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Šiaurės Atimto OrganizacįK
naoja kanos strategija

Kas ir kodėl žudė Piety
Vietnamo gyventojus ?

Jos karinės jėgos būsiančio*
modemiikesoiais ginklais ir

Tų klausimą nagrinėja spauda, aiikina tardytojai ir
savo propagandai naudoja komunistai. Tikra tiesa turėtų
paaiikėti, pasibaigus tyrimams ir teismui.

apginkluoto*

s; Šiaurės Atlanto
Viaaprezidentas
Paskutinių dienų baisi ži atVeju žūdavo ir civilinių
žarija (NATO), po Antrojo
_ ,
nia, mirganti JAV ir užsie gyventojų.
pasaulinio karo sukurta ko-jfttffcs f10 Valstybių
nio spaudos puslapiuose, lieBe to, būdavę atsitikimų,
munistų gi esmei atremti Eu
Gruodžio 25 d. viceprezi
čia civilinių gyventojų gu- .kad ir tie civiliniai, net moropoje,
o
drauge
visame
Va

dynes Pietų Vietnamę^ku teiys, apšaudydavo sujungi
dentas Agnew. prezidento
karų laisvajame pasauly, il
rias esu atlikę amerikiečių ninku karius, o tada visa ta
Nixono pavestas, išvyksta
gų laikų pakenčiamai atliko
kaliai. Jos įvykusios 1968 vietovė sutirpdavo ugnyje.
aplankyti 10 valstybių Azi
m. kovo mėn. 16 d. Song MY
savo vaidmenį, atbaidydaAišku, galėjo būti, kad
joje, o taip pat Australiją ir
ir kitose vietovėse, kur buvę po tokio puolimo buvę su
ma Sovietų Sąjungų nuo ver
N. Zelandijų. Gruodžio 30
sušaudyta šimtai civilinių šaudyti ir visai nekalti žmo
žimosi tolyn į Vakarus, šiai
d. jis dalyvaus naujojo Phlgyventojų, jų tarpe moterų nės, davus kariuomenės'
Hoostono erdvės tyriom centre stebi televizijai stHfakomas veiksmas trys kišimieji Apollo 13 gynybinei organizacijai pri
ir vaikų.
liphinų prezidento inaugu
grupės vadui neapgalvotu ar astronautai, kolte trečių kartų skris į mėnoU. lį kairės dekime*: Thomas Mattingly, Fred Haise ir
klausė
visos
Europos
valsty

racijoje.
Dėl tų įvykių dabar veda blogos valios įsakymų.
James Loveli. Loveli jau tris kartas yra akrai ięs erdvėje.
bės,
o
jos
didžiausias
skydas
Visa tai išaiškės pasibai
mas griežtas tardymas, ap
prieš komunistų užmačias
gus
tardymams ir teismui.
klausinėjami liudininkai, o
Dabar kyla vis didesnis
buvo ir yra Amerika. Visos
taip pat ieškomi kaltininkai.
klausimas,
kodėl
tie
įvykiai
šios sutarties valstybės turė
J ta tyrinėjimą įsijungė pa
Thieu padėjėjas buvo Vatikanas prieš
JAV ir Sovietija
ti aukščiausioji JAV kariuo ėmė aiškėti tik dabar, dau
jo Europoje NATO vadovy
menės vadovybė ir kaikurie giau kaip po metų laiko? šnipas
skyrybas Italijoj
bės žinion skirtus savo karipasirašė sutartį
senatoriai, o, žinoma, di Kodėl tų žudynių neišnau
mj
jtav • mus dalinius, nore tų vakaPietų Vietnamo preziden- Italijos Atstovų rūmai 322
Tų pačių dienų JAV ir riecių divizijų ir buvo ma
džiausių propagandų iš tų dojo iki šiol savo propagan
įvykių daro komunistai ir dai komunistai, kurie šiaip to Thieu specialų patarėjų balsais prieš B90 pasisakė už Sovietų Sąjunga pagaliau žiau, negu sovietinių Rytuo
vadinamieji karo priešinin viskų gerai žino? Pagaliau, Trongų nuteisė iki gyvos leidimų skirtis, kai psichis- pasirašė sutartį, kuri drau se. Bet ir to užteko.
jeigu tos žudynės ir buvo, galvos kalėti, nes jis buvo j kai nesveikas vienas iš susi- džia atominius ginklus tu
kai čia ir užsieny.
Nors tardymas toli. gražu tai kokiais sumetimais ati komunistų (Vietkongo) šni-j tuokusiųjų, kai vienas nu- rinčioms valstybėms juos
duoti kitoms va
norima pertvarkyti. Tam
nebaigtas ir dar jokio teis tinkamas viršininkas davė pas. Tiek pat nuteistas ir tos teistas ilgai kalėti, padaręs
rios
jų neturi, o toms netu tikslui NATO nariai susi
joms
vykdyti
'
įsakymų?
Ar
šnipų
gaujos
vadas
Nha
ir
,
lytinį
nusikaltimų
ar
5
memo nebuvo, bet spauda, pla
čiai aprašinėdama šiuos į- jo neturėta specialių provo dar vienas buvęs aukštas; tus gyvenęs atskirai. Dabar rinčioms tuos ginklus priim rinks sekančią savaitę.
valdininkas, o mažesnėmis * tų įstatymų svarstys senatas. ti. Ta sutartis įsigalios, kai
vykius ir spausdindama at kacinių tikslų?
Nevr York* gohemrfo.'»» Not
Tuo tarpu telieka dar pa bausmėmis nubausti dar 37
Popiežius viešame priė jų pasirašys 43 valstybės. Iskirų asmenų pareiškimus,
Kokia ta nauja strategija?
as* Rockefeller, koris
mime kreipėsi į Italijos įsta ki šiol jų tepasirašė dar tik
iš dalies temdo ir pačių tie laukti, kol visa tai išaiškės asmenys ir du išteisinti.
tymų leidėjus, kad "pagerb- 20 valstybių.
Manoma pirmo sovietų
sų, kurių turėtų rasti tiktai ir nedaryti patiems sprendi
tų
ir
apgintu
Romos
katali

mo,
kas
kaltas.
Iš
atominius
ginklus
tu

Trong
ir
Nha.
išgirdę
teis

puolimo
atveju dar nevarto-; T*
’
nešališkas teismas.
kų
bažnyčios
vedybų
princi

rinčių
valstybių
Prancūzija
ti
didžiųjų
atominių
ginklų,
ryii
’
tety pareit,
mo sprendimų, apsidžiaugė,
Kad daug Pietų Vietna
kad karinės diktattros P.
po
amžinumų
44
,
kitaip
tarus,
ir
Kinija
tokių
sutartį
pasi

ir vienas jų antram sušuko:
lemiančių gal ir žmonijos A
mo civilinių žmonių per šį
kad balsuotų prieš skyrybų rašyti atsisakė. Iš tokių vals pražūtį. Pradžioje būtų pa-' A*<rMWB ™wy«*~
Australijoje
mirė
"Koalicinė vyriausybė mus
karų žuvo, nėra jokios abe
įstatymo priėmimų.
tybių, kurios galėtų atomi vartoti paprastieji ginklai ir vienintclės jėgos,
jonės. Daug jų išžudė komu
išlaisvins44.
Krikščionių demokratų, nius ginklus pasigaminti, mažieji taktiniai atominiai kraitos apsaugoti
Ir
nistų partizanai ar reguliari Jonas Valys
fašistų ir monarchistų par kaip, Japonija. Indija ir Iz sviediniai, kurie turėtų su-j anarchijos ir pastimėti
i
Šiaurės Vietnamo kariuo Lapkričio 25 d. Melboume
tijos yra nusistačiusios prieš raelis, tos sutarties taip pat laikyti agresorių, kol busi socialinę pažangą.
menė. daug žuvo ir šiaip ka mirtinas širdies smūgis išti Astronautas dirbs
skyrybas.
nė viena nepasirašė. Vakarų pasiruošta stambesnio masto!
ro veiksmų zonoje nuo bom ko Joną Valį, gimusį 1906
Vokietija jų pasirašė, tiktai veiksmams, šitaip sovietai |
bardavimų ir kitų ginklų.
m. Tauragnų valsčiuje.
valst. departamente
socialdemokratams atsisto būtų įspėti, kad rengiamasi
Velionis buvo teisininkas,
Šaltesni tų nelaimių ver
Šeši žmonės užmušti, jus valdžios priešaky.
rimtai gintis. Jei tų veiksmų
Astronautas pulk. Collins
tintojai sako, kad nėra leng nepriklausomoj Lietuvoj tar
nepapaktų, tada jau būtų
va kariauti taip, kad nežūtų navo vidaus reikalų ministe paskirtas valstybės sekreto 17 sužeista
pavartotos atominės raketos
nė vienas civilinis žmogus rijoje, Australijoje 6 kartus riaus padėjėju santykiams
Kokios
'naudos'
davė
prieš Sovietų Sųjungų iš ati
Taip atsitiko New Jersey
Kaip žinoma, komunistai la buvo renkamas Lietuvių su visuomene. Collins buvo
tinkamų
bazių ir povandeni
bai dažnai prisidengdavo Bendruomenės pirmininku, Apollo 11 erdvėlaivio vai jj-eitkeiyje, 15 mylių nuo demon8trocijo8
nių laivų.
*
net moterimis ir vaikųįs^kad dalyvavo Pasaulio Lietuvių ruotojas<o 1966 m. jis buvo Camdeno, kai rūkuotų lapgalėtu apsisaugoti Mtamme- Bendruomenės seime New trečiasis amerikietis, kuris kričio 29 d. rytą į dujas ve
Respublikonų vadas At
Kadangi vakariečiai tūri
rikiečių apšaudymo. Tokiu Y^rke 1968 m. Jis buvo! ir "Vaikščiojo44 erdvėje, išlipęs žusį sunkvežimį įvažiavo ki stovų rūmuose Fordas pa
mažiau
tankų, negu sovietai,
tas sunkvežimis, o į jį iš reiškė. kad Maratoriumo de
veiklus Tautinės Sąjungos iš erdvėlaivio.
narys. Prieš atvykdamas į
paskos įvažiavo automobi monstracija lapkričio 15 d. tai turėsiu būti labai sustip
Collins nemano visiškai liai. Sunkvežimiams susidū Washingtone su drauge se rinti oro pajėgų, ypač heli
Australiją. Vokietijoj gyve
nutraukti ryšių su erdvės ty rus, kilo sprogimas ir gais kusiu demonstrantų smurtu kopterių daliniai, kurie, ap
no Ravensburgo mieste.
ginkluoti moderniausiom ra
Palyginus neseniai Aust rimais, bet šiuo metu naujo ras, kuris palietė ir kitus au padarė $1.8 mil. dol. nuosto
ketom. galėsiu lengvai išmelių, buvo sužeisti 606 asme
ralijoje mirė ir jo brolis Sil- se pareigose jis dės pastan tomobilius.
džioti komunistų tankus.
va. buvęs labai gabus Ra gas įtikinti jaunimų, kad
nys ir 131 asmuo suimtas.
vensburgo beturiu dramos JAV užsienio politika yra
Iš to $1.8 miliono kariuo
Be to. didelės reikšmės yišmintinga.
menės
išlaidų buvo $936.
sambūrio narys.
Plėšikai liepė giedot
ra kreipiama į kariuomenės
000. policijos — $473,000,
judrumų. Ji galėsianti būti
medžiaginių
nuostolių 503
psalmes
sukaupiama iš toliau transnamams — $240,000.
Paleis miliono
100 mil. įskiepyta
Pranešama, kid
deAdelphi, Md. miestely du
maskuoti ir ginkluoti plėši monstracijos, nešiojusios ko to zonose kilnojama gausy
plėšikus
raupų skiepai
kai įsiveržė į Adventistų munistų vėliavas, labai nei be didžiųjų helikopterių, ku
Prieš Kalėdas bus paleisti bažnyčių per šeštadienio pa giamai paveikė ir JAV ka riuos parūpins JAV.
Išriki ut} raunu skiepus,
kultūringose valstybėse jau iš kalėjimo, pasitikint gar maldas. įsakė maldininkams riuomenę Vietname.
Naujos strategijos pa
Beniai .r^u^ų.^ga užmiršta. bės žodžiu (on parole), prieš be pertraukos ir vis garsiau
grindinė žymė — mažesnis
Bet ątsmkūsiuųse Afrikos ir keliolifcų metų apiplėšę giedoti viena psalmę po ki
žmonių skaičius, o gauses
Azijos kraštuose raupai dar Brinko šarvuotų automobilį tos, o patys tuo metų surin
Paskutini*
Nuernbergp
nis ir smogiamas apginkla
tebėra labai paplitę. Pasta ir iš jo pabrobę 1 mil. 219 ko jų pinigines.
vimas, bei kuo didžiausias Leitenantas William L. CaRey,
teismo
nuteistas
politinis
ruoju metu yra paruoštas tūkst. dolerių Maffie, Faherkaliny* Hess**, dabar 78 m. judrumas pirmiesiems sovie- dabar esą» Ft. Rcnning, Ga„
planas ir ten tai ligai įveikti. ty irGeagan. Kiek vėliau nu
tų galimiems puolimams su- traukiamas kariuomenės teiš
hrūkSMeUafe pažymė Ta plana remia JAV, ir jis matoma iš kalėjimo išleisti
mao. Jis kaltinamas, kad 1968
tos ylolas yra Ploto Vietnamo suderirtas su Jungtiniu Tau ir kitus du plėšikus — RiIi Kinijos ateinančios ži todėl ii Spandau kalėjimo laikyti.
’
m. kovo mėnes) Pietą Vietnamo
Berlyne
perkelta*
į
britą
ka

Troaag Aa vietovė, kar, uoks to sveikatos organizadjos chardsonų ir Costų.
nios teigia, kad ten gyventoAišku, ne viskas vra skel- 8o*g My vietovėje įsakęs »oioojai smarkiai rueiiasi kanai ir ro ligoninę. Visi kiti
am, JAV kariais pajėgos 1268 veikla. Pa^al ta nlana, per 3
biama,
kas yra suplanuota dyti i®9 dvlHos gyventojus, ją
tieji
naciai
mirę
ai
ai. kovo mėmof iėžodttosies ke metus Afrikoj iskienvta nuo
evakuojami
Kalėjime jie sėdi nuo į
ar dar planuojama.
, tarpe moteris ir vaikus.
lk Marias riviliaią gyventojų.
raupų 100 milionų žmonių. 1956 metų.
MOOOMOOONOM*
t
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Ibi rimt gmri mirti

KĄ PELNE 1980 M.

Huntsville News (Alaba! ma) laikrašty spalio 2 d. bu' vo kolumnisto Russel Kirk
straipsnis, vardu "Prieš 30
metų sudaryta sutartis tebe
kankina Europą“. Supran
tama, kad turima galvoj Molovo - Ribbentropo sutar
tis. Apie tos sutarties slap
tuosius priedus straipsnyje
rašoma:

Mr i k o Nagio

tuoju savo redaguulapkričio 19

o*

Ą-.MąJ)

i>-

Ir didvyriai nenori mirti Ir bailiai nenori mirti VISI
NENORI MIRTI. Tokį plakatą norėčiau nešti moratoriu
muose. Ku
nežūva todėl, kad jiems gyvenimas nebran
gus. d jiems nebėra prasmės gyventi, kad jie žaidžia su
mirtim . r;e pasiima ginklą tod v1 kad kartais verčiau būti
laisvu z -siuv. j, negu p j vergu.

"Tie priedai tebekankina
Europą: nors račiai jau iš
nyko, komunistai tebelaiko,
ką pelnė 1939 metais. Pagal
tuos protokolus buvo pasi
dalinta Lenkija tarp Rusijos
ir Vokietijos: rusai tebelai-'
ko savo pusę. Baltijos res-*į
publikos buvo paskirtos Ru- i
sijai: Kremliaus valdovai te- į
betriuškina Baltijos tautas
savo kulnais“.

Nr. 49, 1969 m. gruodžio

B«vęs Alt* pirm. A. Rudis
kalbėjosi su J. tikčiau
ti ponams Rudžiams apie
dabartinę padėtį Lietuvoje
ir žinodamas, kad jo svečiai
abu gimę Amerikoje, juo
džiausiomis spalvomis kal
bėjęs apie Nepriklausomą
Lietuvą, kurioje gerai gyve
nę tik ponai. Rudžiai jam
atsakė, esą gerai susipažinę
su Nepriklausomos Lietuvos
ir dabartinės, okupuotos
Lietuvos, problemomis. Paleckiai prisispyrę kvietę Ru
džius atvažiuoti į Lietuvą ir
patarę jam parašyti apie sa
vo kelionę. Jo adresas esąs
paprastas: Justas Paleckis,
Kremlius, Maskva. Jis pa
reiškęs, kad ir jam nelabai
patinka dideli muitai, deda
mi ant siuntinių iš Amerikos
„ir kitij kraštų.

