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65 . TIEJI METAI

Baltuosiuose Rūmuose
smarkiai judama, bet...

Ar demonstracijos artina
taikę ir gerovę?

Posėdžiai, pasitarimai ir nutarimai, kurių turinys dar

šūkiai ir realybė. Demonstracijomis norima palenkti

nėra aiškiai žinomas.

prezidentą Nizoną. Ar tai jau revoliucija?

Nors ir buvo tvirtinama, Naujasis SLA
Kilnūs šūkiai ir darbai ne mušti du aukšti miesto pakad
prezidentas savo nuta-į
visada politiniame ar visuc- reigūnai ir suimta apie 150
rimus daro ir savo politinius SckretoriUS
meniniame gyvenime taip demonstrantų. Ft. Dix ka
planus vykdo nebodamas
gražiai susiderina, kaip no riuomenė ašarinėm dujom j
SLA centro valdybos sek
jokio spaudimo iš šalies, bet
rėtume. Ypač paatai-uoju išsklaidė apie 5,000 jaunuo
retorė
Berta Pivaronienė,
iš tikrųjų tas spaudimas
laiku dažnai regime, kaip lių, kurie bandė veržtis j ka- i
Baltųjų Rūmų gyventojus irt aPle10 metų išbuvusi tose
taikos demonstracijos bai- reivinių rajoną. Na, o spa-'
jų šeimininką prezidentą I
P°*
giasi kraujo praliejimu, eko- lio 15 d. vien tik Bostone,
ilsio.
Valdyba
jai
iškėlė
gra

nom i nės gerovės siekimai— sakoma, dalyvaują apie
verčia smarkiai judėti.
žias
išleistuves
ir
jos
vieton
Prezidentas Nixonas opo
namų deginimu ir kitokiu 200,000 demonstrantų, net Jie kaltinami, kad sukėlė Chicagoje riaušes pernai demokratų konvencijos metu ir bus teisiami,
naikinimu ir po to dar di su gubernatoriaus palaimi čia jie atsakinėja į klausimus spaudos konferenci joje.
zicijos buvo apkaltintas, kad pakvietė istoriką Algirdą
desniu skurdu.
per devynis valdymo mėne Budreckį, baigusį Rutgers
nimu Ir kardinolo CushinPopuliariausias paskutinio go pašventinimu, gi visame
sius dar nedaug ką konkre universitetą, dabar dirbantį
taus nuveikęs. Gindamasis Pavergtųjų Tautų įstaigoje.
meto šūkis — taika Vietna- • krašte — dar daugiau
Pranašauja žiaurią Airijoje dar mušasi Į Komunistų seni
me! — deja, tos taikos dar
nuo tų kaltinimų, jis savo
Ar tai jau revoliucija?
A. Budreckis mūsų visuo
nepriartino, o tik pratęsė
kalboje išdėstė paeiliui vi
dėl religijos
reikalavimai
karą. Negalima dar būtų pa
sus savo pasiūlymus kongre menei yrą plačiai žinomas,
Revoliucijos žodis yra la žiemą
nes uoliai dalyvauja visuo
sakyti, kokių teigiamų re bai dažnai linksniuojamas
Praeitą šeštadienį ir sekKomunistų Vietnamo tai- sui, ir kad esanti ne jo kal meninėje veikloje, yra Vli
Seniai leidžiamas Old
zultatų duos ir spalio 15 die plakatuose. Demonstracijos Farmer’s Almanac prana- madienį Siaurės Airijoje vėl kos delegacijos vadas Pary- tė. kad demokratų partijos
nos plataus mąsto demonst nukreiptos ir prieš preziden šauja žiaurią žiemą. Ėsa, sli- įvyko kruvinų susirėmimų žiuje Xuan Thui pareiškė, vadovaujamas kongresas sa ko, JAV Lietuvių Bendruo
daž
racijos, kuriomis siekiama to politiką, atseit, — kodėl dėmis važinėtis būsią geros! dėl religinių Įsitikinimų, šį į kad derybos tegali pasistū- vo partiniais sumetimais už menės Tarybos r
nai
rašo
spaudoje,
atskirai
palenkti prezidentą Nixoną jis neskuba iš Vietnamo pa sąlygos ne tik šiaurės kai- j kartą britų kariuomenė aša- mėti tik priėmus dvi pagrin- delsia atitinkamų įstatymų
yra išleidęs anglų kalba kny
j dar didesni nuolaidumą sitraukti? Daugis demonst nuose, bet ir Chicagoj, New rinėmis dujomis ir kitomis dines sąlygas: 1) JAV ka- leidimą.
Vietname ir net nustatyti vi- rantų plakatų gana grėsmin- Yorke. Bostone ir kt. Pir- Į priemonėmis tramdė apie riuomenė turi tuoj ir visišVietnamo karo klausimu gą apie 1941 m. lietuvių su
siško amerikiečių pasitrau- i go turinio, lyg būtų komu- mag sniegas iškrisiąs lapkri- į 1.000 įsikarščiavusių pro- kai pasitraukti iš Vietnamo jis taip pat vykdąs savo pia kilimą. yra vienas iš kelių
kimo iš Vietnamo terminą, nistų ranka rašyti, nors juos č io22-26 dienomis, gruodžio • testantų. Yra užmuštų, su- ir 2) sudaryti P. Vietnamo ną. numatąs dar daugiau didelės knygos Lithuania
700 Years autorių.
Prezidentas kolkas tokiam Į jr kunigai neša iškėlę. Ma- 23-26 dienų pūga užtikrins žeistų ir apie 140 suimta.
koalicinę su komunistais vy- kariuomenės iš ten atitfauk"taikos sąjūdžiui“, kartais! žame krašte gal tai jau ir baltas Kalėdas.
į Popiežius kreipėsi į abi riausybę, kuri įvykdytų laisJ08 uždavinius, perleisti
viešai iškeliančiam Šiaurės! būtų revoliucija, bet plačioPūgas jis pranašauja sau- į katalikų ir protestantų gru- • vus demokratiškus rinkimus.1 Patlems vietnamiečiams, bet
Vietnamo vėliavas, yra prie joj Amerikoj iki to dar toli. šio 7-9 ir 22-28 d., vasario i peš, kviesdamas į taikingą
Iš pavyždžių kitose ko-! nereikią norėti, kad iš ten
šingas. Jis net pareiškė, kad Čia esame matę daug tokių 4-5 ir 20-22 d., kovo 13-15 sugyvenimą, bet jie ir popie- munistų užimtose šalyse, o; būtų bėgama, viską pametus.
jokios demonstracijos jo nu- masinių įvykių, beveik Wa- ir 21-28 d. ir balandžio 2-6 žiaus neklauso mušdamiesi į tarp jų ir Lietuvoje, mes jau
Vietnamo reikalais perei
sistatymo nepaveiksiančios. ; shingtono miesto apgulimų, dienomis.
dėl tikėjimo.
Į žinome, kokie tie “laisvi ir tą savaitgalį buvo intensy
Užsienio reikalų ministras ir viskas baigdavosi tik di! demokratiški“ rinkimai bū- viai posėdžiaujama, daly
Kiek liečia Bostoną, tas
William P. Rogers akivaiz desnėm ar mažesnėm muš almanachas
iš 7 didesnių;
tų ir kiek ta koalicija laiky vaujant generalinio štabo
doje šių demonstracijų taip tynėm, o vėliau tie koncent- pūgų
viršininkui gen. Earle G.
dūpu šiemet
šiemet teisnėio
tik
3.
Anglijoje
JOUMejl
teįspėjo tik 3.
tųsi.
pat pareiškė, kad jos taikos rUoti įvykiai praskysdavo.
Wheeler, krašto apsaugos
traukiami į valdžią
neartina, o tiktai stiprina čia net prezidento Kenriesekr. Melvin Laird, patarė
priešo pozicijas. Dėl šio A- džio nušovimas dar nesukėjui Henry Kissinger, net iš
Anglijos ministras pirmi Reikalauja varžyti
merikoje besireiškiančio są-į jė revoliucijos. Laisvame Šen. E. Kennedžio
Paryžiaus atvykusiam dele
ninkas Wilsonas padarė di
jūdžio visiškai užspringo ir demokratiniame krašte togacijos vadui Henry Cabot
delių pakeitimų savo kabi importą
Paryžiaus taikos derybos, kje įtempimai išsigaruoja, byla vėl artėja
Lodge ir kitiems. Spaudai į
nes komunistams nėra rei- žmonėms vienaip ar kitaip, Šen. E. Kennedžio advo nete. Pakeisti du ministrai ir
Massachusetts darbo uni- duota suprasti, kad ten pa-'
apie 3<> aukštų pareigūnų.
kalo nusileisti, matant, kad. pareiškus savo nuomonę,
katam buvo pavykę kurį lai
Atleistųjų amžiaus vidur jų konvencija kreipėsi i pre- daryta eilė nutarimų, bet jų
patys amerikiečiai reikalau
ką jo byla dėl Mary Jo Ko kis yra 60. <» naujai paskir zidentą. reikalaudama su- konkretus turinys neišriėsty-.
ja visiškos saviškių kapitudidysis blogis gali at- pechne prigėrimo kiek nu
tųjų 38. VVilsonas mano, vąržyti importą, nes jis ati-- tas. Esą, tai paaiškėsią su j
liacijos. Tokios pat nuomo- e’ti tada. kai minia ne tik
į Nfttijasij* šredijra minteinu
stumti,
perkeliant
ją
į
aukška€
f jaukęs daugiau jaunų' ma darbą tūkstančiams vie- laiku.
nės vra ir krašto apsaugos i'riks savo jausmus ir nuo-, tęstų teismą, bet dabar vėl
įdomu tai, kad buvęs pre mtni*kaa Olof Patele saro pir
jėgų į krašto vadovavimą,, l*niM darbininkų. Buvo nu
ministras Laird.
j mones. bet ims ir valdyli mi- ,
:
-zidentinis
kandidatas de mojoj kalboj pareiškė, kad jo
galės laimėti 1971 metų pa-i r°dyta, kad pernai drabužių
Tuo tarpu demonstracijos niai būdingu metodu. Iki to Svarbiausia,
Svarbiausia buvo
buvo stengta
importas padidėjo 60' ,, o mokratas Humphrey, kuris ryriaaa.vbė tęs JAV politiko*
visame krašte vyksta pagal ir laisvam krašte neturėtume; si, kad senatoriaus ir liudi vasario rinkimus.
žuvies net 70' <. Tos ir kitos gana aštriai kritikuoja Nix- Vietname kritiką.
planą, kurį jau iš anksto prieiti.
ninkų apklausinėjimas ne
prekės atvežamos iš kraštų,, ono vidaus politiką, pasta
skelbė Demokratinio Sąjū
būtų viešas, nes tai gali pa Mirė garsi čiuožėja
kur uždarbiai kelis kartus j ruoju metu teigiamai įvertidžio Studentai (SDS) ir ki
mažesni, negu JAV,
» no jo pastangas Vietname
kenkti jo karjerai. Be to.
*
i/
•
tos karingosios baltųjų ir Sovietaistato erdvėj labai rūpinamasi, kad nebū-!*^**/® n€ūie
taikai grąžinti ir nupeikė j
juodųjų organizacijos. Štai Į
tuos, kurie reikalauja visą;
tų iškastas Kopechne lavo-j Praeitą sekmadienį mirė
praeitą šeštadienį, lyg iva- laboratoriją
JAV
kariuomenę iš ten ati
ir daromas skrodimas, leukemija pasaulinio garso
dui į spalio 15 įvykius, Chi-, pjrrnadieni į erdvę paki-i nes to nenorį ir jos tėvai,
traukti
iki 1970 m. gruodžio
čiuožėja Sonja. Henie. Ji
bu- , Didi. Britanijoje konser..
n
cagos nausese jau buvo su-,
tikraisį šiais klausimais sprendi1 dienos.
vo lėktuvu gabenama 13 Pa-, TatorW k
„utarė
žeisti 27 policininkai, priTaigi, judėjimas Baltuo
tarpais net trys sovietų erd- ma* turi būti padaryti gal ■yziaus į Oslo Norvegijoj. Tį| į¥ertj
siuose
Rūmuose didelis, ly
vėlaiviai, kurie ten turės su-' Jau šią savaitę,
■r tyliai mirė lėktuve.
„m ,ikn„ nu,ik.„imu,. D,.
sijungti, ir sudarvs tam tikrą
Sonja Heme yra laimęju-į Urten«ai. i.t.t,m«, ku giai kaip ir demonstracijos
už jų sienų, bet jokių "ste
platformą ar laboratoriją.
m » •• •
• >
si olimpimuos sporto žaidi-, riuo
Turkijoje niekas
inuos aukso medalių, daly-lkinto
krturi buklų“ dar neįvyksta.
Tikima, kad tas žygis pa-;
vavo filmų pastatymuos ir,
Uik^«piui. Per ųlai-i „...........................
vyks. Tokia platforma bū- nepasikeitė
‘.V? <
ledo
Įvairiose ledo baleto spėk-,
mirtiet triume baustinų KuitĮū dere»U 9U
tų pagrindas tolimesniem
takliuose
visame
pasauly
Sekmadienį
Turkijoje
bu

nusikaltėlių skaičius padvi.
,
skridimam į mėnulį ar kitas
vo labai karsti parlamento
gubojo. Pažymėtina, kad Sovietų Sąjunga
planetas.
rinkimai, nes yra ir žmonių Čekai uždraudė
moterys yra didesnės mir
Kinija pasiūlė Sovietų Są
aukų. Juose iš 14 mil. bal
ties bausmės šalininkės, ne
jungai
derėtis dėl ginčijamų
suotojų tebalsavo tik apie keliones į Vakarus
gu vyrai
Vokiečiai pagerbė
sienų. Derybos prasidėsian* ♦ #
60Sz. Oficialiai rinkimų:
z
Praeite žiema čeku sto-’
spalio 20 d.,
duomenys dar nepaskelbti.' Čekoslovakijos vyriausy
JAV astronautus
bet dabar valdanti partija bė uždraudė savo piliečiams
p_iacv?? oroteatuo-i Sovietų delegacijai vadosovietu okuna-' vaus,*9s užsienio reikalų mi- IsraeM* premjerė GnMa Meir,
Praeitą sekmadienį Bon- sako, kad iš 450 atstovų ji atskirai keliauti į Užsienį. j___.
teokėai JAV ir čia
; Suki ky ta apie iOO .000 duoįdegino. Jo\kulJtū- nistra PadėJėjas Kuznec°- Į J
Patu paštą mintetraa Wintonas noje buvo paggerbti JAV turėsianti 250.
tarėsi nu vyriausybe
du-arabą
Blountan neimto komitetai pa astronautai, kurie buvo nuJos dabartinis ministras tų vizų. Dabar bus leidžia- r< parodoj laimėjo pirma:vas'
. ..
***
*~
ginčo
reikalai*.
Ji
rkad ta
reiškė, kad reikia karti atskirą skridę į mėnulį. Astronau- pirmininkas Suleymanas De- ma išvykti tiktai su ekskur- J premjj|>uvo |jepta ja
Kurijos mostas rodąs,
vaidiną bendrovę, kari salėtą tas N. Armstrong savo kai- mirelis žada ir toliau vesti sijomis. Taigi, ir vėl grižo & parodo* pašalinti.
^ad Pekinge laimėjo blai- nesantaika tegalinti hiiti baigta
paštus laisvai tvarkyti ir ją pa- boje nenuneigė ir rusų pajė-, Vakaram palankią užsienio, stalininis režimas ir jo suvesnės ir nuosaikesnės gal- tik akieją šalią tiesioginėmis
tarnavimus paselinti.
gumo šioje srityje.
1 politiką.
__ I varžymai.
__ jį <******•**»«•««*•***»«*****«•*«*•» 1 vos*

