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Atskiro numerio kaina 12 sentų

Maldos ir komunistų vėliavos
Washingtone

Viceprezidentas Agnew palok
prieš televizijos komentatorių

Demonstracijoj dalyvavo apie 250,000. Vieni meldė

Pakaltino komentatorius, kad jie valdžios atstovų kr

net prezidento žodžius pateikia su savo padažu. Del
kilo pikta reakcija ir išpūsta

si už taikų, kiti keikė prezidentų, puolė Pietų Vietnamo
ambasadų, Teisingumo rūmus, plėtė krautuves. Šiaurės
Vietnamo komunistai labai dėkingi demonstrantams.

to

žodžio laisvė yra didelė, kurie atsiliepė gausiais laišdemokratinės < santvarkos kais, bet drauge ji sukėlė ir
"Žygis prieš mirtį“ arba
Kadangi policija elgėsi
vertybė,
ir ją via labai bran piktus televizijos ir radijo
demonstracijos "už taiką labai apdairiai, vengdama
giname. Bet, kaip iš patyri komentatorių ir bosu puoli
Vietname“ praeitą savaitga sukiršinti visą 250,000 mi
Iman
mo žinome, ir ta laisvė gali mus. NBS prez. J
lį Washingtone praėjo ir pa nią, tai suimtų tebuvę tik abūti blogam išnaudojama: ėmė šaukti, kad valdžia no
sibaigė, kaip ir galima buvo pie 150, nors liko nemaža
ja remiantis, galima savo rinti jvesti cenzūrą, o kiti
tikėtis. Demonstracijas or sužeistų ar ašarinėm dujom
priešininką apšmeižti, jo pa radijo komentatoriai, —kad
ganizavo vadinamasis "Nau pritroškintų.
sakytus žodžius iškreipti ir Amerikai jau gresianti dik
jasis mobilizacijos komite
Dabar demonstracijų ren
suktai suniekinti. Pastaruo tatūra, kurios siekiąs Nixotas“, apjungęs įvairius paci gėjai skelbia, kad jos labai
ju laiku šitaip žodžio laisvę nas, Agnew ir jų šalininkai.
fistus, protestuojančius stu pavykusios ir buvusios tvar
ėmė piktnaudoti ypač televi Washingtono demonstraci
dentus, "karinguosius neg kingos ir taikios, o genera
zijos komentatoriai. Jie ė- joje vienas kalbėtojas ėmė
rus“ ir kitas sroves iki ko linis prokuroras John N.
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to kalbos mintis ir su savo esąs niekšas, sukčius, o toks
vaidino vieną iš svarbiųjų sios mobilizacijos komite
vaidmenų.
tą“, kad jis nesugebėjęs pa leis mėnulyje, vairuotojas Alan L. Bean. Conrad ir Beaa nulips mėnulyje ir ten pagal pianą ttbus padažu perdavinėti klausy 1 pat ir jo prezidentas. Ir vi
tojams. Dėl to praeitą savai sas tas prokomunistinio lek
Demonstrantai žygiavo, laikyti tvarkos ir net patsai 31 vai. 30 min., o Gordou tuo metu skraidys apie mėnulį ir lauks save draugą sugrįžtant.
tę gana griežtai prabilo net sikono šlamštas buvo trans
nešdami Vietname žuvusių kurstęs riaušes.
viceprezidentas Agnew, iš liuojamas per radiją, aišku,
karių pavardes, simbolinius
Kaip tas įvykis šiandien
ryškindamas visą šią Įsigy norint viceprezidentui atsi
karstus, vėliavas. Būdinga yra vertinamas?
keršyti.
venusią blogybę.
tai. kad buvo nešamos ir ko
Prezidentas Nixonas šeš
Bet tai rodv, kad Agneir
Pirmiausia jis apkaltino
munistinio šiaurės Vietna tadienį didžiausių demonst
žinomus televizijos komen-: žodis tikrai pataikė į minkšmo vėliavos. Chorams gie racijų ir garsiausių prakal
tatorius, kurie paskutinę' tą vietą televizijos ir radijo
dant ir meldžiantis už taiką, bini n kų rėkavimų metu žiū
Paskutiniame numery dar gydyti, bet jas suvaryti į vi- Rinkimuose liejosi
prezidento Nixono kalbą ’ informacijų monopolistams,
tos komunistinės vėliavos rėjo televizijoje futbolo kėlėme abejonių, ar Solženi- į dų, kad ten prasidėtų puvitaip
iškedeno ir pateikė sa-»dažnai atvirai varantiems abuvo iškeltos ir prie Wa- rungtynių, tuo parodyda cinas tikrai išmestas ir so-j mas.
kraujas
vo klausytojams, kad tie ją gftaciją prieš gyvybinius
ahingtono paminklo, nutrau mas, kad jis nesileidžia gat vietų rašytojų sąjungos, nes'
turėjo
būtinai virškinti su JAV interesus ir savo
kus amerikietiškas.
vės minios įtaigojamas ir sovietiniai šaltiniai tą žinią, Teisiamas buvęs
Filipinuose lapkričio 11
pažiūromis, viu tarnaujantiems JAV
Buvo pasakyta daug kal valdomas.
d. buvo prezidento ir parla komentatorių
neigė. Bet dabar jau pačių*
bų, kuriose isteriškai niekin
Kai demonstrantam pa sovietų rašytojų žurnale pa- SiauRu
mento rinkimai. Rinkimų bet ne kitaip.. Agnev pa priešams.
tas prezidentas Nixonas, vi lanki spauda ir radijas tuos skelbta, kad Silženicinas ydieną buvo užmušta 16 ir su brėžė, kad tokie niekieno
ceprezidentas Agnew, karo įvykius aukština, blaivesnie ra tikrai išmestas.
Luebecke (Vokietijoj) y- žeista 17 žmonių, o nuo pat nerinkti "politikai“, užgulę JAV astronautai vėl
vadovybė ir visa Amerikos ji politikai ir žurnalistai pa
ra teisiamas -buvęs Hitlerio pradžios rinkimų vajaus bu televizijos ekranus ir mikro-.
A. Silženicinas yra pla komisaras Šiaulių apygardai
politika. Be to, garsiai šū brėžia. kad visa tai tėra tik
mšnnli
vo užmušti 59 žmonės ir su fonus, skelbia milionams
čiai
Sovietijoje
ir
užsienyje
nulį
kautas Cho Chi Minh vardas akivaizdi pagalba Šiaurės
Hans Gewecke ir jo štabo žeista 60. Tokių žiaurių rin klausytojų tik savo kraštuti-Į
ir dainuotos komunistinės Vietnamo komunistams ir žinomas rašytojas. Jis Stali viršininkas Ewald Bobb.
kimų, sako, nėra buvę nuo nės kairės pažiūras, plauna j JAV erdvėlaivis Apoilo
no laikais yra išbuvęs 8 me
dainos. Kai vieni naiviai Amerikos gėda.
visos tautos smegenis, ne- 12 rašant šiuos žodžius J“
Jie kaltinami, kad pakorę pat Filipinių nepriklauso duodami grynos informaci
tus
kalėjime.
Sovietų
S-goj
nuoširdžiai dūsavo už taiką,
priartėjo prie mėnulio, ir
Hanojaus radijas ta pro
mybės pradžios.
kiti garsiai šaukė savo pro ga paskelbė: "Mes karštai jo raštai uždrausti spausdin žydą Masovieckį. Byla pra
jos,
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patys
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astronautai
antrą kartą min
Nuo 1899 m. Filipinus val
pagandą ir reiškė užuojau sveikiname ir remiame visas ti jau nuo 1963 m., bet jie dėta gegužės mėnesį ir spė
sytojai
galėtų
apsispręsti.
džios jo paviršių. Tai dideli
jama. kad nesibaigs iki lap dė JAV, karo metu juos bu
tą šiaurės Vietnamui.
Savo stipriame kritikos garbė šiam kraštui.
JAV organizacijas ir JAV spausdinami užsieny ir čia kričio galo: liudininkų toj vo užėmę japonai, o visiškai
Priedo — apie 5,000 mi liaudį, kurie kovoja prieš už turi didelį pasisekimą.
Reikia pastebėti, kad ši
nepriklausomi yra nuo 1946 žody Agnew tokiu niekingu
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nia puolė Pietų Vietnamo sispyrusią Amerikos admi
pavyzdžiu
paminėjo
irbuvu-j
kelionė
yra net pavojingą*a •«
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ambasadą, kur įvyko susirė nistraciją. Mes juos visus vo pirmąja knyga "Viena JAV, Kanados, Pietų Afri metų. Ten yra 121 mil. gy sį• T>
Paryžiaus taikos delega nė, negu buvusi Apoilo 11,
ventojų.
mimas su policija, pavarto laikome savo ginklo drau diena Ivano Denisovičiaus“. kos, Sovietų Sąjungos ir Ry
cijos vadą A. Harrimaną, nes dėl kurių nors priežasčių
Didelio pasisekimo turi jo tų Vokietijos. Teismo atsto
jusia karingai miniai iš gais.“
kuris Nixono kalbą ir jo sugedus raketom, astronau
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arklių
vai
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buvo
nuvy
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sklaidyti lazdas ir ašarines
Vietnamo politiką taip pat tai gali amžinai likti erdvėj.
Šie pačių komunistų žo
dujas. Antrą kartą tokia pat džiai nušviečia visą tų di lata“. Visuose savo kūri kę į Izraelį ir vieną kartą į
padėjo pagal savo skonį te Be to, kylant per audrą iš
minia puolė teisingumo de džiųjų demonstracijų esmę. niuose Soiženicinas vaizduo JAV liudininkų apklausinė lenktynių pinigus
levizijos žiūrovams sukram Cape Kennedy bazės, į erd
partamento rūmus, kur taip
Aišku, nė vienas "žygio ja baisią Sovietijos tikrovę. ti. Tarp liudininkų buvo ir
Praeitą savaitę trys gink tyti, ją čia pat sukritikavo, vėlaivį trenkė žaibas, kuria
dr.
Domas
Jasaitis,
anuomet
pat buvo policijos atmušta. prieš mirtįkalbėtojų nepri
sovietinis
luoti vyra# New Yorke už nors dar neseniai pats taikos buvo kiek pakėnkęs Apoilo
Žinoma, neišvengta "taikos siminė komunistų nužudytų režimas Solženiciną spaudė, Šiaulių miesto ligoninės ir
deryboms vadovavo.
12 elektrinei sistemai. Bet
sveikatos skyriaus viršinin puolė šarvuotą automobili,
labui“ ir langų daužymo. Pietų Vietnamo gyventojų bet jo nepavyko palenkti.
Agnew
kalba
susilaukė
dabar tikimasi, kad kelionė
kuris vežė 1.37 miliono dol.
kas.
Puošniojoj Connecticut avė. ar komunistų žudomų bei
didelio
klausytojų
pritarimo,
gerai
baigsis.
pinigų, surinktų už įėjimą į
A. Soiženicinas savo kal
išgrūsti didžiųjų krautuvių kankinamų ir badu marina
Iš Lietuvos į teismą buvo
langai, iš vitrinų pradėta mi/ karo belaisvių, tarytum boje rašytojų sąjungos Ria- atvykę du liudininkai — M. Aųueduct arklių lenktynes.
Tai vienas didžiausių api
plėšti kailiai, brangenybės, komunistų nešama mirtis zanės skyriuje (ten jis gyve Ulmanienė ir L. Libšicas.
na)
pasakė,
kad
jis
yra
pasi

plėšimų. Daugiausia buvo
padegti keli automobiliai ir būtų šiam pasauliui tiktai
ruošęs dėl teisybės mirti, to
Teismo atstovai buvo nu pagrobta, užpuolus pašto
pralieta šiek tiek kraujo.
dangiška palaima.
dėl galį jį išmesti iš sąjun vykę ir į Šiaulius apžiūrėti automobilį 1963 m. prie
gos, bet literatūros istorija vietos, kur minėtas žydas Plymoutho, Mass.. kur plėši
neužmirš to posėdžio. Į iš buvo pakartas.
kai pagrobė pusantro milio
Riaušes Japonijos
keltą klausimą, kodėl jis ne
no dolerių.
protestuojąs dėl jo raštų
Arabų bombos po
sostinėje
spausdinimo užsieny, SolžeDidelės muštynės studen nicinas paprašė jam pirma Izraelio laivais
JAV krašto apsaugos mi
tų su policija kilo Japonijos atsakyti, kodėl jo raštai ne
nisterijoj (Pentagone) buvo
Arabų partizanų narai, suimti 152 asmenys, kurie
sostinėje, kai studentai mė spausdinami Sovietų Sąjunnepastebėti atplaukę į Izra be leidimo bandė ten laikyti
gino sustukdyti Japonijos
Savo laiške rašytojų są- elio uostą Elat, prikabino pamaldas. Suimtųjų tarpe
premjero kelionę f JAV derėtis dėl Okinawog $ąlo4 grą- f jungai Soiženicinas skau- prie kelių žydų laivų bom
buvo ir
žinimo ir dėl JAV klriuo-' džiai plaka sąjungos valdy- bas, kurios sprogdamos tuos
Britanijos karalienės vyras Phi-, Cb, turbėt. seniausias pilietis,
menės stovyklų Japonijoje Į bą, kaltindamas ją moraU- laivus labai apgadino. Ypač
Širdies
smūgis
ištiko
Jolipas, viešėdamas Wsshingtonekuris balsavo lapkričio 4 d. ria.
likimo.Mat, biloma, kad1 niu bailumu ir aklumu. Jūsų nukentėjo du dideli trasporir kalbėdamas so laikra*tinia_. kimiose. Tai Davidas W.
premjeras galįs padaryti per laikrodis, rašė jis, yra atsi tiniai laivai.
dento ir Intų brolių Kenne- kais, nusiskundė, kad karalienei j Jey, joi n. amžiam, iš Colamdaug nuolaidų JAV-bėms. likęs 100 metų. Jūs, pasislė-!
dšhį tėvą. Stovis beviltiškas. neužtenka per metas gaunamą, bus, Ohio. Jis balsavo prieš pe
Artimiausiu laiku bus t
Radikalieji studentai sau- pę už storų brangių užuolailė valstybės 1 mil. 140 t&kstaa-' sMIymą, kad balsavimo t«
kia: "šalin saugumo sutar- dų, nė neįtariate, kad lauke kariuomenę įmini
ėią
doleri?, todėl ji taria keKta bšt? duotos 10 metę jai
Yra išrastas aparatas, kurs
tis!“ Yra nemaža sužeistų, jau aušra. Jūs bijotės viešu- liai loterijos
gyventi į mažesnius negu Bu- Ham. Taip pasunkč ir daugiam
perrinktas o suimta apie 1.500 studen- mos, negeroves slepiate
__ ___ ir šia karinėn tarnybon
per minutę nustato, ar
ekinham rimas.
Ohio tmlnuotoj?.
| stengiatės krašto ligas nešaukiami lt
gus gavo širdies
tų.

Sovietų Sąjungoj rašytojai negali rašyti teisybės
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fi»ra pamoka Kremliaus
. vadeivoms
U* .

