros Fondas yra išleidę* vertingų
Indijoje įstatymai ir šiandien visiškai draudžia alkoholį.
knygų.
Jis, norėdamas, kad tos knygos ftoiBene geriausiai žinoma prohibicija, vadinasi, alkoholio
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, notare
draudimas, prieš maždaug 40 metų buvo paskelbtas JAVse. Na, o marihuana šiandieną įstatymais draudžiama ko
JŲ KAINAS SUMAŽINTI
ne visame pasaulyje.
DAUGIAU NEGU PER PUSEPi cktiskdi viai tie draudimai ir net įstatymiškoji rūs
LIETUVA BUDO, Lietuvos'nepriklausomybės akto
tybė niekados savo tikslo nepasiekė. Žmonijos užmiršties,
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
apsisvaiginimo troškulys policinėmis priemonėmis, ma
čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
tyt, neužslopinamas. Eiliniai dori piliečiai paprastai rizi
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
kuoja susilaukti nemalonumų, bet nuo pamėgtojo svaigalo
TAU, LIETUVA, Stepono Kailio atsiminimų
neatsisako, o prohibicija JAV-se iššaukė kitą labai ne
H tomas, 480 psl.
geistiną reiškinį: nelegalią alkoholio prekybą perėmė vi
Kaina buvo $6.00, dabar ................ $2.00.
sokie gengsteriai ir žmogžudžiai.
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
Gal tik auklėjimu teįmanoma išugdyti svaigalų var
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
tojimo saiką. Vakarų visuomenėje, kur alkoholio vartoji
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
mas jau turi tūkstantmetes tradicijas, pagrindinę kontrolę
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
ir sudaro pačių vartotojų savitvarda. Daugumas civilizuo
cija ir kt., pridėta daug dokumentų
tų gėrėjų jaučia leistiną alkoholio kiekį, o ir atsitiktiniai
Kaina buvo $6.00, dabar................... $2*00.
nusigėrėliai dažniausiai tvardosi ir, gyvenimiškai išsiPENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
įreiškus,
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
stengiasi neapsikiaulinti.
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
Ar THC svaigalas, randamas marihuanoje arba ha
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt Priede
šiše. yra narkotikas? Aiškiai ir nedviprasmiškai į šitą
daug įvairių dokumentų.
Kaina buvo $6.00, dabar.................... $2.00.
klausimą atsakyti beveik neįmanoma, nes įvairių kraštų
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
įstatymai skirtingai apibūdina pačią narkotiko sąvoką.
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 809
Jeigu alkoholis ir tabakas yra narkotikai, tai THC. aišku,
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komuiiistų tero
taip pat prie narkotikų priskirtinas. Tačiau THC iš esmės
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

— Nausa. nesutinku.
— Pasakyk, kodėl, — ko
dėl Amerikos jaunimas tu
rėtų žūti. kai Amerikos nie
kas nepuola?
— Maiki. ne laikas gintis,
kai priešas tave užpuola. Jį
reikia pirma užpulti ir su
mušti. Taip sako Vašingto
no generolai, ir aš taip sa
kau.
— Generolai, tėve, visada
stoja už karą, nes jei karo
nebūtų, tai ir jie būtų nerei
kalingi. Bet mes žinom, kad
karas yra žmonijos nelaimė.
—
Maiki,
Maiki. atrodo,
kad mu
mu-iI™’’.
dušiandien
nesusikalbėsi™.

Gatvės berniuko nuotykiai

—R. Spalio apysaka jauni
mui ir senimui, II laida, 527
psl., kaina $4.

Maloni naujiena knygų mėgėjams!

Jennnaa ir kt. Stipneji narkotikai vartoja-

Kaina buvo $2.50, dabar ........... 75 centai

todėl pasakykim viena, ki-' n’1.^*a,™u! ’ukeha v«<>>n»nUM fizinę dependenciją. Tai
tam gudbai, kol dar nešusi- reiakla- kad Pats žmogaus organizmas, jo kūnas, prie topykom.
narkotikų pripranta ir jų būtinai reikalauja. Kai var-

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Ošiančios pušys, Halinei

Didžiulytės - Mošinskienės
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psL, kaina $2.60.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rita, 205 psl., kai1 na kietais viršeliais $3.75,
minkštais $2.50.
Varpas nr. 6,206 pelekaina $2.50.
Massachusetts gyventojai
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centus)
Sales tax.

10 knygų už $2
64 psl.. kaina 25 centaL
Materialistiška* istorijos
supratimas, 80 psL, kaina

20 centų.
Žemaitis raštai karės mo
tu,

126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 pet,

kaina 25 centai,
psl., kaina 50 centų.
Žalgirio mušis, parašė dr.

Daugirdaitė - Sruogienė, 24
Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 psl., kaina
10 centų.
(S Kairio įvadas),
64 psl. kaina 50 centų.
Tavo kelias į socializmą,

(Leono Bliumo),

35 psl.,

kaina 25 centai.
Socir'jzmo teorija, (M.

Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et
Socialdemokratija ir ko

(K. Kauskio), 47
psl., kaina 25 centai
Atskirai sudėjus, jų kaina
$3.05, bet visos kartu par
duodamos uZ $2.
munizmas
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Kokie vyrai patinka Lietuvos knygynėlių languose.
I Tikimasi, kad po teisėjo
J. Tauro sprendimo sustip
moterims

MOTERŲ SKYRIUS

Vilniuje leidžiamas švy
turio žurnalas kreipėsi į 12
Lietuvos moterų, prašyda
mas atsakyti į vieną klausi
mą: "Kokį norėtumėte ma
tyti šių dienų vyrą?“
ia rasite, ką iš jų trys at
sakė.

