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Vietnamo bombardavimai
sustabdyti

1

METAI

Kruvini

I

N. metai ir
‘ žydu-arabų
fronte
I

Paryžiuje vėl atgaivinamos nutrūkusics taikos dery*
’
■
bos. Bet daug šviesių vilčių neturima, nes nė viena ka
riaujančių šalių nėra linkusi nusileisti.

Po 11 dienų nepaprastai ekonominę paramą Pietų
I
stipraus Šiaurės Vietnamo Vietnamui.
I
, Nors Izraelio ir jo arabišBet vargu taip bus daro-1
bombardavimo, kurio pasė
j kūjų kaimynų fronte oficiakoje tame krašte buvo su ma, kaip viešai kalbama.)
; liai egzistuoja paliaubos,
naikinta daugybė ne tik ka Slaptose derybose dar gabi
: bet iš tiesų Įvairiomis prierinių. bet ir civilinių taiki būti iš abiejų pusių padary-Į
. menėmis vedami karo veiks
nių ir žuvo tūkstančiai žmo ta kai kurių nuolaidų ir seno
mai kone kas savaitė tai vie
nių, o amerikiečių aviacija projekto pataisų. Žinoma,
naip.
tai kitaip vis atsinau
taip pat turėjo stambių nuo deryboms vėl nutrūkus, gali
jina, grėsdami išvirsti i di
stolių. sausio 8 d. vėl atnau-! ir Šiaurės Vietnamo bomdelio
masto susirėmimą.
jinamos slaptos taikos de-. bardavimai vėl atsinaujinti.!
Daugiausia tam priežas
rybos Paryžiuje. Tuo tarpu Visa tai paaiškės netolimoje;
čių duoda arabų partizanai
net tikrai nežinoma, kuri ateityje,
ar
teroristai, kurie veikia
pusė padarė nuolaidų, priPaskutinės žinios iš Šiauri
Lebanono, Sirijos Egipto
vedusių prie derybų atnau-, rėš Vietnamo rodo. kad ko-;
pasieniuose ir net užsienio
jinimo: ar amerikiečiai tam; munistai nes.tiki labai gero į
šalyse,
terorizuodami žydus.
tikslui patys sustabdė bom-Į galo ir prisibijo naujo bom-į
Dar visi atsimename Vobardavimą. ar komunistai bardavimo. Jie skubiai eva-j
|
kieti
joje Miuncheno olim
dėl patiltų sunkių smūgių kuoja Hanojų ir kitus didės-!
piados žydų sportininkų iš
nius miestus, ten palikdami;
pasiūlė vėl derėtis.
žudymą. o praeitą savaitę
A
x tik tuos gyventojus, kurie;
Bet galima buvo numaty-j
nvbai ar karo!
arabų teroristams pasisekė
ti, kad toksai totalinis Šiau tikslams. Dešimtys tūkstan-į
užgrobti Izraelio ambasada
rės Vietnamo bombardavi žiu žmonių skubiausiai išva-Į
Bangkoke. Tailande. Ara
Lėktuvo
nelaimėje
Altos pirmininką
mas negalėjo ilgai tęstis, nes romi iš miestų i kaimelius.'
bai, užėmę ambasadą ir iprieš ji atgijo protestai ne kur jiems trūksta ir patalpų.;
kai
ais sugriebę ambasado
pakvietė i iškilmes ; ?uvo
99 žmonės
2
tik JAV taikos sąjūdžių ir ir maisto, ir kitų reikmenų.1
rių ir keletą tarnautojų, gra
kongreso narių tarpe, bet ir Bet režimas yra pasiryžęs j
Gruodžio 29 d. Įvyko sino visus išžudyti, jeigu
Dr. Kazys Bobelis, Ame
užsienyje. Manoma, kad de kariauti nors ir neribotą,
.___
e.
,
baisi nelaimė, kai apie 17 ________
t____ _________
rikos ____
Lietuvių Tarybos
pir-.
Izraelis nepaleis
grupės ararybų atnaujinimui pasitar laiką, tikėdamasis didesnio'
: mininkas, gavo pakvietimą mylių nuo Miami aerodro-J bų politinių kalinių. Tiktai
navo ir Prancūzijos užsienio ar mažesnio laimėjimo.
nukrito įs
iš ixew
New Yorko
lorKOjj Tailando
lanancio vyriausybei emuĮ okup. Lietuvą grįžusiam
Visi tie pasakojimai ir iš dalyvauti prezidento Nixo-J mo nuKrito
reikalų ministro Schumanno
! išskridęs Eastern bendro-! sis pasirengimų teroristus
‘ Vytautui Alseikai praeitų vedžiojimai nėra jokia nau no inauguracijoje.
tarpininkavimas, o gal ir so
18;
vės didžiulis keleivinis lėk-} likviduoti ir dar Egipto amDr.
K.
Bobelis
sausio
1 metų gruodžio mėn. vidury jiena, nes jau girdėti iš jo
Socialinio
draudimo
vietų patarimas Hanojui.
: Vilniuje buvo suruošta ant- ir kitų ankstyvesnių propa d. dalyvaus priėmime, kuri Į tuvas su 170 keleivių. Žuvo basadoriui tarpininkaujant,
Įkaitai buvo išgelbėti ir teKaip ten bebūtų, pasta-1 nauji pakeitimai
j roji spaudos konferencija, gandinių pareiškimų ar ra ruošia viceprezidentas Ag-j 99 žmonės.
nevv,
sausio
19
d.
priėmime!
t
roristai
išsiųsti i Egiptą, kur
ruoju metu bebombarduoja-:
• kurioje jis dar plačiau nei šinių. Įdomiau gal tai, kad
I
Baltuosiuose Rūmuose tau-; Atšalo .f AV-ŠVedijoS; juos dėl duoto uždavinio ne
Nuo sausio mėnesio pra pirmą kartą nupasakojo
ma jau tik vadinamoji „de
sovietinės
ELTOS
atpasatvbių
atstovams (Heritageį
Įvykdymo, sakoma, teis papernai priimti so-, ’ savo grįžimo motyvus ir. ži- koiimu
militarizuotoji zona“, ski-j dėjo
"ri’k veikti r''*yy*
kad, dirbant Groups) ir sausio 20 d. pre-} santykiai
! tys partizanai.
i
rianti Šiaurės Vietnamą nuo ciahnia draudimo pakeiti-1 noma. demaskavo“ TLietui y£
”
J Tie ir kiti Įvykiai vėl išjam teko ne tik tie zidento inauguracijoje, o po į
pietinio, ir komunistų pozi mai. Dabar d’.džiausia suma. vai vaduoti čionvkščių išeito
inauguracijos
baliuje.
į
Švedijos
premjeras
Pal-j
šaukė Izraelio keršto veikssioginiai dalyvauti jo veikcijos Pietų Vietname bei jų nuo kurios dus imami bus ; vijos organizacijų veiklą.
!
.
1 me atnaujinta Šiaurės Viet-Į mus. šios savaitės pradžioje
kariuomenės judėjimo ke $10,800 (buvo $9,000). Ap.j
joje. bet ir susipažinti su i- Mokėjo algą kariam. į namo bombardavimą sulv-, Izraelio aviacija ėmė griauliai Laose, o Paryžiuje dr. draustieji ir darbdaviai mo-} Kalbėdamas tarybiniu sti- vairiais konfidencialiais doi gino su naciu vykdytomis; ti ne tik arabų partizanų gyH. Kissingeris vėl pradės kės ne po 5.2 G, bet po 5.8 i liumi, jis vėl puolė vadina- kumentais ir kad medžiakurių nebuVO
.skerdynėmis. Dėlto JAVlvenamas vietoves kaimynikalbėtis su Š. Vietnamo ko
Yra ir kitokių pakeitimų, j muosius „vaduotojus“, ypač igų jis numarąs panaudoti
| paprašė Švediją neatsiųsti nių valstybių pakraščiuose,
munistu atstovu Le Duc G uždarbio. Uždirbti per j ilgiau užtrukdamas prie Vii-, knygai, kuria ruošiasi rašyDabar 'paaiškėjo, kad į naujo ambasadoriaus vietoj bet puolė ir Sirijos karo ba
Tho.
metus, nenustojant pensijos,, ko veiklos, kurio visi pirmi-! ti“.
1
.JAV-bės mokėjo algas 100 ; dabartinio, kuris nuo sausio zes krašto viduje. Įvyko oro
Kokie bus tų atnaujintų bus *???* S21,n° .fdab?‘i ninkai nuo senu laiku tebu00(1 Kambodijos karių, ku-’ 8 d. skiriamas kitur.
kautvniu ir Libanono erdvė
taikos pasitarimų vaisiai, buvo $1.680), o daugiau uz.,vf tiktai svetimų žvįlgyb„! Vėliau jis pareiškė, kad rie tebuvo tik sąrašuose, o jų •
į je. Abi pusės skelbia priešinegalima iš anksto pasakyti, dirbant bus nustojama $1 agentai, reakcionieriai, ug- rašysiąs net dvi tokias knv- gyvu nebuvo,
Europos ! ninko lėktuvų nuostolius, o
i eanciuinei tai, ug- oa;. __ vipns» anio KotnvičVo
*
---- G :
bet labai šviesių vilčių ne nuo kiekvienu $2 uždirbtu. agentai,
de
neanvkan-a
socialistinei
•
’
e
.
tu
.
kk
^;ir
Kambodijos
valdzi
j savus nutyli ar mažina. Bet
oę neapiKan ą sociansiinei emigraciją, o kita apie Ameturima.
J
laliniu
va.
t faktas, kad Naujųjų metų
santvarkai, kurstę Lietuvo- rika aplamai
j sa Kalte suverda dalin
rinkos šeima
Š. Vietnamo delegacija Į Bombos Neiv Yorko je antitarybinį pogrindi, pa
Į pradžia ir Artimuosiuose
dams, kurie duodavo suklas
dar prieš derybų pradžią
Didž. Britanija. Airija ir Rytuose \ia paženklinta
Šia proga Y. Alseika kon totus sąrašus, o nesančių ka
kelia senus reikalavimus, krautuvėse
’ S1?akę
Vietnamo bombarDanija oficialiai paskelbė i- kraujo lasais.
_
kad JAV pasirašytų atmestą j
! davimą, prieš Saugumo kon- ferencijos dalyviams patei rių algas patys susikišdavo stojančios i Europos bendra^ai
Izraelio
užsienio
reisutarties projektą, kuriuo
Per Kalėdas keliose New I ferenciją. prieš kultūrinį kė ir atsivežtų dokumentų Į savo kišenę. Ten tuo būdu ją rinką
" Į
ministras Eban krikškomunistai tiesioginiai nej-'Yorko didžiosiose krautuvė-, bendradarbiavimą ir t.t. ir kopijų rinkini, — „kuriame sulindo apie $300 milionų.
Ta
dabar
9
valstybių
są-j
čion
ių
Naujuių metų proga
sipareigoja atitraukti savo se sprogo padegamosios t.t. Visa tai jis pamatęs su skelbiami VLIKo protoko Tai .JAV piliečių mokesčiai, junga jau veikia 15 metų ir' kalbėjo apie galimas taikos
nes, Kambodijos kariuome
kariuomenės iš Pietų Viet bombos. Žmonių aukų nebu- žinojęs, patyręs, ir tada jam lai ir ins'.rukcijos, šios orga-j
nei
išlaikvti lėšas duoda turi 253 mil. gyventoju. Jos derybas su arabais, apie ga
namo. pripažinti Pietų Viet vo. Praėjusiais metais New i atsivėrusios akys.
nizacijos veikėjų laiškai i •JAV-bės.’
pajamos už gaminius ir pa limą Suezo kanalo atidary
Yorke
tokių
bombų
sprogi-'
namo suverenumo, o reika
kita medžiaga“.
tarnavimus siekia 693 bil. mą. tai Egipto prezidentas
laujama koalicinės vyriau mų krautuvėse buvo apie 20. į Toliau jis giria dabartini
Paskelbta sovietiška doleriu. Tik .JAV sąjungą Sadat — apie galimą ir bū
Policija spėja, "kad tai vie-: Lietuvos gyvenimą, kurio
V. Alseika sako, kad prieš
sybės ir kt.
tiną visuotinį arabų karą Iz
pralenkia.
Pietų Vietnamo preziden nos organizacijos darbas. I "padangė giedra, atmosfera išvykdamas i Europą pain- amnestija
raeliui sunaikinti.
! lengva, žmonių tarpusavio formavęs savo artimuosius
tas Thieu jau dabar pareiš
1 santykiai nuoširdūs“, nors ir draugus, kad noris įvykkė, kad jis nepasirašysiąs Mirė Kanados
Ir Sovietų Sąjunga savo
New Mexico vieno mies Nauji suvaržymai
> esama "kai kurių trūkumų, dyti savo seną pasiryžimą 50 metų sukakties proga pa
jokios sutarties, jeigu ja ne-i
• sunkumų“.
, gyventi Vilniuje...
skelbė amnestiją, bet ja te- to valdžia per šventes, nuo aerodromuose
bus garantuota Pietų'Viet.! liberalu Vadas
galės pasinaudoti tik nuteis.! kuodžio 25 iki sausio 2 d., Į
namo nepriklausomybė iri
tie';i
„ž menkus
menkus nusikalti
nusikalti- Ye,tu' v“enamV, ^rtus, Sėkmingesnei kovai su oIndokinijos pusiausaly tai
tieji už
Gruodžio 28 d. mirė 75 J
Keitėjo tiktai pa->
ka ilgam laikui.
mus. Politiniai kaliniai ir žmones.
metų amžiaus buvęs Kana-į
i
i**--*
i14 vieta,
*4t, ro iniratais
skambinti i nurodyta
’“"““ \ esti numatoma
SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS
toliau
pasiliks
kalėjimuose
dos
liberalų
partijos
vadas
DĖKOJAME
•
‘ •
- i aerodromuose ne tik ati
Prez. Nixonas, kaip žino
pranešti, kad esi girtas ir
ir
darbo
stovyklose.
-Ji
ne

džiai krėsti visus keleivius,
Lester
Pearson.
Jis
1963-68
ma, griežtai reikalauja, kad
nori
grižti
namo.
IR
VISIEMS,
KURIE
MUS
SVEIKINO
KALĖDŲ
IR
taikoma ir žymiems žmobet suvaržyti ir jų palydoThieu būtinai pasirašytų tą metais buvo valdžios prieša
I
gaus
teisių
sąjūdžio
nariam,
Tuo
būdu
norėta
išveng-j
VUs bei atėjusius pasitikti,
ir tokią sutartį, kurią JAV kyje. 1957 metais gavo No
NAUJŲJŲ
METŲ
PROGA
kurių išlaisvinimo prašė įžy ti, kad girti nesėstų prie
Dabar visi turės atsisveisudarvs su Šiaurės Vietna belio taikos premiją. Jis žy
mūs
Sovietų
S-gos
moksli

vairo
ir
sumažėtų
nelaimių
kinti ar pasisveikinti toliau
mu. Priešingu atveju Ameri mų vaidmenį vaidino tarp
Keleivio
Leidėjai,
Redakcija
ir
Administracija
skaičius.
ninkai.
nuo
įėjimo į lėktuvą vietos.
tautinėje
politikoje.
ka nutrauksianti karinę ir

Vytautas Alseika
vėl prašneko

9

68-TIEJI

Atskiro numerio kaina 20 centu

Puslapis antrai

SO.

Ar tulžies laistymas visada
eina i sveikatą?

Nr. 1, 1973 m. sausiu 2 d.

Gi čia atvykusieji meųininkai ar intelektualai, kurie RUOŠĖS BOMBARDUOTI garsiojo čelisto Rostropoviapie tokią išvyką ilgai ir slaptai naktimis svajojo, be ato-.
JAV MIEŠTI K
• čiaus namuose.
dairos viešai mūsų spaudos tulžimi aplaistyti, Lietuvon'
j •
___
. .
.
'
Du
žymūs
JAV
rašytojai
, grjž.a su skaudžia širdgėla, beveik Įsitikinę, kad išeivijoj.
Rytų Vokietijos istorikas' nori Solženicinui padėti. Jie
; Išskyrus juos dešrom su kopūstais vaišinusius vadinamuo
~ ” praneša, ’kad’ , sutiko
-----atiduoti Solženicinui
.Olaf“ Groehler
sius tamsokus ”pažangiuosius“,, tegyvena
tik
sovietinės
tegvvena un
Dasaulinį kara' gautus atlyginimus už leidipropagandos juodžiausiai piešiami piktybmmkai. kūne j ;aciai bu™ pad
•, mą j„ veikalus išversti j ru.

Daug ko mums mūsų tautos istorijoje stokojo: ir lais
vės. ir mokslo šviesos, ir duonos, ir priešu užgrobtoje savo
tėvynėje pastogės. Bet vienas dalykas, kuiio visada turė-1
•
J turime ko didžiausią perteklių,
2 1 1 • yra "
jome
ir dabar dar
žalia ir karti tulžis, kuria laisvai, neapdairiai ir netaupiai
spiaudomės i kairę ir i dešinę, aukštyn i pakilius tautie
čius, žemyn i eilinius visuomenės narius ir tiesiai vienas
kitam i akis.