Kas kitur rašoma
SPAUDĄ BEVARTANT , kodėl ir politikai tuojau nu-

Praėjusio spalio 15 dieną Jungtinių Tautų būstinėje
New Yorke posėdžiavo Jungtinių Tautų Orgaiųzaęijc^ vi
suotinio susirinkimo pirmasis komitetas ir svarstė Sovietų
.Sąjungos delegacijos pasiūlytą projektą — atsišaukimą
4 visas valstybes tarptautinio saugumo stiprinimo reikalu.

Apie tą projektą kalbėjo Maltos delegacijos narys,
patarėjas Victor J. Gausi (Gosi). Jis pasveikino Sovietų
Sąjungos parodytą iniciatyvą, bet pareiškė, kad pačiu
projektu esąs kiek nusivylęs. Projektas, sakė jisai, pa
rengtas lyg paskubomis, nekruopščiai. Ištraukos iš Jung
tinių Tautų chartos projekte pateikiamos nenuosekliai,
ir neišryškinti kaip tik svarbesnieji jų bruožai. Projektas
net sudaro įspūdį, kad jis kažin ar tiksliai išreiškia pačios
Sovietų Sąjungos intencijas.

Lybijos krašto apsaugos miaistras

> Elcijos va-

Havaz (dešinėj) sveikinasi su
dov u gen. majoru Emile Bustam Arabą

posėdy Caire. Vidui?' Irako krašto
gen. Hardan Tatkritti.

tary bos
ministras

•4 z

įdomiausia ir labiausiai intriguojanti buvo kalbėtojo
prielaida, kad tokio atsišaukimo projektui Sovietų Sąjun
gos vyriausybė j turėjo gi semtis įkvėpimo ne kur kitur,
kaip marksizmo-leninizmo ideologijoj. Tačiau projektas
■išėjo nuo tosIdeologijoš gerokai nutolęs? Be to. jame per
neapdairumą ar gal 4ėl kitų priežasčių liko nepaminėtos
kaip tik pačios svarbiausios tarptautinio nesaugumo ir
įtampos priežastys.

Savo priekaištus Maltos atstovas parėmė sugretinimu
ištraukų iš pasiūlyto projekto ir iš Lenino deklaracijos
apie taiką ir tarptautinius santykius, pasakytos rytojaus
dieną po Rusijos revoliucijos laimėjimo.
Dabartiniame Kremliaus pareiškime tvirtinama, kad !
taikai ir tarptautiniam saugumui sustiprinti reikia:
"atšaukti kariuomenes iš užimtų kraštų, kurių užėmi- J
mas yra pasekmė kaikurių valstybių ginkluotų pajėgų ak
cijos »rieš kitas valstybes ar tautas, ginančias savo nepri
klausomybę, laimėtą žlugus kolonijinei sistemai, bei gi
nančių savo teritorijos neliečiamybę;
"sustabdyti visas priemones, siekiančias užgniaužti j
kolonijine priklausomybėj tebeesančių tautų išsilaisvini-;
mo sąjūdžius, ir suteikti visoms tokioms tautoms nepri- :
klausor ybę.“
1
Tckia yra sovietinė delegacijos siūlomo atsišaukimo

etai Projektas taip suprojektuotas, kad tiktų taikyti, (
«albūt, Artimuosiuose Rytuose, gal ir Tolimuosiuose Ryar kur nors Afrikoj, tik kad netiktų atsukti jį į

O Leninas, lygiai prieš 52 metus kalbėdamas naujos:
revoliucinės vyriausybės vardu ir, žinoma, norėdama* pa
sirodyti labai teisingas, paskelbė štai kokius dėsnius tarp-f
tautiniam saugumui užtikrinti ir taikai palaikyti:
1
- I
"Laikydamasi demokratinių ir ypač darbo kia “ I
*!

šitaip atrodė patalpa N«w Yorko dangoraižy, kur buvo
išsprogdinta bomba. Tokias bombas bavo ’ išsprogdintos
RCA, Chase banke ir General Motors ^ąngoraižiuose.
Bomba sproga ir kriminaliniame teisme. Kaikurie tą
bombą sprogdintojai jau sugauti, o kitus policija dar me
džioja. Tekią bombardavimą buvo jau ir daugiau.

ir Azerbaidžano. Nei vienu ii tų atvejų silpnesnioji tauta
principų, ii (atseit, Lenino vadovaujamoji. E.) vyriausybė
..
.
.
nėra tam davusi savo aiškaus ir laisvo sutikimo; nei ii
'♦ kad mažos ir silpnos tautos įjungimas į didelę ar j vjeno to
prijungusioji ar stipresnioji valstybė nea-

yra aneksija arba pavergimas, — nebent,

te mažoji taute b«n( su
ra tuo
tuo tiksliai,
nuirai, aiškiai
airarai ir
ir laisvai
»■»».. suti.u..-;

tara; ir

visiškai savo pajėgų, prieš pradedant organizuoti

tra -tauri reikimą, kuriuo metu būt, buvu.i pa-. Raip

vartota jėga tam įjungimui į stipresniąją valstybę jvykdyti, ir nesvarbu, ar mažoji tauU yra Ubai ar tik menkai iš-

sivytčiusi... taip pat neturi reikimus, ar U mažoji tauta
yra toli užjūry, ar čia pat Europoje.

"Jeigu betkokia tanu ar valstybė jėga laikoma kitos
valstybės sienose... jeigu ji negauna teisės pati spręsti!
savo ateities laisvu bąlteviMu, be jokio spaudimo, ii .anks ,
to visiškai atitraukus prijungti
ar stiprės-,
niotioe valstybės pajėgas, tai tokiu padėtis yra. aneksija,
tai yra pavergimas ir agresija**.

Skaitydamas tuos Lenino žodžius, Maltos atstovas
ypač pabrėžė tą sakinį, kur Leninas nurodė, kad balsavi
mas dėl prisijungimo prie kitos, ypač prie didesnės ir stip
resnės valstybės turi būti laisvas, be jokio spaudimo, ir
kad spaudimo nėra tik tada. kai prisijungti siūlančioji
valstybė, jeigu ir buvo į mažesnįjį kraštą dabar ar kada
nors anksčiau įvedusi savo karinių ar kitokių ginkluotų
pajėgų, tai prieš laisvą balsavimą tokiu reikalu turi iš
anksto visas tas pajėgas atitraukti. Jeigu ginkluotos jėgos
pasilieka, tai — Leninas taip sakė! —laisvo apsisprendi
mo nėra, o yra tik agresija, aneksija, pavergimas.

.ilpneraera. tento,

sumj

valio* pareiškimą,

„ gaIėčjau daug da^T^Z

— mažesniųjų tautų tariamai esamieji valios pareisJ
kimai yra, priešingai Lenino mokyčiams ir, idealui. taip
ryškiai išvagoti prievartos pėdsakais, kad jie yra virtę
tiesiog akibrokštu sveikam žmonių protui.“
"Mes nesiremiame“, sakė Maltos atstovas, "kraštuti
ne antiistorine pažiūra į tautų apsisprendimo-teisės principą. Modemus pasaulis ir moderni technologija reika]auja (autų savitarpinės priklausomybės. Bet tai turi būti
savitarpinė priklausomybė, kylanti iš laisvės, orumo ir

visiškos lygybės“.
Savo kalbos išvadoje Maltos atstovas siūlė sovietinės
delegacijos projektą pataisyti. — projekto autorių žo
džius pakeisti ne kieno kito, o jų garbinamo mokytojo
Lenino žodžiais, kadangi Leninas apie tą patį dalyką
daug aiškiau, pilniau ir tiksliau pakalbėjo.
Maskvos leninistams tas pasiūlymas buvo gana ne
smagus, nes kaip tik iiuo metu, kai jie ten visais frontais
smaginasi gerbti ir studijuoti Lenino priesakus, svetimas
žmogus, visiems matant, ėmė ir parodė, kad jie tų priesa
kų dar nėra iimokę.

Perskaitęs tas ištraukas iš dabartinio sovietinės de
Bet ii tikrųjų tai nebuvo neiimokimas, o buvo tik
legacijos dokumento ir iš Lepūją deklarącijoSgJMaltos suktumas. Leninas jiems reikalingas tik tada, kai patogus.
atstovas sakė Jungtinių Tautų kųnįftgtb: ./j
Pagal reikalą jie ir Leniną moka ir iicenzūruoti ir patai
"Nėra abejonės, kad Leninas tą reikalą aiškiai su
prato. Svarbiausia nesaugumo priežastis tarptautiniuose
santykiuose yra atėmimas iš tautų jų apsisprendimo teisės,
Jr tai ne tik iš tų tautų, kurios priimta vadinti kolonijinė«lfe Jungtinių Tautų Chartos 11 ir 12-to skyrių prasme,
bet ii betkurių tautų, vistiek kur jos begyventų. Kol stip
resniųjų valstybių viešpatavimas silpnesnėms tautoms ir
silpnesniųjų išnaudojimas nebus pranykęs nuo žemės veitol nebos tikros taikos, tol nebus saugumo, ypač jo
bus mažosiom tautoms. Bet toks viešpatavimas ir toks
jimas liMia pasklidęs nuo Zambijos iki Lietuvos,
Latvijos ir Estija*, ano Angolos ligi Armėnijos, Gruzijos

SOCIALISTŲ VARĄ

»

Jau esame rašę, kad Lat8uimt“bu.v«8 n«Prjklausomos Latvijos sojsalįern3kratlį. va^as ??C18
™enaers» £7 metų amžiaus,

! silenkė Hitlerio norams, užManoma, kad Prancūzijos! uot pasitraukę į užsienį ir
suklupimas 1940 birželyje į kovoję, kaip tai darė lenkai
turėjo istorinį ryšį su Balti-j ir daugelis kitų tautų, įskaijos valstybių įjungimu So-i tant ir mūsų VLJKą? Auto- vykiose. Dabar žinoma, fcad
vietijon tomis pačiomis die-i rius čia linksta kaltinti poli- spalio 29 d. Rygoje aukšr
nomis. Yra tyrėjų, manan- tiku dorinį ir politinį sugedi- čiausias teismas pradėjo
čių. kad toks staigus pran mą. net slaptus sąmokslus ir nagrinėti jo bylą. F. Men
cūzų (kurie, tais laikais ma ratelius bei politikų meilu ders kaltinamas baudžiamų
jų įstatymų 65 straipsniu,
nyta, turėjo stipriausią ir ge žes.
kuris už agitaciją ir propa
«
«
*
riausią kariuomenę) paklupdymas išgąsdino Staliną, ti
Trečias klausimas: Kodėl gandą. siekiančią nuvergti
kėjusį, kur du pešasi, trečias prancūzų tautoje atsirado sovietinę tvarką ar jai pa
kąsnį nusineš. Jis tuojau su-į toks kariškių nesumanumas kenkti, numato bausmę ilsi
1
sirūpino savo valstybę stra-' ir politikų ištižimas? Kodėl 7 metų kalėti.
teginiai sustiprinti, pasi- tauta, kuri tokia ištverme išLatvijos socialdemokratijį
I jungdamas Baltijos kraštus,' gyveno ir laimėjo pirmąjį
i užuot pasitikėjus vien 1939; pasaulinį karą. suteikusį vi- partijos Švedijos sostinėj*
I metais primestomis apsigy-| sai Rytų Europai progą ne- Stockholme leidžiamas laikt
j nimo sutartimis.
i priklausomai pagyventi, po rastis Briviba rašo, kad F„
kaltinamas dėl
* * *
j 22 metų sužlugo, susiskaldę Menders
Į Prancūzijos
suklupimo; ir suiro, paleisdama Rytų dviejų dalykų.
į priežasčių atskleidimas to- Europą nuslysti į Maskvos
Pirmiausia — kaltinamas
į dėl gali būti šiek tiek įdo- nagus? čia yra faktas, kad
dėl
ataiaiiaimų.'Jiat, Men
| mus ir lietuviui, nes tai pa- 1939 metais Prancūzija kaskubino Staliną greičiau į- riuomenėn tegalėjo p3šauk- ders yra parašęs savo atsi
kūnyti seniau galvojamus ti tik pusę tiek jaunų vyrų, minimus, apie 300 mašinėle
planus, šiomis dienomis išė-i kiek Vokietija. Kiek tai tu- rašytų puslapių. 1960 m. kra
jo žinomo amerikiečio žur- i rėjo lemiamos reikšmės tau- tos metu policija tuos atsi
nalisto William L. Shirerio i tos dvasiai, Shireris nepasa- minimus paėmė. Byla dėl jų
tebuvo tik 1962 metais. Ka
knyga "The Collapse of the ' ko.
* ♦ *
dangi tie atsiminimai nebu
Third Republic“ (1.082 psl. J
$12.50), kur autorius ieško į Šią daugiau negu tūkstan vo niekam duoti skaitytų,
atsakymu į tris klausimus. čio puslapių knygą įdomu todėl jie negali būti laikomi
ir Menders
Firmas įdomus kariškiams: skaityti, bet ji nieko naujo, propaganda,
. .
. . .by..
Kodėl gerai apsiginklavusi neišaiškina. Gali būti. kad|™ “teisintas. bet atainunair kariškai paruošta prancū kariškiams suklupus, vieni 11131 pasiuko policijoj,
. .
zų kariuomenė neišnaudojo politikai tautos išgelbėti revisų savo galimybių geriau galėjo. Bet kodėl kariškiai
Antras kaltinimas Mer
gintis? Autorius čia linkęs suklupo, pasilieka toks pat, Persui yra toks.
j
kaltinti aukštųjų karininkų klausimas, kaip ir — kodėl I
.
ir generalinio štabo nesusi- trijose Baltijos valstybėse
"18. laikomas autorium įsgaudymą ir nesumanumą.
tuo metu neatsirado suomis- torinio politinio turinio ras♦ * *
{to, kuris rastas pas jauną Akų Manerheimų?
• merikos latvį istoriką Paulį
Kariškiams tautą neapgy■
Lazda. Lazda šią vasarą lannus, kyla antras klausimas,
i kėši Latvijoje, rinkdamas
> medžiagą savo daktaro di
sertacijai. Jis buvo aplankęs
ir F. Mendersą, Kai Lazda
grįžo j JAV per Talliną, jis
buvo smulkiai iškrėstas, ir
Studentų ir kitokio ele- J jas, kurios kone visos yra pas jį rastas minėtas raštas,
mento riaušės, muštynės su priešingos komunizmui.
, Lazdos surašytas.
policija, universitetų patal
I
SDS iš užkulisio vadovau-’ Lazda buvo tardomas 2
pų užėmimai ir panašūs įvy
kiai pasidarė beveik kasdie- ja ir vadinamiems "moralo- dienas. Grasinamas jis prininiai, ir pradedame į juosi numania“, j kuriuos gudria .P??n? (bet vėliau tai atsaukreipti maža dėmesio. Bet,
j* atr,„u:* :
k«), kad hi užrašų turinys
propaganda patraukiami ir vra paremtas kaikuriais
vis dėlto reikėtų žinoti, koks
ir kieno šešėlis tuos visus į- Ritų pažiūrų visuomenės Menderso raštais. Kratvdama Menderso butą, policija
vykius kursto ir diriguoja. sluoksniai.
/[tačiau frieko kaltinančio neApie tai plačiai kalbama
Šitam revoliuciniam są-t rado. Tris dienas tardomas
mėtiniame FBI pranešime. jūdžiui yra labai gimininga ir pagaliau akistatoj su LazPagal tę duomenimis pa ir negrų "Juodųjų Panterų**! da, Menders paneigė davęs
remta raportą, vienas pa- ekstremistinė organizacija, Lazdai bet koki raštą. Abu
grindinių neramumu kursty- taip Pa^ siekianti nuversti buvo paleisti, tik Lazdai jtojų yra vadinamasis Stu konstitucinę valdžią, nei sakyta tuoj apleisti Sovietų
dentu Demokratinis Sąjūdis gianti esamus įstatymus ir Sąjungą.
(SDS). Tai neabejotinai le- raginanti kelti neramumus.
Bvla turi aišku politinį po
ninistinė organizačij’a kuri.)
ši
juodųjų
organizacija
būdį.
Juk Menders negali
kaip brAneširhė sakortia, ke
turinti
tarp
500
ir
1.200
na

