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$268.7 bilionų

Taika lėtais žingsniais
žengia į Vietnamą

Angliakasių unijos vadoPreziden as Nixonas įtei-I
vvbėj buvo susisukę lizdą, kė kongresui federalini biuvisokie savanaudžiai, kurie džetą $268.7 bilionų sumos,
paprastų angliakasių reika-Į Jis suvestas su $12 bil. defiKaip žinome, sovietų žvejų laivo radistas Simas Ku.
Susirėmimų skaičius mažėja. Tarptautinės komisijos
laU nesirūbino. Praeitu meJcito- šiais metais> kurie baišdirka 1970 m. lapkričio 23 d. buvo pabėgęs i JAV-bių
tų rinkimai, kuriuos stropiai j sis birželio 30 d. numatoma, pradėjo dirbti. Laukiama belaisvių paleidimo. Atminuoprižiūrėjo teisingumo istai-jĮ deficito $24 biljonai.
jami Š. Vietnamo uostai. Deramasi dėl būsimų rinkimų.
pakrančių apsaugos laivę, bet bukapročiai Amerikos pa
gos, tuos savanaudžius iššla-.; Prezidentas siūlo kongre
reigūnai jį išdavė rusams. 1971 m. gegužės mėn. S. Kudir-}
Tai bus oii mas d\ iejų į vė Vnijos prez:dentu buvo Į
nedidinri išlaidu neTla
Taika Vietnaman vis dėl
Pradėjus grąžinti belais
i valstybių erdvėlaivių susiti-m neGinĮnu i^ainu. nes la
ka buvo nuteistas 10 metų kalėti sunkiųjų darbų stovykloj. { kimas, susijungimas ir bend-1 k,v:’,"- '..Z,/. ;^.’!ba^ aukšti mokesčiai ir taip to grįžta, nors ir labai lėtais vius, JAV laivynas tuoj pat
,
„r, »
kelionė e’dvėie
į-uiis -J kitais \auais jau, ;au pjauna gyventojus.
ir atsargiais žingsniais, nors pradės atminuoti HaiphonTeisme jis drąsiai pareiškė: Prašau suteikti mano tevy- *a kelione e.uveje.
. parodė, kokiu Relių jis ’ ves J
dar jos takas vis dar nutaš-j go ir kitus Š. Vietnamo uosJis panaikino apie 100 de- kytas kraujo lašais.
tus. Tam sutarties punktui
nei Lietuvai nepriklausomybę!“ Dabar S. Kudirka vra
cL-viao™ ^yh-vt.nJ
Tame sklidime
dalyvau
I
vykdvti iau yra nuvykusi
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šie amerikiečiai: Donaldas;
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kurios
neduodančios
jokiu;
kankinamas Mordovijos lageryje.
Kaip
žinome,
po
taikos
j
amerikiečių
specialistų gruSlaytonas, Thomas Staffor-i
j vadui Boylei buvo paskyrus aisiu o tik ryjančios pini-! sutarties pasirašymo karo pė į Šiaurės Vietnamą. Pa
das ir Vance Brandas.
‘ pensijos $50.000. Ji dabar ’us. todėl demokratai pre-j veiksmai staiga nepasibaigė, krančių minos, kurių ten
• Taryba buvo painformuoumažin a iki $16.000. Žv- ridento biudžetą kritjkuoja.:
krašte vyko dar šimtai prisėta keli tūkstančiai, bū
i ta apie Valdybos nusistaty- Marinas prikeltas miai
buvo
pakeltos
pensijos
| mą, kaip š. m. Vasario 16;
Kongrese dėl jo bus smarkių pietų vietnamiečių ir komu- siančios minogaudžiu iš jūir
kitiems
aukštiems
unijos
nistų susirėmimų, pareika-• 10s išgraibytos ar specialiais
Į minėjimuose surinktos au is mirusiu
ginču.
;
pareigūnams,
kurios
dabar
lavusiu taip pat kelių šimtų elektroniniais Įtaisais sukos turėtų būti paskirstytos
taip
pat
sumažintos.
gyvybės
aukų. Mat, komu- sprogdintos.
Marinas Ronaldas Ridge-j
tarp Vliko, Altos ir JAV L.