Kaip visi matome, dabartinėje politinėje situacijoje!
bene intensyviausias tulžimi spiaudymasis vyksta per At-!
lantą su rusų komunistų okupuota Lietuva. Iš ten sąmonin- į
gai paerzinti, mes įsikarščiavę pilame savo tulži atgal ki
birais, net nepadabodami, am kieno galvos ji ten liejasi.
Nors šis senas faktas jau yra nusibodęs ir gvildenti,
bet kai kurie reiškiniai vis dėlto verčia vėl prie jo bent
trumpam sugrįžti.

Sm5T oa

nekencia ne tik prievarta primestos okupacijos, bet ir visųj apgalvotą planą

Amerikos! sų kalbą ir platinti.

Lietuvos žmonių, toje santvarkoje per nelaimę gyvenan- miestams bombarduoti, pa
čių. Tarp kitko, teko matyti Lietuvos menininką dėl tokio siekiant net IndianapolĮ.
O Sovietų S-gos kultūros
mūsų “patriotinio“ traktavimo net graudžiai apsiverkusi.
ministrė Furceva spaudos
Nois karo ' istorikai jau konferencijoj paskelbė, kad
Alės nesiūlome bučiuotis su kiekvienu iš Lietuvos at seniai kalbėjo, kad naciai Solženicinas esąs gerai apvykusiu. Bet vis dėlto kyla klausimas, kieno naudai tų ne tokius planus darė, bet iki I rūpintas ir nereikalingas jo
paprasto atkaklumo tulžininkų darbas eina? Kodėl jie tą šiol vis nebuvo aiškaus Iro kios medžiaginės paramos.
kirsalą specialiai gamina ir taip užsisriobdami maišo, kai dymo. Dabar gi Broehler sa
Bet Solženicinas tą melą
jo šiuo atveju galėtų visai nebūti ir nuoširdūs ryšiai lietu kosi aptikęs nacių archyve
vio su lietuviu išeitų Į naudą ir Lietuvos laisvės reikalui. memorandumą, kure aiškiai iškėlė viešumon, paskelbda
parodąs. kad tokie planai mas per užsienio korespon
dentus laišką, kuriame rašo,
*O jeigu jau iš Įsibėgėjimo visi lietuviai visus Įtariame, buvę rimtai svarstomi ir bu kad jo medžiaginė padėtis
tai visiškai leistina paklausti, ar ir tie tariamai "patrioti- v? nutarta, kad bombonešiai yra baisi.
niai tulžininkai“ nėra kieno nors labai naudingi samdi- turėtų skristi iš okupuotos
niai? Juk nesinori tikėti, kad jie visi tebūtų tik kažkokie Prancūzijos n. išmetę AmeMaža vilties, kad jam bus
siauri fanatikai ir trumparegiai politiniai diletantai.
nVri lei sdam^tik^Azo rašalo leista pasinaudoti JAV ra
šytojų pasiūlyta pagalba.
se kuro pasiimti. Planus toli

Andriu* Valuckas. NEMUNO SŪNŪS, romanas iš

suvalkiečių ūkininkų sukili*
mo 1935 m.. I tomas, 280
pst, kaina $3.00.
Birute Pūkelevičiūtė,

—

Rugsėjo šeštadienis.
! premijuotas romanas,
psl., kaina $5 00.

237

Kazy* Plačenu. PULKIM

romanas iš
kun. Strazdelio gyvenimo.
I tomas 200 j>s.. kaina $2.00
H tomas 160 }>s., kaina $2.00
ANT KELJ U-..

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove

lės, 263 psl.. kaina minkštais
viršeliais $3.00, kietais $3.50
Aitvarai ir giria,

Jurgio

Gliaudos romana? iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina
$4.50.
Juozas
švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas

' skrendantiem bombonešiam
Šitoje tulžinėje kovoje nuostabu tai, kad pastaruoju ;
'š knygnešio kun. M. Sida
' buvo padaręs Vokietijos
metu vėl laistoma tulžis ne i Lietuvos okupantą rusą. visų
ravičiaus
gyvenimo. 233 psl.,
ILuftwaffe inžinierius pulki
Imkit ir skaitykit
mūsų nelaimių kaltininką, ne i jam absoliučiai parsidavu
<aina $2.50.
sĮ tarną ar lietuvių tautos išdaviką, o būtinai i lietuvi kui LENKIŠKAS HIMNAS VOKIŠKOSE PARDUOTUVĖSE ninkas Dietrich Schwenke
Kipro Bielinio
. 1942 metų balandžio 27 d. J
Agonija, romanas, antra
tūrininką, dažniausiu atveju i čia iš Lietuv os atvykstanti .
knygą
Alexanderplatz.
pati
didžioji
Berlyno
aikštė,
yra
ry'
0
gegužės
12
d.
jie
buvę
prilaida,
parašė J. Gliaudą. 406
ar lai ir atsiųstą jauną dainininką, muziką bei kitą meni
' psl., kaina $5.00.
ninką ar mokslininką, kuris nei Lietuvos nepriklausomybę tinėje zonoje. Ji išgrįsta betonu, ir anekdotas sako. kad ; g^anu? G^eri^1"1^1
TERORO IR VERGIJO*
laidojo, nei kurį nors tautieti varė i Sibirą ar suimtajam vokiečiai stebisi, kodėl, girdi, mes negalime Įtaisyti veje- i
Aloyzas b&renas: VlENIIMPERIJA SOVIETU
NKVD rūsyje rakinėjo kaulus. Ir tas lietuvio menininko j lių, kur augtų žolė? Aišku, būtų geriau, būtų gražiau. A- , Buv ę jau nutarta, ir ku-1
"I MEDŽIAI, 117 psl. kaitulžimi laistymas tęsiasi taip ilgai, taip dirbtinai ištęstai,; nekdotiškas atsakymas: miesto valdžia bijo. Jeigu augs riuos miestus bombarduoti,’
.RUSIJA
ua »S 1,50,
tarytum čia būtų kokia patriotinė pareiga būtinai ji gyvą , žolė, tai lenkai atsivarys čia ir savo karves pasiganyti.
• būtent: Brooklyną, Detroi-i
Joje smulkiai aprašytiVytautas Volertas, GY
Įtrinti i žemę.
j
j tą, Hartfordą, RochesterĮ, i
Visi kaltinimai yra tarei vienos galvos sugalvoti.
•
Lenkijos - Rytų Vokietijos santykiuose Įvyko tikra 1 IndianapolĮ, Beaverj. Pa..: bolševikinio teroro sistema VENIMAS YRA DAILUS,
Na, o kuo gi šitas okupuotos Lietuvos kultūrinis tu- tyli
Urt tragedija.
uagcuija. Visi
, 101 sovietiniai kraštai varo propagandą. į CaldwellĮ, N.J.. Bėdiną, Pa..1
vPr(r,, cfnVvklftS kurine 1< romanas iš 1 ietuvių? emigran.
j kad proletarinėms tautoms reikia bičiuliautis. Toks ofi- La Porte. Ind.. Corningą, NJ
.
’
_ *
gyvenimo. 242 psi.. ka?
ristas vra mūsu kaltinamas?
i cialiai skatinamas bičiuliavimasis ir vyksta. Bet Lenkija- * Y., ir Kanadoje VancouverĮ.! kerJėjo fr žuvo mūsų na $2.50
Pirmiausia, jis neatvykstąs čia savo valia, o esąs ko- Rytų Vokietija nuėjo didžiausio viena kitai palankumo Į Kodėl to plano naciai ne- broliai, seserys, giminės ir
D, Nendrė, AIDAS TARP
munistinės valdžios leidžiamas ar siunčiamas.
i kryptimi. Jos pasirašė nuo 1972 m. sausio mėn. galiojantį , Įvykdė, paaiškinimo Groeh-' , '
. j.
, .
DANGORAIŽIŲ. romanas,
' susitarimą, pagal kuri lenkai be pasų ir be vizų gali va- į leris negalėjęs archyvuose rauSal- nygos ajina
365 psl., kaina $5.
Bet nė vienas mūsų giminė ar pažįstamas čia neat- žiuoti Į Rytų Vokietiją ir pirkti joje. ką tik ten ras parduo- 1 surasti, bet jis spėja, kad 75 centai
vyksta is Lietuvos tik savo vieno laisvu ir geru noru, o tik tuvėse ir kas jiems patiks. Tokiomis pat teisėmis i Lenkiją juos galėję sulaikyti tuo mė
Aloyzas Baronas. PAVA
sų tos pat sovietinės valdžios praeities ir daoarties patikl i- į oali važiuoti lytiniai vokiečiai. Kai neapribojama suma, Į tu prasidėjusios^ atkaklios
SARIO LIETUS, 261 psl.,
nimu ir saugumo organų aprobavimu..
kaina
minkštai? viršeliais
kurią nuvažiavęs gali išleisti, tai žmones važiuoja milio- ’ kovos Rusijoje Stalingrado
$2.59, kietais $3.75.
1 nais ir perka, ko tik jie namie negauna, ir parduotuvės, i O’onte kur naciams reikėję
ROMANAI
Taip pat nė vienas turistas iš čia nenuvyksta Į Lietu- matvt, tuštėja taip. kaip Lietuvoje anais vadinamaisiais ’ įtraukti visas orojėgas ir
vą tik savo laisvu pageidavimu, o tik po kreipimosi Į so- katfušu laikais, ir vietiniai gyventojai nebepajėgia suval-: galų gale Pntruk°
Iektu~ , Vvtautas Alantas AMŽI- Vėjas lekia lyguma, mma_
vietų ambasadą Washingtone. po atitinkamo, jo biografi- Į dyti savo pavydo, kuris reiškiasi visokiais anekdotais.
! vamS
°*
: NAS LIETUVIS, Idalis, 412 nas. parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.
jos patikrinimo čia ir Lietuvoje ir su tos pat sovietų vai-į
Jeicm ne šita iiems bėda Psk> kaina minkštais viršedžios leidimu. Vadinasi, tik tas, kuris yra "košernas“.
,
štai kad ir toks būdingas antilenkiškas anekdotas iš istorikag spėia įaciai būt^ liais $4.50, kietais — $5.00.
Dailininko žmona, roma
~
• iRytų Vokietij°sį Amerikos miestus bombai-To paties romano ITdalis,
nas.
parašė Juozas Tininis,
Tad kuo pati įrnesni jie uz anuos. įe uvos aini >
Sako, klausiama, kodėlgi didžiosiose parduotuvėse i davę. Ir Amerika tokio paPsk’
minkštais kaina $5.00.
ninkus. muzikus ir kitu čia atvykstančius 11 atgal išvyks- j kag dy. valandog
lenkų himnas Ogi girdi>; vojaus bijo>, nes, atsime- Į^hais $6.00, kietais
tančius?
! dėl to. kad vokiečiai galėtų tuo metu apsipirkti, kol lenkai. S name. naktimis čia buvo ap- , ’•*
į Namas geroj gatvėj, ro=»
Mėgstama tvirtinti, kad dainininkai ir kiti meniniu-' himn? griežiant, ramiai stori.
|
™ m’Va’nįai?10"10'
Ąlant«, ŠVEN- kus, kaina $4.00.
manas, parašė Jurgis Jankai esą sovietu šnipai. Na. prileiskime, kad jie buvo iš-i
_ , . ..
.
j
įTARAGIS, istorinis romąleisti i užsieni ‘su kokiomis nors leidimo davėjų pastatyto^ytų Vokietijos parduotuvėse yra daugiau prekių,
msams dar nea{._ • nas, I dalis. 405 psl., kaina;
©seosoeocjeocos.
I zzvri L"i i/ac n*
mo geresnės.
froroonno l-^ch
nn
titikIz gerų
frorn puo- iį
e~
negu
Lenkijos,
ir
jos
Gali
pirkti
ne
mis sąlygomis ar elgesio apribojimais. O kodėl tada nėra
jo Į galvą tas faktas, kad.! minkštais viršeliais $5.00.
a1' keptuvių, bet ii mezginių, ii batų, ii elektios Įrengi- sutejkvdami nacius ties Sta_
GANA T O J U N G O
šnipai pas mus atvykstantis kalvis dėdė. kolchozo kiaulių
mų,
ir
fotografijos
aparatų,
filmų.
Kai
per
11
mėnesių,
j
įfogradu
,
jie*
apsaugojo^A?
VAIŠ
"
šėrėją teta, rajono komiteto raštininkas broli: ir daktaras
iki lapkričio pabaigos, Rytų Vokietiją buvo užplūdę devy- merika nuo nacių bombų į
A m
brolio sūnus?
ni milionai lenku ir išleido apie du šimtus milionų markių,
.
4! manas, 234 pri.. kaina $4.o0 Ą J

Pasaulis aplink mus

va

kn;

Ką gi tas menininkas gali čia daugiau sušnipinėti tada nutarta, kad vien anekdotais reikalas jau nebesu- B tikrųj)J jje ne tuo tikg]u gu, BrėkSmė, našta, romanas.!
naciais ir kovėsi. Amerikos' parašė Jurgis Gliaudą, 384 ‘
tuščioje teatro scenoje ar valgydamas po koncerto kala tvarkomas.
DEOYMNO
apsauga
jiems nerūpėjo: jie 1 psl.. kaina $6.00.
kuto koją, negu anie kitų profesijų žmonės? Be to. čia lie
Tuo tarpu Lenkija buvo susilaukusi svečių iš Vokieti tik reikalavo, kad Amerika
tuvių visuomenėje ir apla 'ai nėra jokių vertų šnipinėti!
Pranas Naujokaitis, PA
GURO
jos tik daugiau kaip 6 mil.. ir jie išleido žymiai mažiau — su Anglija jiems padėtų. Ir
paslapčių, nes viskas visit 12^ viešai žinoma.
SISĖJAU
ŽALIĄ
RŪTĄ,
apie 70 mil. markių. Į Lenkiją verta pavažiuoti nusipirkti jos daug 'jiems padėjo. Per
232 psl., kaina $4.00.
Tiesa, būtume užmiršę pati svarbiausią kaltinimą. pigiau savo mašinai kuro, nes jis ten pigesnis (žinoma, Persiją jos nutiesė kelią Į i
jeigu turi mašiną). Gal maisto klausimas Lenkijoje leng Kaspijos jūrą, o iš čia jau
Jurgis Gliaudą, BRĖKŠDainininkai ir muzikai mus kiršina.
viau sprendžiamas. Taigi dėl to draugiškumo nukenčia buvo siunčiama rusams viso- MĖS NAŠTA, 384 psl., kaiBet jeigu lietuviška nepolitinio turinio daina emigra daugiau vokietis vartotojas, o šiek tiek ir Rytų Vokietijos kia karo medžiaga ir mais- na $6.00.
cinius lietuvius tikrai kiršina, tai dar labiau turėtų kiršin- į režimas.
t tas. Ir tik šita pagalba pa- į
ti tų pačių ir dar kitų dainininkų ir muzikų čia daug daž- I
Birutė Kemėžaitė,
1 dėjo nacių galybę prie StaMat,
lenkai
turi
švelnesnį
režimą.
Lenkijos
kultūrinio
{
,
.......
niau ir plačiau grojamos plokštelės, kuriose jie skamba
DIEV! AŠ IŠEINU••M
psl., kaina $4.50.
net žymiai geriau negu scenoje.
gyvemmo laisves negali, sako. ne lygintis su Rytų v okie- rint
. 7 iš
.. kitos pusės, Amerika,
A
I
tijos. kurioje daug kas yra ”verboten“ (uždrausta).
gelbėdama rusų frontą, pati
Pragaro vyresnysis, pre
Taigi, būdami tokie "logiškai skaistūs“ patriotai,
Norėdami tinkamai supažindinti tuos ;š Rytų Vokie apsisaugojo nuo nacių puo
mijuotas romanas, parašė
turėtume išvyti von iš savo namų visus iš Lietuvos atvažia tijos atvažiuojančius svečius su savo krašto gyvenimu, limo.
Vytautas Volertas, 273 psl.,
vusius mūsų aplankyti gimines ir pažįstamus, išmesti iš or lenkai pradėjo leisti vokiečių kalba ”žyc:e Warszawy“
S. M.
kaina $5.00.
ganizacijų veiklos visus lankančius okupuotą Lietuvą, nes laidas. Sako, tą laikraštį vokiečiai perka su malonumu:
jie yra turėję ryšių su sovietinėmis Įstaigomis, sumindžioti straipsniuse daugiau drąsos, užsienio žinios ne tokios nu
Alpis, romanas, autorius
visas iš Lietuvos gaunamas plokšteles ir sudeginti knygas. dailintos, matyti, kad teatrai stato tokius užsieniečių kū KULTŪROS MINISTRĖ Kazys Karpius, 227 psl., kai
MELAVO
na $5.00.
rinius, apie kokius lytinis vokietis nedrįsta net pagalvoti.
Tada jau būtume atlikę savo 'patriotinę“ pareigą iki
Paskutinis — trečiasis — dokuParsivežti to laikraščio niekam nevalia, praėjimo punk
Keleivio skaitytojai žino,,
Rezistencija,
romanas,
paskutinio taško.
tuose žandarai atima, bet kol žmonės apsidairo Lenkijoje, kad net Nobelio premiją ga-uparajė r Spalis, 429 psl., men,uotas Kipro Bielinio atsivęs sovietų rašytojas Solže- • kietais viršeliais, kaina — minimu tomas. Jis liečia mūšy
Bet kokie mūsų tokio nelankstaus 'politinio elgesio* kol apsiperka, tai ir laikrašti spėja suvirškinti.
nicinas Sovietų Sąjungoje;
q0.
padariniai?
nepriklausomybės 1917-1920 m.
Ne, padėtis nenormali, dėl to susisiekė abiejų kraštų

Į Lietuvą nuvykę čionykščiai lietuviai ne tik giminių,
bet, tegul ir su tikslu, net komunistų partijos narių ir
valdžios pareigūnų yra sutinkami mandagiai, vaišingai il
su jiems Įmanomu paslaugumu. Tada tokie turistai, susižavėję gal ir netikru Lietuvos gyvenimo vaizdu, nori ten •
grįžti antrą ir net trečią kaitą.
|

r

ministrai pirmininkai ir susitikę sėdo prie stalo ir sudarė
naują pasivažinėjimų tvarką. Dabai niekas atvažiavęs ne
gali išleisti daugiau kaip 200 mrkių, o jeigu važiuotų il
gesniam
pristatyti
pažymėjimus
. laikui, tai turės
_
_ viešbučių....
Zmonill plūdimas dėl tų suvaržymų, aišku, turės sumažėti,
S. Baltaragi*

yra visaip persekiojamas. Jo1
raštai ten nespausdinami,
Anatolijus Kairys, IŠTIuž užsienyje spausdintus KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. roraštus jis atlyginimo negali manas, kaina $5.00.
į
gauti, net ir Nobelio premi!
jos jam negalima atsiųsti.
Andrius Valuckas, NEJis neturi iš ko gyventi ir MUNO SUNOS, II tomas,
prisilaiko tik savo draugo 428 psl, kaina $4.00.

kovas ir nepriklausomos Lietu-

v

vos gyvenimo pirmuosius melus.