Ne^,
1 teko skaityti, kaip Britanijoj, ą rudenį, bū
rys taikos demonstrantų badė pirštais ir spiaudė į pirmojo
ir antrojo ku veteranų eiseną, šitie jaunuoliai pamiršo,
jog šiandien jie gali tyčiotis iš savo krašto karių tiktai
todėl, kad pastarieji apgynė Didžiosios Britanijos. salą
nuo vokiečių invazijos. Jei ne'šitie "militaristai ir kvai
Prezidentas Nteouas Baituouiuoae RSuium* kalbasi sa
liai“ (kaip juos išvadino nevalyvos. pienburniai), neturėtų
Karčių priekaištų straips
nio autorius pareiškia ir
demonstracijų laisvės nė vienas anglas. Visi karai yra
Japonijos premjera Eisalta Šato dėl OMuaurun aute grą
Marija ir Antanas Rudžiai
Jungtinėms
Amerikos Vals
žinimo Japonijai. Preudentas pareiškė apnašui, kad tai
baisūs, bet užpultieji turi teisę gintis. Visi karai yra ne
Apsakydami į pakvietimą
neseniai
grįžo iš kelionės po
tybėms: "Ką Jungtinės Abuvęs sėkmingiausias pasikalbėjimas.
žmoniški, bet dažnai reikia kovoti dėl to, kad galėtum
atvykti
į okupuotą Lietuvį,
merikot Valstybės būtų ga Azijos kraštus. Lapkričio 17
išlikti žmogum. Visi karai yra primityvaus instinkto apsi
Rudžiai pareiškę Paleckiui:
lėjusios padaryti toms niū d. jie savo radijo programoj
reiškimas, bet savo ir savųjų gyvybės ir laisvės gynimas
rioms neteisybėms atitaisy turėjo pasikalbėjimą su lie-! Mes negalime to padalyti,
yra taip pat pirminis žmogaus instinktas. Todėl patetiški,
tuvių laikraštininkais. Anta- j kaip amerikiečiai, nes jūs įti, to Amerikos vyriausybė
nas Rudis, buvęs Alto pir-; žeidinėjate Ameriką savo
atrodo, piene ir taukuos užaugintų jaunuolių paradai už
nepadarė“, sako Russel Kirk
mininkas,
papasakojo, kad; kalbose ir spaudoje, o kaip
taiką ir prieš militarizmą, nes jie nežino nei kas yra taika,
ir ten pat gar a smulkmeniš
nei kas yra karas. Nežino jie. nei kas yra mirtis ir kas gy
kai papasakoja, kas Baltijos jis ir žmona turėję progos' lietuviai mes negalime atJ. ŽIUGŽDA APIE
venimas. Nežino jie ir laisvės sąvokos. Viskas jiems, tary
Lietuvos valstybės atstaty- valstybių reikalu kalbėta pasikalbėti ir su Sovietų Są- vykti, nes jūs pagrobėte mūmą, yra "priedanga piktiems Teherane ir ypač Jaltoj... Ir jungos Tautybių Tarybos sų tėvu kraštą. Čia Paleckis
tum padėta ant sidabrinės lėkštės: jie ir pačią laisvę vai
VASARIO 16 AKTĄ
pirmininku Justu Paleckiu. j paraudęs "iš pykčio iki aukaizerinės Vokietijos tiks:
pytis iš laisvės priima kaip savaime suprantamybę. nes
Juozas Žiugžda, iš Maskv*<,1.n**1’ pagal J.’ ”get giandien. 30 metų Mat, J. Paleckis dalyvavo sų“.
jiems nepažįstama vergija. Visi jie turėtų per Vėlines nu
.kad
P° nacių-komunistu sandė- Tarptautinės parlamentarų
eiti į kritusiųjų kapines, atsiklaupti prieš tuos milionus vos malonės istorijos garbės
"Į Rudžių klausima, kodėl
tą T ?ktą rio, 26 metai po Teherano sąjungos konferencijoj New
kryžių, po kuriais miega tokie pat jauni žmonės, kaip jie, daktaras, Lietuvos mokslų;
Delhi
mieste
(Indijoje),
o
‘
į
Lietuvą
neįleidžiami Ameakademijos istorijos institu-! skelbiantį rūpėjo ne Lietu- konferencijos, — ar yra ge-,
ir melstis į Dievą ar į savo dievus ir dėkoti tiems, kurie
to direktorius, o iš tikrųjų ' ™s.
kaizerines reSnės dienos vilčių lenkams, Rudis ten buvęs nuvykęs rikos lietuvių leidiniai. ,knygos. Paleckis atsakęs, kad
samdytinis profesionalas is-Į y°kietlJ°į interesai, kad estams, latviams, lietuviams, kaip laikraštininkas.
tyli, kad jie galėtų šūkauti.
; Lietuva turinti pakankamai
torijos falsifikatorius, vėlį
tik
Kai
J.
Paleckis
pasakęs
savo leidinių, savos kultū"Gali ateiti metas, gal ir.
garsiai prašneko, akivaizdų kaizerinei Vokietijai... y
. .
netrukus, kai Rusijos nesusi- į nedraugišką Amerikai kai- ros, jai nereikia nieko iš svemelą bandydamas paversti
Pagal Žiugžda ir jo kva- pratimai su Kinija ir augan-1 bą (Vilnis ją išspausdino sa- tur.
teisybe.
•“ po pripustą Sadžių. esą, tas Įj pavergtų tautų rūstybė. Į vo angliškoj daly), tai A.'
Rudis
priėjęs
prie
J.
Palec;
Pasakodami
savo
įspūNeseniai Rygoje buvo a^rtas nesu^eiKęs Lietuvai ir aa]būt. kaip tik suves mus į. kio ir paprašęs pasikalbęji- džius apie Paleckį, Rudžiai
Pabaltijo istorikų konferen valstybingumo... Tai kas bu- kokia nauia didžia didžiu-' mo. Toliau mes cituojame pabrėžė, kad Paleckis jiems
valstybių konferenci ją '
cija, kurioje, žinoma, buvo vo tuo aktu atstatyta ir savaTie, kurie
norių karių apginta nepriEuropos
padėties Naujienas (lapkričio 24 d.), sudaręs kieto, žiauraus ir
ir
J.
Žiugžda.
"Tiesa
“
lap

verkti už VISUS vaiku, ir
kurios atpasakoja, ką A. sukto politiko įspūdį. Jis nokričio 16 d. paskelbė pasi klausoma Lietuvos valstybė. gVarstvti. Ir iei tokia dervbu Rudis pasakė lietuvių laik- retų jausti, kad lietuviai vivisame pasaulyje, tada mes tikėsim kalbėjimą su juo apie minė kurią pripažino ir pati So- diena ateis> tikėkime, kad
tinas, ir
raštininkams apie tą savo šame pasaulyje jį gerbia ir
tą konferenciją. Ir štai kai- vietų Sąjungą, su kuria pa- Jungtiniu Valstybių prezi- susitikimą su J. Paleckiu: ■ myli, tačiau kartu jis jaub. Tie,
kurios Žiugždos "auksinės“ laikė diplomatinius santy- lentas kalbės iš tvirtumu
j čiąs. kad didelė lietuvių taukius ir net sudarė nepuoli- pagotos pozicijos, kokia
mintys:
"Pažiūrėjęs
į
paduota
vitos dalis svetur ir namuose
mo paktą, kuri tik 1940 m. ga]ėio būti ir Roosevelto“...
Tokiam straipsniui pasi- zitinę kortelę. J. Paleckis iš jį laiko išdaviku, kvislingu,
’Tstorijos mokslų kandi pati sulaužė?-Valstybė, kupradžių kalbėjo su Rudžiu parsidavėliu Maskvai. Pa
datas H. Sadžius paruošė rioj pats Žiugžda valgė duo- rodvti naskatinimas buvo.
per vertėją, tačiau vėliau, leckis bijąs įeiti istorijon
plačią šiuolaikinės lietuviš ną ir kurios vabtvbini pasą be abejo, šia vasara Eltos
dėdamasis, kad apie "An- kaip toks. Rudžių manymu,
kosios buržuazinės - nacio turėjo? Negi tai tik tų”bur- plačiai paskleistos informathony Rudis“ jis nieko nėra Paleckis esąs svarbiausias
nalistinės istoriografijos ap žuazinių nacionalistų“ sap- cijos> primenančios Moloto•
•
Tie, kurie protestuoja
{vo-Ribbentropo sutartį ir girdėjęs, ėmė klausinėti: ar, Maskvos patarėjas Lietuvos
žvalgą. Tokios apžvalgos Ii-1 nas*
jis lietuvis, ar supranta lie- pavergimo problemose. Jis
' jos pasekmes.
j gatves, neidami pla- ' gi šiol mes neturėjome. Bu
suk.u įą ir kai ji- us, tegul i
tuviškai. Buvo sutarta vė- išsilaikė prie Stalino, prie
Žiugždai yrajšventas Kap
(ELTA)
vo detaliai apžvelgti atski
liau susitikti viešbutyje. Po- ( Chruščiovo ir dabar laikosi
diktatūrų
bestie

suko
1918
m.
gruodžio
16
d.
į
katu. ir apie
ri istoriniai momentai Lie-,
nai Rudžiai ir Paleckis su J prie Brežnevo. Tas kaip tik
paskelbtas manifestas, ku
ji tuvos gyvenime. Kiekvienu
liikumą ir ių kalėja
žmona kalbė josi penkias va-: rodo išdaviko lankstumą ir
atveju mes davėme pagrįs ris, esąs. suteikęs Lietuvai
NAJA RAŠYTOJŲ
landas. Susitikimas įvyko ’ sugebėjimą daryti karjerą.“
prote .o.
tą. argumentuota, dokumen "valstybingumą“. Kokį vals DRAUGIJOS VALDYBA lapkričio 1 d.
i
Jvu
tais paremta atkirtį tiems is tybingumą? Tiesa, nebent
J ih
T. . .
.
tematome tai, torikams, kurie bando falsi Sovietu Sąjungos,’ ar tikriau
Ki atveju mes ii©?e
komunistinės Rusijos vals-'. L,et^į rašytojų draugi- Vėlesniame pokalbyje pa-j KĄ PASAKĖ KOMISIJA
fikuoti istorinę tiesą. štai. tvbinguma
iJ0? vak1vba buv0 Chicagoj. aiškėjo, kad Paleckis apiel
joe >s tiesų yra:umiibti n -non
, Ja- vad(?yavo Aloyzas BftHH Rudžius daug žino, lygiai,.
pavyzdžiui.
buržuazinėje n oingumą.
SMURTUI TIKTI
istoriografijoje nepaprastai
Juk tai Maskvos malone nas- Kitiems metams kores- kaip jis gerai susipažinęs su
Valstybinė komisija smur
naujų ir senų, idealizuojamas vasario 16- Dvinske V. Kapsuko vado-' Ppndencimu būdu išrinkta kitais Amerikos lietuviu va
ui
tui tirti, kuriai vadovavo
sios aktas. Mes ir vėl paro vaujamos "vyriausybės“ ak- šitokios sudėties valdyba:
dovaujančiais asmenimis.
buv. prezidento brolis dr.
dėme kad šis aktas Lietu tas, kuris buvo nešamas į Leonardas Andnekus. Pau-;
Miltonas Eisenhovreris, pa
vai jokio valstybingumo ne Lietuvą ant raudonosios ar-' hus Jurkus, Jurgis Jankus,
Radijo programoj ponai skelbė liūdnas išvadas.
Už vieną karį, tikrą karį, kuris šiandien kovoja dar suteikė, nors skambėjo jis mijos durtuvų. Tą yra rašęs' Algirdas Landsbergis ir Ne- Rudžiai pabrėžė, kad jie no
už laisvę Vietname ar kur nors savo krašto miškuos, ar gražiai... šis aktas buvo tik pats V. Kapsukas ir Z. An-! J® Mazalaitė. Kandidatais rėję kuo išsamiau išsikalbėDaugiausia nusikaltimų ekur nors Afrikos dykumoj, ar Kamčatkos koncentracijos priedanga piktiems kaizeri garietis, dabar komunistų bko į^??.arda?.^k^v_15Įu? ti su Paleckiu, todėl, nežiū są didmiesčiuose — net 45
Ona Balčiūnienė-Audronė ir rint heliu aštresnių momen % visų nusikaltimų. Juos į
stovykloj, mes galime atiduoti visus išgverusius ir minkš nės Vokietijos tikslams. Tik garbinami dievaičiai.
roji
Lietuvos
valstybingumą
Petras Tarulis.
tuose foteliuose paskendusius naujosios kairės ideologus,
tų, buvo bandyta kalbėti ra -vykdo daugiausia jauni
atkūrė liaudies masių judė
Dauguma jų gyvena New miai, mandagiai, be provo žmonės—J 5-24 m. amžiaus.
turtingų fabrikantų išlepintus "anarchistus“ sūnelius, iš
Plačiosios Lietuvos masės
jimas. proletarinė revotiudkacijų.
nuobodumo neturinčias ką daryti (dienos metu) išdažy ja, ir tikrasis valstybingumo nei komunistų, nei jų mani Yorke.
Nusikaltėliu daugiausia esą
Draugija
turi
88
narius,
iš
festo
nerėmė.
Vėliau
pats
Z.
tarp skurdžių, mažai uždir
tas ir iškvėpintas "revoliucijos“ pasiilgusias dukreles ir aktas yra 1918 m. gruodžio
jų balsavo 59. tai yra 71%.
Angarietis
rašė,
kad
"Sovie

Rileckis,
kaltinamas
bančių ar bedarbių. Ypač
visus kitus, seniai muilo ir vandens reikalingus, pogrin 16 d. paskelbtas Laikinosios
tų
valdžia
Lietuvoje
buvo
skriaudomis lietuvių tautai, daug nusikaltėlių negrų tar
dininkus. Netikime jųlaikoslųų^l^imu, nes mums už revoliucinės
vyriausvbės,
užkariauta
ne
vietos
darbi

vis pabrėždaves, kad jis iš pe. bet, kaip pabrėžia dr.
muštas ar primuštas pohcinirtkasyra tuippattik užmuštas kuriai vadovavo V. MickeviNAUJA
ALSS
tikimas lietuvis, rodės savo M. EisenhoVeris, ne dėl to,
ar primuštas žmogus. NėdkinjeJtjtidflb,. nes minkšta čius-Kapsukas. manifestas. ninkų sukilimu, sujudimu ir
revoliuciniu
žygiu
—
sovie

tautinį austa kaklaraišti, ro kad jie yra negrai, o dėl to,
VADOVYBE
"Pokario laikotarpio ver
kūniai laisvės nėra verti. Netikime jų meile, nes jų pagrin
tų valdžią į Uetuvą nešė
dęs atvežtas į Indija lietuvio kad negrų tarpe daugiau
dinių filmų meilė nėra pasikėlusi aukščiau juosmens. Ne tinimas buržuazinėje spau Raudonoji Armija“. Tai ga
grafiko J. Kuzminskio "Lie skurdo.
'Naujai
išrinktasis
Ameri

tikim nei jų trokštamu nauju pasauliu, nes parazitai gali doje yra tiesiog pikta tikro li "istorikas“ Žiugžda pasi- kos lietuvių socialdemokra- tuvos gamta“ knygas. Klau
Didžiausi smurto vykdy
tik tol gyventi, kol yra sveikų organizmų, kuriais jie gali vės karikatūra. Banditizmą, skaityti 1922 m. Komunaro. tų sąjungos centro komite- sinėjamas apie kaikurius
pavyzdžiui,
jie
vadina parti
misti.
numery.
Į tas šitaip pasiskirstė parei- okupacijos faktus, Paleckis tojai esą recidyvistai (pa
zaniniu karu“
Bet, aišku, "galima būtų gomis: pteatiaMms Joms trumpai atkirsdavęs: "Ne kartoją nusikaltimus). Pav.,
Philadelphijos mieste jie
Todėl šiandien tetikiu galvą prieš kiekvieną karį vi
Taigi matote, ką tas "is įrodyti tiesą „klystančiam, Palnlka, vfeapMnmlHu— viską galima papasakoti4*. padarę 63% visų nusikalti
bet tai neįmanoma padaryti Joosas Skoraūkat ir Jackus Kaikada Paleckis sunvkdasam pasaulyje. Net ir tuos, kurie buvo varomi frontan torikas“ priporine!
vęs ir parausdavęs. nutrauk mų.
sąmoningam melagiui, ir dar
•
pamišusių arba didybės manija sergančių užkariautojų.
Jam Lietuvos Tarybos už "mokslinį“ Meį savo po- Vtikaitią,
davęs kalbą ir pats imdavęs
Komteija ragina nesigai
Lenkiu galvą ir prieš kiekvieną kritusį karį, nes nei vienas 1918 m. vasario 16 d. aktas, no apdovanbtidh5 garbe ir
klausinėti.
lėti lėšų skurdui šalinti,
--»■«
'
skelbiantis nepriklausomos duona.
mirų.
J. Paleckis bandęs aiiltin- miestų veidui keisti.
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SLA

