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Devynios mėnulio dienos

Gnayln tuk« čralkejmu

žemėje ir mėnulyje

m nkarieSns
Jb siūlo draugišku*

ii
per televiziją nuo išskridimo
ii Čepe Kennedy bazė* ligi sugrįžimo atgal į
Ii .

Nors Žemėje, kaip ligi Aldrinui, pastatys mėnuly
ginčijanti*; dėl priešraketišiol, tęsis karai, riaušės, ba atitinkamus aparatus moks
nių raketų gamybos, žings kmtMlės
das. politiniai ginčai ir dide liniams tyrimams. Jie mė
nis po žingsnio traukiantis
Vakarų diplomatiniai ko
lei daliai žmonijos giltinė nuly išbus iš viso 22 valan
iš Vietnamo ir vis už dides respondentai praneša, kad
rodys kelią j išsvajotą lai das, bet jo paviršium vaikš
nes nuolaidas maldaujant JAV jau sutinkančios tartis
mę. bet ateinančias kelias čios daug trumpiau ir nur
taikos, praeitą savaitę So su Sovietų Sąjunga dėl ato
dienas vistiek visų akys bus savo erdvėlaivio atsitolins
vietų S-gos Aukščiausioj Ta minių raketų apribojimo ar
ir nuo didžiausių rūpesčių tik apie 100 pėdų.
ryboj prabilo ir sovietų už aplamai atominio ginklavi
nukreiptos į mėnulį. Ir tai
Kitos dienos 2:42 vai. ry
sienių reikalų min. Gromyko mosi sumažinimo, nereika
suprantama, nes liepos 16 d. to astronautai grįš į savo
iki šiol dar negirdėto taikin laudamos jokios inspekcijos
9:32 vai. ryto JAV astro "žiogą“, ten pavalgys, pail
gumo balsu. Jo kalba, ke tokio susitarimo vykdymui
nautai Neil A. Armstrong, sės ir tada pakils susitikti
lianti
įvairias taikos ir "žmo
Michael Collins ir Edwin A. su pagrindiniu erdvėlaiviu, čia matome tuos tris JAV utroaaotus, kurie lie mm 18 d. pradeda totoriuj lygį j mėnulį. U kairia niško sugyvenimo“ viltis ir patikrinti.
Seniau tokios nusiginkla
Aldrin iš Cape Kennedy ba kuris, vadovaujamas Col- j dešinę — vyriausias Apollo 11 pilotas Neil A. Armstrong, astronautai Michael Collins ir Edvia siūlanti aktualių politinių
zės pakyla į naują erą žmo linso, skris 70 mylių aukšty E. AMria, jr. ColHas skraidys aplink mėnulį pagrindiniu erdvėlaiviu, o Anustroag ir Aldrin na- problemų sprendimus dery vimo derybos nutrūko, nes
nijos istorijoje. Taigi pa nuo mėnulio. Kai Armsrong tipą ant utonuHo paviriiaus specialiu tam re&alui pagamintu maiasniu erdvėlaiviu, kurine poš bomis, tarytum dar labiau sovietai nenorėjo įsileisti
žvelkime į šią kelionę mė- ir Aldrin su juo susijungs ir kai grji j didįjį "laivą“ ir juo visi trys j žemę. Ta ją kelionė bes transliuojama per tdevisiją. ragina JAV-bes nusiramin pas save tarptautinės kont
rolės. Sakoma, kad dabar
nulin žingsnis po žingsnio, į jį perlips, prasidės kelionė
ti, nusileisti, nusiginkluoti tokių kontrolierių pareigas
kokia ji turėtų būti ir, tikė atgal į Žemę. Liepos 22 d.
ir tikėti, kad tada amžini galį atlikti aplink žemę or
kime, kokia ji ir bus.
12:57 vai. ryto, iššovę rake
taikos lūkesčiai tikrai įsikū bitoj skrendantieji specia
Sovietai seka JAV Prez. Tkieu siūlo
Maždaug 11 minučių po tą, jie pasuks "namo“. Bet
nys.
lūs satelitai, kurių foto. apa
Gromyko kalba apie ge ratai gali suskaičiuoti ir
Satum-5 raketos iššovimo jeigu būtų labai pavargę, Apollo 11 skridimą partizanam rinkimus \
resnį sugyventiną su JAV, pslelo tarimas raketas bei
minėti trys astronautai jskria tai dar gali 12 valandų skris
laivyno
nebojant ideologinių skir nutiatyti jų dfcrdj Ir rūšį.
į žemės orbitą, iš kurios pa ti aplink mėnulį ir tada, lei
tas
Thieu,
amerikiečių
stu

flotilija
šiuo
metu
plaukia
dę
raketai
ilgiau
veikti,
pa

tumų, nes Sov. S-ga ir JAV
suks 240,609 mylių kelionėn
miamas,
pasiūlė
komunis

esančios dvi didžiosios g
į mėnulį. Po pirmosios die suks į Žemę didesniu grei neva vizito į Kubą. Bet jie
tams
dalyvauti
laisvuose
ir
čiu
ir
ketvirtadienį,
liepos
dabar
sukinėjas
apie
30
my

lybės, kurios galinčios ga Sovietai ir kinai
nos pietų jie pateks į mėnu
tarptautinės
komisijos
prirantuoti pasauliui taiką Jis
lio trauką ir keliaus 5.700 24 d. 12:51 vai. popiet mūsų lių nuo Floridos ir Cape
žiūrimuose
rinkimuose
ir
laiku
nutūps
Pacifike
neto

Kennedy
bazės,
iš
kurios
iš

teigiamai vertinąs ir Nixo- nesusikalba
mylių per valandą greičiu
no užuominą apie reikalą
tolyn. Priartėjus prie mėnu li Johnston salos prie Hawa- šaunamas Apollo 11 į mėnu taip patikrinti savo pajėgu
Padažnėjus Sovietų S-gos
mą
ir
gyventojų
nuomonę
jų,
kur
juos
paims
laivas.
lį.
Jie
šį
įvykį
specialiai
ste

Sov. S-gos ir JAV vadams ir Kinijos pasieny susidūri
lio, atitinkamos ndcetos pa
bei apsisprendimą jų atžvilsuks jų erdvėlaivi į orbitą
susitikti.
Visa ši kelionė suplanuo bi ir lūkuriuoja.
mams, sovietai buvo pasiūlę
,
giu.
Bet,
kaip
ir
galima
buvo
aplink mėnulį.
Gromyko savo kalboj per kinams pasitarimuos tuos
ta ir vykdoma minučių ir seŠio JAV astronautų žygio > tikėtis, komunistų partizaša kolektyvinio saugumo i- ginčus išspręsti. Tokie pasi
Ketvirtosios dienos vidur- kundžių tikslumu, numaty- pradžios pažiūrėti į bazę bu
nai
šį
pasiūlymą
atmetė,
nes,
dėją Europai ir Azijai. Jb tarimai jau buvo prasidėję,
dienį nuo pagrindinio erd tos galimos kliūtys ir būdai vo oficialiai
ir
matyt,
rinkimuose
nesitiki
atsargiai
mini ir ketinių di bet po kelių dienų jie nutrū
joms
nugalėti,
bet,
specia

vėlaivio "Columbia“ (kuris
sovietų ambasadorius Dob- laimėti.
džiųjų valstybių pasitarimo ko, nes kiniečiai ėmė kelti
ir toliau skries mėnulio or listų nuomone, vistiek astro įyninas. bet jis dalyvauti at
nautus
visą
laiką
lydės
mir
galimybę
dėl Berlyno, kuris teritorinių reikalavimą o
bitoje), atsiskirs jo prieka
Dr. Roger Egeberg, KaHforaije*
sisakė. Vadinasi, amerikie
vakariečiams visada sudaro sovietai apie jokius sienų
ba "Eagel“ (lyg keturkojis ties pavojus, nes tai kelionė čių žygį sovietams patogiau Zydų-arabų kautynės uaiveroiteto
didžiausią
problemą, ypač pakeitimus nenori nė girdė
į
nežinią,
nors
ir
labai
gerai
"žiogas“) su astronautais
stebėti iš krūmų.
tos
dekanu
sovietams šią nuospaudą už ti. Po Maskvos pastangų tie
Armstrong ir Aldrin ir apie jai būtų pasiruošta.
pavojingai sustiprėjo aistni sveikatos ir
Grįžę
astronautai,
jų
erd

mynus. O toks pasitarimas susitikimai vėl atnaujinti,
2 vai. popiet nusileis iki 50,
Pastaruoju laiku ypač pa kabam, Medicinos Draagijai to- iškeltų ir Vokietijos sujun tik abejojama dėl jų teigia
000 pėdų nuo mėnulio pavir vėlaivis ir mėnulio medžia Sovietai irgi paleido
dažnėjo
ir sustiprėjo kari stirnas to kandidatę Maniškį gimo klausimą Jis mini ir mų rezultatų.
gos
pavyzdžiai
bus
izoliuo

šiaus. Dėl techniškų reikala
niai veiksmai Izraelio ir E- dr. J. Kmroles.
atominio ginklavimosi apri
vimų jų "žiogas“ toliau lei- ti nuo aplinkos. Astronautai erdvėlaivį mėnulis
gipto
pasienyje.
Egiptiečiai
bus
tiriami
apie
tris
savai

bojimo reikalą ir nurodo į
sią "žemyn galva'Ur tik 10,
mi
vis labiau žmonijai gresian
000 pėdų nuo mėnulio atsi- tes, ar kelionė nepaveikė jų Į praeitą sekmadienį so- apšaudo Izraelio pozicijas
_______
»jBL,
tį susinaikinimo pavojų.
snq eStnzpfttUirfh.'tlsųiąAS vietai irgi paleido į mėnulį prie Suezo sovietų gamybos
r<ieB'8tatmeftiti1f fflėikdįA
Vokietijai,
Ja-t AMronab&i<sirtbW$ų nagrinėjaąąaiTJUpkslfetSkų. savo erdvėlaivį Luna 15. Jis raketomis, kurios padaro
:Bet‘taip1 glostydamas pa
šiurpusius politinius reika
Šiandien letieka tik lin skrenda be žmogaus, ir ma nuostolių, čia taip pat vyks
'latvelį galės valdyti beveik
lus ir masindamas vakarie
kaip helikopterį, renkantis kėti geriausios sėkmės trims noma, kad iš žemės vairuo ta oro kautynės ir paskirų
dalinių
įsiveržimai
iš
vienos
čius,
jis nevengia priminti,
nutūpimo vietą. Bet nutūpi didvyriam, įminantiem pir jamas, galėsiąs automatiškai
kad į Varšuvos pakto vals
mas mėnuly vistiek yra su mą žmogaus pėdą į mėnulį. pasisemti mėnulio pavir ir kitos pusės. Jungt. Tautų
gen.
sekretorius
U
Thant
tybių
šeimą sovietai nieka ir aplamai pasidalyti imta
šiaus medžiagos ir grįžti at
sijęs su pačiais didžiausiais
tokio noro
būkštauja, kad gali atsinau
da neleisią niekam kištis.
gal.
pavojais, kaip tai tvirtina
jinti plačios apimties žydųDiplomatinių korespon
Apollo 10 vadas T. Staford, Milionas žmonių
Kadangi tas rusų erdvė
arabų
karas,
laikinai
pritil

dentų
nuomone, visa tai tė
nes dėl mėnulio traukos ga
laivis paleistas tik trys die
dytas.
ra tik noras užsitikrinti di
lima nuklysti į šalį. į uolėtą išlydi astronautus
nos prieš amerikiečių Apol
desnį saugumą Sovietų Są
bei dantuotą paviršių ir su
lo 11 skridimą, tai nėra abe
Sakoma,
kad
astronautų
jungos vakarų sienų, galimo
dužti.
jonės, kad sovietai tuo nori Mokslininkai matė
į
mėnulį
išlydėti
Cape
Ken

konflikto su Kinija atveju.
100 pėdų nuo mėnulio ast
ne tiek pademonstruoti sa
nedy
apylinkėje
susirinko
Bet vakariečiai ant to taikos
ronautai skris tik 3.5 mylių
vo technikos pažangą, kiek mėnulyje ožkas—
apie
milionas
žmonių.
Jau
kabliuko jau kimba ir sku
greičiu, kol nutūpė. Bet nu
sumažinti savo gyventojam
nesą
vietų
nei
kur
apsistoti,
ba sau kurtis taikingo pa
šiandien žmogui keliau
tūpę dar 10 valandų jmišlipe
amerikiečių skridimo įspūdį.
saulio
miražus. Deja, reikia
Bsevo "žiogo‘'^»«feikč®į ąųnku gauti išsinuomoti ir
jant į mėnulį, primenami Ir
> panMti pAilftbuiKtlik-4 fuąjejgkimo priemones. Čia
linksmesni praeities astro Pero valstybės prezidentas Jas palaukti, ką tie Gromyko
Po to
plaukė automobinomų apsirikimai, kai jie VsĮpsro Alvaradę pareiškė^ 4^d žodžiai ims reikšti realybėj.
-.'.lUl
i. r liais, traukiniais ir lėktuvais. rTtgįįdyS dirbtinę
i.
tada stebėjo mėnulį.
NMMM6MI
je
kraite
bns
nusavintas
visą
18. Išlydėtojų1 r
Žymus astronomas John
odą
tarpe
yra
ir
buvęs
preziden

Herschel
pareiškė, kad jis didžiąją žemvaldžią žemės ūkto,
Penktosios dienos 9 vai.
FBI agentai New Menko
Stanforto u-to medicinos pro teleskopą mėnuly matęs ją dvarai, ir žemė todalinta jos
popiet pirmasis išlips į mė tas Johnsonas. daug senato
dešiniųjų slapto* kanulį Armstrongas, o Aldri- rių ir kitų aukštų pareigūnų. tyrimų grupė pranešė, kad ožkų, mažą zebrą ir į bež refkaiaajaatfems žmenėsm. Tar
Visi džiaugiasi, tik šen. mokslininkams pavyko iš džiones panašių žmogiukų. pe tą stambiąją Peni dvarinin
nas jį fotografuos ir visa tai
vadą Boltvar do
Etiopijos karalius Haile Setoa17 amžiaus astronomas ką yra ir New Yorko gabenta ir jo padėjėjų W.
televizijos siųstuvu trans Gross iš Iowa kritikavo sa atitinkamų organizmo ląste
sto, kanai save vadina karaHų
liuos mums i Žemę. Arm vo kolegas, kad šie. pametę lių stiklinėje dirbtinai išau Paul Neal sakėsi regėjęs)
karaliumi lr Judėion liūtą, Mostrongas pririnks atitinkamą darbą, bėgo žiūrėti skridi ginti žmogaus odą kurią ga ten ką panašaus į dramb
sako, kad jin ai
ato dienomis atvyksta vizito |
maišą mėnulio medžiagos mo, prie kurio pasisekimo lima prigydyti ligoniui. Oda lį visa tai dabar yra tik pa
Waohingtonę.
Tikriausiai
"tik k«
pavyzdžių, įsmeigs JAV vė-| jie jau niekuo negalį ten pri- laboratorijoj užauga per 6 sakų verti dalykai, nes mė
nuly tokios gyvybės nėra.
savaites.
liavą, o paskui, išlipus ir aidėti.