Knyga gaunama Keleivy, Par

.. . .

...

knygy platintojus. Kaina $5.00.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
MIAMI BEACH, FLA.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
t
i miesto „stickerį" 15 dolerių
! dabar mokame 20 dol., o
Oficialus žiemos sezonas kas mokėjo 30 dol, dabar
dar tik peižengė slekstį. bet moka 35 dol. Autobusai ir
šaltis savo aštrius -dantis sunkvežimiai mokės didės-,
pradėjo rodyti viduryje ru- nius mokesčius. atsižtel-(
denio. Pirmas sniegas Chi- giant i jų motoro pajėgumą. ’
cagoje iškrito spalio 13 d.. Ryšium su tuo jau spėjo pa-'
lr taip vis sniegas krito, tir- kelti kainas gazolino stotys

Nauja klubo vadovybė

KAS NIEKO NEVEIKIA,

TO NIEKAS NEPEIKIA.

j DU PUSLAPIAI VIENAM numarinami kalėjimuose ar

LIETUVIAI KITUR

ASMENIUI

griežto režimo darbo
vyklose.

i

sto

X LB Romuvos apylinkės, . ą Bernotas iš Concordo
Oficialiai Sovietu Sąjun
pirmininkas Sai. Antanaitis' atsiuntė mums Leu iston
Dešimtasis lietuvių
Gruodžio 13 d. buvo Liepavydėjo evangelikams to-Į Journal gruotižio 16 d. lai- goje mirties bausme bau
tuvių Piliečių klubo susirin; kio puikaus organizatoriaus,! (lą kurio beveik visas pir. džiama už išdavimą, užmu
evangelikų adventas
oro
kimas. kuriame išrinkta
koks yra mok. Fr. Skėrys: j masjs j,- visas aštuntasis pus- šimą,
• , išprievartavimą,
f
1973 m. valdyba ir direkto-, Vasario
________16.........
.... ,___E- jis jau suruošė 10 evangeliš-, lapiai skirli Petrui Kiškūnui, P *7 ? 1 . "ekonominius
gimnazijos
riai. Išrinkti šie asmenys: ; vangelikų jaunimo ratelis ko apmąstymo ssekmadieniu (iabal. dirbančiam Bate.* nusiKamBftUS — valstybės
•gubai daugiau
daugiau 1 ben,|rovfo fabrike. To ilgo“"'0 v0-':nl:l»' beveik
beveiK dvigul
dvigubai
* gruodžio
mundžin 17
17 d.d. suruošė
suruošė adad- »*
pirm. Viktoras Krausas,
t . cakma/iienio kavute Vasario 16 gimnazijos Ka-{
.
, , ,
.♦epirm. Martynas Ališaus‘
/ ledų eglučių. Šie renginiai straipsnio, paįvairinto net 8
A urnų kraštuose mirties
tepasirodė Gruodžio U d I Sios prekybos įstaigos.
i kas, direktoriai - P. Leo-i Pne-piet Huettenfeldo baz- pareikalauja nemažalėšu>; nuotraukomis (Vilniaus
ka.; baigmebandžiau., nusikainuvvkstul nlieno lteivklas •
‘ '
■ nas, J. Gužauskas, V. Sala-; nycioje pamaldas atlaike het mok Ske,.iui tainėra jo.i tedi-os,Kauno karo muzietęisdavjste špionažu
ir is
o ten- ’vietomis n£' ..................................
1 džiusA- Kaulakis,
A.! kun. J Stanaitis iš Baek- kja kIiūtis _ .jis
ba jas, jaus, šokių šventės nepri- anksto apgalvota zmogzuvamzdžiai užšalę Temneis. I Se|P,am'tlU skaK,us »“?*
Stongvila ir V. Šopenas.
! »anŽu- J bažnyčių susirinko sMeikti. Dekojo llž' ma]onui klausomos Lietuvos metais, d.vstę. jeis;u u būvu paskavamzuziai užšalę, t empeiaį
r
■ ; daugiau tikinčiųjų, negu ei- „akvie,ima į
-I. žinoma
,.ai;„<
žinoma, paties
Kiškūno ir tinta kaltininko garbės ižeiturą 10F žemiau nulio, ve_Hniais sekmadieniais.
, Pakvietimą, „ven.ę.
i
kt.),
autorius
Harold
Lea-J dimo.
Oficialiai skelbiama, kad
Kiti direktoriai — pirm.
juje 14F žemiau nulio.
j Illinois valstijoje jau vienas J. Jankienė ir XV. Zees —j
_
. ‘ Mok. H. Septinius iš Ha-i vitt, dabar tarnaujantis jau
Izraelyje mirties bausme
j milionas žmonių gyvena iš pasilieka ir toliau savo pa-! . Kavutė pradėta 14 vai. nau pasidalino su susirinku-i m*nėtoj bendrovėj.
Gruodžio 12 d. vykstu ' šalpos. Taigi kas vienuolik- reigose. nes buvo išrinkti 2; KlrnnaziJO;5 valgy nloje. rne gjajs stajga jam nušvitusiu!
baudžiami už išdavystę ir
darbą — lietus lyja ir snie . „žydų tautos priešai". Pa
- jau
- vra išlai• i1 metam.
-__ .
’, per. visą saię nusitiesusių —vieno
•—
...
»
,,
.
•; ^
klausimo
s. kaip JAX xkarys
tas žmogus čia
------sunkaus
....
. .. karo
,
gas krenta. Taip tęsiasi iš komas
mokesčių mokėtojų*
'Sta*S
apie oO asme- sprenciimu Būdamas pats pabaigoje buvo ties kobur- skutinį kartą mirkęs baus
tisą dieną. Vakare grįžtame pinigais. Ju skaičius dabar! Buvo pranešta, kiek šiais nų, daugiausia jauiumo. Mo- nebe pirmos jaunystės, jis
pHe, R)es upės. Ten jis mė buvo įvykdyta prieš ke
Chicagos gatvėmis, padengi metais turėta pajamų ir iš- kytojas Fr. Skėrys pakvietė dažnai susitinka su senai< pu mą kartą sutikęs ir Kis- lerius metus žymiam nacių
‘cms gilia smego vandens dar sparčia, auga, nes, Chi- ,aid Klubo ‘fiiknJnė at- • visus sugiedoti tradicinę Ka- žmonėmis. Lankydamas s! kūn«- 0 P«
'ėl budeliui Adolfui Eichmanui.
putra. Nakų salas paspau- cagą plaukia is p,einių skait‘bė vedama tvar--ledų giesmę -Tvli naktis
Luebecke. kšdSs su Bates bendrovėje,
Japonijoje mirties baus
de, ,r visa ta koše pavirto , valstijų juodukai su seimo-Į kingai.
į šventa nlkti!-. Akordeonu Endriukaičiu
mė nepanaikinta, bet apie
kuris turi
ledą. Rašant šiuos žodžius mis. kurie čia automatiškai.
'palydėjo Juta ir Romy Pie- brangų archyvą, susidedan-' .. Lcąutt labai smulkiai ap- mirties sprendimų ivykdygruodžio 17 d pagrindinės gauna didesne pašalpą, ne-i Nutarta kitais metais gra- dailės. Eglute uždegti pa- tį iš senu Prūsu Lietuvos rašo iš Krekenavos apylin- mą neskelbiama,
kilusio P. Kiškūno gyve
gatves susisiekimui
yra begu pietinėse
uz-• ziai
x;Qi pageibti
nflwl.Kt; klubo gei ovei kviesti
i - T- ateitininkų
7 *7 • f pirminin•s
, -j- • • i x oi
7-• ,kadj kės
A
,
IZ,,
ėvi valstijose
J
leidimų ir kt. Skundėsi,
,. — ...
a ••
, ,
dienu ik,
veik normalios tačiau salų- dirbu Šalpos _ programa, ^,mažai pa5idarhavusius
Y
, i neišgalvoja. kam palikti tą nimą! nuo jaunų dienų
Daugumoje Azijos valsty.
tinęs visos tebera apdeng- vykdyti eiliniai mokesčių vadovybės narius
‘ kas P. Dauknys, skaučių at-‘ r>abar ia
,* -c dabar ir objektyviai pavaiz- bių mirties bausme nepanaixtos
----stora
x— ...
—
i
-.
j
.
x
i
i
i
'stove
Aldona
Šaduikytė,
LZ~ duoja paskutinio šimtmečio kinta. Nepanaikinta ji ir Inir nuslidinta ledo mokėtojai ir fabrikai apde
Baigiant susirinkimą, nau- skautM — tinas Lipėius. E- pa"X1s™eh\7S‘' ga7v Lietuvos istoriją.
di jjoje.
pluta. Automobiliais pava- darni vis didesniais mokesžiuoti ar pėsčiam paeiti gat- giais. gj daugelis gudrių jas direktorius P. Leonas vangelikų ratelio atst°ve pasirflpinti moį Sk>s
Pietų Amerikoje mirties
ve ar šaligatviu yra sunkus šelpiamųjų darbo nė neban- kvietė narius į geresnį sugy- Kristina Ramanauskaitė ir
*"
i
MIRTIES BAUSMĖ
bausmė
beveik nevykdoma,
uždavinys. Atsibodo jau ir do ieškoti ar siūlomo imti. i venimą ir vienybę.
mokinių komiteto pirminin-' šventės rengėjas mok. F. ĮVAIRIUOS KRAŠTUOS
išskyrus Kuba.
smegas ar ledas krapštyti nes ir be jo galima neblogai
kas Valentinas Ivanovas.1 Skėrys teisinosi, kad jis dir- 1
prieš važiuojant nuo auto- gy venti...
P. Leonas čia atvyko iš Eglutei sušvitus šimtu žva-'ba, nelaukdamas iš - nieko
mobilių langų. Gi žiema tik
Neseniai JAV aukščiau
i Chicagos, kur vertėsi nekil- kuAJu malda nrieš kavute * Padėkos, o tik lietuviškos ir
nojamojo
turto
pirkimo-park
Vį,kan
’
j
Stanai
,^
‘
krikščioniškos
pareigos
skaprasideda, o toliau dar gali
sias teismas nutarė, kad mir
Projektuojama padidinti
būti šalčiau...
ties bausmė *vra „žiauri ir I
Skaitykite
atlyginimus tarnautojams , ir c,a jau išlaikė reikalingus £o/jo varfu susilįnkįsiam; Jėgų dar pakanka ir senatvė nepaprasta bausmė“ ir tuo
nutarimu faktiškai ją panai-;
šias knygas
egzaminus, dirba vienoje ži- būreliui
Papigintas susisiekimas
i ne Cla Pat
pensijos dar kino. Oficialiai mirties baus-1
Šio miesto aldermanai, ’ somoje bendrovėje ir patarį 12 metu), tad tikisi surengti
pensininkams
Cook apskrities ir Illinois R.auja s^vo tautiečiams, kuMok. Fr. Skėrys pranešė.
.kelet^ advento sekma- mę panaikino 32 valstybės. Į
Daugelyje valstybių ji, nėra ' LIETU v OS ISTORIJĄ,
valstijos įvairūs pareigūnai r’e ,norĮ PR’kti ar parduoti jog šiapdieninė kavutė yra
exangelikams ir Ka- panaikinta, bet netaikoma,! ^Bj’ laida, parašė dr. Van-*
Chicagos CTA (Chicago ir jų įstaigų tarnautojai tiki- nekilnojamąją nuosavybę. jubiliejinė. Evangelikų jau-1ledų eSlu<™ mokiniams.
nors pagal įstatymus už kai;
Daup?rdairė-Smrt<»;en^
Transit
Autority)
pensinin-si gauti 20-30% algų pakė,
......................
nimo ratelis jau dešimtą' Brigita Girskytė padekla- kuriuos didelius nusikalti-1 411 n<?,~ 'b",r !"»veikslu. kekams yra nupiginusi vazine- ]imus Teisėjai ugniagesiai'
Ir
SLA
turi
naują
valdybą
kart3 susirenka evangeliš- mavo „Baltos snaigės tyliai mUs reikėtų bausti mirtimi.
žemėlapiai, tvirtai įrišta.
jimą
miesto susisiekimo ir policija taip pat laukia
kųjų advento apmąstymų, krinta , Sigfrid Preuss —
Kama ..........................
priemonėmis. Ligi šiol uzte.
Weinacht>lied ,
X akarų Europoje mirties
ko parodyti autobuso šofe- pebesmų čekių. Taigi algų
SLA 44 kuopos susirinki Kai kurie šioje krikščionis- vokiškai
Radvila Perkūnas, istoririui Medicare kortelę, bet 11 .amų reguliavimo potvar-' me išrinkta šitokia nauja koje puotoje dalyvauja pir Bruno Dubauskas akordeo- bausmė bėra Prancūzijoje
parašė Balys Sruonuo naujų metų reikės turė- kis, leidžiąs pakelti atlygi- ( vaidvba.
Jadvyga
kartą (pav. pernai iš Lie- nu Pag10.!0 ’Žinau aš skais- jr Ispanijoje. Vakaių Vo- nė
^
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vicepirm.
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atvykę
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pauaiki-pa.
130
psl.,
kaina $4.00.
ti specialią CTA kortelę, ”lr?.us tjk Jki
.
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Mao-ė vičius ir kt.). Pavardėmis ^a Kalėdų vai pai, Pttias no tuoj po karo. Anglija ir
kurios dabar Chicagos pen-, liečia
kečia tik pi amones darbi-. ,, ,
e
valdininkus.
...... Ramanauskas-JKaip a, Vatikanas - 1969 metais,! K-rtetas, 4 dramoj au.
ninkus,
bet
ne
sininkams išduodamos dau
; Aleksynienė, fin. sekr. Ona suminėjo visus vyresniuosius vertingas“. Juta Piedaitė
U>iiau.sKas,
nors Vatikane mirties baus-! 7.“ s
gelyje vietų. Žinoma, ne vi
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i-:
’
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*
kaina
$,>.00.
m ė pi
si pensininkai miesto susii ka, iždo glob. Leonas Sta- evangelikų Kalėdas Lietu- Visi sugiedojo „O džiaugs- vykdyta 1870 m.
siekimo priemonėmis nau
Chicagos Istorija, parašė
j siulis ii Maiė Mišeikienė. ( voje. Jos buvo apgaubtos minga, išganinga ta Kalėdų
CLEVELAND, OHIO
dojasi. ne visi ir tos papi-į
Aleksas
Ambrozė. 664 psl.,
1
Mirties sprendimai daž
! v
. .
.
! šių dienu jaunimui sunkiai skaisti diena“, akordeonu
gintos kainos ieško. Tačiau,
Kuopa turi 50 narių.
j sup,.antama romantika ir palydint sesutėms J. ir R. nai vykdomi komunistinėse gausi n iliustruota. kai
kaip vienas autobuso šoferis
„Geriausias direktorius
ir neseniai nepriklausomy na kietais viršeliais $10,
Miovv,mistika.
I
bažnyčią
būdavo
Piedaitėms.
aiškino, yra geraširdžių pen-1
Miami
t
j
Praeitą vasarą
$s
j Galiausiai mok. Fr. Skė- bę gavusiose Afrikos Vals-{’nI? kš^is
Amerikoje“
sininkų. kurie ligi šiol sayo
Beach vyko SLA 57-sis sei- vykstama rogėmis, dažniau-'
F.vanap|;kn lann;n1n
Ton (kvnni mirtimi
Medicare kortelę paskolindadavo savo draugui ar pa
žįstamam, neturinčiam tei- viesyJV
sės tokia privilegija naudo-1 . ? _ .
,
, . mitetas seimui ruošti. Jam j ir nusiteikus. Linkėjo, kad koto;ams savo grašiu prisitis. Naujos CTA išduoda- inz; Raimundas Kuduk1S energingai vadovavo Jadvy-Į
čiuojama milionai. Daba* ) Elegiški Stepono Kolupaimes. laikydamiesi senos dėjusiems prie šios kavutės rečiau apie mirties bausmių los niekintojai, parašė Ksa?----mos kortelės su fotografija, j Daba’ Clevelando ruošto ta- ga Jankienė.
i krikščioniškos tradicijos, sa. suruošimo .Palinkėjo gero vykdymą skelbiama Sovietų veras Kaunas, 52 psl., kaitikimasi, šį nusižengimą pa_: jybos rezoliucijoje sakoma
kad jis per vienerius metus
Seimo nariams naaerhHl v0 širdyse puoselėtume tai-1 kelio grįžtant i namus, pa- Sąjungo’je, bet niekas tikrai na $1.00.
naikins.
t
n u ♦
- * kos ir ramybės dvasią, kad'laimintu Kalėdų švenčiu ir nežino, kiek ten buvo nuga-1
atlikęs tai, ko per 15 metų surengtas
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davė• $ vienas
•
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vbroliai*nlaimingų
• • *
'
san
v.
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frien
butume
Naujųjų
Metu
nebuvę galima sutvarkyti.
' Iabyta žmonių seniau ir kiek
Lietuvos konstitucinės tei300 pelno, ls jo $150 pasiųs.
'
Nori kelti kainas keleiviam
ir seserys.
J. L.
įvairiais būdais nužudoma sės klausimais, parašė Kosta Jaunimo kongresui ir tiek
Gruodžio 3 d. R. Kudu- pat Tautinių šokių šventei.
dabar. Be to, ten nuteistieji tautinas Račkauskas, 178
Kun. J. Stanaitis pasi-į
Spaudoje pasirodė žinių, kiui pagerbti buvo sureng;
ir nenuteistieji sistemingai psl., kaina $2.
džiaugė, matydamas tokį i IŠĖJO NAUJAS VARPO
kad CTA projektuoja pakel ta graži puota, kurion atsi
šaunų būrį susirinkusių į e-'
ti kainas miesto keleivių su lankė ne tik lietuviai, bet ir
Sandaros 52 kuopos
NUMERIS
i
vangeliškus
apmąstymus.
sisiekimui. Ligi šiol perva miesto aukštieji pareigūnai
susirinkimas
Tačiau dar ne visos kėdės*
žiavimas autobusu be perse- su majoru Per ku priešaky. I
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUN \MAS
užsėstos. Linkėjo, kad visas! Šis 163 puslapių numeris
dimo kainavo 45 centai, su!
i
Kuopos metiniame susi tuščias gimnazijos valgyklos skirtas jaunimo reikalams'
persėdimu 55 centai.o nu-l čia majoras iškėlė R. Ku.
svarstyti. Jame rašo J. Au
„KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU
matoma tas kainas pakelti dūkio nuopelnus ir pavadi- rinkime valdybos pirminin kėdes per ateinančius trejus dėnas, St. Barzdukas, G.
net 15 centų. Tada Chicago- no jį „geriausiu direktorium ke išrinkta Jadvyga Jankie metus užimtų evangelikai ir Breichmanienė, J. Daugėla.
je važinėjimas autobusais Amerikoje.“ Sveikino jį ir nė, vicepirm. Fl. Radžius.
M. Dranga, dr. J. Kazickas, i
gal būtų brangesnis, negu lietuvių organizacijų atsto- prot. sekr. E. Aleknienė, ižd. pažadėjo asmeniškai tuo pa- A Kučys, dr. J. Pajaujis, J.
; sirūpinti. Viešėdamas Ro
bet kur kitur pasaulyje.
vai, nes R. Kudukis yra Marė Mišeikienė.
muvoje. jis prisirinkęs ge- Reizgvtė, R. Sakadolskis,
S.
veiklus ir lietuvių tarpe.
Jį redagavo Stasys Michelsonas*
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Pakelti automobiliams
Kalendoriaus kaina tik $1.50
žadėjo supažindinti
savo|
Kam rūDi mūsu
mflsu ateitis.:
alej(isJ
Meninę programą atliko
....
J
Kam
mokesčiai
; parapiecius. Visiems, ypač mQ
solistė Aldona Stempužienė
jaunimas, tas turėtų
"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciKloir vvru oktetas.
Į moksleiviam, vaziuojantiem
Varpo numerį įsigyti.
: pedija — visokių gi-ažių. įuoniių ir naudingų skaitiniu šalLietuviškos mokyklos
Praeitą vasarą Keleivyje
: Pą? tėvelius atostogų, palin-; Varpo administracijos ad- tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite
minėjome,
Valančiaus kėjo smagių Kalėdų švenčių; resas; t. Briškaitis. 1214 N jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:
• .
v-kad• Chicagos
1
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1 • J rengė
.
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LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