būti net pagal sovietu įsta
lia dar niekad Amerikos is
rių
ir
40
skyrių,
bet
teroro
tymus baudžiamas už kito
torijoje nebuvusį revoliuci
ni jaunų žmonių judėjimą, priemonėmis paveikianti di- žmogaus užrašus. Tie užra
siekiantį sugriauti betkurį į desnes negrų mases. Ji lai šai negali būti laikomi pro
valdžios autoritetą.
Į ^OS1 kinietiškojo komuniz- paganda. kadangi jų turinys
- .
,.
..’ „XT . ..j mo — Mao Tse-tungo skel- tėra žinomas tik Lazdai ir
Tai vadinamoji "Naujoji: biamos ideologijos,
policijai. Menders negali
kairė“, o is tikrųjų —kann-!
būti kaltinamas ir dėl savo
gas kraštutinis elementas,
Be to, negrai turi dar ir atsiminimų, nes ta byla jau
kuris, naudodamasis demo "Naujosios Afrikos Respub seniau išspręsta.
kratinėmis laisvėmis, nori likos** organizaciją, kuri sie
sugriauti pačią demokratiją. kia sukurti Jungtinėse Ame
Bostono latviai dėl Menši organizacija 1969 m. rikos Valstijose "juodųjų ders bylos buvo surengę vie
.surengė riaušes 225 studen respubliką**. Jos centras yra šą demonstraciją. Amerikos
tu bendrabučiuose ir padarė Detroite. Tai kraštutinių latvių sąjunga pasiuntė
tik ten apie 3 milionus dole negrų nacionalistų sąjūdis, Jungtinių Tautu Žmogaus
rių nuostolių. Dėl tų riaušių kuris taip pat naudojasi vi Teisių komitetui telegramą,
buvo suimta 4.000 asmenų. sokiom teroro priemonėm prašydama Mendereui pa
savo tikslams pasiekti.
galbos.
SDS turi krašte apie 250

Grėsmingas šešėlis

syti... Apie taiką ir saugumą jie kalba labai dainai ir
daug, ir kalba vis rodydami j krislus kitų akyse. Maltos
atstovas spalio 15 dieną ir jiems parodė, kad kaip tik jų
skyrių ir apie 40,000 gerai
akyse pilna, ir pilna netgi ne krislų, o stačiai lakelių.

Menderao persekiojimas
FBI direktorius Hooveris
paruoštų smogikų, kurie už savo pranešime pabrėžia, dėl atsiminimų ar savo nuo
Nėra ko tikėtis, kad jie tuos šakalius imtų sau iš akių nosies vedžioja tūkstančius kad visos šios organizacijos monės pareiškimo yra nusi
krapštyti, bet vistiek — tegu nesijaučia, kad niekas jų politiniai naivių studentų. ir sąjūdžiai sudaro grėsmę kaltimas Tarptautinei kon
nemato.
Organizacija skelbia pik mūsų šalies laisvei ir vidaus vencijai, kuri panaikina
tą propagandą prieš Vietna saugumui. 0 ta grėsmė da- betkokią rasinę diskriminaVyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas parašė mo karą. naujokų ėmimą, rori dar didemū, kai pažvel- dj« ir garatenoja mintie,
Maltos delegacijos nariui V. J. Gauci laišką, kuriame nuo Amerikos užsienio politiką, giame j milžinttkais iooHaia M Iodiio laisvu Bet 8ovieširdžiai jam padėkojo už tą spalio 15 dienos ktlbą.
karinę pramonę, karininkų augančiu. kriminaliniu, nte'djoje toUoa konveneŲo. t»>
popieria, bet ne tarpparuošimą, krašto švietimo silaltimus. graužiančius tau- ™
i
tautinis
įsipareigojimas.
_ _________________ (ELTA)
sistemą ir darbininkų uni-^tos moralę.
I

VB. SO. SOSTO*
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas]
KAS GIRDĖTI NEI TORTE
tylimo ir bnut<an8, niekad neužatirštamo
gyvenimo draugo ir tėvelio

A. A. PRANO LEMBERTO
dviejų mėty mirties sukaktis 1969 m. lapkričio 29 d.
”Tu, Sesute, pasodink ten baltų gėlių,
mūsų meilė kad nemirtų
su manim kape kortu—“
Ir iisndiea gyvai skamba muns jo balsas:

“žinau, atslinks kartybių taurė...“

8v. mišios už mūsų brangų Vyrų ir Tėvelį bus Sv. Ka*
zimiero bažnyčioje, Los Angeles, Calif^ lapkričio 30 d.
12 vaL 30 min. popiet. Tų pat savaitę šv. mišias bus
atlaikytos ir Santa Monieos bažnyčioje, o taip pat pas
Pranciškonus, Kennebunkporte, Maine.
Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti
už A. A. Prano sielų.
ž m o p a ir s

nūs

šiemet Maironio vardo
lituanistinei mokyklai sukanka 20 metų. Ta proga
verta nepamiršti, kad čia
pirmoji lietuvių mokykla,
kad ir vakariniais kursais
ar kitu vardu vadinama, praį dėję veikti gal jau prieš 60
metų. Čia prieš 90 metų
(1879 m. rugpiūčio 16 d.)
išėjo pirmasis lietuvių laik
raštis JAV-se — Lietuwiszka Gazieta. Čia prieš 59 me
tus buvo pirmasis lietuvių
spaudos redaktorių suvažia
vimas, o lietuvių spaudos
j bendradarbių sąjungos pa
į grindas buvo sudarytas dar
> anksčiau.

Tos ir kitos mūsų išeivijos
- I praeities kultūrinio darbo
! žinios skelbtinos ir lietuvių
mokyklų mokiniams. Jiems
verta žinoti, kaip čia lietu
viai dirbo kultūros srityje.
O tas darbas buvo sunkus,
jis nebuvo panašus j šių die
nų tos srities veiklą. Anų
dienų lietuvių kalbos kursai
sekmadieniais buvo greičiau
panašūs i auomet Lietuvoj
buvusių kaimo daraktorių
slaptai įkurtas mokyklėles.
Tuose kursuose tada lietu
vių kalbą dėstė mažamoks
liai visai neraštingiems ar
mažai raštingiems suaugu
siems tautiečiams. Ta sėkla,
pasėta į derlinga dirvą, da
vė gerų vaisių: išaugino sa
vos spaudos koresponden
tus ir kitokius spaudos dar
Prieš dvejus metus ■ liręs Pranas Lembertas su žmona Monika ir bininkus.
Vitalių prie

avo

iu

Los Angeles mieste.

reikšti jo vedamai politikai
pritarimą,

Kvie ti mes
New Yorko ir apylinkių lietuviai y ra

Pabaigai buvo parodytos
spalvotos nuotraukos, pada
rytos Lietuvoje.. Tarp jų bu
vo ir buvusio Lietuvos atsto
vo Prancūzijai Petro Ktimo,
mirusio šfų metų pradžioje,
nuotrauka. Susirinkime bu-S
vo trumpai papasakota apie
jį. Vokiečiams užėmus Paryžių, jis buvo suimtas ir ka
lintas. Lietuvoj susirūpinus
jo likimu, per vieną
gą vokietį, su kuriuo P. Kli
mas kadaise mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje, pavy
ko jį pargabenti į Ka
kalėjimą, B kūno vėl to pa
ties vokiečio pagalba jie bu
vo paleistas į laisvą. Bolše
vikams užėmus Uetuvą, P.
Klimas buvo suimtas ir iš
vežtas į koncentracijos sto
vyklą, iš kurios po ilgų
tų paleistas jau be sveikatos.
Paskutinius savo gyvenimo
me tus jis praleido Kaune ir
ten mirė.

vakarą su Eduardu Kaniava
1969 m. lapkričio našu. 96*tą dieną, trečiadieni, 6
Carnegie Beeitai Mali, 164 West 5Ttb St.

Šėliotas *E 4n ar ž a s -K a alave
operas haritsuM. Opoms f*j* ėoMutavo IMS

tobuUaoni Notijoje. Hrr tnuapą bUką Kaniava tapo piratevjančhi Lietam

y

jojo, Vengrijoje, ėckaalsnakijoje, Anglijoje,

Vokietijoje, Lenkijoje irklini. Save viešnagės Amerike-

je proga solistas Kaniava atMka 4ar niekur asėaiaastą
kompozitoriaas Vyt. Klovos “Moaspiūtės dainą“ ciklą
ir oaerą bei kito tarptautinio repertaaro dalykas.

Minės
Prognuneje taip pntUalpraaja Bar b •< a A k r a.
ai a v i č i i t ė - K a a.1 a v ieuė,

Lapkričio 22 d. bus mini
ma Lietuvos kariuomenės
atkūrimo sukaktis Maspetho
lietuvių parapijos salėje, o
kitą dieną toaparapijos baž
nyčioje. Smulkesnės minėji
mo programos dar nepaty
riau.
J.
I

televfaijas aktorė. Ji yra VMntoa

ji sakirė ve-

Pagerbė Ukrainos
Kviečiame lietuvių
Lietuvos dainos ir žodžio

Apie visa tai nemaža žinuolatos Caraog to HaH Boa Office ir prie įėjimo prieš ’
Lapkričio 7 d. Vliko pir
j nių galima rasti A. Ambromininkas
dr.
J.
K.
Valiūnas
' zės ”Chicagos lietuvių isto
P. IMihkan, R. Pirmais.
Koncerto rengėjai
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ dabartį Buenos Aires prie- rijoje“ ir S. Michelsono surengė pietus Ukrainos pre-'
B. K irsi aliai, B Kviklytė,
>' zidentui Livickiui, kuris, at—
SAVAITĖ ARGENTINOJE miesčio Sarandi Rotary klu- "Lietuvių išeivija Ameriko- vykęs iš Vokietijos, buvo ap- t
dr. T. Bsmslkh, A Valaitytė,
be.
į je“ ir kt
L. Vėėtoaė, C. Vėžys.
atstojęs New Yorke.
(ELTA)
Čia jau ketvirti metai irgi
(E)
oficialiai, specialiu vyriau
Isybės dekretu skatinant, mi KANADOS L. B-NĖ IR Lietuvių Darbininkų Dr-jeo
BUS
(DOMUS
NKALBBį
KANIAVŲ KONCERTŲ
nima Pavergtųjų Tautų Sa
RAYNHAM
TAUTOS FONDAS
bb
b
1 •»
vaitė. Tik ji čia minima spa
Vyriausio Lietuvos IšbusREIKALU
MASS.
nntte
lio gale. šiemet tam buvo
Kanados Lietuviu Bend-’ šitos draugijos kuopos suKomiteto taryba pa.... .
skirtos spalio 26-31 dienos. ruomenė? tarvbos suvažiavi- sirinkimas buvo lapkričio 9 vinimo
vedė Politikos ir Taisą KoVilniaus operos solistas
RASU
Iškilmės
prasidėjo
•
1ooa- sekman
me (spalio 18-19 Toronte) dieną. Jis buvo pradėtas nū misijai suruošti nmpoaūuną Eduardas Kaniava ir jo
(JĮtuodėguliai JįįĮl
dienį, spalio 26 ^ieną, Bue- buyo pateiktas ir TautOg rusiosM. Michelsonienės at- tomą -»— ---- *-*- .--mi,-* 1 žmona Barbora Abramavi- ..
....
. ..
,T kibirkštys,
fiūtė-Kaniavienė,
Vilniaus
Me
™
or,
.
a
I
sT Fon<’°
Kanado je,
pagerbimu,
- *“*
televizijos aktorė, j JAV at- va Far,0"alt?-'yi¥*,e1’ * Čelesta, Balta drobulė). įriš
mamas iaiKe vysKupas is. si-. pranešimas iš kurio matvti
Kažkas sušnabždėto kad
gura, giedojo V. RymaviBerd’lomenė yra - ^an^en^fSkiiSi
no-kin;.’'
? važiavo
pakviesti tLro
j svečius I^oU Nekalto praa^m.
P*" ta, 600 psl. Kaina $6.00.
na^^ZS^
“ Vilniai
LIETUVOS ISTORIJA,
čiaus vadovaujamas lietuvių grindinė lėšų Lietuvos bylos atvykusios E. Mikužytės
buvusio Vilniaus teatro al
kapinėse
Lawrence
greta
Vl-ji
laida, parašė dr. Vara
choras. Po to iškilmės buvo reikalams telkimo talkinin- gimtadieniu Tuoj visi šu
Iriąsias Lietuvoa laisvinimą toriaus Juozo Palubinsko, savo motinos.
da ~
prie Argentinos laisvės pa kė. ir kad tame l^šu telkime
bruedo, sustojo ir sudainavo liečiančias problemas. Pre dabar gyvenančio Baltimominklo, kur, plevėsuojantį dalyvauja visos KIJB apylinrėje. Md. J. Palubinskas yra
Velionė paliko liūdinčius 414 jmL daug pavtitahj’ ke
legentais sutiko būti:
jai
Ilgiausių
metų.
E.
Mikuli žemėlapiai, tvirtai įrišta.
devymu pavergtų Europos kės 1966 metais Tautos
prof. dr. K V. Malhdbz E. Kaniavos tikras dėdė ir vyrą Lotus, 3 dukteris su Knyga ne tik geras vadovėžytė tiek buvo sujaudinta,
tautų (jų tarpe ir Lietuvos) Fondui iose surinkta 5,271 kad. nutilus dainuoti, jai — Pasikeitimai rusiško ko krikšto tėvas.
šeimomis ir 3 seseria: Katrę
bet jąsuidovėliavoms, buvo padėtas Pa-j rtoL. 1967
_ G Oafi dol..
Karlonaitę. Leną Bulaukiesunku buvo žodis tarti. Ji munizmo įtakoje pokario
Kaniavoms
čia
atvažiavus
skaitys ir anauguaML
verslujų Europos j Tautų 1968 m. — TF ir Jungtiniam visiems nuoširdžiai dėkojo.
ną ir Birutę Glinskienę,
metais;
ir
J.
Palubinsko
šeimoj
sve