keltos,
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UETUV1Ų KONGRESAS

ROMANAI

Amerikos Lietuvių Kon
Jurgis Gliaudą, LIEPS
greso
programoj bus įžvelg
Šiomis dienomis išgyvename dar niekad žmonijos is
ta į dabartinę lietuvių tautos NOS IR APMAUDO ĄSO
torijoje nebuvusį įvykį. Daug didesnį, negu Egipto pira
padėtį krašte ir išeivijoje ČIAI, premijuota^ romanas,
midžių pastatymas^'Amerikos atradimas ir gal net atomo
panagrinėta Lietuvos kfcvU 394 jwkt kAMCHiOO,
suskaldymai kas lodės dar vis įmanoma. O šį kartų mūsų
Alė Rūta, VIENIŠI PAnimo darbo sėkmės is ne
žemiškasis žmogus, gerai įsibėgėjęs, galima sakyti, pakilo'
SAUUĄį,ro.
sėkmės ir išdiskutuota pro
net į patį "dangų“. Nėra abejonės, kad barzdoti ateities i
grama ateities veiklai, šie kaina
metraštininkai, peržvelgdami visų žmonijos nueitų kelių,>
klausimai bus nagrinėjami . D. Nendrė, AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ, romanas,
nuo 1969 m. liepos 20 d. pradės savo knygų naujų skyrių, *
kelių prelegentų.
Organizacijų
atstovai,
o
365 psl., kaina $5.
kuris bus užvardintas: Ir nužengė žemiškasis žmogus į
Vytautas Volertos, SĄ
taip pat ir visi, kas tik domi
nim^. O mes esame tų dienų liudininkai. Tokia pasitai
MOKSLAS,
premijuotas ro
si Lietuvos laisvinimo dar
kiusi proga gimti ir daš nenumirti, kokios niekas prieš
bu bei kongreso programa, manas, 279 psl., kaina $3.50.
mus neturėjo. Juk ”mes“ savo kojom palietėme mėnulį!
Aloyzas Baronas, PAVA
kviečiami kongrese dalyvau
Ir vis dėlto dabar kažko lyg ir truputį gaila. Gaila
ti. Organizacijos prašomos SARIO LIETUS, 261 pst,
anų senųjų gerų laikų. Gaila tos jaudinančios romantikos.
paskirtų atstovų pavardes, kaina minkštais viršeliais
Tos paslapties. To pro debesų tinklų neriančio balto mė
vardus ir adresus pranešti $2.59, kietais $3.75.
nulio veido, į kurį kreipė savo ašarotas akis nelaimingai
Alto biurui, adresu: Lithu Alė Rūta, ŽEMES ŠAUKS
įsimylėjusieji, ieškodami kančios palengvėjimo. Apie kurį
anian American Council, MAS, 305 psl., kaina $4.00.
šimtmečiais dainavo poetai ir per jį savo posmais įsiamži- '
Vincas Kanonas: MIG
Ine.. 6818 So. Westem Avė.,
LOTAS RYTAS. 166dw1..
no literatūroje. Į kurį žiūrėdami baltų žiemos naktį širdį į
Rygoje 1961 m. mirė žy- Chicago, UI. 60636.
•
♦
•
Kaina $2.50. Gaunama Ke
veriančiu ilgesiu staugė viengungiai šunes irkūdikio balsu
• mus kalbininkas latvis prof.
K. S. Karpius, daug nuo leivio administracijoje.
Į Bndzetinas, mūsų prof. Būverkdamos jo akivaizdoje ankstyv ų pavasarį iki pasiūti-,
Jeronimas lanatouis. LO-ŠPAUDĄ BEVARTANT apdairumo leido 1967 m. h' battiBdko^sri^^fc^Jifi^ 19^8 pelnų turįs clevelandiškis
mo mylinėjosi katės...
‘ 5
veikėjas, spaudos darbinin Ž1A1, 301 psl.. kaina $3.O0ilViskas žuvo. Nuo liepos 20 d. 4:19 vak po pietų Že- (
Andrsus Valuckas. NE
mės laiku tas romantiškasis mėnulis mums teous uk muChicagietis lietuvis pre-' degė t^aatemutaL Iš tos
IHšmiu kaT kas, buvęs pirmasis Alto
mės laiku tas romantiškasis mėnulis mums tebus tik milsekretorius. Alto pirminin MUNO SŪNŪS, romanas iš
žiniškas padangėje skraidantis Puntukas, ir daugiau nie- latas Marcinkus pakeltas tragedijos NASA pasimokė,
mokslodarba. navasuvalkiečių ūkininkų sukili
kui E. Bartkui rašo:
ko. Mes jau tekalbėsime, kad Ūda į jį iš erdvėlaivio vadovaujančiu tvarkytoju neg Apollo g, 9 ir 10 gkrivalodu slranas
"Padarykite šį kongresą mo 1935 m., I tomas, 280
”Eagel“ išlipo amerikiečiai astronautai Neil A. Armstrong \ abkano finansų Kokio d^ dimai jau sklandžiai pavy-. ir formas“, kuris lietuvių sukaktuviniu — šįmet suei- psl.. kaina $3.00.
irEdvin E. Aldrin, kad, prisirinkę apie 100 svarų akmenų, ®m«o tmtj jm tvarko^ New ko.
< fcalba
w57 m Vilniuje, na 20 metų nuo naujosios
Andrius Valuckas. NE
pakilo į Michael Collins vairuojamų erdvėlaivį Apollo
I
,
"THa
I pavadintas "Baltų kalbų; ateivijos atvykimo ir pradė- MUNO SŪNŪS, n tomas,
11 — ”Columbia“ ir visi vėl sugrįžo žemėn. Žinoma, jeigu v
f_ •kurioj
1966 metais Minnesotos panai ir formos“. Amerikie-| jimo naujo gyvenimo šiame j 428 psl *_kaina $4.00.
Sally Salminen, KATRYviskas baigsis taip, kaip suplanuota,, ir laimingai.
autorius spėlioja, kad popie>PiPf-^Sįchmalstj.ePas ir; krašte. 1949 metais pradėjo
archyvų ir studijų centrų, prof. A. Salys ruošia spau- atvažiuoti naujieji lietuviai NA. romanas, laimėjęs ŠveBet, deja, visa tai nėra taip paprasta ir, kaip gali žiaus turtas siekia daugiau
—Arėkia-u; dai
^-* anglų kalba
-----x_.— ku- iš tremties ir jsiliejo Į seno- dijos literatūros premijų,
pavadintų tImmigrant
vertimų,
atrodyti, kasdieniška. Mes tik esame perarti to mūsų gal- nei dviejų bilionų dolerių,
į 291 psl.. kaina $5.00.
,............ir perreiksmingo
....
. ,. Gal
~ . nesugebame
, . * jo
- esama ir
-j
andypatingai
Immigrantstambų
Studies
kain Slavicišeisiąs
Review
žur- sios išeivijos gyvenimą."
vai perdidelio
įvykio.
o gal, ,kartais
de- ves
Center
į- ««
mlaTpraneša,
vardu
Amerikos Lietuvių Kon-| Petr. Tarulis, VILNIAUS
aprėpti šių begalinės erdvės mastu matuojamų genialaus amties bilionų. Dtdmop to| naž,
pro.
of
gresas įvyks Darbo dienos RŪBAS, 495 psl., kaina
dalis yra suaew
sudėta 1į iu*Ita- fe8Orjus Granovskis, pado- the Baltic Languages“.
žmogaus pastangų u- ateities perspektyvų. Tad štai nors turto,aau»yn»
savaitgalyje Detroite.
1 minkštais viršeliais $3.15.
keletas tų žygį liečiančių konkrečių davinių ir minčių, kukorporacijų Šerus,
* • * •
kietais viršeliais $3.75,
vanojęs tam centrui savo 50
metų telktų įvairios ukraiNelson A. Rockefeller,' Jurgis Gliaudė, DELFINO
rias neseniai pareiškė patsai NASA viršininkas Thomas
nistikos
archyvų.
Netrukus
New
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maloniai sutiko būti septin- manas, 234 pst. kaina $2.50
Amerikiečiai astronautai mėnulyje nutūps po aštuo- ruošti Amerika nuo 1965 m. savo archyvų iš Argentinos
prisiuntė dr. Onaclds. Ukrai
tojo Amerikos Lietuvių
Albinas
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iš viso erdvės tyrimams ir ja trys žmonės, kurių du
nariu.
į mi juotas romanas, 224 pat.
Draugas liepos 9 d. rašo:
Nuo 1958 metų erdvės tyrimai kainavo 37 bilionus dabartinei kelionei apie 85 ukrainiečių kilmės. Univer
Be anksčiau paskelbtų kaina $2.50.
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ko-'
Almenas. UPE f
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specialioje sios rusies veikloje dalyvavo apie 420,000 mingai jį sugrąžinti žemėn
Universitete jau telkia- pavyzdžiu parodė, kaip reiAle Rūta. KELIAS |
žmonidaugumoje įvairiausių specialistų.
šiomis dienomis išėjo dvi mas ir lietuvių išeivijos ar- kia puoselėti lietuvių kalbų,
ALTAS VLIKUI
KAIRĘ, premijuotas romaVi_a tai ne tik pakėlė žemiškąjį žmogaus kūnų ligi knygos f’Mission to the chyvas, bet ne tokiu plačiu Jis draugiškai susitarė su
Amerikos Lietuvių Tary-’ nas iš JAV senosios karine
mėnuL ?, bet dar daugiau jo dvasių, jo mintį, jo techniki- Moon“ ir ”Apollo on the mastu kaip ukrainiečių. A- Paramos (Parama— didelė ba Vyriausiam Lietuvos Iš-'lietuvių gyvenimo, 248 p«L,
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iš lietuvių emigranPagal dr. Thomą O. Paine’ų, pirmiausia — didžiulė klausimų, kų žmogus mėnu- sudaro dr. J. šaulio archy- ten dirba vasaros metu, kad
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_ g_
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Vytautas Volertaa, UPE
liasdešimt žmonių ir daryti nuostabiausius ir žemės gy- Paktai pasmerkia civilinę prelato Juro archyvų Putna- gitarinio moka pabaudų, ir
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tinėms mokykloms. Jaunivės būsią galima numatyti klimato atmainas, išaiškinti,tvarko skraidymus ir dėl ne- ? L ' ii-ii
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no žodžių, pasiklausia vy kongas paskelbęs protestų
„ galėsiąs nukeliauti ir į kitas mūsų saulėj sistemos
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karo belaisvių žudymo.
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laida, 160 psl. kaina $2.00
terf. Marse gal būsią galima nutūpti, kitur tik aplink erd- j • Mes dar neturime atlyžti po paskutinių, laimėjhnų,
Vietkogss sakosi turįs amerikiečių belaisvių, bet Jarais GKauda. ŠIKŠNO
vėlaiviu apskristi. Jau ir dabar Marsą ar Venerą pasiekia ’ neturime tik džiūgauti laikinai sovietus pralenkę, nes jie
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Bet dr. T. O. Paine nesitiki, kad mes numatomu lųi- visada tokiame nežemiškame žygyje ir drųetousiue bei
Vytautas Alantas: TARP
draustų ūkininkui išmokėti
Taip pat rašoma, kad ba
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NEW HAVEN, CoMlK.Ui ką išmoko, ir kitais metais MIRĖ V. BARČIAUSKAS
vobetua
ARGENTINA
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!
vėl grįžti lietuviškon mokyk-' Liepos 3 d. Woodhavene
<*i
Fr. SUMn SO —ta
f
Si* ta* ii lietuviškos
lon. Mokyklos vedėja padė (New Yorke) savo bute ras
kojo visiems už bendradar tas negyvas žurnalistas Vla
Liepos 2 d. sukakę 56 me-' Motinos dienos proga nebiavimą ir paramą mokyk das Barčiauskas, kuris jau tų Vasario 16 gimnazijos pamiršta ir Buenos Aires
į seniai sirgo. Liepos 8 d. jis mokytojui, uoliam visuome- mieste pagebti motinų. Tai
Šiais mokslo metais lietu lai.
Paminėtina,
kad
dovanas
viškoj mokykloj pamokos
palaidotas veteranų kapinė nininkm Frieui Jonui Skė- įvyko Argentinos Lietuvių
už
rašinį
laimėjusių
tėvai
—
.
Centre. Naujasis pirminin-Į
vyko 34 šeštadienius. Me
į riui.
se Farmingdale.
dr.
Vėbra,
Žemliauskas
ir
Sukaktuvininkas
gimęs
kas, jau čia gimus ir augęs, į
tai pradėti su 20-čia moki
Rygelis — turėjo sugalvoti! Velionis gimęs 1908 m.* Kalenu kaime, Lauksargio Viktoras Misiūnas lietuvių
nių, baigti su 18. Mokyklą
lankė vaikai ir jaunuoliai vaikams vaidinimą iš jiems sausio 17 d. Eržvilke, Tau-, valse., Pagėgių apskr., mo- kalba pasveikino svečiu* ir!
ragės apskr., baigęs gimna-i kėši Pagėgių gimnazijoje, motin*!. Įdomią paskaitą
tarp 4-17 metų amžiaus. Dir duotų daiktų, ir, reikia pa
bo keturios mokytojos. Su sakyti, kad jie savo uždą vi-; ziją, Kaune, o vėliau Klai-; 1940 m. baigė Tauragės mo- skaitė Genovaitė Katunskai-f
ruošta Kalėdų Eglutė su pa nį atliko taip pat gerai, kaip pėdoje iki prijungimo prie kytojų seminariją ir iki 1941 tė. Meninę programą atliko!
Vokietijos vertėsi žurnalis m. kovo mėn. mokytojavo dainininkė
Zdanavičiūtė-1
čių mokinių paruoštu vaidi ir jų vaikai.
Kaip
mokykla
tvarkysis
tika.
1939
m.
jis
išvyko
į
Žemaičių Naumiesty. Tais Banylienė, kuriai akomponimėliu. Vasario 16-sios mi
kitais
metais,
nežinia.
Neaiš