f

J
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pergvarstoma ir Europai nuo gerėjimo pagrindą tegali su
sovietų užpuolimo ginti NA daryti pagarba valstybių ne-!
TO sutaities dabartinė būk priklausomybėm ir jų sienų'
lė. Tam tikslui buvo pririšti saugumo.garantavimas, ne-*
amerikiečių
kariuomenės sikišant į jų vidaus rėikalus
daliniai Europoje. Jų dabar ir pripažįstant kiekvienai
ten esama apie 300,000 ka tautai teisę laisvai tvarkyty
T
žada pasielgti dabartinė JAV vyriausybė, štai
nų. o išlaikymas Amerikai savo ateitį, be jokio gink
Pranešame skaitytojams,
kainuoja beveik vieną bilio- luoto įsikišimo ir smurto iš neseniai išleistų knygų:
kas manoma padarytu
ną dolerių daugiau, negu šalies“.
Prezidentas Nixonas rugsėjo 25 d. pasiuntė kogresui
♦ ♦ ♦
tenykštės valstybės atsilygi
pasiūlymą pakeisti socialinio draudimo įstatymą. Jis siū
Penktoji Pradalgė, Londo
na. Todėl kongrese buvo
Amerikos lenkų leidžia ne išleistas literatūros metlo pakelti pensijas 10'<. Tuo būdu dabartinė mažiausia
kalbų, siūlančių tą kariuo mas Polish Review žurnalas įoje galima gauti dar šių
pensija. $55 būtų pakelta iki $61, o didžiausia nuo $165 iki
menės
skaičių sumažinti iki skelbia iš Varšuvos gautą rastis, kuriame rasite įdo
$181.50. Tas padidinimas turėtų pradėti veikti nuo kitų
50,000 (Prancūzija savo ka- vėliausią raėjusio karo sta mių prozos ir poezijos kūri
Dešinėje busimasis Vakarę Vokietijos kancleris social
met* kovo mėnesio. Našlės moterys turėtų gauti ne 82.5*7
lius jau atsiėmė, o Kanada i tistiką. Sako, Lenkija tada nių bei straipsnių. Kaina
demokratas Willy Brandtas, kairėje laisvęję demokratų
vyro pensijos, bet visą jo pensiją. Pagerinamos pensijos
- J
. •• x- v n i. • 1 • •1 x i .•*©
— - X -X <
MiaųiMuę. narna —
žada
atsiimti).
Bet
jvykiai
i
neteko
38
nuošimčių
tūrėtoj
muštais
viršeliais $3.15,
vadas Walter Scbeel. numatomas užsienių reikalų mi
akliesiems, išmokos našlėms už nepilnamečius vaikus' ir kt.
Čekoslovakijoje šias kalbas turto: siftiaikinta apie 20 kietais — $3.75.
nistru. sudarius koalicinę vyriausybę.
Piezidentas siūlo pensijas automatiškai didinti, kai
aptildė. Per 20 metų Ameri tūkstančių painų Įmonių
pabrangsta pragyvenimas. Iki šiol vis reikėjo kongreso nu
ka NATUI skyrė daugiau (du trečdaliai), apie 35 nuo
MUfordo gatvės elegijos,
rei 12 bilionų dolerių. Tie šimčiai ūkių ir pusė geležin kad Keleivio administracitarimo ir tuo reikalu, o pagal prezidento siūlymą to nerei
sa, jos metinis biudžetas vis kelių. Gyventojų žuvo 6 mi didelį susidomėjimą sukėlęs
kėtų: pensijos būtu padidinamos tiek procentų, kiek pasiekia po 70 bilionų, bet spė li onai, arba 22 nuošimčiai. poeto Jono Aisčio straipsnių
brani pragyeir is.
liojama, kad Amerika atei 4 milionai ir 900 tūkstančių, rinkinys. Kaina minkštais
Gaunantieji pensijas ir nesulaukę 72 metų amžiaus
ty tvirčiau reikalaus iš są sakoma, žuvę koncentraci viršeliais $2.55, kietais vir
tegalėjo per metus uždirbti $1,680. Jeigu jie daugiau už
jungininkų
pasiimti didesnę jos lageriuose.
šeliais — $3.75.
REIKIA BUDĖTI
Į „Ne vien Vokietijoj, bet
dirbdavo, * jie nustodavo $1 už $2 uždirbtus daugiau a♦ ♦ ♦
karinių išlaidų naštą ir ją
kituose
Vakarų
Europos
ir
nog nor
j jrigu uždirbdavo daugiau nei $2,880, tai
Polish Review pavėluotai
Netrukus Vakaru Vokie- j kraštuose veikiantieji sovie palengvinti ♦amerikiečiam.
Liepsnos ir apmaudo ąso
* *
už ku':vieaą uždirbtą dolerį netekdavo dolerio pensijos.
recenzuoja
1967
metais
išėčiai,
premijuotas Jurgio
Prezidentas siūlo didžiausią b
‘skaitymų leidžiamą už tijoje bus nauja vyriausybė! tų diplomatai yra labai susi
Balandžio
pradžioje
Wajusią
The
Golden
Tradition
:
Gliaudos
romanas, 304 psl.,
mu socialdemokratu Willy domėję galima nauja politidirbti s ą (t bar $1,680) nustatyti $1.800. o kurie už Brandtu priešaky. Nauja į kos kryptimi Rytų Europoj shingtone įvykęs NATO mi-; Jewish Life and Thougt in kaina $4.00.
dirbs bet kiek už tą sumą daugiau, tiems už kiekvienus vyriausybė ves ir naują po-' Jeigu naujai Vokietijos vy-i ,n‘st'\ metinis posėdis iš-, Eastern Europe knygą, kurią
du dolt
skaityti iš pensijos tik vieną dolerį.
Iitiką. jos vienas svarbiųjų riausvbei pavyktu susitarti; Į5 a"sė
Nutono kalbos suredagavo Lucy S. DawiDraugas don Canrillo,
.......................................
'elkal9 dowicz. Joje, atrodo, nema įdomūs klebono ir vietinės
Dabai didžiausia suma, nuo kurios į pensijų fondą uždavinių
bus siekti taikos su Maskva dėl galimos Vo- i >r V; V<,k?ętįJ03
ža žinių ir apie Lietuvos žy komunistų partijos sekreto
reikėdavo n ’ėti, buvo $7,800, o prezidentas siūlo tą su ir geresnių santykių su Ry kietijos ir Sovietų Sąjungos! ™lmst™ w'»Įy
dus,
kurie, rodos, privalėtų riaus pasikalbėjimai, 216
taikos sąlygų, tai žymiai pa- ^zią. Abu pabrėžė, kad NAmą nuo 1972 metų pakelti iki $9.000. Tuo būdu fondas tu- j tų Europa
. psl., kaina $3.
Naujienos tuo reikalu spa sikeistų visos Rvtų Europos T9 tikslai yra ne tik ginti rasti vietos Lietuvos istorijoretų daugiau pajamų.
politiniai santykiai Willv relkale Europą, bet ir siekti je. nes 1900 metais Vilniuje
Visų siūlomų pakeitimų kolkąs nėra reikalo čia lio 7 d. šitaip rašo:
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Žinoma,
mes
čia
nekalba

pasirodė jaunas, bet plačių rų, vyrai bereikalingo kuni- kalbėtojai bus adv. Gabrie- b®8 £arbė8 klausimas. Gera
CZNTftlNC ĮSTAIGA
me apie kūdikio pirkimą ar
pečių Vyras, kurio kaklą
gelio garbinimo, o visi kiti—' ihis Gedvilą ir inž. Antanas organizacija ir dideliu sąži- pardavimą, o tik apie Klai
dengė seniai muilo matęs at iuokėsi be sustojimo. Ypa-’ Novickis iš New Yorko.
ningumu ypač pasižymi Vo- das, susijosiąs su jo gimimu.
bulas kalnierius. Taigi pasi
|
kietijos
paštas, o pastinin7to WALNUT SIREET
tingai garsiai juokėsi kuni
Draudimo kompanijų ap
rodė, kad jis ne tik lietuvis, gėlio persekiotos moterys.
PfHLADELPtHA,
PA. 191 OA TEL. (215) 925-3455
Operavo daiL M. ŠiUikj
,kas Xra
dainų įvertintas skaičiavimu, pirmoji kūdi
SKYRIAI:
liet ir kunigas.
asmuo.
O kai sekretorės rėksnys pa
kio viešnagės šiame pasau
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 NMarshall S. WA 5-8878
Pamaldūs lietuviai labai matė saulę, kunigėlis visai
Dail. Mikui šileikiui šv.
o ko vertas mūsiškis JAV lyje savaitė atsieina apie
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI Z-2374
apsidžiaugė, nes lietuvio ku
Kryžiaus
ligoninėje
padarypaštas?
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvray AN 8-8764
pasislėpė ir lietuviams nebe
$1,600. Tą sumą sudaro:
nigo balsą seniai buvo gir
ta
vidurių
operacija.
Linkičia
įaugeKs
tegalėtų
tik
254-4144
CHICAGO, Ilk, 60682, 4102 Archer Avė.
sirodė.
8571 ligoninės patarnavi
dėję. Tuojau buvo surasta
BE
5-7788
CHICAGO,
W.
60622,
2242
W.
Chicago
Avė.
Po metų sekretorė sulau me ligoniui gieičiau grįžti į nusišypsoti. JAV pašto neti- mas, 8245 vaistų išlaidos,
486-1836
CLEVELAND,
Ohio
44119,
787
E.
185th
St.
katalikų bažnyčia ir pradė
kė ir antro rėksnio. Tada ku sveikųjų tarpą ir vėl atgauti kusio patarnavimo klausi- 8517 kūdikio apranga, lopTA 5-7560
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė.
tos pamaldos. O besimel
{mas jau seniai keliamas net tys ir kitos priemonės ir
nigėliui nieko daugiau nebe kūrybinę energiją!
354-7608
ELIZABETH, N.J., 07201, 956a Elizabeth Avė.
džiant pasirodė, kad jauna
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jos. Campau A. 365-6350
s kongrese. Seniai paštas no- 8164 motinos drabužiai ir
liko daryti, kaip tik atbulą
sis kunigėlis buvo ne tik ap
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avė,
203-249-6255
: rimą perorganizuoti. pada kiti dalykai.
kalnierių numesti ir pradėti
KANSAS
CITY,
Kan.
G61O2,
18
So.
Bethany
AT 1-1757
sukrus, bet ir savo pareigo
VLIKO SEIMAS
ryti pusiau privatine bend
rėksnius auginti. Prie vedy
Dalį
šių
išlaidų
apmoka
LATHAM,
N.Y„
465
Troy
Scbenectady
Rd.,
518-785-4495
se patyręs. Ypatingai visus
rove, kad tik jis labiau su- draudimas, dalį bičiulių do
bų stalo ėjo beveik atbulas,
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd.
382-1568
džiugino gražus jo balsas ir __ _____________________
Vyriausiojo
Lietuvos
Išmodernėtų
ir atitiktų jud- vanos, bet jų dar pakanka
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd.
FR 9-8712
bet jo gaminti rėksniai už
puiki iškalba, nes sugebėjo stojo kelią į emigraciją ir laisvinimo Komiteto seimas nms gyvenimo reikalavimus,
M1NNFAPGIJS, Mim,. 55414, 217 E. Hennepin FE 2-4908
mai lieka ir tėvams. Bet. ap
paliesti visas jautriausias privertė apsivesti. Nors jis bus New Yorke gruodžio 6-7;
NEW BRJTAIN, Conn. 06062. 97 Shuttle Meadow 224-0829
iki šiol, nors mokesčiai lamai. visas jas atlygina
73L8577
lietuvių vietas.
OMAHA,
anksčiau civiline metrikaci- dienomis,
už jo paslaugas nuolatos di džiaugsmas, sulaukus naujo
PARM.S.
DBio
V4
749-3033
Dažnai į vieną vietą susi
dinami, vistiek iki šiokios šeimos nario.
ją drabstė purvais, bet iš lie
GR 1-3712
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė
renkant. atsirado sumany
tokios "tobulybės“ dar jam
ROTHESTER. N.Y. 14621, 683 Hudson Avė.
BA 5-5923
tuvių tarpo dabar pirmas ja
mas steigti tautinį lietuvių
NEW HAVEN, N.Y.
OR 4-3930
NFW YORK. N.Y. 10003. ,01 First Avė.
gana toli.
pasinaudojo.
komitetą. O kaip pas kata
LO
4-7981
SAN
FRANCISCO.
Cal.
94122,
1286
—
9th
Avė
Juk atsimename atsitikiToronto gvvendamas, lie
AUSTRALIJA
SEATTLE.
Wash.
98103.
1512
N.
3»th
St.
ME
3 1853
likus įprasta, pirmininku bu
tuviu vengė. Nors ir sunkiai Musų jaunimas dalyvavo < ma8 fcgj didžiųjų švenčių
SO
UTH
RTVE
R,
N
J.
08882.
168
Whitehead
Avė.
257.2113
vo išrinktas jaunasis kunigė
demonstracijoje
'metui pasamdyti priediniai
dirbo, bet rėksnius dauginti
WORCFSTFR. Mass. 01604. 82 Harrison St.
798-3347
lis, o sekretore — ištekėju
TRFNTON. N JT. 08611. 780 Lfbertv St.
LY 9-9163
j laiškanešiai net čia, Bostonesustojo. O kai sunkus dar
si, bet karo audrų nuo savo
VINELAND, N.J. 08860, Parinh HaR. W. Landis A. 691-8423
Babattiečiu demonstraci-’ »e. išversdavo laiškų krepbas ir penkių rėksniu rasta
Tai Melbourno kooperavyro atskirta jauna moteris,
pradėjo spausti prie žemės, joje prie Jungtiniu Tautų Mus į jūrų ir nueidavo savo cinė kredito draugija Talka.
kuri augino mažą mergaitę.
tada vėl atsirado noras grįž New Yorke rugsėjo* 20 d. da-‘*«Hais. dienos daibą ”atK- Ji įsteigta 1961 m. Pradžio
Komitetą sudarius, kiek są
Buvo ir taip, kad jie je buvo 11 narių ir tik $230
ti i roiu. Pradėio klabenti lyvavo ir iš New Haveno'
lygos leido, prasidėjo ir tau
bažnvčios viršininkų duris, mūsų jaunuoliai — Tomas ištaigoj tik nuspausdavo sa pagrindinio kapitalo. Per
tinis gyvenimas.
bet niekas iu neatidarė. Lie Plečkaitis, Arūnas Jonynas vo darbo korteles ir grįžda pirmus metus apyvartos pa
buvo m dabar nK$2
Bet viskas greitai pasibai
vo tik algos atsiimti..
tuviai
katalikai
jo
neapken

