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Nato yra atsargi
, Maskva ir Bonna
sovietų pasiūlymam mėgins susitarti

Lietuvių gydytojų

dovana astronautam

Pasaulinės Lietuvių GySovietų Sąjunga pasiū-i Vakarų Vokietijos naujalė Vakarų Europos valsty- sis karcleris W. Brandtas dytojų S-gos centro valdyba,
bėms sušaukti Europos sau- lapkričio 8 d. pasiūlė Sovie- kuriai vadovauja dr. V. PaVliko seimas posėdžiavo gruodžio 6-7 d. New Yorke. gumo konferenciją, kurioje tu Sąjungai pasirašyti drau- prockas, Apollo 11 astronauPriimta eile nutarimų. Išrinkta nauja valdyba su dr. J. K. dalyvautų tik Europos vals- gingumo sutarti. Sovietai su- tams, kurie pirmieji pasiekė
tybės. Vėliau sutiko, kad jo- tiko, ir Maskvoje jau prasi- mėnulj, pasiuntė sveikinimą
Valiūnu priešakyje.
je galėtų dalyvauti ir JAV dėjo tuo reikalu pasitarimai, ir dovaną — 5 colių statij naitę, papuoštą gintarais ir
bei Kanada.
Gruodžio 6-7 dienomis kui, pirm. prel. J. Balkūno
Tą
pasiūlymą
svarstė
iri
Brandtas
pareiškė,
kad
e-j
piipiltą Zarasų ežero smėNew Yorke posėdžiavo Vy pranešimo seimo dalyviai
Atlanto sutarties sąjunga —1 SąS pasirucšęs tokias pat de-’ lio. Laiške pažymima, kad
riausiojo Lietuvos Išlaisvini patyrė, kad lėšų laisvinimo
mo Komiteto (Vliko) sei reikalui surenkama toli gra Nato. Ji paskelbė, kad sutin- ’ ryį,as pradėti ir su kitomis tas smėlis atvežtas iš komubloko valst bjm.
' nistų
---------------------- pavergtos -Lietuvos.
mas, kuriame dalyvavo ir žu nepakankamai, kad būti ka pasikeisti nuomonėmis su; R
sovietiniu
bloku
Europos;
na padidinti skaičių būrelių,
nemažas būrys svečių.
saugumo klausimais, bet oJ/ire maršalas
Seimą atidarė Vliko val kurių raliai pasižadėtų per
ficialiuose
pasitarimuose
da
dybos pirm. dr. J. K. Valiū metus duoti nors po $10. RoVorošilovas
nas. Krikščionių demokr. at- Į dos, kas čia per vargas būtų lyvaus tik tuo atveju, jei ko
munistinis
blokas
teigiamai
stovas A. Kasiulaitis. gavęs! suorganizuoti nors 300 būMaskvoje mirė buvęs So
žodį nepaprastam pareiški- relių po 10 narių, ii- jau tu pasisakys eile laukiančių iš
vietų Sąjungos prezidentas,
sprendimo
svarbių
reikalų.
mui, gražiai apibūdino mi retume per metus $30,000.
senas karys maršalas Voro
Vakarai yra atsargūs, nes
rusi buvus} Lietuvos prezi be kitais būdais surenkamų
šilovas. Velionis buvo Stali
nėra
aišku,
ar
komunistai
dentą Aleksandrą Stulgins lėšų.
no malonėje, bet Chruščio
kį. Jo atminimą visi dalyviai
Seimo dalyviai aktyviai nori geresnių santykių, ar
vas jį nuvainikavo ir buvo
tas
pasiūlymas
skirtas
tiktai
pagerbė atsistoję susikaupi-, dalyvavo diskusijose, kėlė
ileam nustūmęs užmarštin.
mo minute.
Į įvairių sumanymų, kaip Vli- propagandos reikalui.'
Vėliau
jam vėl buvo leista
Seimo prezidiumą suda-Į ko veiklą išplėsti, ypač | ją j
pasirodyti iškilmėse tarp žy
rė: pirm. T. Blinstrubas, jo1 įtraukiant daugiau jaunų jė- Ragina 'išvalyti
mesnių asmenų.
pavaduotojas dr. J. Valaitis' gų.
Vorošilovas savo metu bu
ir sekr. inž. J. Vasys.
Į
Sekmadieni baigiamaja- rašytojus
vo
net dainose keliamas į pa
Sudarius reikalingas ko- me posėdy buvo priimtos aKaip žinoma, Rusijos Ra
danges, bet Antrame pasau
C'harta* O. ffataoB
misijas, seimą sveikino Lie-į pyskaitos, sąmata ir visa ei- šytojų s-gos valdyba išmetė
liniame kare nepasižymėjo.
tuvos gen. konsulas A. Si- i lė komisijos (dr. D. Krivic- rašytoją Solženiciną. bet iki
mutis, Lietuvos Laisvės Ko-J kas, prof. M. Mackevičius, šiol tik vienas labiau žino
miteto pirm. V. Sidzikaus-i prof. A. Vasaitis ir Pr. Ruz- mas rašytojas Šolochovas
kas. Pasaulio LB valdybos gaitis) paruoštų nutarimų. viešai pritarė tam žygiui.
pirm. St Barzdukas, JAV! kurie bus vėliau paskelbti.
Netrukus bus rašytojų są
LB valdybos pirm. Br. Nai-! Paskutiniame posėdy bujungos suvažiavimas. Sonys, Balfo vardu dr. A. Skė-j vo pranešta ir Tarybos iš
į*
vetskaja Rossija laikraštis
rys, Batūno — K. MiklasJ rinktoji naujoji valdyba.
jau išspausdino vedamąjį,
Teisininkų dr-jos pirm. J. Į Jai ir toliau vadovaus 3 me- kuriame reikalaujama pa
Šlepetys, Amerikos Lietuvių tus dr. Kęstuti* J. Valiūnas. grindinai išvalyti rašytojus.
Tarybos vardu T. Blinstru- i Valdyboj pasiliko senieji Rašytojai tur| būtf vertina
bas. Buvo sveikinimų ir raš-' nariai dr. Bronius Nemickas, mi politiniu požiūriu. Esą,
tu
į Juozas Audėnas, Romas Kesvarbu ne tik tai. kaip rašy
Pranešimus padarė apie zys ir Jurgi* Valaiti* ir nau- tojas rašo, bet ir ką jis rašo,
Vliko tarybos (Ją sudaro po ji išrinkti prof. Jonas Puzi- kokia jo pasaulėžiūra, kokia
1 atstovą visos į Vliką jei- na* ir Stasy* Dzikas.
jo kūryboj partinė pozicija.
Šiame seime buvo matyti
nančios organizacijos) veikLaikraštis kaltina ir lei
lą dr. B. Radzivanas, valdy naujų veidų. Tai veiklūs jau- dyklas, kad jos leidžiančios
bos — vicepirm. dr. Br. Ne- nesnėsės kartos atstovai. Ir „idėjiškai nepilnaverčius“ Suimti kažkokią religinių pami Rusą raSytojas Aleksandras SoU
šėlių'tfsąįee vadas Watson ir ženicinas išmestas ik Sovietą Są
mickas, Tautos Fondo — jo tai yra molonus reiškinys. kūrinius.
viena'Jo pasekėja. Jie kaltinami, jungos raSytoją draugijos dėl
pirm. prel. J. Balkūnas ir vi
Seimas buvo baigtas dr.
kad Los Angeles, CaL nužudę to, kad jis protestuoja prieš ra
cepirm. St. Lūšys, apie Ka K. J. Valiūno žodžiu ir Tau
Juozas
Petrėnas
aktorę Straton Tate ir dar 4 as Sytoją laisvės varžymą ir rašo
nados Tautos Fondo atsto tos himnu.
menis, atlikdami tą nusikaltimą ne taip, kaip komunistą partija
vybę — jos pirm. S. Banelis.
šeštadienio vakare seimo baigia sveikti
su tam tikromis apeigomis. E- liepia. Jo vieno romano ištrauka
V. Sidzikauskas padarė nariams- ir svečiams buvo
žinią. kad ta gauja yra nu- neseniai buvo atspausdinta ir
pranešimą isįne tarptautinę suruoštas banketas, kuriame
„Tėvynės“ redaktorių J.
padėt} ir Lietuvos laisvės by gražią kalbą pasakė Lietu Petrėną buvo ištikusi eismo! žudžiusi apie 20 žmonių. Jos pa- Keleivyje.
lą, o valdybas vicepirm. J. vos generalinis, konsulas A- nelaimė. Joje jis buvo gero sekėjai tiki, kad nužudant išgelAudėnas kalbėjo apie Vliko nicetas Simutis, o meninę kai sudaužytas, ir teko pa bėjama nužudytojo siela. Deja,
Atstovų rūmai krašto ap
numatomą veiklą kitais me programą atliko Juzė Kriš- gulėti ligoninėje. Dabar jis. tas ėia matomas bazdyla “Šven
tasis
“
yra
ir
policijos
ieškomas
saugos sąmatą sumažino net
tais.
j tolaitytė-Daugėlienė, su gi nors ir lazdomis pasirams
Kitą kartą apie tai para liu Įsijautimu padainavusi čiuodamas. jau gali vaikš kriminalinis nusikaltėlis, pasi $53 biL Dabar ji $69.9 bil.
žymėjęs vagystėmis.
šysime plačiau, o čia tik pa mūsų kompozitorių dainų ir čioti.
žymėsime, kad Vliko vado operų arijų. Jai akompona
vybė akyliai sekė gyvenimą vo A. Kepalaitė.
ir budėjo Lietuvos laisvės
bylos sargyboje, kad jos
svarbiausias įrankis — žo
dis, kurį ji skelbė 8 kalbom
per savo Eltos biuletenius ir
įvairiais kitais leidiniais,
sklinda ir toliau, aidėdamas
per Romos. Vatikano ir ne
seniai vėl pra(Jėjųsio .veikti
Madrido radijo bahgas.
Valdybos pirm. dr. J. K.
Valiūnas aplankė daug vals
tybių ir ten turėjo pasimaty
mų su žymiais valdžios pa-,
reigūnais ir visuomeninin- j
kais, kuriuos jis informavo ______
____
apie Lietuvos bylą. Tos ke- Garsusis kriminalinių bylą gylionės buvo atliekamos pa- "čjas F- Bailey iš Bostono apsi
ries pirmininko lėšomis
ėmė *inli kaP- Ernestą Mediną,
Vliko veikla galėtų ir tu- kurio kuopos vieno būrio vadas
retų būti išplėsta, bet tą dar teisiamas dėl to, kad davęs fsa- Vietnamo komunistų talkas derybų delegacijos patarėja Ngoe Daag kalba protesto prieš karą
trukdo lėšų stoka. Iš Tautos ky"”»
Song My sodžiaus Vietname mitinge Londone Trafalgar aikštėje, (tikimoj matomi rūmai yra JAV ambasada. Milinge dalyvavo apie 1,599 žmonių.
Fondo, kuris telkia lėšas Vii- civilinius gyventojus.

Atskiro numerio kaina 12 eentų

Mirė dail. Adomas Galdikas

5. m. gruodžio 7 d. Nmr Yoiko i
minusiųjų Lietuvos dailininkų — Adomas Goldtttas.

Velionis yra gimus 1803 m. spalio 18 d. Girtinų km.,
Mosėdžio vals., Kretingos apskr. Jis meną stud: vo Pet
rapily Stiglitzo mono mokykloje, vėliau — Vokietijoje,
Švedijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Jis buvo Kaune mene
mokyklos grafikos studijos vedėjas, Taikomosios Dailia
Instituto profesorius, 1046-1947 m. Ecole dės Arts et Me
tiers profesorius Freiburg į Br., Vokietijoje, vėliau gyve
no ir kūrė Prancūzijoje ir 1952 m. atvyko į JAV ir apsi
gyveno New Jorke.

%
Lietuvoje velionis, be kūrybinio darbo, dalyvavo iv
įvairiose dailininkų organizacijose, o JAV buvo Neur Yer*
ko lietuvių dailininkų sąjungos ir Amerikos dailininkų
profesinė* lygos narys.

Dail. Adomas Galdikas Lietuvoje yra padarąs Lietu
vos banknotų, pašto ženklų projektus, iliustravęs eilę kny
gų, sukinęs 19 scenos veikalų dekoracijas ir daugybę įžymių portretų. Jis yra dalyvavęs daugely parodų Lietuvoj*
ir užsienyje, gavęs Prancūzijoje Grand Priz premiją, jo
paveikslų yra įsigiję daugelis Europos ir Amerikos muzie
jų, ir užsienio meno kritikų yru labai aukštai. įvertinta*.
r

'(

' *•

*»

Savo talentingoje kūryboje jis kvėpuoja gyva lietu?
vių liaudie* dvasia, jo peisažai — medžiai, senos kapinai
tės, kryžiai, jo žemė ir dangus spindi nuostabiomis varso
mis, tartum įsikūnijusi svajonė. Pastaruoju laiku jis yra
sukūrę* ir nepaprasto spalvų ir formų žaismingumo ab
straktų. Velioni* buvo plataus mosto ir didelio darbštumo
kūrėja* ir nepaprastai įdomu* žmogus ir lietuvis.
Šiandien su skaudžiu liūdesiu atsisveiki

šį didį#

kūrėją ir jo našlei ir visiem* artimiesiems

širdžiausią užuojautą.

Padidins senatvės

I Chicagoj žuvo du
"panterų“ vadai

pensijas

.

i

Susišaudant su policija^
Senatas nutarė padidinti
pensijas vidutiniškai
J Chicagoje žuvo Illinois vate-'
Mažiausia pensija bus $100. | rijos karingosios negrų or
Jei su tuo sutiks atstovų rū- ’ ganizacijos „Juodųjų pante
mai ir prezidentas, tai nuta- Į rų“ vadai Hampton ir Claris.»e
rimas įsigalios nuo Naujųjų
Hamptono laukė kelio*'
metų, bet padidintų pensi bylos. Jis buvo išleistas ii
jų čekiai bus suspėta išsiųs kalėjimo už $39,000 užstatą.
ti tik balandžio 1 d.