JAV,
karui
prasidėjus
buvo
metais repafriavo į Vokieti- navo Lili Mičiūdaltė. Celia
nėjime atlikta meninė pro
■A
ku,
kas
joje
dirbs.
Dvi
jau

mobilizuotas
ir
tarnavo
verją, po 7 mėnesių grįžo į savo Mičfūdaitė, Gracelė Mičiūgrama ir parašyta straips
T
gimtąjį kaimą ir mokytoja- daitė ir Prėikša padeklama
nelis j vietinę amerikiečių nos mokytojos nebegalės tėju.
spaudą. Kovo 15-16 dienom mokytojauti: Gitą MerkeviPo karo velionis uoliai! vo, bet, negavęs Vokietijos vo J. šiušio eilėraščių. Dar
čiūtė
išvyksta
studijuoti
į
visos mokytojos ir keli vy- ..
T
,
...
veikė įvairiose lietuvių or pilietybės, buvo iš pareigų dainavo Albertas Pocius,
riauzios grupės mokiniai da- Ne* Londoną, o Aldona Ryganizacijose (Balfe, SLA ir Į atleistas, 1943 m. vokiečių pats sau pritardamas gitara,
lyvavo Atlanto pakraščio
tun da,u?,au laiko
t Programą baigė Aušros chokt.), bendradarbiavo lietu-' ištremtas į Tluringiją.
skirti
savo
studijoms.
lietuvių mokytojų suvažia
vių spaudoje, kurį laiką bu-l Nuo 1955 m. Fr. Skėrys ras, kuriam vadovauja VacEmiUs
gyv. Fairvieur Park, Ohio, žiūri ni
vime New Yorke. Suruošė!
vo nuolatinis Naujienų ko-! mokytojauja Vasario 16 lovas Rimavičius.
Baigė gimnaziją
kai ten siautasio* audra* nulaužtas
Motinos dienos minėjimą ir
respondentas New Yorke. Į gimnazijoje. Nesitenkindfc-1 _
prakirto ja stogą ir
mas vien mokytojo profesi- ,
. 1
suvaidino Zuikio Puikio by
Monikos ir Zenono Mer
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darbu.
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Skėrys
daug
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,
Be
lietuviškos
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į virtuvą kaminą. Tokią įvyktą ten baro daugybė.
lą.
kevičių vyresnioji duktė Gi
Mokyklos finansinius rei tą labai gerai baig ė (Natio lionis buvo įsijungęs į res veikia evangelikų tarpe, yra w Kava*
kalus sėkmingai tvarkė Z. nal Honor Society ir Honor publikonų partiją, aktyviai jų vadovybės narys, rašo jų
Merkevičius. Tarp Tėvų ko diplomais) šv. Marijos gim- dalyvaudavo jų rinkimų va spaudoje.
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Veiklus F. Skėrys ir Lie
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tuvių Bendruomenėje. Nuo
vaišėmis pasiūlė stipendiją. Gitą ži-į aukštų pažinčių.
LIGONINIŲ PLĖŠRUMĄ?
,.
»
rūpinosi Jadvyga Kronkai- noma ne tik čia, bet ir pla-! Ilgą laiką velionis turėjo 1959 iki 1968 m. jis buvo
U Bendruomenė
griuvių parapijos sodely! jvedug vaWybimJ
tienė. Be tėvų mokamo mo čiau jaunimo stovyklose ir' skelbimų agentūrą. Skelbi Vokietijos
Krašto Tarybojedvejus me-.
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HgJniU ir
kesčio už mokslą, mokykla suvažiavimuose. Ji veikli lie-: mais aprūpindavo neanglų
Į Mems uz Lietuvos busvę.
daktarai tuojau pradėjo Hyra gavusi paramos iš Švie tuvaitė. Ji neslepia lietuvai-Į kalba leidžiamus laikraš tus buvo ir valdyboje.
Gal ypač pabrėžtinas F. P*”***kari* gontas plėšti. Kambarys už
timo valdybos $100 vaikų tės vardo ir būdama ameri čius. Jų tarpe buvo ir Ke
nuo j76 iki
darželiui, Bridgeporto LB kiečių tarpe, ir tas jai nieko leivis. Jo sveikatai pašlijus, Skėrio sugebėjimas peltaky- buvo pastatąs Kaum Kare dj
ti tamprius santykius su vosodely. AtidengiVaistai\r kiti reikmc.
—$100, New Haveno LB— nepakenkė. Priešingai, ji jau kurį laiką visą biznį ve
Xtal*KJtaJU«5fc "* iny* 77 ekilra- ° dakUrai lu$50, ALRKM S-gos 33 kuo 1968 m. buvo pripažinta pa dė jo žmona.
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pos— $25 ir keletą kartų iš sižymėjusia jaunuole.
| pa, kiek jiems patinka,
Ji* paliko liūdinčiu* žmo spaudoje
Ji
Šiuo metu ji dirba mer
M. Ramanauskienės.
j Todėl kongrese yra pa
ną Elzę ir sūnų Joną, kuris
rengtas įstatymo sumany
Mokyklos pamokas paį gaičių stovykloje Putname. šiais metais baigė Kolumbi ne tik apie Vasario 16 gim
naziją,
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aplamai
apie
Didžiuojamės
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linga gydytojų organizaci- N. RoekefeReri*, crįžf* tt
Lilijos Stilsonaitės ir An-'
SKAUTŲ STOVYKLA
to
jis
aplankė
NeW
Toritą,
’
j
a jau pakėlė triukšmą. Už- ne* po Lotyną Ameriką, New
gus, A. ir J. Rygelių namuo
tano šateikų sūnus RandolMnlnnv Girnos *nnnl
kongrese kilo sumany Yorko aerodrome attkim kdk.
se buvo suruošta gegužinė,
Atlanto rajono skautų ir! fas Gediminas labai gerai Torontą, Bostoną ir kitas,
lietuvių
kolonijas,
darydanigo
Molony
seimos
daktaru Da raštininkam*, kad P. Amerikaj
į kurią atsilankė mokiniai, skaučių stovykla įvyks rug-! baigė pradžios mokyklą. Iš-! mas oranešimus apie Vokie- trauka — žmona ir pora vai- ?>as neržiūrėti
1)6a
?
mas pranešimu* apie vuiue-.
i jamas, kiek Jie per metus prieš jį rengtos demonstrnrijn*
jų tėvai ir nemaža svečių.
leistuvių iškilmėse jam buvo tijos
lietuvių gyvenimą.
kūčių. Jis pamėtė bažnyčią1 J
paima iš ligoniu. Jų organi rodo, kad tą krafttą atŽeRghi
Čia ne tik gardžiai vaišin piūčio 24-30 d. Spencery,1 pavesta pasakyti atsisveiki-j Sveikiname F. Skėrį ir i* apsivedė,
zacija prieš tokią reviziją JAV tnri vesti nanją ir pocHy.
tam, bet Vaiva Vėbraitė Tė Mass. Registruotis reikia rimo kalbą. Jos klausėsi a- linkime jam dar ilgai auklė-Į
•
»
i
vesnę politiką.
pie 200 baigusių mokyklą ir Į ti jaunąją lietuvių kartą ir! Kitoje iškarpoje is Mel- protestuoja.
vu dienos proga pasveikino
visus tėvus, Diana Merkevi- per vienetų vadovus arba apie 1,000 tėvų ir svečių. Ta;
- botume laikraščio ”Advocačiūtė sveikino Antanus ir pas stovyklos iždininką ps.1 jo kalba buvo turininga ir nepasitraukti iš aktyviųjų te“ sakoma, kad to miesto
visuomenininkų eilių.
labai jautriai pasakyta.
Viktutę Kronkaitytę 10-jo
kun. Costigan taip pat išsi
A.
Glodą,
15
Ayrshire
Rd.,
gimtadienio, Bridgeporto ir
žadėjo kunigystės ir žada
Amerikos Legionas, įver Baigė Vasario 16
New Haveno LB pirminin Warcester, Mass. 01604,
vesti moterį.
tindamas Randolfo pastan
kai J. Rygelis ir A. Gruzdys iki Kepo* 15 dieno*.
Petras Buračas, gimęs
gas, apdovanojo jį medaliu
įteikė švietimo Valdybos
ir rekomenduoja stipendijai Wangene, žada studijuoti
diplomus ilgiau mokytojo
mediciną ar chemiją Hei NEKLAUSO POPIEŽIAI
darbą dirbusiems mokyto UŽ FLORIDĄ SUMOKĖS gauti.
v ' €i«in««s į Lietsvą Ir LSSR
Ut
delbergo universitete;
f, r
Malonu
tėvams
turėti
to

jams — dr. E. Vaišnienei
Kaip
žinoma,
popiežius
y-1
35 MIL. DOLERIŲ
Antanas Juodzevičius, gi
Mam* kaip tik pasisekė gauti
kį sūnų, o Natalijai Stilso(nedalyvavo), Gintarei Ira uždraudęs katalikams |
męs
Oehdenfurfe
(Bavari

vaskienei, Stasei Leikienei
Pirmieji šio krašto gyven- nienei vaikaitį.
RIBOTĄ SKAIČIŲ automobilią
joje), žada studijuoti pėda- vartoti vaistus (piliules) j
(nedalyvavo) ir A. Lipčie- tojai yra indėnai, visi kiti
nėštumui išvengti). Įdomu
Ta proga Randolfas iš A.
MOSKV1CH 406-E
nei.
ateiviai, kurie jėga atėmė iš! Jenkinso (Hawajuose) gavo
Petras Nevulis, girnas tai. kad, kai popiežius Pau
Rytinio pakraščio litua indėnų jiems priklausančius; dovanų valstybės bonų ir
Pankuttoin amdeti* — Eksporto kokybė
Bamberge (Bavarijoj), ža lius VI paskelbė minėtą |
nistinių mokyklų inspekto žemės plotus. Seminolės dar kitokių dovanų iš B.
da studijuoti anglistiką, li draudimą, vaistų nėštumui
Ribota* laika* — Ka* pirmiau ateina—rius A. Masionis, negalėda genties indėnams priklausė t Spūdienės, E. Sochienės, A.
tuanistiką
ir istoriją Miun išvengti pareikalavimas pa-1
ta* pirma* aptarnaujama*!
mas gegužinėn atvykti, at ir Florida, kurią pirma užė J. Brodilienės ir kt
didėjo, o per metus net pa
chene.
siuntė laiška, kuriame įver mė ispanai, o 1819 m. jie ją
I2495.M — SL PRISTATYMU
Visi trys abiturientai yra dvigubėjo. Per paskutiniuo
tino mokyklą ir mokytojų perleido JAV-bėms.
mišrių šeimų vaikai, atėję į sius metus jų parduota už|
Skabiai »ią*kite sava užsakymu* į
darbą, ragino mokinius tęs
Seminolės indėnai buvo ATSIUNTĖ PAMINĖTI gimnaziją visiškai nemokė 24 mil. dolerių.
ti lietuvybės ugdymą savyje, priversti savo žemes apleis
dami lietuvių kalbos, kurią
jungtis i Hetuviškąsias or ti ir pasitraukti į vakarus,
Įsidėmėkite, kad Italijos
gimnazijoje
gerai išmoko.
ganizacijas, lankyti jauni bet iki šiol nesutiko pripa tai, 96 psl., paruošė dipl. tei.
Nauji mokslo metai gim gyventojų dauguma yra la
mo stovyklas.
(arba j prie jo prisijungusia* firmas)
žinti, kad jų žemės atimtos sininkas Pranas Šulas, per nazijoje prasidės rugsėjo 9 bai religingi katalikai, o vi
Mokslo metų pabaigoje teisėtai. Jie užvedė bylas žiūrėjo teisėjas Frank Mon- dieną.
sa tai įvyko kaip tik tame
220 Park Are. SoaCk
mokinnšms bura ribotas rai-| teismuose, bet visur pralai- chuh, išleido Sūduvos lei
krašte.
New Yorti, N.Y. 10S03
to darba*, kurikifaė rriktfbui- hį&rfavo. Vieną bylą pralai- dykla (7414 Dunbarton, Los
Tek 112—228-9547
16
ta atsakyti f klausimos: Iritt mėję, jie keldavo kitą ir rei- Angeles, Cal.), kaina nepa
mokykloje patiko ir kas ne kalavo sumokėti už atimtas žymėta.
patiko, ko norėtų mokykloj žemes $40 mil. Vyriausybė
STEPONO KAIRIO
ir ką padaryti, kad mokykla jiems pasiūlė $6 mil. Paga
Tbe Story of Cagtho Lb
Ir šiemet birželio 14 d.
PORTRETAS
būtu įdomesnė? Trims už liau indėnai sutiko baigti tą tfcueeia, Lietuvos atstovo buvo čia surengta Joninių
geriausius rašinius buvo ginčą už $35 mil.
Washingtone Juozo Rajec šventė, kurią plačiai aprašė
Tebūna laaktemaeie JOsų svečia e —
skirta dovana po $10. Jos
Ta suma bus padalinta ko papildyta paskaita, skai net 7 fokiečių hdkraščlači.
buvo įteiktos Vaivai Vėbrai tarp dar gyvų seminolės gen tyta Mų inetų gegužės mėn. Weinhehner
Naehrfclrten
tei. Dainai Žemliauskaitei ties narių, kurių Floridoje Tarptautiniame klube An- laikraštyje birželio 12 d. F.i
„KELEIVIS** i Užprenumeruokite jf
ir Vincui Gugiui Rygelhd. yra apie 1.500 ir Oklahomoj napoly, Mdn 1 4psl., išleido Skėrys plačiai aprašė, kaip
Mokytoja G. lvaškienė 3,500. Tuo būdu kiekvienam Lietuvos atstovybė Wa- Joninės buvo švenčiamos nn Kairio soalvota portretą
save biruliams!
regino vaikus nepamiriti tai, jų teks po maždaug $7,500.; shingtone.
Lietuvoje ii senų senovės. 6 aScottą dydšio oš 60 cat

A utomobiliai

PODAROGIFTS, INC.

Nr. 29,1969 m. liepos 16 d.