ir
Linas
Lipčius,
petys
susi

daryta tik $4,000. Dabar
gė, nes netrukus anglai pra
Kaip grettai keliauja mi Talka turi 214 narių, $5 D00
tė.
bet
svetimtaučiai
pasigai

mokėdami
kelionės
išlaidas.
dėjo steigti atskiras tautines
lėjo. Užmiesty iam surado1 LB apylinkės valdyba, į-| sų laiškai? Pagal pašto val- pagrindinio kapitalo ir227
stovyklas. Elbės pakrantėje,
lengvą darba. kuri bedirb vertindama kilnų jaunuolių j dybos apskaičiavimą, pa- indėlininkus, laikančius Tal
blakių pilnuose barakuose,
damas neseniai ir mirė. Bet ryžtą, iš savo kasos paaky- prastas pirmos klasės hriš- koje $57,000. Pernai Talka
surado vietą ir lietuviams.
STASYS MICHELSONAS
kas, prie kurio lipiname 6 jau turėjo $700 pelno, ku
Bet, visiems į naują stovyk į lietuvių tarna ir miręs ne- rė jiems po $5 nors daliai iš
centų pašto ženklą, turi pa rio 10 nuošimčių skiriama
flrižo. Tęva ji palaidojo sve laidų sumokėti.
Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
lą keliantis, kunigėlis su sek
mokti
adresatą
per
pusant

timtaučių kapinėse.
lietuvių bendruomenės rei-Į galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
retore pasiliko mieste. Dauros dienos. Oro pašto ilgos kapams.
J. Rainis
j
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
galiui be kunigėlio ten buvo
distancijos
kelionė
turi truk
Jei daugiau būtų supran- Kanados ir Pietų Amerikoe lietuvių išeivijos istorija. Joje
liūdnos dienos, bet, jam sek
ti neilgiau, kaip dvi dienas.
DEZERTYRŲ
SKAIČIUS
8>V°- krcį/te įtaigos t
kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
madieniais pradėjus atva
Gi
iš
tikrųjų
tik
64
procen

AUGA
žiuoti pamaldoms, gyveni
tai pirmosios klasės laRcų b galėtų būti daug platesnė,'
mas vėl pagyvėjo.
1967 metais iš JAV ka
* t
Ir
ir 28 procentai oro pašto ar panašias Talkas galėtų ture-1 TL*tava
ir Vtkt.
Į naująją stovyklą susi riuomenės pabėgo 40,227
timas
vietas
pasiekia
per
kryžiuoti!
Kai visa
Kitos tokios knygos notvriase.
rinko didokas skaičius karo kariai. 1968 m. tas skaičius -- -- — M
R- s-- * vieną dieną, o tolimesnes ti ir kitos didžiosios lietuvių
fcoioni^08.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
išardytų šeimų, o daugiau jau siekė 53,352, o šiemet ą#B mVTEEn Kad VOTaal OTI
j
per
tą
nustatytą
laikų.
VioO
sia — vyrų, netekusių jau per 9 mėnesius pabėgo net
I nas iš dešimties pirmosios
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
nų moterų. Naujasis komite 55.454.
;
klasės
laišku
keliauja
tris
to pirmininkas, nors patsai
.Pinigus siųskite:
Pastaruoju laiku daugiau
(Pietų A-j dienas, ir lygiai taįp pat nuTaip pasakė
gyveno su svetima žmona, sia jų bėga į Kanadą, kur
je) žiotys yra 280
I skrenda vienas iš penkių oro
bet, save laikydamas dideliu ne tik giminės ir draugai, dui Šachas! lietuvių
K KL KIVI S
'
pašto
siuntų.
Jeigu
jūs
stan
kataliku, sudarė būrelį plet- bet ir specialios organizaci čių sukilėlių
• •
gria Ka- Čiate laišką į vietovę, esankininkų, kurie tas nelaimin jos teikia jiem3 materialinę čių
i čia 250 mylių Ruetoty, jm{ fetytlr antys ištveria 110
gas moterėles pradėjo kuni- I pagelbą ar organizuoja pa; galite tikėtis, kad jis pavė- laipsnių itlčio'.
geliui skųsti už nesilaikymą j bėgimą.
, luos.
1
_____
TORONTO, ONT.
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KELEIVIS, Sa BOSTON

kariuomenė? Visi gydyto
jai, ypač chirurgai, sakykim,
dar nebaigę operacijos? i

LABAI įDOMOS
ATSIMINIMAI

MILIONAI REKLAMAI

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Atsiminimus visuomet įdomu skaityti, todėl siūlome
Didžiosios bendrovės rek įsigyti šias mūsų žinomų
lamai per metus išleidžia žmonių gyvai parašytas at
milžiniškas sumas: General siminimų knygas:
Motors — $214 mil., Ford
VERGIJOS
KRYŽKEMotors — $119 mil., Gene LIUOSE, Sibiro kankinės
ral Foods — $154 mil., Sears Stefanijos Rūkienės tremties
Roebuck — $115 mil.. Gol- atsiminimų atsiminimų I to
gate-Palmolive — $122 mil. mas, 443 psl.. kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais $6.
Viktoras Biržiška, DĖL
MILIONAI ALKOHOLIKŲ
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
JAV Tarybos kovai su al nimai (1920-1922 m.), 312
koholizmu duomenimis, J. psl., kaina minkštais virše
A. Valstybėse yra 90 milio liais $2.50. kietais—$3.75.
nų, vartojančių svaigiuosius KONTRŽVALGYBA LIE
gėrimus, o iš jų 6 su puse mi- TUVOJE, Jono Budrio at
liono alkoholikų.
siminimai, 224 psl., kaina
$2.50.

pat ir poetas. Jo plunksnai
priklauso daug storų leidi
Darbo Raudonosios Vė nių. Keli jų pasirodė dar ne
liavos ordinu apdovanoti: priklausomos Lietuvos lai
už nuopelnus, vystant ta kai
e* <.?
rybinę literatūią rašytojas
Eduardas Mieželaitis ir už
Nusipelnę mokytojai
nuopelnus, vystant filologi
jos mokslą, už aktyvią visuo
Keturias dešimt trims as
meninę veiklą Mokslų Aka menims už nuopelnus Lietu Sovietu gamybos karo lėktuvas MIG 17, kurį Ku bos lakūnas atvairavo į Floridą. Lakūnas papra
demijos akademikas Kostas vos švietimo srityje ir ilga šė leisti jam apsigyventi JAV ir tą leidimą gavo. Lėktuvas grąžintas Kubai.
Korsakas.
metį vaisingą darbą bei ak
Poetui E. Mieželaičiui tyvią visuomeninę veiklą su
spalio 3 d. suėjo 50 metų teiktas "nusipelniusio moky
amžiaus. Jis yra daugelio tojo garbės vardas“, o trys į sės ir buvo įstojęs į Seinų1
JUNGTINIŲ TAUTŲ
POPIEŽIUS NORI
poezijos knygų autorius, už dešimtys apdovanoti garbės kunigų seminariją. (Apie V. Į
IŠLAIDOS
VALDYTI VIENAS
rinkinį "Žmogus“ gavęs pa raštu.
Kapsuką-klieriką bolševikai
PASKUTINIS POSĖDIS,
AR TURITE?
čią didžiausią ir reikšmin
vengia rašyti).
Juozo
Audėno atsiminimai,
Jungtinių Tautų organiPopiežius Paulius VI, pra
giausią Sovietų Sąjungoje
227 psl., kaina.......... $4.00
Mirė O. Kulbokienė
Lietuvoje yra surinkti ir eitą savaitę pradėdamas jo zacijos gen. sekretorius U
Ar jau įsigijote K. Barėno
Lenino premiją.
DU MEDINIAI IR TRYS
Iš Lietuvos praneša, kad išspausdinti visi V. Kapsuko paties sukurto 30 teologų Thant pateikė kitų metų biu- knygą "Atsitiktiniai susiti
Akademikas Kostas Kor
KRYŽIAI,
sakas, kuris spalio 5 d. įžen rugsėjo 17 d. mirė Ona Si- raštai, net ir menkiausios komiteto jam patarti tikėji-į džetą 164,123.000 sumos. Iš kimai“? Joje yra 14 įdomių GELEŽINIAI
korespondencijos,
kurias
jis:
mo
doktrinų
ir
moralės
klau-į
tos
sumos
JAV
tektų
sumotrumpų kūrinių. Kaina tik Antano Šukio atsiminimai iš
gė į septintąją dešimtį, yra maitytė-Kulbokienė, 90 m.
jaunystėje
rašinėjo
net
į
ke1
simais
pirmąjį
posėdį,
paketi
31.6
G
,
Sovietų
Sąjun$2.50. Galima gauti Keleivio Lietuvos Nepriklausomybės
ne tik mokslininkas, bet taip amžiaus.
lis dabar jų vadinamus kartojo seną Romos katali- ; gai 14.6'7.
kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
administracijoje.
'smulkiaburžuazinius“ laik kų bažnyčios mintį, kad po
PER GIEDRĄ IR AUD
raščius. Šiuos V. Kapsuko piežius yra vienintelis visos
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
raštus leido Komunistų par katalikų bažnyčios valdyto KAI NĖRA POLICIJOS
minimų (1909-1918) IV to
tijos institutas Vilniuje, oĮ jas ir ta valdžia jam skiria
IR UGNIAGESIŲ
į
mas. 272 psl., kaina kietais
redakcinėje komisijoje da paties Kristaus.
viršeliais .................. $3.75,
Spalio 7 d. Montrealio
Jis kelis kartus pakartojo,
Varpininkų leidžiamo ir Laikinoji
"Revoliucinė“ lyvavo pats instituto direk
NEPRIKLAUSOMYBĖS
miestas,
kuriame gyvena 2
torius
R.
šarmaitis.
kad
pats
Kristus
davė
popieL. Šmulkščio redaguoto Sė- ■ darbininkų ir valstiečių vySAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
jos žurnalo nr. 2-3 yra vie- riausybė gavo iš Maskvos
Civilizuoto pasaulio lei žiui neaprėžtą galią valdyti milionai žmonių, 15 valandų! Ar buvo visuotinis tvanas, atsiminimų (1918-1940) V
no iš buv. Lietuvių Enciklo- valdovų manifestą, kuris bu- dėjai, leisdami bet kurio as bažnyčią, mokyti r bausti buvo be policijos ir ugnia-| 64 psl., kaina 25 centai.
pedijos redaktorių istoriko vo pasirašytas nei aštuonių mens pomirtinius raštus, tų tuos, kurie neklauso. Jis: gesių. Iš 3.700 miesto polici-, Materialistiškas istorijos tomas, 295 psl., kietais vir
Prano Čepėno straipsnis, ku komisarų. Kadangi Raudo raštų turinio jau nekeičia, smerkė tuos, kurie priešina- į ninku tik kelios dešimtys at-' supratimas, 80 psl., kaina šeliais kaina $3.75.
To paties autoriaus tomas
riame duota pavyzdžių, kaip noji armija nepajėgė išlai- bet tik, reikalui esant, re si popiežiaus neklaidingu- < ėjo į tarnybą, o kiti streiką-; 20 centų.
VI kietais viršeliais $3.75,
; vo. Taip pat ir 2.400 ugniadabartinėj Lietuvoj klasto- kyti Lietuvą okupuotą, to- dakcija išnašuose rašo pa mui tikybos reikaluose.
Žemaitės raitai karės me
Bet ir aukštų dvasiškių: gesių. Policininkai reikalavo tu, 126 psl., kaina 50 centų. minkštais $2.50.
jami net istoriniai dokumen-! dėl su raudonarmiečiais iš stabas ar atitaisymus, nuro
LIETUVA BUDO, Stepo
tai. štai ką ten rašo Pranas | Lietuvos skubėjo pasitrauk- do paklaidas, kalbos ar sin tarpe vis daugiau pasireiš- pakelti algas $1.900, o mies-Į Juozas Stalinas, 32 psl.,
no Kairio atsiminimai. 416
Čepėnas:
ti ir "Revoliucinė“ valdžia taksės klaidas. Leisdama kia tokių, kurie su tokia po- to valdžia tesutiko pakelti • kaina 25 centai.
psl.. kaina................... $2.00
piežiaus
pažiūra
nebenori
tik
$1,100.4
(Dabar
polici-j
"Lietuviai, ilgus metus į Sovietų Rusiją.
Žalgirio mūšis, parašė dr.
šiuos V, Kapsuko rastos, re
neturėję legalios spaudos,
Ne visi tos Lietuvai suda dakcija pastebėjo tik tiek, sutikti. Vis daugiau vyskupų ninkas, ištarnavęs 3 mfetus,. Daugirdaitė - Sruogienė, 24 TAU, LIETUVA, Stepone tik brangino spausdintą rytos "Revoliucinės“ val- jog jie iškeitė V. Kapsuko nebenori popiežiaus pripa-, gauna $7,300 metinės al- psl., kaina 50 centų.
!no Kairio,
480 ^sl., kai
žodį, bet juo pasitikėjo, nes' džios komisarai sugebėjo kadaise nuolat vartotą žodį žinti neribotu monarchu ir1 gos).
Socializmas ir religija, E. na ......... -................. $2.00
slaptoji spauda, nevaržoma Į prisitaikinti despotinei Sta- maskolius — į rusą.
save laikyti tik jo pasiuntiNesant policijos, chuliga- Vandervelde, 24 psl., kaina DIENOJANT, Kipro Bie
niais.
nai ir įvairūs kriminalistai 10 centu.
jokių cenzūrų, galėjo daug lino valdžiai. Ilgainiui belinio, 464 psl., kaina....$2.00
Pats
V.
Kapsukas
1917
m.
Be
kitų,
ir
tas
klausimas
tuoj
kibo į "darbą.“ Miesto
atviriau kelti gyvenimo ne veik visi tos "Revoliucinės
«*™I.META, K>
geroves, valdžios ir rusų "či- valdžios komisarai — Z. JAV išspausdino J. Biliūno! bus paliestas katalikų baž centre nedaug beliko sveikų
nauninkų“ blogus darbus.... Angarietis-Aleksa, K. Ci- biografiją, kuri taip pat pa nyčios sinode, kuris Romo langų, daug krautuvių, ban
T„o kZkaina ........................... *2.00
kų išplėšta. Taksių vairuo
Be to, net spaudos draudi chovskis, S. Dimanšteinas, teko į jo rinktinių raštų je susirinko spalio 11 d.
tojai, nekenčiantieji Murray (Leono Bliumo), 35 psl.J ATSIMINIMAI IR MINmo metu. lietuviai turėjo Svotelis-Proletaras, K. Ker penktąjį tomą. Komunistų
partijos
instituto
redakcinė
Hill limuzinų bendrvoės, ku- kaina 25 centai.
srovinę spaudą, kur vienos no vičius, Aizikas VainšteiTYS, Kazio Griniaus, I tokomisija
ypač
rašytojo
J.
SUKČ1AI
KARIŲ
TARPE
ri
turi išimtiną teisę vežioti
srovės šališkąją informaciją nas — buvo sušaudyti, o A.
SocirTzmo teorija, (M. .mas, 300 psl., kaina ...... $2.
i keleivius į aerodromą, taip Fišerio) 74 psl., kaina 25 et. I ATSIMINIMAI IR MINkita srovė savo spaudoje ga Jakševičius ilgą laiką buvo Biliūno monografiją pertai
sė.
Kaip
ir
pridera
neger