NMMMMMMMMN

A. SOLŽEN1CINAS

-

! ./JI

Verti ir. Domai Jasaitis
j. ■ r

(Tęsinys)

lhoaas Frirtoe, dabar 77 bu;
gubų žmogžudystę buvo nuteistas katėti iki i
bet 1923 m. iš kalėjimo pabėgo ir tik po 4S metą i
tas. Jis susirūpinęs, kad vėl teka grįžti tCarsaa City,
Ne%„ kalėjimą. Susirūpinusi ir jo marti Viota Wilis i*

— Gerai, bet tai sunkiai įmanoma... bent artimiau
siais laikais, dviem šimtais metų? — Kostoglotovas susi
raukė. — Be to, palauk... Aš čia nesutinku. Kur yra me
džiaginė bazė jūsų schemai? Pirmiausia turi būti ūkiški
pagrindai, ar ne?
— Ar taip gali būti? Tai priklauso... Vladimiras So
lovjovas (rusų filosofas, 1853-1900. Vert.) įrodinėjo, kad
ūkis turi būti pagrįstas doriniais pradais.
— Kaip gali,taip būti? Dora pirma, o ūkiški reikalai
paskiau? — Kostoglotovas sumišusiai žiūrėjo.
— Kaip tik taip! Paklausykite, jūs esate rusas, bet aš
lažiauosi. kad jūs neskaitėte nė vienos Solovjovo eilutės,
ar taip?

tat

’

Jurgis Batouteaftu
GIRIOS

Kostoglotovas dėstė lūpas, norėdamas pasakyti "Ne“.
— Gerai, bet jūs bent girdėjote po vardą?
— Taip, kai aš buvau stovykloje.
— Bet jūs esate skaitę vieną kitą Krapotkino pusla
pį. ar ne? Jo "Savitarpinę pagalbą tarp žmonių“?
Kostoglotovas panašiai judino lūpas.
— Taip. žinoma, jo pažiūros klaidingos, tai kam jį i
skaityti? O kaip su Michailo vskiu? (žymus liaudiško so- j
cializmo vadas. Vert). Tikriausiai ir jo neskaitėte? Jis'
buvo atmestas, ištremtas ir pašalintas iš bibliotekų.
— Tai kada aš galėjau jas perskaityti? Kokias kny
gas aš galėjau perskaityti? — pasipiktinęs paklausė Kos
toglotovas. — Per visą gyvenimą aš kruvinai prakaitavau. Į
O jie vis mane klausinėja: ”Ar skaitėte šitą? Ar skaitėte į
aną?“ Man būnant kariuomenėje, kastuvas neišeidavo iš:
rankų. Stovyklose buvo tas pats. Ištrėmime tas pats, tik!
dabar kauptukas. Iš kur aš galėjau gauti laiko skaityti?
Bet Šulubino veidas, su apvaliomis akimis ir vešliais
antakiais, spindėjo pasiruošusio nutverti savo grobį gy
vulio susijaudinimu.
i

MELODIJA

Mano kelionei likimas skyrė

Taką per didžią ir tamsią girią~.
Kasdienio kelio — mylios ir mylios...
Jo gairės — eglės ir pušys tylios...
Viena kaip žvakė, kita pakrypus —

Jų kuopos sergi kelią abipus...
Raizgos, lyg kimba šaka į šaką.
Ir man nuo saulės užstoja taką..

Didingos arkos,

žemos pašiuręs —

Žaliais patamsiais einu suniuręs^.

Retur pro menką plyšį sušvyti

Amžino žydrio jauna akytė...

Daug, ko nelaukta, kiūtinant kyla
lr man sutrikdo rimtį ir tylą..
Matau, kai varna varniūkštį
Girdžiu atolui taukšta
Kartais sušniokščia vėjas palaidas,
Ar mano rėksmas grįžta kaip

lr kai po audros giria negaudžia,'
Vienatvės graudis širdį
Žengiu kas rytai į naują vingį,

riuos dabar
Atvažiuoju į Vilnių, žiū
riu, eina žmogus gatve: be
akinių neatpažinsi, ar vy
ras, ar vištgaidis. Nepatinka
man tie vaikėzai su gitaro
mis, radijais, žiedais, ilgais
kaip bobų plaukais.
Pasakysiu ir koks patin
ki: gudresnis už pačią ir
neištižta; ne spirginys ir ne
apsileidėlis; savo darbą turi
mokėti dirbti, ne tik moterį
mylėti; tegu rūpinasi, kad
šeimyna būtų soti; pas sve
timas tenesivalkioja; vaikai,
virtuvė — žmonos reikalas,
tegu nelenda, kai jo neprašo,
o kai jau pati paprašo vyriš
kos pagalbos, tegu lekia ir
sutvarko, kas reikia.
Toks buvo mano vyras.

— Aš, kaip medikė, la
biausiai vertinu vyro išmin
tį, jo fizinę jėgą ir ištvermę.
Jb turi būti orus ir santūrus,
taktiškas, bet ryžtingas. Vi
sa vyro veikla turi būti kryp
tinga, aktyvi ir nuosekli,
koncentruojanti jo valią ir
padedanti pasiekti užsibrėž
tą tikslą.
Sveikintina, kad vyras į
mergaitę sugeba pažvelgti
Kaukaip į būsimą žmoną, moti
ną (lygina ją su savo moti
nos geriausiais bruožais),
o ne kaip į žaidimų ar pasi
— Kokios gi tos vyriškulinksminimų bendrininkę. > mo savybės?
Iš šių vyrų pažiūrų išsivysto Į Na, pirma, tvirtas charakir pareigos bei pagarbos teris, drąsa ir išmintingujausmai žmonai, šeimai, vai- mas. Patinka, kai vyras yra
kams ir tėvams.
tvirto nusistatymo, turįs saVyro įsitikinimai turi bū- Vąjį "aš“, bet drauge jis ir
ti tokie stiprūs, kad jis būtų diplomatas moters atžvilgiu,
pasiryžęs už juos kovoti.
j Tikriausiai kiekvienai mote! riai atrodys nuobodus toks
vyras, kuris visur pataikaus,
‘ nusileis. Antra vertus, bus
! bloga, jei jis visuomet laiky
"Neries“ kolūkio
sis tik savo nusistatymo.
Toks vyras turi jausti tą vi-.
— Koks man vyras la- durį.
i
biausiai patinka? Maniškis! Labai vertinu tokias savypasimirė be laiko. Visi kai- bes. kaip jautrumas, nuoširmynai jį pažinojo, gerbė
I dūmas, tik niekaip negaliu
Pašnekėsiu apie tuos, ku- suprasti, kodėl šiuolaikiniai
1 vyrai stengiasi šių savybių
neparodyti.
Ko moterims reikia iš vy-!
rų?
Atidumo, pagarbos, na.
ištikimybės, į kurią pasta- (
ruoju metu vis labiau žiūri! ma su šypsena. Tikrasis vyĮ ras — tai žmogus, sugeban
tis atsisakyti nedidelių ma
lonumų ne dėl to, kad nesu
gadintų moteriai nuotaikos,
bet dėl to, kad nepažemintų
jos aplinkinių akivaizdoje.
• * •
O jums, mielos skaityto
jos, kokie vyrai patinka?

rės kova su pornografija ir
kitose šalies valstijose.