Kaina
------ -- -------66.
(PET) delegacijos lauru Finansų Komitetui nepriprof. dr. B. M—iekoi — čiuojantis, jiems buvo pasiūTebūnie Tau, Ieva, leng
vainikas. Kalbėjo Jaunųjų klausomyhės atstatymo su- . Ę* IHikužyte su LDD na19 SUTEMŲ f AUŠRĄ,
Raudonosios Kinijos ir So- i lyta surengti kelis koncer va šio krašto žemelė, o Tavo
argentiniečių PET draugų kakties proga — 11,071 dol. r,a,s yr^ labai artimai susi
parašė prof. dr. Antanas
tus. Jie sutiko, ir tokie kon- artimiesiems gili užuojauta. P. Rarataras, 468 psl., kaigyvenusi. Jų žymioji dalia vietų Rusijos konfliktas;
pirmininkas dr. Rodrigo Ro- 1969 m.
6,724 dol.
,
nnri»i __ tai
i"**- •
ouvo nosu
prof. dr. pnšLTuisbs
—-., ceriai jau buvo
Bostone ir
86,09.
ranzo. PET delegacijos pir
^iządjoz, kį.
->
'
a
^«o
irptautinio gyvenimo rai-; Chicagoje, o lapkričio 26 d
mininkas C. Mihailescu (ru
da laisvajame pasaulyje; | bus ir New Yorke
munas). o Pav. Tautu Sa ta. būtent - Tautos Fondui ™
p8relg“ eiMl
praf. St
vaitės deklaraci ja pristatė ir 5,618.65 dol.. Jungtiniam,*“ M1KWte.
JAU SPAUSUNAMAS
Lietuvos nepriklausomybės
CHICAGO, ILL.
2.334.
Kuopos pirmininkės B.į atstatymo kelias.
i ”Draufo‘
50 dol. ir KLB — 2,300 dol. Spūdienės gimtadienis bu(E)
"K E L E 1 V 10*11 71 METŲ
virius. Iškilmių metu prie
Atstovvbė tam tikra su-, vo prieš kelias dienas. Nei
vėliavų buvo Argentinos ka rinktų lėšų rezervą laiko ] buvo ir ji pamiršta. Ir ji buPirihojo puslapio redak
NEW HAVER, COfW.
rinė sargvba, grojo kariuo bar>ke savo žinoję ir gautas < vo pagerbta. Visi buvo patorius Vytautas Alseika nuo
menės orkestras. Iškilmėse palūkanas naudoja lėšų tel-Į vaišinti gardžiu tortu,
Išvyko kariais prieeeies lapkričio 10 d. pasitraukė iš
dalyvavo daug lietuvių, ju
kūno išlaidom^ apmokėti.. į Kuopos ruošiamai margupareigų ir persikėlė į New
tarpe ir nemažas būrys jau
Jį
Klėtys Micbelaeaa*
!
Yorką.
"Drauge“ jis dirbo
m.’n€to!^ sumose į- - parodai salė jau nusamnimo su vėliavomis, tauti
šiomis dienomis jau tre nuo 1967 m. rugsėjo 4 d.
ękadytos ,r pajamos is pa-,
balandžio 6 d.
niais drabužiais. Pranešime lukanų). Šiais metais atsto-’
čias lietuvis išvyko karinės1
apie tai pabrėžiama, kad — wbė vra persiuntusi i TF» Pasikalbėta ir miesto ma- prievolės atlikti. Tai Vincas Aack. A. Karoli* aukitoM
"Viri dienraščiai rali, vi , New Yorke lygiai 6,000 dol.! joro ir kitų atsakingų parei- Plečkaitis. Jas seniau išvy
.
.
Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebesas radiją stotys kalboj* • ir dar turi rezerve 8.265.18 gOnų rinkimo reikalu.
ko Virginijus Jonynas, daChicagoj plačiai žinomas f gavo t^jėl a e a i v ė 1 i n lute šiemet jį užsisakyti
visi kateri TV kanalai radę dol. TF atstovybė Kanadoje. •
Kadangi po savaitės buvo. bar esąs Vokietijoje, ir Su SKl^^Tpa- ,
k#rtu “ P"”*“™™“
«i«skiU>
šias iiMlasss“.
naudodamas! tokia Lietuviu numatytos demonstracijos,, sys Lipčius, dabar Colorado
skirtas Cook apskrities vyr. adre8U<
Spalio 28 d., Pavergtųjų Bendruomenės talka, visada nukreiptos prieš prezidento valstijoje.
Tautų Savaitės proga, K. pateikia KI B tarybai gautų Nfcono politiką Vietnamu | Jais didžiuojamės ir Rn- architektu Chicagos prie
Junevičius skaitė paskaitą Jėšų apyskaitas.
miesčių statybai ir planavi
. tai nutarta pariųtai prasi- kišto sėkmės.
apie Lietuvą, jos praeitį ir
(E) ' dentui telegramą ir joje pa-;
A. L.
mui prižiūrėti.

I AŽ- . »
r sfcatjiM1

Kalendorius

LOVŲ, SO. BOSTON

Nr. 47,1969 m. lapkričio 19

kovai parengtų 4.000 žirgų, vės kovotojų, partizanų, su LABAI {DOMŪS
kaip judrus rezervas pasie- dėjusių savo jaunas gyvybes
, nio pilių įguloms paremti. Tėvynės Lietuvos laisvei, i
ATSIMINIMAI
šiandien švęsdami ka
Netgi po unijos su Lenkija
išliko Lietuvos karinės tra riuomenės šventę, visi giliai
dicijos, atskiri lietuvių ka įsisąmoninkime, jog mūsų Atsiminimus visuomet j»
riuomenės dalinių vadai, ir kovotojai mirė tam, kad domu skaityti, todėl siūlome
Rusai okupantai, idtin ii Lietuvos!
Vytautas Didvsis lemiamai mes gyventume, kad pratęs įsigyti šias mūsų žinomų
vadovavo ir Žalgirio mūšiui. tume savo tautos amžius, žmonių gyvai parašytas at
Lietuviškos
mozikos
Mirė P. Kežinaiti*
Lietuvių karinė dvasia at kad išsaugotume jos dvasios siminimų knygas:
gijo ir Lietuvos nepriklauso vertybes, jos kalbą ir visą
VERGIJOS
KRYŽKEkoncertai
Lapkričio 4 d. mirė Petras
mybės kovose 1918-1921 m. kitą kultūrinį lobį, kad ne LIUOSE, Sibiro kankinės
Kežinaitis, gimęs 1906 m. . Lapkričio 1-3 dienomis
Tai liudija mūsų savanorių sėkmių dienomis nepraras Stefanijos Rūkienės tremties
balandžio 25 d. Kybartuose, Vilniuje buvo eilė koncertų,
žygiai, mūsų kariuomenės tume šviesesnės ateities vil atsiminimų atsiminimų I to
nusipelnęs žurnalistas. Ne skirtų lietuviškai muzikai.
kautynės su bolševikais, len ties ir savo gimtosios žemės mas, 443 psl., kaina minkš
priklausomoj Lietuvoj velio
kais, bermontininkais, Klai meilės, kuri turėtų rasenti ir tais viršeliais $5, kietais $6.
Filharmonijos salėje lap
nis veikė liaudininkų tarpe,
pėdos atvadavimas, nes tik mūsų vaikų vaikuose. •
Viktoras Biržiška, DĖL
bendradarbiavo
Lietuvos kričio 1 d. simfoninis orkarių ginklas apsaugojo pa
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
Žiniose, redagavo Šiauliuo- kestras. vyr. dirigento J. Doskelbtą nepriklausomybę ir
nimai (1920-1922 m.), 312
se Naujienas, vėliau Jauni- marko diriguojamas, atliko
vėlesnius Lietuvos laisvės PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS psl., kaina minkštais virše
mą. Mūsų Jaunimą, pirmo-! S. Vainiūno Sutartinę ir A.
dešimtmečius.
sios rusų okupacijos metu Rekašiaus Antrąją simfoniSpalio 29 d. New York liais $2.50, kietais—$3,75.
Lietuvių
karinė
buvo vid. reikalų ministeri- ją, o E. Balsio oratoriją
, • ,^a Times straipsnyje apie Pašvyti 1941 metų sukilime sadenos * ’Jet Propulsion KONTRŽVALGYBA LIE
jos spaudos skyriaus virsi- "Nelieskite mėlyno gaublio“
TUVOJE, Jono Budrio at
j ir 1944-1952 metų partiza Lab“ tarp ko kita rašė:
ninkas. Antrosios rasų oku- atliko berniukų Ąžuoliukų
siminimai, 224 psl., kaina
nų kovose su Lietuvą antrą
pacijos metu taip pat dau- i choras, solistai ir simfoninio
»
"Dr. Algirdas Avižienis, $2.50.
kartą okupavusiais bolševi
giausia dirbo žurnalisto dar- orkestro pučiamųjų grapė.
PASKUTINIS POSĖDIS,
kais, o rėra abejonės, kad Lietuvoj gimęs šios labora
bą, kurį laiką buvo laikraš-| Čiurlionio meno mokvktorijos
kompiuterių
eksper

Audėno atsiminimai,
Juozo
lietuvis karys ir partizanas
cio Socialistiniu keliu re i loję buvo atlikta daugiau
suvaidins svarbų vaidmenį tas, galvojo apie tą proble 227 psl., kaina.......... $4.00
daktorius, Nemuno Upeivio kaip 10 lietuvių kompozito
ir ateities Lietuvos laisvės mą (t. y., apie tai, ką dary
DU MEDINIAI IR TRYS
red. pavaduotojas, Šluotos rių vokaliniai, instramentati,
kai
dideliame
nuotolyje
kovose..
GELEŽINIAI
KRYŽIAI,
techniškasis redaktorius.
liniai ir choriniai kūriniai.
erdvėje sugenda kompiute Antano Šukio atsiminimai iš
Paskelbus
Lietuvos
nepri

Jis yra parašęs "Hitlerinė Juos atliko T. šėmo vado
klausomybę, 1918 m. lapkri ris ir. kol atitaisomoji ko Lietuvos Nepriklausomybės
okupacija Lietuvoje“
ir vaujamas jaunųjų smuiki
čio 23 d. buvo išleistas pir- manda iš žemės pasieks tą kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
"Lietuva hitlerinių žudikų ninkų ansamblis, mokyklos
1 mas įsakymas organizuoti atstumą, erdvėlaivis jau gali
valdžioje“ ir išvertęs iš rusų ir pedagoginio instituto j
PER GIEDRĄ IR AUD
nepriklausomos Lietuvos ka būti iš teri nežinia kur nu RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
kalbos kelis romanus.
chorai, diriguojami A. Jozė-j
riuomenei. Ir taip po ilgų klydęs ir nebesurandamas. minimų (1909-1918) IV to
Jam buvo suteiktas nusi no.
svetimųjų priespaudos me E.) ir išrado kompiuterį, ku mas. 272 psl., kaina kietais
pelniusio žurnalisto vardas.
Sekmadieni filharmonijos
tu ir tautai nepalankių isto ris pats pastebi savo sutri viršeliais .................. $3.75,
salėje buvo kamerinės muMenas kariams
rinių aplinkybių buvo vėl kimą ir pats jį tuojau patai
NEPRIKLAUSOMYBĖS
- , • • ,
. i
zikos koncertas. Lietuvos'
duotas teisinis pagrindas at so. STA R— selfs-testing
Studentų keliamų riaušių MIT, Cambridge, Mass.. vaiz
Rytojų ir da.hninkųsą- ansambHo Wrbynių kvinte.
SAULĖJ,
Mykolo Vaitkaus
and
repairing
—
kompiutekurti ir ugdyti lietuvių kari
dai. ^Karingieji“ studentai ir pašalinis elementas reika
jungos, rasų dramos teatras tas, solistas V. Adamkavinę tradiciją. Ir ši lapkričio
, Pr°totipas jau stovi jo atsiminimų (1918-1940) V
lauja. kad instituto laboratorijose nebūtų atliekami kraš
ir dainų ir šokių sambūris čius, birbynininkas K. Bud
23-ji buvo paskelbta Lietu- į Perkrauto] dirbtuvėj, apsup- tomas, 295 psl., kietais vir
Lietuva paskelbė atsišauki rius ir kanklininkė B. Simo-1
to apsaugos įstaigų užsakomi tyrimai.
i tas technikų, ant jo pasilen- šeliais kaina $3.75.
mą, kuriuo jsipareigoja — naitytė piimoj daly atliko
' vos kariuomenė* švente. ; kusių ir rūšiuojančių plonus
To paties autoriaus tomas
"dar plačiau organizuoti V. Paketūro, T. Makačino,'
Išsklaidyti po viso pašau- pluoštus daugiaspalvių vie- VI kietais viršeliais $3.75,
•
1 • • •• V- i
1 - - - - —. — _
—
šlovingų tarybinių ginkluo J. Karoso, J. Juzeliūno, L.,
lio žemynus laisvieji lietu lų. kurios yra tos mašinos minkštais $2.50.
tų pajėgų kultūrinj šefavi- Povilaičio, V. Jurgučio, V.‘
viai, ypač kariai, dabar šią nervų sistema“.
LIETUVA BUDO, Stepo
mą ryšium su V. Lenino gi Montvilos ir B. Kutavičiaus j
(E)
Į dieną prisimena su džiaugs
no Kairio atsiminimai, 416
mimo 100-siomis ir tarybi kūrinius.
mo. o drauge ir liūdesio nuo
;
psl.. kaina................... §2.00
nės liaudies pergalės Didžia
taika. Mes džiaugiamės LieKalbeli tiesą yra buržua*! TAU, LIETUVA, StepoAntroj daly S. Sondeckio
jame Tėvynės kare 25-sioį tuvos kariuomenės laimėji
vadovaujamas
orkestras su- mis metinėmis; sudaryti su
mais nuo seniausių istorinių ziniai prietarai. Melas yra:"0 Kairio’ 480 Fsl- kai*
tarti - Įsipareigojimus su vie pažindino klausytojus su'
laikų, jos karšta tėvynės pilnai pateisinama priemo* na ............ .................. $2.00
naujais
B.
Aleknos.
A.
Bra-i
nu kariniu daliniu dėl tiesio
J. V. SŪDUVAS
DIENOJANT, Kipro BieLeninas
meile ir pasiaukojimo paginės nuolatinės kūrybinės žinsko, J. Dambrausko ir R.'
#
»
*
unio, 464 psl., kaina....$2.00
vyzdžiu, ir liūdime prisimindraugystės“.
Žigaičio kūriniais.
į Lietuviu tautai nuo se- mynų puolimus, bet išplėtė dami jr gerbdami tūkstanKieno balius, to ir tabaPENKTIEJI METAI, Kip.
Atsišaukimą pasirašiusie
Pirmadienį buvo net trys niausiu laikų teko gyventi savo ribas nuo Baltijos iki čius žuvusių savanorių, lais- kas.
ro Bielinio, 592 puslapiai,
ji ragina visus kultūros vei koncertai: filharmonijoj J.' apsuptai gausingesnių kai- Juodųjų jūrų. O tam reikė
kaina ...................... $2.00
kėjus ir kūrybinius darbuo Domarkas dirigavo A. Ra- mynų: slavų iš rytų ir pietų, jo Lietuvai kovoti vakaruose
ATSIMINIMAI IR MIN
tojus pasekti jų pavyzdžiu čiūno Septintąją simfoniją, • germanų iš vakarų. Ir nuo to su stipriu visos krikščioniš
TYS, Kazio Griniaus, I tOir aktyviai įsijungti "į mūsų ™ Bajoro simfoninę poemą laiko, kai mus pasiekia isto- kos Europos remiamu Kry1
;
mas,
300 psl., kaina...... $2.
Tėvynės gynėjų“ idėjinio ir "Padavimai“. B. Garbulskio rinių metraščių žinios, lietu- žiuočių ordinu, šiaurėje su
NAUJI
PATVARKYMAI,
estetinio auklėjimo darbą, koncertą saksafonui ir V. • viams veik be pertraukos te- tokiu pat Kalavijuočių ordiATSIMINIMAI IR MIN
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams
nes "tarybinis karys — prie Barkausko "tris aspektus“. ko kovoti su savo grobuoniš- nu ir rytuose su plėšikauTYS, dr. Kazio Griniaus,
į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
šakinis mūsų visuomenės
kais kaimynais, besiveržian- jančiomis mongolų -totorių
U tomas, 336 psi. kaina $5.
įsu
prastintos
prekių
klasifikacijos, pakeistas kaikurių
Pedagoginio instituto sa čiais į lietuvių gyvenamus ordomis ir rasų kunigaikšžmogus“.
VYSKUPO P. BŪČIO
daiktų muitas ir kt.
Partijos centro komitetas, lėje buvo lengvosios muzi plotus. Ir ši kova dėl tautos čiais.
ATSIMINIMAI,
I tomas,
SENA PATIKIMA FIRMA
koncertas, kuri atliko ......
. , ... ,
. ,
lyg nieko iš anksto apie tą kos
Šie
nesuskaitomi
karai,
320 psl., kaina $3.50, 11 to
radijo ir televizijos komite- !sl,k™°’ v to?ul.eJan‘ fnk
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų - skaičių
nutarimą nežinodamas, jam to lengvosios muzikos or., bm» bei kananmo būdams, vesti ištisus šimtmečius dėl
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.
mas 282 psl., kaina $3.50.
pritarė ir pavedė partijos že kestras, diriguojamas A. I ^a!'esl ™ s™kesne lr Pa«>- savo laisvės, išugdė lietuvių
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų,
SIAUBINGOS DIENOS,
mes dėkojame >u m s už pasitikėjimą.
mesnėms organizacijoms — Končiaus.
tautoje
kilnią
karinę
tradi