Per susišaudvmą buvo sui‘
žeistas
ir policininkas. Minė?
Tuo padidinimu pasinau
dos 25 mil. pensininkų.
tų negrų bute rasta ginklų?

■*:
J

KELOVB. SO. BOSTON

Lietau- jauninus trokšta į
tiesas
Neseniai Bostone baigto ĮgįgjMJjtuvių Enciklopedi
ja. ’ *30 labo 36 tomai, o tuolOpaĄomunistų pavergtoj
Lietuvoj tepajėgta išleisti tik pm fbmų ir nežinia, kada
išeis tretysis. O jei lietuviai ten galėtų patys laisvai tvar
kytis, tai nėra abejonės, kad jie taip pat būtų ir savo en
ciklopediją išleidę, ir gal dar objektyvesnę. Bet visa tai
ten diktuoja ir trukdo Maskva.

x rtuvių 'm. 'opedijai j Lietuvą durys uždarytos.
Ji ten teįleidžiama tik patikimoms įstaigoms, bet ir ten
ja gali naiVlotis tik patikimi asmenys. O naudotis norėtų
daug krs.
Er ciklopedijos leidėjas J. ;’apečius yra gavęs iš Lie
tuvos j. .ame padėką
enciklopedijos išleidimą. Tas
jaunime- kurio vardu u. Jojama, matyti, nepriklauso
aukščiau
tfėtiems išrinktiesiems, bet enciklopedijos
dalį yra skai s ir labai norėtų turėti visą ir ja naudotis.

Deja, Maskvos letena vis dar laiko Lietuvos jaunimui
uždengusi akis net nuo mokslinės tiesos, kuri nepatinka
okupantui ir kuri nesutinka su leninizmo koranu.

Tikėkime, kad taip bus ne tik neamžinai, bet ir neilgai.

I

Vietnamo komunistai ir visokių plunksnų "balan
džiai“ JAV-se .
alauja, kar JAV nieko nelaukdamos
pasitrauktų iš P. Vietnamo, palikdamos jį Dievo valiai.
Prez. Nixonas jiems atsako, kad jis pamažu jau ištraukia
iš ten JAV karius, kad tas ištraukimas bus didinamas ir
greitinamas, atsižvelgiant į pačių vietnamiečių didėjantį
pajėgumą priešintis komunistams. Bet "taikos balandžių,,
tas nepatenkina, ir jie šaukte šaukia, kad JAV iš Vietna
mo trauktųsi greičiau ir iš anksto nustatytų terminą.

Kodėl gi taip reikalaujama to skubotumo?
Pasirodo, kad š. Vietnamo komunistai labai susirūpi
nę vadinamuoju karo "suvietnaminimu“. Jie bijo, kad
JAV tiek sustiprins P. Vietnamo kariuomenę, kad ši bus
pajėgi ne tik sulaikyti komunistų veržimusi į pietus, bet ir
juo, . ugalėti ii k ą baigti be jokių nuolaidų. Todėl ko
munistams labai svarbu, kad amerikiečiai pasitrauktų kuo
greičiausiai, dar nespėję Pietų Vietnamo karinių pajėgų
tvirtai p \ tyti ant kojų.
t

f

j

f/’ L/H i jį k :

Tas jų tikslas gerai paaiškėjo iš viešumon išėjusios
Vietna o komunistų partijos įezoliucijos. Joje kaip tik
ir pasak, ta, kad JAV "t i būti verčiamos karą pabaigti
greitai, šaukiant visus savo karius. Kadangi lėlių (Saigono) vy,.ausybės kariuomenė ir lėlių vyriausybė yra
silpnos, tai ;^s nepajėgs JAV uždėtų pareigų atlikti. To
dėl mes turime versti jas priimti politinį sprendimą, tai
yra, sutikti su koalicija... ir tada apjungti kraštą“. Aišku,
apjungti po Šiaurės Vietnamo vėliava...
Kad tai greičiau įvyktų, reikalaujama smarkiau pul
ti amerikiečius ir padaryti jiems daugiau nuostolių. O vi
sa tai, tikimasi, paskatins JAV-se visokius "balandžius“
dar smarkiau kritikuoti vyriausybę ir dar griežčiau reika
lauti, kad Amerikos kariuomenė būtų kuo greičiau iš P.
Vietnamo ištraukta.
- Toks yra komunistų planas karui Vietname baigti.
Jį žinant, geriau suprantamas ir Nixono pasiryžimas ne
leisti. kad karas baigtųsi taip, kaip komunistai nori, o siek
ti galutiniame rezultate jį pabaigti be pralaimėjimo pa
stovia ir teisinga taika.
Šia kryptimi JAV vyriausybė stengiasi nuteikti savo
visuomenę, aiškindama jai tokios politikos logiškus pa
grindus. Bet vadinamieji skubios taikos šalininkai, daž
niausiai čia komunistų gudriai už nosies vedžiojami, labai
nerviniai, kad prezidentas neklauso jų balso.

tyrinėtojas, koks yra A. A»i
malrik, gal gali turėti vidu
jinę laisvę. Visai kitas rei. kalas yra rašytojui. Jis ne■ gali rašyti ir savo kūrinius SPAUDĄ BEVARTANT į nėjo šiam autoritetui tikėti.
j Jei gyvenime buvo tiek vart dėti i stalčių. Rašytojas turi
Diktatūroje ilgiau gyventi go ir ašarų, tai kalti buvo kirašyti skaitytojams. Todėl
negalėdama.
Stalino duktė.! ti. Pet 27 metus mačiau,
; jo vidujinė laisvė negali eg
zistuoti be išorinės laisvės. kaip žinoma, rado priemonę1 kaip mano tėvas dvasiniai
(ištekėdama už indo komu- vis nyįtu Diena po dienos
Sovietų Sąjungoje tokios
nisto, kuris Maskvoje mirė, stebėjau, kaip jį apleidžia
laisvės nėra. Visas gyveni
ir jai leista kūną nuvežti In- • vienas Žmoniškeshis jaušmas vra apsuptas melu ir
| veidmainiavimu. Be veid dijon palaidoti) pasišalinti mas po kito, iki palaipsniui
ir apleisti tėvynę ir vaikus. ’ pasidarė savo tikrojo aš akmainiavimo ten niekas ne
Užsienyje ji parašė dvi kny-' meninė statula. Tačiau mes,
gali
gvventi.
Pagrindinis
gas. Vieną pavadino 20 laiš- jaunieji, buvome auklėjami
dienraštis "Pravda“ atrodo
kų draugui, antrą — Po vie- tikėti, kad šioje statuloje šu
lyg satyros laikraštis. Gyve
nenų metu (Only One dėta visi gražiausi komuniznimas
parodomas per iš
švedijos premjeras Olaf Palme sveikinasi su amerikie
Year). Paskutinėje svarsto, mo idealai ir kad ji yra tų
kreiptą veidrodi. Sovietų Sątėmis, kuriu vyrai yra Vietnamo komunistę nelaisvėje ir
ką pergyveno nuo tos die idealų įsikūnijimas“.
iunga — tai Orvelio pasau
* * ♦
apie kuriuos negaunama jokių žinių. Jos atvyko prašyti
nos, kurią 1966 metu gruo
lis. Pagyvenus tiek metų ta
Palmę diplomatiniais keliais gauti informacijų apie jų
džio menei sėdo Maskvoje į
Pikčiausia tai, kad didme pasaulyje, A. Kuzneco
lėktuvą
skristi
su
vyro
kūnu
rusių
komunizmo santvarkobelaisvius vyrus.
vas tvirtina, kad komuniz
Indijon. Atrodo, kad ji gi-' je nėra jękio užtikrinimo,
mo "su žmonišku veidu“ ne
liau pavertino laikotarpį, iš-; jog stalinizmas nebepasikargali būti. Jeigu bus žmoniš
gyventą
po tėvo kieta ran-1 tosias. Svetlana pasakoja:
kas veidas, tai iau nebus ko
ka. Todėl antroji knyga, sa- Į "Truputis po trupučio damunizmas. Todėl perspekty
koma. brandesnė negu pir-! rėsi vis aiškiau, kad mano
vos Sovietų Sąjungai nėra
moji.
tėvas buvo ne tik despotas ir
šviesios.
* *
vykdė milionus žmonių su
Lapkričio 26 d. rusu rašy- kiekvieną gyventojo žings- J Po pranešimo A. KuznePirmojoje Svetlana dar naikinusi terorą, bet kad ir
tojas Anatolijus Kuzneco- nį. Korespondencija, netik covas atsakinėjo i klausi linko tėvą teisinti, pakaltin santvarka, kuri leido jam iš
vas, kuris , neseniai atsidū- susirasi r ėjimas su užsieniu, mus. -kuriu buvo gana daug. dama policininką Beriją, kilti, vra pagrindinai supu
ręs Anglijoje, atsisakė griž- bet ir viduje krašto, yra cen- •Tis pa«akė. kad sovietu pro bet antrojoje jau pripažįsta, vusi. Nors ir kažkaip išsisu
ti į Sovietu Sąjungą, pirmą zūruojama; kaikurie laiškai pagandai pavyksta nuteik kad Stalinas visur elgėsi sa kinėtų. kiekvienas jos daly
kartą susitiko su Rytų Euro- net fotografuojami. Telefo- ti gyventojus, nes kitu in- vo valia ir noru. Kitais žo vis negali atsikratyti atsa
pos emigrantais Londone.i no pasikalbėjimai vra klau- formaciios šaltiniu nėra. Pa džiais, pripažino žymaus komybės“.
♦ ♦ *
Ukrainiečiu Mazepos drau- ■ somi. A. Kuznecovas turėjo vyzdžiui daugumas gyven anglu istoriko lordo Octono
toju
tikėto,
kad
Sovietu
ka

gijos kviečiamas, jis pana- i asmeniškų patyrimų su cenTai stiprios druskos žo
istorinių studijų išvada.- kad
riuomenės siuntimas i čekosakojo’apie gyvenimo sąly-; zoriais.
galią gavęs žmogus "pagen džiai. Nestebėtina, jei SoVieną kartą toks draugiš— slovakiia buvo reikalingas, da... o gavęs neribotą galią vietijos premjeras Kosygi
gas Sovietų Sąjungoje.
Rašytojas A. Kuznecovas kas cenzorius, dirbąs laiškų nes priešingu atveiu ten bū — ir visiškai sugenda“.
nas, kai anuomet lankė
* * *
gimė ir augo Ukrainos sosti- cenzūros įstaigoje, susitikęs' tu atėie vokiečiai. Sovietu
Jungtiniu Tautų posėdžius
rėie Kijeve, bet pastaruoju mieste, perspėjo ji nerašyti; Saiungos gyventoiam== vra
Pavyzdžiui, vienoje vieto- New Yorke, amerikiečių konepriklausoma
laiku, prieš išvykdamas i Va "tokių* dalyku savo motinai.; reikabno--’
je Svetlana pasakoja:
| respondentams aiškino,, esą,
karus. jis gyveno Tuloie. Kitą karta telefono centri-. informacija.
"Jaunatvę praleidau po Svetlana tai "nepastovaus
Mokėsi jis kartu su ukrainie nės tarnautojas jam paša-* Jūsų korespondentas pa abejonių nekėlusiu tėvo au- proto moteriškė“,
čiu vaikais, todėl išmoko jų kęs. kad jo telefonas dadar klausė Kuznecovn. koks vra toritetu. Visi ir viskas įsakiŽiūrovas
perjungiamas
i
kita
klausy