Karalius Husseinas
\vav prieš 5 metus buvo pa-j
Bendruomenes.
nistai prieš taikos Įgyvendi-I
Naujasis pirmininkas sa
Amerikos lėktuvai jau atJ skelbtas žuvęs. Jo visas da
Washingtone
nimą stengėsi užimti kuo
Artinantis metinei sukak-|]inyS Vietname buvo komu ( vo algą sumažino nuo $50, į
J
sklidino
iš Hanojaus i Saidaugiau Pietų Vietnamo te000
iki
$35,000.
j
I
JAV
atvyko
Jordanijos
čiai (gegužėslJ d.), kai Ro-Į n?tų išžudytas, lavonai rasti
. ritorijos, o pietų vietnamie- ■ ^.°.na "b komunistų delega.
i
karalius
Husseinas
su
savo
mas Kalanta Kaune paauko-1 ųk po mėnesio, todėl negali110S pageloinio personalo.
Eunis anglianasvs pensi-1 naulaja fmora ir čia pavie- 1 čiai — kuo daugiau jos iš- £Pietų
Vietnamo vyriausvbė
jo savo gyvybę dėl Lietuvos ma buvo jų atpažinti.
! laisvinti. Bet pastaruoju lai
jos gauna $1,800 metams
šės kelias savaites.
;
Įsakė
savo
atstovams su ko
ku susirėmimų skaičius dau
laisvės, valdyba yra nutaru-1 _ ,
.........
si išleisti gerai pagaminta jo! .Dabar paaiškėjo, kad .ji
žymiai sumažėjo, nors kai munistais nesisveikinti. bet
t
i
savo
klaidas
turi
I
Kalbama,
kad
Husseino
pa-1
dar vyksta net tankų ko-, pasitarimai vistiek vyksta
v V, ir
paveikslą, kuris turėtu būti! vienas Riš to
j" dalinio buvo
- uvu pavizitas turi ryšio su naujais kur
vV Uc.
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‘
, be to mandagumo ženklo.
malonias kiekvienos lietu-:tek?s
atsakyti
•JAV7 planais grąžinti Arti-i
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motiną,
kūnai
jisĮ
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j _ •1 • ’
vių
senuos
namuose.
Š. m. sausio 26 d. Nevv
Į bus antrą kartą gimęs.
Daug Amerikos jaunuo 1 muosiuose Rytuose taikai.,Jj Po ilgesnių ginčų dėl pro-i Komunistų delegatai pa
i' i- * Saigone
•..
roišk-p
Yorke Įvyko Vyriausio Lie
pagaliau
re,skf snaii<fn«
spaudos Mfsfnvamt:
atstovams.
lių. norėdami išvengti kari- i Mat, baigusis karui Vietna -j1 cedūros
J.
Audėną
papildė
vice-|
r»
•
*
•
i
tuvos Išlaisvinimo Komite
pirmininkas Jurgis Valaitis, į PopieZlUS paskyrė
to Tarybos posėdis.
painformuodamas apie Bal-.
tų
Santalką, kuriai dabar:
Vicepirmininkas Juozas
Audėnas Tarybą painforma vadovauja lietuviai dr. J. K.į Popiežius Paulius VI kar-Įpakloti
apie 1600 tarptautinių „tai-Į lo ^meros ir mikrofonai, o
f
vo apie paskutinių dviejų Valiūnas, J. Valaitis ir A,i dinolais pakėlė 30 vyskupų. Į tanciU- S\ertuoje keli šunta,.Į
kos sargų“, kurie skirstomi i ne bombos, kaip anksčiau...
| jy pakėlimo iškilmės bus
mėnesių Valdybos veiklą. Razgaitis.
lovas
Kai karas pasibaigė ir pri
i numatytus punktus ir turės. T- .
, •,
•
,. .
kovo 5 d. Romoje.
Jis priminė apie okup. Liedaboti,
kad
karo
•
veiksmai
I
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nd
"1.'valoma
karinė
prievolė
paPirmame Santalkos posėKai Į Saigoną atvyko šiau«ospe,^ki'5ima.tdei®m?os
"vykusiame sausio 22Į Naujųjų kardinolų ‘an"ej
.ės Vietnamo Riaubų ko- visikai baigtųsi ir neatsinau-! m0J,nk 'ėdančiu žmonių
: verta oammeti ir Paryžiuje
laisvės tauta atkakliai kovo- <i-buvo apsvai-styta: a) Eu.|?ra 3 amerikiečiai Vienas g'gį 'g^g“" ,r uz a>e-| m,slJOS delegacųos nariai, jintų.