Sukčių
visur
netrūksta.
Jų
pat pasinaudojo "laisve“ ir
lėjo atitaisyti, ir skaitytojas, kalinamas. Argi galėjo vė
Socialdemokmtija ir ko- TYS, dr. Kazio Griniau.,
biantiems
svetimos
nuomo

netrūksta ir karių tarpe, kur išardė bendrovės būstinę, munizmas (K. Kauskio), 47; n tomas. 336 psl. kaina $5.
išklausęs abiejų pusių pasi liau — Stalino valdymo me
sakymų, galėjo susidaryti tais — okupuotoje Lietuvo-į nės bei svetimų įsitikinimų, turėtų būti griežta discipli- sudegino jos limuzinus, čia psl., kaina 2o centai
i ..... .
nuomonę ir nebūtinai vienos je spausdinamose knygose jie išmetė iš V. Kapsuko raš na ir skrupulingai vykdomi žuvo ir vienas provincijos
Atskirai sudėjus, jų kaina!
P* t
05. hpt viso. kartu nar.i ATSIMINIMAI,
1 tomas,
ar kitos srovės tvirtinimams' skelbti anuometinės "Revo- tų tokius sakinius, kurie ne įstatymai ir įsakymai. Bet, policininkas, kuris su kitais $3.05,
bet visos kartu par
patinka
rusų
bolševikams
ir
deja, jie kaip tik įsibrauna į mėgino sustabdyti minios duodamos uZ $2.
į 320 psl., kaina $3.50, II topatikėti.
liucinės“ Lietuvos valdžios
jų
cenzoriams.
Iš
J.
Biliūno
tarpą tų. kurie tuos įsaky- siautėjimą.
I mas 282 psl.. kaina $3.50.
Normaliomis sąlygomis, "manifestą“ su visais para
Sužeistų yra virš 30, akai paskelbiama dokumen šais tų asmenų, kurie, be vie monografijos 56 psl. išmesti mus davinėja ir prižiūri jų
SIAUBINGOS DIENOS,
pie 100 suimtų. Kiek padatinė medžiaga spaudoje, tai no, savo mirtimi mirusio V. tokie žodžiai: "ir visiškai vykdymą.
1944 1S5O metu
atsimini
Paskutiniu metu paaiškė- ryta medžiaginių nuostolių,
jau niekas ja neabejoja, kol Kapsuko, buvo sušaudyti ir neišsigydysi nuo maskoliško
mai, parašė Juozas Kapaneįrodoma, jog dokumentas laikomi bolševizmo išdavi- raugo“. Iš tos pačios mono jo, kokios milžiniškos sumos tebus galima tik vėliau apčinskas, 273 pusi. kaina $3.
yra sufalsifikuotas. Papras- j kais ir ko gera dar užsienio grafijos 57 psl. taip pat iš suplaukė į karių klubų virsi- skaičiuoti.
Anglų - lietuvių kalbų žo
Vakare miestan atvyko dynas, V. Baravyko, 590 psl. GYVENIMO VINGIAIS,
tai, sudarytas dokumentas' šnipais? Todėl dar 1960 me- leistas toks sakinys: "Ant ninku kišenes. Mat, klubuo
dr. P. Kalvaitytės-Karvelienesikeičia, nepaisant ar jis! tais (Vadovas po Vilnių, galo ji išsigydytų nuo mas se yra visokių azartinių žai pirmieji kariai, todėl ir įvai- apie 30,000 žodžių kaina $6. ^
360 ps, kajna ?350.
asmeniui, srovei ar partijai j psl. 25), skelbdami tą ma- koliško raugo, kuriuo kone dimų aparatų. Kariai į juos rių padugnių rankos jau buLietunų-andų kalbų io- J
LAUMES
LEMS
patinka ar nepatinka.
{ nifestą, nei nužudytųjų ko- visa mūsų inteligentija ser sumeta milžiniškas sumas, vo šiek tiek suvaržytos.
kurių didžioji dalis patek
Montrealy panašus strei djnuu, redagavo Karsavi-!(apie Salomėja Nėrį), Pe*.
Dabar okupuotoje Lietu-i misarų. nei ilgai kalinto A. ga“voje, šiuo atveju spaudoje Jakševičiaus pavardžių dar
V. Kapsukas, rašydamas davo į klubų viršininkų kiše kas yra buvęs 1918 metais. naitė ir Šlapobcrskis, apie onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Senieji Bostono gyvento 27,000 žodžių, 511 psl., kai kaina ............................. $3.
ir net mokslinėje literatūro nemini, jas praleidžia, o vi tą J. Biliūno monografiją, nes.
je, istorinių faktų falsifika są ano meto "Revoliucinės“ citavo ir J. Biliūno laiškų iš
Šia proga taip pat paaiš jai dar atsimena, kas dėjosi na — $5.00.
PALIK AŠARAS MASK
Lietuviikai angliškas žo
vimas yra labai dažnas. Tas valdžios manifestą skelbia trauką, bet dabar toji ištrau kėjo, kad atsargos genero Bostone, kai čia 1919 m.
VOJE, Barboros Armoniepats dokumentas • viename vieno V. Kapsuko parašu. ka iš minėtos monografijos las iš policijos gautus moky- rugsėjo 9 d. sustreikavo visi dynas, Viliaus Peteraičio, 11
nės,
253 psl., kaina .... $3.
laida, daugiau kaip 30,00t
Praslinko dar penkeri 57 psl. taip pat išbraukta. ' mo reikalui konfiskuotus policininkai, išskyrus 17.
leidinyje būna vienokio turi
SIAURUOJU TAKELIU,
Jie streikavo dėl to. kad žodžių, 586 psl.. kaina $700
nio, kitame leidinyje jau ki metai. Daugelis Stalino įsa Tačiau ji mums įdomi, todėl ginklus pardavinėjo Haiti
sukilėliams ir iš to biznio jiems nebuvo leista steigti
tokio — pakeitęs pavidalą. kymu nužudytųjų buvo rea ją čia ištisai išrašau:
Introduction to modern K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
gerai pelnėsi.
savo uniją. Šitas streikas pa Litbuanian, parašė Damb- kaina ............................ $2.
Ar galima laikyti pakeis bilituoti. A Jakše vičius pa
"Argi
galima dvasiš
ATSIMINIMAI
APIE
Žinoma, panašių sukčių reikalavo 9 žmonių gyvybės,
tą dokumentą tuo pat doku leistas iš kalėjimo, todėl jau
kas
Maskoli.jos
gyveni kariuomenėje yra ir kur kas 23 buvo sužeisti, medžiagi- riūnab, Klimas ir Schmal- (JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
ir tasai pats "manifestas“
mentu?
stieg, 471 psl, didžiausias
Čia yra toks abėcėlinis 1966 m. gruodžio mėn. 16 mas palyginti su Vakarų daugiau, nes ne visi jų dar- | nių nuostolių, anų laikų kai- ir moderniausias angliškai lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
aiškumas, jog tikrai niekas d. su visais nužudytųjų ko Europos gyvenimu! Jeigu bai iškyla viešumon. O ten nomis, padaryta $200,000, kalbantiems lietuvių kalbos kaina ............................... $1.
misarų parašais. (Lietuvos Maskolijoje
nereikalauja įrodymų.
. tave slėgė,
. .. var. sukčiavimui sritis yra labai bet tada ir Fordo automobi- vadovėlis, kaina $7.
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
Paimsiu kelis pavyzdžius TSR istorija, Vilnius, 1965 gmo ir migdino, tai čia uz-j plati nes apvartant bilionus: Ii buvo galima nusipirkti už
TUVĄ ATSTATANT, Ra
iš okupuotoje Lietuvoje m. III t. psl. 48).
PIGI, BET VERTINGA polo Skipičio, 440 puslapių,
karini0 biudžeto dolerių,! $400.
je.
matydamas
apsiaubtas
spausdinamų mokslo veika Šiuo metu okupuotoje Lie
“" vykdant milžiniškus gyny
Ir tada buvo iššaukta ka
kaina ............................. $5.
DOVANA
luose dokumentų, kurie, pa tuvoje V. Kapsukas didžiai kazokų mokyklas, pradedi bos planus, visada šis tas riuomenė
NEPRIKLAUSOMA LIE
Tai H. Tautvaiiienės iš
gal reikalą, keičiami, sutei aukštinamas: jo vardu pava mokslo neapkęsti, juo nesi- gali nubyrėti į arti stovinčio
Šitas policijos ir ugniage
kiant kitą pavidalą. Pavyz dintas Vilniaus universite interesuoji, o čia tuo tarpu kišenę,
sių streikas kelia rimtus gyvenimų vergų stovykloje TUVA, R. Skipičio atsimi
jį
myli
ir
godoji,
nes
matai
klausimus: Ar šių dienų vi Sibire aprašymas anglų kal nimų II tomas, 476 psl., kai
džiui. kai 1918 m. gruodžio tas. Kaip po 1863 metų su
mėn. 16 d. Rusijos bolševi- kilimo Mažeikiai buvo pa- jo vertę ir laisvę.“
suomenėje tokie streikai yra ba "The Cemetery of Na- na $7.00.
kų vyriausybė sudarė vadi-' vadinti
Muravjovo-Koriko
leistini? Ar nėra kitų būdų tions in tbe Siberian Tund- DANGUS DEBESYSE,—
čia mano pateikti ir pa
112 psl., kaina $1.75. 1918-1919 m. išgyvenimai,
namąją "Revoliucinę“ vai- garbei, taip dabar senoji lyginti iš abiejų knygų kai kupacinis Lietuvos režimas tų pareigūnų ginčui dėl alLietuvių kalba ta knyga Parašė Juo2a< švaistas, 325
džią Lietuvai ir pasiuntė jąi Marijampolė gavo V. Kap- kurie išrašai akivaizdžiai ro-1 jokių skrupulų nedaro ir kurį gų išspręsti?
drsuge su savo kariuomene suko vardą, nes jis ten bai- do. jog ne tik politikoje, bet reikia klastoja net savo va ; Juk kas atsitiktų, jeigu jau išparduota. Ji labai tin- psl., kaina minkštais virs*
okUpUOt' Lietuvą, tai toji gė keturias gimnazijos kla- ir literatūroje ar moksle o-įdų raštus“*
I sustreikuotų dėl algų riša ka dovanoti kitataučiams. Hais $2.50, kietais $3.75, u
Apdovanojo ordinais

Kaip jie klastoja praeitį

10 knygų už $2

Geri žodynai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 42,1969 m. spalio 15'3.

Pasikalkumas
Maikio ~

Midi „Keleivio“
skaitytojai!