draugai!“ Vykd. komiteto tas 3 metus kalėti sunkaus
durys ir langai buvo uždary- režimo stovykloje, Antanas
ti. Demonstrantai nuėjo i Kačinskas. 24 m., — tokia
miesto sodą. Vienas iš šūkių pat bausme; Virginija-Urbobuvo nenutraukti kasdieni- navičiūtė, 18 m. — 1 metus
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
nių demonstracijų, kol ne- pataisos daibų. Rimas Bau-l
gen. Stasio Raštikio atsimi• paleis suimtųjų. “Pasiža-, žis. 18 m.. darbininkai VyRusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
} nimų III tomas, 616 psl., kai
I darni“, “Laisvės Lietuvai!“} tautas Žmuila, 23 m., Kazys i Agresingojo sovietinio koSovietų vidaus politikoje na $15.00.
Grinkevičių
24 m., ir. munizmo garsios kalbos a- taip pat dar nesą galima
JAUNYSTĖS ATSIMINI
vienu balsu šaukė minia. moksleiviai
Sovietų pogrindis apie
Sovietų pogrindis apie
Jonas
Pra
pole-Į
pj
e
„pasaulinę
taiką
“
visada
laukti
kokio
nors
reikšminMAI, Vlado Požėlos, 335
Mergaitės padėjo gėlių savi
lietuvius
Romą Kalantą
žudybės vietoje. Demonst naitis, 21 m., ir Jonas Maci-j bUVo* tik propagandos ap- gesnio režimo sušvelnėjimo, psl.. kieti viršeliai, kaina —
jauskas. 19 m., gavo nuo saulingi žodžiai, priešingi, Esą, gali būti net priešingai. $4.00.
rantai dainavo liaudies dai pusantrų
iki trijų metų sto Sovietų S-gos veiksmams. į Pavergtųjų tautų laisvės reiMYKOLO
KRUPAVI
New Yorke leidžiamas! Apie ji pogrindyje lei- nas. Iš sodo demonstracija vyklos.
Bet
pastaruoju
laiku
kaikas,
kalavimams
stiprėjant,
dėl
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
dienraštis “Novoje Russkoje) džiama “Einamųjų Įvykių Laisvės alėja nuvyko prie
nori
Įžiūrėti
ženklų,
kūne
ekonominių
sunkumų
masių
psl., kaina $10.00.
Slovo“ perspausdina Sovie- į chronika“ jau rašė anksčiau. enkavedė rūmų. Netoli nuo
Nuo
1972
m.
pavasario
rodytų,
lyg
ir
iš
tikrųjų
sonepasitenkinimui
augant,
MES VALDYSIM PA
tų Sąjungoje pogrindžio lei' Paskutiniajame numeryje ji buvusio soboro (dabar me Lietuvoje pradėjo eiti Ka- vietinis komunizmas siekia komunistinio režimo kumsdžiama “Einamųjų Įvykių dar šitaip papildomai vaiz no galerija) eiseną sulaikė talikų bažnyčios chronika“. taikingo sugyvenimo su Va-! čia gali dar labiau ir kiečiau SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
chronika.“
duoja :
milicijos grandinė. Gana il Pirmoje laidoje smulkiai ap- karų demokratijom. Tai ro-J susigniaužti ligi stalininio mas 248 psl. Kiekvieno tomo
gai milicininkai nepasitrau rašomi kunigų J. Zdebskio, dančios jų prekybos sutartys! teroro baisumo, nes nuolaiTen yra žinių ir apie kali
“Paaiškėjo kai kurios tra kė iš vietos. Milicininkai tai P. Bubnio ir parapijietės K. su JAV ir kitomis valstybė-Į dos ir laisvė neabejotinai kaina $4.00.
WE WILL CONŲUER
namus lietuvius. Štai kelios giškos Romo Kalantos savi mandagiai, tai Įsakomu to Bičiūnaitės teismai. Duoda-j
atominio apsiginklavi-j nulemtų sovietų imperijos THE W0RLD by Liudas
to pogrindinio laikraščio iš žudybės ir po to sekusių Įvy nu siūlė išsiskirstyti. Kaž ma žinių apie kunigų ū'ti-j mo apribojimo susitarimai iri ^ė'ritą galą. O komunistų
kių Kaune smulkmenos. Ka- koks civilis pagriebė iš pir kinčiųjų persekiojimus be^ ju siūloma Europos saugu-! partija ir jos vadai jau vien Dovydėnas, 217 psl., kaina
traukos :
$5.00.
j lanta susidegino miesto so- mųjų eilių mergaitę ir mėgi teismo ar plačiai išdėstomi t aio ir
bendradarbiavimo I savisaugos sumetimais to
GANA TO JUNGO, Kip
”Nuo birželio 26 iki liepos į fje pne Kauno muzikinio te- no ją nuvesti Į ankavedė rū laiškai ir pareiškimai, ku konferencija.. Pagaliau net' jokiu būdų patys nenorės
ro
Bielinio atsiminimai, 492
6 d. Vladimiro kalėjime ba-jatro. prieš miesto vykdomą- mų pusę. bet demonstrantai riuos lietuviai katalikai pa ir palyginamai santūrus re- j Paleisti,
psl.. kaina $5.00.
davo 6 kaliniai: Bukovskij, • jį komitetą, apie 13 valandą. ji atstūmė. Ant soboro laip siuntė valdžiai. Dauguma agavimas i JAV Vietname'
.
....
LIETUVA BUDO, Stepo
Berg. Petrasko, Kulynin ir
ir; *
.
faktų, paskelbtų toj laidoj, vedamą karą lyg ir rodytų’ Gai:ma tvirtinti, kad ka no Kairio atsiminimai. 416
tų vyko trumpi mitingai.
'
Sėdėdamas
sode
ant
suole

P. Dragūnas, protestuodami
'jau buvo “Chronikoj“ (žiūr. tają “taikos meilę“.
pitalistų atšeitai Sovietų Są- psl.. kaina................... $2.00
dėl laikymo jų keturiems lio. Kalanta kažką parašė
I
jungai
po kelelių metų ar ‘ TAU, LIETUVA, Stepo
Milicija pradėjo spausti nr. 21-26). Iki spalio buvo
žmonėms skirtoje kameroj“. bloknote, išplėštus iš jo la demonstrantus, išstumdama išleisti “Katalikų bažnyčios
Bet iš tiesų nesąmonė bū- j dar anksčiau vėl išlįs dabar no Kairio, 480 ^sl., kai
pelius padėjo ant fontano
tu tikėti, kad Sovieti joje slepiami ragai ir nagai, ku- na
juos i šalutines gatves, kie chronikos“ 3 numeriai.“
.................... . $2.00
“Vienoje iš Mordovijos akmens, apsiliejo benzinu, o
vyksta
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nors
ideologinis
j
r
^
e
V
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taikstytis
prie
tų
pa-,
mus.
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autobusai
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tų
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PENKTIEJI
METAI, Kipstovyklų ypatingo režimo likučius plačiai iššlakstė ap- milicijos mašinos, demonst
cn.
mai
mtojų
n-gelbėtojų
ro
Bieiln
,
m
lūžis demokratėjimo linkme,:
put ] iai
V. Alseika jau dirba
bausmę atlieka Petras Pau- link save ir save padegė. rantus pradėjo grūsti i auto
gerklių,
kaip
jau
yra
buvę.
'
kaina ..................... . $2 00
laitis. gimęs 1904 m. Mokė Prie jo puolusių žmonių jau mobilius. Tik dabar prasidė 'grynai kultūrinį darbą“ kad atsisakoma komunisti-i
nio
mesianizmo
ir
senojo'
DIENOJANT, Kipro Bie
si Romoje. Filosofijos dak nuolis prašė ji užmušti.. Ne
jo susidūrimai su milicija,!
tikslo palaidoti Vakarų de-į 101-JI SUTARTIS SU
linio,
464 psi., kaina....$2.00
taras. Vokiečių okupacijos trukus jis krito ant žemės, vyko grumtynės. Prie sobo- j Vienas laikraštis rasė, kad
mokratiją. Kaip aštresnio!
PASKUTINIS POSĖDIS,
SOVIETŲ S-GA
metu Paulaitis dėste lotynų, neišeidamas iŠ ugnies rato. ro sunkiai akmeniu sužeis-" Vytauto Alseikoj grįžimas, žvilgsnio politiniai stebėto-'
Juozo
Audėno atsimininai,
kalbą Jurbarko gimnazijoj, Versija apie Kalantos drau.) tas (kita versija — užmuš į i gimtinę yra nuostolis, bet'
jai
regi,
visas
šis
rusiškojoj
Neseniai JAV ir Sovietų 227 psl., kaina.......... $4.00
kurioj vadovavo mokinių
! “tasai nuostolis bus ne toks komunizmo Vakaru atžvil
tas) milicininkas.
gus,
neleidusius
prie
jo
pri-!
.
..
Sąjungą pasirašė 101-ia su- KONTRŽVALGYBA LIE
pogrindžio veiklai. 1942 m.
! didelis, jeigu jis Vilniuje giu
m-. Budrio al
susvelnejimas yratikjtartį (43 a Nixonui
eiti (Chronika nr. 26). kol •
TUVOJE, jone
vasario 16 d. (Lietuvos ne kas nepasitvirtino, Kalantos: Gegužės 18 d. milicija ir dirbs grynai kultūrini dar
laikinas ir padiktuotas So dentaujant). Tai ambasadų siminimai. 224 psi.. k< ina
priklausomybės diena) jo
ba
“
.
paliktus lapelius skaitė daug saugumiečiai nepajėgė pavietų Sąjungos smunkančios . statybos Maskvoje ir Wa- $2.50.
mokiniai iškėlė Lietuvos vė- kas atėjusių i savižudybės deties Įveikti. Iki nakties tę- Į
ekonominės padėties.
SIAUBINGOS DIENOS,
' shingtone sutartis. Nelengliavą ant vietos gestapo na.
~ sėsi susidūrimai su milicija. į . Kokį “kultūrini“ darbą
n. ■
. ,
'va buvo ir ja pasirašyti. A- 1944-1S50 metų atsimini
mų. Naująjį vardą Geor-i
jis ten pradėjo dirbti, inforPirmiausia, sovietam greJ-Ą ,
i j mai, parašė Juozas Kapa. dėl dabar
, , visiškai
. .., . menko menkieciai
reikalavo,
kad
genburg jauni pogrindiniu-' Chronikai nežinomas. Tik
muoja
Chicagos
“
Vilnis*
šia
,
.
,
,,■
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Gegužės
19
d.
demonst

činskaS; 273 pusi. kaina S3.
,derliaus labai. greitai
......
statybos
meta
nebūtų
trukkai visur pakeisdavo senuo žinoma, kad Kalanta parašė rantai pradėjo rinktis apie gruodžio 22 d.:
pilie- ,
. . ,
- ,
, ■r.
PER GIEDRĄ IR AUD
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.
doma statyboje lankytis, nes
protestą prieš esamą Lietu
ju — Jurbarkas.
ciu skilvio pajuntamas mais.
R
, *,
3
vai.
popiet.
Vyko
susidūri

c- i
i i norima statybos darbus, v- RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
voje tvarką ir tvirtino, kad
“Grįžusiam Lietuvon žur to trukumas. Sakoma,
kad
. •,
/
mai
su
milicija.
Apie
19
vai.
“Į Lietuvą atėjus sovietų geriau mirti, negu gyventi
, - blogo derliaus tR> usijos
••
pac vidaus įrengimus, atlikti minimų (1909-1918) IV to
nalistui Vytautui Alseikai ,tokio
1
■,
,.*•
,
• Žinoma.
r>. _
buvo
pašaukta
kariuomenė
mas. 272 psl., kaina kietais
s
J
savo darbininkais.
kariuomenei 1944 metais. kaip ligi šiol.
anądien
Vilniuje
buvo
su

imperijoje nėra buvę per vi tokią pat teisę turi ir komu viršeliais .................. $3.75.
,
demonstracijai
išvaikyti.
Paulaičio 26 mokiniai Įstojo
rengta spaudos konferenci są paskutinįjį šimtmetį. Dėl
To paties autoriaus tomas
Į Kovai už Lietuvos laisvę
nistai.
Kalantos apdegimai buvo
Demonstrantus
ir
atsitik ja. V. Alseika papasakojo to jau dabar Kremliaus vaVI kietais viršeliais $3.75,
sąjungą. Pats Paulaitis re tokie platūs, kad ligoninėje
Amerikiečiai ne be pa- minkštais $2.50.
žurnalistams apie Vliko bei dai perka didžius javų kietinai
pasitaikiusius
gatvėje
dagavo sąjungos laikrašti jam reikėjo leisti injekcijas
kitu reakciniu Amerikos lie- kius iš JAV ir kt. Tik pirmas grindo statė tokius reikalaViktoras Biržiška, DEL
i kojų padus. Pasakojama, mušė guminėmis lazdomis. tuvių organizacijų veiklą,
“I Laisve“.
sovietų pirkinys jau yra 30 vimus.
Apytikriai buvo suimta apie
į
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
apie savo gyvenimą ir darbą milionų tonų grūdų už 2 bi
kad
Kalanta
kliedėdamas
406
žmonių.
Kalėjimo
ka