SPECIALIAI
t AVE N T £ M S
į LIETUVĄ!
VISKAS SU MOKŽTA
Gavėjas a i e k a
Bemoka!
SPECIAL I............ $3830

10 svarų taukų, 10 sv. kvie
tinių miltų, 10 sv. ryžių,
10 sv. cukraus.
DELICIOUS............ S423O

1*4 s v. degintos kavos, 1
sv. šveicarų šokolado, 2*4
sv. cukraus, 2*4 sv. ryžių.
1*4 sv. sviesto, 1*4 sv. švei
carų sūrio. 1*4 sv. rūkyto
bekono,
1*4 sč. rūkyto
kumpio, 2*4 sv. maišytų
vaisių, 2*4 sv. marmelado,
2*4 sv. kvietinių miltų, 1*4
sv. geriausių pyragaičių ir
vaflių.
FAMILY PARCEL362.00
1*4 sv. degintos kavos, 10
s»v. kvietinių miltų, 2*4 sv.
cukraus, 2*4 svaro mano
kruopų, 2*4 sv. ryžių, 1*4
sv. makaronų, 1*4 sv. me
daus, 1*4 sv. piėno miltelių,
1*4 sv. sviesto, 2*4 sv. tau
kų, 2*4 sv. rūkyto bekono,
1*4 sv. rūkyto kumpio, 1*4
sv. vengrų salamio, 1*4 sv.
šveicarų sūrio, *4 sv. kiau
šinių miltelių, 1*4 sv. mai
šytų vaisių, *4 sv. citrinos
sulčių, 1*4 sv. geriausių py
ragaičių ir vaflių, 10 buljo
no kubų, 1*4 sv. datulių,
*/2 sv. fygų, *4 sv. pipirų,
2 gabalai muilo.

Daug kitokio maisto
siuntinių ir dovanų
UŽSAKYKITE TUOJAU!

U ž s a k y k i t tik per

INTERTRADE
EKPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010
Paprašykite veltui įvairių
kitokių dovanų katalogų, o
taip pat naujos siuntinių
tvarkos informacijų.

—Tai matote, — pasakė jis, — koksai dorinis sočia- ’
lizmas. Niekas neturi vesti žmonių į laimę, nes laimė irgi'
Kur vėlei dunkso stuobriai
Lydėjo takas jau amžių minią — ‘
stabas turgaus aikštėje. Juos reikia kviesti į tarpusavio ’
meilę. Žvėris, grauždamas savo grobį, irgi jaučiasi laimin- ■
Niekas tiesesnio neprasimynė^
Tenka prieiti kalvą ir griovį —/.
gas. bet tik žmonės gali pamilti vienas kitą, ir tai yra aukš- ■
Už jų tolydžio eglynas stovi...
čiausias laimėjimas, kurį jie gali pasiektu
Čia griozdūs šiekštai ir žabai trapūs —
— Oi, ne, aš noriu laimės, geriau palikite mane su;
Spėliok, širduže, kas bus anapus, —
laime, — spyrėsi Olegas. — Duokite man laimę bent ke- j
Ir kiek man skirta klaidžioti, kolei
liems mėnesiams prieš mirtį... Kitaip... visa teeina velniop! į
A-- -2. . R* - »---♦. - 1-^, IK.—
Anynf • nenmų raivxį
Pradės man brėkšti užgirio toliau.
— Laimė miražas. — šulubinas buvo atkaklus ir eik- j
(lynas, V. Baravyko, 590 pst
vojo paskutines jėgas. Jis net išblyško. — Aš buvau lai-i
apie 30.000 žodžiu kaina $6.
Lietuvių-anglų kalbų žo
mingas. augindamas vaikus, bet jie apspiaudė mano sielą. I
Tai laimei išsaugoti aš ėmiau pilnas teisybės knygas ir de-1
dynas, redagavo Karsavinaitė ir šlapoberskis, apie
ginau jas krosnyje. Vadinamoji busimųjų kartų laimė yra J
27,000 žodžių, 511 psl., kaidar didesnis miražas! Kas žino nors kiek apie tai? Kasi
Indijus ministrė pirmtoMri toia — $5.00.
Ara Gandi, 52 m. amžiaus, yriai
kalbėjo su būsimomis kartomis? Kas gali žinoti, kokius Į
Lietuviikai anfliikas
UŽDRAUDĖ RODYTI
’sakito“ jos partijos vo
stabus jos garbins? Laimės sąvokos perdaug keitėsi amžių į
kei
, PORNOGRAFINI FILMĄ T™* ^h«us PrieraičMhn
tėkmėje. Niekas neturėtų begėdiškai jų pirmyn planuoti, i
I
,
daugiau Kaip 30,000
Irt
Jei mums yra pakankamai baltos duonos kepalų ir mes
I
auį8CUHt' žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.
juos mindome batų kulnais, jei mes turime pakankamai
siojo teismo teisėjas Joseph
to
piencurjartūsujame prigerti, taaĮjądąg neaagte laimingi.
Tauro uždraudė Bostone ir
parašė DambTačiau, jei pasidaliname daiktus, kurių neturime pakan
valstijoj rodyti išgarsėjusį
liūnai,
Klimas
ir Schmalkamai, galime būti laimingi šiandien. Jei mes tik rūpinsi
nepadorų filmą "I Am Custieg, 471 psl, didžiausias
mės "laime“ ir savo veislės dauginimu, mes tik neprasmin
rious YeUow“, kurio pažiū
ir moderniausias angliškai
gai perpildysime žemę ir sukursime bauginančią visuo
rėti New Yorke buvo nuvy
kalbantiems lietuvių kalbos
kę net Jacųueline ir Aristo vadovėlis, kaina $7.
menę... Aiman, aš blogai jaučiuos... Aš geriau eisiu ir pri
telis Onassiai..
gulsiu...
Teisėjas J. Tauro savo
šulubino veidas atrodė išsisėmęs. Olegas nepastebė
motyvuotam
sprendime ap
GERA PROGA
jo, koks jis išblyškęs, mirtinai pavargęs pasidarė.
kaltino ir visos šalies aukš
De JAV dezertyrai: Alderton (dešinėj) ir Priee (I
— Tuomet einam, Aleksiejau Filipovieiau, einam.
Žymiai papiginta kaina
čiausiąjį
teismą, kurio nariai
Jie pabėgo iš JAV dalinių, esančių Vokietijoje. B Pran
Aš palaikysiu jus už rankos.
perdaug liberališki visokiam galite įsigyti įdomius prel.
cūzijos jie atvažiavo į Daniją, kartos vyriaasyM grtvojs,
šulubinui nebuvo lengva iš jo užimtos padėties atsi
I
pornografiniam
šlamštui, J. K. Končiaus atsiminimus
ką sa jais daryti. Alderton bas grųiiatas J
kelti. Jiedu slinko lėtai. Aplink juos buvo pavasario leng
' kuris užteršia JAV literatū iš Balfo veiklos. Knyga tin
kar jo laakia kalėjimas, nes ai narkotikas yaa te
vumas, bet kažkoks sunkus svoris slėgė abu vyrus prie
rą. teatrą ir televiziją lygiai ka ir dovanoms, gražuti iš
baastas 4 mėnesius kalėti. Price leista pasiMkti 4
žemės. Jų kaulai, jų raumenų likučiai, jų rūbai, jų batai,
taip pat, kaip fabriką dūmai leista, daug paveikslų, 404
jei Prancūzija jo nepriims.
net saulės šviesos srovė juos stipriai spaudė ir apsunkino.
orą ir įvairios atmatos van psl., kietais viršeliais kaina
Jiedu ėjo tylėdami. Buvo pavargę nuo kalbų. Tik kai jiedu
denį. Mat, konstitucijos ga $4 (buvo $6), minkštais $3
rantuota žodžio ir minties (buvo $$).
pasiekė verandos laiptui jrstovėjo vėžininkų palatos še
laiovė JtŪMakUI
kažkurių
aukščiausio. n
ImIOvv
stf ŪM»IWDvaūaąaOeV*
šėlyje, šulubinas vėl prakalbėjo. Vis atsiremdamas į Ole
penkerius
metu,
per
kuriuos
jūs
lankstėtės
ir
atsižadėda