*- naron<nm9 4 ivvlcn «na

Mieli SLA nariai,

Slj„«.______ — I
*’*“*•• Šuky*“ koncerto. j
Spalio 26 d. Brockton sa- į
Įėję buvo Metropolitano o-į
peros solistės Lilijos Šukvtės koncertas, kurį rengė L.
Bendruomenės
apylinkės
valdyba.
Solistė L. šukytė publikai
labai patiko, ir jai buvo labai smarkiai plota. Kai po
pertraukos dainavo lietuvių
kompozitorių ir liaudies dainas. klausytojai dar daugiau į
žavėjosi. Solistė tikrai pui
kios išvaizdos, nustabiai ?e- ’
ro balso ir savo menu šildė
publiką iki aukščiausiojo
laipsnio.
J. Pluksnaitis

Paul P. Dargia, prezidentas
Alexander Cbaplikša. viceprezidentas
Algirdas Budreckis, sekretorius
E. Mikužiūtė, iždininkė
S. Bredes, Jr., iždo globėjas
Josephine Miller, iždo globėja
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas

Lankysis V. Zenkevičius

Tarybų S-gos draugystės i
ir kultūrinių ryšių draugijų r bygiai
grupes j

•

Esame tikri, kad Jūs, kaip nuoširdūs Susivienijimo
gerove susirūpinę nariai, sutiksite au nuomone, jog atei
nantis ddešimtmetis reikalaute reikalauja, kad Pildomoji
laryha būtų pagrista patyrimu ir jaunatviška energija.
Mūsų fraternalžaš orgaiųaųcija yra laiminu, kad susi
darė kandidatų surašąs, kuris sujungia kompetetingų va
dovavimų su naujomis idėjomis ir šviežia kryptimi. Užtat
mes nuoširdžiai kreipiamės į Jus prisijungti prie mūsų ir
balsuoti už sekančius kandidatus:

AUSTRALIJA

d^e?ątll

SM

Sumcnjnt Lietuvių
Aneriluje Geroves kiutetu

, kelfcH^ežastys, bet apie '
tai ^prihjėks kada pakalbėti
Nstisakę pure-r—**
! vėliau. Mat, buvo tokių, kuSpalio 18 d. įvyko Lietu- '£_*** ““K
vių namų metinis pobūvis, Pavy*nl’r \e . -718? Z08
jSKSrii-sa

TORONTU ONT.

programos nebuvo. Surengtas fantų traukimas, ir lainuogieji numeriai laimėjo
vertingų daiktų. Pobūvis
buvo su stipriais gėrimais,
galima buvo pasivaišinti, kitus pavaišinti ir nusivaišinti, bet dėl to problemos nebuvo.
•
Lietuvių namų metiniai
parengimai būna gausūs ir
pelningi, o tai rodo tų namų
reikalingumų. Tik gaila, kad
Lietuvių namai perkuklūs ir
permaži. Jeigu jie būtų moderniškesni ir erdvesni, tai
lietuviška veikla čia reikštųsi taip, kaip prieš penkiolikę
metų ar daugiau, bet geidaus
ir tokius namus turėti, negu,
neturėti jokių.
Namų vidus išgražintas ir
jaukus. Daugiau jau būtų ir
neįmanoma jų pagerinti.

* 1

trfa ėsėtetamėias adadrotae Rfcfcar< fe Uya<

i ekraedfcij, Antarktį!™.

kgrj ^ums asatinkuM kairės penis pa veikslą. Jis tada tam save laivui Bear pirk? dizc*

Šis parengimas jvyko spa- sudėtyje menesio kelio r en „
___ n.
-t. -r*--.,,. vr.
.
Bo 25 d. šv. Jono parapijos po Australiją išvyko ir Vy/T*” ?
*** •*ot“ y” viriW ■latoma» k™
salėje. Tai metinis pobūvis, tautas Zenkevičius, kuri lai-Į P»«^a, kam ntov. Near Yeske
•
kuriame suorganizuota ir ką buvęs Sovietų S-gos am- į
šiokia tokia meninė progra- basadoš Washingtone antmėlė. Buvo suvaidinta links- rasis sekretorius, dabar LieReese ligoninės naujagimių
YORCESTERIO NAUJIENOS
ma komedijėlė, bet ne visi tuvos tariamojo užsienių reipriežiūros ir kt kursus.
vaidintojai. mokslo metams kalų ministro L DiržinskaiA. Kriaučeliūnienė-Misyprasidėjus, galėjo lankyti tės pavaduotojas,
tė savo specialybės mokslą
Dirsių auksinė sukaktis Įj Rinksime klubo valdybų
repeticijas, tad nepavyko ir
Morta ir Antanas Dirsiai
Gruodžio 7 d. bus Lietupublikos prajuokinti. Tačiau
anci lia
vių Piliečių klubo vadovybės
k,™ plokšta i Vokielapkričio
27
d.
atžymėjo
sa

jdomu buvo susitikti su kuo-1
Au£3b.uf?°
vo vedybinio gyenimo 50 rinkimai. Į pirmininkus kanpos nariais, kurie rečiau lan- Lietuvi, sovietų ambasadoj
ninėje,
o
atvykusi
j Amerimetų sukaktį. Jų sūnus Juo- didatuoja buvęs pirminin
kosi susirinkimuose, o ir su
kų
—
Omahos
ligoninėj,
da
tais tautiečiais, kurie kuopai v Sovietų S-gos pasiuntiny- zas su šeima ir dukterys Al- kas, kai buvo statomi klubo bar šv. Kryžiaus ligoninėj.
.............
, bės Londone“ personalo sų-. dona su vyru Antanu šeške- namai, Antanas Šeškevičius,
nepriklauso.
Jos duktė Danutė yra is
Čia taip pat, kaip ir Lie- rašuose atsirado naujas ant- vičium ir Marijona su vyru policijos tarnautojas, Ant panų kalbos mokytoja, kita
tuvių namuose, buvo vaišės, rasis sekretorius Ričardas Robertu Ronoyne sukaktu- rojo pasauBnio karo vetera duktė Ramutė su vyru inžišokiai, ir aplamai pasižino- Vaigauskas. Prieš keletą i yininkų 'namuose suruošė nas.
Antanas Kunigauk ra-'
°"
nėta. Salė buvo pilna publi- m^tų jis yra buvęs tarnauto-, šaunią puotą.
hosios kartos vyras, kandi-.
v • - ikos. Kvietimai buvo išsiun- jas sovietų delegacijoje prie |
datuoja į maršalkas. Ahu y-’ „7?™
tinsti kiekvienam nariui, tai Jungtiniu Tautų New Yor-^ pB|*idoU V. Vieraitienė ra malonas ir geri lietuviai.
tardyt0J0
paaiškėjo,kiek dalyvavo na-■ ke. Londono pasiuntinybėj,
Dauguma kitq kandidatu
telseJO P3™*“rių ir kiek svečių. Bingumą1 jau keleri metai yra po vie-i Lapkričio 20 d. Šv. Jono
publikos sudarė svečiai. Pa-i n4 latvį ir estą. Lietuvio iki kapinėse palaidota Valeri- neturi varžovų, kaip pav. V*
Afco
rėngime nebuvo matyti nei šiol nebuvo.
(E) 1 ją Vieraitienė, 58 m. amž., Vieraitis, J. Svikla, V. Ma
1 žinomo vietos veikėjo. Lie- čys. J. Kasperas, J. Gru-! Amerikos Lietuvių Tarykuopos steigėjų, buvusių pir
ktabo vicepirmintoko dzinskas, J. Matulevičius, A. bos metinis suvažiavimas
mininkų, sekretorių, ”gene- RAŠO APIE UETUVI V
Oklaitis, J. Zaoerackas, K. bus gruodžio 13 d. Bismari Vinco Vieraicio žmona.
ralinių organizatorių“, nei
Velionė paliko liūdinčius PaleKūnas. V. KrauneBs, J. ko viešbutyje (171 W. RanSLA jaunimo organizatorių- KOVĄ SU KARDINOLU
dolph gt). Alto prezidiumas
Chicagos Daily News iš- vyrų^Vincų, vienųdukrelę, Pocius ir kt.
pirraininkų, nei kitokių, no
prašo visus tarybos narius
^.nu8‘ir
Vincų
rinčių iš SLA kuopos gauti spausdino ilga straipsni, ku-’
suvažiavime
dalyvauti ir iš
finansinės paramos žmonių u rį parašė jo Vatikano kores- Mitnkų.
anksto paruošti sumanymų
bei jaunimo, kurį SLA kuo poųderitas George Wellęr,
SLA 57 kuopos centinis Alto veiklai sustiprinti.
pa taip gaūsiai šelpė praeity. apie tai, kaip Chicagos lie
Palaidota* A. Kramilioa
išpardavimas lapkričio 23 d.
Taip į kuopos reikalus žiū tuviai kovoja su kardinolu
gerai pasisekė.
Lapkričio
24
d.
palaido

SATELITAI VISKĄ
rint, aišku, du priešpaskuti Cody dėl religijos mokymo’
tas
Notre
Dame
kapinėse
ta
_
____
A
niai metiniai parengimai ne ir raišių lietuvių kalba. Jis:
ŠNIPINĖJA
9TWD0KB A.
vietos
veikėjas
Antanas
buvo nusisekę. Gi šį kartų, mini ir lietuvių prašymus
Bostonietis Antanas And
valdybos ir parengimų ko popiežiui pakeisti kardinolo KramiUus. Jis buvo vien
JAV turi 5 rūšių šnipinė
riulionis
lapkričio
19
d.
mi

gungis,
jo
laidotuvėmis
rūpimisijos rūpesčiu ir darbu, potvarkius.
jimo satelitus, kurie, skrai
Kardinolas Codv yra tau-j
£aiBdų šeima ir Petras nėjo savo 64-tąjį gimtadie
šis parengimas pasisekė la
nį. Linkiu jam dar daug dydami erdvėje, gali viską
bai gerai ir davė pluoštų do tinių mažumu priešas, todėl Karalius,
matyti, fotografuoti ir pra
jis priešingas ir pamaldoms!
miestely gyvenęs šviesių ir džiugių gimtadie nešinėti į žemę. Jie gali at
lerių pelno.
nių!
J.
mirė Antanas Miliauskas.
Pažymėtina, kad iš buvu lietuvių kalba.
skirti, kur sunkvežimis ar
sių pirmininkų tedalyvavo
tankas, ir įžiūrėti net paly
U Vekteria ir K. Lembertas
GRANDINĖLE GAVO
ginamai visai mažus daik
visų kitų — nebuvo. Dabar
tus, kaip krautuvių iškabas
GYDYTOJŲ PREMIJĄ
tinis pirmininkas Riauba ir
ir kt. Ir visa tai pe stebi iš
Ohio lietuvių gydytojų
sekretorius V. Pilėnas dirbo
maždaug 100 mylių aukščio.
Parke,’
bet ir
kasmet skiria i,000|
Apwg» NaujitaM
[ quettt X'"
‘,'r ten
7“ Jjau
’“
draugija kasmet skiria 1,000
atsiraitoję rankas kartu su draugija
Bet, žinoma, ir tokie ”aiš^
nes ir ten ar
bitais darbuotojais.
dolerių kultūrinę premijų, i Neseniai Chicago Tribūne
kai. kiaregiai“ satelitai negali
“pagedaujami kaiPobūvis buvo linksmas, Šiemet jau tryliktoji preii-’ išspausdino anutį, kad va' visko matyti. Sakysim, sunmynai.
' ku pastebėti povandeninius
niekam nieko netrūko, tik ja paskirta Člevelando lietu-i gys buvo įsibrovę į NaujieNauja* ateivis
du piliečiai buvo nepaten vių tautinių šokių sambūriui nų dienraščio įstaigų.
lųivus, ypač varomus atomi
kinti: vienas burbėjo, kad Grandinėlei, kuriam vadoŠiandien čia tokie įvykiai
ne jėga, įvairius specialiai
jam perprasta muzika, o ki vųuja L. Sagys.
nėra didelė naujiena. Vadislepiamus karinius įrengiA.
Kriaočeliūnionė
išvyko
tas necenzūruotais žodžiais
mus, nors daugelį jų vistiek
Miųėtos draugijos valdy- namojoj 18-tos gatvės koloplūdo moterį, kuri pardavi-’ ba kitiems metams išrinkta nijoj, taipgi ir Bridgeporte,
i
fobuH satelitų foto aparatai
nėjo gėrimams bilieėua. Abu šitokios sudėties: pirm.'E. Lake of Town, vis daugiau
išaiškina.
yra SLA kuopos nariai, tad Drukteinis, vicepirm. D De- apsigyvena meksikonų ir kiAngelė KriaučeHūnienė, Į Tokių šnipinėjimo sųteli*
boidėl jie taip nedžentelme- gesys, sekr. R. Gineitis, ižd. tų neramių gyventojų, todėl Ūv. Kryžiaus ligoninės vyr. J tų turi ir Sovietų Sąjunga
niškai elgėsi7
J. Skrinska, narys A. Čepu- lietuviai bėga kur nors to- sesuo, ligoninės vadovybės, bei jie nėra taip gerai įrengčia galėjo būti viena ar lis.
Į liau. Daug jų susispietė Mar- pasiųsta į garsios Michael į ti, kaip JAV-bių.

“1, T***

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Malonėkite leisti mums paaiškinti, kodėl mes ir dau
gelis kitų ilgamečių Susivienijimo narių remiame surašą,
j kurį įeina SLA prezidentas P- P. Dalgis su dabartiniais
Pildomosios Tarybos nariais ir su naujais kandidatais. Su
si vienijimas Lietuvių Amerikoje yra gyvastinga, bųjojanti fratemalė drąvgįj*' Prezidentas Dargia ir kiti patyrę
Pildomosios Tarybos nariai, kurio vėl kandidatuoja, rū
pestingai tvarkė ir prižiūrėjo Sumvienijirao turtą. To pa
sėkoje, jų sųžmingumo dėka, SLA turi tvirčiausias pinigi
nes išgales. Prezidento Dargio apdairumo dėka, praeitos
Pildomosios Tarybos kadencijoje buvo įgyvendinta eilė
teigiamų reformų, jų tarpe: fondųkonaebdaviinasir rašU
vedybos sumoderninimas, pensijų planas ištūrimiems il
gamečiais centro tarnautojams ir, kas Ueėia kiekvienų
narį. dividendų mokėjimo įvedimas. ToBmesnis Susivieni
jimo plėtimasis ir klestėjimas reikalauja, kad ir toliau pre
zidentas Dargia vadovautų su savo administratyviniu pa
tyrimu ir ekspertize apie apdraudas. Tebėra sveikas ženk-'
las, kad endorsuojamame surašė yra keli jaunosios kainos
SLA veikėjai, kurie turi gerų vardų plačioje Beturiu vi
suomenėje. Buvęs JAV laivyno leitenantas komendorius
Ąlexąndrąs ChapBkas pademonstravo savo gabumus va
dovauti, veikdamas kaip Antrojo apskrities pirmininkas.
Budreckis pasireiškė įvairiuose Beturiu jaunimo,
visuomenės ir kultūriniuose sambūriuose. Būdamas SLA
Pildomosios Tarybos ir seimų protokolų vertėju, jisai su
sipažino su SLA organų veikla. Esame tikri, kad prisidėję
prie patyrusių kandidatų “naujieji žmonės“ sudarys dar
nų vienetų, kuris sustiprins ir išpėės SLA ateityje.
Užtat mes, pssMa^iajUlpę MR abejonių remiamą
dabartinės Pildomosios Tarybos narių aųiitffc į
Visi dalyvaukime 1969 m. gruodžio-December mė
nesio kuopos susirinkime ir balsuokime už virš minėtus
kandidatus. Balsuokime UŽ patyrimų ir jaunatviškų ener
gijų. Remkime darbščių vadovybę, nes Susivienijimui rei
kalinga dinamiška Pildomoji Taryba.
sOv: . • (>
Pasirašo:
Ii
SLA GEROVEd KOMITETAS:
A. MMfemfcra U5 te- WHkss-Bsrre, Pa.
M. VaMvb, te te Ckiceųs, HL
Vmm Mb,
te Ctaesfo, HL
A Lskys, 43 te Msfe Mmb.
fe*. Deveite tei te etom, HL
NiNb Muite 17& te Pvreksster, Mass.
p. fe BaMfeetis, ta te teratemttee n.y.
R. eMšaariitote 134 te Chkae*, M,

VL Hratarib, 1M te Ctesbte Okia.
A AsdrHtaartaOmte- 73 te Ptttateafe Rs.
A. & TssMkte te te Omaųs-KJ.
M, tataktml. ta te PKtstarek, Ps.
G ZOfeskes, 1U4 te akai. PHIstergli, Pa.
M. fĮaėsHs, 33 te niaMR, |fe
M. KNmaa. 3 ka. IJušsaL NA
am, Hbtes. >ųs te Nesr Yssfe N. Y.
v. Hssmrarates 1 ku fetaarikvme. te
fe R-***-L 33> te
York. N.Y.