19441950 metų atsimini
kalavo ™ dau«,au aukų’
Jeigu ne. tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir
"imtis praktinių priemonių
ciją, kariškus papročius ir
Pasėkoje
šių
kaimynų
ne

mai,
parašė Juozas KapaJūs būsite dėkingi mums.
Valstybinėj filharmonijoj
Tarybinės Armijos karių
įvairiai
reiškiamą
kariams
činskas, 273 pusi. kaina $3.
SIUNTINIAI. PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI
dainavo Varpo choro kame paliaujamų puolimų buvo
kultūriniam šefavimui to rinės
grapės dainininkai, va-! sunaikintos ištisos lietuvių! Pa^bą. Tai liudija ir mūsų i
TĄ PAČIĄ DIENĄ
»I GYVENIMO VINGIAIS,
liau gerinti.“
-Paskutinio
katalogo
ir
vėliausių
patvarkymų
reikalu
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie*
dovaujami A. Krogerio.
gentys: prosai, jotvingiaiJ
^arttaret
Krogerio
•»
kreipkitės į
nės, 360 psl., kaina .. $3.50.
sūduviai, sėliai ir kitos. Kie
Jie šitaip supranta
KĄ
LAUMĖS
LĖMĖ
Premija Klaipėdos teatrui čiausią pasipriešinimą tam vėli ir jo kovos žirgelį
religinę laisvę * •
GLOBĖ
PARCEL
SERVICE
INC
Viena
seselė
brolelį
rengė,
(apie
Salomėją
Nėrį),
PetSovietų Sąjungos kultūros naikinimui parodė dvi lietu- Antra seselė kardeli šveitė.
į
’
*onėlės
Orintaitės,
234
psl.,
716 WALNUT STREET
Didžiausio ir svarbiausio ministerija paskyrė piniginę vių gimines: aukštaičiai ir
,
.. ,. , .
PHILADELPHIA,
PA. 19106. TEL. (215) 925-3455
žemaičiai.
Jų
kunigaikščiai
■
sako
musi
2
liaudies
daina
kaina ................................ $3.
Milane (Italijoj) leidžiamo premiją Klaipėdos teatrui
PALIK AŠARAS MASK
CENTRINĖ IŠTAIGA NEW YORKE:
laikraščio Corriere Della už spektaklį "Krintančios jau tryliktojo amžiaus pra-i Gausūs piliakalniai ir pi
VOJE, Barboros Armonie220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003
Serą korespondentas, lanky- žvaigždės“. Veikalo autorius džioje sugeba ne tik suorga- lių griuvėsiai yra gyvi žilos
TeL:
212
—
982
8410
nės,
253 psl., kaina .... $3.
damasis Lietuvoje kalbėjo-Į
j' Mareinkevižius
nizuoti stiprias karines gra- senovės kovų liudininkai,
ar Į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
SIAURUOJU
TAKELIU,
si su valdinio komiteto kulto
peš apsigynimui, bet 1236 Gausūs padavimai apie LiePHILADELPHIA,
Pa.
19123,
1013
N.Marshall
S.
WA
5-8878
K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
reikalams pirmininku Murmetais Saulės mūšyje, da- j tuvos karių žygius, net kar
Prof. A. Januškevičius
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI ^2374
kaina ................................$2.
nikovu (rasų, seniau buvo
baltinių Šiaulių apylinkėse,Į žyges mergeles, byloja apie
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadway AN 8-8764
gavo premiją
ATSIMINIMAI
APIE
Rugienius), kuris korespon
visai sumuša ir sunaikina at- herojiškas lietuvių tauCHICAGO, III., 60632, 4102 Archer Avė.
254-4144
[JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
Tarp gana didelio gavu vykusią krašto terioti Kala tos pastangas ir kraujo au
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė.
BE 5-7788
dentui pasakęs, kad tarp ko
CLEVELAND,
Ohio
44119,
787
E.
185th
St.
486-1836
siųjų
Sovietų
Sąjungos
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
munistų ir katalikų gali būti
vijuočių ordino kariuomenę, kas savo laisvei išsaugoti.
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė.
TA 5-7560
kaina ................................$1.
tik pakantos, bet ne bendra- mokslo premijas būrio yra kurią buvo sudarę šarvuoti Vėliau tuos senovės karių
ELIZABETH, N.J., 07201, 956a Elizabeth Avė.
354-7608
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
darbiavimo santykiai. Jeigu ir akademikas Kauno medi Vakarų Europos riteriai.
žygius savo kūriniuose įamHAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6360
TUVĄ ATSTATANT, Ra
komunistas ar komjaunuolis cinos instituto rektorius dr.
HARTFORD. Conn., 11 Charter Oak Avė,
203—249-&Ž55
Tačiau Saulės mūšis Lie-! žino rašytojai, ligi šių dienų
KANSAS
CITY,
Kan.
66102,
18
So.
Bethany
AT
1-1757
polo
Skipičio, 440 puslapių,
ims lankytis bažnyčioje (ne Zigmas Januškevičius.
tuvai ramybės suteikė tiktai palikdami mums žavius Pi
LOS
ANGELES,
Cal.
90026,
2841
Sunset
Blvd.
382-1568
vien iš smalsumo), jis bus įkaina ................................ $5.
trumpam laikui.
lėnų kunigaikščio Margio,
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd.
FR 9-8712
NEPRIKLAUSOMA LIE
spėtas ir paragintas atitaisy
Šių pavojų akivaizdoje Živilės. Gražinos ir kitų kar
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin FE 2-4908
ti tą savo klaidą, o jei nepa
TUVA, R. Skipičio atsimi
Lietuvos kunigaikščiai Trai- žygių pavyzdžius, žavinčius
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829
ATSIUNTĖ
PAMINĖTI
sitaisys, tai bus išmestas.
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St.
731.8577
nimų II tomas, 476 psl., kai
denis, o vėliau Mindaugas : ir jaunąsias kartas,
PARMA.
Ohio
44134,
5432
State
Road
749-3033
na
$7.00.
Eilėn Putris atsiuntė 4 ka sujungia paskiras lietuvių; Nei savo valstybės galyPITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė.
GR 1-3712
Patys apie save
DANGUS
DEBESYSE,—
lėdinius atvirukus. Iš jų du kunigaikštijas į vieną vals- bes. nei savo tautos laisvės
ROCHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė.
BA 5-5923
1918-1919 m. išgyvenimai,
Vilniuje leidžiama Tiesa standartiniai amerikoniški, tybę. Mindaugui žuvus, jo lietuviai niekad būtų nepa
NEW YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė.
OR 4-3930
parašė Juoz** Švaistas, 325
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236_9th Avė. LO 4-7981
rašo, kad 1918 metais Lietu tik su lietuvišku įrašu "Lai-[suvienytą Lietuvos valstybę siekę be karinės dvasios ir
SEATTLE.
Wash.
98103,
1512
N.
39th
St.
ME
3.1853
;psl., kaina minkštais virše
voje komunistų partija turė mingų Naujų Metų“, "Links-! toliau stiprino ir plėtė jo į- organizuotos karinės pajė
SOUTH RIVER, N..J. 08882, 168 Whitehead Avė. 257.2113
liais $2.50. kietais $3.75.
gos
—
savos
kariuomenes.
mų
švenčių
“
,
o
du
originapėdiniai.
Ir
gediminaičių
jusi 800 narių 59-se kuope
WORCESTER, Mass. 01604. 82 Harrison St.
798-3347
ŽVILGSNIS I PRAEITI,
Vytauto laikais, kaip raso
lėse. o dabar esą 5.200 pir lūs. Kaina nepažymėta. E. Algirdo. Kęstučio ir VytauTRENTON. NJ. 08611. 730 Liberty St.
LY 9-9163
K* Žuko, 476 psl., kai
minių partinių organizacijų Putris adresas: 1808 So. 49 to laikais Lietuva ne tik su- lenkų istorikas Dlugošas.
VINELAND, N.J. 08360, Parish Hali, W. Landis A. 691-8428
na
• • •••• • • • •••• • • • • »••• • • $5
AVP rjcprn III. 60650,
gebėjo atremti gausins kai-! Vilniuje visada stovėdavo
pu 114,000 narių.

Lietuvos karinės tradicijos
šveitė
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1 l« 4JV1S,

sa BOSTON

E. 1L1NIS

Pasikalbėjau 'čr
Maikio su Tčvu

Marijona
arba

ilga nuostabi kelionė

nyčių apeigose vynas, taigi alkoholis, atlieka stambią li,turginę užduotį. Pagaliau iki pat šių dienų alkoholio varĮ tojimas yra apgaubtas savotiškų tradicijų, "apeigų“, tie- j
• siog ritualo. Geriant sudaužomi stiklai, sakoma "į sveika-'
i tą“, "prosit“. "skol“ ar "cheers", daug kas skrupulingai
į laikosi įsigalėjusių "taisyklių*“, iš kokios fonuos stiklų.
gertinas vienoks ar kitoks alkoholinis gėrimas. Ir

Ką tik gavome:

marihuana įau mistifikuota.

Tie milionai marihuanos rūkorių Vakaruose jau spėjo* Pranešame skaitytojams*
šio svaigalo vartojimą apgaubti savotiška apeigų skraiste, j neseniai išleistų knygų:
Rūkoriai paprastai neužsidega kiekvienas atskirai po ma- j yau, |n||tc pjano Lem.
Mėgavimasis THC svaiguliu neaplenkia nė užsienio
ietuvių. Vienas čikagiškis akademikas neseniai išvardino!
cigaretę. Terūkoma viena marihuanos cigaretę, berto gyvenimas, kūryba,
- . - —.
Ifiitn lain7iumu vutn • LnnL’\7ianQc viikraimics
Lrio lrollc
kuri
leidžiama
ratu: kiekvienas rūkorius užtraukia
kelis prisiminimai, 269 psl., iliust
elioliką Chicagos lietuvių, jaunesnių kaip 30 m. amžiaus,
dūmus ir cigaretę perduoda sekančiam. Tokia procedūra, ruota, kaina minkštais vir
uriuos jis asmeniškai mate rūkant marihuaną. Kito liu
dininko žodžiai: "Kalifornijoje buvau pakviestas į pasi žinoma, nėra labai higieniška ar patogi, tačiau daugumas šeliais $3, kietais — $4.
Šeštoji pradalgė, literatū
linksminimų, kuriame dalyvavo apie 20 jaunų lietuvių, marihuanos mėgėjų tokios ceremonijos sąžiningai laikosi.
(Bus daugiau)
^augiausia studentų. Apie pusė jų rūkė potą“. Praeitais
ros metraštis, rašo 17 auto
rių, 400 psl., kaina minkštais
tnetais panašias užuominas spausdino ir "Ateities“ žurna
viršeliais $3.15, kietais $3.75
las. •
J
Smilgos, A. Giedriaus 15
Mažesniuose lietuvių telkiniuose ir lietuvių marihua
apsakymų, 204 psl., kaina
nos mėgėjų skaičius, aišku, yra mažesnis, tačiau nors ret
minkštais viršeliais $2.50,
karčiais ."arbatos“ dūmą užtraukiančių lietuvių tikrai yra
kietais — $3.75.
Įr Vakartį Europos kraštuose. Tai pagaliau ir suprantama:
Gatvė* berniuko nuotykiai
gyvendami visuomenėse, kuriose didelė jaunų žmonių da
—R. Spalio apysaka jauni
lis marihuaną rūko, ir
mui ir senimui, II laida, 527
lietuviai neatsispiria šio svaigalo pagundai.
psl., kaina $4.
(Tęsinys)