jo teismo teisėjų taikoma ir
gą, jis užrietė galvą, norėdamas pamatyti tuopų viršūnes
GERIAUSIA
TOOKMfll
MpnoKSOurnianių
vote
savo
įsitikinimų?
ir laimingo dangaus lopą. Jis pasakė:
pBMMRIVyKOT prOĮMgaiKluh
DOVANAI
šulubinas atsakė. Jo balsas buvo tuKla, fotai Ir
— Yra vienas dalykas: aš nenoriu numirti operuoja
tam
ir
panašiam
elementui
mas. Nesvarbu, kiek jūs gvvenote ar koks šuniškas gyve vis silpnėjo:
KvlaKaalMffGUIHI ▼
®
— Taip, aš galvojau. Aš atsisakiau vieko, ir ai ris
nimas buvo, vistiek jūs norite gyventi.
Jiedu įėjo į prieangį. Buvo karšta ir trošku. Labai• galvojau. Aš mečiau senas knygas į krosnįf-tani vartalio
būdu.
lėtai, žingsnis po žingsnio, jie pradėjo kopti aukštus' jau daiktus savo sąmonėje. Kodėl ne? Ar
Įvairūs
pornografiniai leiM
vau savo kančiomis ir išdavimais teisės tuiėti
laiptus.
Rfctara. » «a R akriūt| Ry***,
unžu taip
čių?
tais M, Naaa, kar atari jaa
Tuomet Olegas paklausė jį:
’ kmąa statai šaaaęta Rsaatay.J lizdų aktą paveikalai ast vitv (Galas)
— Pasakykite man, ar jūs galvojote per dvidešimt

Geri žodynai

b

r
1

r
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Bostono

Vietines žinios
3 4

c

MARGARETAI

- MICHELSONIENEI

U! ;
mirus, jos vyrai S tą s i a i Micheliioiii
reiškia gilią užuojautą.
M. Kraaiuakaa

Montevideo,
Urugvajus

y»

Dar palyginus neseniai
Bostone pasirodė kuklus ir
simpatingas vyras
tas Povilavičius, atvykęs pas
mus iš Anglijos. Netrukus
išgirdom, kad jiš turi galin
gą boso balsą. Pirmieji jo
pasirodymai scenoj buvo
drovūs, daugiau mėgėjinio
pobūdžio.
Praėjo keletas metų. Ben.
Povilavičius, susiradęs dai
navimo mokytojus, tyliai ir
kantriai dirbo. Kiekvienas
viešas jo pasirodymas rodė,
kad jis daro aiškiai girdimą
pažangą. Ir ne tik balso val
dymo technikoj, bet ir mu
zikos kūrinių atlikime. Į re
pertuarą ir muzikos dalykus
Ben. Poviląvičius gilinosi
ne tik su amerikiečiais muzi
kais, bet ir mūsų komp. Jer.
Kačinsko ir Jul. Gaidelio pa
dedamas. Ir, štai, Bostone
mes turime dainavimo tech
niką apvaldžiusj profesinio
lygio dainininką.
Pirmasis Ben. Povilavičiauš dainų ir arijų rečitalis
yra rengiamas š. m. gruo
džio 7 d., sekmadienj, 3:30
vai. po pietų So. Bostono
Lietuvių Piliečių D-jos m a.
salėje. Programoj — klasi
kai, liet. liaudies if originalinės dainos, operų arijos.
Rečitalio akompaniato
rius — komp. Jeronimas
Kačinskas.

Iki šiol Ben. Povilavičius
nesigailėdamas savo jėgų ir
laiko, stojo talkon kiekvie
nai lietuvių organizacijai
Bostone, kuri jo talloslpaprašė. Dabar atėjo metas,
kada Bostono lietuviai turė
tų atsigrįžti į nuolatinį savo
parengimu rėmėją — į dai
nininką Ben. Povilavičių.
Tad ir kviečiame gausiai su
sirinkti į jo pirmąjį
rengiamą gruodžio 7
Bostono Liet Pit D-jos
Įėję.