S. Mlrkriraasa. 175 fc>. Miltoa.
I kmoteksa. 4? te Wsrrro««<

S*

* ** Wtas*taura, te

I* Ar*Wo** tatateš- ita te- a»teo. in.

wmi

man

Tekūną IraUMMftia JHsn sve&M ^KELEIVIS*! Uteramuneraokite Ji

mvs IHMnikMR 1

Ko verta kelionė į mėnulį

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
Greitoji pagalba ieiko

ligonio

klydo pas

HIUS.

Nerado. J£no^ nuvažiavo
namo. Ožmonės laukė.
Vilniuje leidžiamoj Tie
Tą aaktį Fada mes bėgioligonio

soj (lapkričio lfPd.) V, Ja
navičius rašo:
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KELEIVIS, SO. BOSTON

nMSjNi KMTUUf

me, ieškodami mašinų, su
tikome

kelis

milicijos dar-

LABAI {DOMŪS
I

ATSIMINIMAI

Pastarosiomis dienomis nors tas žingsnis dar ir laJAV astronautams jau ant- bai mažas, siekiąs vos už
Atsiminimus visuomet įrą kaitą aplankius mėnulį, mūsų žalių žemiškųjų namų domu skaityti, todėl siūlome
vėl kyla balsų, argi vertai slenksčio.
įsigyti šias mūsų žinomų
mums veržtis į tą nuplikusį)
žmonių gyvai parašytas at
ir tuščią Žemės palydovą, i
siminimų knygas:
aikvoti milžiniškas sumas ir į
VERGIJOS
KRYŽKEdar rizikuoti astronautų gy
UUOSE, Sibiro kankinės
vybėmis?
i
Stefanijos Rūkienės tremties
Tą klausimą amerikiečių*
atsiminimų atsiminimų I tospaudoje paliečia pirmasis
rmas, 443 psl.. kaina minkš
žemės orbitą apskridęs JAV
tais viršeliais $5, kietais $6.
astronautas John H. Glenn,
Viktoras Biržiška, DĖL
šie du liudininkai aiškina senato tyrinėjimų komitetui
kuris vėliau nelaimingai pa
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
slydo vonioje, puldamas pa
apie Pietų Vietname klestinčią juodąją rinką ir suktas
nimai (1920-1922 m.), 312
žeidė ausies pusiausvyros
finansines spekuliacijas, kuriomis iščiulpiami iš ten ame
psl., kaina minkštais virše
centrus ir negalėjo daugiau
rikiečiu doleriai, kurio atsiduria Hong Kongo bankuose
liais $2.50, kietais—$3.75.
skraidyti po erdves.
ir net raudonojoje Kinijoje. Kairėje liudija seržantas
KONTRŽVALGYBA LIE
Jis pakartoja, kad mėnu
Albert Chang. dešinėje JAV ekonomistas G. T. Kerekes.
TUVOJE,
Jono Budrio at
lio pasiekimas atsiėjo mums
siminimai, 224 psl., kaina
24 bilionus dolerių, o tai yK'
$2.50.
ra apie472 dol. kiekvienai
PASKUTINIS POSĖDIS,
JAV šeimai. Aišku, už tuos
Juozo Audėno atsiminimai,
pinigus daug ką būtų buvę
227 psl., kaina.......... $4.00
galima nuveikti Žemėje mū
sų gerovei, bet, jis sako, in
DU MEDINIAI IR TRYS
už Kolumbo išleistas lėšas!
fsr.1
.epiniai
KRY_
GELEŽINIAI
KRYŽIAI,
kelionei į Naująjį pasaulį į f)r Kęstutis J. Valiūnas, Vliko Antan° Šukio atšipinamaiins
būtų buvę galima šį tą nau-j pirmininkas, kurio kadendfcr Lietuvos NepriklaUson^bės
RAŠO DR. A. KAPOČIUS
dingo anais laikais jo tėvy-, baigiasi gruodžio 7 d. Jis sėk- kovų, 3f6 psi. kaina . .'$3.00
nėje padaryti. Tokių žygiui mingai vadovavo Vlikui iki šiol.
(Tęsinys)
PER GIEDRĄ IR AUD
tikroji nauda paaiškėja, tik. todėl greičiausia jam bus paves.
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
.... . .
....
...
t• v
m J žymiai vėliau, kaip ji vėliau, ta tą darbą tęsti ir toliau.
minimų (1909-1918) IV to

"Patys naujojo Vilniausi buotojus. Jie taip pat nesu
miesto Lazdynų rajono gy rado to namo, i kun juos iš
ventojai sunkiai susigaudo, kvietė“.
kuris namas kuriai iš trijų!
gatvių priklauso, kokiu nu
Mirė D. Zubovienė
meriu namai numeruoti ir,
svarbiausia, kokia to numeLapkričio 17 d. Vilniuje
ravimo sistema. O būna dar mį,ė Danutė Daugėlaitė-Zubaisiau, kai ištinka nelaimė, bovienė, 47 m. amžiaus.
”Š. m. rugsėjo 29 d. vaka-į Velionė vra plačiai žinore sunkiai susirgo mažame- ‘ nio nepriklausomos Lietu
tis sūnus. Apie 21 vai. buvo j vos visuomenininko ir kooiškviesta greitoji pagalba. į peratininko Felikso DaugėLaukeme prie namo. Slinko; ]os jr jo žmonos Onos Grauvalandos. tačiau mašinos į rokaitės-Daugėlienės duktė.'
nebuvo. ^ Į pakartotinius-baigusi odontologiją
skambučius greitosios pa- ’ ir chemiją, kuri laiką dantų
galbos stotis atsakė, kad. i gydytojos darbą dirbo Gruzgirdi, nesutinkame mašinos, ) džiuose. vėliau chemikės
ir ji, neradusi adreso, grįžo.; Vilniaus universitete, o pasPo ilgoko ir nelabai malo- , butiniu m etų buvo to univer-1
naus dialogo buvo išsiųsta i sjteto chemijos laboratorijos!
antroji mašina. Tačiau ne vedėja.
Viduržemio pajaunu per j gahjos sostinę Lisaboną. Tai t paaiškėjo ir Ameriką atra-j
.
. ..
sulaukėme ir nemalonūs
šitos. Ir vėl
mas. 272 psl., kaina kietais
skambučiai
aVeli°n6• '’u'u?
»*>mylią tęsiami Rivieroj yra taip pat labai gražus) dus. Gi mėnulį mes "atradoskambučiai, nemalonia a
Vyrą juren. dukterįEgle iri vadinamas krantas. Vienamiestas ir.
ir. aplamai,
a
viršeliais ................. $3.75,
gražus me“ dar visai neseniai.
Vyriausio Lietuvos Išlais
rod”1 koTb- antraHmatfrui I Clevelande brolį JonąDau-j Riviera priklauso Prancūzi-i visas kraštas,
NEPRIKLAUSOMYBĖS
rodo. kad ir antroji masina gėlą. gėlą.
! jai
Italijai Pastaro-'
Pastaro?
jai, kita L Italijai.
'
i Astronautas J. H. Glenn vinimo Komiteto seimas SAULĖJ, Mykolo Vaitkau*
paklydo ir įklimpo smėlyje
į ’ dalvta j
dali-. Ri_
i mano, kad jau ir dabar gali- 1969 metų posėdžių susi atsiminimų (1918-1940) V
Santrauka
, ma gpėRoti apie erdvės ke- S rinks šeštadienį, gruodžio 6
šina pirmiausia ištraukė į-i
prof. P. Snx™ku
viera di Ponente ir Riviera
tomas, 295 psl., kietais viridi Levante. Tai yra labai
Europoje vartojama daug) Honių apčiuopiamos naud^: dieną. 10 valandą^ew Yor-1
klim
o mes apibėgę vi-Į Lapkričio
---- rpusią,
—t,----_ x_
-17 d. Vilniuje;
- * gražus pajūris pagarsėjęs kalbų, tačiau sunkumu ne-' perspektyvas. Esą. galbūt, ker viešbutyje, VVashmgto-J To naties antori'
iaus tomas
są rajoną ir suradę masinas,, mirė įžymus botanikas, Vii- favo
ir’gamta.^dėl! teko dėl to patirti. Kiekvie- beorėje.erdvėje r»i;™
VnrV^v,^!
75,
padėjome vieną jų pagaliauniaus universiteto gamtos Un sutraukia daUg lankyto- name viešbuty, airportuose, gaminti dalykus,
atvairuoti pne musų namo ( fakulteto profesorius, biolo-;
*
y | geležinkelio stotyse ir apžiū- manomi žemėje.
gal ten, prie ©-tosios avenue.
—Architektų g.23. Praslm- gijos mokslų daktaras, apdo-)^’
brangumas i rint miestą vadas visada skraidančiose ligoninėse bus! Pirmajame posėdyje bus
LIETUVA BUDO, Stepo
ne valandoj po greitai vanotas pusipelmusio moks-:
moka tris-keturias kalbas, galima pagydyti daliną pa- Vliko pirmininko dr. J. K?no Kaino atsiminimai 416
sios pagalbos iškvietimo, sū-i lo veikėjo vardu ir valstybi- yakarį. Vokirtiioie ’
F įskaitant ir anglu kalbą. Tikralyžių, gal panaikinus žmo-į Valiūno įžanginė kalba, seipsl.. kaina
.$2.00
nūs sunkioje būklėje buvo Į ne premija Povilas SnarsParyžius Prancūzijoje v- dėl skirtingos valiutos iš pra- gaus svorį (žemės trauką) ■ mo susitvarkymas (prezi-į TAU, LIETUVA, Stepo-

Mano įspūdžiais kelionės
po Europą

J

pagalbos mašina, ieškodama

k>,vn Vinį-

v^kinmr.

bus imanoma nacvdvti šir- diumo.

komisiiu

sudarv-’

Kairio,

480 ^sk, kai-

........... ................. $2.00
--akyti ii gerosios pusės.!™ lvrų, tad jautiesi milio- gal dabar tyrinėjamas vadi- j skaitiniai pranešimai: Vliko, DIENOJANT, Kipro BieLietuvoje.
: Viešbučiai ir jų valgiai la-imerium, tik gaila, kad ne- namasis saules vejas su-tarybos — dr. B. Radziva- anio
, kaina....S2.0«
! bai brangūs - daug brau-i daug ką už tos lyras tegali teiks mums tok, naujos ener- nas, valdybos - vncepirm.
KTIEJI
Į gesni, negu Jungtinėse Vals-, nupirkti.
gijos saltinj. kad pakeis vt- dr. B. Nemickas, Tautos ^PENKIKJI BETAI, ^>tijose. Kiekvienas amerikieBendras Europos vaizdas
musų gjvemmą zemeje Fondo
pirm. prel. J. Bal’
-I
P
atrodo
kitaip
_
tenai
nėra
ir
dar
dau
?
nau
W
nenuma-Į
kūnas,
TF
Kanados
atstovyKaina
.......................
| tis. kurį mums teko tenai su
“ kaip A- tytų 'Stebuklų44 įvyks, vertų bės pirm. S. Banelis ir TF ATSIMINIMAI IR MINsitikti, sakė. kad tai esąs tokių•i "dangoraižiu
_
•
ai
r*
.
_*!*•
• • cirnlnc
’ippnirm S5
iiwq TYS, Kazio Griniaus, I toprie paminklo padėtas vai-! paskutinis "tripas“ Prancū-; merikoje, tačiau milžiniški
rimtus Vartn
kartų daiifnnii.
daugiau, npcni
negu, valHvKns
valdybos vvicepirm.
S. T/
Lušvs.
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__
■
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____
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____
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tip
24
nilinnai
dolonu.
Antraiame
nosėdvip.
mas. 200
kaina ...... $2.
butų apartamentai statomi rie 24 bilionai dolerių.
) Antrajame posėdyje, kui
ku- mas,
300 nsl
psl., kaina
nikas.
j zijon.
j
Be kita ko. sako jis, gal ris iyy^s ten pat. kaip ir pir- ATSIMINIMAI IR MINSavaitės metu paskirų pai-' Iš Paryžiaus nuskridome visuose miestuose.
Patarnautojų
darbštumas
mes
rasime būdą nugalėti. masis P?sėdls ir prasidės 2
Kazio
vergtų tautų delegacijos lan-; Ispanijon ir apsistojome
pgJ kaina
kėši pas ministrą pirmininką! Barcelonoj. Tai antras di- viešbučiuose, geležinkeliu ir čia pat žemės traukos jėgą, ; vai. popiety numatyti ciu pra- u tomag
ir įteikė memorandumus. > džiausiąs Ispanijos mies- lėktuvų stotyse vra stebėti- ir bus galimybė viena ranka' nesmiai : Lietuvos Laisves
VYSKUPO P. BUČIO
^"^toVnč
Tokį memorandumą paren-i tas, ir vienas gražiausių Eu- nas. jVe neatidžia nš ma, dangoraižio dydį pakelti... j, “
dzikausko
--------ATSIW1N1MA1
32(J
kaįna - 1 n
gė ir D. Britanijos Lietuvių' ropoję. Čia galima pamatyti Ziausio mažmožio. Ir visur Vi«kn« ura cralima Vairi' j-a- • t - x 1 ai prauune
i • Sąjunga, kurios delegacija' ir "Santa Maria4'. Kolumbo stebėtina švara Europos r — * garima, kaip padėtis ir Lietuvos laisves mas 282 psl., kaina $3.50.

Pavergtųjų sųvaitė Londone

Anglijoj, tiksliau tariant,
tai šiuo atveju dar tik Lon
done, nuo lapkričio 9 iki 16
dienos buvo pirmą kartą mi
nima, panašiai, kaip ir Ame
rikoj, Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė. Tik šiame minėjime
nebuvo oficialios skraistės:
minėjimai buvo rengiami
ne vyriausybės paskatinimu
SIAUBINGOS DIENOS,
remiantis, o privačios orga- jos min. pirmininką ir me- damas jis atrado Ameriką. I mūsiškiai Amerikoje. Gat-^ negalima, kas dabar JTa tik;
' ik]
° p" 1944 1S50 .netų atsiiuini~ BS“x!iagUe
kasdienybes reiš- kiekkno pranesimo
pntneštao numanumaParaie Juozą* Kaps
for European Freedom.
Memorandume išdėstytas j Iš Barcelonos nuskridome
Bet vienas dalykas, su ku kiniai.
tytos diskusijos.
!
Pu*1- kaina $3.
Neskaitant to iniciatyvos prieš 30 metų Maskvoj suda-1 j La Palmą. Tai Majorkos riuo amerikiečiui sunku apTrečias posėdis, toj pačioj GYVENIMO VINGIAIS,
pažymi, kad visos
privatumo, minėjimas yįsais rytas Molotovo-Ribbentro- j salos sostinė. Gražus mies- sprąsti Pietų Europoj, tai jų; tosGlenn
gjo meĮ0 svajonės ir mū- salėj, bus sekmadienį, gruo- ®r*
^Ivadytė^-KarveliepbŽTūriais buvo panašaus! p° sandėris (priede ištisi toi tas, su didžiausiu ir gražiau- siestos“. Lietuviškai siesta; mokslo lūkesčiai nėra per j džio 7 d. 11 vai.
»«>. xryto.
Jw. šis po^0 psl., kaina . .$3.50.
pt&ūdžio, kaip ir Amėrikojpsandėrio ir slapių p^tokolų siu uostu Europoje. Saloje būtų vidurdienio porisis. At-j vįena dieną atsiekiama. Jis; sėdįs skirtas 1968
7 metų Vii-i,
1
KĄ
LAUMES
LEMt
ėsti. Savaitės programa bu- Uekstai, net ir už pusasųiinto, auginamos
- ------- 4daržovės ir įvai• 
ėjus 1--30 valandai, uzsidaeų-.' kn
anvskaifai (
Salomėją Nėrį), Pefr
vo pradėta bendromis įvai- miliono dolerių "nupirktos1* rūs vaisiai. Buvome nusilei ro viso3 įstaigos ir nebeatsi- nepritaria perdideliems ep--! ko finansinei apyskaitai,
tuziastams,
kurie
jau
dabar
tvirtinti,
1970
metų
sąmatai
rių tikybų pamaldomis St. Užnemunės dalies žemėla dę į du požemius ir pasivaži daro iki 4-tos valandos, iš-, norėtų skristi į Marsą, kitas priimti ir priimti visiems ki- ^3^na Orintaitės, 234 pst,
$3.
Martins-in-the-Field bažnv- pis), o toliau — išskaičiavi- nėjome po Martos ežerą, ku skyrus tiktai kavines, lėktų
PALIK
AŠARAS
MASK