Maloni naujiena
nygų mėgėjams
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vei
knygų* Ji*, norėdama*, kad tos knygos
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe,

mų Li
skie/I jnes

Lietuviai tundroj svajoja

. , . .jk'

apie Lietuvą

■ jisniofi ii «o««qeiJ

j

Į

Mam

Rusų kariuomenėn pfe ” Tain’ . ,U£rrižimo _vaio.
šaukti Lietuvos jaunuoliai .
p . sugijamo svajopaprastai išsiunčiami visam
ku',lna? P^kalbej.mas
tarnybos metui į tolimus. ^.,ga ^alglat‘. l?’g ,r pasku‘
kraštus. Tarnybos laikui pa- tlmu ateisveikrmmu
sibaigus, anksčiau būdavo
dažnas spaudžiamas vykti
dar keletai metų j darbus Dar du atėjūnai apdovanoti
kur nors šiaurėje ar rytuose.
„Lietuvos TSR Aukščiau
Dabar jau grįžti ne tik nėra
kliūčių, bet yra užtikrini- sios Tarybos Garbės raštu“»
apdovanoti Afanasijus Tumas, kad gali grįžti j t4 patį | S'^dfSK
darbą, iš kurio buvo pašauk, lartimiia;> ' olgma.
tas. Tik ne risi į ų pMį par- -Kokiakovas.
bą besi veržia, ypač, jei tas
darbas buvo buvęs kolchoze.
B1LIONUS VALANDŲ
Tačiau gundymų ir progų
PRALEIDŽIA EILĖSE .
po karinės tamyboB-^nA/no
negrįžti ir dabar nestinga. >
*2 -. "
Gegužės mėnesio „Jaunimo
Komunistų
sukultame
Gretose“ rašo apie ketinis ’rojuje“ — Sovietų Sąjun
tokius „vaikinus iš Lietu- goje — ir šiandien dar daugį

vos“, atsidūrusius kažkokioj ko trūksta, net būtiniausių Į
Dudinskoj, prie Jenisiejaus----- v Kai’ jų pasirodo, tai1
prekių.
krantų, dirbančius prie du žmonės bėga ir stovi eilėse
jotiekio tiesimo į garsųjį No- ilgas valandas, nes pirmieji
rilską (vieną iš žiauriausių tų prekių dar gauna, o ki
jų politinių vergų stovyklų). tiems nebelieka, todėl visi

JŲ KAINAS SUMAŽINTI
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI

Z

• 1
Atsiminimus visuomet Įdomu skaityti, todėl siūlomo
įsigyti šias mūsų žinomų.
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:
VERGIJOS

KRYžKE-j

SE, Sibiro kankinės1
anijos Rūkienės tremtie^

_ t inimų atsiminimų I toInas, 443 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.
Viktoras Biržiška,
MŪSŲ SOSTINĖS,

DĖL

atsimi*

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
nimai (1920-1922 m.), 312
)asirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. psl., kaina minkštais virše
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo liais $2.50, kietais—$3.75.
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
NASA piešinys,
vaizduojąs, kaip astronautas Neil
Armstrong įsmeigs mėnulyje Amerikos vėliavą. Ta vė
liava yra pagaminta iš nailono, trijų pėdų pločio ir pen
kių pėdų ilgio, o jos kotas aštuonių pėdų. (siūtos meta
linės spyruoklės ją taip palaiko, kad atrado, jog plevė
suoja vėjuje (kurio mėnuly nėra). Išlipąs mėnuly iš
erdvėlaivio, Armstrongas pirmiausia turės tenai įjungti
televizijos siųstuvą, kad mes tą įvykį regėtume žemėj.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio

atsiminimų

II tomas, 480 psl.
Kaina buvo $6.00, dabar .................. $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
karaliaus sūnaus Kipro BięJii\jp atsiminimų 1 to
mas, 464 psl. Knygoje t^įzduojšmasjspaudos
draudimo metas, knygnešių Taikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

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

$2.50.
PASKUTINIS POSĖDIS,

Juozo Audėno atsiminimai,
227 psl., kaina.......... $4.00
DU MEDINIAI IRTRY

GELEŽINIAI

KRYŽIA
i|
Lietuvos Nepriklausomybės
kovų, 376 psi. kaina . .$3.

Antan° Šukio atsiminimai

Kaina buvo $6.00, dabar ................... $2-00.
J. V. SŪDUVIS

Drąsieji sakalai-Darius ir Girėnas
”_Bet jei Neptūnas ar galingasis audrą Perkūnas ir
mums bus rūstus — pastos mums kelią į Jaunąją Lie
tuvą ir pašauktą LITNANICĄ pas save, — tada Tu,
Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasi
rengti naujam žygiuL.**

Trys vyrukai iš Jonavos ir j stengiasi patekti į pirmąsias
vienas iš Biržų, „pagal kom- i eiles.
;
jaunimo kelialapį“, tai yra,* Ne kas kitas, bet pačių
komjaunimo užverbuoti ir komunistų leidžiamame žur
atsiųsti, tiesiai iš kariuome nale Voprosi Ekonomiki (Enės atsidūrė naujajame Tol konomijos klausimai) Orio-į
(Iš Dariaus ir Girėno testamento)
jačio mieste, kur italai stato vas rašo, kad Sovietijos'
rusams naują automobilių žmonės eilėse praleidžia 50 į
fabriką. O iš ten — į Taimy bilionų valandų. Tai lygu 15'
ro tundrą, anapus poliarinio mil. žmonių darbui per me
rato. kur vasarą saulė nenu tus.
sileidžia, o žiemą visai ne-1
sirodo. Esą, „Toljatyje jie
dirbo per vasaros kaitras,
tokiuose dulkių debesyse,
AR ŽINAI, KAD —
kad net vidudienį sunkveži
miu važiuojant reikėdavo įSantjago mieste. Čilėje,
jungti šviesas... Kai susiren
gyventojai
gali lengvai ne
gė į šiaurę, iš ten jau neno
rėjo išleisti... O čia bus žie tik pasivaišinti, bet ir „numos, speigai, klaikiai šaltos sivaišinti“, nes Ramonas
pūgos... Bet viena aišku: — Mendoza vežioja svaigina
kai jie pakils išvykti, ir iš muosius gėrimus, kaip čia
ledus, ir panamiui siūlo juos
čia jų nenorės išleisti.“
gyventojams.
Steponas Darius
Stasys Girėnas
Nesurištus juos į tuos
» ♦ ♦
karščius ir šalčius nuvežė;
Kanadietis pramoninin
patys, matyt, sutiko, įtiki
Į tamsius ir nešančius audrą debesis leidosi saulė
kas
Lovellis, kuris gyvena
nančiai paraginti ir padidin
1933 m. liepos 17 d. vakarą. Nuvarginti karštos vasaros
tais uždarbiais viliojami. Vancouveryje, nupirko treBet namo sugrįžti svajoja: jis namus vienoje ir trejis dienos ir kankinami didžio laukimo džiaugsmingos žinios,
— Porą metų padirbėsim, kitoje savo namų pusėje, Lietuvos žmonės kaimuose ir miestuose budėjo prie ra
ir namo. Būtinai namo. Ką kad kaimvnai nenugirstų, ką dijo aparatų, gaudydami kiekvieną jo bangų žinią apie
savo žmona. dviejų Amerikos lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girė
ir bekalbėti: atvažiuoji į Vil jis kalbasi su
* * e
no herojišką skridimą per Atlantą vienmotoriniu lėktuvu
nių, eini gatve, o žmonės, ro
dosi. visi pažįstami!
Australijos policija Ade „Lituanica“, neturinčiu net radijo siųstuvo.
— Nieko, broli, grįšim. laidės gatvėje sulaikė senu
„Lituanica“ liepos 17 d. pavakary pastebėta pra
„Volgas“ pirksim ir važinė- ką, kuris ėjo atžagarias di skrendant Airiją ir Anglija, — praneša Europos radijo
šim.
delio judėjimo gatve ir tem stotys. Laukiančiųjų nekantravimas auga minutėmis.
— Dėl „Volgų“... kaip iš pė dviratį. Pasirodo, kai jis Kauno aerodromą jau plūsta tūkstantinės žmonių minios
eis. O dviratį susidėję — tai taisė dviratį, grandinė įtrau
tikrai pirksim!..
kė jo barzda, kurios niekaip Temstant Vokietijos radijo stotys praneša: „Oranžinės
Taip. kiek skeptiškai, pa negalėjo iš rato išpainioti... spalvos „Lituanica“ perskrido Berlyno sritį Kauno kryp
timi“. Taigi didvyrius iki nusileidimo savo protėvių žemė
* * *
sišaipę iš savo busimojo praje — Kauno aerodrome — jau skyrė tik dviejų valandų
sigyvenimo, dėsto kitus savo
Vienas Minkūnų kaimo,
planus:
Jūžintų valsčiaus, senis, bu laiko tarpas.
Kaune ir visoje Lietuvoje pakyla vėliavos, žmonii
— Kad ir kažinkaip būtų, vęs baudžiauninkas, pasa
bet jau nebesiskirsime... kodavęs, kad jis be rykščių džiaugsmui nėra ribų. Įsisiūbavusios džiūgaujančių žmo
Kad ir kažinkaip būtų, o vė tingėdavęs dirbti. Kai jį nu nių minios Kauno aerodrome sugriauna kariuomenės ir
sime irgi kartu. Grįšime Lie plakdavę rykštėmis, tai jam, policijos apsaugos ažtvaras. Didvyrių lakūnų sutikime
tuvon... Kuris anksčiau su esą, visą dieną būdavę švie komitetas yra bejėgis palaikyti tvarką prieš užsidegusių
ras merginą — tas palūkės siau akyse ir praeidavęs tin laukiančių žmonių džiaugsmą.
kitų. Taip jau nutarta: ves ginys.
Didvyriai Amerikos lietuviai nugalėjo Atlantą ir jau
tuvės bus ketverios, visos
artinasi prie tėvų žemės slenksčio! — liejosi iš žmonių
vieną dieną.
AR ŽINOTE?
lūpų paskutiniai vokiečių ir Kauno radijo pranešimai.
Bet porą metų padirbėti
Tačiau audringi debesys, mėtydami galingus ugnies
tundroje yra apsiimta. Pa Kad liepos 6 d. sukako
sakotojas numano. kad.,Jr Tikinėtų, kai JAV įkurta žaibus, slinko Lietuvos pusėn ir tarsi tamsaus gedulo šy
tada jų iš čia išleisti netw* frespublikonų partija.
dai drumstė laukiančiųjų nuotaiką. Dvi valandos jau pra
d. sukako ėjo. „Lituanica“ jau turėjo nusileisti Kauno aerodrome.
rėš. O jau ir dabar. įklimpę - ,Kad .liepos 7
giliai, atsiskyrę toK. kaip ki- 150 metų, kai amerikietis E- Tūkstantinės laukiančiųjų minios nerimauja. Baisus klau
tam pasauly. Vienas kalba lias Ho\ve sugalvojo siuva- simas pakilo virš Lietuvos žemė, virš kiekvieno lietuvio
mą.ią masiną.
korespondentui:
ir skausmingai kankino kiekvieno mintį. Kas atsitiko
— Mano mama JonavoKad liepos 8 d. sukako
„Lituanicai“ ir jos drąsuoliams lakūnams prie Lietuvos
je... Nuvežkite geių dienų 315 metų. kai pirmasis žynuo manęs. Taip norėčiau, das atvažiavo į Ameriką ir slenksčio vokiečių žemėje? Šio baisaus klausimo kanki
kad mama žinotų: man se- apsigyveno
dabartiniame nami, jau auštant skirstėsi žmonės iš Kauno aerodromo.
Tuo tarpu „Lituanica“, perskridus Staargardą, atsi
kasi gerai,’ ir linkėjimų New Yorke. O dabar JAV
dūrė virš Soldino miško. Audringas debesys, į kurį jie įnėsiunčiu... Nuvežkite linkėii yra apie 5 mil. žydų.

PER GIEDRĄ IR AUD-

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede
daug įvairių dokumentų.

atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,
RĄ, Mykolo Vaitkaus

NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus

Kaina buvo $6.00, dabar.................... $2.00.

atsiminimų (1918-1940) V
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.
To paties autoriaus tomas
VI kietais viršeliais $3.75,
minkštais $2.50.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ RUSUA, parašė Kipras Bielinis, 309
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
Kaina buvo $2.50, dabar .............

75 centai

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

psl.. kaina.................. $2.00

ĮSIGYKITE

SIAS

(DOMIAS

KNYGAS!

|

TAU, LIETUVA, Stepo-

480 ^sl., kai
na ............ .................. $2.00

‘no Kairio,

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

rė, jau negąsdina kad ir išvargusių Stp. Dariaus ir Tt. Gi PENKTIEJI METAI, Kiprėno: jie Atlante pergyveno baisesnių audrų. Jų akyse ro Bielinio, 592 puslapiai,
vaidenasi išsiilgtos protėvių žemės horizontas, o jis jau kaina ..................... $2.00
ATSIMINIMAI IR MIN
taip netoli.
TYS,
Kazio Griniaus, I to
Bet kas tai... „Lituanica“ neklauso Dariaus vairuo
jančios rankos — ji smunka žemyn, o apačioje tik tamsus mas, 300 psl.. kaina ...... $2.
ATSIMINIMAI IR MIN
miškas ir nesvetinga vokiečių žemė.
TYS,
dr. Kazio Griniaus,
Lieposl8d. rytą vokiečių radijas praneša baisią tiesą:
„Oranžinės spalvos lėktuvas „Lituanica“, pakilęs iš II tomas. 336 psl. kaina $5.
New Yorko Amerikoje ir perskridęs Atlantą dėl neišaiš * VYSKUPO P. BŪČIO
kintų priežasčių liepos 17 d. naktį nukrito Soldino miške. ATSIMINIMAI, I tomas,
Abu lakūnai — kapt. Stp. Darius ir St. Girėnas — yra 320 psl., kaina $3.50, II to
žuvę...“ — „Sudužusį lėktuvą ir didvyrių lakūnų kūnus mas 282 psl., kaina $3.50.
saugoja Vokietijos S.S. dalinių sargybos“.
SIAUBINGOS DIENOS,
Tai buvo paskutinės žinios apie didvyrišką dviejų 1944-1950 metu atsimini
Amerikos lietuvių lakūnų žygį. Viso pasaulio radijo stotys mai, parašė Juozas Kapapakartojo šią žinią ir atpasakojo aną dar tuomet aeronau činskas, 273 pusi. kaina $3.
tikos istorijoje nežinomą skridimą. Vienmotoriniu lėktuvu GYVENIMO VINGIAIS,
ir be radijo perskristi Atlantą ir be nutūpimo pasiekti dr. P. Kalvaitytės-Karvelie*
Kauną! Lietuvos vyriausybė buvo užversta užuojautos te nes, 360 psl., kaina .. $3.50.
legramomis iš daugybės salių ir privačių žymiųjų žmonių.
KĄ
LAUMĖS
LĖMĖ
Lietuvos vardas tuo metu skambėjo viso pasaulių spau (apie Salomėją Nėrį), Pd*
doje.
onėlės Orintaitės, 234 psL,
Jūs, Dariau ir Girėne, įvykdėte visą savo gyvenimą kaina ............................... $3.
riektą troškimą iškelti Lietuvos vardą pasaulio akyse. Jūs
PALIK AŠARAS MASKįvykdėte savo testamentą, kuriame savo jaunų gyvybių VOJE, Barboros Armoniekrauju įrašėte: „Šį savo skridimą aukojame Tau, Jaunoji nės, 253 psl., kaina .... $3.
Lietuva, ir skiriame Tavo garbei...“
SIAURUOJU TAKELIU,
Jau toks mūsų tautos likimas, kad mes savo didvy K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
rius galime pagerbti tik jiems mirus. Po dviejų dienų vėl kaina ............................... $2.
su ašaromis akyse tyliai plaukė žmonių minios į Kauno
ATSIMINIMAI
APIE
aerodromą. Ne džiaugsmo ovacijos, bet juodos vėliavos JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė*
sutiko vokiečių „Deruluft“ bendrovės lėktuvą, kuris at lės Liūdžiuvienės, 88 pst,
vežė didvyrių lakūnų kūnus į išsvajotą tėvų žemę. Ne to kaina ..................................$1.
kio sutikimo jie tikėjosi, ne tokio vylėsi ir visa Lietuva,
NEPRIKLAUSOMĄ LIEvisi Amerikos lietuviai.
FUVĄ ATSTATANT, RaAmžiais gyvens tas, kuris savo gyvybę paaukojo *olo Skipičio, 440 puslapių,
savo tėvynės garbei ar laisvei, — rašė Ciceronas. Trisde kairia •••• »'»♦»«•♦»•••**»< • • • • $5.
šimt šešeri metai praslinko nuo istorinio Stepono Dariaus
NEPRIKLAUSOMA LIE
ir Stasio Girėno transatlantinio skridimo. Pasikeitė ir Lie TUVA, R. Skipičio atsimi
tuvos veidas, prislėgtas rusiškos okupacijos. Į gyvenimą nimų II tomas, 476 psl., kai
jau įžengė naujos lietuvių kartos. Tačiau didvyrių lakūnų na $7.00.
vardai pasiliko ir amžinai liks gyvi kiekvieno lietuvio at
DANGUS DEBESYSE,—
minty kaip gilus Tėvynės meilės pavyzdys. O jų atvaizdai, 1918-1919 m. išgyvenimai,
iškalti Puntuko granito akmeny šventosios pakrantėse,; parašė Juozą* Švaistas, 325
amžiais bylos ateinančioms lietuvių kartoms apie didžią psl., kaina minkštais viršęTėvynės meilę ir pasiaukojimą.
liais $2.50, kietais $3.75.
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Juodojo pasaulio sukilimas

Ką tik gavome:

STASYS MICHELSONAS

Įsigykite ką tik gautas jdomias knygas:

(Tęsinys)

Milfordo gatvės elegijos,

įžymaus poeto Jono Aisčio
įdomūs samprotavimai įvai
riais klausimais. 200 psl.,
kaina $2.50.