Lietuviai kariai laisvame
pasaulyje

Jau metų metai skelbiam,
Iš mūsų tarpo vėl amžinai Birželio 1? d. Bostone,
kad, keisdami adresus, pra
atsiskyrė
Į Veteranų ligoninėje, mirė!
neštumėte ir senąjį adresą,
Paulius T. Bazaras, vos kun. Jonas Daunis. JAV ka
bet iki šiol dar nevisi paiso
520 metų sulaukęs, JAV ma- riuomenės kapelionas II pa
mūsų prašymo. Neturėdami
minų puskarininkis, žuvo sauliniame kare. Už drąsą
seno adreso, visada rizikuoVietname. Kilęs iš Omaha, turėjo gavęs kapitono laip| jam pakeisti ne to, kuris pra
Nebr. Gegužės 5 d. iš Šv. snį.
šo,, nes visada gali būti
Antano bažnyčios palaidoGen. štabo pulk. B. Jakubendrapavardžių. Tokiu at
tas Kalvarijos kapinėse.
' tis, gyvenęs Edinburghe
veju tenka klausti raštu se
Kitas jaunas vienturtis (Škotijoje), mirė rugsėjo 28
nojo adreso, kas vėl gaišina
lietuvis J. Vosilius, kurio tė- dieną, palikdamas liūdinčią
laiką ir didina išlaidas.
Vai gyvena St. Louis, III., žu- žmoną Bronę.
Izraelio užsienių reikalų ministras Abba Eban pirmą kar
vo nuo raketos sviedinio P.' Visiems žuvusių-mirusių
Dalis skaitytojų iš viso
tą atsilankė pas popiežių.
Vietname balandžio pabai- artimiesiems reiškiu gilią
nepraneša mums pakeisto
goję.
užuojautą
adreso. Tada dažniausiai
Kpt. Jonas Petrulionis mi-: Jonas Mockus, gyv. San
mums patarnauja paštas,
3 MIL. BERAŠČIŲ
rė pernai gruodžio 7 d., iš- Bernardino, Cal., 2 metus atsargą. Jo tėvelis irgi buvo i
bet už tai ima iš mūsų po 10
laivyno
leitenantas.
Į
tiktas širdies smūgio.
: išbuvo P. Vietnamo tfroncentų už kiekvieną tokį pra
Martynas Taoras iš Pitts-! JAV Švietimo valdybos nešimą. Tokių pašto laiškų
Hynes veteranų ligoninė- tuose prie karių gelbėjimo
burgh,
Pa., grįžo iš JAV ka-Į viršininkas Allen sako. kad gaunam vidutiniškai po du
je mirė Antanas Chesteris, Jis 8 kartus buvo priešo pavos 20 m. amžiaus, gegužės šautas, kai malūnsparniais riuomenęs, ilgesnį laiką iš- i šiandien JAV-bėse dar yra kasdien, kas sudaro 1 dol.
3 milionai beraščių. Taigi, išlaidų per savaitę, arba 52
23 d. Pernai buvo sunkiai skrisdavo sužeistųjų gelbėti, buvęs Vokietijoje.
Pietų Vietname esantieji turtingiausiame krašte be dol. per metus. Taigi 10 pre
sužeistas kariniuose prati-. Dabar baigė 4 metų karinę
muose. Buvo gimęs Chica- tarnybą, sukūrė šeimos židi lietuviai karininkai viena raščių procentas yra dides numeratorių mokesčio.
goję.
į nj ir žengia i laimingą atei- me dalinyje panoro atlieka nis, negu sakysim. Danijoj,
Philadelphijoje nuo šir- tj. Sėkmės!
mu laiku mokytis Lietuvos Vokietijoje, Airijoje, Olan
Bet visų labiausiai mus
dies smūgio mirė Kazys Va-' Aviacijos ltn. Povilas istorijos. Todėl jie kreipėsi dijoje, Norvegijoje, Švedi vargina paraginimai sumo
laitis. nepriklausomos Lie- Nekrošis, kurio tėveliai gy- į generalinį konsulą dr. P. joje.
kėti prenumeratą. Tokių pa
tuvos karys, tarnavęs gusarų vena Chicagoje. vis dar tar- Daužvardį Chicagoje, pra
raginimų vidutiniškai išsiun
pulke.
į nauja Vietname. Visi jam šydami knygų. Kpt. Tamačiame apie 50 kas savaitė,
lunas
(Tamy)
rašo:
Tillinsburge,
Kanadoje,
linki
sėkmės
ir
sveikatos,
kurie kaštuoja 3 dolerius
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
mirė Adomas Trečiokas.' Gediminas Naujokaitis,
"Kada šiais laikais tiek
vien pašto ženklam. Pridė
Lietuvos
kariuomenės
kapifotografas
ir
ateitininkų
veidaug
žmonių
nori
ignoruoti
STASYS MICHELSONAS
jus vokus, popierių, neskai
tonas, sulaukęs 74 m., amž į kėjas iš New Yorko, išėjęs ir užmiršti savo kilmę, mes, Imkite ir skaitykite! tant darbo, susidaro kiti 3
Cicero mieste atsiskyrė R.O.T.C. mokslus, gavo ka- karininkai, kaip tik pasiry
dol, arba 312 dol. per me— Maiki, ar tu žinai, kad pasakytų jam. kaip baigti) Andrius Wastakas, išaugi-; rininko laipsnį
žom mokytis savo tėvų kal
, tus, kurie praryja net 62 su
šią savaitę Amerikos studen Vietnamo karą. parodo visai nęs gražią šeimą. Jis pri-1 Robertas Jotautas, ga bos ir jų krašto istorijos“
LIETUVIŲ LITERATO- viršum 'metinių prenumeratai vėl susibuntavojo?
ką kitą.
J klausė Karių ir Dariaus ir vęs stipendiją iš Kanados
Garbė jums, karininkai, RA SVETUR, 697 psl. Joje) torių mokestį. O Keleivio
— Tai ne "buntas“, tėve.
— Nu, ką jis parodo?
Girėno klubams.
: aviacijos, studijuoja aviaci- kad taip mylite savo prose- ia®? ^y^jėiuleiti* apie po-) prenumerata ir taip jau la— O kas?
— Man jis parodo nela-| Korėjos karo veteranas jos mokslus. Neseniai išlai nelių tėvynę, kai čia, Ameri- j eziją, K Keblys apie romą-Į baj pigi.
— Tai protestas prieš bai gudių manevrą žmonėm) Kęstutis Kudžma mirė New kė karo aviacijoj egzaminus koje. kiti net bažnyčiose ir ną. R.šilbajori* apie novelę,
i
L
C Santvara*
A apie dramatur_
_ __
Vietnamo karą, tėve. Ir ne klaidinti.
j Yorke.
i ir gavo piloto bei navigato-. 1kapinėse
kovoja
prieš IL.lli
lietu- S.
 1 A?
Šia proga tenka pastebė
vieni studentai protestuoja,
— Ei, ei, ką tu čia?
i Cicero mieste mirė sava- riaus liudijimą, tapo pakel- vybę!
giją, V. Kulboką* apie kriti ti, kad dažniausiai raginami
bet visokio amžiaus ir viso
— Turėtum ir tėvas su- J noris kūrėjas Pranas Le per- tas į kariūno-viršilos laipsnį.
Toronte, Kanadoje, LKK ką, J. Girnių* meta žvilgs tie patys skaitytojai kiekvie
kių luomų žmonės pakėlė prasti, jog tai neparodo. J tas. 75 m. amžiaus.
i Jis ir toliau pasiliks karo a- Savanorių S-gos skyriaus nį į visą tą literatūrą apla nais metais, kiti net po du
balsą prieš prezidento Nixo- kad ponas Nixonas iš tikiu-J V. Vokietijoje mirė LS viacijoje
valdybą šiais metais sudaro: mai ir šio kūrybos laikotar kartus. Atrodo, nesunku bū
no politiką.
jų norėtų iš Vietnamo pasi-J kuopų narys Stasys Ralys. Į Jonas Pabareius iš Pitts- pirm. V. Tamašauskas, sek. pio problemas, Č. Gricevt- tų gavus pirmą paraginimą
— Bet ar jis kaltas?
tiaukti
Ten mirė ir Kazys Kučas, burgh, Pa., po 25 metų tar- S Pociūnas, ižd. J. Punkris čiu* duoda išleistų knygų j pasižymėti laiką ir ir ateity
— Žinoma, ne jis vienas
— Maiki, nesakyk, kad sulaukęs vos 57 metų.
nybos karo laivyne išėjo į i ir Aperavičius. Revizijos ko- sąrašą. Kaina $10.
I sekti.
kaltas, tėve. Gal kalčiausias aš turėčiau šitą biznį supras
I misiją sudaro Jakimavičius, PAULIUS AUGIUS, 284
buvo prezidentas Eisenho- ti. Aš jį suprantu.
dideli puslapiai, šio įžymaus
Kregždė ir Poškus.
Šiaip ar taip, visos išlai
weris, kuris slapta, Ameri
— Ne. ne, tėvas nesupran
Savanoris kūrėjas Bronius dailininko paveikslai ir A. dos yra bergždžios ir niekam
kos žmonėms ir kongresui ti. Tik pagalvok: jeigu mūTvarkūnas. ilgus metus Kurausko bei T. Valiaus nenaudingos, bet mes vieni
nežinant, susitarė su Pietų ų prezidentas norėtų kart po, o jo pastatytas karo mi-j — Ar tu rokuoji. kad iki Kaune tarnavęs Karo muzie straipsniai, puošniausia kny be skaitytojų pagalbos ne
Vietnamo diktatorium Die baigti, tai kam jis jį tęsia? nisteris stačiai užprotestavo tų rinkimų Vietnamo vaina jaus invalidų komandoje, į- ga, kaina $17.50.
sugebam ir nesugebėsim jų
niu tą karą pradėti ir pradė
— Juk sakiau: nėra kaip prieš tokį planą. Tai ką, sa- dar nebus pasibaigus?
Ketvirtoji pradalgė, Ni bent kiek sumažinti. Todėl
stojo į New Yorko Savano
jo. Paskui kaltas buvo pre užbaigti, ba su komunistais Į ko, ar jūs norit, kad mes — Šiandien sunku numa- rių Kūrėjų S-gos skyrių. Jis dos išleistas literatūros met didžiausias mūsų prašymas:
zidentas Kennedis, kad ka negalima susikalbėti.
bėgtume iš Vietnamo, kaip tyti, tėve, kada ir kokiu bū- dabar gyvena Philadelphi- raštis, kuriame rašo 21 aarą tęsė. Taip pat kaltas buvo
— Tėvas klysti manyda šuneliai uodegas paspraudę? du ta tragedija pasibaigs, joje.
muo. Kietais viršeliais kai
1. Keičiant adresus, pra
ir prezidentas Johnsonas, mas, kad nėra kaip karą už Ne. karą reikia baigti "gar-j Anksčiau manyta, kad ka
Balys Brazdžionis
na $3.75, minkštais $3.15. nešti ir senąjį adresą;
kuris tą karą dar daugiau baigti. Užbaigti jį visa; bingai“. Reiškia, karą reikia ras galėtų pasibaigti, suda
Chicago* istorija, parašė
išplėtė, nors prieš rinkimus lengva, tėve. Su komunistai tęsti, kol bus pasiekta "gar- rius Vietname koalicinę vyAleksas Ambrozė, 664 psl.
2. Pakeitus adresą, pra
žadėjo jj baigti. Prezidentas nereikia nė tartis: tik at bė“. Na, tai kur čia mūsų riausybę ir pravedus rinki
KŪTVĖLOS PERKA
gausiai iliustruota, kai nešti jį ne tik paštui, bet ir
Nixonas taip pat žadėjo tą kaukti iš Vietnamo visus A- Į ©rezidentas nori karą baig- mus. Bet dabar Saigono dikna kietais viršeliais $10 mums, ir
SALĄ.
karą baigti, bet eina jau de merikos kareivius, išvežt pi?
j tatorius Thieu tokį planą atminkštais — $8
vintas mėnuo, kai jis prezi visus ginklus — ir karas bu;
— Žinai. Maiki, čia ir, meta. Anądien jis kategorišBALADES, šitoj
labai
3. Mokėti prenumeratą,
Londono kūtvėlų (hip- gražiai išleistoj, gausiai identauja, o karo pabaigos užbaigtas. Tokį planą siūk man nelabai aišku.
| kai pasakė Amerikai, kad
nelaukiant
raginimų. Ge
dar vis nematyti. Taigi kal ir senatoriaus Goodell’o į-Į — Bet kitiems aišku, tėve.' negali būti jokios kalbos a- pieš) vada. uzp.rko maząĮ gustruotoj knyįoj yra eep riausia mokėti kiekvienais
__ • baladės. Tai
tas ir jis — kaltas, kad ne statymo sumanymas, aną Aišku, kad valdžia klaidina pie jo klikos koaliciją su negyvenamą sv. Patncko tymos Maironio
metais vis tuo pačiu laiku.
salą
prie
Airijos
kranto,
ne

klauso savo žmonių balso, dien įneštas į senatą. Jis sa žmones, kai ji viešai skelbia komunistais. Demokratinius
knyga, labai tinkama dova*
Laukiame Jūsų paramos.
bet tęsia karą toliau, ginda ko, negana kartas nuo kar ieškanti taikos, tačiau tęsia rinkimus galįs įvykdyti jis toli sostinės Dublino. Jau į- noms. Kaina................$6.00
mas Saigono militaristų dik to atšaukti iš Vietnamo sau karą. Dėl to ir buvo šią sa- i pats, be komunistų. Tas mokėjo rankpinigių $4,800
BAISUSIS BIRŽELIS. Si
Keleivio administracija
tatūrą. Taigi šią savaitę su jelę kareivių. Taip darant J vaitę suruoštas visuotinis; murzinas diktatorius neturi ir dar turės mokėti $48,000. toje 238 psl. knygoje yra i
ruoštas visuotinis protestas karas gali tęstis ir tęstis Į protestas prieš tokią politi- gėdos kalbėti apie "domo Jie mano, kad toje saloje dramos: Baisusis Birželis
buvo labai reikalingas, tėve. Reikia atšaukti visus. Ir jis ką. Tuo protestu žmonės pa-į kratinius rinkimus“, kai jo galėsią laisvai gyventi, nesi Varpinė ir Šiaurės pašvaistė
Svarbiausias jo tikslas — į- nustato tam tikslui griežtoj reikalavo baigti karą iš tik- 5 kalėjimai sausakimšiai pri varžydami jokių civilizaci Parašė Pranas Naumiesti!
tiklnti prezidentą Nixoną, laiką: viskas turi būti at įųjų, o ne tuščiais žodžiais, kimšti politinių kalinių. jos varžtų. Mat, ir Britanijoj' ki*. Kaina................... $3 54
kad žmonės nori taikos.
LIETUVOS ISTORIJA
šaukta iki ateinančių meti; Ir jeigu prezidentas iš tikrų-'Vienus rinkimus jis jau į- nuo kūtvėlų ginamasi, kaip
— Džiūsta minut, Maik. gruodžio pirmos dienos.
jų norėtų jį baigti, jis ture-: vykdė pernai, kai amerikie- nuo skėrių, ir jiems nelei VI-ji laida, parašė dr. Van
Argi tu mislini, kad mūsų
__ O kas tas senatorius I tų tam protestui pritarti.
čiai to reikalavo. Po tų rin- džiama ten kurti savo kir- (da Daugirdaitė-Sruogienė
prezidentas to nenori? Jis per vienas. Maiki? Ar tiki —O gal ir pritaria, Mai- kimų buvo areštuoti visi ci- mėlynų. .
Į 414 psl., daug paveikslų, ke
Bet ar pavvks jiem3 tą sa
labai nori tą vainą užbaig nebus jis komunistas?
|
negali žinoti.
viliniai kandidatai. Jie sėdi
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta MEŠKIUKAS RUDNOSIUlą
nupirkti,
šiandien
dar
nė

ti, ale negali gauti rodos su
kalėjimuos
dar
ir
dabar.
To

—
Ne,
tėve,
nepritaria.
— Ne, tėve, Amerikos se- Į
Knyga ne tik geras vadovė
komunistais. Taigi protestus nate komunistų nėra. Sena
dėl Amerikoje susidarė toks ra aišku, nes į tą reikalą įsi lis mokiniams, bet ją su įdo KAS, eiliuota pasaka, para
— Iš kur tu žinai?
šė Vytė Nemunėlis, labai
reikėtų kelti prieš komunis torius Goodell yra respubli-j — Jis pats tai pasakė.! įsitikinimas, kad, kol Saigo- kišo Airijos vyriausybė, ku mumu skaitys ir suaugusieji
gražiai V. S. Stančikaitės
tus, o ne prieš Amerikos pre konas. taigi prezidento Nix- Tai buvo rugsėjo 27 d. jo, no diktatūra bus palaikoma ri, atrodo, taip pat nėra lin Kaina ...................... ...... $6
iliustruota, trečioji laida,
zidentą. Jessa!
ono partijos žmogus. Jo su-1 konferencijoj su spaudos at-j Amerikos ginklais, tvarkos kusi tokių kaimynų turėti.
IS SUTEMŲ I AUŠRĄ,
pasaka ir Lietuvoj turėju
— O iš kur tėvas žinai, manymui karštai pritarė ir [stovais. Kai jam buvo pri-; tenai nebus, nes didelė kraš- Mat, pagal krašto įstatymus, parašė prof. dr. Antanas
si didelį pasisekimą. Kny
kad mūsų prezidentas nori senatorius Mansfield. sena-Į minta, kad spalio 15 dieną' to dauguma tai diktatūrai vyriausybė gali neleisti par P. Ramūne*, 453 psl., kai
gos
kaina............... $3.00.
Vietnamo karą baigti?
to demokratų lyderis.
Į visame krašte .bus protesto priešinga. Todėl ir pradėjo duoti užsieniečiams daugiau na $6.00.
— Maiki, tą žino visi. Juk
__Olrait, Maik, akyk to- demonstracijos prieš karą, i stiprėti reikalavimai, kad kaip 5 akrus žemės, jeigu
PEILIO ASMENYS, Jur
apie tai rašo gazietos. ir tą Hau.
J tai jis griežtai atkirto: ”Jo-, Amerika tuojau iš Vietnamo tai nėra naudinga kraštui— gi* Jankus, 3 veiksmų dra BALTASIS STUMBRAS,
premijuota apysaka, pa
pasako jis pats. Va, tik ke
— Kai prezidentas Nixo- kiomis aplinkybėmis nega- pasitrauktų. Tegul vietna nesukuria naujų darbų, nau ma, 261 psl., kaina $4.00.
rašė
Gintarė Ivaskienė,
lios dienos atgal jis kreipėsi nas viešai prašo Jungtinių lės tai manęs paveikti!“ Tai- miečiai patys sprendžia sa- jų turtų.
Nardžio pulkas,
Balės
133 psl., kaina $3.60.
j tą Jungtinių Tautų susaidę, Tautu patarimo karui baigti, gi aišku, kad jis klaidina vi- vo problemas.
Vaivorykštės, kaina $2.
kad pasakytų jam, kaip tai jam turėtų labai patikti | suomenę, kai jisjiešai prašo,1 — O gal taip ir būtų geRene Rasa, MEILE TRIVietnamo trubelj užbaigti. senatoriaus Goodell’o pla- kad Jungtinės Tautos paša- rai. Maiki. Gal tada Ameri-J Jei tu nemoki prisitaikyti. KAMPY, 219 psl. kaina $3.- MURKLYS, A. Giedriaus
apysaka, 130 psl. kai
Tas, Maiki, ir parodo, kad nas tokiam tikslui pasiekti, kytų jam, kaip baigti karą. koje ir mėsa atpigtų, ba da-] jei tu ne*i pasiryžę* pilvu, ŽVILGSNIS I PRAEITI,
na ................•••«••
jis to karo nenori.
Bet Amerikos piliečiai galės bar daug jos išveža į Viet-šliaužti purve, tai nesi revo- ; K. Žuko, 476 psl., kaitėve. ar ne?
— O man, tėve, tas pla
jį
liucionierius, o tik pliuiki*. na ........................................... $5 GINTARO TAKAIS, J. Na— Šiur, Maik!
.. .paveikti, kai ateis būsi- namą.
čiai išreklamuotas jo prašy
rūnės eilėraščiai, daug ilius
— Bet ar patiko? Ne, tė- mieji prezidento rinkimai. '
Leniną*
m