čioje, Trafalgar aikštėje. Tą mas, ka sovietai padarė ir ris esąs didžiausias požemio vų ir geležinkelių stotis. Per planetas ar net ir žvaigždy tiems seimo nutarimams.
VOJE,
Barboro
s
Armonienus. Tie žygiai bus atlikti tik
Prieš šį posėdi, 10 vai. ly
dieną Londone (šiek tiek ir, tebedaro Lietuvai, ligi šiol ežeras visame pasauly.
pusketvirtos valandos turis atitinkamam laikui praėjus, to, įvyks Vliko tarybos po nė*. 253 psl., kaina .... $3.
kituose didesniuose mies- į tebesinaudodami to gėdingo
Iš tos salos sugrįžome at tams nėra kas veikti, tik ger
SIAURUOJU TAKELIU,
tuose) buvo skleidžiami at-' sandėrio pasekmėmis. Išva- gal į Barceloną. Žmonės čia ti kavinėse alų, vyną, coco žingsnis į žingsnį su mokslo sėdis. kuriame bus renka K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
sišaukimai — tos savaitės doje yra pareikšta:
labai mandagūs, malonūs ir eolą, rašyti atvirukus arba pažanga, pateikiančia mums mas Vliko pirmininkas ir kaina ............................ $2.
minėjimų reikšmės paaiški-; "Todėl mes manome, kad paslaugūs. Reikmenų ir eiti atgal į savo viešbučius. naujų ir tobulesnių techniš Vliko valdyba ateinantiems ATSIMINIMAI
APIE
trejiems metams,
nimai. Kitomis savaitės die- Sovietijos vyriausybė, prisi- maisto kainos čia labai že Jeigu jie laikytų 3avo biznio kų priemonių ir idėjų.
JUOZĄ
LIŪDŽIU,
Petronėšeštadienį, gruodžio 6 d.
Bet šiandien jau galime
nomis buvo rengiami paski- j dengdama Europos saugu- mos — mažiau kaip trečda įstaigas atdaras, jie galėtų
didžiuotis tuo, kad žmogaus 7 vai. 30 min. vakare, New les Liūdžiuvienės, 88 psl.,
rų kaikurių tautų organiza- Į mo sutarties derybų skrais- lis Amerikos kainų.
per pusketvirtos valandos koja jau antrą kartą žengė Yorker viešbučio Panel sa kaina .............................. $1.
cijų priėmimai, o lapkričio; te, bando išgauti nuolatinį
Iš čia nuskridome į Portu- parduoti turistams daugiau žingsnį į begalinę visatą. lėje bus iškilminga seimo NEPRIKLAUSOMĄ LIE
12 d. — parlamentarų, laik-l pripažinimų
dabartinėms
savo prekių, daugiau uždirb
dalyvių ir svečių vakarienė. TUVĄ ATSTATANT, Ra
raštininkų bei visuomeni-1 savo sienoms. Mes, tačiau,
tų, ir Amerikai gal nereikėtų
Kalbės Lietuvos generalinis' polo Skipičio, 440 puslapių,
ninku susirinkimas parla- tikimės, kad Jungtinės Ra
jų šelpti "foreign aid“ milikonsulas New Yorke Anice kaina ............................... $5.
mento rūmubse (Grandį ralijosHvyriausybė artėjanonais. o mes Amerikoje gal
NEPRIKLAUSOMA LIE
tas Simutis. Dainuos J. KrisCommittee Room). Lordas) čiuose pasitarimuose dėl Eu- visais jo slaptais protokoga etume tiumpiau du tiirĮ dieną. Dabar vėl oficialiai! tolaitytė-Daugėlienė.
TUVA, R. Skipičio atsimi
St. Oswaldas buvo šio susi- ropos saugumo seks Atlanto! lais. ir kad būtų atstatyta
gal
pas
save
galėtume
tuieti;
paskelbta
kad
Sta
ii
no
gjm.
gu giliu liūdesiu tenka nimų II tomas, 476 psl., kai
rinkimo oficialus kvietėjas.! chartos dvasia ir aiškiai tars,* Lietuvos ir kitų Baltijos siestas4
tadienis bus šventės diena. pažymėti, kad lygiai dvi sa na $7.00.
Susirinkimo tikslas kvieti- kad Lietuvos aneksija prie valstybių nepriklausomybė.
DANGUS DEBESYSE,—
Mat, dabartiniai Krem- vaitės prieš seimą staiga mime buvo paaiškintas — į- Sovietų Sąjungos nebus Sveikindami kiekvieną ini1918-1919 m. išgyvenimai,
vesdinti pii-mąją Pavergtų sankcionuota. Toliau, mes ciatyvą, vedančią Europą VĖL MINĖS STALINO Į liaus valdovai Brežnevas,) rė šiame koncerte dalyvauti parašė Juozą* Švaistas, 325
Į Kosyginas, Podgornis sten-j mielai sutikęs pianistas ATautų savaiįę D. Britanijoj tikime, kad Jungtinės Kara-' saugumo linkme, mes manogiasi priversti Sovietijos leksas Mrozinskas. Koncer- psh, kaina minkštais virseGIMTADIENI
ir paminėti 94 milionus nuo lijos vyriausybė pareikalaus, me, kad tas saugumas turi
,
žmones
pamiršti Stalino vai- to programoj dalyvauti yra’
$2.50. kiptais $3.75
rOM| ir kinų komunistu tiro- kaip išankstinės sąlygos kon- būti pagrįstas Europos tauJau 13 metų, kai Sovietų dymo meto žiaurumus ir iš- pakviesta ir sutikusi pianis-1 ŽVILGSNIS | PRAEITI,
yl|ūa žuvusių žmonių. Savai- ferencijai, kad būtų panai- tų laisve ir nepriklausomySąjungoje
nebeminimas Sta- kelti tai, ką. jų nuomone, jis tė Aldona Kepalaitė.
K- Žuko, 476 psl., kai
tt Wro užbaigta eisena nuo kintas 1939 metų Sovietų- be,“
line gimtadienis gruodžio 21. padaręs gera,
i .
_
(ELTA) Ba ................................. $5
(ELTA)
jtydt parko į VVhitehall, kur Naciu Nepuolimo Paktas su
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E. IL1N1S

Marijona
arba

ilga nuostabi kelionė
(Tęsinys)

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
STASYS MICHELSONAS

Mokslinių tyrimų duomenimis, hašišas ir marihuana
fizinės deper.dencijos neiššaukia. Šia prasme THC dau
gelio tyrinėtojų ir nėra laikomas tikru narkotiku, bet svai
galu, panašiai kaip alkoholis arba tabakas.
Neatsižvelgiant į šitokius mokslinio tyrimo duomenis,
THC kone visame pasaulyje (išskyrus, berods, vien tiktai
Nepalą) yra įstatymų griežtai draudžiamas ir praktiškai
prilygintas stipriesiems narkotikams. Draudimas pirmu
žvilgsniu neatrodo labai logiškas, ypač prisiminus, kad
marihuana ir hašišas nėra kenksmingesni, o gal ir mažiau
kenksmingi už alkoholį. Atsakymas į šitą prieštaravimą
yra gana sudėtingas.
Rytų kraštuose, kur liaudis hašišą šimtmečiais pla
čiai vartojo, draudimas atėjo maždaug kartu su europie
tiškąją civilizacija ir technologine pažanga. Apsiblaususi,
svaiguliuose paskendusi liaudis nėra labai darbšti, naši.
net sąmoninga. Beveik galėtume tvirtinti, kad Viduriniuo
se rytuose, Turkijoje, Pakistane ir kituose kraštuose haši
šas buvo uždraustas dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių Va
lančius kadaise blaivino Lietuvos liaudį: tam, kad liaudis
būtų šviesesnė, pažangesnė ir galop išsikapstytų iš tamsos.
Vakarų pasaulyje THC draudimas ilgą laiką išsiliko
dėl įsibėgėjimo ir nežinojimo. Hašišo įvaizdį Vaka
ruose ilgą laiką gaubė iš ”paslaptingųjų“ rytų atėjusi

čia matome Piety Vietnamo Troung Aa kaimą, kuriame, sakoma, amerikieti? karinio dalinys lėžudęs šimtus civilini? gyventojų. Tuo reikalu da bar vedamas tardymas ir ieškomi kaltininkai.

polinkių kairiųjų ir aplamai nepatenkintųjų "pogrindžio“
laikraštis "It“ (spausdinantis 70.000 egz.) kartais veda
mojo vietoje spausdina marihuanos kainas Londono juo
dojoje rinki je. Tos spausdinamos kainos, beje, dažniau-:
Prano Lem
čiai nėra labai tikslios, tačiau maištaujančiųjų laikraščio berto gyvenimas, kūryba,
redakcija tą kainoraštį, matyt, spausdina kaip savotišką prisiminimai, 269 psl., iliustsimbolį. Panašiai kaip komunistų laikraštis gegužės 1 d. >. mota, kaina minkštais virišspausdintų Lenino portretą arba* lietuviškas leidinys va-1 sėliais $3, kietais — $4.
sario 16 d. Gedimino pilies atvaizdą.
literatoReikalavimai marihuaną legalizuoti
į ros metraštis, rašo 17 auto

Ką tik gavome:

I vis garsėja ir dažnėja, ypač is jaunimo puses. Tačiau tas viSeiiaiTMlS, kietais 18.75
1 tamnciic
hont jos
inc ivaifrimnl
tampsus manniiunnc
marihuanos lorho
(arba bent
įvaizdžio) fliioinainin.
susipainio
Smilgos, A. Giedriaus 15
Rimtų tyrimų nebuvo, ir hašišas buvo įstatymais priskir jimas su maištaujančiuoju jaunimu labiausiai ir stabdo
204 psl., «o
kaina
tas prie kitų draudžiamų narkotikų.
galimybes šitą svaigalą įstatymiškai prilyginti alkoholiui.
M
Marihuanos priešai Vakaruose paprastai iškelia vie- Mūsų pasaulį juk šiaip ar taip valdo "seniai“, kurie su iyeĮaįs
$3 75
’
ną rimtą argumentą, kodėl šitas svaigalas turėtų likti už itin dideliu įtarumu žiūri į viskuo nepatenkintą jaunimą. į
įstatymų ribų. Pagal statistiką, palyginti, nemažas nuošim-' O jaunimas "seniams“ prikaišioja, kad marihuanos lega- į Gatvės berniuko nuotykiai
tis tikrųjų narkomanų anksčiau yra buvę marihuanos; lizavimą pirmoje eilėje trukdo turtingi ir galingi alkohoR. Spalio apysaka jaunivartotojai. Iš to siūloma išvada, kad marihuana arba ha-' lio gamintojai ir pirkliai.. Ir šiame priekaište, be abejo, m^1“ *ai<*a»
šišas, pats neiššaukdamas fizinės dependencijos, vis dėlto gali būti dalis teisybės, nes alaus, vyno, konjako, viskės P8 ” Kaxna
dažnai skatina pereiti prie stipriųjų narkotikų ir išvirsti ir kitokių degtinių gamintojai iš tiesų daro milžinišką
Atsitiktiniai ausitilrimai,
narkomanais.
1 apyvartą ir uždirba bilioninius pelnus. Legalizavus mari- Kazimiero Barėno 14 įdoTuo tarpu kiti šitokį įrodinėjimą laiko nelabai lo- huaną, jų apyvarta, aišku, kristų, nes marihuanos varto- m*U apsakymų, 216 psl., kaina $2.50.
gišku ir. nuosekliu. Lygiai tokiu pat būdu juk galima nuro- tojai alkoholio paprastai neliečia,
l
dyti, kad daugumas narkomanų anksčiau nuolatinai var- •
zgug
Milfordo gatvės elegijos,
|
kad
Keleivio administraci
tojo alkoholį. Be to, žmonės, kurių psichėje, atseit, asme-,
didelį susidomėjimą sukėlęs
nybinėje sąrangoje, yra palinkimas į narkomaniją, pa
poeto Jono Aisčio straipsnių
prastai savo "ilgą nuostabią kelionę“ pradeda paprasto
rinkinys.
Kaina minkštais
niais svaigalais — alkoholiu arba tabaku.
viršeliais $2.55, kietais vir
Sociologiškai ir net politiškai labai įdomu ir reikš
šeliais — $3.75.
minga, kad marihuana Vakaruose nepaprastai išplito jau
nime ir jaunesniuose žmonėse, maždaug iki 35-40 metų
įdomūs klebono ir vietinė!
amžiaus. Tai itin ryšku Šiaurės Amerikoje. Britanijoje,
Mūs? AUTOMOBILIŲ kvota
komunistų
partijos sekreto
Vakarų Europoje. Ir šitas reiškinys iš tiesų yra labai tamp
riaus pasikalbėjimai, 216
MOSKV1CH 406-E
riai susijęs su jaunųjų maištavimu aplamai, su jų nepasi
psl.,
kaina $3.
užsibaigia 1969 ■. gruodžio 31 4.
tenkinimu tokiu pasauliu, kokį jie iš senesniųjų vieną die
(Automobilių "Volga“ daugiau nebegalima užsakyti)
Be to, esame gavę nedide
ną juk paveldės.
į
Jūsų paskutinė galimybė dovanoti savo giminėms
lį kiekį teisininko P. Šalo
Marihuana yra aktuali šių dienų problema,
parengto leidinio "Kaip sn*
Lietuvoje ir U.S.S.R. gražią dovaną švenčių proga!
daromi
testamentai". Tai la
o ši problema yra neatskiriama dalis tos įtampos, kuri
SKIBtKITE SIŲSTI SAVO UŽSAKYMUS f
bai naudinga informaciją
šiandieną vyrauja tarp jaunųjų ir senųjų.
knygelė norintiems sudary
Marihuana, kaip ir alkoholis, ne kiekvienam patinka, Į
ti testamentą. Ten yra ir tes
ne kiekvieną traukia, tačiau daug tokių jaunų žmonių!
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003.
tamentų
pavyzdžių. Jos kai
Te!.: (212) 228-9547
Vakaruose marihuaną vis dėlto rūko — pabrėžtinai, įsak
na — $3.00.
arba į mūsų prisijungusias firmas:
miai, su savotiška apeigiška rimtimi. Rūkyti marihuaną
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC.
Ošiančios pušys, Halinoa
daugeliui jaunų žmonių išvirto beveik į liturgiją, simboli
1776 Broadway, Room 1201, New York, N.Y. 10019.
Didžiulytės - Mošinskienės
zuojančią bodėjimąsi senių pasauliu. Toks Londone lei
Tel. 212-581-7729
17 trumpų vaizdelių - apy
džiamas ’Tiippių“, maištaujančio jaunimo, anarchistiškų
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
braižų, 176 psl., kaina $2.60.
nuodėmingai romantiška skraistė.