pažangiom
bei
liberališkeskalbos. Savo pranešima pa
darė taip pat ukrainiečių mo punktą, todėl jis turis tu nių rusų rašvtoiu. tokiu kain
kalba, kuri. pasak Kuzne- rėti kantrvbės... O kai jis iis pats. nu«i«tatvmas dėl
covo, pačioje Ukrainoje iš- persiskyrė su savo žmona, Lietuvos bei kitu Pabaltijo
nvksta. Maskva varo savo tai MVD bandė užverbuoti valstybių? Ar tie rašytojai
rusifikacijos politiką, todėl! jaunas merginas, kurios šni- nėra tokie nat šovinistai,
Padėkos Dienos savaitga pranta Lietuvos problemas
rusiškai yra kalbama visur: į pinėtu. santvkiaudamos su kaip ir tie. kuri0 kovoja už
fabrikuose, autobusuose, i- juo. Viena iš jų rimtai isimy- "vieningą ir nedalomą Ru lyje Chicagoje ivvko pirmas ir išeivijos lietuviškuosius
tokio masto išeivijoje Moks rūpesčius.
staigose. Esama šiek tiek: Įėjo ir išdavė paslaptį. Nuo siją“?
mokyklų, kuriose dėstoma to laiko juodu rašė "donoSuvažiavime dalyvauti bu
— Negaliu aš kalbėti už lo ir kūrybos simpoziumas,
sus
“
kartu...
kurį
organizavo
Lietuvių
ukrainiečiu kalba, bet aukš
vo kviečiama ir studentija.
visus pažangiuosius rusu ra
Vakaruose žmonės nesu šytojus. — atsakė Kuzneco Bendruomenė. Jo tikslas bu Deja, nors studentu ta pro
tosiose mokvklose vyrauja
rusu kalba. Kas ruošiasi sto pranta, kokia nežmoniška vas. — nes tokie klausimai vo suburti išeivijoje iškilu ga į Chicagą privažiavo ne
ti j universitetą, eina i rusų santvarka vra Sovietu Są Sovietu Sąjungoje negali bū sius lietuvius mokslininkus, mažai, bet simpoziume jų
mokvklas. Tėvai nesirūpina, jungoje. Jiems yra sunku iš ti diskutuojami, bet kiek susipažinti su jų darbais, o nedaug tesirodė...
kad ių vaikai mokvtusi savo aiškinti. jog ii vrą 5 kartus man žinoma, kiekvienam ru taip pat pasvarstyti bendros'
kalbos. Todėl kalba tebėra baisesnė už hitlerine. Vokie su inteligentui vra gėda dėl Lietuvių Mokslo Draugijos'
gyva tik kaimo bakūžėje.
čiams įžengus į Ukrainą, valdžios veiksmu. įsivaiz ar gal akademijos steigimo
KONGRESAS REMIA
Rusifikacija
Ukrainoje bet dar neįvedus savo tvar duokit, atvažiuoia rusas i klausimą.
vykdoma visose srityse. Is kos, ukrainiečiai pirma kar Talina. Pvga ar Vilnių. Už
Suvažiavime dalvavo di
PREZIDENTĄ
torija yra perrašoma., kaip tą atsikvėpė. Tosę sritvse,' eina iis i krautuvę ir krei delis skaičius daugiausia
’« i
labiau tinka rusams. Naiki kur nebuvo jokios valdžios, piasi i pardavėja rusiškai. mūsų jaunesniosios kartosi Atstovų rūmų dauguma
nami ir istorijos
šakiniai. vietos gyventojai pasijuto Ta atsisuka ir nueina. Nie
mokslininkų ir šiaip akade-; priėmė rezoliuciią, kurioje
Prieš kelerius metus Kijeve! tikrai laisvi ir pirma karta kas ten nenori kalbėti su ru minio išsilavinimo tautiečiu, • pritariama prezidento Nixosudegė Ukrainos Mokslu a-J per kelis dešimtmečius galė sais. Panaši padėtis dabar, besidarbuojančių amerikie no ir jo administracijos pa
kadeniiios biblioteka, iš ku jo sočiai pavalgyti. Bet tas nn 1968 metu invazijos, yra čių universitetuose ir atsto stangoms Vietname pasiek
rios "stebuklingu būdu“ iš neilgai truko. Chruščiovo čekoslovakiioie. Man pa vaujančių įvariaš mokslo ša ti teisingai ir garbingai tai
liko tik rusu literatūros ir laikais, kai Sovietu Sąjungą čiam teko būti Vengriioie. kas. čia net 54 akademikai, kai. Rezoliucijoje taip pat
marksizmo-leninizmo sky ruošėsi pralenkti Amerika, Nuėjau pasižiūrėti kapiniu, skaitė paskaitas.kurios vyko J pasakyta, kad Atstovu rū
riai. Karo metu. ru«am<? at Tūloje prie kenvklų stovėio kur palaidoti 1956 metų lygiagrečiai dviejose natai-' mai sutinka Su prez. Nixositraukiant iš Ukrainos, j kilometrinės eilės. Milicija vengru sukilėliai. Kanus lan pose. Paskaitose gvildenti no paskelbtu principu, kad
NKVD sudegino didžiausias turėjo saugoti, kad badau ko žumsiuju tėvai ir gimi tikslių jų mokslu, literatūros.! — Vietnamo gvventoiai tu
šventoves—Pečerskaia T av- jantieji nesukeltu riaušių. nės. Mano nalvdovas veng spaudos ir kiti klausimai. ri patys pasirinkti tokia val
ra ir Usnenskii Sobor Kiie- Apie mėsą žmonės galėjo tik ru komunistas mane perspė Daugelio prelegentu paskai džia, kokios Įie nori. Rinki
ve, kur žuvo dau" neikai- sapnuoti.
jo. kad kapinėse neišsižio tos buvo rimto mokslinio ly-: mai turi būti laisvi ir atviri.
nuoiamu istoriniu dokumen
A. Kuznecovas, jau kelis į čiau rusiškai, nes būsiu su gio, po jų dalvkinės diskusi-į
Už rezoliucija balsavo 333
tu. iškaitant Nestoro. XT am mėnesius praerwenes Lon plėšytas į gabalus.
jos, nors. ypač kalbant apie1 atstovai (iš ių 172 respubli
žiaus kronikininko, raštus. done: dar ir dabar negali ra
Tokia padėtis vra visuo spaudą, neišvengta ir pasi konai ir 161 demokratas),
Rusai kaltino vokiečius su miai praeiti pro mėsos krau se kraštuose, i kuriuos rusai karščiavimų
prieš — 55 (iš ju 54 demo
deginus tas šventoves, bet tuve, kur taip gražiai, tar Įsiveržė neprašomi. "Tas vNebojant tokiam pirmam kratai ir 1-respublikonas).
vietos bvventojai žino, kad tum menininko paveiksle, ra gėda kiekvienam rusu in įvairiu pažiūru akademiku;
tai buvo pačiu rusu darbas. yra išdėstyti mėsos gabalai. teligentui,—pakartoto Kuz- susitikime neišvengiamu kai;
Kartu su istoriniais doku Jis vis dar turis noro susi nevova. — tačiau turiu pa kurių trflkumų, vis dėlto
IŠĖJO NAUJAS
mentais žuvo istoriniai pa krauti ta visa mėsa i krep
sakyti. kad tokiu žmonių v- ši3 suvažiavimas laikytinas
minklai, bažnvčios ir pa šius ir nusinešti namo...
"TĖVYNĖS SARGAS"
ra nedaug“. Daugumas rašy- pavvkusiu. naudingu ir duo
veikslai, Ukrainos kultūros
Pastaruoju laiku sovietu toiu eina sn valdžia pasro da vilčių, kad ateity bus pa-!
lobis.
Jau (išspausdintas nauias
istorikas Andrėj Amalrik viui. Liaudis vra vis dar siekta dar glaudesnio lietu
Iš turtingos savo krašto kritikavo Kuznečovą, saky tamsi, mažai informuota, ar viu mokslo ir kūrybos žmo "Tėvvnės Sargo“, politikos
praeities Ukrainos rašyto damas. kad iam nebuvo rei tikriau disinformuota. Jei nių bendravimo ir bendra ir socialiniu mokslų žurnalo.
jai bando kurti savo naujuo kalo bėgti iš Rusijos. Esą, į gu bandytum viešai pasakyti darbiavimo.
1969 m. Nr. 1 (30).
sius veikalus. Savo literatū Sovietu Sąrangos pilietis kitaip, nemi rašo laikraščiai,
Suvažiavime buvo pritar
Įdomesnieji jame tilpę
ros dėka ukrainiečiu kalba galis turėti "vidujinę lais tai apšauktu tave amerikie ta Lietuviu Mokslo Drabgistraipsniai: I kosminio am
šiandien dar nėra mirusi.
vę“. I tai Kuznecovas atsa čiu agentu ar panašiai.
ios steigimo sumanymui, ir žiaus aušrą. Tikėjimas ir po
Sunku pasakyti, ar Ukrai kysiąs spaudoje. Tačiau ke-| A. Kuznecovas visiems su tą projektą toliau gvildenti litika. Enciklika Progresso
noj yra koks pogrindžio tau liais žodžiais jis pasakė ir sirinkusiems padarė labai ič ikūnvti pavesta specialiai Popularum. Hitlerio suokal
tinis saiūdis. Apie tokius da susirinkusiems.
i gerą įspūdį, kalbėdamas, komisijai, kuri ir šį suvažia bi su Stalinu prisimenant,
lykus Rusijoje gali mažiau
"Vidujinės laisvės“ gal ( kaip atrodė, nuoširdžiai ir vimą organizavo.
Liublino uniją. Sovietinis asužinoti, negu Vakaruose, i užtenka fabriko sargui ar atvirai. Jis yra pakviestas
Visos spaudos buvo pasi teizmas Lietuvoje, Poeto
Nore padėtis yra pagerėjusi gatvės šlavikui, kuris. dirb- ■ susitikti su anglų parlamen džiaugta. kad mūsų jaunie kan. Mykolo Vaitkaus 86 m.
nuo Stalino laikų, bet vai-I damas savo darbą, gali Jtal- tarais.
ji mokslininkai puikiai mo sukaktis. Politiškas Pakštas,
džios organai vistiek sekai voti, ką nori. Net ir istorijos
J.V.
ka lietuvių kalbą, giliai su-! Vlado Jurgučio laiškai.

Kas kitur rašoma

Susitikimas su A. Kuznecovu

Tas jaunimas labai domisi ir tokiomis knygomis, kaip
St. Kairio, K. Bielinio atsiminimais. Jaunieji intelektua
lai yra jau kaiką skaitę, gaudami tų knygų nuorašus. Jie
nori pažinti istoriją, jokių Žiugždų nesufalsifikuotą. Jie
trokšta tikrosios tiesos ir šviesos iš Vakarų, kur galima
viską atvirai rašyti, nes moksliniai falsifikatai ir pagal
Maskvos politrukų nurodymus gaminama literatūra jiem
jau seniai nusibodo.

Ko siekia ir kt bijo Vietnamo
komunistai ?

Nr. 50. 1969 m. gruodžio 10

Mokslo ir kūrybos simposinmas

,,

Nr. 50. 1909 m. gruodžio 10

Puslapis trečiai

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
LIETUVIAI KITUR
UETUVIV DIENA PRIE atsiėjo virš 2 mil. bolivarų
(Govorskiai verčiasi aukso,
BALTUOS JŪROS

TAI INNMIOB

1ŠR1NKIT A. SUKAUSKĄ

JSLA VYKDOĄMJĄ
TARYBĄ!

Plataus masto visuomeni
laikrodžių ir foto reikmenų
ninkas Antanas Sukauskas
kad
a- kandidatuoja
Lapkričio 22 d. šiaurės prekyba),
p
...Valencijos
.cijosaį SLA Vykdo-

VISI SLA NARIAI

HARTFORD, CONN.

I

| NOMINACIJAS!