Knygos
jaunimui

mas, kad Jungtinės Tautos^ ve> prezidentas tuojau nuti- tėve.

r

___ »

tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
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leisdavo labai daug pinigų lyvauja mūsų organizmo
drabužiams ar jos garsioji medžiagų apykaitoje.
;i
"karolių istorija“, kurtą ap * Ankštiniuose pipiruose yJurgis Gliaudą,
LIEPSrašė prancūzų rašytojas A- pač daug vitaminų. Vien tik NOS IR APMAUDO ĄSOleksandras Diuma savo "ku vitamino C juose yra keturis CIAI, premijuotas romanas,
piname avantiūrų romane. kartus daugiau, negu citri 304 pusi., kaina $4.00.
. KMMM
Svarbiausia, tų istorikų nuo nose. Vengrijos tyrimo duoAU Rūta, VIENIŠI PAmone, buvo tai, kad vieną menimis, kiekviename kilo-« SAULIAI, romanas, 265 psl.
gražią dieną ši Prancūzijos grame ankštinių pipirų yra kaina $3.50.
A. SOI2ENIč..;A2
karalienė pasielgusi labai nuo 0.8 iki 2,00 gramų vita
D. Nendrė, AIDAS TARP
neapdairiai: ji pasirodžiusi mino C, o atskirais atvejais DANGORAIŽIŲ, romanas,
liaudžiai, vilkėdama ne suk ir iki 4 gramų. Didžiausia 365 psl., kaina $5.
nele, o kažkuo panašiu į vitamino C dalis yra išsidės
Vytautas Volertas,
SĄ
moteriškas kelnes... Tada čiusi minkštime ir minkšti MOKSLAS, premijuotas ro
pasipiktinusi minia ištraukė mo šiene1*™
manas, 279 psl., kaina $3.50.
ją iš karietos, ir, jei nebūtų (apie 1 uncija) ankštinio piAloyzas Baronas, PAVAVertė dr. Domas Jasaitis
buvę arti kažkokio pavaldi piro patenkina žmogaus vie-J SARIO LIETUS, 26X psl.,
nio namų pasislėpti, karalie nos dienos vitamino C porei- kaina minkštais viršeliais
nė būtų žuvusi žymiai anks kįVidinė jtampa tvinko jame ne išsekinanti, bet džiu
$2.59, kietais $3.75.
čiau, negu Paryžiaus aikš
ginanti. Jis net jautė tikslią vietą, kurioje ji buvo: prieša
Nemaža yra ir karotino Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKStėje pirma kartą buvo pasta (100 gramų pipirų apie 1 MAS, 305 psl., kaina $4.00.
ky krūtinės, už kaulų. Įtampa lengvai jį spaudė, kaip šil
tyta giljotina.
miligramas). Karotinas —I Vint** kmmim: Mie
tas oras pūslės sieneles, sukeldamas malonų skausmą. Jis
tai
provitaminas, iš kurio.'lOTAS RYTAS. 166pusL,
Bet
Marija
Antuanetė
buvo kažkaip net girdimas. Tik jo garsai nebuvo šios
vistiek
neišvengė
bausmės:
žmogaus organizmas pasi- Kaina $2.50. Gąunarna Kežemės ir ne ta garsų rūšis, kurią girdi mūsų ausys.
1793 m. jai buvo nukirsta gamina vitaminą A.
. leivio administracijoje.
Tas jausmas buvo labai skirtingas nuo tų, kuris jį
galva. Sakykime su tais ma
Ankštiniuose pipiruose y-. Jeronimas lgnatonis, LUgundė persekioti Zoją paskutinių savaičių vakarais, šitas
dų istorikais, kad dėl kelnių. ra visi reikalingiausi B gru- žiaI, 301 psl., kaina $3.00
jausmas nebuvo jo krūtinėje, bet visose kūno dalyse.
Tačiau damų ir ši baisi baus pės vitaminai: BĮ — aner-: Andrius Valuckas, NETai Jacųneiine Onasgienė, buvusi Kennedienė, sugebėjusi
Jis nešiojo tą įtampą savyje, ją puoselėjo ir nuolatos
mė neišgąsdino. Daugeliui jų vinas. B2 — riboflavinas ir! MUNO SUNOS, romanas iš
partrenkti ant žemės fotografą, kuris ją mėgino nufoto
jos pasiklausydavo. Jis dabar atsiminė, kad buvo ją išgy
vistiek tebeknietėjo vilkėti kiti. kurie vaidina didelį į suvalkiečių ūkininkų sukiligrafuoti
išeinančią
iš
kino,
kur
buvo
rodomas
nepadorus
venęs jaunystėje, bet vėliau visiškai ją užmiršo. Kas buvo
ne sijonus, o kelnes.
vaidmenį žmogaus nervinė-i mo 1935 m., I tomas, 280
filmas ~1 Am Curious Yellow“.
tas jausmas? Ar ilgalaikis? Ar jis nebuvo apgaulingas?
j psl., kaina $3.00.
Praėjus šimtui metų nuo je veikloje.
Ar jis visiškai priklausė nuo moterų, kurios jį sujaudinda
Iš
gausaus
kiekio
minera-į
Andriu. Valucka., NEtos dienos, kai buvo įvykdy
t
vO/1
vo? O gal kilo ir iš mistikos, glūdinčios moteryje, prie
ta mirties bausmė karalienei linių medžiagų, esančių, MUNO SUNOS. II tomas,
kurios dar nesame pripratę ir su kuria nesame intymiai
: Marijai Antuanetei, damom ankštiniuose pipiruose, pa-j 428 psl, kaina $4.00.
I su kelnėmis dar vis nebuvo žymėtinas fosforas ir gele-: Sally Salminen, KATRYartimi? Ar vėliau jis nežūsta visiškai?
Jurgis
Baltrušaitis
leidžiama įeiti į teatrą net žis. Mineralinės medžiagos, na, romanas, laimėjęs švePasakymas "pasidaryti intymiu“ buvo dabar jam
Paryžiuje, kur madų nepa žmogaus organizmui reika-. jjjos literatūros premiją,
bereikšmis. O gal ne? Tasai jausmas krūtinėje buvo vie
prastumas yra pakenčiamas' lingos kaulų ir dantų staty- 991 psj., kaina $5.00.
nintelė jam palikusi viltis, kurią jis taip globiai saugojo.
RUDENS VARGONĖLIAI
žymiai labiau, negu bet kurį bai, medžiagų apykaitai ir! Petr. Tarulis, VILNIAUS
Jis tapo didysis siekimas, jo gyvenimo didžioji puošmena.
kitur pasaulyje. Draudimas, kt. Pavyzdžiui, geležis yra, rgbAS, 495 psl., kaina
Jis buvo nustebęs tuo. kas įvyko. Vegos esimas apdovano
Apėjęs darželį, kol dienos dar žiba,
buvo aiškinamas mandagiai,, kraujo hemoglobino — de-Įminkštais viršeliais $3.15.
jo visą vėžininkų paviljoną poreikiais ir spalvomis. Vie
Ir vėl apsižvalgęs po visą sodybą,
kaip ir dera prancūzams: guonies išnešiotojo — sude-' kietais viršeliais $3.75,
nintelis dalykas, išgelbėjęs vėžininkų skyriaus nuvytimą,
Stebiu, ka dnei rūtų, nei rožių vaniko
teatro direktoriai tokių da damoji dalis. Taigi, valgy- Jurgis Gliaudą, DELFINO
buvo faktas, kad jie buvo... draugai. Iki šiol Olegas maty
Beveik nebeliko...
mų nelaiką nepadoriai apsi-Į darni ankštinius pipirus, or-i ŽENKLE, premijuotas rodavo ją gana retai ir tai tik trumpą laiką. Ji padarė prieš
rengusiomis, tik, visa nelai ganizmą aprūpiname ne tik manas, 234 psl.. kaina $2.50
kelias dienas jam kraujo perpylimą. Jiedu vėl gerai pasi
Albinas
Baranauskas,
Po viso, kas verpės, ųr raizgės, ir grūdos,
mė, kad žiūrovai, ko gero, vitaminais, bet ir minerali
nėmis
medžiagomis.
kalbėjo, nors ir ne taip laisvai, kaip paskutinį kartą, nes.
KARKLUPĖNUOSE,
pre
galį imti žiūrėti į jas, o ne į
Vien drykso, vien klojasi samanos rudos~.
Iš
ankštinių
pipirų
galima
be jų, buvo dar kita gailestingoji sesuo. Jis padarė visa,
mijuotas romanas, 224 pri„
3ceną, ir dėl to aktoriai įsiIr to, kas dar skursta, kas dar tebevysta,
pagaminti
skanias
salotas,
kaina $2.50.
žeisią...
kad greičiau iš čia išeitų. Bet dabar atleidimui priartėjus,
Širdis nepažįsta...
antruosius
patiekalus
ir
kon

Kazy. Almenas, UPĖ (
Buvo
mėginama
visaip
jį graužė liūdesys. Užtereke jis jau nematys Vegos. Kas
servuoti
žiemai.
RYTUS, UPĖ 1 ŠIAURĘ,
aiškinti, kodėl Europos vy-.
atsitiks tuomet?
štai mano gegužės vyšnelė didžturtė —
rai
taip
įnirtingai
kovoje,
*
romanas
I dalis, 325 psl., II
Šiandien yra sekmadienis. Tai vienintelė diena, kuo
Ją degino saulė ir darganos purtė...
dalis
302
psl.,
kiekvienos da
kad tik jiems vieniems būtų;
met nebuvo vilties ją pamatyti. Buvo šilta ir saulėta. Oras
Žiedais apsikrovus, ji tarpo kadaise —
ilės kaina $3-00.
leista vaikščioti su kelnėm.
buvo ramus, pasiruošęs dar labiau sušilti ir net perkaisti, j
Nūnai ji bevaisė...
Visaip buvo aiškinama irj
AU Rūta, KELIAS |
Olegas išėjo pasivaikščioti ligoninės sklype. Jis
KAIRĘ, premijuotas roma
tai, kodėl dvi žmonijos pu-(
Įkvėpdavo tirštą šilumą, kuri minkė jo kūną. Jis mėgino’
Ant stūkso už vartų liepelė palaikė —
nas iš JAV senosios kartos
sės kadaise ėmė rengtis ne-!
įsivaizduoti, kaip ji praleidžia sekmadienį. Ką ji vei- .'
Pavasario kasos, gaurai išsidraikė.
vienodai. Kaikas aiškina, j
'ietuvių gyvenimo, 248 pri.,
kianti?
į
Ir skraistė nuskuro — kiek nori dairykis,
kaina $3.00kad bendras sijonų ir kelnių
Vvtautas Volertas, GY
Jo judesiai buvo tingūs, ne tokie, kaip pirmiau. Jis
pirmtakas buvo kailis, ku
Tai visas laimikis!
VENIMAS YRA DAILUS,
jau nežengė tvirtai išilgai jo paties nubrėžtos tiesios lini
riuo žmonės apsisiausdavo
romanas iš lietuvių emigran
apatinę savo kūno dalį. Bet
jos, staigiai neapsisukdavo, priėjęs jos galą. Jo žingsniai
Bet sveikink, širduže, ir delčią, kaip duoklę —
jeigu, apsisiautus kailiu, dar •
tų gyvenimo, 242 psl., kai
buvo silpni ir atsargūs. Kartais jis staptelėdavo ir atsisės-!
Grąžins tavo žiedus slaptinga švytuoklė,
buvo
galima
tvarkyti
namų
į
ta $2.50
davo į suolą. Jei nebuvo arti žmonių, tai jis net išsitiesdaAtželdins voratinkliais klotas rugienas —
ūkį. tai medžioti toks kailis į
Vytautas Volertas, UPĖ
vo. Tai toksai jis buvo šiandien. Jis vos pasivilko. Jo cha- '
Ai, skurdęs, ne vienas...
aiškiai
trukdė,
neleisdamas
TEKA
VINGIAIS, romanas
latas nesusegtas ir atlapas. Susikūprinęs. Jis dažnai stap-:
laisviau judėti.
.32 psl., kaina $3.50.
telėdavo, užriesdavo galvą ir apžiūrėdavo medžius. Kai
’ Deja. šį iškirtimą galima
Vacys Kavaliūnas. KAL*
kurie iš jų jau turėjo puslapius, kitų lapai buvo tik pradėję
lengvai paneigti bent dešim
4Ų GIESMĖ, premijuotai
augti. Ąžuolo lapai buvo dar visai nepasirodę. Bet vistiek i
čia įvairių argumentų: kai
omanas, 201 psl.. kaina
buvo taip gera visur.
"
į
lį galima gana patogiai pa
$2.50.
Staiga jis pamatė plotą, apaugusį skaisčiai žalia žole. i
sirišti, labai žymi dalis vy
Kazys Plačenis, PULKIM
Vietomis ji buvo nepaprastai augšta. Buvo galima galvoti, i
rų Azijos šalyse dar ir šian
ANT KELIŲ..., romanas iš
kad ji pernykštė, jeigu ji neatrodytų tokia šviesiai žalia. , Kaip žinom, Jeanne d’Arc' domu tai. kad vienas iš pa dien visai neniekina sijonų
kun. Strazdelio gyvenimo,
į II laida. 160 psl. kaina $2.00
Ant vieno tako, apiberto akinančiais saulės spindu — Orleano Mergelė—Pran grindinių kaltinimų punktų ir juos dėvi ir pan. Yra ir Bot. prez. Eieenhmrerto žm
liais, Olegas pamatė Šulubiną. Jis sėdėjo ant sulūžusio, cūzijoje dabar laikoma tau buvo priekaištas, kad ji vil Europoje šalis, ištikima sijo patenkinta nauja Naujojo teo- Jurgis Gliaudą, ŠIKSftO
be atramos nugarai, siauro medinio suolo. Susigūžęs ant tos didvyre už savo žygius kėjusi vyriškus drabužius... nams (dėvimi tik švenčių taniento laida ”Good News for iPARNIŲ SOSTAS, prenriO karščiausi madų įtakos dienomis)—kalnuotoji Ško Modern Man“, kuri yra skirta uotas romanas iš politinių
savo klubų., jis buvo taip susilenkęs, kad atrodė esąs pa kare su anglais. Bet 1431 m.
migrantų gyvenimo, 266
Etsenhoweriui prisiminti.
linkęs į priešakį ir sukniubęs. Jo ištiestos rankos ir suner Romos katalikų bažnyčios istorijai šalininkai ir aiškin tija.
Apskritai,
kelnės
—
paly

si., kaina $2.60.
___
t
ti pirštai buvo įsprausti tarp suglaustų kelių. Sėdėdamas teismas ją, kaip heretikę,, tojai teigia, kad ir Didžioji
ginti
vėlyvas
išradimas.
Pir