; prasideiusias Pietu Vietnajanti Tos kovos padariniai -OpOS Saugumo Konferenci-• jų _ ir Bostono arkivysku-’et 1
M\onas paieis-.Jie ^uvo apgyvendinti ameAmerikiečiai atitinkamai mo vyriausybės ir \ iet Konj kė. kad jis jiems amnestijos' rikiečių barakuose. Ameri- pasiruošę laukia belaisvių
vra nuolatiniai kunigų teis i ja. kurios, paruošiamieji dar -1 pas Madeiros.
arba Į^aisvinimo Fron:
nepaskelbs.
Jie
gali
grįžti,
i
kos
kariai
labai
supyko,
kai
mai, žmonių, ypač mokslei- bai vyksta Helsinky. Vlikas
grąžinimo iš šiaurės Vietna-j *°» betarpiškas derybas, kur
!
vių. persekiojimai, ir pan. savo memorandumą jau pa- Piktadarys peršovė bet kiekvienas jų turės atsa-• karininkai kareiviams liepė ir kitu komunistu užimtuJ^ėsbmtisusTtartjidelhūsiĮkyri už savo klaidą, turės 1 pakloti tiems „svečiams“ lo. sričių. Dabar būsią grąžinti
Gvventojai daug rizikuoją, siuntė, estai ir latviai ruošiaHnkimu ’r kita? būsimo
[
paklusti
teismo
sprendimui.
!
va
s"Jiems
reikia
duoti
Į
sen.
J.
Stenni
562 amerikiečių kariai ir 23, sugyv’enimo klausimais,
rašydami pareiškimus, peti si pasiųsti: bl Baltų Infor
;
ĮkailĮ, bet ne patarnauti!“
macijos
Centio
organizavicijas. skundus — ir viskas
civiliai. Jie būsią tuoj per-'
X
Q
Į šaukė kareiviai,
Be to, neužmirština, kad
atsimuša, kaip žirniai i sie mas: c) Studijuoti Sovietui1S Mississipp, Jonnas Sten-i
vežti Į Tailandą ir kitas a-;
nuo
10 d. iki 13 d.
ną. Paskutiniu metu buvo S-gos užsimojimą padaryti! nis> senato narinių reikalų
merikiečių karo bazes, kur; TT vasario
......
, u
Hanoiuie. laikysis dr. H.
su
viltim
ir
rūpesčiu
■
Kvaiys
susprogdino
surinkta daug tos kovos do „respublikų“ sienų pakeiti-J komiteto pirmininkas, prie
nem parengtos ligonines ir' TZ. . •
„
I
laukia visokeriopa medici.  Kissingens. -Jis vvkstas su
kumentų. Jau išleisti du do mus ir kaip jie galėtų palies-j pat savo namų buvo apiplėš-Į Amerikiečiu belaisviu grį-j kavine
sipažinti su Šiaurės Vietna
nos pagalba.
kumentų leidiniai, pavadin ti okupuotas Baltijos vals-jtas ir pavojingai sužeistas.!&1'7Žirno
Vietnamo komu-į,
mo atstatymo problemomis“
Miami
Beach
Concord
ti Lietuvos Katalikų Bažny tvbes.
’
nistu
nelaisvės,
rodos
VISI:
?Jis Reed ligoninėje tebeko
ir pokariniu jo santykių su
čios Kronika. Jie skelbiami
laukia su dideliu nekantru-Į kavinėj'e yyvko didelis sproIv oja su mirtimi.
JAV galimybėmis. Iš Hanokuriame
buvoo sužeis. .
.1i girnas, bui
lanie uuv
v•
. •«
? .•
-•
i • d -i 4.
Eltoje, ir numatoma išleisti
Visus iškeltuosius klausi
mu. o .,au vpąc ju senuos ir ta
,
■’aup.'s.'?'ks 1 ppn8?.ta,.t'.s
atskiru leidiniu anglų kalba. mus Taiybos nferiai išsa Nuteisė senatorių
artimieji. Daigelis jų yral
iv,,ko dėl „VdatA
I „
..
|SU R,n"a P-ekvbos ispletimiai diskutavo.