Sis gruodžio mėnuo yra
“
“
Sn“vienUiro0
Vokietijos lietuviai Neu.certus. paskutini spalio 28 Lietuviu Amerikoje gyvenistadte prie Baltijos jūros su lelijos Zalmeiiunie es vartovaujamas
tautinių
šokių
*
.
' d., kurio programą atliko iš me. Šį mėnesį vyksta nomirengė Lietuvių Dieną, kurio
je paminėjo už tėvynės ri samburis; kad liepos 5 d. • A. Sukauskas gimė 1907, Chicagos atvykę solistai Da- nacijos į SLA Vykdomosios
bų gyvenimo 25 m. ir Lietu Caracase buvo Venecuelos m. Lietuvoje. Radviliškio a-; na stankaitvtė. Stasys Baras Tarybos pareigūnus. Per 260
vos kariuomenės atkūrimo Lietuvių Savišalpos Bend- pylinkėje. Plungės gimna- jr Jonas Vaznelis. Jiems a- kuopų
kuopų renkasi susirinkiruomenės
15-sis
atstovu
suzijoje
jis
baigė
4
klases,
o
komnnn&vn
A
Vaaaitia.
51 metų sukaktis.
muosna ir pasisako už kan-i
K rvto Šv. Jono bažnyčio važiavimas, kuriame daly- tarnaudamas kariuomenėje, I
didatus
j SLA
vykdomąjį suor\b°".buvo ™lna
mna. Tai
vra reikšminei
je buvo pamaldos, kurias vavo 33 atstovai ( jame pir- Lietuvos aviacijoje—ir pusmininku Perrinktasunž. VIa-j karininkių mokyklą Kaip Daimmnkai ne
Simai, nes nuo ių pa-!
laikė naujasis vyskupas A.
nriklanavs k»« hn«
Deksnys. Jose dalyvavo a- das Venckus), kad vasario vachmistras dirbo Lietuvos aainavo» DW.i*’ nesyasiejo
Graik ijos Mietinėje Atėnaoee arabą teroristai įmetė
9-15
d.
Urugvajaus
sostinėj
viešojoj
ir
geležinkelių
poli-j
programos
priedo.
Buvo
sorenkamag
i SLA vadovybe
pie 150 žmonių.
bą į Izraelio lėktuvų agentftrų. Keliolika žmonių tavi
ir tn®‘.
1970-1972 m kadencijai I
6 yni. vakare buvo bend bus lietuvių jaunimo šventė,' cijoje, iki bolševikų okupan•
žeista. Nuotraukoje vienam jų teikiama
ra vakarienė Stadt Kiel vieš kurioje rergiasi dalyvauti ir tų buvo atleistas. Nuo 1944 buvo andovanoti rožėmis ir
, Užtat kiekvieras narys, j
Kalta.
buty, o po jos iškilmingas Venecuelos lietuviu jauni-i m. gyveno Vokietijoje, D.P.! smarkuus plojimais.
mas/kad
N.
ir
Z.
Pesliakai
stovyklose,
o
1949
m.
atvyko
Didelis
ačiū
ramovėnams
gayęskvietimą
i
kuopos
su-Į,
susirinkimas. kuriame, be
Venecueloje persikėlė j iš- Amerikon, čia trumpai gy- už tokio koncerto surengi- sirinkimą gruodžio mėnesį,*
lietuvių, dalyvavo ir iu bi taigingus
namus, kurie atsi-veno Elizabethe. N J., pas-'mą.
privalo dalyvauti ir nareikš-Į
čiuliu kitataučiu. Po LB a*
ti savo valią. Nepaisant už
dėjant ir šios rūšies bizniui
MIAMI, FLA
pvlinkės pirm. J. Breškio ir ėio virš ketvirčio miliono bo- kui Pittsburghe ir nuo 1951
ką
bus
balsuojama,
šios
no;
gerėjant,
atitinkamos bend*
Ii
varų
(Pesliakas
verčiasi
metų visa laiką gyvena Det
LB igaliotinio Scbleswigtai minacijos
pademonstruos,
;
Kalėdų eglute Bay Freot rovės jau prašo valdžią lei
Holsteino kraštui Pr. Lie- ?uto masinu daliu prekyba), roite. Priklauso eilei lietu
jog
Susivienijimas
veikia
'
dimo statyti dar didesnius
pakalbėta
organizacijų: LB,
gaus trumpų kalbu, iš Bon-' kad Carabobo universitete viškų
parko auditorijoje
demokratiniais
pagrindais.
’
sunkvežimius, negu dabar
nos atvykęs istorijos prof.! medicinos gydytoio dinlo- ALSS 116 kuopai, Lietuvių
Balfo
76-tam
!
Padėkos
dieną
būna
ivaiTaigi
būtinai
dalyvaukime
Jie. būtų
70 pėdų IV*.
Zenonas Ivinskis pasakė
pa'
ma
gavo
Juozas
Zavadzkas,
namu
d-iai,
įsake
!
.Juozą-/.avauzhas,
a-iai, ralio <o-uun :
™
J. "į*"*.
Lapkričio 22-23 dienomis
u»Cnu„,«, turimieji.
. 102
-J
pasivaianimų, kuriuose kuopos suannkime ir atliki- čia buvo Kalėdų eglutes1 ®f:.
grindine kalbą vokiškai į kurio brolis ten pat studijuo- skyriui, Organizacijų centV “!
rui
Dariaus
ir
Girėno
klukartais
apie rimtus
reika- . me nominacijas.
šventė. Dalyvavo 10 tautų galėtų vežti net 108,600 svto
"
vra irprogos
pakalbėri.
^2 BudreckU,
(trumpai) ir lietuviškai. Jis pa administraciia. o sesuo SS X“
per 15 minučių sugebėjo ekonominius; mokslus: kad
su savo papuoštomis eglu-,
ovimus.
temis. Jų tarpe buvo ir lietu- , žinoma, tokių milžinų juvaizdžiai perbėgti visą Lie tame universitete medicinos kitoms. Ne vienoje ju eina Vienose tokiose vaišėse už-,
SLA sekretorius
vių. Ji čia pastatyta ir šiau- dėjimas keliuose sudarys
tuvos istoriją ir ją baigė ra fakultete profesoriauja Vy valdybos nario pareigas. , kliuvo ir Chicagoje lietuviui
WT
...
, , __ vedama kova su kardinolui
dinukais
išpuošta Alto aky- keleiviams dar didesnį pa
gindamas nenustoti tikėti tautas Subačius, o jo brolis
Neperdesiu pasakydamas, Cody dėl
Kazimiero ka- '
vojų. Be to, jie nepaprastai
Lietuvos atgijimą.
i studijuoja elektrotechnika; ka£‘~,£17 g£J~Veikėjas’.
PER KLAIDĄ NEįRAŠCM
pinių.
..
.
*
i
.
Šiaudinukai buvo paga- Kądlna kelius, kurie tatomi
P. Lįogui padėkojus pro- kad Jonas Yiltrakis Carabojfe
daugiaugja
fesoriui už gražią kalba, ma- bo, sėkmingai augina orehi- pasi2vmėjes iš visų naujųjų
minti Chicagoje ir iš ten at- V18I1 gyventojų mokesčiais,
J. TUMAV1Č1ENCS
Lietuviai ten sudėjo daug;
ži vaikai sveikino vvskupą, deias, Venecuelos tautinę £
f<Ueill
7
mohur
va.
siųsti. Lietuvių eglutė savo!
ateivių. Čia jis 7 metus va pinigu, pristatė gražiu pa
įteikdami gėlių puokštę su gėle. gaudamas parodose dovavo Amerikoje didžiau minklu. laidojosi, kaip Lie
ii- puošnumu atkreipė laikraš-l
ioq at DARBININKŲ
SLA Gerovės
užrašu: ”Jeigu nebus mažų aukščiausias premijas: kad siai SLA 352-rai kuopai. Da tuvoje buvo įprasta, o dabar
aąlŪi.LS»“^ rimiAtoacAmzACOM
viename iš Cara<*aso univer bar savo noru yra perėjęs į kardinolas viską paėmė į
kanjų — nebus ir Lietuvos“.
3
narių sąraše
Prasidėjo kitu kalbos — sitetu psichologijos mokslus SLA 200-ją kuopą, kad pa savo rankas. įvedė savo tvarJ. Tupaikinimai: Neustadto val baigė Rita Deveikytė: kad žadintu ją j aktyvesnį veiki-į ką ir pakeitė net kapinių
pavardė, — 326 tokius lietuviškus kepinius. į ”**%
dybos nario Kocho, pasi spalio 25 d. Valencijoi buvo ma. 352-je kuopoje savo pir- i vardą. Vienas pokalbininkas
Daugiausia darbTeglutą
dn,^,±riX
džiaugusio, kad lietuviai sa Venecuelos lietuviu šventė. mininkavimo metu įvedė ge-į apgailestavo, o antras kars- kp., Jamaica Plain, Mass.
Kaip matome, ir tenai ležine tvarką ir kartu pada-| tai kalbėjo :
vo dienai pasirinko jo atsto
1
rengiant įdėjo Marija MišSjaunimas
veržiasi i mokslą, rė labai patrauklius susirin
kienė. Jai padėjo nemažas į'T,
~
vaujamą miestą, vokiečių
— Lepšiai tie lietuviai!.
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Narkus padeklamavo.
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V. ^ceviciaas adresas ir visos kitos mašinos bailiai
i. Užtikrinus pa
traukiasi
i
šalį.
nes
toks
ra

arta
grąžiname
pinigasH jo tarp kitko sužinome,
““ užsakė 186 tokius lėktuvus.! (1867 m.) Amerika tik ui
Woodhaven, N.
tuotas
milžinas
gali
betką
P5.
gausite
kad L ir H. Gavorskiai Ma- 817J0.
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Kolūkiečiai — šių

baudžiauninkai
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Poriapb ketvirtai

kantriai laukia, kad patys
JAV gyventojai padėtų jiem
laimėti, keldami savo krašto
! viduje neramumus, spirdaj mi savo vyriausybę tuoj be
atodairos nusileisti komunis
tams ir pasitraukti iš Viet
namo.
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apie naujausius pa
saulio elektro-chemikų atra

dimus.

MIRĖ DOMAS PENIKAS
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Lietuvių Piliečių Drjos Naujųjų Metų sutikimo banketas įvyks gruodžio 31 d. vakare draugijos patalpose.
♦ *

LABAI JDOMCS

ATSIMINIMAI
■dk,

Atsiminimus visuomet įdomu skaityti, todėl siūlome
Gruodžio 31 d. Naujųjų įsigyti šias mūsų žinomų
metų sutikimas Tautinės Są žmonių gyvai parašytas at
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atgal. Skirtumas dabar toks. Stanfordo (JAV) ir Dort- n^osministerija spręs, mo pajėgumą. Bet palaips- apylinkes valdyboje, o ve-J Tundra Talės, Manyland kaina
niui
tas
P.
Vietnamo
pajeliau
ir
kitų
organizacijų
pa;
Bookj
leidinys
paaugliams!
kad vietoj dvarininko išleis-! mundo (V. Vokietijos) uni- su guriais kraštais megzti
: pasiskaityti anglų kalba aIR
ti ar neišleisti turis teisę "vi-į versitetuose.
i kultūros ryšius, be to, su- gumas kyla. ir jo vaisiai pa-; reigose.
į
Velionig būdamag drau.| pie gvvenimų tolimoje iiauG™™’’ ..$2
suotinis žemdirbių susirin-į
■ griežtinta skelbiamų leidi- sirodys vėliau.
kimas“, tačiau tie susirinki-j Lietuviai kolūkiu taryboj | "^
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Marijona

Pasikalbėjimas
I Maikio su Tęvi

*rb*

ilga nuostabi kelionė
(Tęsinys)

Į

Marihuana, hašišas, atseit,

THC ir toliau lieka uždraustu vaisiumi.
1
■<
‘Bausmės už marihuaną gali būti žiaurios. JAV. Britanijo
je ir kitur Vakaru pasaulyje teismai baudžia iki 10 metų
■kalėjimo ir piniginėmis pabaudomis. Tuo tarpu milionai
^marihuaną rūko, ir milionai tuo būdu gyvena nuolatinėje
'įstatymų giesmėje. Policijos kova su marihuana nėra la
bai sėkminga, nes vartotojų skaičius vis auga. O neįgy
vendinami įstatymai visuomet yra pasmerkti prapulčiai:
Ilgainiui jie būna atšaukiami arba pasidaro neveiksmingi.

Blogiausia, kad neįgyvendinami įstatymai visuomet
skatina kriminalinį elementą. Kaip Amerikoje alkoholio
prohibicijos metais slaptą ir labai pelningą alkoholio pre
kybą į savo rankas paėmė gangsteriai, taip dabar vyksta'
su marihuana. O nelegalios marihuanas ir hašišo preky
bos pelnai iš tikrųjų yra milžiniški.

takoma, kad čia yra Song My sodžiuje (Vietna ne) amerikiečių nužudytieji civiliniai
Taip tvirtina buvęs karo korespondentas fotogra fas. Bet ta nuotrauka gali tikti ir betkuriai kitai
vietovei ir kitų nužudytai grupei pavaizduoti. Tasįvykis dabar aiškinamas tardymo ir teismo.