Juozas
Kralikauskas,
TIT
ant vienišo suolo su nuleista galva, tai saulės ryškiai nuteisė sudeginti ir sudegi- į Prancūzijos revoliucija kilu mą žodį čia tarė. veikiausiai,
NAGO UGNIS, premijuotas
apšviestąs, tai šešėlių apgaubtas, jis atrodė kaip pamink no, po 25 metų antrą kartą! si dėl to, kad lengvabūdė ne medžiotojai, bet gyvulių
uinanas, 205 pusi., kaina
karaliaus Liudviko XVI
las netikrumui.
J teisiama, ji buvo išteisinta.'
2.50.
o 1920 m. popiežius ją pa žmona Marija Antuanetė augintojai, — tie iš jų. ku
Olegas nebūtų vengęs atsisėsti prie Šulubino. Jis dar
rie
ne
tik
prijaukino
arklį,
Aloyzas Baronas: LIEPskelbė šventąja. Ano meto pernelyg žavėjosi madomis.
nebuvo pagrindinai su juo išsikalbėjęs. Jis norėjo priartėti tamsuolių teisme visokių Ir visuomenės pasipiktinimo bet ir išmoko joti. Čia jau
fAl IR BEDUGNĖS, predar ir dėl to, kad stovyklose buvo patyręs, jog žmonės, šiai herojai buvo primesta1 ir neramumų pagrindą su nieko nepadarysi — teko įsi
nijuotas romanas, 279 pat,
aina $3,00.
kurie nekalba, turi savyje kažką ypatingo. Be to, Olegas nepagrįstų kaltinimų, bet į- darė ne tas faktas, kad ji taisyti kelnes. Jeigu jums yra
tekę
joti,
kelnių
naudin

Vytautas Alantas: TARP
simpatizavo ir domėjosi šulubinu dar ir dėl to. kad pasta
gumo
aiškinti
ir
nereikia,
JVIEJŲ
GYVENIMŲ, 462
rasis paląikė jo pusę viename ginče.
nes
koks
gi
ten
būtų
jojimas
>usL, kaina $4.50.
Tačiau jis nusprendė praeiti pro šalį. Stovyklos irgi
tik
su
ri
jonu
!
Juozas švaistas: ŽIOB
jį išmokino, kad kiekvienas žmogus turi teisę palikti vie
Olegas pasisuko į suolą ir atsisėdo, nors bandė suda
(Pabaiga kitame nunlery)
RIAI PLAUKIA, romanai
nas 3u savim. Jis pripažino tą teisę ir nenorėjo jos pa ryti įspūdį, kad jam yra visvien, ar sėdėti ar vaikščioti,
iš knygnešio kun. M. Sida
žeisti.
betgi galvojo, kad būtų geriau atsisėsti. Jis žinojo, kad,
ravičiaus gyvenimo, 233 pet,
Jis ėjo pro šalį. bet lėtai, batais žarstinėdamas žvyrą. I kalbai prasidėjus, jis galės pateikti lemiamą klausimą. VALGYKIM ANKŠTINIUS
kaina $2.50.
Šulubinas matė batus. Jo akys sekė juos ir norėjo sužinoti, i Atsakymas į jį bus raktas, leidžiąs visą žmogų suprasti.
Aloyzas baronas: VIENI
PIPIRUS '
kieno jie yra. Jis abejingai pažvelgė į Olegą ir ramiai už-1 Bet vietoj to jis tik paklausė:
Kim Uuu Chuyeu„ dabar ŠI MEDŽIAI, 117 pri. kai
v*uune pasauly ttgaratjuoto tri- na $ 1,50.
riminė: "Mudu esame iš vienos palatos, ar ne?“ Olegas5
— Taip. tai užporyt, ar ne, Aleksiejau Filipovičiau?
•
Ankštiniai
pipirai
pri

pajudėjo dar du lėtu žingsniu prieš tai, kai šulubinas
Naujokaitis:
UJam nebuvo reikalingas atsakymas, kad tai bus užpo
skiriami
prie
ypatingai
ver
višnu
tt
ju
vaftą.
DM
tu
šnipo
HELIAI
NEGRĮŽTA
1
klausiamai pasiūlė: "Ar jūs nepanorėtumėte atsisėsti?“ ' ryt. Visa palata žinojo, kad šulubinas bus tą dieną ope
tingų
daržovių.
Juose
yra
Mirties buvo kaktuso.! ne 8 KALNUS, 509 pust, kaina
Šulubinas mūvėjo aukštašonius batus, o ne paprastas ruotas. Svarbiausia buvo, kad jis kreipėsi į jį "Aleksiejau
labai
daug
maistingų
me

Greta
Beret karininkui, bet by- gJl.OO
ittares, tik ant kojų pirštų kabančias. Tai reiškė, kad jis Filipovičiau“. Dar niekas palatoje taip nesikreipė į tylųjį
džiagų. Be baltymų, anglia
NUŽUDY
eiti pasivaikščioti ir sėdėti lauke. Jo galva nebuvo šulubiną. Atrodė, kad vienas senas karys kalbėjo su kitu. vandenių ir riebalų, juose y- h buvo atšaukta. Dabar Jo tuo ' MINDAUGO
MU ttMukcta boMpenoueijoo tt MAS. jimo Kralikamko
pridengta. Prie viršugalvio buvo prilipę keli kuokšteliai
ra įvairių vitaminų ir mine-!
h* ¥
premijuotas romanai, 246
tflų plaukų.
(Bus daugiau)
ralinių medžiagų, kurios da
pri., kaina $8.

ROMANAI

f.J»

MOTERŲ SKYRIUS

Stabai turgaus aikštėje

Kelnės prieš sijonus

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 42,1969 m. spalio 15 d.

PuMapM aepBnfM

I
Uršulė Gervinienė įamžinta

Vielines žinios
Vaižganto

šimto metų

gimimo sukakti* Bostone

j

i

Susirinks

Dorchesterio

klubo nariai

I
Sekmadienį, spalio 19 d.' Dorchesterio Lietuvių Pi
4 vai. po pietų, Amerikos liečių Klubo pirmasis šio ru
Lietuvių Piliečių d-jos III a. dens susirinkimas bus spa
salėje, So. Bostone, vra ren lio 22 d. 8 vai. vak. So. Bos
giamas plačiai pažįstamo ra tono Lietuvių Piliečių D-jos
šytojo, publicisto, visuome patalpose. Jame bus apta
nininko kun. Juozo Tumo- riamos būsimos veiklos gai
Vaižganto šimto metų gimi rės, todėl visi nariai kvie
mo sukakties minėjimas.
čiami atsilankyti.
A. Young,
Minėjimui paskaitą suti
sekretorius
ko parengti prof. dr. Jonas
Puzina* iš
Philadelphijos,
Vasario 16 minėjimas
Vaižganto raštų skaitymą
ruošia Dramos sambūrio da Lietuvos nepriklausomy
lyvis Jurgi* Jalinskas. Skai bės atstatymo sukaktis Bos
tyme dalyvaus Janina Amb- tone bus minima vasario 15
raziejienė, Jurgi* Jašinska*, d. So. Bostono Lietuvių Pi
Feliksas Kontautas ir Edvar liečių Dr-jos salėje, III aukš
das Mickūnais.
te.
Kun. J. Tumas-Vaižgan-į
tas, kaip daugelis žinome,’ Lapinų Skautų Vyčių
yra vienas šviesiausių ir iš-j
balių*
kiliausių asmenybių mūsų Senųjų Lapinų Skautų
tautos gyvenime. Jaunimas,; Vyčių būrelio kaukių balius
kuris mažiau Vaižgantą pa-į bus spalio 25 d. So. Bostono
žįsta, jo minėjimu turėtų itin ■ Lietuvių Piliečių Dr-jos tre
susidomėti. Reikšminga toji, čiojo aukšto salėje. Visi
sukaktis ir visiems Bostono kviečiami atsilankyti.
lietuviams, tad visi kviečia

Lietuvių Fonde

Š. m. gegužės 16 d. Bosto
ne mirė Uršulė GervinienėMickevičiūtė, sulaukusi 87
metų amžiaus. Velionė gi
musi Žemaitijoje. Po Antro
jo pasaulinio karo atvykusi
į JAV. čia įsikūrė. Ji užau
gino 3 sūnus ir 5 dukras.
Velionė palaidota Forest
Hills kapinėse Bostone. Per
šermenis jos artimieji Lie
tuvių Fondui suaukojo:
20 dol. —B. Udalovas.
Po 10 dol — B. ir I. Gali
niai, J. ir A. Rasiai, dr. A.
Kalvaitis, Raja Pimonovv,
J. ir E. Kuncaičiai. dr. B. ir
G. Mikoniai. B. Ofrossimow,
R. ir M. Bederiai.
Iš viso suaukota 100 dol.
Lietuvių Fondo Bostono
vajaus komitetas nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams.

A.

M1CHAL1NOS S. ANESTIENES

vienuolikos melų mirtie* sukakti*

Jau sueina 11 melų. kai negailestinga mirtis atsky
rė nuo mŪMi mylimą žmoną ir motiną. Michalina S.
Anestienė buvo gimusi Lietuvoje, Pasvaly, 1889 m. So
fijos ir Juozo Jurevičių šeimoje. Mirė 1958 m. spalio 17
dieną ir buvo palaidota Mt. Hope kapinėse, Itoslindule,
Massachusetts.
Nuliūdę vyras Vincas ir duktė Milda ir du broliai—
Steponas Amerikoje ir Vladas Lietuvoje, —prašo gimi
nes, draugus ir pažįstamus mirties sukakties proga ją
prisimintu

-»»»»»<»♦•»♦***»**##*»*#•*•**************♦*♦******«

A. B. D. Realty
įstaiga, esanti 507 E. Broadway, South Boston, Mass„

LF BostonoV. Komitetas

atidara kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL po pietų.
Vėl šimtinė L. Fondui

Klientų patogumui ji atidara ir sekmadieniais
nuo 1 vai. iki 5 vaL po pietų arba pagal susitarimą.

Aleksandras ir Olga šle-

SUSIVIENIJIMAS

A.

SLA

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met ų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia Hetuvių 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 tikra Ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias
aydraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea.
dovaseat Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką
klubų ir draugijų nariams. Už 81.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus, ir ?Je plačiau paaiškins apie