Bostono lituanistinės mo
kyklos tėvu komitetas nuo
širdžiai dėkoja visiems, ku
rie savo auka, darbu ar ki
ta parama prisidėjo prie
sėkmingo banketo-vakarienės suruošimo.
Už loterijai paaukotas do
vanas karštai dėkoja mo
kyklos rėmėjoms Jansonienei, Kamantauskienei, Nenortienei, A. Gimiuvienef,
Valiukonienei. Aleksdnienei, Ambraziejienei. Didelis
ačiū Bakšiui ir Bacevičiui,
ilgas valandas vaišinusiems
svečius prie baro. o taip pat
Venckui už patarimus ir pa
galbą ruošiant vakarienę.
Buvo malonu svečiu tarpe
matyti ir mūsų mokvklos
mieląjį rėmėja inž. Jurgį
Ounį tt New Yorko.
Nuoširdžiai dėkojame ir
visiems banketo dalyviam

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Lapkričio 30 d. 3:30 vaL
popiet So. Bostono Lietuvių
Piliečių Dr-jos salėje Sv.
Petro lietuvių parapijos cho
ro koncertas, dalyvaujant
solistui Stasiui Barat
• • *
Gruodžio 6 d. 8:30 vaL
vak. Jordan Hali Izidoriaus
ir Vytenio Vasyliūnų kon
certas.
• • •

Gražiai pa minojo I irtiiuou

Gruodžio 7 d. 8:30 vaL po
pietų So. Bostono Lietuvių
Piliečių Dr-jos didžiojoje
Lapkričio 23 d. Lietuvių salėje Benedikto PovilaviVeteranų S-gos "Ramovės čiaus dainų ir arijų rečitalis.
• • *
skyrius surengė Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo JI me
tų
Gruodžio 14 d. 4 vaL po
nyčioje, radijo p
pietų So. Bostono Lietuvių
ir So.’Jfctttdno Lte
Piliečių Dr-jos salėje LB
Dr-jos auditorijoje, į kurią Bostono apylinkės valdyba
bostoniečių suėjo daugiau, ir Bostono ateitininkai sen
negu į kaikuriuos kitus pa draugiai rengia prezidento
rengimus. Čia programą Aleksandro Stulginskio mi
pradėjo skyriaus pirm. Br. nėjimą.
Bajerčiaus trumpu žodžiu.
• • •
Įnešus devynias vėliavas
(tai ceremonijai vadovavo
Gruodžio 23 d. 3 vaL po
St. Dariaus posto vadas), su
pietų
So. Bostono Lietuvių
giedojus himnus, kun. A.
Janiūnui sukalbėjus poetiš Piliečių Dr-jos salėje Litua
ką maldą, sveikinimo žodį nistinės mokyklos Kalėdų
tarė Lietuvos garbės konsu Eglutė.
e e e *
las adv. A. Shallna, tarp ko
kita, prisiminęs, kad per jį
Lietuvos kariuomenės sava
Gruodžio 27 d. So. Bosto
norių kūrėjų sąjunga Stepo no Lietuvių Piliečių Dr-jos
no Dariaus postui atsiuntė salėje skautų akademikų
vėliavą, kurią ir dabar pos šventė: 3 vai. iškilminga su
tas tebenešioja.
eiga, 7:30 vai. šokiai.
• • • _
Kalbėtoju buvo pakvies
tas LB prezidiumo narys V.
Bražėnas iš Connecticut
Tradicinis So. Bostono
valstijos, kuris kalbėjo apie Lietuvių Piliečių Drjos Nau
pasaulio politinę bei karinę jųjų Metų sutaldmo banke
padėtį ir Lietuvos išsilaisvi tas įvyks gruodžio 31 d. va
nimo problemas.
kare draugijos patalpose.
Meninėj daly, kurios pra
* • •
nešėjas buvo J. Vizbaras,
Aldona Dabrilaitė. Vilija
Vasario 15 d. AKo rengia
Leščinskaitė ir Birutė Ado mas Lietuvos neprikleueo.
mavičiūtė suvaidino vaiz
mybės atstatymo paskelbi
delį ”Prie partizano kapo“,
mo sukakties minėjimas So.
kurį paruošė J. Vizbaras. B.
Bostono lietuvių Piliečių
Adomavičiūtė dar padekla
Dr-jos IU aukšto salėje.
mavo vieną eilėraštį.
• • •
Meninę dalį užbaigė mū
sų iškilioji dainininkė Dai
Kovo 13 d. Jordan Hali
va Mongirdaitė, su giliu įsi
salėje
Baltų Draugijos kon
jautimu žaviai sudainavusi
kelias lietuviškas dainas ir certas, kurio programą at
lieka estai tenoras H. Riioperų arijas
vakL
Po programos pasilikusie
• • •
ji galėjo vaišintis, šokti ar
šnekučiuotis?'‘
, Kovo 16 d. 4 vai. popiet
tjyixri
m
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir gra
Bostono
tarpklubinė9e žuolės balius.
šachmatų varžybose praeitą
• • •
penktadienį So. Bostono
.< f

Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
talpose ėjo sunkios kovos,
kuriose dalyvavo abi lietu
vių komandos. Lietuvių I
rungėsi su MET lygos pir
mūnais — Boylstono klubu
ir Lietuvių II su Sharon ko
manda.
Boylstono klubas išsivežė
pergalę 4y2-1/^» nors kiek
vienoj lentoj vyravo permai
ninga kova, užsitęsusi po vi
durnakčio. Tik Kazio Mer
kio įnutija baigėsi lygiom
visi kiti suklupo. Geriau su
kovojo Lietuvių H, užbaigu
si rungtynes su Sharon 2-2.
Čia taškus laimėjo Rimas
Karosas ir Jurgis Alvinskas.
Pastarasis įveikė lietuvį Juo
zą Paznioką iš Nonvoodo,
Mass., kuris žaidė už Sharon
komandą. Tebėra nebaigtą
Broniaus Skrebulio partija,
kurioje jis turi pėsaninaą
daugiau.

NBNUSQBNK11£!
sergi
beją

Balandžio 24 d. Jordan
Hali salėje Baltų Draugijos
koncertas, kurio programą
atlieka pianistė J. Rajaunkaitė-Šiuiienė.

Skaitykite
ėias knygas!