j kauskas. Puąuanock, Conn.,
' A. Gudath, Dorehester,
i Mass., E. Austras, Norwood,
Pakistane arba Lebane vienas centneris hašišo kaiPo $4: J Palazie, Gulf-' Mass., P. Korla, Schenecta-l T
sesute, Prano Lemnuoja apie 3,200 dolerių, o Londone vartotojai už tai jau P°ri. FFla., L . Simanavičius, i dy, N.Y., P. Pečkaitis. Wor- i,berto gyvenimas, kūryba,
sumoka daugiau kaip 250,000 dolerių. Pelnas iš tikrųjų
Combe, Alberta, M. Trai- cester. Mass., S. Aleksejus, prisiminimai, 269 psl., iliust
milžiniškas, tuo tarpu policijai kova su šia nelegalia pre-. jauskas, Cleveland, Ohio, . a ey
eanJ’
J. Jac- ruota, kaina minkštais vir
kvba nelabai sekasi Sakvsim Didž Britaniioie praeitais' Švitra, New Bntain, Ct. į kus, Montreal, Que., B. Da šeliais $3, kietais — $4.
ny ba nelabai sekasi. Sakysim, Didz. Britanijoje praeitais po $3; R
Ver-; minauskas, Brooklyn, N.Y.,
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
metais uz marihuaną nubaustas buvo 3,071 asmuo, o ta Hlin Que A |oškug> Ro. j Babravičius, Chicago, III., šeštoji pradalgė, literatū
"žolę“ juk rako Šimui tūkstančių...
■ ch^sterN.yt T. Supinsky,
J. Brazauskas, Detroit, Mi- ros metraštis, rašo 17 autoSTASYS MICHELSONAS
chigan. A. Gaidukas, Ox-1 rių, 400 psl., kaina minkštais
JAV-se marihuana kontrabandos keliu dažniausiai Shadyside, Ohio.
........
mi - ,♦
. įvežama iš Meksikos. Pastaruoju metu policijai, palyginti,1 Po $2: F. Urbonavičius, nard, Calif., A. Pocius. Es- viršeliais $3.15, kietais $3.75
Maiki, as kaip tik da-j silkėm žmogus negali gyven-Į .^kmįrgįau kovojant su šita kontrabanda, marihuanos Pittsburgh. Pa., D. Čiup- condale. Calif., G. Alkoskas,
Smilgos, A, Giedriaus 15
-»••
i ■« rZocirkos.
z/a zn ,.I.i
In
rv imti o I
°
*
- V
•
bar pareinu nuo
paklausa dalinai aprūpinama iš Viduriniųjų rytų bei Azi rinskas, Chicago, III., J. Tu- J Fairmout, W.V., A. Zalpis. apsakymų. 204 psl., kaina
tai galiu tau pasakyti, kad
mavicienė,
Jamaica Kevan"
Plain, Kings Park, Nevy York. S. minkštais viršeliais $2.59,
>*įm
U A. Kavallk^
jis su tavo mokslu nesutin bas pakyla, reikia ir bumeWitkauskas, Sakia, N.Y., J. Į
_ $3 75
’lę išmesti.
. i se JAV-se: klimatines sąlygos tam tinkamos...
T’ , „ ~
’
O mariose tokie
ka.
ne, Ind., S. Griganavičius, Kibickas, Sudbury, Ont., L.
— Kad aš, tėve. jokio štofo negausi.
Nelegalus ir slaptas
So. Boston, Mass., P. Kra- Bacevičius. Hamilton. Ont., Gatvės berniuko nuotykiai
— Bet tėvas turėtum žino
mokslo jam nesiūlau.
..
i sin, Miami, Fla.. S. Fred, P. Kriščiūnaintis, Missiąuai, —R. Spalio apysaka jauni
manhu.no. prekybų, trakiu
, Toronto> Ont, J. Balčiūnas. Que., M. Armen. Spring- mui ir senimui, U laida, 527
— Jam nesiūlai, ale tu ti, kad įvairiose salose yr?
man šnekėjai, kad ateis to gyventojų, kurie ir dabai iš tikrųjų yra apgaubęs visą Vakarų pasaulį. New Yorke Waterbury, Conn., J. Ali- field. III., A. Dadura, Chica psl., kaina $4.
kie laikai, kada mes turėsi gyvena tik iš jūros gaunamu ir Frankfurte, Londone ir Romoje, Chicagoje ir Paryžiuje šauskas. Worccester, Mass., go. III., E. Gečius, Worth,
Auitiktiniai susitikimai,
me gyventi mariose, ba ant maistu. Amerikos šiaurės mėgėjas be didelio vargo gali nelegaliai nusipirkti „žolės“ G. Klim, A ero Beach, Fla., III., A. Jantauskas, Austra Kazimiero Barėno 14 įdo
žemės svietas jau nebegalės indėnai, vadinami eskimai ir susisukti ”reeferį“ (taip paprastai vadinamos marihua- A. Bell. St. Agathe dės Moi- lija, J. Tumas, Brooks, Alb., mių apsakymų, 216 psl., kai
sutilpti. Tai vot. jis su tuo taip pat neturi duonos, gy nos cigaretės). O visą šitą sklandžiai operuojantį preky- ^s’ SUT’’ c
Cibulskis, A. Grigalavičius. Hillside, na $2.50.
nesutinka. Sako. kad tai vena tik iš medžioklės ir to
N.J., L. Stasiūnienė. Chica
Milfordo gatvės elegijos,
kreivas mokslas. Ir jis turi ką jūra duoda. Rusijos šiau I bos tinklą juk kontroliuoja kriminalinis elementas. Šita kin™pįila p””'į ^onsa" go, III.
ė
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panašiai
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vadinaJ
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šiandieną
jj
am
jjĮ
On
kad
Keleivio administraci
gerų davadų, Maiki. Sako,
Mažiau kaip dolerį auko
kaip tu galėtum po vande- mieji samojėdai ir lapiai {yra marihuanos problema.
J. Zitkė, Brockton, Mass., jo: J. Valonis, Borlington, didelį susidomėjimą sukėlęs
niu įtaisyt saliūną? Kaip ga Aš pažįstu vieną lietuvį dak
N.J.. ir R. Buchene, Chester, poeto Jono Aisčio straipsnių
$1.50.
Prieš keletą metų dar vyravo nuomonė, kad marihurinkinys. Kaina minkštais
tarą, kuris nuvažiavo iš A
lėtum įleisti kostumeriui a- merikos
į nepriklausom' 1 anos noDUiianimas va&arn Dasauivie tėra nraeinanu maTrainiS, Mont- Pa,
viršeliais $2.55, kietais vir
laus į stiklą? Juk jis susi
Visiems aukojusiems nuo- šeliais — $3.75.
maišytų su vandeniu. Čia, Lietuvą ir nusipirko ūki, be’j——r- ——«-—z ------------ •------ «----------------------—Conn Ona Trhe
„ Rj j Rin i širdžiai dėkojame.
Maiki, jo teisybė — tavo užėję bolševikai jį suėmė ii I lr teišliks gal tik smulkiuose rateliuose. Gyvenimo patirtis ; ch®ff Chi
Draugas
don Camtlla,
ištrėmė į tolimų šiaurę, ku. šitų prielaidų paneigė: marihuanos rūkorių skaičius vis Rj
Jįjį, ~ y.' Wit-I Keleivio .dmini»traciį.
mokslas kreivas.
įdomūs klebono ir vietinės
— Bet aš nekalbėjau a- per 3 mėnesius saulė neuz | auga. O todėl pradeda plisti nuomonė, kad kelenų metų
komunistų partijos sekreto
teka. Tenai niekas neauga I laikotarpyje kaikurios valstybės marihuaną legalizuos,
pie tokį mokslą, tėve.
riaus pasikalbėjimai, 216
— Nu, argi tu nesakei, ir tremtiniai maitinosi til I 'oet apkraus ir labai dideliais mokesčiais ir aplamai labai
psl., kaina $3.
JAU SPAUSDINAMAS
kad žmonėms neužteks vie žalia žuvimi. Tačiau badi griežtai kontroliuos šitos „žolės“ vartojimą. Ar taip bus— j
nenumiršta. Tas daktaras iš teparodys ateitis.
Be to, esame gavę nedide
tos ant žemės?
„KELEIVIO“ 1970
METŲ
gyveno
tenai
apie
dvejus
lį
kiekį teisininko P. Šulo
— Ne, tėve, aš taip nesa
(Galas)
metus ir dabar gyvena Kali
parengto leidinio „Kaip nr
kiau.
fornijoje.
— Nesigink!
daromi testamentai“. Tai la
— O kaip’jis dasigavo
— Aš tik sakiau, kad
bai naudinga informacijų
,
* 4
Kaliforniją? Ar pabėgo?
maisto žmonėms gal teks
knygelė norintiems sudary
Jį redaguoja Stasys Michelsonas
— Pabėgti iš tokios vie
ieškoti jūrose, jeigu žemė
ti testamentą. Ten yra ir tes
Kalendoriaus
kaina
$1.00
—
Ar
tai
jau
ir
viskas?
tos
neįmanoma,
tėve.
Bet
jc
J
banginis,
plaukioja
labai
,
ju negalės išmaitinti. Bet
tamentų pavyzdžių. Jos kai
— Ne, tėve, čia tik pra
tai nėra „kreivas mokslas“, laimė, kad jis Amerikos pi I smarkiai ir jau buvo laivų
na — $3.00.
Pernai
pavėlavusieji
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užsisakyti
jo
nebe

lietis,
tai
Washingtonas
iš
Į
matyta
įvairiuose
vandenydžia,
tik
įžanga.
Toliau
su

tėve, o tik prielaida, kurią
Ošiančios pušys, HalinoS
judu su Zacirka kreivai su reikalavo, kad rasai jį su j nuošė. Ypač drebėdavo lai- žinosime. kas buvo ta jūrų gavo. todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti. Didžiulytės - Mošinskienės
grąžintų. Bet aš užsiminiai J vininkai. kai tas jūrų tero- šmėkla, kuri taip terorizavo
pratot.
Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 17 trumpų vaizdelių - apy
O kas yra prielaida? > apie jį tik dėl to. kad paro- j ras nakties laiku pasinerda- jūrų laivus ir jaudino du adresu:
braižų, 176 psl., kaina $2410.
— Tai yra dabar vartoja- į dyčiau. jog žmogus gali net J vo po vandeniu ir savo žėrė- kontinentus — Europą ir A
KELEIVIS
mas naujas žodis, tėve. Jis ir žalia žuvimi gyventi, jei | jimu apšviesdavo jūros gel-! meriką. Sužinosime, kaip
PrisikėKmM, romanas, pa
636 Broadvgay
reiškia įsivaizduotą padėtį gu geresnio maisto nėra. Ša mes. Kaikurie laivai sakėsi, žmonės gyveno atsiskyrę
rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
So. Boston, Mass. 02127
arba priimtina galimybę.
Ha žemės ūkio ir gyvulinin buvę net sutrenkti. Taip at-. nuo žemės. Bet apie tai pa
na kietais viršeliais $3.75,
— Aš ir to nesuprantu.
kystės, tėve, žvejyba yra sitiko ir Cunardo linijos lai- j pasakos jau mano minėtas
minkštais $2.50.
BUVO $4. DABAR I1KJ2
— Na, gerai, tėve. paša- antras svarbiausias žmogaus vui „Scotia“, kiniam grįž- Į Petras Arronax’as, ParyVarpas nr. 8,206 psl., kai
kyšiu kitaip. Pasakysiu, kad pragyvenimo šaltinis. Vie tant į Liverpoolį buvo šone į žiaus Gamtos muziejaus isna $2.50.
per Kalėdas bus daug snie- nas pracūzų rašytojas para pramušta trikampė skylė, torijos profesoriaus padėjėgo. Ar tą supranti?
šė įdomų romaną, kur jis pa- Tiek daug laivų buvo jau jas. Jo pasiklausysime ateiMassachusetts gyventojai
— Šiur, Maik. Aš tikiu, rodo. kad žmogus gali gera: žuvę be jokios žinios, kad nančią savaitę, tėve. Šian
prie šių kainų turi dar pri
Parašė STASYS MICHELSONAS
kad bus.
gyventi net ir visiškai nuo Europoj ir Amerikoj prasi dien padarėm tik įžangą.
mokėti 3% (po 9 centus)
šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabai Sales tax.
— Bet galės ir nebūti, tė- žemės atsiskyręs.
— Okei. Maik, aš lauksiu
dėjo didelė agitacija su rei
ve. Mes priimam tik galimv— Ar jis trajino taip gy- kalavimais, kad valstybės kitos savaitės; o tuo tarpu galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
Imkit ir skaitykit
bę. O tai ir yra prielaida. Ir venti?
organizuotų savo karo lai- nueisiu dar pas Zacirką ir
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV.
kai aš sakau, kad ateity į —Jis pats nebandė, tėve, vynus ir, jei galima, tą pa- j pasakysiu jam, kad jis krei- Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
Kipro Bielinio
žmonės galės maitintis iš jū- bet jis pristato mums kitą baisą sunaikintų.
vai suprato tavo prielaidą. rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
knygą
ros, tai yra taip pat prielai- asmenį, būtent, Petrą Arroorganizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su
da.
nax’ą, kuris turėjo tokį paTERORO IR VERGUOS
Lietuva ir Kt.
— Ale ant šito punkto aš tyrimą.
IMPERUA SOVIETŲ
nelabai sutinku, Maiki. Jū— O kada tai buvo?
RUSIJA
Kitos tokios knygos neturime.
rose tik labsteriai gyvena. į — Tai buvo, tėve, prieš
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
smulkiai aprašyta
— O ar tėvas silkių neval-1 šimtą su viršum metų, bū- Tebūna laukiamasis Jūsų svečias
i
tos
vergų
stovyklos, kurioag
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
!
UnrlnM
tent. 1866 metais. Visą Agai?
bolševikinio
teroro
sistema,
meriką ir Europą tada su ,,KELEIVIS“! Užprenumeruokite jj
— šiur. kad valgau.
.Pinigus siųskite:
kentėjo
ir žuvo
m(toų
— O iš kur jos pareina? jaudino nepaprastas gandas,
KELEIVIS
broliai,
seserys,
giminės
Ir
Ar ne iš jūros?
kad jūrose pasirodė kažko
savo bičiuliam!
636 Broadvray
draugai. Knygos kaina —
— Olrait, Maik. silkės pa- kia pabaisa, daug didesnė
MAIKIUI SU TĖVU
AUKOJO:

Ką tik gavome:

Kalendorius

Lietuvių išeivija Amerikoje

reina iš marių. Ale vienom ir baisesnė negu didžiausias įm

So. Boston, Mass. 02127

75 centai.
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Teisės patarimai

MITO# MYRIUS

, tarti su vietiniu advokatu.
Susipažinęs su ”deed“ ir
"covenants“, jis galės Tams
toms tiksliau painformuoti.
Dėl kauko advokato: jis
atstovavo bankui, o ne Tam
stai. Jis neturi jokių parei
gų Tamstoms aiškinti dėl.
"easemept“ ar kitų reikalų,
kurie neliečia banko intere
sų. Kadangi jis Tamstai ne
atstovavo. o tik bankui, tai
Tamsta nieko jam negali
prikišti, nei jį traukti atsa
komybėn.

JUOZCNAS

Susmukaufotriyjs (jį pirkau vieno gero draugo psdedamas), apsidairiau po kambarį ir pasibaisėjau: vieš
patie, kiek blato! ūtarik&imat po kojomis — geras, impor
tinis, — o gavau jį be eilės, už valdišką kainą! Kitaip ir
negalėjo būti. Juk ne mano duktė pas bazės direktorių,,
o direktoriaus duktė paa mano žmoną lankė stojamąjį
egzaminą! Dabar abiem gerai: tavo duktė studentė, o aš
turiu kilimą... Taigi. Bet vis tiek biauru. Tik kad šitas la
bai tinka prie knygą lentynos...
c
Prisnriiffc&inytSe ir ėmiau aktetiė klaidfceti po len

100 METŲ MOTERŲ

BALSAVIMO TEISEI
me per dvi savaites. Skam
binome, ir vis sekretorė at
Gruodžio 10 d. sukanka
ftntię franlhaf
siliepia. Prie jo negalima
Prieš
šešerius
metus
nu