Bet, kaip sakėm, didžiosios riaušės prasidėjo 1964
netais, kai prezidentas Kennedis paskelbė negrams Viso
rių laisvių, kurių tikslas buvo atremti sovietų propagandą
Afrikoje prieš Ameriką. Tais metais negrai apardė aštuoįis miestus, 8 žmonės buvo užmušti, 1,056 sužeisti ir 2,642
iaušininkai areštuoti.

Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai, premijuotas Jurgio

Gliaudos romanas, 304 psl.,
kaina $4.00.

Los Angely 1965 metais ir Chicagoje 1966-siais 35
įmonės užmušti, 1,080 sužeista ir 4,310 areštuota.

Penktoji pradalgė, litera
tūros metraštis, jame rašo
20 rašytojų, 406 psl. kaina
$3.75

Žš* a įį

Atlantos mieste negrų minia vaikščiojo gatvėmis
svaidydama j langus akmenis ir butelius. Atvažiavęs ma
joras Ivan Allen užsilipo ant savo automobilio ir pradėjo
gražiuoju prašyli maištininkus, kad skirstytųsi. "Baltasis
velnias!“— pradėjo šaukti negrai. Nutraukė ji žemėn ir
pradėjo spardyti. Tada užlipo ant automobilio vienas
negras ir taip pat ėmė prašyti, kad minia nusiramintų.
Riaušininkai nutraukė žemėn ir jį ir pradėjo mušti. Pri
buvusi policija iškrikdė minią ašarinėmis bombomis. De
vyni žmonės buvo sužeisti ir apie 20 areštuota. Vienas
policijos automobilis buvo apverstas, o du kiti sudaužyti.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
STASYS MICHELSONAS

Skelbdamas negrams visokių teisių ir laisvių, prezi
dentas Kennedis norėjo, kaip sakoma, vienu šūviu nušauti
du zuikiu: patenkinti savo negrus ir, kas svarbiausia, pa
rodyti Afrikos negrams, kaip jų broliai Amerikoje lai
mingi. Tuo būdu būtų atremta ir komunistų propaganda
Afrikoje. Jis niekad nesitikėjo, kad, gavę beveik neribotą
laisvę, negrai sukels čia tokį pragarą ir kaip tik pasitar
naus komunistų propagandai.

Draugas
\

čia astronauto nešami du mokslo reikalams aparatai, ku
riuos Neil Armstrongas atitinkamai pritaisęs paliks mė
nulyje, kai jis ten nutūps liepos 20 d. Vienas tu {taisą yra
seismometras, kuriuo matuojami mėnulio virpėjimai, o
kitas — atitinkamas reflektorius, galėsiąs perduoti rei
kiamus davinius {žemę. Tą tyrimą pagalba gal būsią ga
lima nustatyti mėnulio paviršiaus sudėtį ir jo giminystę
su žeme.

MAIKIO IR TĖVO

don Camillo,

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

Naujokaičio eilėraščiai, 64
psl., kaina $2.
Ošiančios pušys, Halines

Didžiulytės - Mošinskienės
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75,
minkštais $2.50.

KRAITIS

egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

Maiklui su tėvu aukojo:
— Kaip sveikas, tėve?
nuo paršyvo klemso žmogus I
Buvęs centrinės žvalgybos (ČIA) direktorius John
A. Anderson, De Kalb,
— Maiki, šiandien aš la- gali gauti smertį, jeigu jįl^* McCone 1967 metais pasakė senato teisinei komisijai
Varpas nr. S, 206 psl., kaibai nesveikas.
j valgysi nepersižegnojęs.
J kad, jo galvojimu, negrų sukilimas galįs sunaikinti Jungti- BU, $6.
na $2.50._________________
— Ir aš matau, kad nosis, — Ne, tėve, iš tos pasakos| nes Amerikos Valstijas: "Aš esu giliai įsitikinęs, kad, jei
Po $5: L. Stasiulis. N.
raudona.
peršasi kaip tik priešinga iš- mes nerasime šitai problemai atsakymo, mūsų draugija Miami, Fla., D. Mažeika,
— Tai nuo saulės, Maiki. vadas. Ji parodo, tėve, kadi bus nepataisomai suskaldyta ir mūsų valstybė sunaikinta, Worcester, Mass., P. Mikšys,
žegnonė tokios reikšmės ne-Į ir aš negaliu įsivaizduoti, kokiu būdu ši problema galėtų Worcester, Mass., V. Klem
Ale ne dėl to aš sergu.
— O dėl ko?
būti išspręsta. Norisi pasakyti, kad nėra vilties." O sena ka. Arlington, Mass., A.
Anglą - lietuvių kalbų io— Aš rokuoju, kad klem- žegnojo, tačiau ir visą klem torius A. Ribicoff pridūrė: "Mum gresia didelis pavojus.“ Shwekosky, Detroit, Mich.,
; dynas, V. Baravyko, 590 psl.
są nurijęs nenumirė. Ant
sai kalti.
F. Lipskie, Mexico, Me., ir
' apie 30,000 žodžių kaina $6.
Klemsų nevalgyk, tė- raip vertus, jis ir persižeg
A. Buivydienė, Riviera
Išehrrių anglų kalbų žo
nojęs būtų jį nurijęs.
ve.
Beaeh, Fla.
JOHNSONAS
—
KENNEDŽIO
— Nu, o kodėl aš apsir
dynas, redagavo Karaavi— Maiki, valgyti juos ga
Po
$4:
J.
Johnson,
5asgau?
Todėl,
kad
nepersižeg

naltė
fr Šlapoberskis. apie
lima, tik reikia persižegnot.
ton,
Pa.,
ir
F.
Shamonsky,
Tapęs
prezidentu,
Johnsonas
tęsė
Kennedžio
pradė

27,000 žodžių, 511 psl., kai
— Tai davatkų pasaka, nojau
Scranton, Pa.
tą
negrams
pataikavimo
politiką
toliau.
Artėjant
1968
—
Būtum
apsirgęs
ir
per

na — $5.00.
tėve.
metų
prezidento
rinkimams,
Johnsonas
pgądėjo
skilti
— Ne, Maiki, tai ne da sižegnojęs.
Po $2: J. Stanislovaitis,
Lietuviškai angliškas žonegrus
į
aukščiausias
valdžios
pozicijas.
Negras
Thurgood
—
O
iš
kur
tu
žinai?
vatkų pasaka, o "Draugo“
Boston, Mass., A. Kaunas,
B nukn. m M
Viliaus Peteraičio, n
— Aš žinau, tėve, kad vė-1 Marshall buvo paskirtas Vyriausiojo Tribunolo teisėju; Brooklyn, N.Y.. J. Kershow,
kunigų pamokslas. Atsime
daugiau Kaip 30,000
nu, sykį jų gazieta rašė. kad žius ir klemsus valgyti dabai Į negras, vardu Washington, buvo paskirty* AYashingtono Spafford, N. H., J. šilimas,
£ fcdifc 686 Pd- kaina *7.00.
nuo ligų geriausia apsauga pavojinga, nes yra susekta. J miesto galva, o negras Robert C. Weaver buvo adarytas Dorchester, Mass., A. Lukas,
Introduction to modern
yra poteriai; o jeigu jau kad juose yra DDT nuodų I rezidento kabineto ministeriu. Beje, kabinete nebuvo jam Detroit, Mich., K. Klevic- puolimus, dabar vėl surakintas
retežiais,
nes
yra
įrodymą,
kad
Lithuanian,
parašė Dambprie stalo visą rožančių su Nuo jų galima apsirgti.
I
todėl ponas Johnsonas įsteigė jam naują departa- kas, Waukegan, III., ir J.
naūovė Am Arbss, Miek^* riūnas, Klimas ir Schmalkalbėti nepatogu, tai reikia
— Sakai, klemsuose yrs I mentą — Department of Housing and Urban Develop- Rogers, Nonvood, Manito- jis
vietovėje
studentę Margaret i stieg, 471 psl, didžiausias
nors persižegnoti prieš val nuodų, tai reiškia — yra I ment Tai yra "namams ir miestams gerinti departamen- ba, Canada.
Phillips.
Dabar
stengiamasi ii-1 ir moderniausias angliškai
gį. Sako. pU3ės ligų svietas truciznos?
I
Bet pasirodė, kad nėra tokio įstatymo, kuriuo einant
Visiems autotojams nuo aiškinti, ar tik nebus jis
kalbantiems lietuvių kalbos
nežinotų, jeigu sėsdamas
•
*? I to^s departamentas galėtų veikti, todėl prez. Johnsonas širdžiai dėkojame.
vadovėlis, kaina $7.
dęs ir kitas šešias jaunas
prie šolderio persižegnotų.
Bet iš kui ta tiucizna. | p^uiė kongresui priimti tam tikrą įstatymo sumanymą,
toje
pat
vietoje.
Keleivio administracija
Nu, o aš prieš klemsus ne
—
Upės
prinešė
iš
laukų,
kuris
atidarytų
negrams
duris
į
baltųjų
žmonių
namus.
persižegnojau.
— Ir tėvas manai, kad dėl tėve. B armėnai vartoja tuot I Bet toks įstatymas būtų priešingas konstitucijai, todėl
nuodus kenkėjams naikinti, Kongresas jį atmetė, ir, rašant šiuos žodžius, tas departa
to apsirgai?
purkščia ir barsto jais save mentas dar neturėjo sau legalaus pagrindo ir nieko ne
— Jes. Maiki.
jai bei ministeriai mūsų gyvenimo nepagerins, pasakė juo
pasėlius, daržoves ir sodus. |
Ar buvo visuotinis
— Na. tai kodėl gi neper
veikė; vis dėlto negras Weaver buvo laikomas kabineto dųjų minių vadai. Girdi, juodąją valdžią išsirinksime mes
Lietus
juos
nuplauna
ir
su
64
psl., kaina 25 centai.
sižegnojai?
ministeriu
arba
sekretorium
ir
ėmė
algą.
patys,
ir
kai
mes
ją
pastatysim,
tai
ji
tarnaus
mums,
o
ne
— Nebuvo kaip, Maiki. neša į upes, o upės neša
Materialistiškas
jūrą. Todėl Maine’o ir Mas
"baltiesiems velniams“.
— Kodėl?
supratimas, 80 psl., kaina
sachusetts valstijų pakraš Į
Tačiau trijų negrų paskyrimas į aukštas valdžios po— Pasakysiu, kodėl. Aną čiais gaudonii 7 vfeiai, aušt- | ricijas nepadarė juodom masėm jokios įtakos. Juodi teisė
20
cer.tų.
Ir negrų keliamos riaušės nesumažėjo. Su langų dau
dien susitikau ant Brodvės
žymais ir krautuvių plėšimais šie miestai paskendo gaisrų
Žemaites raitai karės me
seną savo frentą Džiovą Vis- rėš ir klemsai yra tų nuodų
dūmuose
:
Detroit,
Mich.,
Benton
Harbor,
Mich.,
Milwaute, 126 psl., kaina 50 centų.
girtą, su katruo vienoj džė- prisigėrę ir gali būti žmonių
kee
priemiestis
Wauwatosa,
Waukegan,
III.,
Grand
Ra
loj sėd jom. Nu. tai jis ir sa sveikatai pavojingi.
Juozas Stalinas, 32 psL,
ką daryt, Mai- Į kiais dalykais rūpintis; bet stiprius nuodus — ir užbars pids ir Holland, Mich.
ko : koman, išgersim po bur .—
kaina 25 centai.
| atrodo, kad tie departamen- to jais savo laukus. Nuodai
nelę. Nuėjom pas Zacirką. ki?
Clevelande šaudymas, bombų mėtymas ir gaisrai tę
Žalgirio mūšis, parašė dr.
— Tai yra klausimas, tė I
yra sudaryti tik tam, patenka į vandenį. į žuvis,
Kai Zacirka mus pamatė,
sėsi 4 dienas ir naktis. Policija čia aptiko ir slaptą mokyk Daugirdaitė - Sruogienė, 24
tai pašoko ir sako: alau, a- ve, kurį dabar svarsto moks- j kad susodinti tenai politi- į klemsus ir Į žmonių vidu lą "Molotovo kokteiliams“ daryti. Tai. kaip sakyta, gazo
psl., kaina 50 centų.
lau. seniai besimatėme! lininkai ir valdžios organai, j kierjų gėbrai ir giminės ga- rius. Todėl ir tėvas sergi.
lino
pripilami
buteliai,
kurie,
jų
Jtnatą
padegus,
svaidomi
— Bai glory, Maik, bėkim
Raidavei pripylė alaus ir at Massachusetts legislatūros J lėtų imti geras algas. Štai,
Socializmas ir religija, E.
pro langus į namus. Tuo būdu sukeliama daugiausia gais
nešė šutintų klemsų. Valgy komitetas tyrinėja pesticidų yra gamtos šaltinių departa- iš Amerikos! Kitaip — rei
Vandervelde, 24 psl., kaina
rų. Clevelande tuo būdu buvo padegta 250 namų, sužeista 10 centų.
kit, sako, aš pats jų vakar vaitojimo klausimą. Pestici mentas. Jo pareiga kaip tik kės numirti nuo poizino.
30
žmonių.
į
dais
vadinami
tie
nuodai,
— O kur tėvas norėtum
ir turėtų būti rūpintis žemės
pamary prikasiau. Nu. tai ir
pradėjom klemsus čiulpti. kuriais ūkininkai gina savo ir vandenų reikalais. Bet jo bėgti?
Nashvillėj, Tennessee valsįijoj, negrų minia puolė
— Vot. čia tai klausimas, Fisko universitetą, kurį lanko cfcugfeusiS negrai. Agita pradai, (S Kairio įvadas),
Bet Visgirtas nesižegnojo, laukus ir sodus nuo kenkė komisionierius Brownell sa
64 psl., kaina 50 centų.
tai ir man nebuvo kaip. Ale jų. Jeigu uždrausi ūkinin ko negalįs nieko padaryti, Maiki. Kitos Amerikos nė torius Stokely Carmichael buvo pakurstęs minią, kad pa
Tavo kelias į socializmą,
jis lokamnesnis, apžiojo vi kams tuos nuodus vartoti, nes valdžia neduodanti pini ra.
imtų
mokyklos
administraciją
į
savo
rankas.
Buvo
išdau