Visi
žinojo,
kad
ambasa

nimai
(1920-1922 m.), 312
“1946 m. karo teismas ji
emigracijoje, apie pirmuo lionus dolerių. Tokiem už doje yra įrengti slapti mik- psl., kaina minkštais viršedažnai
kartodavo
:
“
Nieko
meros
buvo
pilnos,
Į
kai
ku

nuteisė kalėti 25 metus. 1956
sius įspūdžius tėvų žemėje pirkimams reikalingi ilges rofonai
pasikalbėjimams liais $2.50. kietais—$3.75.
metais Paulaitis buvo išleis nesakysiu.“ Sakoma, kad rias kišo vvrus ir moteris
prie
jo
lovos
dežuravo
enkartu.
Jiems
buvo
panaudoir
ateities
planus
niu
terminu
kreditai,
o
kreklausytis. Norima, kad nau- ATSIMINIMAI IR MIN*•
*•
.
tas i laisvę (bylą peržiūrė
kavedė
bendradarbiai.
Ka

ditams
gauti
—
nors
taria

tas
ir
garsusis
Devintasis
juose ambasados rūmuose TYS. Kazio Griniaus, I tojus). Sugrįžęs Į Kauną, jis
“Ką jis papasakojo, dar mai draugiškesni santykiai tokių slaptų mikrofonų so- 'mas, 300 psl.. kaina ...... $2.
lanta
mirė
po
kelių
valandų.
fortas
—
muziejus
miesto
dirbo konservų fabrike pečpakrašty, karo metu buvęs nežinome. Laukiame, kad su Vakaru kapitalistais.
vietai neprikaišiotų, nors’ ATSIMINIMAI IR MINkuriu. Atsisakė pasmerkti
tai bus paskelbta spaudoje.;
I
s
Jo
kūną
giminės
parvežė
geštapo
kalėjimas.
šiais
laikais, kada tokie įtai-į TYS, dr. Kazio Griniaus,
lietuvių buržuazinį naciona
Iš anksto galima pasakyti,
Dėl tos ekonominės padė- sai gali būti cigaretės, plo- ■ II tomas. 336 psl. kaina $5.
į
jo
namus
Paperiu
(Gal
Pa

lizmą, nors jam buvo žadė
kad nacionalistams teks pu-' ties blogėjimo sovietams te. no pieštuko ar net mažos sa
LIETUVOS VYČIO PĖD
ta leisti vėl mokytojauti. nerių. Kel. red.) gatvėje' Dauguma suimtųjų ap- sėtinai pačiaudėti.“
; ko ir savo penkmečio planus gos dydžio, nėra lengva šito- SAKAIS, Juozo Strolios įdo(Vilijampolės rajone). Pri-, klausinėjus buvo paleista po!
1957 m. jis vėl buvo suim
! gerokai susiaurinti: vietoje
kelių valandų. Daugelį prieš1
tas, apkaltintas dirbęs griau eiti prie jo kūno, matyti, bu- • paleisdami sumušė. Dalį pa Paaukštino V. Kazakevičių numatytos kasdieninių reik- kių “ausu“ išvengti Bet jei mūs 1940-1945 i-.m. atsiminiJAV ambasadą statytų so-jmai, 176 psl. kaina $2.00.
namąjį darbą Kauno Poli vo galima. Daugelis, dau-į leido po 15 dienų. Paaiškė
I menų gamybos 8.1 G pakeli- vjetų darbininkai, tai tokių j NEPRIKLAUSOMĄ LIEtechnikos institute ir, Sovie giausia jaunimo, atėjo su ve- jo, kad demonstrantus foto
Kultūriniams ryšiams su mo pasitenkinti tik 4.5 <, o aparatų, kurie ten vadinami j TUVĄ ATSTATANT, Ra
tų S-gos Aukščiausios tary- noniu atsisveikinti,
grafavo.. Kai kuriems pa užsienio lietuviais komiteto liui klojoj pramonėj nuo 7.8 sovietinėmis blakėmis, būtiijpoio Skipičio, 440 puslapių,
bos prezidiumo pirm. Voropirmininko pavaduotojas
nusmukti iki 6.3r/( , : icr»»>onc;+a
įsprausta kiekviename U2- kaina .............................. $5.
’Geguže 18 d., gerokai šauktiems vasarą ar rudenį
šilovui sprendimą patvirti
Vytautas
Kazakevičius
pa

tardymui rodė nuotraukas,
Tų pačių aštrėjančių ekoj karaP-v->e ar P^eNEPRIKLAUSO.VIA LIE
nus, pasiųstas atlikti likusią! pnes paskirtą laiką. 16 va- kaip įrodymą, kad jie daly skirtas pirmininku, o iki šio!
TUVA, R. Skipičio atsimi
bausmę. 1958 m. jis vėl pa-1 land3, prie namu susirinko
buvęs pii mininkas genero nominių sunkumų yra pa-’ Čia galima priminti įvykį nimų Ii tomas, 476 psl., kai
vavo
demonstracijoje.
didelis būrvs norinčiu veliolas Vladas Karvelis pakel diktuotas ir sovietų polinkis , Jungtinėse Tautose, kada na $7.00.
trauktas atsakomybėn už! nį palydėti. Mašina su kars
pristabdyti ii- ginklavimosi ten JAV ambasadorius Caryšius (1957 m.) su studen tu. pavažiavusi nuo namų.
Miesto sodas prie muziki tas į garbės pirmininkus.
varžybas, nes vargu jas ga- bott Lodge p įrodė JAVher- t ASTAI — STRAIPSNIAI,
tais. kurie rūpinosi atgai
nio teatro ilgą laiką buvo
VTSIMIMMAL parašė Juo
Iš tikrųjų tam komitetui lima laimėti lenktyniaujant bą — arą, kurį sovietų vyvinti Kovos už Lietuvos lais staiga padidino greitį, laido milicijos saugomas. Atrodo
zas Liūdžius, 246 pusla
vę sąjungą. Sovietinės Lie tuvių procesija toli atsiliko, kad ir šiandien ten šnipai ii- iki šiol vadovavo Vyt. su JAV, visiškai nenuskur-! riausybė padovanojo JAV
piai. kaina
... $3.00.
dinus savo piliečių, kurie iš- ambasadoriui, kaip draugišKazakevičius.
tuvos aukščiausias teismas ir lydėjusieji į kapus atėjo, dežuruoja.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ
badėję gali pradėti ir veiks-j kūmo ženklą. Tada visi nu- (apie Salomėją Nėrį), Pet1958 m. balandžio 12 d. nu kai laidotuvės buvo baigtos.
mais reikšti savo atskirą i stebę pamatė, kad toje doApdovanoti “lietuviai“
baudė 7 studentus nuo 1 me Tuo metu prie Kalantos na
Spalio 5 d. “Sovietskaja
i vanoję buvo įdėtas pasikal- onėlės Orintaites, 234 psl.,
nuomone.
tų iki 10 metų. o Paulaitįi mų susirinko didelis žmonių Litva“ pranešė, kad Lietu
Kaina $3.00.
I
! bėjimams nuklausvti mikro GYVENIMO VINGIAIS,
Garbės raštais apdovano
vos
TSR
aukščiausias
teis

būrys.
Kažkas
metė
šūkį
eiti
dar 25 metus. Ryšium su ko
Bet sovietinio gyvenimo fonas.
ti už aktyvią visuomeninę
Ir. F. Ka'vaitytės-Karve’iedekso pakeitimu bausmė su i susideginimo vietą. Visi mas nagrinėjo 8 asmenų, su ir politinę veiklą Ivanas stebėtojai įspėja nelaukti di-.
^ag afag
j kabojo am_
trumpinta iki 15 metų. 1973 pradėjo skanduoti: “, mies imtų gegužės 18 d. Kaune Lobkovas. Komunistų par dėsnių politinių permainų., basadoje. Bet Lo(lge paaij. nės, 360 psl., kaina . .83.50.
DANGUS DEBESYSE,—
m. balandžio 12 d. Paulaitis! to sodą“. Pakelėje prie de riaušių metu. bylą (P. Jan tijos Vilniaus miesto Leni Jie sako. kart . oi įetų Sąjun- j jn0_ ^a(Į žinojęs, jog amkausko
ir
L.
Marcinkevi

1918-1919 m. išgyvenimai,
galės išeiti i laisvę. Jam bus' monstrantų prisidėjo dau
no įajono komiteto organi ga jeigu n nesistengs Pla-!J,asadoj vra slaptu sovietu parašė Juozą* Švaistas, 325
čiaus
straipsnis:
“
Nubausti
69 m. amžiaus, iš kurių 25 giau. susisiekimas buvo suzacinio skviiaus vedėja Rai lenkti Amerikos ginklavimo- mikrofon-ų t jdg, • ten ku;.
metus bus pialeidęs kale ii-, taikytas, milici įa netrukdė visuomeninės tvarkos pažei ša Zaicevą ir Komunistų si siitjje.vištiek iand>s is- kaj,ojo sovie'.ų padovanotas psl., kaina minkštais virše
muose ir 6 pogrindyje, iš jų demonstrantams. Demonst- dėjai“). Teisiamieji buvo partijos Akmenės rajono saugoti dabartinę pusiausvy- aras.'buve kalbama tik tai. liais $2.'5O. kietais $3.75.
kaltinami Lietuvos TSR
ŽVILGSNIS Į PRAEITI,
4 vokiečiu okupacijos me.. ,
.
komiteto antrasis sekreto ra ir turimą galybę lig, ge- ka, noržt ,.ad sovietaj ži. K- ?vko, 476 ps!., kal
įu«
‘
rantai šūkavo:
Laisves Lie
baudžiamojo statuto 199-3
iešmų laikų. Karine jėga y-į no>u
tuvai 1“ Einančiųjų tarpe bu. straipsniu, kuris atitinka Ru rius Nikolajus Krasilnikoina ......................... . .... $5
ra ir jos ideologijos ramstis. ■
vo kalbama, kad suimti Ka sijos TSR 190-3 str. Du, be vas.
APIE
Šiuo metu JAV ambasa ATSIMINIMAI
Trūksta net degtuku
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lantos draugai, mėginę pa to, buvo kaltinami 255 str.
doje Maskvoje yra Įrengta
"Tiesa“ lapkričio 29 d.| P“°Šti
susid?«?nim°l II d. ir 99 str. I d. (Chuliga Jakubonis kuria Engelsui
specialiai izoliuota būda. ku" lės Liūdžiuvjenėg, 88 psl..
darbiui.
Paruošti
to
pamink

.$1.
skundžiasi, kad per
per visa
paminklą
rioje tegali vykti svarbūs j caina
turto i
visą Vle‘«' Paskl.do ganda,, ma-: nizmas Jr valstybinio turt(
I
lo
projektą
patikėta
lenini

pasitarimai, neįmanomi so-i
NEPRIKLAUSOMYBĖS
spalio mėnesį Į Eišiškių. Jur- tyti. netikri, apie Kalantos sugadinimas). Visi kaltina-'
nės
premijos
laureatui.
Pir

Engelso
mieste.
Saratovo
vietams išerirsti.
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
barko, Kaišiadorių. Lazdi-j tėvo suėmimą. Ties miesto mieji buvo pripažinti kai-;
čiupio
ir
kitų
paminklų
Lie

srityje,
numatyta
pastatyti
jų. Molėtų i)' Pasvalio rajo sodu demonstracija pasuko tais.
Naujos ambasados staty atsiminimu (1918-1940) V
tuvoje kūrėjui skulptoriui
paminklą
Fridrichui
Engel

prie
vykdomojo
komiteto,
nų kįautuves nebuvo atvež
ba prasidės •ik po merų O' tomas, 295 ps!., kietais virG.
Jakuboniui
ir
architektui
sui,
Karolio
Markso
drauVytautas
Kaladė.
25
m.
šolink. kaina $3.75.
ta nė vienos dėžutes degtu buvo girdėti šūkiai: “Paleis
po poros,
V Čekanauskui.
ii'ui
ii
sjeriausiam
bpndmscenos
darbininkas,
nubaus.
kite
suimtuosius!
Tai
mūsų
kų.
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kalendorius
kaina $1.50
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Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje
Lietuvoje 1920-1940 (rašo
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NAUJA AŠTUNTOJI

Geri žodynai

PRADALGĖ

SIENINIO

LIETUVIŲ LITERATŪ
NUPLĖŠIAMO SU PASI
RA SVETUR, 697 psl. Joje
Anglų - lietuvių kalbų žo
rašo A. Vaičiulaitis apie po SKAITYMAIS KALENDO dynas, V. Baravyko, 59u psl.
eziją, K. Keblys apie roma
apie 30,000 žodžių kaina $6.
ną. R.Šilbajoris apie novelę, RIAUS. KAINA $3.50.
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti
I ietuvių-anglų kalbų žo
ką, J. Girnius meta žvilgs
dynas, redagavo Karsavi
nį į visą tą literatūrą apla VYSKUPO P. BUČIO naitė ir Šlapoberskis. apk
mai ir šio kūrybos laikotar ATSIMINIMAI, 1 tomas 27,000 žodžių 511 psl., kai
pio problemas. Č. Gricevi- 320 psl., kaina $3.50, II to ia -- $5.00.
čius paruošė išleistų knygų mas 282 psl., kaina $3.50.

sąrašą. Kaina $10.

Keleivyje jau galima gauguotą Aštuntąją Pradalgę,
ti rašytojo K. Barėno redakurioje yra 23 rašytojų pro
zos. poezijos ir dramos kū
rinių. Kaina minkštais vir
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

;

PATARIAMA ĮSIGYTI
K.

Barėno

'

Lietuviškai angliška* i.c
Atsitiktiniai susitikimai,
Aišvydo pasakos, parašė
Antanas Giedrius, 146 psl.,
Vitu™
1216 psl.. kaina minkštais vir»dr. VI. Bublys, J. Fledžins- (dramos veikalai — Julija, kaina $3.00.
aida. daugiau Kaip 30.00i !
’odžiu 5S6 nsl.. Irviną $< 00 | sėliais $2.50.
kas, J. Glemža, J. Strazdas, Živilė, Pabudimas. Vienas
ii kiti, Žvakidė. Kalėdų: Septintoji pradalgė, liteLietuva graži tėvynė, Va- vaiz^elis, Ataiaxia).
4°' ratūros metraštis, rašo 24
., lės Vaivorytės eilėmis apra-! Psk, kaina $b,00.
į autoriai. 464 psl., kaina kiei j šyta. Jono Tryčio iliustraci- Į
tais viršeliais $5.00, minkš
Dialogas su kraštu, Aki
' jos, brangi dovana vaikams, mirksnių kronikos, antr? tais — $4.50.
43 psl., kaina $4.00.
knyga, parašė Bronys Raila

Antano Škėmos raštų II t.