k*. Ją tis
prieiti, kaip prie karaliaus. 100 metų, kai Wyomingo te
gurkėme
namus
su
dideliu
aiUtėfe.
Galų gale po dviejų mėnesių ritorijos seimelis davė teisę
žemės sklypu. Namai netoli gavome
iš jo laišką. kuriame' *”oter*m8 b^®uoti; ° kai P°
miesto, geroj vietoj, ir mes K. mnma ^.iHcino
ton1 21 metM (189° m ) Wyominuž juos sumokėjome gerą jis mums paaiškino, kad ten. gas įstojo į JAV, ta teisė bu
sumą pinigų. Pirkome per esąs kažin koks "easement“ vo įrašyta į konstituciją.
'agentus, ir. kadangi mes ė- ir kad mes tikrai turime pri Wyomingą pasekė Utah, kur
tynas. mėgindbtoUFprikimintir kurią iš šitą knygų aš iš
•mėme geroką paskolą iš sidėti prie kaimyno padary i moterys pradėjo balsuoti
MOTINA TfiVYNt
išlaidų.7 ”
gijau b eblato£ Suradau tris. Net dantimis sugriežiau iš
-banko, mūsų reikalus tvar tų Mes
jo klausime, ką tai P*™,™’ Cdoradoj U teisė
apmaudo, kad esu taip įsipainiojęs j blato voratinklius,
kė
paties
banko
advokatas.
reiškia tas easement“/nes ^te?kta m±?ms 1893 D1’
Jeigu
bet tuoj atleidau žandikaulius — kiek aš privargau, kol
Savo advokato neturėjome, mes nesupratome, kodėl kai-j ’d“Į>o .
189d. m- .
. .
Jei pati užaugtų
nes ir bankas, ir agentas mus mynas taiso savo vamzJ Jas tų valstijų moterų; lai
vietoje geležinių man įstatė auksinius dantis! Ne. šituose
užtikrino, kad advokatas džius, o mums reikia už juos mejimas kitur šukele dideli
kambariuose būti neįmanoma. Viskas čia garuoja blatu.
Jei tik
reiktų
mums nėra reikalingas.
Atsikėliau ir nuėjau į virtuvę padėti žmonai grybus dari
mokėti. Jie mums aiškino I pasipriešinimų. Reikėjo iiViskas ėjo sklandžiai. Na kokią 20 minučių, ir mes vis-1 K0*108
nėti. Sustojau tarpdury, apsižvalgiau — ir grįžau atgal.
sunkios kovos, kol
mus
ištaisėme,
sutvarkėme.
•iek nesupratome. Be to, mes' tas pasipnesmimas buvo
Labai jau rėžė akis šaldytuvas, kurį man be eilės pasuko
O aaaar Krūtinėj, rūpesčiai via
Prieš
5
mėnesius,
tai
yra.
jam pasakėme, kodėl jis iš ivelkti*?- S?“eP dar .at?ln,evienas pramoninių prekių žinybos viršininkas (labai jau
šių metų liepos mėnesį, mes anksto mums nepasakė, kad n? sufraziscių kartais ir ne
Atsakau už grūdą, dirvoje
jb norėjo priregistruoti savo giminaitę Vilniuje, o ploto
eavome laiška iš kaimynų, riamų dokumentai nėra tvar- vlBai Pad.°nas“ kovos Py
už
tam neturėjo), ir spintelėse sukrautas indų komplektas
kuris mus painformavo, kad koje, Ūda mea būtume ju! ”??"<«• T,k }9}.° ">• Wą(šis man atsiėjo vienus juokus — vakarienę restorane).
mes, esą, jiems skolingi 975 napiikę. Tada jis mums tvir-| shingtono valstija suteikė
Už gegužį žalią, už
Dabar negalėjau į juos net pažiūrėti.
dolerius. Iš karto nesuprato tina. kad jis. esu, mums visa moterims balsavimo teisę,
Atsakau už dtauca ir už visa
me.
koks čia reikalas. Nuva tai buvo smulkiai išaiškinęs.; T.3*® metais Amerikos suftaGrįžau į kambarį, persirengiau išeiginiu kostiumu
Už kiekvieną saulėj žvilgantį lašelį.
žiavome pas juos (iie gyve įprieš pasirašant dokumen-S
(jį man be eilės pasiuvo madų atelje. nes jos vedėja labai
draugija l‘±e kong‘
na maždaug ketvirtis mylios
| resui peticija su aOO.OOO patroško įtaisyti savo sūnelį į vaikų darželį, o aš ten kai ką
nuo mūsų) ir jiems pasakė
labai pražome mums pa-j ’J8!*’ ragindama suteikti mopažinojau), užsidėjau madingų skrybėlę (Ui vis ta iš
me,
kad
jie
turbūt
bus
pa

liaiškinti, kutai reiškia tart- tenma
«“ vy7‘? b?,sa'
kepurių parduotuvės, žalčiukas; kaipgi tokios gražios
darę klaida, nes jokiu pini
"easement
“
ant
namu
ir
X
1
"
1
?
tela
*Jas
reikalavimas
neįstatysi į eilę kooperatiniam butui?) ir išėjęs sėdaus į p
(Eilėraštis gautas iš Lietuvos)
gu mes iš ių nesiskolinome. larmes privalome mokėti1'?3;,
kon^ese-’.r Uk
savo "Pobedą“.
Jie labai nustebo, kad mes JS975 kaimynui? Be to, ar ,1919 m- gegužes menes,
Su šita "Pobedą“ irgi buvo tokia juokinga istorija.
nesupratome ju laiško. Sa- mes visuomet privalėsime i k™8^« papildę konstituTada aš dar tebedirbau vienojė gamykloje. Atėjo patvar
i ko. mes pataisėme savo ka ,mokėti, iei tas užsimanysi C,J«- imamas, kad motenalizacijos vamzdžius fse- tvėl taisyti.
kymas likviduoti kai kurias padėvėtas lengvas mašinas.
'T8 tun
su vy1'318 bal
wcr). ir iūs turite prisidėti
Pareikalavau, kad man parduotų, o profsąjunga užsispyrė
savimo
teisę.
Tą nutarimą
Esame D.P.. bet gerai suprie
pataisymo
vienu
treč

parduoti direktoriui. Na, aš į Vilnių pas vieną įtakingą... ’
isikaIbame*'anįlištet'ESime
dar
tu
,
rė
!?
patvirtinti
atskitelio ir paties svarbiausio—
daliu.
Sakome,
o
kodėl
mes
santūrumo mityboje.
itikri. kad advokatas nieko!
Talstl3°8- Tas tęeeądar
Šis ir sutvarkė. Ir priekabę rado: direktorius motociklų
•
“
turime
prisidėti
pinigais
lapie tai mums neužsiminė,
nel
‘,k‘al
turi, tad gali ir naujos mašinos palaukti, o šitą parduoti'
Nejučiomis $noguB visla-j
prie ifisu ”s#»wer“ sntaisy perkant namus.
į?
2
:
Į
920
m
rugpiucio
20
d.
teman! Tai nejau profsąjunga kels konfliktą su aukščiau
biau storeja.
mo? o jie sako, todėl, kad
Ar jis yra už tai atsakin-iku™ patvirtintas. Tuo bodu
reikalai prastėja- Prie gro taip deed’e ^nuosavybės dostovinčiais?.. Nusipirkau pusvelčiui. Lig šiol tebevažinėju
įgaa?
Ar mes galime ji pa. i kitais metais rugpiucio 20 į
žio
trūkumo
pristeeda
pir

be remonto. Bet vis tiek biauru. Kam man teršti nagus
: - j g,.
kumentunse)
parašyta.
-----• sukaks 50 metų. kai JAV
mieji ligos požymiai — ne
traukti
Į teismą, -kad- mus į;
5*
$
visokiais blatab?
j
Kita
diena
mes
nuvažia

tokia
bėda
įstūmė?
Būsime
: moterys turi lygią su vyrais
didelis dusulys; silpnumas,
Taigi. Taip buvo, kai grybai dygo. O šiandien aš,
vome
i
banką,
kuriam
mes
sumažėjęs darbingumas. Vė
dėkingi už greitą atsakymą, i balsavimo teisę.
rašydamas apie tokį rinitą ir žalingą reiškinį, nenurodau
Į
kas
mėnesi
mokame
vadiliau — širdies plakimas, pra
nei konkrečių pavardžių, nei įstaigų, nei įmonių ar žiny-:
kaitavimas, sunkumas šir-'
dies plote, smarku dusulys. .n’’sk:.kad."e "“ko
bų, kuriose keroja blatas. Kodėl?
Ohio valstija.
sutrinka
virškinimas.
Be
te,
P"
lr
pat#
?
T*?"
Ogi bijau. Bijau netekti blato.
nutukimas sumažina vyrų ' nas.kąlbpti „as advokate
į.
Pagalvokit patys. Aš mėgstu futbolą. Nueisi į "Žal
lytini naiėguma ir moterų kuns tada atstovavo bankui,
girio“ stadioną, o kaip pateksi į centrinę tribūną be blato?
Tnrpiome n»®Marvti su iuo
sugebėjimą gimdyti.
Be blato nei viešbutyje apsinakvosi, nei į naktinį barų'
"annointmeut“ (parimatv"Easement“ reiškia vienų
I
pateksi, nei Šeduvos "Užuovėją“ aplankysi, nei Naujųjų
Visa tai slegiančiai veikia ma). if nuėjus nas ji. teko namų savininkui suteikta
metų sutikimui restorane staliuką gausi, nei Justino Mar-!
nutukusius žmones, mažina dar vifė vslrndn* nulenkti. teisė naudotis jo kaimyno! Anglu - lietuvių kalbų io
dynas, V. Baravyko, 590 psl.
jų gvvybinguimų gniuždo Fe< "siū reJe nririnrašėmeĮžeme. Pav,
cinkevičiaus "Mindaugą“ pamatysi, nei Juozo Baltušio'
teisė semti van-’ apie 30,000 žodžių kaina $6.
psichiką h* sukrito nepilna* '••kretorės. kad nro«» grei denį iš kaimyno šulinio, ties- į
knygoj i®gyri, n«ų Dytelį konjako, nusipursi, nei rūkyto
SMią amžiam aastri Era Rea vertiškumo iausma. O kak
čiau pematvtu. be eil«s» jb ti vandens arba kanalizaci - Ltotovių-anglų kalbų io
ungurio, ikrų arbatauos paragaud;nei, pridaręs šunybių,
kuriais
atveiab
gali
sukelti
buvo tok« pikta*, ksd sn juo jos vamcdSus per kaimyno dynas, redagavo Karaavi*
su nesugadintais dokumentais iš darbo išeisi, net..
j
! netgi depresiją.
sunku buvo susikalbėti. Mes žemę — paprastai yra pa- naitė ir šlapoberskis. apie
Ach, visko, kam reikalingas blatas, vis tiek neišvar--—*
tom nsvakėm** kokiu reika* i remta teisiniai vadinama 27.000 žodžių. 511 psl., kaidysi. Nes gal ne viską ir reikia išvardyti — labai dažnai
ft» atvrkome. ir jis mums ua- "easement“. Susidaro tokia na — $5 00.
paprasčiausią draugo paslaugą mes piktai vadiname bla
iy
Ltoturiifcai angliška* žo
Sena natarlė aako: "Svei •akė. kad iis peržiūrėsiąs teisinė padėtis: vienų namų
tu. Todėl ir iš to, kas kartais mums atrodo tikra tragedija,
dr.i^Tm<*ntns
ir
su
mumu
suiimas,
Viliaus Peteraičio. II
savininkas turi tam tikrą
kame kūne sveika siela“. O
gal teverta tik pasišaipyti. O neretai ir susimąstyti — ko
Bet dažniausiai žmonės vidutinė ir eukšėiausia nu
teisę, o kitų namų savinin laida, daugian Kaip 30.000
dėl taip yra?
Vėl
iš
jo
nieko
negirdėjoima storėti apie 30-tuosius tukimo stodiioa laikomos li
kui yra uždedama atitinka todžfų. 6R6 usl.. kaina Ū7.00.
(Galas).
metus, paprastai vedę ar iš gos būkle. Sumažėjus tisi
ma prievolė.
hatroduetion to modern
tekėjusios. Visiem žmonėm, niam aktyvumui, staigiai
Matyti, Tamstų kanaliza LHknanian. parašė Dambo moterim ypač, būtinas įsi- smunka ir psichinė energi
cijos vamzdžiai tiesiasi po riūna^, Klimas ir SchmalA — 4 uė
tikinimas, kad jie gerai at- ja Dvasinis tingumas peni
kaimyno žeme. Sprendžiant stieg, 471 usl, didžiausias
ĄpiS StOTIM ZaslOIlSS
rodo. Storumas deformuoja nutukimą, o žto* savo ruožtu žyminčiu dideliu kūrybinės b Tamstų laiško^ buvę Tam
ir moderniausias angliškai
išvaizdą. Tada moterys ima — dvarini tineuHlfe.Niitulięs energijos užtaisu. Bet visgi stų namų savininkai pasiža kalbantiems lietuvių kalbos
veržtis liemenėliais ir juos- žmogui ne teka rvžtinaasę jų ne tiek daug. O paprastai dėjo sumokėti kaimyninių vadovėlis, kaina $7.
(Tęsinys)
menėliais, turi dėvėti spe mažiau? pat va
Nutukimas storumas*sle<ria žmogų, slo namu savininkams viena
n
1
cialiu
fasonu
drabužius.
0
trukdo ne tik kvėnaoti — jb pina ji, paverčia tingiu, a- trečdali išlaidų, reikalingu
1 sos figūros, ir tik 10 procenm
a. U
WI jBunuuuų
pasine,
uot
vyn»
P™*
pašalinių
nedrįsto
trukdo
ir sielos skrvdžiams beiineu. silpno charakterio. "bendrai“ kanalizacijos ris*
jaunuolių pasakė, kad
jiems patinka, jei merginų' nusivilkti švarko.
Imkime ir negailėkime temri.blaikyti (to mafatąinjh
Bet negaHmė ealvotL kad.
Suprantama, ne viri
fwfl8s vos apvalėjančios.
Tokie žmonės drovisi eiti žmogaus ostokika lemia tik storųjų! Todėl, kad jų da- ir pataisyti fto renair). r p
rėja jau vaikystėje. ’*
GERIAUSIA
♦y-- • Ps ar lto — jų pačiu rankose. Sto
Ar tis buvusiųjų namų
rie, nors ir retai'r pasidaro i Taigi abiejų lyčių stori jau-1 į paplūdimį, vengto sporto io isvaizna —
DOVANA!
apkūnūs
Iš sto-'ni
sto-' iri žmonės yra nepalankioje aikštelių. Vb
Vis dažniau jieį
jie j nutukęs. Yrti
Tik tr paveldimu- rumas — tai liga, dėl kurios savininkų fnredeeessors in
ūnūs jaunystėje. Iž
____žmonių niekas į a-, padėtyje, šiame amžiuje, stabčioja ties veidrodžiu, bet, mo pradai —■ _
pasižadėjimai yra
rų jatmu
genotipas., kr žmocus kaltas uato ir kurią tftte)
kto’nerišaipo, bet jie nepa-į kada meilės ir seksualiniai jis jiems nerodo nieko pa-; i<ndos savybės — fenotipas/ iis visada gali išgydyti. Rei- Tamstoms privalomi, —pri
klauso nuo to, ar tie nerišatinka nūdienos merginoms, (lytiniai) pojūčiai iškyla į guodžiančio. Jie išbando, Nutukimas — tik aplinkos,. Ma tik stiprios valios,
kaip kr storos merginos —1 pirmą planą, tokie žmonis "visas priemones“ — masa-i kurioje žmogar gyvena,! Kiekvienas iš mūsų pažb- dėjimai yra iraosavynes ao1 ima labai jautriai pergyraa* žas ir gimnastiką, geria vi-į vrikmvs. TorfM narstote ta suliseėjarių storulių. To*
ti savo trūkumą, ir juost pa- sektos žriss suliesėjimui, pa- stebėtis atriiMtoto pavya dėl geriausias vaistas— rnn- .tnoti", firjritaSp. kokioj for- ji
televirijen
tt
moj
kad dabavti* laipsniui gimsta jausmas, dryžę netgi operacijai ir at- džiato. NūnaiFaplIlBŠąŽBta* tūri mityba. Ir judėjimas,
kad
jie
"netinka
meilei
“
.
kakliai
vengia
vieno
vieninnių
ryžtingu
raOKUų,
pasL
Pktarte
nton
patinga lia
*
‘
JL ( •