sa klemsą ir čiulpia, o tas tai, niekas neužaugs
va gų. Valdžia eikvoja bilionus
— Nėra kur bėgti, tėve,
(Leono Bliumo), 35 psl.,
žyti
visi
universiteto
langai
ir
keli
žmonės
sužeisti.
balai
sunaikins
viską.
Ką
dolerių
Vietnamo
karui,
ko

nėra.
kaina
25 centai.
tik — pliupt, ir nuėjo pilvan
i
tada.
valgys
žmonės?
Taigi
vai su komunizmu arba to
— Nu, o kaip tu rokuoji,
su visu lukštu. Žinai, jeigu
Tokie buvo 1967-tieji metei. Iš viso buvo areštuoti
teorija, (M.
klausimas,
ką
daryti,
kolkas
kiems
žaislams,
kaip
skridi

ar
Paleskis
neįsileistų
mud

taip būtų atsitikę man, tai
11,094
žmonės,
86 buvo užmušti, o sužeistųjų ir skaičius Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.
mas į mėnulį, bet apsaugoti viejų Lietuvon?
gal jau šiandien manęs ne nėra išrištas, tėve.
nežinomas. Nuostoliai skaičiuojami milionais dolerių
—
Bet
yra
visokių
moksEita fr kolaukams nuo kenkėjų ir van
— Kiek man žinoma, tė
matytum.
j
lininkų,
Maiki,
tai
kodėl
jie
Ir riaušės toli gražu dar nepasibaigė — kartojasi ir
(K. Kauskio), 47
deniui neužnuodyti — pini ve, generolų Lietuvon neį
— Ar tai viskas?
rieko
neišfigeriuoja?
1969
m.
šiuos
žodžius
rašant.
Bet
šią
apžvalgą
baigiam
psl.,
kaina
25 centai
gų nėra. Todėl maisto au leidžia.
— Jes, Maiki.
— Well, tai atrodo, kad' 1967-tais meteis, tik pažvelgsime, kaip riaušes aiškinaI Atskirai sudėius iu kaina
— Na. tai kokią iš to išva
— Yra. tėve. ne tik moks gintojai. farmeriai, ginasi
dą tėvas darai?
lininkų, bet yra ir tam tik nuo kenkėjų taip, kaip jiem
— Čia, Maiki, išvada la rų valdžios departamentų, pataria nuodų fabrikantai:
________ 1
(Bus daugiau)
'duodamos u2 $2.
------bai aiški. Ji parodo, kad ir - kurių pareiga turėtų būti to- perka DDT, DDE ir kitus gysim klemsų.

Geri žodynai

10 įmygi) už $2
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N«n Ui dar tik 13 autą mergaitė, bet jse yra aa kartą
Uiaatiagai paafakardearai sąra tBMėbto ir kitab
kdriaėūafe raiką ir jauaiao toūtraitėūaam. Ma jsa
sakymėlto karo skaitytas Bastsao Mtaaaistiafe i
kyUaa ttą arakala awtą pabaigtarią ttkihnię
•oje. Mes srcflUaaaM janają aatsrę, Uakėdan
neprarasti lictariiko dailiojo iedito artiUt ir kūrrbtaią

t

Namuose tyla. Ją staigiai pertraukė subirzgęs skam
butis. Tomas vikriais šuoliais nulėkė laiptais ir pribėgęs
pravėrė duris. Su braškančiais maišais ir kabalduojančiom
dėžėm prieangin įžengia mama. Tik staiga pasilieja įvai
riausi garsai, — gailiausieji aimanavimai, skaudžiausieji
prislėgto balso staugimai, kaukimai. Nugi kas čia dabar?
Ar vilkai, ar katės, ar lauke šunų gauja susipiovė?
Iš smalsumo nebeišlaikius, mečiau knygą ir šoviau
pro duris. Ogi žiūriu — ant laiptų klegena dėžė. į įvairias ‘
puses kruta, bando verstis, tvaksena, o viduj — kažkas
ten draskosi, verkia, spardosi... Nedrąsiai prisilenkiu ar
tyn, ir abudu su Tomu, galvas pakreipę, klausiamai pa
žvelgiame į mamą. Atkeltam dangtį ir tik žiūrim nuste
bę, — dėžėje šokinėja mažas-šuniukas!

Ko nepašokau į lubas iš džiaugsmo ir laimės ir švel
niai, nedrąsiai ištiesiu ranką paglostyti, pasveikinti nau
jojo svečio. Apsidžiaugę puolame mamai šimteriopai dė
koti.
— Betgi, vaikai, nenusiminkit, — rimtu balsu prašne
ka mama. — Aš jums iš karto pasakau, kad paskiau ne
būtų ginčų ir ašarų. Dar nežinau^ kaip tėtė į tai reaguos.
Gali tekti šuniuką atiduoti...
Minutei mūsų šypsenos susitraukė.

— Tokį gražų, tokį mielą? Niekas jo kitam neatiduo
tų — laimė tokį radus!

O mama, kiek palaukus, tęsia toliau pokalbį:
— Na, tik dabokit — nė žodžio apie tai neprasitarki
te tėtei. Pažiūrėsime, ar tėtė jį aplamai pastebės. Tai bus
juoko!... •

Vakare, tėčiui grįžus iš darbo, susėdome prie stalo ir
valgom vakarienę. Šuniuko visai niekas nemini — pokal
bis sukasi apie visai kitus reikalus. O šuniukas toks geras
ir gudrus — nė necyptelėja. Tik po valandėlės — aūūū!
Net krūptelėjau iš baimės. Nedrąsiai metu akį į tėtę, o jis. i
nė negrįžtelėjęs, skaito laikraštį.

Žaislų gamintojai
- vaikų žudikai

Teisės patarimai

Advokatė dr. M. Sveikaaskieeė saliko atsa
Rodos, galima būtų ma
kyti j Keleivio skaitytoją ktoasnau
nyti, kad žaislų gamintojai
reikalais. Tie ktoasissai tari būti
yra patys didžiausi vaikų
Jaferauciaio pobodžiu^ JUaasūnas ir at
mylėtojai, kuriems terūpi
sakymo* spausdinsime šiame akyriaja.
tik mūšų vaikų geras anl
jimas, sveikata, Šviesi mmt
t
ękattytajaa.
■;
taika ir graži ateitis. Bet
deja, ir jie, kaip ir visi fab
Klausimus prašome slysti tiesiog Š***a
rikantai ir pirkliai, iš tikrųjų
rūpinasi tik kuo didžiausiu
Dr. M. Šveikauskas. Attorney at Law,
pelnu, ir dėl to žaislų pavi
dale jie nekartą į vaikų ran
Co-operative Baak Plara
kas grūda tikriausius mirties
1864 Ceatra Straet
įnagius,
Ū213k
Dėl to jau seniai keliam*
tėvų protesto balsai, kreip
gali patraukti savininko eiii Raymondą naaw OM Minės, Ma,
tąsi net į kongresą, 1966 m
,
vilinėn atsakomybėn.
priimtas čia Vaikų apsaugo
nusiaubė apylinkę. Abu RayMūsų giminaitis visuomet
Jis gali patrukti kaltininįstatymas, bet gobšūs biznie
driem raibais nuo tos audros apėjo pasislėpti
nėgdavo
išgerti..
Gal
kokius
M
teisman už vadinamąjį
riai vistiek tęsia savo nusi
rūsyje ir išliko tyri ir nesužeistu
ris kartus per metus labai ”assault and battery“, ir jei
kalstomąjį darbą toliau.
au nusigerdavo, o šiaip dar teismas pripažins jį kaltu,
Žaislų rinkoje jūs šian stengdavo dirbti ir šiaip Jis turės sumokėti Tamstų
dien rasite šautuvų, kuriais jhb savo šeimą išlaikyti, .giminaičiui už "jo turėtus“
galima nužudyti žmogų, vai
Periu#, f' apie rugpiūčio nuostolius (sustained dakams pasiūlys aštrių durtu nėnesį, begerdamas toj pa- muges), kuriuos nukentėjęs
vų ir kone kiaulėm skerst Joj smuklėj, kur jis ir anks-' turėjo dėl sumušimo. Tams
Juozai Paukštelis
tinkamų peilių, chemikai, iau gerdavo ir kur daug pi- tos aprašomomis aplinkybėrinkinių su aprašymais, kaų įigo palikęs, jis, būdamas mis smuklės savininkas ne
' ^sidafyti bombą, nuodin- artas. bekalbėdamas užpy-! galės "pasiteisinti“ vadinaGARBINGAI ŽUVUSIEMS LAKŪNAMS
| gom dujom šaudančių re kino smuklės savininką, šis,I ™u "self-defense“ kuriuo
volveriu, iki 600 laipsnių į- nieko nelaukęs, tvėrėsi bu "kaltinamasis“
paprastai
Argi ne jūs per platųjį Atlantą
kaistančių vaikišku elektri telio ir mūsų giminaičiui, teisinasi tokiais atvejais.
Ereliais, broliai, skridote pas mus?
niu krosnelių, nuodingu gyv jau išėjusiam už smuklės du
Patariu Tamstų giminai
sidabriu dažytų kareivėlių rų, smogė tiesiai į galvą. Gi čiui ilgai nedelsti ir nueiti
Ir erdvėmis, Irar vienos audros tesilanko,
ir daugybę kitu vadinamųjų minaitis be sąmonės tuoj pat j pasikalbėti su vietiniu ad"saugiu žaislų“, kuriais ga sukrito ir pradėjo smarkiai v°katuTėvynei nešėt laurų vainikus?!
lima išsibadyti akis, už kraujuoti. Žmonėms pašau- i Beje, nemanau, kad smuk
Kaip nuostabios žvaigždes aukštybių ploty,
springt, nusideginti rankas iais, atsirado policija ir am-į
savininkas turi tokį drauir net pasikarti.
su šauksmu sieloj jūsų laukėm.
bulansas, ir mūsų giminai- i dimą, kuris ji apsaugotų nuo
veiksmų,
Tai tikras giltinės patar tis buvo nuvežtas ligoninėn/ tokių ’ tyčios“
tauta ereliais pasiryžom suplasnoti,
navimas mūsų mažiesiems. kur jam buvo susiūta galva; Draudimas paprastai atsako
dūmai mūsų šalį niaukia.
už tokį elgesį (eonduet), ku
Ir taip žaislų gamintojai da- 22 siuviniais (suturės).
ro per metus 3 bilionų dole
Smuklės savininką polici ris yra "neatsargumo (neBet žiauriojo tikimo mostas kruvinasis
riu biznį, mūsų vaikus su- ja tuoj sulaikė, bet jis mūsų gligence) pasekmė, o ne už
tėviškės mirties kilpa, drąsuoliai, jus žeisdami ir net nužudyda giminaitį, nuvežtą ligoni- J sauvališkus darbus, kaip sumi. Kad tai tiesa, žvilgtelė- nėn, pradėjo maldauti jo pa- mušima4? Tamstų aprasomoį kime į vaiku nelaimingų at- sigailėti ir jam atleisti. Gi- mis sąlygomis (intentional
fĮsitikimų
qitilrimii aVninin«
Viii-i o in-o
skaičius, kurie
yra*minaitis. dar gerokai girta acts).
"Lietuvi, žūti ar laimėti — kelias tavo!“
tiesiog gąsdinantieji, nes me stovyje, jam atleido, ir
statistika rodo, kad dėl blo visi išsiskirstė.
Nūn galvas apsitraukę gedulingų šydu
Korektūros klaidos
gai pagamintų ar pavojingų
Dabar mūsų giminaitis po
t prieš jus — didvyriai kritę,
! žaislu JAV-se kasmet susi- to sumušimo visai prastai
Praeitame numerv atsai
žeidžia 17 milionų vaikų, atrodo ir vis eina blogyn.
Už vandenynų atneštą mums garbę, drąsą didžią,
kurie dar šiaip taip visai ar Jis skundžiasi galvos svaigi-I, kyme įsibrovė pora taisvtiiš
dalinai pagydomi, o apie 1 mu ir jau'dirbti visai nebe- nu klaidų. Ten parašyta, kad
■e p
* iv • v • v
*
15,000 nuo netikusių žaislų gali. Iš to rūpesčio pradėjo "miesto valdyba turi teisę
miršta.
dar daugiau gerti.
, nustatyti ”zoning“ kvalifiJis
turi
žmoną
ir
keturis
kacna“, o. aiškii. turėjo būte
Ir taip tos tragedijos re
zultate — tėvai rauda ir ne vaikus, kurie yra beveik vi- klasifikaciją.
rėme nepraminti šuns jokiu Margiu ar Sargiu. Tai gra vilty šaukiasi teisingumo or riškai kaimynų išlaikomi/ Atsakvmo trečioj pastraiganų pagalbos, o fabrikantai Mes visi, kurie tą nelaimin- poj turi būti: "./jei tamstos
žūs vardai, bet perdaug paprasti, dažnai vartojami. Mes)V
sumanėme duoti tikrai retą, nepaprastą vardą, kaip tokiai: šypsosi ir. skaičiuoja savo
----- gą žmogų gerai pažįstame, kreiptumėtės i "ankštesnę“
mūsų gražuolei pridera. Atsirado įvairiausių kandidatų:’ Pe/n?» surinktą is vaikų ne- žinome, kad jo sveikatos instanciją, būtent i Board of
stovis po sumušimo žymiai Appeals*
Dilgė, Pūke. šeškė... Tačiau visus tokius vardus atmetėm ,auni¥‘
pablogėjo.
nepatenkinti. Tėtę iš mūsų pastangų jau net juokas ima:
f Ką daryti? Girdėjome,

i

I
i

— Aš dukrai tiek laiko vardo neieškojau, kaip jūs
— Aūūūū! — staiga nuaidi vėl verkšlenantis aima šitam šuniui nupeipusiam. Pavadinkit jį Kipšiuku arba
navimas. Man net šakutė išslysta iš rankos ir kaukštelėja Murze.
į lėkštę. Bet ir šį kartą tėte — nė krust. Bet kaip tyčia šį
Bet kai mudu su Tomu nesutikdami pakratėme gal
momentą nutrūko mūsų pokalbis, ir šuns balsas ėmė skar
vas, tėtė čia pat mums pakišo rimtesnių pasiūlymų:
dėti lyg atvirame lauke. Bandžiau kažką garsiai pasakoti,
tačiau tokioj krizėj sakiniai nelaimi kepėsi ir nutilau. O
— Nagi, žinot, vaikai, praminkime ją Žebre.
šį kartą staugimas jau taip skardžiai nuaidėjo, kad ir tėtė
kone pašoko ir... pradėjo juoktis.
Mūsų galvos tuojau žybt ir pakilo, žebrė gražus var

smuklės turi visokių
mų (inšurance). Ar
mūsų giminaitis galėtų pa
traukti savininką atsakomy
bėn ir ar yra galimumo ką
’aimėtį? Juk jis buvo sužeis
tas ir ftegsHį dirbti. Kada jis
turi pradėti bylą? Gal jau
pervėlu? Giminaitis turi net
kelis liudininkus, kurie su
tinka pasakyti teisybę.