Milfordo gatvės elegijos,

(Lie-į
Psk> pista. kaina $7.00, dideli susidomėjimą sukėlęs
tuvos vyskupų, kunigų ir ti
poeto Jono Aisčio straipsnių
Atsitiktinio
kareivio
už

kinčiųjų kryžiaus kelias pir
rinkinys. Kaina minkštais
rašai,
Jono
Januškio
atsimimojoje ir antrojoje sovietų
šeliais — $3.75.
okupacijoje), parašė Matas karo laikų Europoje, 127
Draugas
don Caimllo,
Raišupis. 434 psl.. kaina — nimai iš Antrojo pasaulinio
nsl., kaina $2.00.
I idomūs klebono ir vietinės
$10.00.
Dabarties kankiniai

K. i

j komunistų partijos sekreto-

Myko ' riaus pasikalbėjimai. 216
P. Rudinskas. L. Dargis.
šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- j lo Vaitkaus atsiminimų VIII I psl., kaina $3.
liūnas, A. Reventas), 257 į tomas, 203 psl., kaina —
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
j psl., kaina minkštais virše-1 minkštais viršeliais $3.00
Mūsų mažoji sesuo, Anta-’
no
Vaičiulaičio apysaka, 104
liais $9.50. kietais $10.00. ! kietais $3-50STASYS MICHELSONAS
psL kaina minkštais virše
Amerikos Lietuvių Taryba ’ We will conųuer the world liais $2.50, kietais $3.00.
j
I
j (30 metų Lietuvos laisvės by Liudas Dovydėnas, 219
Be namų, premijuota a-i
Kadangi Maikis ir Tėvas po švenčių linksmybių susi- kovoje), parašė Leonardaspsl-, kaina $5.00.
pysaka, parašė Andrius No i
1 Šimutis, 498 psl., kaina $10.;
j
ANTANAS SMETONA rimas, 200 psl., kaina $3.50.;
tiko gerokai pavėlavę, tai jų pasikalbėjimas tegalės būti
i
Gana to jungo, Kipro Bie IR JO VEIKLA. Parašė J
PEILIO AŠMENYS, Jur
! linio atsiminimų III-sis to-: Augustaitis. 154 psl., kai
išspausdintas tiktai kitame Keleivio numeryje.
gis Jankus, 3 veiksmų dra
mas, 492 psl., kaina $5.00. ' na $1.50.
ma, 261 psl., kaina $4.00. j
Jaunystės atsiminimai, pa- i SIAURUOJU TAKELIU
Smilgos, A. Giedriaus 15
rašė Vladas Požėla. 335 psl.. K. B. Kriaučiūno. 178 psl
DVIEJŲ MILIONŲ METŲ ferencija. Ji nutarė kviesti i
kaina $4.00
,i kaina ............................. $2 apsakymų. 204 psl., kaina
minkštais viršeliais $2.50,
banginiu medžioklę sustab-j
v
- t,
SENUMO ŽMOGUS
kietais
— $3.75.
(
dvti 10 metu. Japonija tam Mykolo Krup.y,c..u, «ta.-, D.d,ej, dabart.es klau,,Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
1
minimai, 364 psl., kaina — mai, paraše Antanas Maceigriežtai
pasipiiesino,
o
i0"1 $10.00.
Dar nėra tikrai žinoma,
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
na. 325 psl., kaina $6.00.
Lietuvių pasakos, parašė
vietų
S-ga
taip
pat
atsisakaip seniai žmogus gyVena
įžymaus advokato, Seimo nario, mi’
Herman Sudermann. išver
Melagingas Mikasės laiš* tė V. Volertas, 132 psl., kaišioje žemėje. Iki šiol rasti• kė tam nutarimui paklusti.*
nistro Vlado Požėlos labai
Konferencija nustatė, kiek j
: kas, parašė Jurgis Jašinskas, į na $3.00.
pėdsakai rodė. kad jis čia aįdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
kuri valstybė turi teisę ban- j
■ 69 psl.. kaina $1.50.
pytikrį žmogaus pavidalą
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Išdžiūvusi lanka, 18 nove-,
nešioja jau apie vieną milio ginių sugauti. Sovietų S-gaiTuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
skilta 10,000. Japonijai —j
Vaišvilkas, romanas, pa-; lių. parašė Aloyzas Baronas.
ną metų. Tai sprendžiama iš
gauti Keleivio administracijoje.
9.500. JAV — 166. Bet JAV j
Į
; rase Juozas Kralikauskas 1 224 psl., kaina $4.50.
randamų kaulų liekanų. Bet
ne tik sustabdė banginiui
Į 234 psl., kaina $4.50.
1
j can
štai Kenya (Afrikoj) dabar
medžioklę, bet ir uždraudei
|
Ošiančios
pušys,
Halinos
skelbia, kad Richardo Lea- Įvežti prekes, kurioms ga-i
j Amerikos lietuvių istorija, I Didžiulytės - Mošinskienės
key vadovaujama ekspedi minti naudojami banginiu' MURKLYS, A.
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
Giedriaus : redagavo d r. A. Kučas, 639 17 trumpų vaizdelių - apycija prie Rudolfo ežero su kilmės produktai.
kai- psl., kaina $10.00.
■ apysaka, 130 psl
braižų, 176 psl., kaina $2.50.
rado žmogaus kaukolę ne
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
! na ..........
$1.80
mažiau kaip 2.6 mil. metų
sroeooauaooDO'seecooooaooo
Du broliukai, 3 veiksmų
senumo.
Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4
komedija, .Anatolijus Kai
į knygaš, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA
Leaky mano. kad jos "sa
rys, 78 psl., kaina $2.50.
j
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Ką tik gavcme
vininkas“ turėjęs būti apie
BALTASIS STUMBRAS, į
PROGA
5 pėdų aukščio, bet negalįs
Dienojant, 464 psl.
premijuota apysaka, pa- j
pasakyti, ar to žmogaus oda
Kritusieji už laisvę, II to
rašė Gintarė Ivaškienė. i
Liudo Dovydėno knyga MES VALDYSIM PASAULĮ,
Penktieji metai, 592 psl.
buvusi plaukuota...
. mas, parašė Vladas Ramo
133 psl., kaina $3.60.
! I ir II tomai po $4.00.
Gana to junga, 492 psl.
jus,
195
psl.,
kaina
$5.00.
AIŠVYDO PASAKOS,!
Iki šiol seniausio žmogaus.
Teroro ir vergijos imperija
parašė Antanas Giedrius,
likučiai laikyti Australopi-i
Joje vaizdžiai aprašyti abu bolševikmcčiai Lietuvoje,
Sovietų Rusija, 3C9 psl.
thecus, taip pat rasti Pietų
Aidai ir šešėliai, premi-- 140 psl., kaina $3.00.
kurių metu rusai okupantai naikino viską, kas lietuviška
Afrikoje. Tai dar labiau sul jurtas romanas, parašė Va- ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka ir katalikiška. Susipažinkite, kaip sulaikyti įaudonąjį tva
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
stiprina teigimą, kad pirmų- cys Kavaliūnas. 234 psl.
mažiesiems, teisybė dide ną ateityje. Ypatingai svarbi knyga jaunajai kaitai..
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa»
jų žmonių tėvynė buvusi Af- kaina $5.00.
Ta pati knyga anglų kalba labai tinka kitataučiams koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau_
Jiems. Ados Sutkuvienė,
rika.
'■
iliustracijos,
21
puslapis
ar
lietuviškai
nebekalbantiems tautiečiams.
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
Šamo ežero sekliai, skaikaina
..................
$1.50.
WE
WILL
CONQUER
THE
WORLD
$5.00
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
Yra ir kita teorija, kuri tiniai jaunimui, parašė gabi
vėliau kibo j nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
sako. kad žmogus nėra atsi- jaunojik urėta Nijolė Jan Į TĖVIŠKĖLĘ As REGIU,
ANKSČIAU PASIRODĘ LEIDINIAI (sukrauti sandėly):
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
radęs vienoje kurioje vieto-; kūtė. knyga labai intriguo » eilėraščiai, parašė Pranai
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
‘je ar viename žemyne, bet' janti, 137 psi., kaina $4.00.j Imsrys. 40 psl., kaina $1.$6.00 skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
galėjęs išsivystyti visai skir-i
. ! NARDŽIO PULKAS, apsa Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė
Juozas Audėnas PASKUTONIS POSĖDIS, 1939-1940 m.
tingose srityse.
!. , Kovos ?eI Lietuvos nePr»Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa-kvmėiiai, parašė Balt atsiminimai
klausomybes 1918-1920 m.J
$4.00 ko‘ja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
.......
..
I tomas, parašė Kazys Ali-1 Vaivorytė, 157 psl. kai Stasys Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški įvykiai
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
na $2.00.
į
MAŽĖJA BANGINIAI ■ gauskas. 490 nsl.. kaina $15
poezjioje
$1.50
las ir kt.
Tiesiant kelią Lietuvo- Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS, iliustruotas
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.90.
Nors šiandien ir banginių
Įvykiai ir žmonės, genero. nepriklausomybei, Vaižgan
liuksusinis leidinys
$5.00 •'
medžioklė daug tobulesne lo Stasio Raštikio atsimini- to straipsniai, 40 psi.. Kai Maironis BALADJS, iliustruotas liuksusinis leid.
$6.00 j
negu seniau, bet jų pagau- mų III tomas. 616 psl., kai- na $1.00.
Maironio portretas (dail. Pr. Lapės)
$2.50
nama vis mažiau, nes jų na $15.00.
I Skaidrytė. Balės \ aivo- Sibiran ištremtų lietuvaičių THE LIVING TESTAMENT j
skaičius mažėja. Pav.. di-i
džiųjų mėlynųjų banginių' Amžinas lietuvis, II dalis, ‘ rykštė? 5 scenos vaizdeliai. OF FAITH AND COURAGE, liuksusine maldaknygė |
anglų kalba
$3.50'
buvo 200,000, o dabar bėra parašė A ytautas Alantas, kaina $2.
Paskubėkite įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Do- j
vos 6,000. Tik 10,000 beliko ^14 Psk” kaina minkštais Jonukas keliauja, pasaka,
didžiųjų pilkųjų. Šiandien viršeliais $6.00, kietais $6.50 pagal Kanapnickienę parašė Į vanai pridedamas atitinkamas sveikinimas. Knygos gau I
gaudomi tik mažieji bangi*
.
. . x
Jonas Valaitis, kaina $1.50.. narnos pas vietinius platintojus arba leidykloje, jai pa
Šventaragis, istorinis roi . .. . ~
/TTC
\.
niai ir kašalotai.
. manas, I tomas, parašė VyGedimino sapnas ir Nerin- siunčiant užsakymą su čekiu (L.S. dol.);
Neseniai Stockholme bu- tautas Alantas. 405 psl., kai- ga, eiliuotos pasakos ir leROMUVA
srities
na
minkštais
\
ūseliais
$5.00,
gendos,
paia>e
.jonas
\alaivo gyvybės olitimo
84-20 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. 11421, U.S.A.
tis, kaina $2.25.
Žemės rutuly apsaugos kon- kietais —$6.00,
Milžinų rungtynės.

Knygos
j alinimui

i

KELEIVIO

prenumerata-gera
dovana

1

f

I

i

Ptol&pfe Mta

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS

skirstė į kertes *ir kas ant rankų pradėjo vaikščioti, kasu dantimis kėdes kilnoti.

Vizitininkai

antspaudai*,

Vytaute Didžiojo godos. Le
eilėraš
čiai, dail. Tele; foro Valiaus

iliustruoti, 106 psl., kaina
33.00.
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro

t

informacinio pobūdžio. Klausimus ir it
Pavieniai žodžiai,
sakymus spausdinsime šiame skv riu je.
Mekas, 95 p.-!.. kaina
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio

Geria, valgo. Padomė su geltonūsiu pradėjo bučiuo
tis. Gyvenimas pradėjo grįžti į normalias vėžes. Padilba
>

Dievo

onardo Andriekaus

Advokatė dr. M. šveikauskienė suliko atsa
kyti Į Keleivio skaitytojų klausimus teises

Šukes iššlavė, stalų sutvarkė. Svečiai vėl susėdo.

užtraukė:

Po

Teises patarimai

Pasidarė ne švenčių vaišės, o cirko arena.

IIHMfMI

Augustina* Gricių*

1. 1973 m. sausio - d.

*

skaitytojas.
Klaujimui* prašome

Gėriau dienų, gėriau naktį
Pas Rindelį plikakaktį...

\ A KAR Ė BANGA, lyri, ka,

siusti tiesiose

adreso:

i

Dr. M. Šveikauskas. Attoraev ai Law.
1860 Centre Street

Vadinasi, pas mane.

Jonas
$4.00.

Diažl U

I llklUsKUitė,

127 psl., kaina $2.00.

•

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI Julijos švabaitės e£»
įGašG-i rinkinys. 96 psl.,
kaina $2.00.

W. Ronbury, Mass. 02132

Geltonūsis vizitininkas įsiklausė, pagalvojo, išpūtė
Susirinko per Kalėdas gražus vizitininkų būrelis. In i
teligentiškai sveikinamės švenčių proga, padoriai girkšno-’ akis ir klausia:
tions“. būdamas virš 65 me
Klausimas
jame.
tu amžiaus, ir, be to, turi teiPoilsis ant laiptu. Vytauto
— Palauk, tai ar tu ne šaltkalvis Brėkšnys?
sę "nusiimti“ vadinamųjų Karoso < ilėraščiai. 50 dideLabai prašau man atsaky "standail deduetion”, arba. Ho formato puskapių, kaina
Kai jau visi buvo įkaitę, čvinkt ir įeina dar vienas
ti į man gyvybiniai svarbų ’jei turi daugiau "nuimamų”
— Ne. Aš niekad nesu 'juo buvęs.
vizitininkas. Ūsai — nuo peties iki peties, sprandas —baž 4
klausimų.
išlaidu, "itemized deduenyčios piliorius, akys žvairuoja, blizga. įėjo vizitininkas.
Geltonasis, plačiom akim į mane žiūrėdamas, prarijei iš EILĖRAŠČIU RINKINYS,
Esu pensininkas, našlys tions
° “" Tokiu . atveju,
,
tuoj mane i glėbi, apsuko, pabučiavo, palinkėjo visokių»jo
”
k^n“į
Steponas Strazdas, 159
ir turiu kiek santaupų. Jei į banko negaum daug procengerovių.
• i-i-7 •
• •
- •
•
psl., kaina $2.50.
°
'
1 jo į lėkštę ir pradėjo su visais savo ūsais pne manęs ar- neturėėiau savo trijų šeimų'
uz ^ntaVI>a’ a,ba
. u.-.ė.
iazUoJ 1 daug dividends“ is akcijų
tėti
namų, tur
būt: "AL
negalėčiau
i
&
?
— Brolyti, koks tu suliesėjęs, — pagaliau suriko, ati-,
pragyventi iš tos mažos su- (sto?ks»> “ ,nrtl,"TU: butl -EEKšNO SIDABRAS, M
Va P kus, SG psl., kaina
džiai j mane pažvelgęs. — Gal tau žmona valgyt neduo-;
_ Tai ko tu l ul,Qže mane čia gaisin; dvi valandas, melėį kurių gaunu iš vak Pągnndo rupmte dėl mokės
$1.50.
da? Nagi atrodai siek tiek trumpesnis. Buvai man iki no- jeį į-u ne Brūkšnys? Aš pas šaltkalvį Brėkšnį į svečius atė- džios. Mano „amai beveik1 «*« mokėjimo ar nuėmimo
.
.
•iii* mm mnk’aepm .loi npiroKi
sies, o dabar. žiū. —nė iki pečių...
jau, kur Daukanto gatvėj.
išmokėti, tunu tik kelių nuo mokesčių. Jei nemoki METU VENCIAI. Alf. Tymokesčių, tai nėra nei nuo
'ūkstančių "mortgage“ ant
ruous 1 "i 6 psl. kaina $3.
ko
"nuimti“ išlaidas.
Tada paėmė į nagų mano žmonų: pabučiavo į alkū
— O čia. —sakau, — Vasario gatvė ir Rindelis, va jynę. paėmė už šonų, papurtė.
SIELOS BALSAI. J. Smalsdinasi, aš. Galiu ir pasų parodyti.
, Šiais metais mane ištiko „ Aplamai kalbant, namų
torius, 221 psl. kaina 75 c.
taisymai“ yia dviejų rūšių:
i
nelaimė.
Pratrūko
vamz‘
Išpiltai, išpiltai, poniute. Vyras riečiasi, bet jaut
Geltonūsis vizitininkas pasisuko kelis kartus kambai į mies-1 tokie eiliniai įtaisymai ku- , BALAgfs žil - ,abai
jūs... ačiū Dievui. Greit pro duris nebeįeisit. Na, ka gi:, ryje Sužvangėjo, subraškėjo visokie daiktai. Padomė pa džiai, ir aš kreipiausiagalbos.
V?
>„g> tam, kad
k
j j.
tą. prašydamas pagalbos
o ’ namai nonnctntn eovn vm*
“
sveikinu, linkiu plisti... che-che..
. sigriebė už žando. Belopienė sucypė. Aš. tinkamu laiku Jie
ver
atvyko, tyrinėjo ir galų;'n_amai nenustotų savo
liustructoj knygoj yra sep
?šįšokęs i miegamaj i ii; žiūrėjęs pro rakto skylutę, fiziškai i gale man pasakė, kad "ne- ^
dažymas,
, s’ Pav- namų
.
. .
.
tynios
l.Iliv' Maironio
.'..‘c
,) baladės.
Jdldllro. Tai
1
Apgrumdė vaikus. Vienų pagriebęs, bakstelėjo ūsais nenukentėjau.
pataisymas
ir
,
,
.
,
Į laimė“ atsitiko ne miesto daužto .lango
S. /.
Vv. A
knveu, labai tinkama dev ai žandų, kitų pagriebęs...
Šitokios
išlaidos;
:
,
I nuosavybėje, bet mano; kad panašiai.
1
.
..noras. Kaina............S6.(00
j
vadmpmns
renans
ir
o-nb
.
gali,
jie neturi teisės taisyti "pi vadinamos "repairs”
— O kur trečias? Juk tris turėjai, — klausia.
būti
nuimamos
nuo
gauna-'
SIDABRINĖS KAMANOS.
lies“ mano žemėje, kad tai
esąs.
mano
"trouble
“
(nelai-i
P
a
J
ami
L
t.
y.
nuomų
Ki-Kaži;? BraJūno eilėraščių
Janis Rainis
— Amžindien neturėjau. — ginuosi.
A
ta rusis yra vadinamieji ca-4 nrerriruota^ rinkinys. 94
pital expendiiures“ — ka-i psl.. kaina $2.
— Kaip neturėjai? — išvertė akis vizitininkas.
NULAUŽTOS PUŠYS
Ilgai negalėjau delsti, iri pitalinisremontas. Šitai gru-'
prisiėjo samdyti rangovų į pei priklauso tokie kapita-Į f>L A U N. M ANO LAIVELI,
Čia pasišovė vienas svečias, išgelbėjo.
(contractor) ir plumberi ir liniai remontai, kaip, pavyz- i P»dro Segate ereras«*Tai,
Vėtra nulaužė aukštąsias pušis,
taisyti vamzdžius.- Iš viso džiui. naujo stogo dengimas, į 111 psk. kaina. . . . .52.00
— Laukia trečio, — paaiškino svečias.
Pajūry suleidusias savo šaknis, —
man kainavo netoli 1500 do "shingles“ kuriais namai)
Drąsiai jos žvelgė aplinkui,
lerių. Tikra nelaimė, bet ką apkalami, "storm windows“’ Nemarioji
Lietuva
Vizitininkas nusikvatojo, pliaukštelėjo pirštais..,
Nei slėpės, nei vėtroje linko^
tu žmogus padarysi. Sakau, (žieminiai langai) ir pana-;
. -■ -< , e:;.-; po?mn<>
nuimsiu nuo mokesčių, tai,-šios išlaidos, susijusios su ’ se. su JaT A Uonsa< Tiruobs,
— Kaži...— paabejojo. — Riečiasi, liesėja. Kaži ar
"Nulaužei mus, vėtra pikta, —
bent kiek naudos iš to bus. j remontais, kurie pakelia na- I7f> psl.. kaina $5.90.
besulauks...
Bet mūsų kova su tavim nebaigta,
mų vertę. Jos turi būti "nui-Paskutiniam atodūsy — tolių šaukimas,
Nueinu
pas
savo
draudi