( vedę. palikę namie mažame.'cjaįa]js’jtaj->0
\Marseilles
j mo ir kitais reikalais.
Pranešėjas pasakė, kad
už
kyšius
čius vaikus a kūdikius, ku
Posėdžiui pirmininkavo
Vlikas turi tikrų žinių apie
Visokių streikų esame re.' Taip pat vis daugiau kal__________ , ____
Buvęs JAV senatorius iš rie dabar jau paaugo ir pir-j, Dabar policija suėmė kaž gėję, bet kad sustreikuotų bama apie galimą taiką LaRima Čerkeliūnienė,
sočiaiSimo Kudirkos gyvenimą ____
kavinę prostitutės, tokio „dyvo“dar' ose ir Kambodijoje.
sunkiųjų darbų vergų sto demokratų atstovė, sekreto-. Marylando valstijos Danie-! mą kartą pan atvssavo tėvą. j kokį kvailį, kuris tą kav
susprogriavo Juozas Pažemėnas lis Brevvsteris už kyšių ėmi-| Bet artimieji kartu ir rūpi-! visai be priežasties suspr
vykloje.
nėra buvę. O štai Prancūzi-į
Vienybės Sąjūdžio atstovas ma nuteistas nuo 2 iki 6 me.' naši. ar tas iu grižtantis iš į dino.
j ioie Marseillos mieste, prie’ Įdomu tai. kad Hanojaus
Simo Kudirkos
dienos
tų kalėti ir dar sumokėti nelaisvės šeimos’ narvs ne-i
i Viduržemio jūros, jos ėmė j komunistų spauda ir radidarbo norma esanti kibiru
i
$30.000
baudos.
bus
tiek
pa-įkeitęs,
kad
sui
ir paskelbė streiką.
jas labai susiprintai skelbia,
išnešioti dvi tonas cemento. Komunistai 1 USina
juo
sunku
busugyventi.
Į kad jie šį karą yra laimėję.
Tai nebe pirmas atsitikiŠiaurės Airijoje susirėmi
karučiu vežioti žvyrą ir smė
Jos
protestuoja
dėl
jų
perkad per š. Vietnamo bom: mas, kad rinktiniai atstovai
mai tarp protestantų ir kata
ir Sibirą
Yra
ir
tokių
žmonų,
ku

lįį nuslysta Į kriminalinius nulikų taip padažnėjo ir aukų, sekiojimo ir išleistame atsi. . ,' bardavimą buvę numušta
rios
savo
grįžtančių
vyrų
skaičius
tiek
padidėjo,
kad.
šaukime
aiškina,
kad
įeikią
tiek daug amerikiečių R*?2
Užėmę Karaliaučiaus sri-į sikaltimus.
nelaukia,
res
per
tą
laiką
Visą dieną jis esąs maiti ti, komunistai visų miestų iri ___
bijoma atviro civilinio karo.i gelbėti šeimai nuo venerinių didžiųjų lėktuvų, jog tas
_
jau pasirinko kitą šeimos Manoma, kad britų kariuo-i ligų, kurias platinančios yi-. faktas privertęs prez. Nixonamas ta pačia sriuba, ku j vietovių pavadinimus pakei-j "
rion Įdedama 10 gramų a.
j menė turės užimti visą tą; sokios
mėgėjos , neturin-jną pasirasvti taikos sutarti.
JAV prekyba su Kin,ia| «< >
liejinių riebalų. Per mėnesį fė rusiškais. Pastaruoju metu j
Į kraštą ir suvaržyti visas ei-' čios profesinio pasiruošimo i Gi amerikiečiai skelbia vijie tą rusinimo darbą ėmė nu" $ 5 nn,,,°nų aP>vartos; Meksikoje drebcįO
gaunąs 750 gramų cukraus.
! vilines laisves.