Svaigalai, žinoma, nėra koks noi-s modernių laikų
išsigalvojimas. Iš praeities tyrinėtojų, iš istorikų ir proistorikų raštų žinome, kad žmonės visuomet vartojo vieno
kius ar kitokius svaigalus. Skirtingai nuo kitų gyvūnų,
žmogus, matyt, turi nenugalimą traukimą apsisvaiginti, Į
nors laikinai pabėgti nuo jį supančios objektyvios tikrovės j
ir užsimiršti. Gal būt, tai nėra labai išmintinga ir racioną- *
MAIKIO SU TCVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
iu, bet taip yra, tokia yra žmogiškoji tikrovė.
STASYS MICHELSONAS
Iš tiesų, tur būt. nebuvo ir nėra žmogiškos bendruo-:
menės ir kultūros rato. kuriame nebūtų vartojami ir vi-1
.
•
....
-iii suomeniškai pripažinti svaigalai, šiandieną labiausiai •
— Maik, įspėk, ką as su- jus savo kojomis ir apsiskel-1
...
. f. ,
v •
„ . r .
galvojau.
I bė demokratine respublika, paphtę svatgalar, be abejo j-ra alkoholis ir tabakas. Ypač
Gal nutarei FloridonlBet tai ne Smetonos dikal alkoholis rą visuoUnai vartojamas račiau issilikę senovės
keliauti, kur žiemos nėra? tėve. Tai buvo revoliucijos | raštai ir archeologiniai radiniai liudija, kad žmones alko-,
dėka, kuri sunaikino cariz-1 holį gaminosi ir juo svaiginosi jau prieš keletą tūkstančių
— J Floridą, Maiki, va
Bruce Gatckoast, 7 ai. amžiaus, gindamasis nuo šalto
mą.
O
pono
Smetonos
kom-1
metų
išsivysčiusios
civilizacijos
visuomenėse:
Graikijoje.!
žiuoja tik biznieriai. Man
oro, neblogai įsitaisė po kardinolo J. Krolio apsiaustu
su tokia klumpanija ne pa panija revoliucijos bijojo, ir, I Egipte, Kinijoje ir kt. Pagaliau ir tos išsilikusios žmonių
katalikę universiteto rektoriaus dr. Clareneo Waltoao
keliui. Aš sugalvojau geres kai tik caras žlugo, ji'sten-1 bendruomenės, kurias europiečiai ir amerikiečiai savo.
į pareigas įvedimo iškilmėse Washingtone. Kairėje vysk
nį daiktą. Žinai, šie metai gėsi surišti Lietuvą "amži- Į puikybėje mėgsta vadinti "primityviomis“ arba "laukinė-'
Luigi Raimondi, dešinėje kard. Patrick (XBoyle.
jau baigiasi ir tuoj turėsime nais ryšiais“ su kaizerinei mįs«, — pietų Amerikos savanose, Afrikos džiuglėse arba ,
Vokietija. Buvo pakvietusi I Okeanijos papuastiose, — beveik be išimties vartoja ko-'
naujus.
ir vokietį Urachą į Lietuvos! kiug nors svaigalus; kartais nesudėtingomis priemonėmis i
— Tai kas?
— Apkrikštykim juos sa karalius.
j išraugintą alkoholį, dažniau įvairias žoles ir grybus, kuvo vardu!
e vl. įe , ai i, ie-( rjuose yra svaiginamųjų junginių.
tuva pasidarė demokratiška
— Nesuprantu, tėve.
Žmogus ilgą laiką nesuprato, kaip, kokiu būdu svai-Į
— Nu, pasakysiu kitais respublika.
galai veikia. Gamtos mokslų pažanga tik per pastaruosius;
žodžiais. Išgarsinkime po vi
— Pasidarė nenoromis, 100 metų žmogų įgalino tyrinėti ir suprasti svaigalų po- į
sas gazietas. kad 1970 me tėve. Mūsiškiai kunigėlia.
tai bus mudviejų, tai yra buvo jau išmokinę Urachą veikį. Žmogus tepastebėjo, kad alkoholis, įvairios žolės jį •
Maikio ir Tėvo metai.
lietuviškai "Tėve mūsų“ ii maloniai svaigina, ir tai vis dėlto buvo kažkas nesupran- Į
— Aš taip ir maniau, tė buvo jį pavadinę Lietuvos tama, protu neišaiškinama. Dėl to, tur būt, neatsitiktinai <
ve.
karalium "Mindaugu Ant praeityje svaigalai žmonių būdavo savotiškai mistifikuo
— Kaip tu manei?
ruoju“. Jam reikėjo tik at- jami, jų vartojimas siejamas su burtais, su magija ir la—Kad būsi sugalvojęs važiuoti ir atsisėsti į Lietu-1 bai dažnai su religinėmis apeigomis. Senovėje
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
nesąmonę.
vos sostą, bet tuo tarpu Vo- Į
«vai«aUi ir stebuldai
gos Literatūros Fondas yra išleidę* vertingų
— Jes. Maiki, čia ne sa kietijoj kilo revoliucija. Pa I
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
manos. Juk žinai, kad dabar bėgo pats kaizeris, ir sulindę I bei visokie pranašavimai būdavo neatsiejamai susipainiotokia mada. Ji atsirado dar į palovius visi Urachai.. Tik I ję. Bene žinomiausias pavyzdys istorijoje bus Delfio oračiau paplistų mūsų visuomenė* tarpe, nutari
nepriklausomoj Lietuvoj, tada, tėve, Lietuva buvo ap-1 kulas senovės Graikijoje, kur mergina būdavo apsvaiginaJV KAINAS SUMAŽINTI
kai prezidentas Smetona skelbta nepriklausoma de-1 ma dūmais, o iš jos nesąmoningai tariamų palaidų žodžių
1930 metus paskelbė Vytau
DAUGIAU NEGU PER PUSg.
mokratine respublika, net I kunigai pranašaudavo ateitį.
to Didžiojo Metais. Dabar
Beveik visų religijų apeigose svaigalai atlieka vienoLIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
ta mada ir Amerikoj pradė kitokios išeities jau nebuvo, t
Tai ne Smetonos nuopelnas, Į kį ar kitokį simbolinį vaidmenį. Juk ir krikščioniškų baž- pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
jo leisti šaknis.
— Okei, Maik, o kur da-1
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
— Tėve, Vytauto Didžio
bar
ta
respublika?
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
jo Metai Lietuvoje' buvo
— Taigi, taigi, pasakyk.
tvarkoj, nes 1930 metais su
TAU, LIETUVA, Stepono Kabio atsiminimų
Įjuos šaudyti. ^Keleivis“ ta-1 ateinančius metus pavadinti
kako 500 metų nuo jo mir tėve, kur ji dabar?
H. tomas, 480 psl.
— Komunistai’ sugriovė. ( da sdnfenė šaS^AmerikosI Maikio ir Tėvo Metais ir
ties. Tokią sukaktį paminė
Kabia buvo $6.00, dabar ...................... $2.001
— Bet tai ne visa tiesa, I lietuvių kongresą ir pareikš- pradėti vajų, pradėt reika
ti reikėjo, tik ją reikėjo gal
ti visos išeivijos vardu pro lauti, kad Paleckio načalstkitaip vertinti, negu Smeto tėve.
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
testą dėl tokios Lietuvos re- va atidarytų mums laisvą
na ją vertino.
—O kaip tu sakytum ?
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų 1 to
— O kaip reikėjo?
— Visų pirma, tėve, de I žimo taktikos. "Keleivio“ kelią į Lietuvą.
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
— Bet kam čia reikia spe
— Smetona laikė tą su mokratinė Lietuvos respub sumanymui Amerikos lietu
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
kaktį savo pasididžiavimu, o lika buvo sunaikinta 1926 viai karštai pritarė. Ir 1936 cialiai pavadintų metų, tė
cija
ir kt., pridėta daug dokumentų
didžiuotis jam nebuvo pa metų gruodžio 16-17 naktį metais Clevelande įvyko ve? Juk reikalauti laisvės
Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2-00.
įvykdytu perversmu, kurį I milžiniškas kongresas, kuris galima kiekvienais metais,
grindo — greičiau liūdėti.
rėmė Smetonos kompanija,Į pareikalavo, kad fašistinė ar ne?
— Kodėl?
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
pritariant
ir
kunigams.
Tada
I
valdžia
tuojau
pasitrauktų
Šiur,
kad
galima.
Ale
kai
— Štai kodėl. Prie Vytau
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
to Lietuva buvo didelė ir Uracho vietoj atsisėdo pats|nuo Lietuvos valstybės vai- nėra spešel paznočytų metų,
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
gana stipri valstybė. Ji su Smetona, ir' prasidėjo de-| ro ir kad būtų sušauktos sei- tai žmonės nieko nedaro.
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
organizacijųl mos pačių žmonių valdžiai
— O kas buvo padalyta
triuškino net kryžiuočių ga mokratinių
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede
pernykščiais metais, tėve,
lybę Žalgirio kovoj. Vytau smaugimas. Smetona prade-1 sudalyti,
daug įvairių dokumentų.
tas buvo sumanus lietuvių jo skelbti, kad demokratija! — Ale dabar, Maiki. Lie kuriuos Pasaulio Lietuvių
Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.
tautos vadas. Todėl Smeto- tai "supuvusi tvarka“. Svei-| tuvos valdžia negeresnė, Bendruomenė buvo, anot tė
na norėjo būti antruoju Vy kiausia valstybės sistema | Nors ji ūkininkų nešaudo, a- vo, "paznočvjus“ Lietuvos
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
tautu ir taip pat apsiskelbė jam atrodė tokia, kaip Itali- j le vistiek nėra laisvės, nie- Laisvės Metais? Ar tie me
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309
"tautos vadu“. O iš tikrųjų, jojebuvo— Musoliniofa-J kas negali išvažiuoti, ir iš tai atnešė Lietuvai laisvę?
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
žiūrėdamas į Vytauto laikus, šizmas. Ir iš .tikrųjų, Smeto- Į Amerikos sunku žmogui nū Ji kaip buvo prie Sovietijos
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
Smetona turėjo verkti, ne nai valdant, Lietuva sufašis-l važiuoti. O ką gazietos rašo, prijungta, taip ir pasiliko.
Kaina buvo $2.50, dabar ............ 75 centai
didžiuotis.
tėjo. Varniuose buvo įsteig tai negalima tikėti, ba rašo Šie metai yra pavadinti
— Ale pasakyk, kodėl? to demokratijos šalininkams ne taip. kaip yra, ale taip, "Lietuvių švietimo ir šeimos
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti
— Juk sakiau: prie Vy koncentracijos stovykla, nes kaip norėtų, kad būtų. Tei Metais“. Tai irgi tušti žo
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
tauto Lietuva buvo rimta jė į kalėjimus jie jau netilpo. sybę tesužinotum tik pats džiai. Jokio ypatingo švietiĮSIGYKITE
SIAS
JDOM1AS KNYGAS!
ga Europoje, o prie Smeto O kai 1935 metais Suvalki žmogus nuvažiavęs ir savo i mo nematome,
nos ji buvo jau tik šešėlis tos joje sustreikavo ūkininkai, akimis viską pamatęs. Va-j —Olrait, Maiki. gal tu ir
jėgos. Tiesa, ji buvo atsisto- Smetonos valdžia pradėjo! luk to, Maiki, aš sugalvojau teisus.

Maloni naujiena
knygų tnėgeamjsl

t

Atsitiktiniai

į

susitikimai,

Kazimiero Barėno 14 įdomių apsakymų, 216 psl., kai
ria $2.50.
Milfordo gatvė* elegijos*

kad Keleivio administracididelį susidomėjimą sukėlęs
poeto Jono Aisčio straipsnių
rinkinys. Kaina minkštais
viršeliais $2.55, kietais vir
šeliais — $3.75.
Draugas

don Camille,

įdomūs klebono ir vietinės
Jcomunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216
psl., kaina $3.
•

Be to, esame gavę nedide
lį kiekį teisininko P. šulo
parengto leidinio "Kaip «r

bai naudinga informacijų
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.
Ošiančios pušys, Halines

Didžiulytės - Mošinskienės
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psL, kaina $2.50.
romanas, pa

rašė Ali Rūta* 205^7

S

na kietais viršeliais $3.75*
minkštais $2.50.

Varpaanr. 5,206 pat, kai
na $2.50.
.

Massachusetts gyventojai
prie šių kainų turi dar pri
mokėti 3% (po 9 centas)
Sales tox.

10knygi)iiž$2
64 psl.. kaina 25 centai.
MateriaMstišhas istorijos
supratimas, 80 psL* kaina

20 centų.
žemaitė* raitai barės mo
to* 126 psl., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas* 32 pat*

kaina 25 centai,
psl., kaina 50 centų.
Žalgirio mūšis* parašė dr.
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
Socializmas b religija* E.

Vandervelde, 24 peL, kaina
10 centų.
Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio įvadas)*

64 psl.. kaina 50 centų.
Tavo kelias į socializmą,

(Leono Bliumo),
kaina 25 centai.

35 pslM

v
Socir'Jzmo teorija, (M.

Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et
Socialdemokratija b ko
munizmas (K. Kauskio), 47

psl., kaina 25 centai
Atskirai sudėjus, jų kaina
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.
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gėrimui ir kitų valgių gami- mas — jaunimo Neringos
stovyklai.
ainiui.
Mums tas koncertas pali
SuvaUdašių gira
ko nepamirštamas.
Užvirinti vandens, po to
atšaldžius jdėti deginto cuk
raus. mielių, prieskonių ir
MAIKIO IR TCVO
:
KRAITIS
fc Beržų sulą supilti į ąžuotmę statinaitę. Įdėti avižų,
ąžuolo ir juodųjų serbentų
apų. Sulą palikti rūgti.
Daūlnibes paukščių pienas
Imti <L4 litro spirito, 5
kiaušinių trynius, 200 gramų
cukraus, 200 gramų grieti
nėtos, 60 gramų kavos, 15
'ramų vanitįjos. Viską sunaišyti plaktuve. Pilti į tau
ra prie saldžių patiekalų.