— Sei, Maik, ar tu galė nesunku, tik reikia žinoti,
tum man pasakyti, kiek yra ką reiškia milonas ir ką reiš
ant svieto žmonių?
kia bilionas.
— O kas tokį klausimą į— Nu, tai koman. paaiš
kink man.
dėjo tėvo galvon?
— Aš. Maiki, dėl to susi
— Gerai, pradėsime nuo
ginčijau su Zacirkos barten- apačios. Tėvas žinai, ką reiš
deriu. Jis rokuoja, kad gali kia tūkstantis, ar ne?
būt dešimt milionų, o man
— Jes, Maiki. Dešimt do
rodos, kad gali būti šimtas lerių reiškia tūkstantį centų.
milionų. Nu, tai ir subeči— Pataikei gerai. Dabar
nom iš kvortos šnapso. Ale paimkim milioną. Kiek čia
dabar pasidarė kitas trube- bus tūkstančių dolerių?
lis, ba nežinau katro teisybė.
— Vot, Maiki, šito tai jau
— Tėve. aš tau ne kartą neišfigeriuosiu.
sakiau, kad nesiginčytum su
—Milionas, tėve, reiškia
žmonėmis tokiais klausi tūkstantį tūkstančių!
mais. kurių pats nesupranti.
— Uuuuu... baisu ir pa— Maiki. aš neatėjau pas , mislyt!
tave ginčytis; aš tik noriu,
— O bilionas dar dideskad pasakytum, kas dabar 1 nis, tėve. Jis reiškia tūkstanturi pirkti snapsą: jis ar aš? i tį milionų! Taigi, kai aš sa
Pasakyk, kuris iš mūs lai kau, kad žemės paviršiuje
mėjo betą?
yra 3-bilionai gyventojų, tai
— Nei vienas nelaimėjot. reiškia triskart po tūkstantį
— Tai kaip tas gali būt? milionų, ir, be to. dar yra 56
— Tai yra, tėve, kad abu milionų kaupas. Rodos, aiš
du klystat.
ku, ar ne?
— Ar tu šiur?
— Maiki, aš negaliu su
— Aš pasakysiu, tėve. kad prasti, kaip to svieto galėjo
pasaulio gyventojai skai tiek prisiveisti. Juk iš pra
čiuojami ne milionais, o bi- džios buvo tik viena pora —
lionais.
Adomas ir Ieva.
— Nu. tai kiek bus bilio— Ar žinai, tėve, kad da
nų?
bar kas savaitė pasauly pri
— Kiek bus, tai ateities auga po 1.200,000 žmonių?
klausimas, bet tėvas nori ži Jeigu žmogaus giminė dau
noti, kiek yra bilionų dabar, gės tokiu greičiu ir toliau,
ar ne?
tai po 50 metų mūsų plane
— Jessa!
toje bus jau apie 6 bilionai
— Aš pats jų neskaičia gyventojų.
vau. tėve; bet tokias žinias
— Nu, tai kaip tu rokuoji,
surenka Jungtinių Tautų or ar ta mūsų planeta galės tiek mybos. Bet valdžia išmoka
ganizacija, kuriai priklauso svieto išmaitinti? Juk gazie stambiems farmeriams mili
daugiau kaip 120 valstybių, tos rašo, kad Amerikoje jau onus dolerių, kad nesėtų vi
ir tos valstybės dar valdo ar ir dabar 10 milionų žmonių sų laukų, kad neaugintų per
daug gyvulių. Maisto gamy
globoja nemaža tokių taute badauja.
lių. kurios, dar nėra savysto— Kitur yra dar daugiau ba trukdoma tyčia, kad pa
vios valstybės. Todėl Jung badaujančių, negu Ameri laikytų jo aukštas kainas.
tinių Tautų žinioje yra be koje, tėve. Tos pačios Jung Bet yra atsilikusių kraštų,
veik viso pasaulio gyvento tinių Tautų organizacijos tėve, kur žmonės ir norėda
jai ir jos žino apytikrį jų turimomis žiniomis, šiandien mi negali pakankamai mais
skaičių.
tik trečdalis žmonijos gauna to pasigaminti. Taip yra, pa
— Olrait, tai kiek gi jų pakankamai pavalgyti. Tai j vyzdžiui, Indijoje, kur žmo
iš viso yra?
reiškia, iš kiekvienų trijų nės dar gyvuliais žemę aria,
— Vėliausiomis šito šal žmonių tik vienas yra sotus, negali daug padaryti, o kraštas tirštai apgyventas, vaitinio žiniomis, tėve, šįmet o du alkani.
visame pasauly yra 3 bilio
— Aš tau pasakysiu, Mai gytojų daug, ir maisto vi
nai ir apie56 milionai gyven- ki, kad ir man pačiam reikė siems neužtenka. Tenai ba
tojų.
tų daugiau živnasties. Jau das neišvengiamas. Todėl
Jungtinių Tautų organizaci
— Džiūsta minut, Maik!..; sunkiai bepavelku kojas.
— O kas?
i — Mūsų Amerikoje, tėve. ja ieško būdų gaminti dirb
— Man atrodo, kad čia milionai žmonių vaikščioja tinį maistą. Yra sumanymų
sumaišytos rokundos. Milio alkani be reikalo, nes mais ieškoti valgomųjų medžia
nų tiek, o bilionų tiek. Tai to čia nestinga; jo yra net gų ir jūros dugne. Sovietų
kaip ta suprasti?
perdaug, ir būtų dar dau Sąjungoje mokslininkai ban
— Ne, tėve, čia niekas ne giau, jeigu Washingtono po do gaminti dirbtinį maistą.
sumaišyta, ir suprasti visai litikieriai netrukdytų jo ga- Jų akademikas Nesmejanov

Paskutinė proga!

PODAROGIFTS, INC

45 West 45th ŠI., New York, N.Y. 10036
Tel. 212 O 5-7905

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

skelbia, kad jų chemikai jau
Tel.: 215 WA 5-3455
pagamina valgomųjų daik
tų iš tokių medžiagų, kaip
petrolėjus. natūralinės du
jos ir minkštoji anglis (bitumenas). Kadangi tos me
JAU SPAUSDINAMAS
džiagos yra organinės, kaip
augmenija ir gyvūnija, tai
KELEIVIO“ 1970 METŲ
jos atstojančios mėsą, pieną,
kaviarą ir kitus valgomus
dalykus.
— Maiki, tegul jie valgo
tokias patrovas patys. Man
Jį redaguoja Stasys Michelsonas
reikia duonos ir porčiapo.
kaip Dievas prisakė.
— Aš žinau, kad tėvas
Kalendoriaus kaina $1.00
mėgsti "porčiapą“. Bet ka
da Dievas prisakė . valgyt
Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebekiaulieną. Ir klausimas, ar gavo todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti.
dėlTauIkno! žvalgo ž£! . RnigU8 kartu su Prenu™rata arba atakirai siųskite

Kalendorius

dai. Dievo išrinktoji tauta? a resu’
— Maik, nespaviedok
manęs, kaip koks kunigas.
Aš turiu apie tai pamislyt. '

KELEIVIS
636 Broadvąay
So. Boston, Mest. 02127

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rota, 205 psl., kai

na kietais viršeliais $3.75,
minkštais $2.50.
Varpas nr. 8,206 psl., kak

. 113 $2.50.
I Massachusetts gyventojai
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centus)
Sales tax.
bukit ir sfcaityfcir
Kipro Bielinio
TERORO

IR

VERGUOS

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSUA
Joje smulkiai aprašyti
tos vergų stovyklos, kuriose
bolševikinio teroro sistema,
kentėjo ir žuvo mūsų
broliai, seserys, giminės ir
draugai. Knygos kaina —
75 centai.
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si katalikai. Jų tarpe yra ir
senų kardinolų ir šiaip žmo
nių. Labai konservatyvaus
tarptautinio komiteto krikš
čioniškai civilizacijai ginti
leidžiamas žurnalas ragina
aktyviai priešintis popie
žiaus Pauliaus VI vadina
mam naujajam amžiui Kris
taus bažnyčioje. Žurnalas
‘ ragina neiti į bažnyčią, neį krikštyti kūdikių, nesituokti
(bažnyčioje, kol naujoji li
turgija (bažnytinės apeigos)
nebus atšaukta.

Jo Meayte Blatas
Rbtti —tyi saMtiike, sakytume, "savitarpinės paSritoe" nrfisifrtis JU savotiška tuo, kad jos "nariai"
viešas kttanpedsds neteisėtu būdu. Tas blatas į Lietuvą
atėjo ii Sonatų Sąjunipe. Jj vaizdžiai aprašė Leonas
Juozėnas "Literatūros ir Meno" žurnalo spalio 11 dienos
laidoje “Jo didenybė blatas" feljetone, kurį čia mes
perspausdiname.
Red.

NEDIDINĄ GARBES
Jau astrą kartą ger dvi savaites indėaai
Akatraz saloje, reikalaudami kad čia buvęs garsus kalė
jimas būtų paverstas jų kultūriniu centru ir apbuuu ta
sala būtų pavesta indėnų reikalams.

SKAIČIAI
Klausimas

jų, kiuriais tėvai turi gero
pagrinoo palikti vienam vaiV®*? ktam:
pnleisltime, jei vienas vaikas yra hgoms,o kitas sveikas.
. tada kitas reikalas,
Tėvai ravo turtą gali taip

Pagal oficialu pranešima,
pernai FBI pastangomis buvo nuteisti 13,166 kriminalinjaj nusikaltėliai, kurie visi,
drauge sudėjus, gavo net
47>380 metų kalėjimo,
ge įo, gj^g kovaj 3U nusikaitimais biuras per metus
pasislėpusius nusikaltėlius, iš kurių
buvo 18 labiausiai ieškomų
didžiųjų plėšikų ir žudikų,
per tuos pat metus buvo

Turiu vyrą ir tris dukteris:
viena yra ištekėjusi, antra
mokosi kolegijoj, o trečia
Kas gi iš mūsų negirdėjo apie blatą? Kalba apie jį
dilba Washingtone, D.C.
vviu F
i«wm
mieste ir kaime, kalba, kar daug žmonių, o aš su juo susiSu vyru
prastai
sugyve
V. Mykolaitis-Putinai
dūijsu štai kaip. Išvažines* kahfgrybauti į Varėnos raišname, Jis mažai teprisjdeda
tik jiems patinka. Takurir.i paklydau. OsniikaFtea,žinote, kokie? Kartais
prie šeimos išlaikymo, o aš
paprastai tokiais atvetokį grybautojai, kaip ai; kflc trečią dieną parsiranda.
TITANŲ KOVA
visą savo vedybinį gyvenimjąia
valkai
pasidaro didžiauGerą valandą gkudfiad mišku, ieškodamas geležin
mą esu sunkiai dirbusi ir da
Iš luto gęsta paskutiniai
bar tebedirbu. Mes seniai šieji priešai ir, užuot kaltikelio, bet jo vis nebuvo. Ne juokais išsigandau ir ėmiau
ūmume
ue.» „ef"”8?,.29:?2? p4n*’ aU'
Raudonos saulės spinduliai, —
būtume išsiskyrę, bet aš nešūkauti. Kažkas atsiliepė. Netrukus susitikome. Tai buvo
norėjau, kad1 dūki
dukterys dėl Kr g“
P*““- kahu“ tomobitaįTarp pat buvo suIr dangų puošdami, ugniniai
taip pat grybautojas ir taip pat paklydęs. Dabar jau skuovienas
kitą.
.
.
imta 4,300 gemblenų, tarp
nukentėtų todėl kentėjau.
Liepsnų verpetai begaliniai
dėme dviese. Geležinkeli radome, bet atsidūrėme už treTamstos atveju: jei nore- jų jr didžiųjų kriminalinių
Padange driekiasi tyliai.
jeto kilometrų nuo stotelės, o ties kelio vingiu jau pasirodė
Vyras dirba ir neblogai si palikti jauniausios dūk- sindikatų ”bosų“, kaip Nautraukinys — paskutinis šiandien! Aš taip ir prisėdau, o
uždirba, bet man pinigų be ters dalį kitam asmeniui josios Anglijos Cosa Nostra
O žemėj vėtrų sūkuriuose,
jis tarė:
veik neduoda. Turiu iš savo tvarkyti (atseit — trust’e), galva Raymond Patriarca,
tėvų paveldėtu du namu: nepatarčiau paskirti vyriau- Pennsylvanijos kriminalistų
Mirties
šėlimo
apimti,
— Palauk. Aš turiu blatą.
vieni namai mieste, o kiti sios dukters patikėtiniu "tėvas“ Russel Buffalino,
Kalvas ugnių grandim apjuosę,
Ir, nusitraukęs kepurę, ėmė ja mosuoti. Ir ką gi?
prie
jūros (“cottage“ vadi (trustee). Paskirk ką nors New Jersey — Samuel De
Paskendę dūmų debesiuose,
Traukinys sustojo!
nami). Abiejų namų vertė, kitą: patikimą ir objektyvų Cavalvante ir kt
Titanai grumiasi pikti.
Taip, blatui nieko nereiškia sustabdyti traukinį. Mes
turbūt, siektų apie 50,000 asmenį, kuris Uis reikalais
7^ tik dalis skaičių ir
sulipome ir laimingai parvažiavome. Ir netgi be bilieto.
dolerių.
Turiu
banke
kuklią
nusimano.
Tegul
jauniausia
veiklos
gausaus kriminalistų
Titanai grumiasi kovoja —
Mano pažįstamas tik ranka numojo:
sąskaitą savo pačios vardu. Tamstos duktė pyksta ant "luomo“, kuris kaip rykštė
Mirties pašėlę slibinai,
' — Nesirūpink, čia visi savo...
Noriu Tamstos patarimo svetinio asmens, o ne ant sa- p^ka ir’ išnaudoja JAV viViršum dangus ugnim liepsnoja,
Džiaugiausi, patogiai ir pigiai parvažiavęs, bet vis
šiuo klausimu:
vo sesera
.
! suomenę. pelnydamasis per
Po kojų žemė jų vaitoja,
tik liko kažkas nešvaraus, nedoro šitame važiavime. Ko
TaaRrito
klausimu:
metus bilionus dolerių.
Noriu sudaryti testamen
Ir dreba slėniai ir kalnai.
dėl traukinys mus paėmė, o kai stotelėje viena moteris
'Ruošta
pagali
testamtento
,
tą tokiu būdu, kad mano vynespėjo įsigyti bilieto, jos nepalaukė? Kuo mes geresni
™i netektų nė cento po mi- »*» " ’gS**’nore.
b°-!
už ją?
du
“
atimti
“
iš
vvro
įstatymų
į
no mirties ir kad visas tur
jam paskiriama dalį (stato-.uCTŲyos ŽEMĖLAPIAI
Kulniavau namo su grybų krepšiu ir vos neverkiau —
tas tektų dukterims. Antras
—Tamstų atve
taip man buvo Maura, kad susitersiau kažkokiu blatu, įsi
dalykas, — prašau man pa toryshąre)
ju __ vieną trečiąją dalį.! Turime Lietuvos žemėlavėliau į nešvarią kompaniją. Parėjęs atidaviau žmonai
arti. ar aš galiu palikti ma
Potikalbėk su savo advo-; PHl už 50 centų, už $2.50
grybus, o pats prislėgtas ir nusiminęs, nuėjau į savo kam- J
žiau ištekėjusiai dukteriai, katu dėl galimumų, liečian-' (sulankstomas) ir už $3.50
X-. ’l
barį ir atsisėdau prie rašomojo stalo. Atsisėdau — ir tuoj Į
negu kitoms netekėjusioms?
(sieninis).
Turiu
tetą,
kuri
sveria
200
Bet
iau
pirmosiomis
die

vėl pašokau. Staiga prisiminiau Joną. Tai per jį aš šitą staBe to, norėčiau, kad vyres čių vadinamą “joint ac-<
tą įsigijau. Jonas draugauja gu Avilią, o Akvilia dirba vie- : svarV- Ji pasiryžusi prisiek-1 romis klasės draugai ima iš nioji duktė, kuri dirba Wa- count“. Jei Tamsta pąrduo-Į
noje įstaigoje su Stefute, o Stefutės pusbrolis dirba baldų1 Jtad va'&? mažai. O daž- jo šaipytis: 4 '1
shingtone. prižiūrėtų jau tum namus, kol dar esi gy-!
— Ei. storuli!
parduotuvėje. Rašomųjų stalų jis nepardavinėja, nes jų, nai, va}tanemaudama po
niausiąją, kuri dar tebesimo va, ir padėtum pinigus į;
(jomtly)
—Žiūrėk, nesulaužyk suo ko, nes ji yra labai
laoai įsiaiai,
——/1 •
išlaidi, banką "bendrai-“ y
negauna taet Jis pazĮsbrbald, kombinato ekspeditorių;
ketvirtada.
kiek
tu
jai
paliktum,
ji
su
vienaar
kita
dukterim,
.
lo!
ir.
o ekspeditorius jam pristatinėja baldus, kuriuos jis gan
-----gal galėtum pasiekti savo*
... . .. . .
. ...
..
. . ,
iliu kepalėlio duonos ir paIr sugalvoja jam pravar- viską išleistų iš karto, pas pageidaujamo rezultato, jei j Anf . Keturi, kalbų
iscrokuoti, jei tik bus pastebėtas nors mažiausias brokas, Į ga]iau “užkanda“ pyragai, , x .
. , —.--r ------- »------ : dę: “lašininis, pilvūzas“... kui prašytų sesers pagalbos. M - .
Tai štai tas pusbroliukas pasakė ekspeditoriui, kad jam j gu
Vyriausioji duktė yra labai į Tamstos advokatas tam pn-j gyn**, y. Baravyko, 590 p9l.
Vaikai
ir negaireikia rašomojo stalo. Kombinatas negamina? Na, ką gi.;
----------išradingi
-----------------_ seseriai metara.
apie 30,000 žodžių kaina $6.
ataminshne. Bet atsiminti nereikėja Ekspeditorius pa- j Aplamai, pilnižmonės re- Nestingi. Jie tyičojasi iš sto- ųuomet reatsisakytų padėti,
Lietuvi,-angį, kaHb,
kalbino kombinato vadovybę, aš pastačiau Jonui puslitrį, i tai save kaltina dėl savo sto-, ralio, nenori su juo žaisti, kai ta išleis visa savo dalį.
dynas, redagavo Karsūvifr
PADĖKĄ
ir štai kombinato staliai, kurie nei manęs, rei Jono ir akv- Į rum0- *en* iš jų sako:
. | nes jis nevikrus ir lėtas, ir to
naitė
ir šlapobcrskis, apie
v>
Dar bijau, kad vyresnioji
se nematė, pagamino man rašomąjį stalą! Vikriai, tiesa? j — Tokia jau mano prisieloje atsiranda
27.000 žodžių, 511 psl., kai
_• • . •
<
j <_
-» •
* a • • _ • * _a*
•kaityto1 aitrios nuosėdos. Į ją kaip duktė neduotų pinigų savo
Vikriai tai vikriai, bet dabar norėjau spirti šiam gintas.
na — $5 00.
tėvui,
nes
jis
labai moka pri
tamsus
šešėlis
įslenka
min
Kiti:
stalui, įsigytam per blatą, tik pagailo batų. Juos gauti taip
Lietuviikai angltikas žo
tis, kad iis “ne kaip vis? siprašyti, kai jam ko reikia.
—
Mano
medžiagų
apy