! atsakomybės jausmo. Jos; sai priešingai.
daryti ir Sibire, pakeisdami,
metai» šiemet jau ka-1
♦ * *
į įn ašo leisti verstis savo "pro- (
Kol Kudirka neiškalėsiąs Į kinietiškus vardus rusiškais, ji kilo iki $400 milionų ir dar Žeme
jau
sepfesi'ja“, reguliariai jas tikri-{ Daug darinių rodo. kad
Bostone atrastas
vis
auga.
a
Į
žemės
d/ebejimas
,
tintos jaunos "mergaitės la- nant medicinos personalui. ’ Indokinijos taika priklauso
penkerių metų, tol jam ne- pav t kasvklu ir elektros e
būsią leista priimti riebalų
;
kai
supurtė
Meksiką
j
vakavonas, kurios buvo per paDėl to streiko skundžias:' ne tiek nuo vietinių kanaunergijos centras Suchan daiuiškinta narkotikų šmu-i
iš šalies.
bai jau vadinama;. Daili-; ge|ujjjęy grupė, kurią suda-yus nuo sostinės. Pacifico lyginamai trumpą laika vi-1 taksių šoferiai, restoranų. I jančių pusių, kiek nuo di------ .—------------------ yra iaiko. viešbučių, gražio salionų sa- j dziujų politinių galybių
ro 52 turkai. Vienas jų yra pakrantėse ir ( olima mieste sos pasmaugtos.
Valdyba tuo reikalu nu-,• zansku, švino kasyklų cent- net
Turkijos parlamento na- sugriauta namų. Yra ir žmo. mas suimtas ir Įtariamas žu- vininkai. nes sumazėųo biz-; J
. So\.
u Kmi.io>
Tetvuchi pavadinta;
mato kreiptis į JAV prezi- ras
I
—
savanaudišku
interesu.
niu auku.
' dikas.
nis.
Dalncgoi-sku ir pan.
rys
Renta.
i

Erdvės tyrinėjimų Įstaiga
paskelbė, kad jau išrinkti
astronautai. kurie 1975 m.
erdvėje susitiks su sovietų
kosmonautais ir su jais kartu atliks kelis skridimus ap
link žeme.
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Pav., partizaninio karo
liavimo punktai (stiklinės
būdelės). Prie kiekvieno to prieš vokiečius didvyris
kio punkto tikrinama maši Vračaričius, išnaudodamas
nos registracijos numeris ir savo padėtį, uždirbo išduo1918 m. vasario 16 d. Vil priklausomybės kovų daly-; asmenų skaičius automobi , damas leidimus ekspęrtui aniuje 20 drąsių vyrų nutarė vių — savanorių-kūrėjų. To-? lyje. Apie tai telefonu pia? J pie 2 su puse miliono doleiš krašto.
Nebus jokios naudos, jei paskelbti Lietuvą atstatant dėl turėtume šiuos dar liku-! nešama sekančiam punktui ji riu«. ir išnvko
*
tik apgailestausime, kad iki
Be to: yra automobiliais va
Artėja Vasario šešioliktoji. Tai mūsų tautos didžioji šiol neturėjome laiko argai savo nepriklausomybę. Tai sius kovotojus dar labiau; žinėjančios milicijos seki
Sumanūs Įmonių direkto
j
branginti,
juos
ko
dažniau
buvo
žodis.
Bet
reikėjo
dar
šventė, sujungianti mus i vieną šeimą ir verčianti pasi ir noro visu rimtumu jungti
mas. Užsieniečiui niekur ne riai, kurie ką nors impor
gilinti i šios šventės prasmę, atnaujinti pasiryžimą dar niu pavergtųjų tautų frontu didelių pastangų, kad tas j prisiminti.
tuoja iš užsienio, sugalvoja
valia sustoti, kad nežvilgte šitokį dalyką: jie užsienyje,
niai ir nepailstamai dirbti, kad Lietuvos nepriklausomybė prieš šią komunistinę impe žodis būtų Įgyvendintas. •
Labai gera proga tai pa lėtų iš arčiau Į kaimo gyve
būtų greičiau atstatyta.