Jis nebeiškentė ir skubiai nubildėjo į rūsį. Gi čia pa- das. Bet mama purtosi, nepatenkinta. Esą, kaip sau nori,
Skaitytojai
siraižęs išsirito iš mūsų paslėpto guolio mažas šunytis ir bet tai jau tikra to žodžio prasme šuns įžeidimas! Mudu
drebančiom kojytėm nedrąsiai pricimpino prie mūsų ir su Tomu pasikeičiam žvilgsniais. Pagaliau ai susigriebiu:
Illinois valstija.
savo karštu liežuviuku ėmė laižyti man delną.
— Ką reiškia žodis Žebrė?
— Nugi, kaip čia dabar, mama, šunį įsitaisei? Kur
— žebras — tai nešvarus, dryžas, margas murzius,—
Atsakymas
gi mes jį laikysim? Juk čia ną kaimas. To dar betrūko! —
skubiai
paaiškina
mama.
Minutėlę
tyla.
Prikandau
danti

tarytum pykdamas pradėjo kalbėti tėtė, stengdamasis
Faktas, kad Tamstų gimi
savo balsą kuo rimčiau nužeminti. Tačiau pamatęs, kaip mis lūpą ir nuleidus akis žiūriu į staltiesę.
naitis
"atleido“ smuklės sa
tas silpnas šuniukas, į visas šabe svyrinėdamas, rėplioję
— Na, bet tikrai —Žebriukas labai gražiai skamba,—
vininkui, nieko nereiškia
prie vandens dubenėlio, kaip jis, galvą pakreipęs, nuliū
pertraukiau aš tylą. O Tomas, ar šiap ar kitaip, visados
Matyti, policija buvo
dusiom ir rimtom akim į mus žiūri* nebeišlaikė pats tėtė
ruošusi smuklės
tėtės pusę palaiko.
savo rimtumo, ir nenorom prasiveržė ir jam riesta šypsena.
patraukti lcnnnip
—
Gerai
:
trys
prieš
vieną,
ir
šuns
vardas
Žebrė
!
—
sakotnybėn.
— Ar galėsime jj. tėtė, Mkjfof ’Ąr gtlMme? Pra.
linksmai
sušukęs
tėtė
pakyla
nuo
stalo,
ir
susirinkimas
naičiui atsisakius smuklės
šom, tėte! — maldavome mudu su Tofnu vienas pro kitą.
baigtas. Ir iš tiesų, žebrės vardas lyg ir tyčia mūsų šune
savininką "kaltinti“ (to
Ir tėtė, lyg varžydamasis mums visą linksmą žinią M liui sukurtas: margesnio ir žebresnio Šuns niekur nėra.
swear out a complaint), po
karto pasakyti, tik nusišypsojo ir pečius traukydamas tarė: Nuo kaktytės iki snukiuko, aplink kaklą ir per nugarą tįso
licija reikalą tuomi ir užbai
gė. Tačiau tai liečia tik kri
— Nieko nežinau... Aš jokių pažadų nedarau. Pa baltas ruožas — kaip šeškiuko. Letenėlės ir uodegos ga
minalinę
atsakomybę. Ta*
liukas balti, šiaip visas kūnelis juodas kaip negriuko, tik
žiūrėsim — pamatysim. '
toli gražu nereiškia, kad
aplink akytes ir ausytes marguoja ruda spalva. Taigi žebTamstų giminaitis, kuris bu
Bet mea jra N tėtės Šypsenos supratome, kad šis rei riuko vardas tiko ir nuo pirmos valandos prigijo.
(•taftoj), n beria Jb jaa M vo, matyti, gana rimtai su
kalas išspręsta* flritoų naudai. Vakare, susinešę iš lentynų
.žeistos ir dėl to sužeidime
Tą vakarą sugulėme linksmi, bet prastai miegojom,
visas "Eglutes*4, IŠ^klostę ant stalo kalendorius, ėmėmės
tai
IsMes.
negalėjo ir negali dirbti, ne
tinto darbo — Mtoti kalytei tinkamo vardo. YM nuta- nes jau iš vakaro laukėme rytojaus.

DOVANA MOŠŲ

MAŽIESIEMS
J
(Ii
':
Mvpų,, ..skurdi literatūra
mažiesiem praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutes
Bindokienės knygele
"BALTOSIOS

PELYTES

KELIONE I MENULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus nupirkite jiems tą knyeele. Ji gaunama ir Keleiviu

VĖL NAUJA DOVANA

VAIKAMS

RUDNOSIUKAS
Tai jau trečioji laida. Lįstų*
vilkos knygos istorijoje tai
ledaines rsBkinys. Tas vo
lo, kad tie, Imriems knyga

Todėl
'ai
Tinkite save vaflročias, jsitykBe ja tomj arba Kalėdų
Kaina $5.00. *
am Ir Keleivy.
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NEBŪK ŽILAS

Kairys ir
Aleksas Blsžis. gyvent Roc k For
de, UL Jie patys arki kas apie
juos ką žinotą malonėkite pra
nešti šiuo

Vietines žinios
> ,'Litn i.*'-*

Į

U.i LIETUVOS KONSULATO
IIC

Ieškomi

Bostone atostogauja viež
nia iš Lietuvos. Ją pasikvie
Burbienė (Burba), Mari
tė beveik visiems South Bos
ja, atvykusi į JAV po II pa
tono lietuviams pažįstami saulinio karo su trimis duk
Albinas ir Ona Nevierai. Ta
terimis, gyvenusi Chicagoje.
viešnia — tai Onos Nevierienės sesutė Kazimiera GoButkus, Jonas, atvykęs į
nestienė.
JAV 1949 m., gyvenęs Det
roite, Mich., jo ieško brolis, Stebakltegaa gyjualfr, kerim pa
Ji jau aplankė įvairias is gyvenantis Australijoje.
torines vietas, savo gimine*
nlsisluiaas. Šias gyduoles privalėtturėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ir pažįstamus, neaplenkė ii
Gricius, Valerijonas, ki ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jo
So. Bostono Lietuvių Pilie
dažai. Nėra nieko už jas ge
lęs iš Darbėnų, Kretingos nėra
rcsnio iki šiol išrasta. Kreipkite
čių Draugijos patalpų, kui
apskr.
notideliodAnu ilgisii.
galima susitikti daugiausia
Gediminas, Pranas, kilęs Kaina $3. Jeigu nebūsite vi
Bostono ir apylinkės lietu*
s
Skirsnemunės miestelio, i siškai patenkintas, pinigai bu»
vių.
Jurbarko valsč., dabar gyve jums grąžintu
'. ) f
'
' <t: ,
nantis Australijoje, prašo
Linkime viešniai malonia
PASTABA: Su orderiu siųskite ii
praleisti svečiavimosi die atsiliepti gimines ir pažįs pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.
tamus.
Kanadoje ir kitur užsieniuose $4
nas Bostone ir laimingai
su persiuntimu.
grįžti į Lietuvą pas savo vy
Kairys. Alfonsas, kilęs iš?
rą Henriką ir sūnelį Virgili
FLORAL HERB CO.
^rauslių km., Ukmergės ap..
jų.
Box 305, CLINTON, Iad.
ienas ateivis, gyveno Bostollept. 5
le, Mass.
I

*30

Narkus, Antanas, kunigas,
kilęs iš Mažeikių apskr.. buPrieš 2 metus inž. Vladu’
zęs Budrių parapijos klebo
Sirutavičiui mirus, šerme
nas.
nyse jo vardui Lietuvių Fon
de įamžinti buvo sudėta $
Repečka (Gaižutis), Juo
170. Dabar šios sukakties
zas, Petro sūnus, teisininkas,
proga jo žmona Irena SiruT. 1920 m. Utenas apskr..
tavičienė vietoj gėlių minė
gyvenęs Vilniuje, 1944 me
tą įnašą padidino *30.
ais pasitraukė į Vokietiją
zėliau atvyko į JAV.

Bostono
FARENGIMp KALENDORIO

Liepos 20 d. 2 vai. popiet
Stepono Dariaus posto nr.
317 salėje Dariaus-Girėno
žygio per Atlantą sukakties
minėjimas.
• • •

Simonaitis, Ignas, iš Lie
tuvos išvykęs 1944 metais,
gyveno Vokietijoje, į JAV
atvykus 1948-49 metais.
SvečiuKenė - Banionytė
Magdalena, iš Tursučių km.,
Šunskų vai., Marijampolės
apskr.. atvykusi į JAV po 1
pasaulinio karo ir gyvenusi
Detroite, Mich.

šamaturovas, Leonas, Jo
Rugpiūčio 10 d. Romuvos
parke Brocktone-Montello; no sūnus, kilęs iš Nendrinių
km., Sasnavos vai., Pilviškių
Minkų radijo gegužinė.
parap., Marijampolės apskr.
• • •
Svarinskas, Juozas, Vo
kietijoj gyvenęs "Gražinos“
Rugsėjo 28 d.5 vai. vak.
stovykloje Luebecke.
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto salėje
Urbonienė - Repeckaitė,
Onos Ivaškienės vadovauja
Valentina, Petro duktė, gi
mo lietuvių tautinių šokių
musi 1914.10.1., Giedraičių
sambūrio parengimas.
km., turėjo du sūnus ir vie
• • •
ną dukrą. 1944 m. pasitrau

kė į Vokietiją, vėliau atvy
Spalio 5 d. So. Bostono ko į JAV.
Lietuvių piliečių Dr-jos m
aukšto tūlėje Balfo banke
. Vyšniauskas, Jūozas, ki
tas.
lęs iš Gavaltuvog km., Sas
• • •
navos vai., Marijampolės ap.
Spalio 12 d. So. Bostono
Ieškomieji arba apie juos
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
ką žinantieji maloniai pra
lėje lietuvių radijo valandos
šomi atsiliepti:
Laisvės Varpo parengimas.
• •: .»
Litha-

Spalio 25 d. Skautų Lapi
nų kaukių balius So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos
m-jo aukšto salėje.

41 Wosž 82nd
N»w York, N.Y. 10024

dovana ytsoktomis progomis!
MHOvoąoooąąąooaMH

Ar skaitei
šias knygas?

Asmenų, dievybių ir did
vyrių
VARDYNAS, paruošė
Paul Ckekaltis
166 Cohimbia Ave„
Anis Rūkas, 89 puslapiai,
Cedarburg, Wbc. 53012
kaina $3.00.
(30)
Du mediniai ik- trys geleži
niai kryžiai, savanorio AnnenusiMinkue:
Galima pagelbėti sergantiems tano šukio atsiminimai iš'
eumatu, ranką ar koją skaus nepriklausomybės kovų, 376

mam, nutirpimą, jaučiant nuo•argj.
.{EE-LEEF RUB mostis dauUžtikrinam pa
nte pinigus.
Siąskite $5, gausite vaistus

ROYAL PRO0I C1S
North SUu, P.U. Rox 9112
Netvariu N J. 07105

psl., kaina $3.00.
Per giedrą į audrą,

Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m.
atsiminimų IV tomas, 272
psl., kaina kietais viršeliai*
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio

$3.75.

tri
jų vaizdelių pynė. parašė
Stasė
Varagaitė-PetersonieSeniausio Lietuvių Rady.
Tograma Naujoj Anglijo nė,.81 psl.. kaina-*2-."^-;. <
š stoties WLYN, 1360 lo
ANTANAS SMETONA
’ociklų ir iš stoties FM IR JO VEIKLA. Parašė J.
10L7 mc.» veikla sekmadie Augustaitis, 154 psl., kai
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die na $1.50.
tą. Perduodama: Vėliausi! LIETUVIAIS ESAME MES
santraukt GIMĘ, lietuvių dainynas
100 dainų su gaidom dai
r komentarai, muzika, dai
navimui ir pianinui, suda
km ir Magdutės pasaka
rė Juozas Žilevičius, kai
Bisnio reikalais kreiptis
na
$4.50.
laltic Florists gėlių ir dov»
tų krautuvą, 502 E. Broad ŠVENTADIENIS Už MIES
Vedybos
TO. Mariaus Katiliškio 17
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna novelių, kaina $5.00.
Našlė vedybų tikslu nori
pažinti su gyvenimo draugu
<nen ir Keleivis
ANGLŲ KALBOS GRA
ii iki 60 metą amžiaus.
MATIKA. 215 psl., kieti vir
Gimusi 1914 m. liepos 14 d.
j sėliai kaina.... ........ 83.51
Aukšta, buba, darbšti, tori ne
NEPRIKLAUSOMOS LIEkilnojamą turtą.
! TUVOS PINIGAI, Jono K.
Atsakysiu tik tam, kuris pa
Kario. 225 psl., kaina $5.
akys poną gimimo datą, duos
LIETUVIŲ
LITERATO-į
RASTAI
— STRAIPSNIAI
gyvenimo ir dabartinės padėties
i RA SVETUR, 697 psl. Joje ATSIMINIMAI, parašė Juo
prašymą pirmame laiške.
į rašo A. Vaičiulaitis apie pozas Liūdžius, 246 pusią
P.O. Box 1722
Į eziją, K. Keblys apie romą- piai. kaina............ 83.00
Grand Central Station
! ną, RJilbajoris ame novelę, Amerikos lietuvių politika.
RADUO PROGRAMA

NULAUŽTA ŠAKA,

Imkite ir skaitykite!