Norintieji skubotai parduoti, pirkti namus arba išnuo
atsiuntė Lietuvių
Susivienijimo darbus.
Fondui jau antrą šimtinę,
moti butus prašomi pranešti mūsų įstaigai, nes mes
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
tuo pradėdami š. m. rudens
esame gavę nemaža paklausimų ir turime pasiūlymų.
parašysite:
vajų ir ragindami bostonie
A. ir B. UTEN1AI
LMkuaaien AManee of America
čius pabusti iš snaudulio ir
Telef.
269-6198
897 West 36th Sireet. Nev York, N.Y. 10001
prisiminti, kad Lietuvių
Fondas dar toli ligi miliono
dolerių.
Iš tikrųjų, tie, kurie dar!
mi parengime gausiai daly
neprisirengė, turėtų pasku-l
Mirė S. Laurinaitienė
J. I. B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628,
SAVAITRAŠTIS
vauti.
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS,
bėti.
nes
Lietuvių
Fondas
jų
ii išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų
Kun. J. Tumo-Vaižganto} Prieš pat pradedant laik labai laukia ir nuoširdžiai
slinkimą., grąžina natūralią plaukų spalvą MOTERIMS
II
minėjimą Bostone rengia’ raštį spausdinti, gauta žinia, kviečia įsijungti į tą kilnų ir i*
d IR VYRAMS. 100 procentų garantuotai, J.I.B. varto
kad
Brocktone
savaitę
tesirLB Bostono apylinkės val
didį pinigu lietuviškiem rei
damas, nebūsi nei plikąs, nei žilas.
dyba, kurios pirmininkas gus mirė Stasė Laurinaitie kalam telkimo darbą.
J.I.B. LABORATORIJA. 1437 So. 49th AVENUE
šiuo metu yra dr. St. Jasaitis, nė, palikusi liūdinčius vyrą
A.
ir
O.
Šlepavičiai
abu*
CICERO, ILLINOIS 60650
ir Kultūriniams Subatvaka- Jurgį, sūnų Jurgį ir dukrą yra pensininkai, ir yra ma
riams rengti komisija, pirmi Ireną Končienę su šeimomis. lonu pastebėti, kad jie, kaip
Gelbėkite savo giminę Lietu
ninkaujama inž. Edmundo Jiem gili užuojauta.
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius
pirmąją, taip ir antrąją šim
voje, nupirkite mano narna Kau
Cibo.
j
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako
tinę atsiuntė re raginami,
ne. Parduodamas labai pigiai.
Lankėsi Z. Jasaitienė
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
bet patys nuoširdžiai vertin džiai dėkoja šlepavičiams Tai bus brangi dovana.
Rengėjai prašo visus į šį
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
Vaižganto minėjimą ne vė Praeitą pirmadienį mūsų dami lietuviškus reikalus. • už auką LF ir linki jiems ge
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
Frank Dubickas,
svarbia problema.
įstaigoje lankėsi viešnia iš
Ta proga reikia prisiminti’ ros sveikatos ir gražaus ir
luoti.
Park Inn Home,
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
Board Walk at 115 SU
Po programos bus tradici New Yorko Zofija Jasaitie ir Aleksandro šlepavičiaus! laimingo gyvenimo.
Rockvay
Park,
N.Y.
11694
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
nė.
tėvą Mykolą Šlepavičių, tą
nė Kult. Subatvakarių kava
suomet
atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
Vajaus Komitetas
_______________________
(42)
išradingą, dosnų ir garbin
ir pobūvis.
nepriklausomą Lietuva.
Buvo praleista
gą verslininką, kuris Pirmo
Ieško pirkti
Metinė prenumerata JAV-se $8.00
jo pasaulinio karo 1915-17
Balfo
banketo
aprašyme
Sėkmės mūsų šokėjam*!
Adresas:
Pirksiu Montelloj vienos arba
Bostono
buvo praleistos šių kalbėju metų laikotarpy Rusijoje!
dviejų
šeimų
namą
su
centraIL
7722 George Street, LaSade-MontreaL 690, Quebec, CANADA
lietuvių tremtinių šalnos or-i
■iu apšildymu. Skambinti vaka
Bostono tautinių šokių sių pavardės: inž. E. Cibo, ?anizacijoms paaukojo net»
PARENGIMŲ rais po 7 valandos Bostono tel.
sambūrio 17 šokėjų su savo' kalbėjusio Alto skyriaus, 210,000 rublių. Grįžęs Lie-i
269-1676.
ir inž. Č. Mickūno — inži
KALENDORIUS
vadove Ona Ivaškiene šį nierių vardu.
_______________________ (42)
tuvon, jis aktingai įsijungė
penktadienį išskrenda į j
Į Lietuvos valstybės atkūri
Spalio 19 d. 2 vai. popiet
Nashville, Tennessee valsti-J
mo darba ir gausiai šelpė
Nori susipažint
Pavykę* radijo banketas
joje. dalyvauti JAV, liaudies!
moksleivius, studentus, šau So. Bostono Lietuvių Pilie Amatininkas, baigęs Lietuvoje
šokių ir dainų šventėje. Be! P. Viščinio vadovaujamo lius ir kt. Už nuopelnus Lie čių Dr-jos salėje Lietuvių amatų mokyklą, Kanadoj gerai
lietuvių, joje dalyvaus dar Dėtuvių Kari jo Laisvės Var tuvos vyriausybė ii apdova Darbininkų Draugijos 21 verčiąsis kaip savarankiškas abene 40 tautų sambūriai. į po metinis banketas spalio nojo DLK Gedimino ordinu. kuopos banketas St. Michel- matininkas, pasiturįs, 55 metų
pagerbti. amžiaus, blondinas, vidutinio ū
Jo sūnus Aleksandras vi sonui ir V. Anestai
gio, nestoras, pveikas — ieško
Štai tie. kurie lietuviams 12 ji. sutraukė pilną So.
* e
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
sada
buvo
didelis
.lietuvių
gyvenimo draugės 30-45 metų
Bostono
Lietuvių
Piliečių
atstovaus minėtoje šventėje:
gos Literatūros Fondas yra išleidę* vertingų
Spalio 25 d. Skautų Lapi amžiaus, gali būti dar netekėju
Dr-jos salę senosios ir nau menininkų bičiulis, ir rėmė
Birutė, Adomavičiūtė, Vy josios kartos lietuvių. Meni jas. Jis yra daug prikentė- nų kaukių balius So. Bosto si, našlė ar persiskyrusi.
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
tautas Adomkaitis, Nijolė nu programą atliko solistas jęs nuo bolševikinio režimo no Lietuvfų Piliečių Dr-jos
Rašyti Keleivio administraci
čiau paplistų musų visuomenės tarpe, nutarė
jai (636 E. Broadway, So. Bos
Baškytė. Aldona Dabrilaitė, Benediktas Povilavičius, ku Rusijoje ir Lietuvos okupa III-jo aukšto salėje.
JŲ KAINAS SUMAŽINTI
ton, Mass. 02127), pažymėjus
Vytautas Dabrila, Milda riam akomponavo muz. Ju cijos metu ir tik laimės dėka
9
* 9
"Amatininkui“.
(42)
DAUGIAU
NEGU PER PUSfc.
Dačytė, Gytis Gavelis, Jo lius Gaidelis, Onos Ivaškie- nepraradęs savo gyvybės.
LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
Lapkričio 2 d. Sandaros
nas Jakutis, Jurgis Jasaitis, nės vadovaujamas Bostono
NENUSIMINKI! E!
A. ir O. Šlepavičiai dabar
Moterų
Klubo
našlių
ban

pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
Morta Luzaitytė, Vilija Leš Tautinių Šokių sambūris ir gyvena Centervillėj. Cane
Galima pagelbėti sergantiems
ketas
So.
Bostono
Lietuvių
činskaitė, Birutė Račkaus Birutė Adomavičiūtė.
čia
įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
reumatu, rankų ar kojų skaus
Code. turi nuosavą vilą "Jū
mais,
nutirpimą,
jaučiant
nuo

Piliečių
Dr-jos
salėje.
kaitė, Eglė Subatytė, Da Banketui vadovavo Anta rą“, kurioje bostoniečiai ir
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
vargį.
» * •
rius Subatis, Algis Vasys, nas Matjoška.
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
tolimesnių vietų vasarotojai
REE-LEEF RUB mostfe dau
Dalius Vasys. Marius 2iaug- įėjimo dovanas laimė visada gali rasti jaukią nuo
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
II tomas, 480 psl.
Lapkričio 8 d. Bostono li sekmes,
ra ir vadovė Ona Ivaškienė. jo: I-ją — $25 A. Brooks' taika ir kultūringų šemininarba grąžiname pinigus.
Kaina buvo $6.00. dabar ................. $2.00.
tuanistinei mokyklai parem Siųskite 15, gausite vaistus
Sėkmės šokėjams ir vado (nr. 1302), II-ją — $15 A.f kų globą.
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
ti banketas' So. Bostono Lie su nurodymais.
vei gražiai atstovauti lietu Šarka (nr. 1194) ir III-ją —1 Lietuviu Fondo Bostono tuvių Piliečių Dr-jos trečiojo
karaliaus
sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
ROYAL PRODUCTS
viams!
$10 E. Vilkerienė (nr. 1881) vajaus komitetas nuošir- aukšto salėje.
North Sta„ P.O. Bos 9112
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
• * *
Nevarfc. NJ. 67105
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza*
Lapkričio 9 d. John Han
cija ir kt, pridėta daug dokumentų
cock salėje Clevelando tau RADUO PROGRAMA
Kama buvo $6.00, dabar .................... $2-00.
DRAUDIMO AGENTŪRA
Flood Sąuare
: Daiau ir Taisau
tinių šokių sambūrio "Gran
PENKTIEJI
METAI. Kipro Bielinio atsimi
Atlieka įvairių rūšių
flanianria Lietuvių Radij*
dinėlės
“
vakaras,
kurį
ren

Barditare
Ca.
Ir
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
draudimus
gia Putnamo seselės Nerin Programa Naujoj Anglijo
ir
numuši s. j. amkua
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
Kreiptis senu adresu:
gos jaunimo stovyklai pa 1 stoties WLYN, 1360 ki
«• IMT MOADVĄT
tik
SOUTH hOBTOK. KAM.
lociklų ir ii stoties FM
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
remti.
BRONIS KONTRIM
TELEFONAS AN S-4K
*
*
*
101.7
mc..
veikia
sekmadie
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt Priede
596 Uroadnmy
: JONAS STARINSKAS
:
niais
nuo
1
iki
1
:30
vai.
die
daug įvairių dokumentų.
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Vėliausit
Kaina buvo $6.00, dabar ..................... $2.00.
liečių
Dr-jos
šurum-burum
TeL AN 8-1701
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žinių
santrauka
įvyks lapkričio 16 d. draugi
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toa ir Magdutės pasaka
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
A. J. NAMAKSY
Lapkričio 23 d. So. Bosto Biznio reikalais kreiptis
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
Estate A Insurance no Lietuvių Piliečių Dr-jos Baltic Florists gėlių ir dovs
Keleivio prenumerata - gera Reni
Kaina buvo $2£0, dabar ............ 75 centai
salėje Lietuvos kariuomenės nų krautuve. 502 E. Broad
321 County Club RdJei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųst!
Mam. 02159 atkūrimo sukakties minėji way, So. Bostone. Telefo
paštu,
tai pridedama po 30 centu už kiekvieną.
dovana visokiomis progomis! NevtmiTel.Centre.
mas, kurį rengia L.S. Vete nas AN 8-0489. Ten gauna
332-2645
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ĮDOMIAS KNYGAS!
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Nr. 42,1969 m. spalio 15 d.

Kas bus. našlių karalienė? j Gaisrai apleistuose namuose

Vietines žinios
Kame susitiksime

SLA 308 kp. susirinkimas

šį sekmadienį?

Spalio 18 d. 7 vai. vak.
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos patalpose bus la
bai svarbus SLA 308 kuopos
susirinkimas. Visi nariai yra
kviečiami atvykti ir atsiim
ti dividendų čekius, kuriuos
atsiuntė centro valdyba.
Juos turi atsiimti iš fin. sek.
P. Jančausko tie, kuriems
jie išrašyti.

Aišku, So. Bostono Lietu
vių Piliečių Dr-jos namų
antrojo aukšto salėje, kur
Lietuvių Darbininkų Drau
gija rengia banketą S. Michelsonui ir V. Anestai pa
gerbti. Savo atsilankymu

pagerbsite
senus veikėjus ir
9
patys įdomiai ir maloniai
praleisite laiką, šeimininkės
visus pavaišins namie paga
mintais valgiais.
Rengėjų vardu visus ma
loniai kviečiu atsilankyti.
N. Jonuška

A. Andriulionis,
Kuopos pirmininkas

So. Bostono L.P. D-jos

susirinkimas
So.

Bostono

liečių Dr-jos svarbus mėne

sinis susirinkimas bus ši ket
virtadieni, spalio 16 d. 8 vai.

vak. Po susirinkimo — alu
tis, kava ir užkandžiai.

IP* DINIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADVVAY
South Boston. Mase

Šaunus Banketas
Stasiui Michelsonui
ir

Vincui Anestai
pagerbti
Sekmadienį, spalio 19 d. 2 vai. po pietų

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje
Šeimininkės paruoš skanius pietus

Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos 21-ji kuopa

įėjimas $3.50
Bilietų galima gauti ir Keleivio administracijoje
Visi maloniai kviečiami atsilankyti
7/a .Zžb'lža l/a\iz< Ds ./a' ZŽa </a-./«

Naudingiausia yra skelbtis Keleivyje!

DĖMESIO!

Telefoną®: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

Lietuvių Pi

Sandaros Moterų klubas Į
jau 21-mą kartą rengia ban-' Bostone yra apie 1,000;
ketą našlėms pagerbti ir- jau nebegyvenamų apgriu- $
naujai našlių karalienei iš-į vusių namų, kurie dar nepa- \
rinkti.
šalinti. Dabar jie tapo ro-.
Šiemet tas banketas '
bus lapkričio 2 d. 2 vai. po jumi išdykaujantiems vai- ’
pietų Lietuvių Piliečių D-jos kams. narkotikų vartotojam,!
antrojo aukšto salėje. Bus: kūtvėlom ir panašiems su-!
skanūs pietūs su įvairiais gė- i
rimais, gros Micky Habare-j tvėrimams. Jų griuvėsiuose i
vyksta įvairiausių nusikalti-;
ko orkestras.
Savo ir komisijos vardui mų, net nužudymų. Bet jie'
nuoširdžiai kviečiu atsilan-l pavojingi aplinkiniams g ,
kyti į mūsų banketą ir tenai
ventojams dar ir kitu atžvil- i
maloniai praleisti laiką.
Pirm. Ona Leščinskienė giu: juose labai dažnai kyla,
gaisrų, nuo kuriu' supleška j b?3
Uždarė 11 skerdyklų
ir gretimi namai. Kartais;
Gubernatorius Massachu
setts valstijoje uždarė 11 tie gaisrai pakuriami net bu- jo
skerdyktų dėl to, kad jos ne vusių savininkų ar tų, kurie ĮJ
atitiko sveikatos reikalavi-Į tų namų žemės plotą nupirmams. Tų skerdyklų mėsa: ko. nes jiems pigiau toki lau- |f
buvo pardavinėjama tiktai žą sudeginti, negu nugriauk gį
Mass. valstijoje. Skerdyk ti ir išvežti iš miesto. Policilas, kurių skerdiena parda
vinėjama ir už valstijos ri-| jos pranešimu, pernai to
bų, prižiūri federalinės val kiuose namuose buvo 367 į
gaisrai.
džios atstovai.

Cosmos Parcels Expreaa
skyrius, kuriam
vadovavo
velionis Justinas Vaičaitis
(331 Broadway, So. Bosto
ne), prašo visus skolininkus
nedelsiant sumokėti priklau
sančią sumą už priimtų siun
tinių pasiuntimą. Nesumo
kėjus likusios skolos, siunti
niai nebus pasiųsti.

Trans-Atlantic Travel Service

South Boston Savings Bank ®
Skambinkite 268-2500

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)
OPTOMETRISTt
Valandos:,
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis * Co.
Laikrodžiai-Deimantai

RSp««tin<ai

UiaeiM lafltrodiiaa

$

aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies

svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visą
lėktuvą bilietai (air tickets) išrašomi
belaukiant — be jokia papildomo
mokesčio.
ti

j

COSMOS PARCELS

EXPRESS

CORP-

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

už visus indelius
moka

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius,

g

siunčia betarpiškai
15 BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

379 W. BROADVVAY

331 W. Broadvray

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4449
************•***•**•****#«••«#«««<

So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

Ę

M
€

ž?

TEL. AN 8-2124

(STAIGA
Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

The Apothecary

UETUVUKA TIKRA VAISTINE

Nuo įdėjime dienos — Be įspėjimo is anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shalina ir adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš $132,000.000

įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
%

%

Dovanu pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be

-•apildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos:

Tai velt i

Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

399 W. Broadvray
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

Parduodame tiktai raistas, išpiidome gydytoją re

ceptus ir tarime riaus gatavus vaistas.

Į %#-^e*#re****#e**#*e*r*r*rre***rr*r*erreereeeee****e**^r**eee*^^*er*

Jei reik vaistą — eikit j lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuei L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
VVorceeter, Mass. 01604
Tet 798-3347

COSMOS PARCELS

982 a W. Breadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

EXPRESS CORP.

Telefonas AN 8-6G20

169 Milbury SL

Nas 9 raL ryte iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir sekos.

VVORCESTER, MASS.
Tel. SW 8 2868

A

yr* vienintelė oficiali įstai

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray

□
O
□
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

268-4662;

9—5
9— 7
8—12

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

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandą patarnavimas

GE 61204

ga VVorcestery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVorcns
terio j Lietuvą ir kitas Rosi*
jos valdomos sritis- čia kal
bama lietuviškai, patarnaajama greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau*

šių importuotų ir
gamybos medžiagų ir
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Fuel Chief

ir

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairias siantinias f Lieta,
vą ir kitas Rnsijeo valdomas
plotas! Siuntiniai sudaromi it
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
ntą. Tarime vietoje įvairią vie
tinės gamybos ir importuotą
prekią iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siaučia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, da
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines ėia pas save ( svečios
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. 8chyrtamkl

moMTioa i

Knyga yra gerinsiu žmoguti dingas