RUB

dievybių ir did

Užtikrinam

‘ifęifcūt 35.

vaistus

AL PttDObCIS
FjO. Bes 9112
M4. S7105

Lietuvių Radi?
Naujoj Anglijo
tt ftotim WLYN, 1360 to
lociklų to< tt stoties FM
101.7 mc.. veikia aekmadk
rife nuo lfld 1:30 vaL <to
: VėHauai
žinių santrauto
r komentarai, muzika, da>
•m Ir Magdutės pasaka.
Manio reikalais kreiptis
Baltic Floriats gėlių ir don
oų krautuvę. 682 E. Broar
way, So. Bostone. Telefo
ase AN 8-0489. Ten gaisu
Ir

Poezijos knygos
TĖVIŠKĖLĖ AS REGIU,
eilėraščiai, parašė Pranas
Imsrys, 40 psL, kaina $1.VAKARfi BANGA, lyri
kai, Gražina Tulauskaitė
127 psl.. kaina 92.00.
AUKSINTAI RAGELIAI,
lyrika, Pranas Naujokaitis,
64 psl., kaina 92.00.
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS
Steponas Strazdas, 15?
psl.. kaina 92.50.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 80 psl., kaine
91.50.
METŲ VINGIAL Aff. Ty
molis, 170 psl. lūdna 93
GELIŲ KALBĖJIMAS. Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na 91.00.
DERLIAUS VAINIKAS, J
Mikuckis, 359 pri., kaine
92.50.
CHAPEL B., Algimantas
Mackus, 04 psL. kaina 93.
SIELOS BALSAI. J. Smalatoriue, 221 pri. kaina 75 c.
VYNUOGES IR KAKTŲ
SAL Julijos Žvabaitės ei
Mnttčto rinkinys. 90 psL
ksino 92.00.
SIDABRINES KAMANOS
Kario Bradūno eilėrašči,
premijuotas rinkinys. 9d
ori.. kaina 99.
RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaltytės eilėraščiai
premijuota knyga, 80 pn»
krinti 92.00.
AUROS TAURE, SUsk
Santvarų 5-8 eilėraščfc
knyga. 150 puslapių, gra
tiri irttta, kaine.. . 92JA
PLAUK. MANO

LAIVIŲ

vyrių VARDYNAS, paruošė
Anis Rūkas, 89 puslapiai,
kaina 93.00.
Du mediniai ir trys geleži*
šiai kryžiai, savanorio An4tno Šukio atsiminimai iš
nepriklausomybės kovų, 376
pst, kaina $3.00.
Fer giedrą j audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m.
atsiminimų IV tomas. 272
pst, kaina kietais viršeliais
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais 92.50.
Inicialai po tiltu. A* Tūlio
t3.7g.
>
NULAUŽTA ŠAKA, tri i
:ų vaizdelių pynė. parašė
Stasė Vanagaitė-Petersonienė, 81 psl.. kaina $2.
ANTANAS SMETONA
(R JO VEIKLA. Parašė J.
Augustaitis, 154 psl., kai
na 91.60.
LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĖ, lietuvių dainynas
100 dainų su raidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.
ŠVENTADIENIS Už MTES
TO. Martaus Katiliškio F
novelių, kaina $5.00.
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir
šeliai kaina..............
NEPRIKLAUSOMOS LIErUVOS PINIGAI, Jono K
Kario, 225 psl., kaina $5
RAŠTAI — STRAIPSNI A.
ATSIMINIMAI, parašė Juc
zae Liūdžius, 246 pusk
piai, kaina.......... Jtsnr

R. 3. ALKUI

SiiI

Az Ali

parašė dr. K. Šidlauskas. įvadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.
LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksniu
kronikų I dalis, straipsnių
rinkinys, 348 psl-, kaina —
93.00.
Aidas tarp

dangoraižių

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

Anis Rūkas, 89 psL„ kaina
$3.00.
Gyvulių ūku. George Orwel bolševikinės santvarkos
satyra. 71 psl., kaina *1.00
LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, D
omas, redagavo Bernarda*
Brazdžionio to Benys Bab700 puslapių, kaina
910. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairią rtiiią

Krriptto

BRONIS KONTRIM
SM Uroadvvay
So. Boston, Mass. 02127
TaL AN 8-1701
•seeoMiMieeoNooeimeimoMOMMoem

A.J.NAMAKSI

Keleivio prenumerata - gere
dovana vtooktomto progomis!

J .I.B. LABORATORIJA, 1437 Se. 4Mb AVENUE
CICERO, ILUNOIS 604M -į

rito

SUSIVIENIJIMAS

SLA

LIETUVIŲ

I

AMERIKOJE

SI^A—jau 84 met ą tarnauja Hetuvią rimomsari ir 1
jo daugina kaip 8EPTYKIS MILIONUS doierią
nariams.
SLA—didžiausia Hetuvią
duoda gj vykia apdraudą ir I
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS
patarnavimus savitarpiais
SLA— jau turi d^)iįto<k. bfe tris sa puss
kapitalą, tad jo apto
lietuvis čia gsH gauti {vairią Uasią
apdraudas nuo $100.06 iki $10.606.00.
SLA—jaunimui duoda gerą Taapso<ją Apdrafe
dovoMBt Insaraaca, kad jmnmoCs gautą
aukštojo mokslo stadijoms ir
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TEBM
apdraudą: ui $1JICCjO6 apdraudos tik $SJW
čio matams.
SLA—AKCIDENTALI APDRAUDA
amžiaus asmenims, rskųmenduojama IstaiRbą
klubą to draugiją uarlamu Ui $1.000.00 akcidsuta
lis apdraodoa mokestis $2.00 į matus
SLA—kuopos yra daugumole Hetuvią koloniją. Knipkitlo
» kuopą veftijua, ir .Mo pločiu
Gausite

107 Waat30tb Steaet, NovTorik, N.Y. 10001

Amerikos lietuvių politika

Lietuvos konstitucinės tei
—f - . - - M, -»T, _ ,
mro semto encraectai sės klausimais, parašė Koslljnnt.. Imtos. ... .99 nr tantinas Račkauskas, 178
SU DAINA, 392 liaudies nsl.. kaina $2.
dainos ir kaikuriu autorių
eilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražins ŠimkonieJUK NETURITE?
ne, 128 mažo formato psl„
Petronėlės 0rintailč3 ei
kaina 91.00.
DAINŲ 90KURY 99 po liuotos apysakos "Teofilė
puliarios ir šokiu dainos, i nuo Kražantės“. Keleivio
surinko Gračtoa SimakariaJ administracijoje ją galite
nė, kišeninio formato, 351! gauti už $2.00.
pri., kaina 92.00.
’