pat buvo .nelengva, čia jau žmona pasirūpino. Jinai drau
dynas, Viliaus Peteraičio, U
žmonės“, kad jo išvaizda at
Dt. Marija
Jei
palikčiau
daugiau
ne-į
kaita
sutrikusi.
1
laida, daugiau Kaip 30,000
gauja su Petriene, 0’Petrienė dirba kino teatre kasininke,
į stumia ir sukelia juoką.
'ekėjusioms
dukterims,
ar
*
žodžių,
586 psl.. kaina $7.00.
pasną ateina vienas pažįstamas šoferis su savo sužadėtine,
“B‘2.“
Suprantama, taip elgtis
a, kuri ištekėjo, neduotų jų
ir
gffMBgStglietus į kiną. D šita suža- patogu. Tai leidžia sustorė
. lutroductaou to modern
i
teismą? Jos vyras gerai už
MADOS
KANKINEI
dėtinfrariseseiį^8W^W^dirba vieneJPpvrifJrias
Litlmanian. parašė Dambi i
jusiam žmogui nekovoti su
dirba ir galį šavo žifioną iš
riūnab, Klimas ir Schmalbazėje, o prekybos bazės bijo visi parduotuvių vedėjai, nes savo trūkumu. ”Tai ne nuo
LIETUV E— ADVOKAČIŲ laikyti. o kitos dvi gal nie
Šiuo metu sijonėliai tokie stieg, 471 psl, didžiausias
tik pamėgink nebijoti — ir nebegausi iš bazės gerą pa manęs pareina“, įtikinėja
kuomet neištekės, ir joms trumpi, kad jų daugiau su ir moderniausias angliškai
PIRMININKE
klausą turinčių prekių. O tada apyvvartos plano neįvyk jis save ir gyvena, kaip gy
*ali labiau prireikti para trumpinti jau nebegalima,
kalbantiems lietuvių kalbos
dysi. premijos negausi, pasipils papeikimai, dar ir vietos venęs.
mos.
bet
apsiaustai
—
iki
kulnų.
vadovėlis, kain’? $7.
Teisės daktarė advokatė
neteksi. Štai tas sesutės vyras ir nurodė vienai parduotu
Kol
dar
oras
nepabliuro,
tai
Bet gydytojai šypteli, Elena Armanienė. gyvenan
Prašau man patarti lietu
vei : paimsi šitą porą importinių batų ir parduosi ją tik girdėdami tokius teiginius,
viškai
nuoširdžiai. Ką Tams toms madų “pirmūnėms“
ti Baltimorėje, išrinkta Matam. kuris atėjęs pasakys esąs iš kino.
GERA PROGA
nes žino, kad pilnumas — rylando valstijos moterų ad ta darytum mano vietoje? dar pusė bėdos, nors ir nepa
togu vaikščioti. įlipti į auto
Tai ir buvau aš.
tai nenormalus riebalų susi vokačių draugijos pirminin
Žymiai papiginta kaina
busą, automobilj ar lip
Nuspyriau batus į kampą ir apsiaviau minkštutėmis kaupimas organizme ir tik ke. Tą faktą atžymėjo ir vie Massachusetts valstija.
ti laiptais, kai apsiaustas galite Įsigyti įdomius pret
šliurėmis. Ačiū seseriai — jinai gyvena provincijoje ir ten penkiais atvejais iš šimto tos amerikiečių spauda.
painiojasi tarp kojų. Bet kas J. K. Končiaus atsiminimus
pažįsta kažkokią universalinės parduotuvės valytoją, tai būna kaltos “vidinės prie
Adv. E. Armanienė teisi
bus, kai pradės daugiau ly iš Balfo veiklos. Knyga tin
ta už kažkokią paslaugą ir parūpino šitas importines šliu žastys“ (nervų sistemos, vi
ninkės
darba
pradėjo
nepri

ti ar snigti? Tada tų apsiaus ka ir dovanoms, gražiai iš
res... Pasakysiu, kad daugiau niekad nepirktų man šliurių daus sekrecijų liaukų sutri
Tamstai galiu pasakyti, tų “padalkos“ čiuoš purvu leista. daug paveikslų, 404
kimai ir pan.). Likusiųjų 95 klausomoje Lietuvoje, 1949
tokiu keliu!
kokios
būtų teisinio pobū ąy sniegu. Reikia manyti, P®U kietais viršeliais kaina
Raina
m. Vokietijoje Goettingeno
Mano įtūžis augo. Kad apsiraminčiau, įjungiau tele atvejų priežastys tik “išori universitete gavo teisės dak džio pasekmės, jei Tamsta kad tie madingi apsiaustai H (buvo $6), minkštais $S
nės“ — persivalgymas ir ne
vizorių ir net nusipurčiau'— nejaugi aš žiūrėsiu į šitą
(buvo $5).
judrus gyvenimo būdas. Prie tarės laipsnį. Atvykus į JAV, pasielgtum vienokiu ar kito nesulauks net'
x z
per blatą įsigytą šlamštą? Aš jį televizorium vadinu, o iš jų galima pridėti dar tik 1959 m. Baltimorėje ji išlai kiu būdu. Negaliu Tamstai
1
tikrųjų tai tik radiola ir magnetofonas. Taip jį man par vieną — alkoholis.
kė egzaminus ir gavo leidi pasakyti, ką ai daryčiau
zv
GERIAUSIA
duotuvėje apiformino. Sako, šitos markės televizorių kre
mą verstis advokato prakti Tamstos vietoje. NepkŽistu
RAGINA NEm
Tamstos šeimos ir nežinąu
ditan neparduodame, tai užrašysime, kad pirkote radiolą
įj
DOVANA!
ka.
i BAŽNYČIĄ
Tamstų apUskybių.
ir magnetofoną, o duosime televizorių... Nespėjau nė už- i
Ji taip pat Įtrinkta kandi
Paprastai aš patariu tė
Ęaip žinoma, popiežius
protestuoti, ir įbruko niekiai O paskui paprašė paremti, • Kaikurie jau vaikystėje date ”Womeu of the Year
vams.
sudarant
testamentą,
Paulius
VI pakeitė pamaldų _
kad parduotuvės vedėjas gautų geresnį sklypą nuosavam ’ būna stori. Į klasę ateina in MarylandV
veikė 400 metų. !<0riria
nąlikti
vaikams
po
lygiai
namui pasistatyti... Mat, ni dirbu vykdomajame ir gerai. naujokėlis — apskritutis,
i*

Apie storus žmones

Geri žodynai

vicepirmininke fr teMą pa- ų« tarp vailm, ttąąnm mt-l friąi Įl
tarėja.
rus. Žinoma, yra tokių atte-l tuaja patys

Ką gi. paveiki... TKmor»provoK«vo blatą, sumuKai...
no
(Bos daugiau)
prievartą.

»
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LEVR sa BOSTOU
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į na sudėtingų kūrinių koncer„ . ,,
....
„ _ ; tus, tik labai gaila, kad tas
L vaistaL patentuoti Šveicarijoje Nr. 458989,
1
,
“"JT4" <*<«“» nedidėja, nedaug į ji
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS,
b"?l įsijungia jaunų žmonių. O
išgydo pleiskaeas, šašus, niežėjimą, sulaikė plaukų
So. Bostono Lietuvių Pi miažrai K. W ite atidarant
dirigento rankose jis
slinkimą., grąžina aatūralią pbnkų spalvą MUmUMS
j rfidžjuli d<_
liečių D-jos elevatoriaus fon Kalėdų sezoną, atsistojo ir
IR VYRAMS. 100 preeeatą garantnotai, JJ4L varle*
188118111 diaziuų aai
das paskutiniu laiku vėl pa lietuviška šiaudinukais pa-' nos sambūri,
danus 8 uncijas 19 savaiėią, nebūni nei pUtos, nei šitas.
žavintį visą
eglaitė.
didėjo: žinoma labdarė ir puošta
Lfaa^WiTF
orderiu ai*li:
m 1 12
l. pėdų
. *-j•
1 ( Atlanto pakraštį. Šiandien
^.*4^
a
v
’
u
u?
1
8
.^
au
^
židinio
vai-, jame
trūksta daugiau
nenuilstama
elevatoriaus
B.
JJ.B. LABORATORIJA. 1437 Se. 49th AVENUE
Falangų ir atbaisy, ir jis laikosi,
CICERO. ILUROiS SSSSS
knmcnrten
d®™ Vilkienė ^idino »| Oktano vjumus.Eglaite m-t
tik to choro
a gBHHIJ
ištikimybe ——-"7/r
Dainininką Benediktą Po- vo įnašą iki $900. buvęs tomą ir ii lauko. stovi pačiodraugijos
kontrolės
komisi

je
Bostono
miesto
valdybos
.ji
e
tu
v
iškai
dainai
ir pavyzvilavičių Bostone visi pažįs
atkaklumu.
tame. nes jis noriai paremia jos narys Petras Bliumas rto'9'e>>tnnėJe auditonjo- dį
je,
kur
vyksta
visas
dienos
prie
jau
duotų
$50.
dar
tiek
SUSJVIENIJI9AZ
įvairių organizacijų paren
Tas jų pastangas turėtu
didelis
judėjimas.
Ji
ten
iš

gimus, atlikdamas didelę jų pat pridėjo, tą pat padarė ir
me visi paremti ne tik atsi
I
UETUVtV
meninės programos dalį, bet Gastonai. Petronėlė White- bus iki Kalėdų.
lankymu į koncertą ir vienu
Šiaudinukų kursai, ku kitu doleriu, bet ir savo bal
dar nė karto jis čia neturėjo Vaitkevičienė istojo i fondo
riuos
prieš dvi savaites su- su, kas jį dar turi negirgžrėmėjus,
įnešdama
$100,
o
AMERIKOJE
grynai savo vieno koncertorečitalio. Ir štai toks jo kon Elena Piragienė. neseniai po! ruošė iš Chicagos atvykusi į ^^r^enutautėiusf
STA—jau 99 met t tarnauja betariu
certas bus šį sekmadienį, sunkios operacijos grįžusi iš instruktorė Vaitaitiene ir
jo daugiau kaip SEPTYNIS M1U0NUS
’igoninės. savo pirmojo vyro1 kuriuos lankė apie 30 asmeJonas švedas, karia semtą D gruodžio 7 d. 3:30 vai.* po
dėkoj*
nariams.
Jono Gudonio atminimui į- nų, pagamino tuos lietuviš
Nr. 1 atliks smuijdnielus Izide, pietų So. Bostono Lietuviv
kus papuošalus. Jiems pa-.
....
...
mokėjo jau antrą šimtinę.
rias Vasyttūnas ir paleistas dr. Piliečiu D-jos III aukšto sa
gaminti
buvo
sugaišta
apie'
,.
va
IJyba
Draugi jos vadovybė nuoVytenis Vašy liūnas gruodžio 6 lėje. Jis čia atliks Banaičio.
1,600 darbo valandų. Kurnu',s>nlzl4 lydeka prisi
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS
d. 8:30 vaL Jordaa Hali. J. Šve Jakubėno ir kitu kompozito širdžiai dėkoja elevatoriaus ųstų buvo net iš Putnumo ir dėjusiems pne gražaus Liej-<. - patarnavfanu sai
fondo aukotojams ir prašo
das gimė Vilkaviikyje 1927 m-, rių dainas ir operų arijas.
Noruoodo. Deja. šia pragų! tuyO8..kanuf!'e"es sve"tes
SLA—. jau turi daugiau, kaip lota-oa^
Solistui
akomponuos
kom
'
Užsižadėjusius
aukoti,
bet
muzikos mokėsi Vilniaus kon
neišnaudojo
kitos
jaunimo
™
n
«J
‘
"«>:
K
a
>bes
•
a
_
T
___
i/'
X
‘
eiaJvr/
’
f
c
zlon*
—
.
<
Rotorius Jeronimas^ sžvo ąukos dar neatidąvukapitalą, tad jo i
servatorijoje, Detmoldo muzikos
oreanizaciios.
• kon8uhu advokatui Antho«
1U3.
tai
padaryti
iki
Naujų

Keturis čia gali gauti Įvairių kiaušą <
akademijoje ir Chicagos muzi činskas.
Lietuviškoji visuomenė y-! ?? Shallnai, solistei Daivai
jų
Metu
sutikimo
banketo.
Tad
nepraleiskime
progos
apdraudaa nuo 9100.00 Ub 910.00Q.0C.
kos akademijoje, kurią baigi
ra kviečiama šia eglaite pa-'
,kon,P; Ju,■l!,
Iki
to
laiko
prašomi
savo
aupasiklausyti
B.
Povilavičiaus
1958 m. Dabar jis gyvena CleSLA—jaunimui duoda gera1
ka įnešti ir visi kiti, kurie! matyti ir daugiau apie ja pavelande, Ohio. Jis yra sukūręs galingo boso ir nuoširčiai įdenamnt taourance, kad jaunuoEs gautų
siteirauti ten pat esančioje
^ld?na! Dabriaitei,
nori.
kad
ju
pavardė
būtų
įvertinti
šio
simpatingo
ir
pa

apie 40 solo dainą, kūrinių for
aukštojo mokslo studijoms ir _
___
informacijoje, nes tik žmo- Y* Pal lĄsc'oskaitei. Ęomui
tepijonui ir smuikui minėtą so slaugaus bostoniečio gražu rašvta elevatoriaus priean nių susidomėjimas paleng- tfez^*\ J,!įn.al. Dajerciutei,
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
gyje iškabintoje lentoje.
natą, suorkestravo Belą Bartoko meniniu pastangų.
vine kelia kita karta tokiom
,ln2- J.u*
apdraudą : ui >1.009.00 U dramine tik $8A01
Rinkimai i draugijos 1970 ar panašiom lietuviškom'
Bilietas — tik $2.00.
Allegro Barbaro ir savo dainą
Stašaičiuiir visoms sėtčio metame.
metu valdyba įvyks sekma puošmenom prasiskverbti į ■"“■"kėnis uz vaisių stalų
ciklą ”Maras“ (Bradūno teks
SLA
—
AKCIDENTALf
dienį, gruodžio 14 d., drau amerikietiška visuomenę. I PaPa<»™4. dovanota maisBalfo susirinkimas
tui).
amžiaus
gios antrojo aukšto salėje.
Deja. pačia eglaite, kuri, * lrsvecn* Slob*Šį ketvirtadienį, gruodžio Balsavimai prasidės 2 vai.
klabu Ir draugijų npriumi W 91 J«0.00
4 d. 7:30 vai. vak. So. Bos popiet ir baigsis 6 vai. vaka turėjo būti dirbtina dėl gaiš-Į Visiems ir visoms nuoširBe apdrančos mokestis 99-00 j metas
Susirenka Liet Darbininką tono Lietuviu Piliečių D-jos re. Kiekvieno draugijos na- ro pavojaus, toko parūpinti džiausiąs ačiū!
SLA—kuopos yra daugumola Beturiu kolonijų. KreipkMa
Valdyba
salėje bus Balfo skyriaus io pareiga dalyvauti drau pačioms židinietėmg skau-j
* kuopų veikėjus, ir 5ls
Draugija
metinis susirinkimas, kuria gijos rinkimuose ir atiduoti tems. Neturėdamos tam tiks
lui daugiau pinigo, o jausda
me bus renkama kitų metų
Aukojo Baliui
Sekmadienį, gruodžio 7 valdyba. Visi nariai prašomi savo balsą už tinkamus kan mos, kad tas rrfkalas liečia
didatus.
d. 2 vai. popiet So. Bostone dalyvauti.
Liucija Baranauskienė per
Valdyba
Gruodžio 31 d. 8 vai. vak. visą Bostono lietuviu visuo
Lietuvių Piliečių D-jos pa
Keleivį
Ralfui paaukojo $5.
mene.
jos
kreipiasi
i
visus,
išpuoštoje m aukšto salėje
talpose bus Lietuvių Darbi
907 Wsut 89tk 8toust, Nuv Turtų N-T. 19901
’vyks draugijos tradicinis prašydamos suaukoti $80.
ninkų D-jos 21 kuopos narių SLA
Aukas galima siusti iždiMetu sutikimo bansusirinkimas. Visi nariai yra
Gruodžio 10 d. 7:30 vai. Naujųjų
ketas. 9 vai. via svečiai sėsi*
Laimai Kiliulienei,
Bostono
kviečiami dalyvauti.
vak. So. Bostono Lietuvių
51
Torrey
St., Dorchester.
už
puikiai
ir
skoningai
pa