I

Geri žodynai

*
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Vietines žinios

Bostono majoras Wbite.
kalbėdamas Rotary klube,
pasakė, kad 1975 metais
Bostono nekilnojamojo tur
i. J .5 >«: • to savininkams gal tek mo
tai*
Remiame Vasario 16
kėti net po $222 už kiekvie
Vincas Anesta ir duktė ną $1,000 turto vertės.
Jis sakė, kad per pasta
Vasario 16 gimnazija šiuo' Milda nuo savęs viešai dė
koja
visiems,
kurie
prisidėjo
ruosius
10 metų tarnautojų
metu yra Vakarų Europoje
prie
gražaus
LDD
21
kuopos
algos pakilo 55%, mokytojų
lietuvių kultūrinis centras.
parengimo
spalio
19
d.
55% ir t.t. Įsidėmėtini jo
Ten mokosi apie 100 moki
nių, vyksta įvairūs lietuvių
Malonu buvo matyti savo žodžiai: 47% viso turto nė
suvažiavimai, parengimai ir senus draugus ir pažįstamus ra apdedami mokesčiu, nes
visoks kultūrinis veikimas. ir paspausti ranką tiems, ku jie priklauso Religinėms,
Tačiau gimnazijos mokslei rie sunkiai dirbo ir viską švietimo ar labdarybės įstai
goms.
vių bendrabučio patalpos y- gražiai paruošė.
ra labai blogos, ir jau renTaipogi nuoširdus aciu

giamasi prie naujos staty- už duotą dovaną kuopos var
bos.
du.

švenčių proga prisiminki Šia proga sveikiname vi
me ta vienintele laisvajame sus mielus bičiulius ateinan
pasauly lietuvių gimnaziją čių Kalėdų ir Naujųjų Metų
:j
bi
ir skirkime bent kokią auką proga.
jai išlaikyti ir naujam bend Vincai ir duktė Milda
rabučiui pastatyti. Aukas
Anestai
prašome siųsti: St. GriežėJurgelevičius (Keleivio ad
resas) arba Vyt. Stelmokas.
Borisas Ofroaaimovaa
Baltic Realty, 389 . Broadwav. So. Boston. Mass. įamžintas Lietuvių Fonde
02127.
1969 m. lapkričio 9 d.

6,105 įstatymų pasiMymai

Pasibaigė terminas įteik
ti seimeliui įstatymu suma
nymus. Viso labo įteikta net
6,105 pasiūlymai. Tam jų yra pasiūlymas uždrausti
Mass. valstiioie pardavinėti
cigaretes. Aišku, iš ju tiktai
maža dalis bus apsvarstyta
ir gal priimta.

▼ykti į

J. V.

į Washingtone, D.C., mirė
Pas mus buvo užsukęs Jo
dipl. inž. Borisas Ofrossimo- nas Kasmauskas. Besikal
vas ir buvo palaidotas Forest bant įvairiais reikalais pa
Hills kapinėse Bostone. Gi aiškėjo, kad jis jau baigiąs
Septintas Lietuvių Fondo minės ir draugai velionį įra
likviduoti savo medicinos
šė
į
I
ietuviu
Fondą
ir
Bildė

ir&nkiu dirbtuvę ir, tą dar
garbės narys Bostone
jo 120 dolerių.
bą baigęs, rengiąsis išva
Juozas ir Anelė Januske- Velionis gimęs 1899 m. žiuoti pailsėti pas savo sūnų
vičiai atėjo į Lietuvių Fondą Petrapilyje ir po I-io pasau į Floridą.
su 400 dolerių suma, mirus linio karo grižo į Latviją ir
Ta proga J. Kasmauskas
Anelės motinai Mortai Bra- apsigyveno savo šeimos ūky siunčia gražių linkėjimų vi
tėnienei, jai įamžinti LF į- je. Baigęs Rygos universite siems savo draugams ir pa
nešė 500 dol.. M. Bratėnie- tą. mokslus gilino Vokieti žįstamiems.
nė, būdama dar gyva, įsirašė joje ir Belgijoie. Briuselio
į LF. įmokėdama 100 dol., o universitete įsigijo chemijos Vaičaičiai sulaukė sū
dabar J. ir A. Januškevičiai inžinieriaus laipsnį. Kurį
Dr. Sauliaus ir J. Vaičai
prisiuntė L. Fondui dar 200 laiką dirbo chemijos įmonė
se
Belgijoje,
vėliau
grįžo
į
čių,
gyvenančių Buffalo, N.
dolerių. Tokiu būdu šios šei
Latviją
ir
apsigyveno
savo
Y., šeimai padidėjus nauju
mos įnašas LF sudaro 1.200
ūkyje.
Komunistams
užgronariu, — Dainiumi-Jonu, —
dolerių.
hns Latviją, jis pasitraukė sveikiname laimingus tėvus,
Pagal 1965 m. spalio 31 d. Vokietijon, o vėliau Austri- sesutę Nidą, senelius J. U.
LF Bostono visuotinio nariuta jon. 1950 m. atvyko i JAV Narkus ir P. O. Vaičaičius.
V.P.
susirinkimo nutarimą, įnešu- ir čia įsikūrė. Pradžioje dir
bo
medžiagų
tyrimo
institu

sieji 1,000 dolerių laikomi
LF Bostono Vajaus Komite te Columbus, Ohio, o nuo Dr. J. ir O. Garniai dalyvavo
1959 m. Kongreso biblioteto Garbės nariais.
koie Washingtone. Jis artiJ. ir A. Januškevičiai yra mai bendradarbiavo su lieDr. Juozas ir Ona Girniui
gimę ir augę JAV. Jie kalba tuviais.
Velionis paliko žmona iš praeitą savaitgalį svečiavosi
gražiai lietuviškai ir aktin
gai reiškiasi . lietuviškoje namu Gervinaitę. kurios mo Chicagoje. Dr. J. Girnius da
veikloje ir ją gausiai Remią. tina Uršulė Gervinienė mi lyvavo mokslininkų suvažia
rė š. m. gegužės 16 d. ir taip vime. o abu taip pat ir savo
pirmosios vaikaitės, Ramū
pat
buvo įamžinta LF.
š. m. spalio 5 d. iškilmin
Aukas Lietuviu Fondui no ir Mirgos Girnių dukters,
gai minint Balfo Bostono
sudėjo
: V. Balickas (Londo krikštynose, ši dvieju su pu
skvriaus 25 metu sukakti, ir
Balfo centras už nuopelnus ne) 20 dol., M. Domicevičie- se mėnesių amžiaus įpėdinė
Balfui Anelei Januškevičie nė 12 dol.: po. 10 doL —V.,.pakrikštyta Žaros Marijos.
nei įteikė Garbės pažymėji Pimonovien&hA. Kalvaitis. vardais.
L. Kačinskas. A*;(VaičhdaiM
mą.
ris. B. TTdalovas, Aj PŠateris.
Balto
Lietuviu Fondo Bostono ir A. Moor; po 5 dol. —J.
L. Izbickas — $20, Vyt.
Vajaus Komitetas dabar Aistis. B. Paramskis, A. Ma
nuoširdžiai sveikina ir savo žeika ir 3 dol. — A. N. Švę Žiaugra — $16; po $15 —
G. Ambraziejus, R. Badir,
naująji garbės nari Juozą sta.
V.
Izbickas. V. Kubilius, A.
ir Anelę Januškevičius, dė
LF Bostono Vajaus Komi
koja už tokia didele auką tetas velionio žmonai Sta Lapšys; po $11 — A. Gir
šiam fondui ir linki jiems nislavai ir giminėms reiškia nius ir J. Vasys; po $10 —
gražios ir sėkmingos atei nuoširdžią užuojauta, o au A. ir A. Januškos ir Br.
ties.
kotojams už aukas LF taria Kruopis; po $5—A. GustaiI tis ir J. Liutkonis; Br. Banainuoširdų ačiū.
Vajam Komitetas
Vajam Komitetas l tis — $1.

▼a»iiaiasmmmmm

Oazau ir Tau

Flme Sesers
Hardvare Ce.

Nmm. 'a Mm Ir HNta
1 *1pn»a pOfMnVte Ir

—•

N. J.

- s—----- A-a- -■«

Naudoja

DRAUDIMO AGKNTORA

tfk

SOtrTS BOSTON. NASA
riev.RTONSS AW S4t«r

JONAS 8TARfN8KA6
TteSsvkiin Ava

BROW1» KOKIMT
Sa

Bastos, Mass. mff
T< AK A1761

TML C6
^sa

im A.J.ltAKA«Sg
Ksbhrie prenumsrate - gerali^^A
devam tfsekieNtfe pr»gsmfef|Į,'"’t7i
—essstesssssssssssssesstessssassssssssu
*