FUed Sąuare
fsnhsenCs.

n

J. I. B. vaistai, ąatsataoti ftvafcarijojt Nr. 45M3L
registruoti JAV to Europoje, ATAUGINA PLAUKI*
išgydo pleiskanas, šalus, uiežėjia^, sulaiko plauką
slinkimą^ grąžiau aataralią platoką spalvą MOTERIM8
IR VYRAMS. 100 procentą garantaetai,
varto
damas g uncijas lė savsičią. i
Užsakyatus su $6 meaey orderiu siąsti:

Eatate A Insurance
321 County Club Rd-

Real

Nemtou

Centre. Mase. 02159

Tri. 332-2843
mraeveemeeeeeeeeeeeveMMeMe J

r

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pamatinius to
įvykius, deda daag ir įdomią nuotrauką to atvirai
apie visus mūsą visuomeninius bei kaltAriahui
Jame rasite įdomią skaitytoją laiiką skyrių* kariam Rakta
me abipusiu pasisakymą to aeomoaf
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra
eivijos laikraštis, ieškąs aaaję bąadradarbiu bei idėją, vb
suomet atviras kiekvieno aosmous^ karia kovoja ir dirba ai
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

$8.00

Adresas:
7722 George Street, LaSallo-Mutraul, 600, tiaoboe, CANADA

Svaibios knygos
Bųvnato Lietuvos prezidento dr. Kazio Grintouo
Atsiminimai ir mintys, 1-ji uūud 302 pst, kaina .... $2.60
antroji dalis 336 psL su abiejų dėlių vardynu, kaina 95.UU
Perkai.. abi dalis kaina tik.......... .. ......................... 98.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybie aamtvaetooe brau
tai, 176 pai.,zauia
•».• •........••••.•••....• •.... 92.06
Prof. P. Pakarklio Sąnario Prani teisynas, 91 pri.. .69 cnt.
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryitoečiaum,
70 puslapių, kaina....................... .. ..... ... . .................. 9L09

Cic&gietės įspūdžiai komuaistų paąerftelb Ltoteraj
35 puslapiai, kaina............... .. ... ...
.i.... 91JI0

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikreičiei ane

1879 m. tiri 1985 aa. 190 paL Keti viri. kaina MBtou
buvo 96.00, o dabar tik ........................ ... .............. 99.00
Oan Kui dčio Magiškuoju kiliam | VBakb 380 puriapių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas sa nepaprastais nuotykiais. Kaina ................98.00
Šitos knygos gaunamos Keleivio administnrijoj
030 Broadvray, So.

LEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 48,1969 m. lapkričio 26

Vitkevičienė ir M. Michelso- tojų jnftė ir adv. J. Grigą- rašė. Pagal balsų daugumą!
Imtis
A
A MrlmiilizAMin
T dSi ’
nienė.
liaus tlAUatvlzi
pavardę, kuris lape w«nc«
nas. A.
Andriulionis,
J.
Ši
Ginčų sukėlė pianino pir liuose buvo įrašytas tarp lalis, H. Čepas. A. Baika, O. >
1939 m. lapkričio 30 d. 3 vaL 30 min. po pietų
kimo klausimas. Valdyba kandidatų į direktorius. Da Ivaškienė (vienintelė mote-į
siūlė pirkti kitą pianiną, nes bar jis gali pasirinkti, kur ris tarp7visų kandidatų). J.
Lietuvių Piliečių Draugijos 111 aukšto salėje
turimasis niekam netinka.,1 kandidatuoti. Jei pasirinks Averka, V. Jakutis ir kt.
368 Broadvray, Sa Bostone,
Buvo ir priešingų balsų, bet* pirmininko vietą. tai dabar
Rinkimai bus prieš Kalė
į v v k s
Bus tikrai geras koncertas i Neabejotina, kad bostonie-Į dauguma nutarė pirkti pia- tiniam pirmininkui bus rim das.
kurį rekomenduoja tas konkurentas. Adv. J.
ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORO
įA- |1 čiai nenorės pi aleisti tokios niną,
J. Vinciūnas neišvažiavo
Šį sekmadienį, lapkričio
komp.
J.
Kačinskas
su
adv.
Grigalius
yra
jau
nekartą
geros progos pasigėrėti savų
30 d., So. Bostono Lietuvių *ir svečiu dainininkų aukšto J. Grigalium. Jo kaina apie buvęs valdybos pirmininkas.
Praeitam numery prane
Piliečių Dr-jo6 III ankšta ia- ;1
.....
900
dol.
Į vicepirmininkus varžosi šėme, kad Juozas Vinciūnas
Įėję bus šv. Petro lietuvių' m^1P*10 lvS10 koncertu,
kurio programoje dalyvafaja ir
A.
Andriulionis
dėkojo!
J.
Kasperas su L. švelniu. išvažiavo į Floridą. Vėliau
parapijos choro, Kurtam va- . Pokoneertn-sokiaigro-i
_
dari
Į sekretorius eina niekada paaiškėjo, kad jis pnes nu- ■
STASYS BARAS
dovauja komp. Jeronimas: lan< ™™ ls 'Vorcesleno, šurum
surum burum darbininkam,
pranešė,
VuAincVoc
ai. ynganavicius
sekretoriaus pareigų nėjęs j mat.vtą išvažiavimo dieną;
ir
Kačinskas, koncertas. r-kz.
Cho i ir bufetas.
Koncerto pradžia 3:30 v. kad keltuvo fondan jau įmo A. Čaplikas ir dabar stropiai! ^negalavo ir todėl savo ke
BENEDIKTAS POVILAVIČIUS
ras, be kitų dainų, atliks Br. popiet.
kėta $14,346.
tas
pareigas
einantis
A.
}
I0
?£
atidėjo
vėlesniam
lai
Budriūno kantatą ”Lietuvos
Bilietai gaunami pas Henriką Čepą, A. Ivas Real
Matjoška.
jkuh
šviesos keliu“, solo partiją
Estate. 545 E, Broadway, So. Bostone, ir koncerto
Nominavo kandidatus
Finansų sekretorius A.; Adv. A. Young grįžo
dainuojant sol. Benediktui
Nuostolingas mėnuo
dieną prie įėjimo į salę.
iš ligoninės
So. Bostono Lietuvių Pi- Druzdis neturi rimto varžo- j
Povilavičiui, ištraukas iš J.
Gaidelio operos Dana ir St.
So. Bostono Lietuviųį liečiu Dr-ja lapkričio 20 d. vo.
Adv. Anthony Young po
Ilgametis maršalka įJ. unkios operacijos Newton
Šimkaus operos Pagirėnai.. Piliečių Dr-jos lapkričio 20: nominavo kandidatus į drau
Koncerte girdėsime ir mū d. susirinkime paaiškėjo,; gijos vadovybę. Nominaci- Markelionis \ arzosi su J. Ju- Wellesley ligoninėj jau grį
sų geriausią tenorą Stasį kad spalio mėnesį nuostolio; jose dalyvavo 184 nariai (o renu, o dėl iždininko vietos, žo nam0 ir čia sveiksta. Lin ja, )K> kurios jis dar turės gerokai įkopęs į devintą de
Barą, kuris atvyksta iš Chi buvo puspenkto tūkstančio draugijoj yra apie 1,500 na- Į grumiasi dabartinis iždinin kime greičiau sustiprėti.
i ten kurį laiką pasilikti. Lin- šimtį metų. Palaidotas lapkas E. Ketvirtis su J. Kapo
nes sumokėta dide- rių).
cagos. Jis, be kitų dalykų, dolerių,
Fotografas Stukas ligoninėj) kime jam greičiau pasveiktu kriči o 19 d.
1Į pirmininkus nominacijų! čium.
dainuos ir Stanaičio ariją iš lė suma nekilnojamojo tur
Vieninteliam
Bostone lie-'
...
-D
... Kadaise jis buvo uolus
lapeliuose tebuvo vienas; J direktorius rinkimų la
J.- Gaidelio operos Dana to, mokesčiu,. ; „ ur
. .
, . . .
|
Mirė P. Vaičiūnas
tuviui
profesionalui
fotogra’
veikėjas, o vėlesniais laikais
(Žodžiai SL Sąįtvaro).
Į draugiją tame susirinki kandidatas — dabartinis į peliuose buvo 12 kandidatu,
ir
balsuotojai
dar
kelis
pri-j
fui
Jurgiui
Stukui
Caifieyi
Lapkričio
16
d.
Brocktone
daug parėmęs Ląisvės Var
pirmininkas
St.
Drevinskas.l
Žodžiu, koncerto progra me priimta 9 nariai, mirė
4 .
ma labai turininga ir nauja. per mėnesi du nariai — M- bet kelios dešimtys balsuo eina: J. Grigalius, J. Lubi- ligoninėje padaryta operaci- mirė Petras Vaičiūnas, jau pą-