t

Keleivio skaitytojai au
kojo:
S. Šadeika, Farmington,
Mich. 5 dol.
Po $4 — J.B. Bartash,
Windsor, Conn., ir A. Miški
nis. Detroit, Mich.
K. Stankevičius, Cuddy,
Pa., $3.50.
Šulubinas išlaisvino ranką, kuria buvo
Po $3 — J. Adomėnas,
suolą. Ta ranka, kuri buvo ligų
Montreal, Que., A. Misaįtis,
Kcaaetk Bagw«U bako savo Ūmos. keri Atimto Ga,
Olego petį.
So. Boston, Mass., M. Gautolygios ketaris kMHUaa. (Vi
čius, Paw Paw, Mich., K.
— Jaunuoli, — jig pasakė,
niekad popyBaryk
j* taoj aure). Toto atsitikimas hėaa rinito ii tt mM.
Jokubauskienė,
Lachine,
klaidos. Niekuomet nekaltink socialiano už kančias ir
žiaurius laikus, kuriuos mes gyvenome. Jūs apie tai pagal
Imti 200 gramų pieno, vie Que., A. Užemeckas, Chica
go, III.
vokite. Istorija pasmerkė kapitalizmą "ir— laikams
tą trynį, 100 gramų medaus,
R. Buchis, Denver, Colo
).8 litro vandens, pūkinių
* — Puiku, bet ten. stovyklose, mes mėgome ginčytis
rado, — $2.50.
mėtų. Medų pavirinti su
ir įrodinėti, kad privatiškoje įmonėje yra daug gerų da
PO $2.00 — C. J. Paul,
mėtomis, o trynį ištrinti su
lykų. Matote, jos .padaro gyvenimą iengvemį. Jūs visuo
Cenitereach, N. Y., A. Pakšys,
neduot. Trinant po truputį
met galite visko gautu Jūs žinote, kur tų reikmenų yra.
kos fa? vėl išmaišyti. Dėti
rnpilti
karštą pieną. Po to W. Palm Beach, Fla., J. Gri— Bei taimiesčioaiškas g£)yejįiūa&. Sutinku, kad
4
krosnį
ir
laukti,
kol
bulvė
(Tęsinys/
•upilti virintą šabą vandenį, gulis, Chicago, III., S. Ž virb
sušus. Valgyti karštą.
privatinė įmonė yrą nepaprastai lanksti, bet ji yra gera
lis, Brooklyn, N.Y., J. Rukeįerti atšaldytą.
tik labai siaurose ribose. Jei privati įmonė nėra geležinės
vičiuŠ?"Brome, Ont, T, KoGira na
weleski, Sommerdale, Alb.,
kontrolės varžtuose, tai ji pagimdo žmones, negeresnius
Imti pusę litro riebia
Imti 2-3 kilogramus (4-6
Išvirti
avižas,
išdžiovinti,
J.
Bucevičius.
Baltimore,
už žvėris. Tai biržos žmonės, su godžiais ir visai neapval
Sudžiovinti ruginę duoną.
sumalti (atseit, pasigaminti svarus) žirnių, išmirkyti ir grietinės, šaukštelį svieste
Md., A. White, Keawane,
dytais apetitais! Kapitalizmas buvo pasmerktas anksčiau
avižinių dribsnių). Užpilti kepti karštoje krosnyje, ap- kvepiančių pipirų ir drus °lutas pamerkti užvirintame Iii., E. Gentiški, Catskell, N.
doriniu požiūriu, o tik vėliau ekonominiu.
vandeciu ir laikyti, kol iš dėjus lingahriais puodą. Iš kos. Sviestą dėti į bliūdeli vandenyje. Vandeniui atau Y., B. Alexander, Miami,
— Puiku, būkime pakankamai atvun, — atsakė Ole brinks. Pridėti druskos, iš kepus sugrūsti, pridėti sviei sušildyti ir ištrinti su druslu dus, iškošti, pridėti cukraus Fla., C. Denis, Summerdale,
to, užpilti aliejaus su svo ir pipirais. Dėti grietinę u nagai skonį, mielių ir virin B.C., B. Allen, Baltimore,
gas, pasikasydamas kaktą. — Aš radau žmonių su neap minkyti ir daryti kukulius.
gūnais. Valgyti su lingaL mediniu šaukštu sukti, ko ta vandeniu užpUkvtų aov- Md., A. Ratkevičius, Lon
valdytais godumo apetitais ir mūsų visuomenėje. Aš turiu
sutirštėja. Po to atvėsinti nių. Uždaryti indą ir palikti don, Ont, V. Bakšys, Dor
viuose kepta žuvimi.
galvoje ne tik valstybinius meistrus ar taisytojus. Prisi
Kąstinys valgomas su karš tagti. Girą gerti po dvieju chester, Mass., P. Lakeviminkime Jemeligan-Saiiko atsitikimą.
(Benų.
tomis bulvėmis.
čiu8, Rochester, N.Y., J.
— Iš tikrųjų, — kalbėjo šulubinas, vis labiau remda
Bulvių tešlai duoti išshrarGriitotomižio gira
Bitneris, La Šalie, Que^ L.
masis ranka į Olego petį. — Bet ar už tai galima kaltinti
vėti, po to ketvirtadalį pri
Pačkauskas,
Union Pier,
Verdančiu vandeniu tirš
seriafamą? Mes padarėme perstaigų posūkį. Mes galvo
Sutarkuoti bulves, išrank
dėti virtų buferių tešlos, drus
jome, kad užtenka pakeisti gamybos būdą, ir žmonės tuo
ti. Įdėti truputi virtų bulvių tai užplikinti ruginius mil-, Mich., V. Pečiulis, Tillsenkos ir apmirkyti.
Ont.
jau drauge su tuo pasikeis. Bet ar jie tai padarė? Jie suImti varškės, sumainyti su porą saujų grikių (ar mieži us, kad galėtume padaryti *
bulkutę.
Į
bulkutra
vidų
įdė-j
Po
$
1(M) — B. Markeyinių) miltų. Gerai išminkyti
kgrė pragarą! Jie visai nepasikeitė. Žmogus biologinis
kiaušiniu, pridėti druskos.
i apynių ir iškepti. Iškeptas čius, Gardner, Mass.. M.
gyvis. Reikia tūkstančių metų jo pakitimui.
Tas dvi mases dėti sluoks Įdarui sumalti aguonų (a? bulkutes sulaužyti ir sudžio Ginkus. Malden, Mass., J.
kanapių). įdėti du kiauši
- — Tai ar gali būti socializmas?
niais ir kepti krosnyje.
vinti. Ant jų užpilti verdan- Dvareckas, Worcester, Mas
» — Ar ištiktųjų jisgaiimas? Tai mįslė, ar ne? Jie
Imti stiklinę saldaus pie- nius, truputį cukraus. Išvi •io vandens, ataušinti, o pas sachusetts, O. Orint, Westro ir stiklinę saldžios grieti rus galima ir kepti, karštu kui nupilti. įdėti mielių ir field, Mass., B. Kasinskas,
kalba apie demokratinį socializmą. Bet jis yra paviršuti
,
nės, įmušti du kiaušinius, įr nešti antstato.
nis, jis nepasiekia socializmo esmės. Jis nubraižo formą,
auginti. Gerti kitą dieną. Malden, Mass., D. RaskeviĖeraafcaikUdabeo*
,J
’
—
dėti
truputį
cukraus.
Vi
kurioje socializmas bus įgyvendinamas. Tai yra tik dekla
'Tokia gira griškabūdiečių čius, Lynbrook, N.Y., J. Ba
tai išvirti, ir tuo padažu už*
racija, kad nesiris galvos. Tačiau ji nieko nepasako, kok
Tešlai imti kilogramą mil gaminama nuo labai senų lionas, Woodhaven. N.Y.,
P. Maleckas, Hillside, NJ.,
pilti
kugelį.
tų, vieną kiaušinį, šaukšti taikų).
sai socializmas bus kuriamas. Negalima socializmo tikslu
J. Grabauskas, Teaneck, N.
iptono ligoninėj (Angdruskos. Įdaru — pusę ki
padaryti medžiaginių gėrybių gausumo, nes žmonės elgia- Soath
J.,
P. Buchis. Bayone, NJ.,
si "kartais kaip bizonai, jie įkrenta į paniką ir viską su- Hjri) gailtstiBgeji sesoo naajn
Nuluptus žalius raudonuo logremo (svarą) maltos mė
Imti totorkų-jarų. puplaiš- J. Tėvelis, Cleveland, Ohio,
sos (kiaulieiios arba vende
trempia į žemę. Negalima turėti socializmo, kuris nuolatos» Ul*1",I*ni ■*tr
sius
burokėlius
užpilti
v
dų,
metėlių, kvepiančiųjų J. šūkis, Cleveland, Ohio,
šilčiu vandenin ir natoatoti
vieną kiaužinh P»»
trimituoja neapykantą, nes socialinis gyvenimas negali Į t*1"^***1**
šilčiu vandeniu ir pastatyti aHjtijjjAg rūgščios grietinės
•ipirų, gvazdikėlių, trūkžo- J. Herman, Sharpes, Fla.,
būti paremtas neapykanta. Jei žmogus degė metai iš metų
pera Brą *u
įrūgimui. I^te išvirti, —
rūgščios grietine?
ių,
valerijonų šaknų, kmy- A. Zazas. Lake Worth. Fla.,
kariuos skleidžia
Hą
du šaukštus krakmolo, ket
( pjaustyti kaip mišrainei įr
neapykanta, jis negali vieną dieną pasakyti: ”Gana!
virtį kopūsto galvutės, ketu įų, debesylų šaknų ir užpil- Ch. Vitkauskas, Waterbury,
Nuo šiandien aš atmetu neapykantą, dabar aš tik mylė
Conn., P. Naunchikas, New
Užpilti alyvoje paspirgintu rig šaukštus malta džiūvėsiu i balta degtine.
siu“. Ne, jeigu jis priprato neapkęsti, tai jis ir ateityje
svogūnu. Užberti truputi Į paruoštus tešlos kvadrate
Šakiečių tvirtinimu, tai e- Britain, Conn., P. Bayerch,
druskos. Karštas duoti su ’ius dėti įdarą ir užlankstyt* ąs labai senas ūkininkų a- Manchester, Conn., S. CaU$neapkęs. Jis suras ką nors netoli savęs, ką galės neapkęsti.
bulvėmis, šalti tinka prie žu Virti 6-7 minutes. Padažui jetitui pakelti rytinis geri sa, Meridan, Conn., J. BakaAr jūs žinote Herweg eilėraštį:
vies ar mėsos,
Bis unsere Hand in Ascite stirbt
tirpintas sviestas arba grie nąs. Tačiau, kaipgi susiras- navičius, Brome, Que., P.
i ir atpažinti visas tas rei- Smith, Montreal, Que., J.
Soli šie vom Schwert nicht lassen?
tinė su sviestu.
’
calingas
žoleles ir priesko Liutkevičius. Alberta, J. Do
Olegas tęsė eilutes:
Šviežio kopūsto gaktą vir
norą, Pasadona, Tex., J.
nius?
Wir haben lang genug geliebt
ti rūgščiame skystyje ra
Juškis, Wyandete, Mich.,
(žara)
Und wollen end&ch hassen!
prieskoniais. Atšaldytą, dėkeptuvės pakei
A. Nakas, Detroit, Mich., P.
— Žinoma, aš atsimenu, nes jais išmokome mokykloj.
ti ant lėkštės ir supiaustyti sėmenis,
Frankevičius,
Pittsburgh,
n:
— Iš tikrųjų. Jūs jas išmokote mokykloje. Ir tai yra
gabalais. Aplink kopūsto
Pa„ P. Ausur. Tifton, Pa.,
HARTEORP .CGHN.
baisu. Jie ffarėjptmąteti prIešidgųidtbfcųT Pragaran su
galvą dėti iškeptas malta* yįįiį
M. Kiškis, Waukegan. HL,
neapykanta!Dabar paganau mės rronme meilės. Tai tok
mėsos kukuliukus. Puošti ri«
Ma
A. Kunda. Seattle. Wash.,
sai socializmas turėtų būti.
A.
Stankaitis, Stoud. Ont,
dikėliais. (Taip kopūetainią
buvo daromas prieš 80 metiį
Išvirti kopūsto galvą ii
P. Gaidelis. Toronto, Ont.
— Ar jūs turite galvoj krikščionišką socializmą? Ar
Lapkričio
9
d.
turėjome
Viduklės
apylinkės
BlinstruJ. Krauzaitis, Manchester,
supiaustyti
gabalėliais.
Vai
taip? — paklausė Olegas, norėdamas atspėti.
vbiškių dvare).
?yti su atskirai paruoštu bu gražiausią koncertą, kurio Conn., — 50 centų.
— Būtų perdaug jį vadinti krikščionišku. Tačiau yra Kim Norit!
Lironmeie, Anglija*
rokų rūgšties padažu ir vir programą atliko iš ClevelanVisiems nuoširdus ačiū!
politinių, partijų, pasivadinusių krikščionim socialistais, jo, paplūdimy buvo rasta privak
R, atvykęs tautinių šokių
omis bulvėmis.
visuomenėse, iškilusiose Hitleriui ir Mussoliniui žuvus. ginsi perdaug vaistą ir gydytoją
mnbūris Grandinėlė. Bei Keleivio administracija
Smulkiai sukapoti
Tik aš negaliu įsivaizduoti, su kokiais žmonėmis jie pasi paskelbta Mirusia, bet tarminis nuluptas bulves,
ai buvo ne grandinėlė, o vi
ryžo įvykdyti tos rūšies socializmą. Paskutinio šimtmečio tarnautojas, pastebėjęs jos a- vandeniu. Į puodą dėti
Sfhdui reikia 2 kilogrami nį grandinė bene pusės šim
VARGŠĖ ANGLUOS
gale Tolstojus nutarė ugdyti visuomenėje praktišką kriš- kyse ataras, nugabeno ją į H-į balų, JUOS išlydfati, įdėti
(4 svarų) nugriebto piem to šokėjų. Jie šoko įvairius
KARALIENĖ
varškės, 6 kiaušinių trynių tautinius šokius, kiekvienas
čionybę, bet jo idealais tų laikų visuomenė negalėjo gy goriną, ir ten ji buvo atgaivin- potas bulves ir truputį
Anglijos karalienės vyras,
200 gramu (7 uncija) grie tokia buvo kitoks. O tie tau
venti. Jo mokslas nesusirišo su realybe. Aš galvoju, kad ta. Ji yra triją vaiką motina,! kių miežinių kruopų,
lankydamasis
JAV, prasita
išmaišyti. Pridėti svogūnų-* tinės, 200 gramų sviesto tiniai drabužiai, ypač merypatingai Rusijai, su mūsų atgailavimais, išpažinimais perafekyrasi su vyra. čia ją
m kitu jai artimu vyra.. pipirų, laurų lapelių, drus- druskos pagal skonį. Vislų mKių, kokie gražūs! Daug rė, kad karalienė, gaudama
ir sukilimais, mūsų Doetojevskiu, Tolstojum ir Kropotkisumaišyti ir virti 20 minu- kariu
* esu mačiusi šokant per metus 1 mil. 140 tūkst
nu, yra tik vienas socializmas, ir tai yra etinis socializmas.
čių. Po to pilti į sūrmaišį ii tautinius šokius, bet taip dolerių, nebegali galų su ga
Tik jis Vienas visiškai reahm
’
*• ? <
prislėgti.
gražiai šokant pamačiau tik lais suvesti, ir todėl gal jai
Kostoglotovas primerkė akis.
teks apsigyventi mažiau išz
kart<”
ktito
— Tačiau tasai "etinis socializmas'“... Kaip mratu-fri nulemti visus sprendimus, kaip auginti
' Garbė tiems abiejų lyčių kaštinguose rūmuose, negu
juos auklėti, kokiam tikslui suaugusio darbas tari būti
rime jį įsivaizduoti, koksai jis bus?
faunuotfauns šokėjams, kurie Buckinham rūmai.
skirtas
ir
kaip
jie
turi
sunaudoti
savo
lainrabikį
Moksli
itom menui tiek laiko ir jė— Visai nesunku jj įsivaizduoti, — pasakė šulubinas.
Konservatoriai norėtų kaniai
tyrinėjimai
turi
būti
daromi
nepažti
džtoa
tjšofosRuginius
miltus
užplūdo*!
gų
aukoja, jokios medžiagi- ralienei pagelbėti, bet darJo balsas pasidarė gyvesnis. Jo veidas, veido bruožai jau
nebuvo malūnininko-varno veido išraiška. Jis džiaugs Pirmon galvon nepakenkti patiems tyrinėtojams. Tie PS”)h ksilfai 'vandeniu ir palikt nės naudos fi to neturėdami., biečiai nėra linkę didinti ka
vatoadma. kad oa7 Jie, Mek žinau, ir už’ atvyki ralienės atlyginimo tuo me
mingai pagyvėjo. Buvo aišku, kad jis nori įtikinti Kosto- tys nuostatai taikomi užsienių politikai. Sieau klausimui!
iškilus, neturime galvoti apie savo galybės, tūrio ir pra»*(salta Pu to toflti šalto rigto, mą pns mus teguvo tiek, kiek tu, kada paprastiems darfaigtotovą. Jis kalbėjo aiškiai, kaip mokytojas pamokoje:
tižo pažeidimą. Mes privalome vaduotis dėrato: Mok
tovideaą
b
'kritai* kaštavo. Savo darbą ninkams neleidžiama reika
•— Mes tarimo paradyti pasauliui visuomenę, kurioje
avėtojo tam tikrini, ku- lauti savo menkų uždarbių
įdėti < Mką rietą sūgti.
sėti santykiai* pagrindtatoi pradai ir įstatymai plaukia yra etiška?
^driejųtrijų
dienų
naudoti
padidinimo.
(Galas kRame numeryje)
tfcriog M doroa, ir tik iš joa vienos. Doriniai nuostatai tu-J

Stabai turgaus aikštėje

Lietiviski patiekalai

i
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Ištikimai mūsų idijos draugei

ot;’
MARGARETAl MICHELSONIENEI

•>

mirus. aooiirdžių ožoojaatų STASIUI MICHELSONUI
ir artimiesieam reiikis
Lietuvių SeeialdeaMkratų Sujaugęs
US kuopa Detroite

Įžymiai socialistei draugei

MARGARETAl MICHELSONIENEI
mirus, karta sa jos vyra Stasio, dukterimis ir bretta
liūdime ir jiems reiškiame giMą ažaojaatų. i;i7. u > .■

DETROIT, MICH.