mtvaras apie nramatur-’ parašė dr. K. Šidlauskas. j-

New York, N.Y. 1SO17

giją, V. Kulbokas apie kriti
(30)
ką, J. Girnius meta žvilgsI nį į visą tą literatūrą apla• mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, Č. GriceviĮ čius duoda išleistų knygų
sąrašą. Kaina ,*10..
PAGERBĖ LIETUVI
PAULIUS AUGIUS, 284
‘
dideli
puslapiai, šio įžymaus
Hardwicko, Mass., mies-,
! dailininko paveikslai ir A.
telio valdyba už ypatingą' Kurausko bei T. Valiaus
tarnybą garbės diplomu ap straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.
dovanojo valdybos narį
Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos
išleistas literatūros met
Stanley Mickel-Mikelkeviraštis, kuriame rašo 21 as
čių.
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.
Cbicagos istorija, parašė
ĮLEIDO TIK BE KELNIŲ Aleksas Ambrozė. 664 psl.
Neseniai Anglijoje buvo: gausiai iliustruota, kai
karališkosios laivelių lenk na kietais viršeliais $10
tynės. Trys mergaitės, apoi- minkštais — $8.
BALADĖS, šitoj labai
vilkusios ne sijonais, bet
kelnėmis, norėjo taip pat tų gražiai išleistoj, gausiai ilenktynių pažiūrėti, bet ne liustruotoj knygoj yra sep
buvo leidžiamos, nes yra tynios Maironio baladės. Tai
griežtas įsakymas kelnes dė knyga, labai tinkama dova
vinčių moterų ten neįleisti. noms. Kaina............... $6.00
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
Po įstatymo raidės ir dva toje 238 psl. knygoje yra ?
sios aiškinimosi ir derybų dramos: Baisusis Birželis
pagaliau jos buvo įleistos Varpinė ir šiaurės pašvaistė
tik prisidengusios apsiaus Parašė Pranas Naumiestištais iki kelių, bet visiškai be kis. Kaina.................. $3 5f
LIETUVOS ISTORIJA
kelnių... Reiškia, buvo nepa
VI-ji
laida, parašė dr. Van
žeistas įsakymas ir "išsaugo
da
Daugirdaitė-Sruogienė
tas“ padorumas!
414 psl., daug paveiksh}, ke
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta
Knyga ne tik geras vadovė
DRAUMMO AGENTORA
lis mokiniams, bet ją su idoAtlieka įrairią rSMą
.mumu skaitys ir suaugusieji
įKaina ............................ 86
* IS SUTEMŲ I AUŠRĄ,
{parašė prof. dr. Antanas
P. Raudinas, 453 psl., kai
na *6.00.
PEILIO ASMENYS, Jur
M7n
gi* Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina *4.00.
Nerdiio pulkas,
Balęs
4. J.
Vaivorykštės, kaina 82.
IbalEaMtoA
Rene Rasa, MEILĖ TRI__ Comrty Club Rd>
KAMPY, 219 psl. kaina 83.N~ta. CSm.
mW
ZULOSNIS Į PRAEITI
kaiK- Žfero, 476
tu. mam
*6
•
•
o.
• eeeeee e.e^yeeooe • •
msotnotsmuni

i

Kšištofe tnMramU- fsn

Poslapb

NAMAKSf

/
i

vadas dr P. Grigaičio, kaina $1.50.
LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių
krorikų I dalis, straipsnių
rinkinys, 348 psl-, kaina —
$3.00.
Aida* tarp

dangoraižių,

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

Anis Rūkas, 89 psl., kaina
$3.00.
Gyvulių ūki*. George Orwel bolševikinės santvarkos
satvra. 71 psl., kaina 81.00.
LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n
omas, redagavo Bernarda*
Brazdžionis ir Beny* Babauskas. 700 puslapių, kaina
810. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

CĮ A

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M met|

Aktu vių visuomenei ir išmokė-

jo dsugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerią
SLA—didžiausia beturiu fratemalinė 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 dolerią
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
Betaria čia gali gauti įvairiu klasių reikatiagfcumias
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea.
devmeut bmurauee, kad jaunuolis gautų pinigua
aukštojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes-

uuud čfcitaątaia,, .
kKClDENTALl APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką
klubą ir draugiją nariam*. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metu*
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
* kuopą veikėjus, ir Aie plačiau paaiškins apie
Suririeuljime darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
uf America
$07 Wsut 30th Street, New York, N.Y. 10M1
■S

■

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
infermuuja skaitytai* apie pamuttahm ir Heturiškuoriua
įvykius, deda daug Ir įdomią nuotrauka ir atvirai pasisako
apie visus mfisą visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukia
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą Heivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.
Metinė prenumerata JAV-se

SS.00

Adresas:
7722 George Street, LaSade-Moutreal, 690, (juehec, CANADA

BUVO*4,DABAR HK*2

Lietuviii išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
Ęgnados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
rasite, kada ir įaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jog
organizacijai, jbs, Špaudą, jos veikėjus; jos santykius so1 ‘
Lietuvos konstitucinė* "' ‘ LjMu$yW
...į ,5^,!,
„nom
sės klausimais, parašė
Kitcm
Išlygos neturime.
tantinas Račkauskas, 178
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
psl., kaina $2.
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
.Pinigus siųskite:
PIGI, BET VERTINGA
KELEIVIS
DOVANA

So. Boston. Mas*. 02127

Tai H. Tautvaišienė* iš
gyvenimų vergų stovykloje
Sibire aprašymas anglų kai
ba "The Cemetery of NaBuvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus
tions in the Siberian Tund
i ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... *2.00
ra**, 112 psl., kaina $1.75.
Lietuvių kalba ta knyga antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina *5.00
..... *6.50
jau išparduota. Ji labai tin Perkark abi dalis kaina tik ...... ....
ka dovanoti kitataučiams. Prof. P. pgkarklio Kryžiuočių vubty!>ėei*antvarimu<brw*
tai, 176 0tl., Kama .. ?i.-iut-- ,uū *2^06 , ■ .•
(M r.priurtHo
PIGIAUSIA
Pn*r. P. Mniklio
Ulė. krffiMųuM,
70puslapių, kaina ••.••..••••.......•. *f.06
IR
Čicagietės {spUžhi komunistų pavergtoje Lietuvoj
GERIAUSIA
^5 puslapiai, kaina.................................................. ........ *1.00
DOVANA!
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
1879 m. iki 1966 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
Dovanokite
buvo 86.00. o dabar tik -................................................ 82.00
ganu ir bičiuli
Dan Kui ličio Magflkaojo kflbnn į Vilnių. 330 pusla
Keleivio prenumeratą. Jum*
atsieis tik *5, o tas, kuriam pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
ji bu* dovanota, per metu* šymas au nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ 83.00
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
ka* savaitė gaudama* Kelei
So. Boston, Moša. 02127
vį, ju* tikrai atsimins.

Svarbios knygos

!

I
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KELIONĖ J MĖNULI
TELEVIZIJOJE

Vietines žinios

vienintelė

Apollo 11 skridimas į
nulį, no tik pakilimas ir nu-

iemėje, bus rotolevizijoje. Visi tos
MINĖS DARIU-GIRĖNĄ 1 Lietuvių Piliečių Draugijos
isdai bus spalvo
‘ » *■ "
| i
• •
. . . .
į; ta, tik trųnsliacija nuo mė
c.__
„
susirinkimas
nulio — įjuodos ir baltos

SeeMOSIMeOOeSOOMOOOOMOOOOOMO^MOMOOOOOOOOOOOOOOOOMOiMMOOOOOM

ihi;.
merių poetu nr. 317 liepot
gOi Bostono Lietuvių Pi' spalvos. Mūsų laiku tai bus
šžoum* dieno—»»» ir valando*
20 d. 2 vaL pO 'pIėtų saaro 'liečiu Dr-jos mėnesinis subūstinėje, 168 H Street, So. sirinkimas įvyks šį ketvirta17 d. 7:32—7:47 p.p.
Boetone, Mas*., rengia vie- dienį, liepos 17 d., 8 vai. vaLiepos 18 d. 7:32—7:47 p.p.
lų Dariem-Girėno lygio per ka™- “'Ti .nam,J
Atlanto vandenynų paminė

jęjimas $1.50. Už tai da
lyviai bus pavaišinti, ir vie
nas jų laimės valstybės bo-

$25.00.

trečioio

19 d. 4:02—4:17 p.p?
20 d. 1:32—2:22 p.p.
21 d. 1:57—2:07 ryto.
21 d. 2:12—4:52 ryto.
22 d. 9:02—9:17 p.p.
Liepos 23 d. 7:02—7:17 p.p.

aukšto salėje.

Bostone atostogaujantieji
lietuviai ateikite į šį susirin
kimą. Jame būsite pavaišin
ti alum ir kavute su pyragai
čiais, galėsite apžiūrėti nau
ją elevatorių ir maloniai
praleisti vakarą.

Po iškilmingo minėjimo

Susirinkimas yra svarbus.
Jo darbotvarkėje — elevaT
bufetas.
toriaus atidarvmo .banketu
■- r 3 S"
5 P*.
okmisijos Raportas ir dau£
• Visi maloniai kviečiami' kitų svarbių reikalų,

Visos šios transliacijos —
iš astronautų kelionės mo
mentų. Nuo liepos 19 d. iki
21 d. bus vaizdai iš mėnulio
orbitos ir nutūpimo mėnuly.

bus bendras pobūvis. Veiks

dalyvautu

Astronautų kelionė

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Dohodoii

Dr. J. Paiakarnio
IP8D1N1S
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto fld 5 vai. vak.
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADWAY

bus

ir teleskopu ir tuo
sol
būdu regėtas vaizdas taip
bū
pat perduodamas televizi

joje.

S. G.

Nr. 29,1969 m. liepos 16 d.

UUVIS. sa BOSTON

Šią vasara, atrodo, tebus
viena gegužinė — seniau
sios N. Anglijoje lietinių
radijo programos, kuri vei
kia jau 35 metus ir kuriai
vadovauja Valentina ir Ste
ponas Minkai. Ji bus rugpiū
čio 10 d. Romuvos parke
Montelloj — Brocktone.

amžiaus registruotis gražuo
lių varžyboms, o visus kitus
lietuvius gegužinėje daly
vauti.

Gražuolės
pasiųsdamos

registruojasi,

savo

vardą,

pavardę ir amžiaus žinias
Valentinai Minkienei, adre£

šu:

502 E. Broadvray, So.

Boston, Mass. 02127.

Gegužinės meninė prog I
rama bus įdomi. Ją paskelb
Svečiai iš Chicagos
sime vėliau. Čia bus ir šokių Jė
— polkos, valso, tango ir
Praeitą penktadienį mūsų
tvisto — varžybos, kurių įstaigoje lankėsi Teodora ir
laimėtojai gaus Louisės Day Juozas Lapinskai su savo
Hicksienės dovanas.
prieaugliu Laima ir Linu.
Bus renkama N. Anglijos Jie gyvena Chicagoje. Sve
čius atlydėjo inž. Aleksand
gražuolė.
ras Lapšys, Lapinskienės
Gražuolę išrinkti ir šokė pusbrolis.
jus įvertinti sutiko Ona IvašLapinskai atostogas prakienė, Julija Arlauskienė,
Aleksandras Čaplikas. Hen- leidžia lankydami savo gimirikas Čepas. Juozas Kairys nes ir pažįstamus. Į Bostoną
ir Gintaras Karosas.
jie atvažiavo iš New Yorko
Rengėjai kviečia netekė-i ir išvyko į Kanadą, o iš ten
jusias mergaites nuo 16 m. grįš atgal į Chicagą.

South Boston Savings Bank

stoties, išnuomojamas 5 kamba
riu butas. Teirautis

vakarais

telefonu 265-9146.

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

460 We*t Broadvray, South Boston, Mas*. 02127

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

už visu* indeliu*
moka

siunčia betarpiškai

Liūdinčios žaMaa^pą.ir duktė Irena

DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO

{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
ti

į

svečias — geriausiai ir greičiausiai jums

visą

išrašomi

15 BOSTONO 1 LIETUVĄ

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre

kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius,
įvairias medžiagąs), sąžiningiausiai patarnauja

Nuo įdejiaM dieno* — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mriai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Bankas atidarytas nuo 9 vaL ryto Iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shallna ir adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš 8132.000,000

Atidaryta darbo--------------- j(
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. į

331 W. Broadvray

Tel AN 8-4848

/V

mokesčio.

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.g

SOUTH BOSTON

inž. VLADAS SIRUTAVICIUS.

patarnaus Trans-Atlantic TravdService. Čia

EXPRESS CORP-

o šeštadieniais

378 W. BROADVVAY

staiga mirė mūsą mylimas vyras ir tėvas

belaukiami —. be jokia papildama

garantuotas

Co

kad jau dveji metai prabėgo, kai 1967 m. liepos 12 d.

lėktavą bilietai (airticketo)

445 BBOADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis *

Su skaudančiomis širdimis ir giliu liūdesiu

aplankyti gimines Lietuvoje ar jaes atsikvies

(30)

mOMOMlMlMOMOOMOMOOMlMOMiMOK COSMOS PARCELS

(RUDOKIUTf)
OPTOM ITBISTt

Bostono LPD šacbmą^i-. mS^j ptrmenyBės vyktų Bos
ninkai žada pagloboti atvy tone. Mūsų jaunimas ragina
kusius mūsų jaunuolius ir mas jose dalyvauti.

Trans-Atlantic Travel Service

Dorchestery, netoli Ashmont

Skambinkite 268-2500

Dr. Amelia E. Rodd

Tuo reikalu kreiptis ir rą
Rugpiūčio 1-5 dienomis
Northeastem universitete į- žyti Kaziui Marinui, 431 E.
vyksta JAV jaunių žachma
tų pirmenybės (U.S. Junior
Open Chess CMH9jėon4ki|F)i ,,
Jte galis dalyki UHNM •'
liai iki 21

/ snuomoja

South
TEL. AN 8-2124

apmokėti dalyvio mokestį už
juos ir vietinius jaunuolius.

So. Boston, Mass. 02127

Dovanų pažymėjimus ir rusišką prekių užsakymus be

papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

Z?

TeL 268-0068
Vedėja* J.

Globa Parcel Service, Ine.

Darbo

Vaičaitis

8—7

emaoooosoaooaoaoaeoooeeee

Ę

Tai veltui

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
išpildome gydytoją re

• <

:.4«

M reik vaistą — eikit į betaviiką Teistiną.

PARCELS

993 a W. Breedoay, tarp B ir F gaivią, SO. BOSTON.

EXPRESS CORP.

Telefonas AN 8-4839

169 MUbary St

Nae 9 raL ryte 8d 8 vaL vw išskyras šventadienius Ir eskm

WORCEST£R, MASS.

moooeeoooaoooeeeaoeeeeoeeoocaooooooeoeoeeeeeoeoeeo

atrast,
WorcnsUr, Mase. 01604
Tat 7983347
Tiesiai M Woreesterto
Bmb įvairias siustisias į Lieta,
vą ir kitas Rasijes vaMemas

TaL SW

d
,1

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray
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Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!

So. Boston, Mass. 02127
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Krosnies aptarnavimas
Automatini* ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite
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FORTŪNA FUEL Co.
487 Waskington Street

Dorchester, Mass. 02134.

268-4662
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Išū vieteje gaMs pasirinkti ai-

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