riją susidomėti, kad nepase Tam reikėjo ir ginklų, ir daryti yra ir Vasario 16-sios nimą, ar laisviau pasikalbė daugiausia Lichtesteine ir
kėme bent ukrainiečių pa žmonių kraujo, kurio nesi minėjimuose. Kodėl tuos vy tų su Rusijos piliečių. Jeigu Vak. Vokietijoje, Įkuria sa
Sekant gražią tradiciją. Vasario 16-sios minėjimų vyzdžiu. kurte ta bendra gailėjo Lietuvos ministrų rus nepakviesti Į tuos minė viename punkte užregist vo firmas ir per jas daro už
rengėjai vykdo lėšų telkimą Lietuvos laisvinimo darbams veikla užsienyje ir pačioje pirmininko Mykolo Sleževi jimus specialiais kvietimais, ruota mašina laiku nepasi pirkimus. Žinoma, tos pre
kės yra dvigubai branges
remti. Visuomenė tam pritaria, ir todėl didžioji laisvinimo Sovietų Sąjungoje jau seniai čiaus 1918 m. gruodžio 27 d. kodėl jiems nepaskirti salė rodo kitame punkte, tuoj nės, negu ja? gautum pirk
darbams skirtų lėšų dalis yra surenkama šiame laikotar susirūpino. Tą susirūpinimą atsišaukimu paraginti sava- je garbingiausios vietos? „nusikaltėlio“ ieškoma. Su damas iš ko kito.
pyje. Tų lėšų dalis pasiekdavo ir Tautos Fondą, kuris su dar ypač padidino pagriež- noriai-kūrėjai. Jie stojo bū Kodėl minėjimų vadovai ne stojimas, kad ir nekalčiau
daro Vliko darbų finansini pagrindą. Tačiau Vliko dal tėjęs Kremliaus teroras ir riais i organizuojamą Lietu galėtu iš tribūnos tarti jiem siu atveju, laikomas nusikal
Tuo būdu gautus pelnus
nutautinimo
politika
—
ru

vos
kariuomenę
krašto
gin

šilto
žodžio,
viešai
supažintimu,
o
pasiteisinimui
leng

bai negali remtis atsitiktine pinigine parama iš gausiau
direktoriai perveda i savo
sifikacija, sudaranti paverg ti nub iš visų pusių puolan
vinančių
aplinkybių
nėra.
slaptas
sąskaitas Šveicarijos
sios ir turtingiausios išeivijos dalies, gyvenančios Jungti toms tautoms aiškų pavojų.
ti su jais šventės dalyvius?
čių priešų. Stojo ii- apgynė '
bankuose. Žinovai sako. kad
nėse Amerikos Valstybėse.
Kodėl ta proga nepriminti
Vieno turisto nuotykis. įypač paskutiniuoju metu tos
bet aukų buvo daug.
bent svarbesnių jų žygių?
Nemalonu ir minėti, kad
Vliko Valdyba mano, kad laisvinimui lėšų telkimo I mes beveik neturime jokios Šiandien net Paleckių ir Juk daugelis, ypač jaunes Važiavęs apie 150 km. ir sąskaitos padidėjo šimtais
gamtos reikalavimai priver
klausimas JAV-se. susitarus su ALTa ir JAV LB. turėtų Į literatūros, ypač anglų, vo- jam panašių mėginimai Įro nieji, gali ir nežinoti, kad ir tė sustoti prie miškelio, ka milionų dolerių.
būti peržiūrėtas iš pagrindų: iš kitos pusės, turėtų būti ’ kiečių ir kitomis kalbomis, dyti, kad nepriklausoma čia. savo tarpe, dar turime dangi viešų patogumų nie
surastas šių organizacijų su Vliku bei jo darbais tikslin- išsamiau gvildenančios ir Lietuva atsikūrė svetimųjų anų istorinių laikų savano kur nebuvo. Tuoj prisistatė Turėdami tokias pajamas,
tos privilegijuotos klasės.at
gesnis ryšys, tačiau, kol tai bus pasiekta, praeis kiek laiko. nušviečiančios tautų paver pastangomis, yra bergždi. rių-kūrėjų, kurie yra gyvi du rūsčios išraiškos milici stovai nesivaržo ir daryda
gimą ir aplamai tautini klau Nepriklausoma Lietuva at mūsų garbingų istorijos die ninkai ir surašė protokolą už mi išlaidas. Pav.. vienas jų
Todėl Vlikas, kaip vadovaujantis laisvinimo veiks simą sovietų imperijoje. O gimė tik savo drąsiu sūnų nu liudininkai.
sustojimą. Į pasiteisinimą. už medžioklę Afrikos gilu
nys, turi pareigą kviesti organizacijas ir visuomenę šiais ■ to būtinai reikėtų, ypač to- pasiryžimu. Jie nebijojo ir
Šiemet Altos Bostono sky-! kad i didesni miestą dar 100 moje sumokėjo $10,000. Ki
metais laikytis šios tvarkos ir Įsipareigojimų:
' kios informacijos anglų kal- savo gyvybę paaukoti dėl
.rius, socialdemokratų atsto-i km., o ilgiau nebegalėjęs ke tas pasirinko gerą kompa
, ba.