NSNTOOONKHC!

tr kojy

Balfo 2S-rių

Balfui šiemet minint 26rių metų sukaktį, Detroito
76-tas skyrius ta proga rengU Iškilmingus pietus su ge
ra programa.
Vaišės įvyks lapkričio 23
d., sekmadienį, Lietuvių na
muose. Prasidės 1 vaL. Ka
dangi ta diena yra Lietuvos
kariuomenės atkūrimo die
na, tai pietuose sutiko daly
vauti ir buvę kariai, kūrėjai
savanoriai, šauliai. Progra
mos dalį atliks aktorius hu
moristas Vitalis Žukauakas
iš New Yorko, o lrib| dalį —j
jauna vietinė dainininkė Iena Vizgirdaitė, pianinu
palydima Vidos Bliūdžiūtčs.
Prografųri vadpįvaaa Prutas
Zaranka.

Ar skaitė
šias knygas?

Kovo 15 d. 4 vai. popiet
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir gra
žuolės balius.
• • •
Balandžio 24 d. Jordan
Hali salėje Baltų Draugijos
koncertas, kurio programų
atlieka pianistė J. Rajauskaitė-šiušienė.

Noaa

Nerta Stm,

M.

MAUMU
fleninoris Lietuvių Radv
programa Naujoj Anglijo.
A etete WLYN, 1360 kl
teikiu kr ii ototim FM
101*7 m&» veikla sekmadit
aiafe nuo 1 Iki 1:30 vaL dk
t^ Pudnodama: Vėhaueh
peeeslinlų Halų mntrauko
r koSMUtarai, Marika, dai

HM*

prenumerata - gere
fKVeraBsaefc, dovana vtookfcRuia progomis!
’l

Fla. 32944. TsL 842*4664.

9 Klientų patogumui ji atidaro ir

savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš
nepriklausomybės kovų, 376
Noriatieji skubėtai perdanti, pkfcti
pst, kaina $3.00.
Moti batas praėemi praseki
Per giedrų į audrų, Mykoesame gavę nemaža pakkesimų ir
lo Vaitkaus 1909-1918 m.
atsiminimų IV tomas, 272
A. k B. UTENIAI
psl„ kaina kietais viršeliais'
novelės, 166 pat, kaina kie
tais viršeliais 62.50.
«aMOMaaMa*eaM*aaaMaa*aaaaa*aa*aaaa**aaaaa*eaMa*eaaaaaaaaaasaeaa
Inicialai po tiltu, A- Tūlio
63.75.
,
J. I. B. vaistai, patentuoti iveksrifcfe Nr.
NULAUŽTA ŠAKA, tri-i
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKTO,
jų vaizdelių pynė, parašei
Rasė Vanagaitė-Petersonie-J
slinkimų^ pųžias natūralių pkokų apskų MOTERIMS
nė, 81 psl., kaina 62.
i;
IR VYRAMS. 104 prostatų gurantustai, JAR.
damas 8 nacijas >4 savalžių, atbėsĮ M
j!<T Ji'
UžsakyMas mi g4 taksy oCAtriasiųsti:

. ik

7 »

J-I-Ii- LABORATORIJA. 1437 ga. 0tli AVĘRUE
^CICERO, ILLINOIS

ygos

įaeesssssa s s s s t saaita—ataeamme—eaessssisa

(■

■atidaro kasdien mm 0 vaL ryte iki 4 vaL po pietų. t

O

KAfireilAg I

T* 00

įstaiga, asaati 307 E. Rreadaray, Santa

Bez 9112

NJ. 07100

fla

Perduoda
Cn Mm

A. B. U. Realty

dievybių ir did*
vyrių VARDYNAS, paruošė
gausite vaistus Aus Rūkas, 89 puslapiai,
kaina 63.00.
fALPRODLClS

Augustaitis, 154 psl., kai
iš ranksto bilietams w
.
na $1.50.
įsigyti laiko nebėra, bet Ke- Į
Brone ir Praam Spūdžiai
LIETUVIAIS
ESAME MES
eivio skaitytojai prašomi I IremBpJu I
ateiti —juos gausite ten pat TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, GIMĘ, lietuvių dainynas
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įvykius, deda daug ir Ideurių
apie visas siūsų visasiueaMas bri
Jame rasite įdomių skaitytojų klikų skyrių,
me abipusių pasisakymų ir
svarkk problema.
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LEIVIS, SO. BOSTON
SLA 328 kuopa jau siūlo

Svarbus
jaus direktorius ii* žurnalis
tai traukė Common wealth
avė.. Huntington avė. ir pro
Šį ketvirtadienį, lapkričio
SLA 328 kuopos susirin Prudential Center į muziejų, 20 d., bus So. Bostono Liekime. kuriam pirmininkavo bet praeiviai daugiau kreipė ttuvių Piliečių Dr-jos svar
kuopos pirm. J. Audickas, dėmesio j vežimų ir arklį, bus mėnesinis susirinkimas,;
buvo kalbama ir apie kandi negu j statulas. Gi kai ta Mi kuriame bus išrinkti kandi-j
Kariuomenes atkūrimo
šaulio politinė bei karinė si datų į centro -valdybą nomi- lano Veneros statula buvo datai į 1970 metų draugijos;
navimų. Į vicepirmininkus tom gatvėm gabenama prieš valdybų. Balsavimai prasi
tuacija ir Lietuva“, ę, ,
minėjimas
dės 7 vai. vakare antrame
buvo pasiūlytas energingas
60
metų,
tai
praeiviai
nu

aukšte ir baigsis 9 vai. vak.
Meninėje dalyje skautės vyras — inž. Aleksandras
Lietuvių Veteranų S-gos
kreipdavo
į
šalį
veidus,
už

Nepraleiskite šios progos,
"Ramovės“ Bostono skyrius suvaidins literatūrinį-muzi- Čaplikas iš Bostono, šiuo sidengdavo akis ar užsi
metu
SLA
centro
valdyboje
ces kiekvieno nario pareiga
rengia Lietuvos kariuomenės kinį vaizdeli ”Prie partiza-j
merkdavo,, kad nematytų
nėra
nė
vieno
iš
Mass.
vals

yra balsuoti už jo pasirink
atkūrimo 51 m. sukakties no kapo“, dainuos solistė!
tokios nuogybės ir mintimis tus tinkamiausius kandida
minėjimų lapkričio 23 d., Daiva Mongirdaitė, akom-j tijos.
sekmadienį, tokia tvarka:
ponuos komp. Julius Gaide- į Sekretorė J. Tumavičienė nenusidėtų, o policija buvo tus.
pranešė apie kuopos finan prašoma bėgti prieš vežimų
a) 10 vai. ryto pamaldos lis.
ir įsakinėti gyventojams užNortheastern laimėjo
Šv. Petro lietuvių parapijos; Lietuvių organizacijos pa-j sinę padėtį.
sidangstyti langus...
bažnyčioje So. Bostone;
Bostono
tarpklubinėse
maldose ir ir minėjime salė-! Nuoga Milano Ve
Matyt, per 60 metų šios! šachmatų rungtvnėse Northb) 11 vai. minėjimas per je dalyvauja su savo vėlia-:
rūšies “dorumas“ bostonie eastem universiteto koman
bostoniečių nepapiktino
Lietuvių Radijo valandų:
vomis.
čiuose gerokai sumažėjo... da praeita penktadienį run
I
Praeitų
sekmadienį
Bos

c) 3 vai. popiet So. Bosto-j Po minėjimo — šokiai ir
gėsi So. Bostono Lietuviu
no Lietuvių Piliečių Dr-jos vaišės.
; tone ruo Sharaton Plaza Pasveiko K. Simanavičius Piliečiu Dr-ios klube ir išsi
viešbučio, kur seniau buvo
B aukšto auditorijoje iškil
Visus Bostono ir apylin-, dailės muziejus, buvo spe
Buvo rimtai sunegalavęs vežė laimėjima 3-2. Taškus
mingas posėdis. Kalbės ak
kė lietuvius maloniai kvie cialias senoviškam vežime Kazys Simanavičius. Lietu mūsų komandai laimėjo
tyvus amerikiečių politinėje
čiame minėjime dalyvauti. vežama Milano Veneros ir vių Enciklopedijos leidyk Kęstutis Makaitis ir Bronius
ir prieškomunistinėje veik
Skrabulis.
loje LB prezidiumo narys I "Ramovės“ Bostono skyr. dar trys 1 kitos statulos. Ta los spaustuvės bendradar
gražiųjų nuogybių procesi bis, bet dabar jau pasveiko' Ši penktadienį i So. Bosto
Vilius Bražėnas iš Waterno LPD klubų atvyksta ly
valdyba
ja, kurioje dalyvavo muzie ir pradėjo dirbti.
town, Conn.. Jo tema: ”Pa-i

Vietines žinios

Į

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakanti"
|P8 D1NIS
OPTOMETRISTA8

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADWAY
South Boston, Mass

TBL. AN 8-2124

Dr.Amdia E. Rodd
(BUDOKIUTt)
OPTOMETRIST*

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROAOWAT
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.

m W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

M AN 8-4048

Ę

gos pirmūnai — Boylstono
šachmatų klubas, spėjęs įveikti Cambridge ir Harvar
do universiteto komandas.

Policininkai nori $10200

Vagy* darbuojasi

Pakėlus 2.600 policininkų
algas iki $10,200, miesto iž
dui tai reikštų $5.2 milionų

Bostono policininkų drau
Sekmadienį The Boston gija derasi dėl algų pakėli
Globė patalpino Bostono mo. Valstijos paskirta tarpi
komandų apžvalga, labai ninkė Anna Veinstock pa
palankiai įvertindamas Lie siūlė pakelti algas iki $10,
tuvių komandų, kovojančių
MET lygos varžybose nuo 200. Dabar policininkas
1949 metų. Suminėti Taut- gauna $8,350 metinės algos.
vaišo, Merkio, Makaičio ir Majoras White yra pasiūlęs
pridėti $500, bet jo pasiūly
kitų vardai.
1
mas yra atmestas.
ir dienos metu

Policijos žinios skelbia,
kad Bostone ypač padidėjo}
vagystės ir net apiplėšimai
dienos metu.. Vagvs nužiūri
namus ir butus, iš kurių visi
gyventojai išvyksta į darbų,
ir kartais atvykę net su
sunkvežimiais visas gėrybes į
išsiveža. Tad patariama ir|
dienos metu neužmiršti at-J
sargumo, ar kur išvykstant;
paprašyti kaimynus, kad pa-'
žiūrėtų, ar į jūsų butų jau
neisikraustė nelaukti svečiai-

naujų išlaidų. Be to, tado ir
ugniagesiai pareikalautų to
kios pat algos. Ir jie dabar
gauna $8,850, o kitais me
tais pagal sutartį gaus jau
$9,750.
J. Vinciūna* išvyko
j Floridą

Juozas Vinciūnas išvyko
į St Petersburgą Floridoje,
kur pasiliks iki pavasario.

Ieško
Ieškau šeimininkės ar žmonos.
Turiu dvi dukteris, mokines. Jei
sutarsime ir viens kitam patik
sime. galės ir ištekėti.
Juan Duron de Jesus i
1148 Beidemon Avė.
Camden. NJ. 08105

Trans-Atlantic Travel Service

South Boston Savings Bank

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
IŠTAIGA

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar j ■ o i atsikviea.
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans.Atlantic Travel Service. Čia visą
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi
belaukiant — be jokiu papildomu
mokesčiu.

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite 268-2500

Tiesiai iš Worcesterio aiua*
čiam įvairius siuntinius į Lieta,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi ii
vietinės gamybos medžiagą, ap
ave, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairią via
tinės gamybos ir importuotą
prekią iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia
sumokėsite pinigus, o giminės'
ten vietoje galės pasirinkti uū-į
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
J gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

už visus indelius
moka

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

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi
nuošimčiai — Pilnas draudimas

Globė Parcel Service, Ine.

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

Dovanų pažymėjimus ir rusišką prekių užsakymus be
~>apildomo mokesčio siąskite savo giminėms tik per

▼iri $173,000,000

Jį

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
Darbo valandos:

Tai veltui

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Kasdien
Ketvirtadieniais
fieštadieaiab

8—8

9—7
8—12

390 W. Broadvray
So. Boston, Mase. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

išpildomo gydytoją re

ir tarime visus gatavas vaistus.

M roft vaistą — tikit į ttetsvRką
L Rooengard, B. S., Beg.

t

V

į<no>
T’pnjn

i

882 a W. Broadvray, tarp R ir F gatvią, SO. BOSTON.

Tilafsaas AN 8-8828

COSMOS PARCELS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

EXPRESS CORP-

169 Milbary SL

kuriam vadovavo velionis
J. Vaičaitis, veikia ir toliau

Nau 9 rai. rytu BU 8 vaL v., Rskyros fventadienius ir ssk

WORCESTER, MASS.

joooooeoooooooaoaeom

ToL SW 8*2868
yra vienintele oficiali ištai
ga VVorcestery, kuri siunčia

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

□
□
□
□

So. Boston, Mas*. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

268 ■ 4662}
,'tjt

J-J4. -

Mums ištyrus |Osq alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!
Mūsą veltui atliktas jūsų iMdymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktą taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Tezaco’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 FUELCo.

H BOSTONO J LIETUVĄ

siuntinius tiesiog ii W ore ss
terio j Lietuvą ir kita* Ruas- ir lotus Rusijos
jo* vsddoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnamjo m*

greitai ir tą *«■»«—gal.

Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

garantuotas

Atidaryta darbo

Čia galima gauti jvairiaušių importuotų ir
vietini
nuo 8 vaL vyto Rd 2 vaL
gamybos medžiagų ir Mių

331 W.

labai žemomis kainomis.

Vedoje B. SrikHoui

vroy

So. Boston
ToL
g?

487 Waskiagton Street
92124.
24 valandą patarnavimas

GE 61204

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Knyga yra geriaasiu
mau

tunu faagaa