mamos nuo pajamų per ei-,
Šoko su kitais sveikintis, vienam palinkėdamas, ki
mo atstovą, kuris yra namus lę metu tokiu pat būdu. kaip ;
Šakoj kiekvienoj;— keršto troškimas!.?
tam ūsų krūmais paausį pakutendamas.
apdraudęs ir kuris man pil ir pačių namų "deprecia-i
Ir pušys ant jūros bangų
do mokesčių pareiškimus, tion“ (amortizacija).
g
Atsisėdo už stalo. Pokštadarys baisiausias.
Paduodu jam visas sąskaitas i
Iškilo stiebais virš laivų,
Svei y
U
t
ir sakau, nuimk nuo mokės- j Tačiau Tamstos apra'-omui €
Vėl stoja kovon žūtbūtinėn,
Pastatė ant smakro degtinės stiklelį, krestelėjo gal-»
'ių. Pasižiūrėjęs jis man sa-i atveju, man atrodo, kad ga
Vėl stato prieš vėtrą krūtinę.
Juodojo pasaulio sukiliva — stiklelis pašoko, ore apsivertė ir šmukšt supylė jam
ko, kad visų pinigų negalė Įima būtų nuimti visa suTamstos'mas,
parašė Stasys Michelvisa degtinę į burnų. Kad nors lašelis būtų išsipylęs.
siu šiais metais nuimti, rei mų šiais metais,
"Šėlk ir putoki, piktoji jėga, —
127 psl. kaina $2.00.
kia, sako. išdėstyti bent 10 taisymai buvo "katastrofi-j
Vis vien neužstosi mums kelio banga!
metų dalimis. Vis tiek, anot nio“ pobūdžio (emergency)!
Mano bičiulis Kuldaša, tokį triukų pamatęs, net su
Gali mus daužyti, skelti ir laužti —
Tikra teisybė apie Sovietų
jo. nepaisaik tokios nelai ir buvo reikalingi namams
cypė iš džiaugsmo.
■ • Sęiungą
(oarašė J. JanušPasieksime tolį, kur saulė aušta!“
mės. man dar prisieis mo "išgelbėti“, o ne namu ver
p •‘, 1*; f.s-.”’”4 »’ • '
tei pakelti. Mano nuomone, kis), 96 psl., kaina 50 centų.
kesčių mokėti.
(Iš latvių kalbos vertė K. Korsakas)
— Brolyčiai. Aukščiausios rūšies ekvilibristika, —
tie pataisymai bus laikomi’ Kunigų celibatas, parašė
rėkia Kuldaša.
Gal jis nežino, kų kalba? "repairs“. o ne "capital ex
kun. Eo.\, 53 psl., kaina 25
Prašau Tamstos patari penditure“.
O kitas bičiulis Padilba, skeptikas iš prigimties, iš
: centai.
mo.
AR GALIMA VALGYTI
KODĖL KALĖDOS
sivalė nosį ir — be jokio entuziazmo:
Paprašyk Tamsta to žmo- j Ar buvo visuotinis tvanas,
ŽMOGIENĄ?
GRUODŽiO 25 D.?
Namų savininkas ir senas gaus, kuris Tamstai pildo f
64
L kaina 25 centai.
— Jokia čia ekvilibristika. Kiekvienas vikresnis vy
mokesčių foi mas, kad jis
"Keleivio
‘
skaitytojas
Jau rašėme, kad spalio 13
Tai buvo Romoje Įsigalė
ras tai padarys. Sakysim, štai ir aš...
paskambintų į Interna! Re- • Žemaitės raštai karės mejusių popiežių praktiškas d. Andų kalnuose sudužo
venue ir paklaustų jų nuo- j lu> 126 psk> k.;ina 50 centų
Atsakymas
Pasistatė Padilba ant smakro degtinės stiklelį, kres šskaičiavimas. Pirmiausia,! lėktuvas, skridęs iš Argenti.
monės šiuo reikalu. Esu tik- J Juozas Stalinas, 32 pSL,
telėjo galva. Stiklelis apsivertė ore, šmaukšt ant kelių po kadangi gruodžio 25 d. bu nos i Chilę. Jame skrido
ra, kad iie pasisakys Tams-!
T5 centai
Nesuprantu, kodėl Tamsvo paskutinė ir pati "links Montevideo rugby (anglų
niai Belopienei.
tos naudai.
miausia bei nesuvaldomo futbolo) komanda ir kt.. iš a, pensininkas ir turįs tik
kies santaupų tun rūpin-l Jei Tamsta ats _
........ i' Žalgirio mūšis, parašė dr.
gyveni
Belopienės briliantinė žiedo akutė švystelėjo ore. jalaidumo Saturnalijų (Se viso 45 asmenys. Lėktuvui
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
JS
mokesčių
mokėjimu
arba
'
v
j
en
ame
iš
savo
trijų
butu,
i
novės
Romoje
liaudies
švennukrintant
ar
Ikiek
vėliau
pliaukštelėjo delno smūgis. Skeptikas Padilba tyliai, kair
Jukitai Tamsta. žinoma; ?alėA
“
*
ės pasėlių dievo ir žemdir-| žuvo 29. Du iš 16 likusiųjų slaidų atsKaitymu
likimo auka, susmego sofoj.
bvstės globėjo Saturno gar išėjo ieškoti pagalbos, o ki Tamsia tun dvi exemp-j tum ”nuimti-< tik du tr,y,ia i SočiaLzmas ir religija, E.
bei. Kel. red.) diena, dėl to, ti pasiliko vietoje didžiau
! liūs sumokėtos sumos, o ne| Vandervelde. 2 i psl., kaina
Geltonūsis vizitininkas pašoko, suplojo rankomis:
<i it 0 centų.
i visų suma.
negalint
atitraukti
masių
siame
šaltyje
ir
be
maisto.
— Broleliai, tai čia dar nieko. Šit aš jums libristiką
t
I
įuo tų pagoniškų švenčiu ir Kol atėjo pagalba, užtruko
parodysiu, jei patinka.
NETIKI,
KAD
ŽMOGUS
patraukti prie krikščioniš 69 dienas.
'Demokratinio socializmo
kųjų, buvo pasielgta pagal
BUVO MĖNULYJE
* pradai, (S Kairio Įvadas),
Paspiaudė delnus, atsirėmė stalo kamoų, pasikilnoji
;eną išmintį: "Jei negali nu
Dabar paaiškėjo, kad, sa
64 psl.. kaina 50 centų.
ant rankų, žibt padarė saltomortalę ties stalu ir kulnai: veikti, tai prisijunk!“
vo gyvybę gelbėdami, jie
Brazilijoje vieno kaimelio į
nubraukė tik dvi lėkštes, visa kumpį ir ropinę slyvinės
Tavo kelias j socializmą,
valgė jau mirusiųjų mėsų. gyventojai, protestuodami •
o antrame stalo gale kaip spyruoklė atsitrenkė į grindis.
PILNATIS.
H
Leono
Bliumo), 35 psl.,
Iki pusketvirto šimtmečio Tik tokiu būdu jie tegalėjo prieš mokykloje skleidžia-: POEZIJOS
no Kristaus Kalėdos buvo ištverti gyvi ilgiau kaip 2Imas "nesąmones“, atsiėmė: Bernardo Brazdžionio poe-i kaina 2e centai.
J _ juos-zijos
i •• rinktinė,
* 1 A* “ kurioje
1
Padorių kompanijų geltonūsis vizitininkas užkrėti švenčiamos ir sausiol d., ir menesius.
{iš jos vaikus ir žada
šutai-i'
akrobatiškų svaiguliu. Padomė, žmogus lėtas, lyrinės li 3 d., ir kovo 29 d., ir balan
Dabar du teologai Romoj mok-vti ?at)'s namie!,Pi.nti geriausieji visų jo iš- j Soci.’bmo
(M.
teratūros didelis mėgėjas, pavartė akis, pažiūrėjo į stalą- džio 19 ir 20 dienom, ir rug katalikų N. Yorko arkivys-j Tie tėvai sako, kad "šiais' Ie’st’)
grimai Puoš-• ><»- ' 1 !-■• k-una-u et
sėjo 29 d., kol imperatorius kupijos vardu išaiškino, kad j moderniais, šviesiais laikais! ”^0^ S’ ’ “ P> ” k<1!’! Socialdemokratija ir kopasiraitę vizitines rankoves.
Justinas oficialiu dekretu minėtos katastrofos žmo-1 jų mokytoja esanti apsėsta na
u•
Į munizmas (K. Kauskicr), 47
Nė žodžio netardamas. Padomė prie stalo pakartojo, nustatė Kristaus gimimo
gėdrų elgesys esąs pateisi-Į kažkokių dvasių, nes vaikam
Tau, sesute. Prano Lemkaina 25 centai
kų geltonūsis buvo padaręs. Beveik viskas taip pat, tik dienų visoje imperijoje namas, nes "žmogieną vai- pasakoja, kad žmonės, esą. berto gyvenimas, kūryba.
švęsti gruodžio 25 d
lyrikos mėgėjas apvertė visą stalų.
_ gyti leidžiama, kada nebėra; jau šešis kartus nuskrido į prisiminimai, 269 psl.. iliustAtskirai sudėjus, jų kaina
Tai buvo ]padaryta 354 m. kitos priemonės žmogui gy- mėnuli ir ten vaikščiojo, ruota, kaina kietais virše- $5.60 bet vis- s kartu parKol tvarkėme stalų ir rankiojome šukes, svečiai pasi- po Kristaus.
J. Pr.
vam išlikti“.
kaip po savo kiemą“.
J liais $4.00.
duodamos už $2.

j

Poezijos knygos

t
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Vietinės
žinios
i
Savo bendradarbį
JONĄ VALAITI

jo žmonai mirus, giliai užjaučia
'Keleivio“ redakcija

Vasyliūnų koncertai

IMKITE
IR
SKAITYKITE

! įsigykite teisininko P. Šulo
Izidorius ir Vytenis Vasi
parengtą leidinį ’'Kaip su-'
liūnai paruošė naują prograi, mą ir ją atliks vasario 24 d. j
daromi testamentai“. Tai la- j
New Yorke, o vasario 25 d.
bai naudinga informacijų Į
Bostone.
Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys knygelė norintiems sudary-į
Darbininkų draugijos
' praeities ir artimų dienų ak- ti testamentą. Ten yra ir tęstualials klausimais, parašė
susirinkimas
i Bronys Raila, 351 psl., kai- tamentų pavyzdžių. Jos kaiLietuvių Darbininkų d-jos na $5.00.
I na — $3 00.
šių metų pirmasis susirinki-; Amerikos lietuvių politika J
mas bus šį sekmadienį, sau- parašė dr. K. Šidlauskas. į
šio 7 d. 1:30 vai. popiet So. vadas dr P. Grigaičio, kai-’
Bostono Lietuvių Piliečių na $1.50.
DIEVO KAR U.YSTĖS ŽINIOS
d-jos patalpose. Visi nariai
Vincas Krėvė savo laiu
Tema:
kviečiami dalyvauti.
i kuose, parašė Vincas Ma i
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00. j "Dabartiniu laiku perversmu

Rimai ir Nerimai, Vaiž-Į

Kaip Bostono lietuviai

ANTANINAI VALAITIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiu Jos vyrui Jonui, dūk-

Xrai A 1 do nai, sūnums Jurgiui ir Jonui.
Antanas Mačionis

MIELI IR BRANGŪS LIETUVIAI!

t

TESTAMENTAI

RUDENS SAPNAI, Kotry* ti; bet gyvename dienoje, kurio- 1 je istorijos eiga greitai kečiasi, ’
nos Grigaitvtės eilėraščiai.

* įmeless Lithuania — paŠiemet So. Bostono Liebuv7» JAV atstovas
tuvių Piliečių d-jos Naujųjų Lietuvoj Owen J. C. Norem,
metų sutikimas buvo tikrai 299 psl., kaina $4.
,!
nepaprastas. Salė buvo graThe Forest of Anykščiai,;
žiai išpuošta. Prisirinko “pil- -Antano Baranausko lietuvis-

pančiais surišo minias, ir dėl to
vi.'Us religinis mokslas bus lai
komas paniekoje ir priskaitomas prie nedorų žmonių ismislų
ir klastų.“
Visa tai yra "pasaulio pabai

žemiau pridedame laiško pavyzdi, kuris gali būt?
papildomas arba pakeistas pagal rašytojo nuožiūrą ir su nutėlė didžioji salė senųjųl^as tekstas su Nado Rašteir naujųjų ateivių, ypač bu- ni° anglišku vertimu ir Juogebėjimus.
vo daug pastarųjų, buvo ma zo Tininio įvadu, 61 psl., .
kaina $3.00.
tyti daug jaunų veidų.
Laiškus-rašykime ranka.
JAV Lietuvių Bendruomenėj
Bostono Apygardos Valdyba

Laiško

pavyzdys

(Name, Address ant.
Date of Sender)
The Honorable
(Name of Senator)
Senator of the United States
U. S. Senate
Washington. D.C. 20510
Dear Senator,
I wish to express my firm opposition to granting thi
”most favored nation“ treatment to the Union of Soviei
Socialist Republic in the proposed trade agreement bet
ween the United States and the U.S.S.R. unless the So
viets:
>•*
Remove or relax exit restrictions to minorities, ceasc
religious persecutions, grant sovereignty to the captive nations of Lithuania, Latvia and Estonia and
reduce the exorbitant customs duty on consumer gifi
parcels sent to Lithuania.
The trade agreements as they are now proposed
constitute a direct aid to the Soviet regime būt offer ne
relief to oppressed people within the Soviet Union.
Very Truly yours
(Signature of Sender)

įė. -Tai žinok, kad paskutinėse
dienose ateis pavojingų laikų,
nes žmonės bus savymeiiiai. godus, savigvros... be meilės..., la
biau mėgstą gėrius (teatrus,
Vytautas the Great Grand kortavimą, girtuokliavimą ir ki
Duke of Lithuania by dr. Jo* ta). kaip Dievą. turi. tiesa, pa
seph B. Končius, 211 psl., maldumo išvaizdą, bet užginči
ją jo galią“. — 2 Ti m. 3:1-5
KALENDORIUS į psl.. kaina kietais viršeliais j
Tas pats Dievo žodis, kuris
į $3.00. minkštais $2.0v.
pranašauja
apie pasaulio pabai
PARENGIMŲ
gos
suspaudimus,
pateikia taip
Introduction to modero
pat
paguodos
ir
vilties.
Apašta- !
Sausio 14 d. So. Bostono Lithuanian. parašė Damb- ?as Petras sako: ”J5et mes
lau
Lietuvių Piliečių d-jos salė- riūnas, Klimas ir Schmal- kiame sulig jo pažadėjimu nau
je. III a., Klaipėdos atvada-, stieg, 47J psl, didžiausias jo dangaus ir naujos žemės, ku
riose gyvena teisybė". (2 Petro
rimo ir 100 metų VI. Putvio ir moderniausias angliškai 3:16).
Kitoj vietoj tas pats Asukakčių minėjimas.
kalbantiems lietuvių kaJbo? paštalas įušo: "Todėl darykite
• * * .
vadovėlis, kaina $7.
atgailą ir grižkitės, kad jūsų
nuodėmės būtu išdildytos, kad
Vasario 18 d. So. Bostono,
ateitu nuo Viešpaties veido at
Lietuvių Piliečių d-jos III-jo i KĄ LAUMĖS LEME
gaivinimo laikai ir kad jis sius.
aukšto salėje Altos rengia
tu jums apskelbtąjį -Jėzų Kristų.
mas Lietuvos nepriklauso-< Tai rašytojos Petronėlės Dabar jį turi priimti dangus iki
dalyku atnaujinimui, apie
mybės atstatymo paskelbi-!Orintaitės parašyti atsimini visu
ką yra kalbėjęs Dievas nuo am
mai apie žymiąją poetę Sa žių savo šventųjų pranašų bur
no sukakties minėjimas.
♦ 4
lomėją Nėrį, tiek daug kal na". A p. Darb. 3:19-21.
Apaštalas Povilas, rašydamas
Kovo 4 d. So. Bostono bų sukėlusią ir šiame žemy apie
busimąjį Kristaus karalia
Lietuvių Piliečių d-jos II ir ne, 2L4 pusi., kaina 23.
vimą, pasakė: "Jis turi kara
II aukštų salėse Baltijos ir
liauti, iki padės visus savo ne
Žalgirio tuntų Kaziuko mu- •e******************************** prietelius po savo kojomis. Pas
kučiausioj] neprietelė bus sunai
je.
kinta mirtis'4. (1 Kor. 15:25,
* » *
26). To karaliavimo tikslas ir
RADUO PROGRAMA
Kovo 11 d. So. Bostono Seniausia Lietuvių Radijo pasekmės yra puikiai aprašytos
Šv. Jono Apreikštojo plunksna:
Lietuvių Piliečių d-jos III a.
Tograma Naujoj Anglijoj "Dievas nušluostys nuo jų akiu
salėje Minkų radijo rengia š stoties WLYN, 1360 ki- kiekvieną ašarą: mirties dau
ma talentų popietė ir ”Miss ociklų ir iš stoties FM, giau nebebus, nei dejavimo, nei
skausmo, nei šauksmo d augiau
Lithuania of N.E.“ balius.
101.7 mc.» veikia sekmadie* nebebus, nes, kas buvo pirma,
* *
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die išnyko. Tuomet sėdintis soste
Balandžio 29 d. 2 vai. po
tarė: štai aš darau visa nauja.
pietų North Junior High ną. Perduodama: Vėliausių Jis man tarė: Rašyk, nes tie žo
yra ištikimiausi ir tikri.“
School salėje Brocktone Šv. >asaulinių žinių santrauka džiai
—
Apreiškimo
21: 1,5.
** komentarai, muzika, dai-