Piliečių Dr-jos patalpose bus
N. Jonuška,
Mase. 02124. arba palikti
PARENGIMŲ
SLA 43 kuopos susirinki- puoštu stalu, ant kuriu spin Keleivio reriakeftej.
SAVAITRAiTIS
Sekretorius
dės
bonka
šampano,
boitka
nas, kuuriame bus nominuo
Kad ir už mažiausia auką
KALENDORIUS
jami centro tarybos kandi «cotch’o ar Canadian Club, židinietės visu vardu iš anks
datai ir renkama kuopos val ir kvepės pirmos rūšies jau to taria skentiska ačiū.
Naujųjų Metų
Gruodžio 6 d. 8:30 vai.
dyba. Tie reikalai labai svar tienos kepsnvs su visais rei
vak.
Jordan Hali Izidoriaus
Amerikos Lietuvių Tauti būs visiems nariams, todėl kalingais prieskoniais. Prie
ir Vytenio Vasyliūnų kon
nė Sąjunga Bostone rengia visi prašomi susirinkime da vieno stalo sėdės 10 žmonių.
certas.
Kiekvienas narys gaus N. St Baro ir parapijos choro
« • *
Naujųjų Metų sutikimą savo lyvauti. Jame galėsite sumo
Metų lauktuvėms skirtų
namuose gruodžio 31 d. S kėti ir mokesčius.
informuoja skaitytojus apie pasauliniaB ir
dzinguliuką kepuraičių ir
Valdyba
vai. vakaro.
Gruodžio
7
d.
3
:30
vai.
po
įvykius, deda daug ir jdoialą nuotraukų ir atvh
kitn papuošalu.
Praeitą sekmadienį Bos- pietų So. Bostono Lietuvių apie visos mūsų risuomeninius bei kmtūrinlnB
Maloniai prašome iš anks
Kadangi paskutiniu laiku
Svečiavosi Bostone
Petro para- Piliečių Dr-jos didžiojoje Jame rasite (domių skaitytojų laiškų skyrių,
to užsiregistruoti grupėmis
viskas pabrango, tai šių me- pijos choro koncertas, kurio
me abipusių pasisakymų k
salėje Benedikto Povilaviar pavieniai pas:
Padėkos dienos savaitga hi barketi bilieto kaina $12 didelę programos dalį atliko
svarbia problema.
čiaus dainų ir arijų rečitalis. "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* yra
A. Vilėniškį — 282-4093. lyje į Bostoną suplaukė ne vienam asmeniui.
mūsų įžymusis tenoras Sta
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradurMų toli idėjų, ri
- 
Pradėkite organizuoti sa sys Baras ir bosas Benedik
V. Izbicką — ^326-7442,1 maža svečių net iš tolimes
irdSa ai
suomet
atviras
kiekriuae
J. Rentelį — 268-6&51? nių vietovių. Iš Baltimorės. vo draugu tarpe stalus iš tas Povilavičius, sutraukė
nepriklausomą Lietuva.
Atskirų pakvietimų nebus čia lankėsi pas savo tėvus anksto, sutikime Naujuosius pilnutėję So. Bostono Pilie- Nori susipažint
Metinė
JAV<
9M0
Eleną ir Joną Valiukonius Metus savame klube ir savų D-jos salę publikos. Solistui
siuntinėjama.
jų sūnus inž. Jurgis Valiu- jų tarpe. Bilietu galima <mu- S. Barui akomponavo ir cho
IcSkaa ūeimtahikės ar žmonos.
Adresas:
Valdyba
konis, kompiuterių specia ti pas draugijos valdybos rui dirigavo komp. Jeroni Taria dvi dukteris, mokines. Jei 7722 George Street, LaSaBs-Meatrari, jpl, Rratoe, CANABA
listas, kuris šiomis dienomis narius ir klubo bare.
mas Kačinskas.. Pranešėja sutarsime ir viens kitam patik
Svarbu SLA 328 kp.
'išvyksta į Paryžių.
sime, salės ir i&tekėti.
Nariai, dirbę Šurum-bu- buvo Laima Jakutytė.
Kuopos susirinkimą# boa njElen^ ir Viktorą rum'harengime. malonėkite
Joan Dorom de Jenos.
Stasio Baro repertuare
i______ •
_______ m
e
a
i..
rav
v.•___
sekmadienį, gruodžio 7 d. 2 dus aplankė jų jaunojo at atsiffhtiiŠ reikalų vedėjo sa buvo tarptautinių kompozi
1148 BeMemoR Avė.
vai. popiet So. Bostono Lie žalyno šeima inž. Aimtautas vo dovanas.
torių dainos ir operų arijos,
NJ. 08105
tuvių Piliečių D-jos n aukš ir Danguolė Vizgirdai su
S.K.G.
tarp kurių ir Stonaičio arija
to salėje. Jame bus nami- dviem savo mažaisiais na
NENUSIMINKI! £!
iš J. Gaidelio operos Dana.
nuojami centro valdybos riais iš New Jersey, o Al. ir
Solistas buvo sutiktas su Galima pagelbėti sergantiems
Dovanojo knygų
kandidatai ir renkama kuo Ant Gustaičius —inž. Algi
karštais aplodismentais ir renmata, ranką ar koją skaln
Mūsų bendradarbis M. nuoširdžiu pasigėrėjimu, nes omis, aotirpima, jaučiant nuo
pas valdyba, taip pat Svars mantas ir Rasa Gustaičiai su
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus
tomi kiti svarbūs klausimai. tokiu pat savo atžalynu. Gi Stonie iš Lawrenco jau ne tai tikrid vkenintelis ir nepa vargiREE-LEEF RUB mestis dau- Atsiminimai ir mintys, 1-ji ūmia 302 pel., kaina .... $2.00
Visi nariai kviečiami daly iš Philadelphijos Gustaičių kartą yra dovanojęs įvairių keičiamas tokio aukšto (ne
įai pageibstL Užtikrinam pa
ir Santvarų šeimose darsvearto grąžiname pinigus. antroj: dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.88
vauti..
dienomis jis ninio lygio ir galingo balso
čiavoei senas bičiulis Juozas dar atvežė jų visą ryšulį. tenoras, kokį mes užsienyje Siųskite 95, gausite vaistus Perkais abi dalis kaina tik............ ......................... $8.58
J. Tumavičienė,
sekretorė
Bobelis.
' Nuoširdus ačiū.
turime ir kuriuo remiasi visi
rAL PRODUCl^
Prof. P. Pakarkite
North SOu, P.O. Bw 9112
Lietuviu Operos pastatymai
8K8C
žai, 178 psL, zasa ' e e e n eeeeen eoossesss e
Nenark. NJ. 07105
Be
to,
jis
Bostone
jau
seno

PVVVVV
Prof. P. Pakarkite
kai yra koncertavęs, tad mū RADUO PROGRAMA
Flomf
Sąuare
DRAUDIMO AGUmiU
Dažau ir Tau
Prof. P. Pakarkite
sų publikos visai pagrįstai
Atnm iramy raMf
8L08
Lietuvių Radijt 70 puslapių, kaina • • * r, •« s e s s eeee e • • e e e e
išsiilgtas.
Namus ii įsako ir viduje.
Naujoj Anglijo
T.ipdaa porieriue ir
Choras atliko ištraukas iš J.
Cicagietės
rieto, ha pataisyti
«
glotiss
WLYN,
1880 U
Gaidelio operos Dana., S.
95 puslapiai, kaina e tf e e m eeeeeeeeeoee
$1.88
Naudoja tik
Šimkaus op. Pagirėnai, J. lodklų ir iš stoties FM
BRONIS KONTNM
Kačinško dainą Beržas ir 101.7 ne.* veikto sekmadie- Frank Larinsko
JOBAS CTARINUKAS
Budriūno kantatą Lietuvos nkds nuo 1 iki 1:30 vai. di* 1878 m. iki 1988 m. 198 pat kfetf vM. kaina Matai
M Am
tviesos Keliu, kurios solo ■ų. Paduodama: Vėliausit buvo 86.00, o dabar tik ... ....................... .................... $2.00
Tai. AM 8*1781
partiją dainavo Benediktas oaaaalfaihi ilnių santrauki
Tst 00 M9M
Kivilavičius.
Chorui akom r koarnataraL muzika, dai Dan Kui tfčio MagBImoja kiliam | Vikrią, 880 puria*
■MSSSMVSSSaSSSSSSSSI
pių, laba/ įdomūs 1982 metų kelionės j Lietuvą apra*
ponavo dr. Vytenis Vasyliū- ms Ir Magdutės pasaka.
J.
88*88
Blank) reikalais krefotis ’ žymas su nepepraatoie nuotyttafc. Kaina
Gražios yra Jeronimo Ka BaMfe Florists gėlių ir dovi
šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
činsko ir choro pastangos iš nų krautuvu. 802 E. Broad
09 Broetdumy, Sa,
saugoti Bostone bent vieną way, So. Bostone. Telefo-1
tokj dainos mylėtojų viene nas AN 8-8489. Ten gauna
Mesee»MBe»MH
tą, pastoviai rengiant net ga- maakKslsivto
__

Vietines žinios

□

’j' -

SLA

Nepriklausoma

LIETUVA

Svaibios knygos

Keleivio prenumerata - gera
dovana visoldoinie progomial
f

4.

NAKAKST

LUVIS. Sa BOSTON

Nr. 49, 1969 m. gruodžio 8

Bradj sugrąžino į Bostoną

Kalėdų eglutė

New Jersey valstijoje su~ .
...
....
imtas šešis ir pusę metų
Bostono lituanistines moPgr*
kyklos Tėvų komiteto ren-i kbJ^tthoriš vūšininkas

Vietines žinios
vertas Kompozitorius dėsto forte

didelio

pijono muziką Clevelando
muziko^. mokvkloje.
ši jo smuiko sonata yra
Šeštadienį, gruodžio 6 d.
8:80 vai. vakaro, Jordan stambesnis veikalas, trankę
Hali salėje, Bostone, Mass Per dvidešimt minučių. Ji
’• !
parašyta
1961
metais
įvyks metinis smuikininko
Tikimės, kad nuoširdūs'
Izidoriaus Vasyliūno kon
lietuviškos muzikos mylėto- ’
certas. Jo palydovas prie
jai nepraleis progos pasi-1
fortepijono, kaip visuomet,
klausyti šio negirdėto kūri
bus dr. Vytenis Marija Vanio.
syliūnas.
koncertas

: Koncerto programoje —
Franz Schuberto. Edvardo Į
Griego ir Jono švedo vei
kalai.

Sandariečių kalėdinis

.
pobuvis

S o 1 i•to

Benedikto Povilavičiaus

£‘a™.Geonre Brady, kuris kaitim. gruodžio 21 dieną, sek namas, kad. statant 9 mil.
madienį, 3 vai. po pietų So. dolerių vertės garažą mies- ]
Bostono Lietuvių Piliečių to sodo požemy, pasisavinęs
Dr-jos 3 aukšto salėje. Pro
$784,468, jau parvežtas į
gramą atliks patys mokiniai. Bostoną ir patalpintas kalė
Maži ir dideli kviečiami
šiame parengime dalyvauti. jimam Jis žada teisme pa
sakyti visą teisybę ir nurody
Tėvų Komitetas
ti visus asmenis, kurie suk
čiavo tą statybą vykdant.
Prof. P. Šveikauskas
Jis vra labai saugomas?'
nes bijomasi, kad kas nors Solistas Beneaiktas Povilavižius’
Emmanuelio kolegijos sla nepasikėsintų į jo gyvybę, kurio koncertas bus sekmadienį.

DAINŲ IR ARUŲ

REČITALIS
įvyks 1969 m. gruodžio 7 d. 3:30 vak po pietų
So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos iti a. salėje

Akomponuos muz. Jeronimas KAČINSKAS

Dalis pelno skiriama BALFUI

. gruodžio 7 d. 3:30 vai. popiet
vų kalbų ir literatūrų skyį
į riaus vedėjas prof. Pranaši Be pagrindo kelia alyvos i So. Bostono Lietuvią Piliečių
Į Draugijos III aukšto salėje.
j Šveikauskas grįžo iš slaviskainą

Auka $2.00

i ^iję0S draugijos konferenci-

„Pavyzdingas* tarnautojas buvo pastebėta. Jo abu vir
Naujosios Anglijos sena-*
šininkai sako, kad Keenan
toriai Conte, Brooke ir ProBuvęs
seimelio atbuvęs geras tarnautojas, bet
xime smarkiai pasisakė' didelis, todėl nėra pagrindo stovas William Keenan tukaip jis galėjo „gerai“ eiti
mėnuo prieš namams šildyti alvvos alyvos kainą kelti. Tuo rei- rėjo tarnybą miesto savi vai-i

Sardaros moterų klubas-jos New Orleanse, Ind.
7 d....2’
Jono Švedo sonata bus at- sekmadieni,
,
. x gruodžio
,
Dujų bendrovės streikas

liekama Bostone pirmą karta.

Komnozitnrhis

P^Plet’ ?.an^ai<^ ^ej»>
So- Bostone,

Jonas U24 F ^atvel

yra atlikę Andrius Kupraičius ir Aldona Stempužienė.

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Paiakarnio
IPt D1NI8
OPTOMETRISTAS
Valandos:
•no 9 vai ryto fld 6 vai. vak.
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADWAY

Valdyba

(

Ii nu omo ja

Jau ilgiau nei
Bostono dujų bendrovių kainų pakėlimą
tarnautojaii, bet’3 nuošimčiais alyvos vartoduju vartotojai kol kas to tojams. Jie sako, kad bendstreiko nejaučia.
rovių pelnas ir dabar yra

j Dorchester}, 12 Wheatland Ave^, išnuomojamas antrame
aukšte 6 kambarių batas. Pa
geidaujami gyventojai suaugę
ir be vaikų. Nuoma yra nedide
lė. Butą galima apžiūrėti vietoj
ir skambinti tel. TA 5-7879. ~ ■

South Boston Savings Bank S
ALFRED W. AKCHIBALD, PREZIDENTAS

Skambinkite 268-2500

ui visus indelius
moka

77

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

▼iri $^73,000,000

Tai veltui

Nau 9 vaL ryta fld 8 vsL v^ ttskyrus ūveat adienius Ir ed

N & T OIL CO., Ine.
' K

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

FORTŪNA FUELCo.

»wir.

-rt. ■ t

Mums iityrus Jūsų alyva šildymo
irongimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!

So. Boston, Mase. 02127

■ 4662'

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus
siųskite savo giminėms tik per

9—7
8-12

390 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

*******♦***>****♦*»»»»>»

i
i.'ĮU
i :jrno’

Teistumas AN 8-4421

S kambink ite

l

Globė Parcel Service, Ine.

Visų skyrių vedėja

•82 s W. Bruuduay, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON.

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

4T

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų co

□
O
□
□

ii

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

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

641 E Broaduray

ĮSTAIGA

%

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo ii anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
f '•
•
i
nuošimčiai —Pilnas draudimas

The Apothecary

vaistų — eikit į ttetoviiką valetiaų. «• >J1. J
bsv. Bttaauėl L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm. T’ / T-

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar j «• i atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) i i r a i • a i
belaukiant — bu jokia papildams
mokesčio.

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Co.

M

®

Trans-Atlantic Travel Service

ATLAS PARCELS CO.

teptus Ir turinio visus gatavus vaistus.

dybėje ir valstijos įstaigose j
JESL
tuo pačiu metu ir gaudavo L J*
viršininkai
per metus algos §16.818.! -• ..
•Tas tęsėsi 20 mėnesių. Jcoli

iSBa»WS3K»SWSWC»SWi3yE®E!ĘBaš;a,.S’iSSS?.5t^K f

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
’ m
Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio simTBL. AN 8-2124
čiam įvairius siuntinius į Liftu,
Dr. Amelia E. Rodd vą ir kitus Rusijos valdomus
(RUDOKIUTft)
plotus! Siuntiniai sudaromi ii
OPTOMBTRIST*
vietinės gamybos medžiagų, *pavo, maisto ir pramonės gami
nuo 10 ryto fld 6 vakaro
nių. Turime vietoje įvairių via
446 BROADWAT
tinės gamybos ir importuotų
SOUTH BOSTON, MASS.
prekių iš kitų kraštų visai že
iSMMSSSSNVSSmOSSSNMSmMSViMS momis kainomis. Be to, įdaužia
me maistą, pinigus ir galite uisakyt* ją gamybos prekes. Čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
379 w. BROADWAY
Patarnavimas atliekamas grei
SOUTH BOSTON
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
Tel AN 8-4449
kinsite. Vedėjas A-

3

kalu senatoriai kreipėsi i
prezidentą, kad jis imtųsi
priemonių tam kainų kėlimui užkirsti kelią.

487 Waabiugton Street
Dorchester, Mass. 92124.
24 valandų pataraavhaa

GE 61204

COSMOS PARCELS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

EXPRESS CORP

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS.

kuriam vadovavo velionis
J. Vaičaitis, veikia ir toliau

TeL SW 8*2866

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

i .

yra vienintele oficiali jstaiga VVorcestery, kuri
IS BOSTONO i LIETUVĄ
siuntinius tiesiog ii W<
terio j Lietuvą ir lutas Rusk ir kitus Rusijos
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai,
jame greitai ir
••rantuotas
Siuntiniai nueina graliai ir
Atidaryta darbo
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairia*
šią importuotą ir vietinės
gamybos medžiagą ir kitą
daiktą, tinkamą Lietuvoje,
labai

331 W. Broadvvay

Vedėja B. SvikIM

FuelChisf

Knyga yra terauto Bastau dingu