Vietines žinios

1

f

Telefooas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Paiakamio
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DINIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 6 vai. vak.
Vakarais ii anksto susitariu
44? BS0ADWAY
South

Ieško
Ieškau šeimininkės ar žmonos.
Tariu dvi dukteris, mokines. Jei
sutarsime ir viens kitam patik
sime, galės ir ištekėti.
Juan Duron de Jesus
1148 Beidemon Avė.
Camden. NJ. 08105

Trans-Atlantic Travel Service

South Boston Savings
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
oaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaoaooooaaaaaoot
Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio sta
TIL. AN 8-2124
čiam įvairius siuntinius j Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
(RUDOKIUTf)
plotus! Siuntiniai sudaromi M
OPTOMITBI8TI
vietinės gamybos medžiagą, apValandos:
avo, maisto ir pramonės gami
noo 10 ryto iki 8 vakaro
nių. Turime vietoje įvairią via.
445 BROADWAY
tinęs gamybos ir importuotą
SOUTH BOSTON, MASS.
prekių iš kitą kraštą visai in
joaaaaoaooaaaaaooooaoooooooooooooo
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite uisakyti ją gamybos prekes, čia
-I I
sumokėsite pinigus, o gimi
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar
nuolatiniam apsigyvenimui.
m W. BROADVVAY
Patarnavimas atliekamas grei
SOUTH BOSTON
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
Tai AN 8-4441
''Ooaoaaooooaaaoooooooooooooaoooooo kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Skambinkite 268-2500

Dr. Amelia E. Rodd

Ketvirtis &Co.

už visus indelius
moka
Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimeJš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
>
nuošimčiai — Pilnas draudimas
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mciai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Bankas atidarytas nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yru Lietuvos garbės konsulas adv. Al O. Shallna ir adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais gulima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš $173,000,000

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos ateikviea.
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans Atlantic Travel Service, čia visą
lėktuvų bilietai (nirtickets) išrašomi
belaukiant — ha jokio papildome
. mokesčio.
Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius,
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

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

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

Tai veltui

The Apothecary
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DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytoją re

9—7
8—12

390 W. Broadvray
So. Boston, Masa. 02127

Telefonas: 268-6764
Visų skyrių vedėja Aldona

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.
f. ;

M reik vaistų — eikit į lietuvišką vatotiaų.
8av. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Reg. Pbarm.

•82 a W. Bruadvay. tarp £ ir F gatvių, SO. BOSTON.

Tatefsam AN 84428

Nuo 9 vaL ryta 8d 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir sekau
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N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray
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Mums ištyrus jflsit alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigu per visą žiemą!

So. Boston, Mase. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

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

FORTŪNA FUELCo.
Skambink ite

COSMOS PARCELS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

EXPRESS CORP-

169 Milbury SL

WORCESTER, MASS.

kuriam vadovavo velionis
J. Vaičaitis, veikia ir toliau

ToL SW 8*2866

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

ga Worceatery, kuri
18 BOSTONO J LIETUVA
siuntinius tiesiog ii W<
terio į Lietuvą ir kitas Rusi b kitus Rusijon
jos valdomas sritis- Čia bab

jauna greitai ir sųžiningaL
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai
Čia galima gauti įvairiau*
aiq importuotų ir vidtMV
gamybos medžiagų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis.
Vedėja B. Svfldieni

garantuotas

I

381 W. Broadvvay

Sa. Besto
ToL

487 Washington Strast
Dorchester, Mass. 0ž|$4.
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Knyga yra gerimto inagan dnagas