ži, bet vandens temperatūra! Kazimiero parapijos choro
tesiekė 36 laipsnių. ”L“ St. 75 metų jubi'iejinis koncer
maudėsi jūroje
maudyklėse maudėsi net 25. tas - banketas.
* * *
Bostone yra klubas, kurio Seniausias iš jų buvo 86 m.
Gegužės 5 d. So. Bostono
nariai Naujųjų metų dieną amž. Tai Caruso iš Weyeina maudytis vandenvne. mouth. Kai kurie jų vande- Lietuvių Piliečių d-jos III a
nors ta diena būtų ir šalčiau-i nyje išbuvo po 15-20 minu- salėje Pabaltiečių draugijos
šia. šiemet diena buvo gra- čių.
vakaras.
Ir čia Naujųjų metų dieną

1
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TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICH OIL COMPANY
130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170
Tel. 472-2086

Apšildymų įrengimai ir aptarnavimas

Virintuvai - Aliejaus degikliai - Vandens šildytuvai

•vn
». 11

Automatinis aliejaus pristatymas

Ištisinis apšildymas pagal grindis—mūsų specialybė
25 metus aptarnauja
Dorchesterį, South Bostoną, Pietų pajūrį

Lietuvos paštininkų atsimi-, "Kokios sąlygos ir aplinkybės
nirnai"- redagavo Antanas ‘ bus naudojamos kaipo ViešpaGintneris, 538 psl., kaina - Į
«5 no
mes dar tikrai negalime pasaky

Į Tautinės S-gos namus
JAV 93-čiojo Kongreso pirmoje sesijoje SENATE
• •ii
__ da
i
todėl galime darvti protinga iš-i
susirinko
apie 80, o į So. premijuota knyga, 80 pei, Vad», kud tie dafykai gali įvykti ■
prasidės Įvairių sutarčių su Sovietų Sąjunga ratifikavimas.
kaina *59 0(1
• visai netolimoje ateityje.“
:
Viena iš svarstomų sutarčių bus ”East-West_Trade“ sutar Bostono Lietuvių Pik d-jos
"Pranašystės,
i
kurias
buvo
AUKSINIAI RAGELIAI,
tis, kuri dabartinėje formoje užtikrina privilegijuotą ir net 280. Tautinės S-gos N.
mūsų dėmesis ir ku
metų pobūvyje buvo ir me- lyrika, Pranas Naujokaitis, atkreiptas
rios
buvo
vii
šai skelbiamos nuo
sąlygomis nesaistomą ekonominę paramą Sovietų Sąjun
ninė programa, kurią atliko ^4 psl., kaina $2.00.
šitos "Keršto Dienos“ prasidėji
mo. jau prkdedu Įvykti ir, kaip
gai, i
I: JtJLj. JL_ solistas Benediktas Povilabuvo
parodyta pirmesniuose
zičius su komp. Julium GaiTINKA DOVANOTI
skyriuose,
kiekvienas gyvas
JAV Žydų Bendruomenė prieš kurį laiką išsikovojo dėlių. So. Bostono Lietuvių
žmogus gali pastebėti, kaip tam
iš daugumos senatorių parėmimo senate recoliucijos vad. Piliečių d-jos sutikime me
sūs suspudimų ir perversmų de
LITHUA- besiui artinasi kaskart arčiau;
”Jaekson Amendment“, kad JAV neduotų Sovietų Sąjun ninės programos nebuvo.! EWAKENING
B
kad visuomenė yra pana
Ps. *• kaina $3.00. atrodo,
gai privilegijų paskoloms, iki nebus atšaukti emigracijos Naujiesiems metams ižen- JJIA,
ši i degtukų dėžutę, kuri greit
suvaržymai žydams. Tad lietuviai ir kiti pabaltiečiai turi giant i Bostono padangė, or- Knygą parašė Jokūbas J. gali užsidegti, kaip parako ma
sukrusti-ir prašyti JAV senatorius, kad jie paskolų teiki kestra's sugrojo JAV ir' Lie,. Stu^’ Jl ,tlnka skaitantiem gazinas. kuris liet kjidu gali bū
ti susprogdintas, — kaip ka
mą sovietams sąlygotų ne vien tik emigracijos suvaržymu, tuvos himnus- Tada d-jos! an?.llskal » normUem susi- riuomenė gatavai pasirengusi
bet taip pat ir persekiojimų Sovietų Sąjungoje sustabdy sekretorius valdybos vardu Paz.lnt! Įu Lietuvos praeitii Esamojo laiko surėdymo vi
..
mu, apsisprendimo teisės pavergtoms tautoms suteikimu pasveikino susirinkusius. O miJ5
kas vėliau dėjosi, tai visi ži\*el.
dvidešimtajame sai nebus galima pataisyti (1)
muitų siuntiniams Į pavergtą Lietuvą sumažinimu.ir kt
dėl to, kad jo amžius pasibaigė
no, nes visur tas pat vyksta:
I.UJ®’^ai a?e ?e^ra5c?5a”‘ ir dėl to, kad jis netinka nauja
šampano taurių kilnojimas,
'3 (įsi., kaina $o.00. jai gadynei: (2) dėl to. kad
Mieli ir brangūs lietuviai, iki 1973 m. sausio 15 die laimės linkėjimai, rankų pa-į .
LITHUAM- mokslumas ir žinojimas padau
nos parašykite savo abiem JAV senatoriams — Edward spaudiniai, laukti ir nelauk- *N ,RECIPES. para«e Juze gėjo; (3) dėl to. kad žmones pa
tyrė, kad kunigija savo klaido
W. Brooke ir Edward M. Kennedy laiškus.
ti bučkiai ir kt.
Dauzvard.ene kaina $2.50. mis apakino ir gąsdinimu lyg
Užverskite senatorius laiškais, kovokite už savo tau
tiečių laisvę ir neužmirškite, kad Lietuvoje už laisvę ko
vojama iki susideginimo!

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

priežastys4’

ganlo. 55 psl. kaina $2.00.
sutiko 1973 metus
Lemtingos dienos, Jono
(Tęsinys 3)
Dauguma Bostono lietu- Jaskausko apysaka, kaina
ŽIU 1973 metus sutiko savo1 $2.50.
’ Atsakinėdamas į savo klausitarnuose kartu su savo seiNužemintųjų generacija,, kariuonienė susidėsJ is visokiu
ma ar artimesnių bičiulių egzilio pasaulėjautos eski-Įtautų ir. tinkamam laikui atė
jūnu. Didesniu mastu Nau-!ZaL parašė Vytautas Kavo-i jus, ji sukils prieš savo \uldoiujų metu sutikima visada l»«. 77 psl., kaina $2.
, vus ir apvers jų valdžias 546 sa-Į
Neruošia Tautine S-įa ir So.' Nuo krivulę. iki rukena,
M•
lostono Lietuvių Piliečių
Jraugiia Tos tradicijom jos
nepamiršo ir laukdamos
1973 metų. * '

*
t
i<
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*os ir Magdutės pasaka.

Kas domitės Tiesa, mes prisiųsim veltui spaudos. Kreipki
Biznio reikalais kreiptis ) tės šiuo adresu:

laltic Florists gėlių ir dova*
nų krautuvę, 502 E. Broad-'
way, So. Bostone. Telefo. Į
tas AN 8-0489. Ten gauna* j
mas ir Keleivia.

Lithuanian Bible Students,

212 E. 3rd Sireet,
Spring Vallev, III. 61362.

(Skelbimas)

Dažau ir Taisau
imamus ii lauko lr viduje.
Lipdau popierius ir taisau
vuxą> M pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 liroadway
So. Boston. Mass. 02127
Tek AN 8-1 "61

:> AV AlTRAšT I S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apfr pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako
apie visus mūsų visuomeninius bei kuliūrir.iu- klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamišksr. mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradai Idu bei idė ja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir Girna už
nepriklausomą Uetuva.
Metinė prenumerata JAV-se

S8.00

Adresas:
7722 George Street. I^SalIe-Montreal. 690. (Juebec. GAN ADA

SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė lik ra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis (ii gali gauti įvairių klasių reikaUngiausias
apdraudes nuo $100.00 iki $10.OOC.0C.
SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraudą — En.
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdrauda: už $1,000.00 apdraudos tik $3.09 mokes
čio metame.
ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų
klubų Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akeidenta15s apdraudos mokestis $2.00 f metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
• kuopų veikėjus, ir žie plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
pamigsite:

Llthoantan Alliance of America
807 Weat 30th Street, Nck York. N.Y. 10001
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jųjų ateivių yra 3 ir 2 atvykę dinti naujieji ateiviai arba
prieš Antrąjį pasaulinį karą. J jau čia gimę.
Tai visai suprantamas
Kontrolės komisijoje yra reiškinys. Vėliau atvažiavu
2 naujieji ateiviai ir vienas sieji ir čia gimusieji yra jau
atvykęs po Pirmojo pasauli nesni. todėl ju tarpe atsiran
da vis daugiau veiklesnių,
nio karo..
i
sumanesnių, pajėgesnių.
Kandidatų buvo 32. Iš jų
Ir čia laikas viską keičia
Taigi,
palyginę
paskuti

j vien naujųjų ateivių buvo
Naujajai valdybai reikia
Galvoje turime didžiausią 15. Iš jų išrinkti 6, taigi be niojo dešimtmečio duome- linkėti sėkmės plečiant ir to
, nis, matome, kad ir šios
Bostono lietuvių organiza- ( veik pusė.
bulinant draugijos veiklą.
ciją — So. Bostono Lietu-i (1963 m. iš 33 kandidatų ! draugijos vadovybėje svar-J
Žemaitis
vių Piliečių d-ją. kuri Įsteig naujųjų ateivių tebuvo 8) blausią vaidmenį ima vai
ta dar praeitame amžiuje ir,
I£
turi per 1.000 narių.
Pirmininko,
vicepirminin

i
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
Jos steigėjai jau mirė, o ko ir fin. sekretoriaus parei
daug kitų senesnių laikų vei gas jau keleri metai eina se
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
kėjų paseno ir nebegali ak nosios kartos Ar jau čia gi
tyviai reikštis draugijos musiųjų atstovai, bet vice ❖
veikloje. Juos pradėjo pa pirmininkas šiemet vos beatkeisti jaunesnieji, atvažiavę silaikė naujajai atstovei.
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO
*
iš Lietuvos prieš Antrąjį ka
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Sekretorius yra pusnaujas
rą ar gimę JAV-se ir paga
— VOKIŠKAS ALUS
liau naujausieji paskutinių ateivis.
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
jų laikų ateiviai, vadinamie
Iždininko
vietą
iš
čia
gi

— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
ji dipukai.
musio paveržė naujasis atei
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
Štai prieš 10 metų (1963) ' vis Algis Alakaitis.
i
draugijos vadovybėje iš 16
šeštadieniais ir sekmadieniais
asmenų tebuvo tik du nau
.Maršalkos pareigas lai
NUO 12:00 VAU. IKI 3:00 VAL.
jieji ateiviai (V. Stelmokas mėjo čia gimęs prieš naują
LIETUVIŠKI PIETŪS
ir S. Jakutis, abu kontrolės jį ateivi.
komisijos nai iai) ir po Pir
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir. kt.)
Direktorių taryboje nau
mojo pasaulinio karo atva
Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!
žiavusi Ona Ivaškienė, di
❖
rektorė.
Paragink savo pažįstamus
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ
Jau visai kitokį vaizdą su išsirašyti Keleivį. Jo kaina
daro 1973 metų vadovybė. metams $7.00.

Vietines žinios

Gana

l‘

nereikalingai eikvoti kurni alyvą
Savybės:
Produktingumas
Grožis
Ekonomija

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Namams šildyti
geriausias pirkinys

Rytdienos įrengimas

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

Senas parvirsta ir negirtas

COSMOS PARCELS

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o
žmogaus — be ydos.

PRESS CORP.

Flood Sųuare
Hardicare Co.

144 Milbury St.

WORCESTER, MASS.

Peter Maksvytis
Carpenter 4k Builder

Savininkam N. J. ALEKNA
62» EAST «KOADWA<
SOUTH BOSTON, MASS.
IfcLEFONAS AN 8-4J4M
Banjamin Mocre Dažai
Popie ros Sienoms
Stiklai Langama
Visokie reikmenys namam
Reikmenys piumbenama
daiktai

Tek SVV 8 2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVorces-

terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal

49 Church Street
K. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, jfyvenamy namu ir
biznio pastatų, pagal
reika
lavimą. Saukite visados ild 9 va
landų vakaro.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
321 Country Club Rd.
Newton teatre. Mass. 92159
Tek 332-2645

f

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

Ci* galima gauti įvairiau
Ipe oi n is
sių importuotų ir
vietinės .
OPTOMETRISTAS
gamybos medžiagų ir kitų , Valandos:
niH’ 9 vai rvto iki 5 vai. vak
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
3 Trečiadieniais nepriimama i
labai žemomis kainomis.
447 BROADVVAY
«
South Boston, Mass
Vedėja B. Svikliene

!

E. Rodd

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETRIS7I
Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—u ždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

k
CITGO
CLIMATIC

Paskutine modernaus alyva šildymo naujiena

FORTŪNA
FUEL
Co.
HEAT,NG0ILS
Alvva šildvmo specialistai
470 Adams Street, Quincy, Mass.

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisais 21 vai. per dieną
Skambinti — Boston: 4361204, So. Shore: 773-4949

E. KARDELIENĖS DAINŲ
.
PLOKŠTELĖ

ATLAS

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

š*******************************************************************************************************

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

PARCELS CO.

COSMOS PARCELS

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde*
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0G.
Paštu nesiunčiame.

Lietuvių Radijo
Valanda

TEL. AN 8-2124

:: Dr. Amelia

jungti rūsy su vamzdžiais..
10 metu garantija.

Laisves Varpas

Telefonas: 698-8675

-x s cies****-*
Telefonas: AN 8-2805

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai u
tvarkingai,

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą,
termostatą, kontrolę ir darbą su

EXPRESS CORP.
AND
TRAVEL INFORMATION

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
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 už
sakytas prekes1.

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

IS BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti
rublių
certifikatus,
automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068
>#</<♦♦♦#♦<«*******♦**•*««'*****************•************•********••*.
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South Boston Savings Bank

The Apothecary

Trans-Atiantic Travel Service I?
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ĮSTAIGA

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar j bet kurj kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo.
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai.
po pietų,

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonaa AN 8-6C20
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir sekas,

740 Gallivan Boulevard. Dorchester, Mass. 02122

joessooooisioisoosocooecososocosccosooscosccos^soeeooisoi!

Skambinkite 825-9090

TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų
bilietai (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

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

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo y vai. rvto iki 12 vai. dienos.

n*
•a

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127
I

.T:

□
Q
□
□

Krosnies'aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo "sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

Globė ParcelįServiceJnc.

už nemažesnius kaip $1.000 dviejų
metu įspėjimo indėlius moka
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda
6.27' - pelno)

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo
giminėms tik per

i

už visus kitus indėlius moka

5t

Trans-Atlantic T radingCo
š

. *.

7®

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)
Darbo valandos:

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas

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

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

268-4662;

8—12

393 West Broadvvay

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

t-A.

9— 5

šeštadieniais

Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Skambinkite

Kasdien

virš $271,000.000

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

j*
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