lūs. švaius, subtiliai muzi- siekia ir jaudina klausytąją
kuojantis.
į ir nusipelno karštos
' Į gruodžio 6 d. Vasyliū- jos — gausių aplodismentų,
nų koncertą atsilankė apie' Pirmasis mūsų solisto redu Šimui klausytojų. Kame- čitalis, ners ir kukliai reklariniam koncertui — tai jau muotas, tikrai gerai pavyko,
gana įspūdingas kiekis. TO ir linkėtina jam dar daugiau
vargas, kad spalvos sustasų^^jiteermės ir gaivios vilties
šė (kas savo esme nėra tilo* Kelyje į dainos meno aukšgybė)! Trečdalį klausytoją tumas.
sudarė juodos spalvos žmo^| Solistui akompanavo J*>
nės, kita trečdalį balti sme- ronirtM^Kaė^skas. dkug
rikiečiai. nemažas būrys mu- jam ir praeityje suteikęs geziką studijuojančio jaunimo rų patarimų ir vertingų pair... tik keliolika lietuvių, stabų.
Kodėl tiek mažai? Keleivio
Po koncerto šv. Petro parecenzentas mano, kad mū* rapijos choras Tautinės Sąsų iškilieji Bostono tauto- jungos namuose suruošė
čiai pastaruoju metu labiau kuklias vaišes, kurioms vapamėgo trankią liežuvių dovavo Br. Kruopis. čia daimuziką, ir švelnūs lietuvių nininką sveikino Kultūrinių
smuiko'muzikos garsai jų subatVakarių vardu E. Cibas, tarė žodį ir kiti, o B. Po
Smuikininkas Iz. Vasyliū- lisis, treti prakaituodami ausies jau nebejaudina.
vilą
vičius visienis nuošir
K.
R-tes
naš ir dr. Vyt. Vasyliūnas, taupo gyvenamam miestui,
džiai padėkojo.
be abejonės, šiuo metu yra o Vasyliūnai, truks luš, garmūsų kamerinės muzikos pi- sina lietuvių kūrybinį veidą,
PUIKIAI PAVYKUS
CftAjBpovANA
'
dnieriai Amerikoj. Kelinti žinoma, atsisakydami nuo BEN.POVILAVIČIAUa
metai iš eilės, nepaisydami pabrangusios degtinės ir kiKONCERTAS
vadinamos patriotinės lietu- tų gardumynų,
Praeitą sekmadienį. į So-j Gražių lietuviukais taotyvių visuomenės vėsumo, jie
Tokį pat atsakymą į nu
rengia smuiko kompozicijų nėtą nepatogų klausimą kuž- listo Benedikto Povilavi- vais padarytų odinių slbukoncertus nepigiame Jordan da ausin ir sezono pirmasis čiaus koncertą atsilankė ne- mų galima pigiai įsigyti pas
bostoniečių būrys.
Hall’e, savo koncertų kerti Iz. ir Vyt. Vasiliūnu koncer- mažas
................................
niais akmenim statydami tas, surengtas š. m. gruodžio!IrP™!!"
246 W. 5th Street,
lietuvių kompozitorių sukur 6 d. vakare tame pačiame Į ,;e?.‘al“ v!s,em8. 8utoį‘5*’ Sa, Bostone, teL 268-8603,
tus veikalus.
Jordan Hall’e.
PovdavičiiB^ia'^atsivei^l Brocktone pas
Kas Vasyliūnų koncertus
Koncerto programa. kaipltik
Poril, ' '
f«
kr xpXbxUfa«dirb.
" 1
M7 Atii Stota,
tie parengim.1 yra
Duo1
'i
“MW1’
h?g;2^?”™mekyl*n. ' (Senate) ta A Major, Opus “MS2,“S"~
Albumai yra puiki dovana
tatogm klaunmaa: ar vyta 162 Jono §vedo JSonata* in! &’
Pub*?*‘* "e ^.henčhj proga feimoa naVa^tiOnania tiek daug<Ufb-. D Nr. 1 ir E. H. Grieg’o So-'
rf“M P*ži»t"nien“- K«rti ir dar už ta. savo paatan-, „ata . G M •
0 ,u, 13 , sada teihan&onra gero.
ir „etaindng,
gasHnvo kižemų pnmoke-|
, ir '
^yvtfti. bet ir puip,mina
ti? Tegu patys Vasyliūnai ^^^įetu^
2
Banaičio
Jakubėno Vokietijoje.
rvžtua i ta klausimą atsaky abejoti nedera, labiausia tu- dainų atlikimu ir interpreta-l
tt Pražilaičiid peršasi pa,į rėjo intriguoti Jono Švedo vimu. O įsijautimas į kiekprastas ir gal net grubokas Smuiko sonata. Kompozito- vieną atliekama kūrinį, sū
atsakymas: Vieni mūsų tau rių prieauglio, kuriuo gale- sikaupimas jo dvasios ir daitiečiai pramogauja smuklė tumėm pasididžiuoti, Ame-, aiuojamanie vaidmeny yra
li
se ir ten savo pinigą išlei rikoj neturime. Greta D. La- taip pat didžiai svariais mėdžia, kiti tavo uuftfeftR "žai pinsko, bandančio savo jė- no elementas, kaip ir pate
džia“ prabangiais pobūvė gas ir kitose scenos meno balsas, jo valdymas ir mttri- Prsėse 'SisHtestt Ji ssM seks
sritvse. teturime tik vieną J. katamas. B. Povilavičiua ir tes aęls Jiką-ams ttmims sė
liai
Švedą, gimusį 192,7 pu Vii- šia kryptimi daro regimą pa- ST’ImLte'
Dfacsb Calif.
kavišky, o šiuo metu dėstan- žangą, per scenos rampą pa- tsia3.
tį fortepiono skambinimą
9BS
inBUBMrTJ MSuViHEIBBmS
Clevelando Settlement mu
Gnm&a 6 1. "
zikos mokykloj. Jo sonata,
Vasvliūnų
pirmą kartą atlikį
vyko
J. I. B. vaistai, pstteteSti ftvsiesrtjsjs Nr. 45M2B,
registreoti JAV ir BSNpsK ATAUGINA PLAUKUS,
ta Bostone, yra vertingas
Iri- muzikos kūrinys, parašytas
iigyd®
siMdaų^
nuosaikiame
moderniame
IR VYRAMS. Ite tetecatą ssraatestel, JJJL
stiliuje. Tai nėra bejėgiškas
damas 8 nacijas 11 ssvaRią,
smėlio
barstymas
ar
žaidi-i
Kas
Užsakymas sa $C
mas neišraiškia ritmika bei
Kalėdų skaitą?
naujoviškos harmonijos są-Į
J.I.R LA
HflVSfc telk AVBNUB
Bttvome pranešę, kad Boa- skambiais. J. švedo sonatoj j i
tono mtesto valdybos rū išgirdom kūrėjo individualų!'
muose stovinčią labai gra pasisakymą, pajutom kūrėjo
Mb
žiai lletūvittais šiaudinukais kraujuje pulsuojančią širdį.
papuoštą Kalėdų eglaitę pa Įdomūs Poco lento ir Poco
SCStVtENtJtMAS
rengė ir ten pastatė "šiaudi Allegretto. išraiški antroji į
A i )>;
nukų kursai“, kuriuos čia sonatos dalis — Andante,
lankė apie 80 asmenų. Ka- - kurią atlieka vienas smuikipinoję
n
r v f'
dangi klikam dar neaišku, i ninkas be fortepiono paly
ii<i'
3?'iKbhq ,ijį
d ili ?riMi
das tie ašmenys buvo, tai čia dos. dramatiška ir energinga
STA—jsol
pakartojame, karie ta eglutė į sonatos pabaiga. Veikalas
jo tarias kaip ikTIYNM MILIONUS tetartą
yra MtoikNe sfaročių Židbiim pasižymi gera forma, vien
nariams.
▼mi tisa, neišblaškyta mintim,
SLA
—
a
ir reikia dėkoti Vasyliūnam,
lto ir
kad jie tą nelengvą J. švedo
teta gyvykte ssriRMėąlr I
kūrinį įtraukė į savo koncer
pifi,nesr8U«VnDfWMSfl
T» puotaiU* eglutę dar to programą.
patarnavimus savitarpinis
galima ir dabar apžiūrėti ir' Iz. Vasyliūnas — smuiki
SLA— jau tori daugina, kaip tris ss pato:
ja tikrai pasigėrėti.
ninkas lyrikas, nuo seno pa
kapitalą, tad Js ssdrsste tikra Ir i
sižymėjęs gražiu instrumen
MUITIS CM (i
90 smųvinRI l/Į
to tonu, J. Švedo sonatą paapdnsėss ass $ltete iki $lSAOOJt.
Se. Bostono Lietuvių Pi smuffeavo su įsiiautimu, išSLA—jaunimai dastesta
______
keldamas ir veikalo dramaliečių d-jos
antro_ji________
šaehmatų
tevmmrt tausnacA ksd
tamitoa gruodžio 5 d. su^l timną. Tačiau vakaro "viraukštojo mokate atadijoarn tr
žaidė lygiomis su Harvardo šūnė“ buvo E. H. Grieg’o
SLA—duoto VARAMS ir
universiteto A komanda (po I Sonata in G Major. kurią
apdraudą:
2%-2^). Mūsų komandai J smuikuodamas Iz VasyliūOomsteam.
tafltus laimėjo talkininkas I nas atskleidė ir savo muziSLA—AKClDBNTALt
Mek Guttfeg 1, Andrius Ke-} kiną kultūrą, ir sutapimą su
turakte 1 lr Bronius Skrabu- kūriniu, ir interpretacinio
amžiaus
liš^. Nebaigtos lapkričio 21, meno šilimą.
d. rungtynės SU Snaron ko-į Dr. Vytenis Vasyliūnas,
Ra apdrautes moktotta $K06 1
mauda žada Lietuvių n lai-, kaip akompaniatorius, išauSLA—kuopos yra
mėjimą 8-2, nes atidėtoji B. po mūsų akivaizdoj. Dabar
’ kuopų vrikėjua, ta .Ma
Skrabulio partija turi duoti jis jau yra neatskiriamas
imsim kis pergalę.
j tėvo koncertu palydovas.
Gruodžio 12 d. Lietuvių 1, Gražaus darbo jis turėjo
kuri rangias Bostono Cham- Schubert’o Duete, nemažiau
DivMom susitiks su ir nelengvesnio darbo švedo
teterteoriBete; Nter thk kt. itetr
o Lietuvių II, ir Grieg’o sonatose. Ir visuosu MXT.
i se veikaluose jis buvo tiks-

Vasyliūnai koncertuoja

teiks
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LEIVIS, SO. BOSTON

I

Vietines žinios
Dalyvaukime Lietuvos

t

Prezidento A. Stulginskio

. ...

..<*

paminėjime

Pranešimas So. Bostono

Sotus

neužjaučia

Nr. 50. 1969 m. gruodžio 10

Pamaldos evangelikams

Gruodžio 4 d. turėjo būti
Gruodžio 14 d. 1:30 vai.
Balfo skyriaus susirinkimas. popiet First Lutheran bažny| So. Bostono Lietuvių Pi- bet jis negalėjo įvykti, r.es čioje, 299 Berkeley Street,
tPSUsirinkn vns
in a
* liečiu d-jos valdybos, direk- tesusirinko
vos Vali
keli ntniui
nariai. Rnstnn
Boston, Knc
bus Rnitnno
Bostone iv
ir jo
į torių ir kontrolės komisijos Vadinasi, juo geriau įsiku- pylinkėse gyvenantiems lie■ rinkimai bus šį sekmadienį, riame, tuo mažiau besirūpi- tuviams evangelikams pa
gruodžio 14 d., nuo 2 iki 6 name tais, kurie dėl šiokių maldos su šv. Vakariene,
valandos vakaro. Valdybos ar tokių priežasčių yra įkritę į pamaidas iaikvs kun H
jLL"' H’
vardu prašau visus draugi- į vargą. Mažiau besirūpina-! Du^
į jos narius dalyvauti balsavi- me ir Balfu, kuris visiems Uum^s 18 *e" Jerbe>i me.
vargstantiems tautiečiams
i
ištiesia
savo ranką.
Dorchesterio L. Moterų
Valdybos vardu —
L.P. d-jos nariams

Gruodžio 14 d. LB Bosto
no apylinkės valdyba ir Bos
tono Ateitininkai Sendrau
klubo susirinkimas
Antanas Matjoška
giai rengia Lietuvos Prezi
Susirenka Dorchesterio
sekretorius
Susirinkimas ivyks ketvir
dento Aleksandro Stulgins
tadieni, gruodžio 11 d. 7:30
kio mirties minėjimą.
Lietuvių klubas
vai.
vak. So. Bostono Lietu
10 vai. ryto pamaldos šv.
Balfo vajus dar nepasibaigė
Petro lietuvių parapijos baž
Dorchesterio Lietuviu Pi- vių Pilieči udraugijos patai
nyčioje ;
kas dar nesuspėjo atiduo- i lieč?V k!ubo prieškalėdinis Pose- Bus kalėdinės vaisęs,
‘ 3 vai. popiet So. Bostono
ti savo aukos Balfo 25 metu! susirinkimas bus šį penktaMaloniai prašome visas
Aleksandras Stulginskis
Lietuvių Piliečių Draugijos
sukakties proga, tas dar gali dienį. gruodžio 12 d. 7 vai. nares dalvvauti.
salėje, III aukšte:
tai padaryti, nes vajus pra-f va^- įž. A. Čapliko bute
Valdyba
1) dr. Domo Jasaičio, Ve
tęstas iki po Kalėdų. Vargs- (788 Broadway, So. BostoPo programos—arbatėlė. tančių lietuvių dar yra daug, ne) •
lionio Prezidento draugo ir
>
bendradarbio, paskaita;
“ ^“"S^todėl ir Balfo pagalba jiems
Išvažiavo į Floridą
Visi nariai prašomi daly
,2) Tixneedait -T* 3- Pa?erv
i h 'i tebė™ reikalinga. Neužmik vauti ir atsinešti po dovanė Senas Keleivio bičiulis
j
D*u’el,ene^eprik!ausorno» Lietu-, kjme t
lainli
j Kalž. lę, nebrangesnę kaip SI.
• Vladas Klemka iš Arlingtodeki. B. Varimm smuik. vos Prez.dento; Vasa™ 16
*
! no išvažiavo į Floridą ir grįš;
Adv.
A
Young,
J
L Vasyliūnas ir pianistas dr. akto signataro ir Sibiro kan- *
sekretorius
tik su pavasariu.
A. Andriulidnis
kinio, šviesų atminimą.
V. Vasyliūnas.

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan

Dr. J. Pašakarnio
IP1D1NI8
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.
Vakarais iš anksto susitarus
447 BR0ADWAY
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)
OPTOMETRISTI

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis A Co.

laikroditea
379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
> Tsl AN 8-4849

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
VVorcester, Mas*. 01604
Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worceslerio siusčiam įvairius siuntinius į Lieta
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi ii
vietinės gamybos medžiagų, ap.
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti ui* į
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
, gimines čia pas save į svečius
ar nuoiaiiniam apsigyvenimuL
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedė.iag A. Schyrinski

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

dabar
už visus indelius
moka

77

%

{STAIGA

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

M

£
r

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas
*
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. 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 so tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
viri $173,000,000

g

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

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

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos: Kasdien
„
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

Tai veltui

9—5
9—7
8—12

390 W. Broadvray
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

' >♦.*,.♦#♦#♦*♦♦*.♦♦***♦♦*♦♦*********************’■ ***************fv****

moeooooooeeooeaoooeMOoooeese

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

FORTŪNA FUELCo.

268 - 4662;

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

»: i:

Nas 9 raL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir oekm.

S k ambink ite

Trans-Atlantie Travel Service

Skambinkite 268-2500

Telefonas AN 8-6C20

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

rilaitė, programos vedėjas Jonas Vizbaras,

460 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127

982 a W. Broadmay, tar* E ir F gatvių, SO. BOSTON.

□
O
□
□

lis. solistė Daiva Mongirdaitė, Birutė Adomavičiūtė, Aldona Dab-

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Ad reik vaistų — eikit į lietovišką vsistiaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

So. Boston, Mass. 02127

pirm. Bronius Bajerčius. Vilija Leščinskaitė, komp. Julius Gaide

South Boston Savings Bank

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

641 E Broaduray

tone programos dalyviai. Iš kairės j dešinę — Ramovės skyriaus

M H
S H

torduotooM tiktai vaistas, iipildome gydytojų n

N & T OIL CO., Ine.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 51 metų sukakties minėjime Bos

<eę? i*#***#.###**.#.#****—-r##**#**#**###*#*#**####*****#***#*#***********,

Išnuomoja

į
J Dorchestery. 12 VVheatland A! ve^, išnuomojamas antrame
aukšte 6 kambarių butas. Pa
geidaujami gyventojai suaugę
ir be vaikų. Nuoma yra nedide
lė. Butą galima apžiūrėti vietoj
ir skambinti tel. TA 5-7879.

Nuotrauka Povilo Piikšnio

487 Washington Street
Dorchester, Mass. 02124.
24

GE 6 1204

COSMOS PARCELS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

WORCESTER, MASS.

kuriam vadovavo velionis
J. Vaičaitis, veikia ir toliau

TeL SW 8-2868

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

yra vienintele oficiali įstai
siunčia beterpiikai
ga VVorcestery, kuri
18 BOSTONO j LIETUVĄ
siuntinius tiesiog ii W<
ir kitus Rusijos okupuotus
terio į Lietuvą ir kitas Ri
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, |
Pristatymą greitas ir
jama greitai ir sąžiningaL
fare ntaotas
Siuntiniai nueina greitai ir
Atidaryta darbo
tvarkingaL

Čia galima gauti j
šių importuotų ir
jto>9 vaL ryto ilri 2 vaL p.p.
gamybos medžiagų ir kitų
331 W. Broadvray
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
So. Boston, Mass. 02127
labai žemomis kainomis.
TeL 2680068
Vedėja B. SviUieni

Fuel Chief

Knyga yra gcriamiM žmogau* dingas