Lietuvos laisvės ir laimėjo. vui pasiūlius, nutarė taip iri liauti. gavo atsakymą, kad niją ir su ja išvyko i Toli
1. Visos minėjimų metu ar proga renkamos lėšos
muosius Rytus, viską pats
Štai New Yorke jau bai Iškilmingomis progomis padaryti, kaip čia rašoma. į tai jo asmeninė problema, o vienas apmokėdamas,
skiriamos Lietuvos laisvinimo darbui, ir tik šiam tikslui
giama vieno profesoriaus mes prisimename tas aukas, Tai bus minint Lietuvos ne- ( sustot? nevalia. Ir turistas re- i
gali būti naudojamos.
paruošta (labai pavėluotai) sustoję minutę ju pagarbai priklausomybės atstatymoį portuojamas i atitinkamą Į- i Agrokombinatas savo distaiga.
paskelbimo 55-ją sukakti.
didžiulė
per
600
puslapių
ir
susikaupiame.
Bet,
be
žuvu

!i rektoriui nupirko automo
2. Laikantis principo negriauti, kas praėjusių kartų
arti 13,000 dolerių kaštuo siųjų, dar ir šiandien turime
Visus didžiuosius tiltus bili už $30.000. Net tokiame
Bostone šiuo metu dar vsukurta, ir pripažįstant, kad ALTa ir dabar efektingai ir sianti knyga:
„Sutartys gyvų, kurie anuo metu lais
saugoja
uniformuoti, gink užkampy kam Kosovo vals
ra gyvi šie mūsų savanoriaienergingai veikia, aukų telkimo pirmenybė ir atsakomybė 1940-45 metų“. Bet kažin ar
vu noru ėjo Į frontą savo kūrėjai:
luoti senos gamybos šautu tybiniu Įmonių direktoriai
JAV-se priklauso ALTai.
vertėjo mums leisti per 600 krašto laisvės ginti. Tada jie
vais nuodžiaują kareiviai. tesivažinėja tik Mercedes
puslapių knygą apie Lietu buvo žvalūs jaunuoliai, o į Antanas Bartašiūnas, Petautomobiliais.
3. Vietose, kur nėra veikiančių ALTos skyrių. Vasa vos — Sovietų Sąjungos —
Matosi
žmonių,
mosikuo

; raš Būtėnas, Stasys Griežėrio 16-sios minėjimus rengia ir lėšų telkimą vykdo JAV Vokietijos sutartis, kai tuo šiandien jau yra žilagalviai
pravažiuojantiems
Sumanūs vadovai sugal
vyrai. Ir juos mes kaip tik ! Jurgelevičius, Arturas Jana- jančių
LB padaliniai, ar kuri kita veiksminga lietuvių organiza klausimu jau yra parašyta
sunkvežimiams
ar
policijos
voja
visokių būdų praturtė
pamirštame. O juk tai mū ! vičius. Silvestras Kontautas.
ištisa
biblioteka
Įvairiomis
cija.
sų krašto nepriklausomybės Juozas Liutkonis, Kazys mašinoms, prašančių pavė ti. Štai „Daržovės ir gėlės“
kalbomis?
gynėjai, mūsų laisvės troš Merkis, Ciprijonas Mali žinti. Dauguma mašinų su valstybinė Įmonė Motinos
dienos proga užsakė Italijoj
4. ALTa ir JAV LB Ki rišto Valdyba bei kitų organi
šauskas, Stasys Santvaras, stoja ir paima keleivi.
kimo
simboliai.
Jau
nebetu

Ar
nebūtų
naudingiau,
300,000 gvazdikų. Įmonės
zacijų minėjimų rengėjai ir rinkliavų vykdytojai skirta
rime gvvo nė vieno Neori- Antanas Stapulionis, Jonas
jei
tuos
13,000
dol.,
skirtų
Kaimo
vaikai
mojuoja
ir
vadovai surašė aktą. kad
Ūselis ir Juozas Valickas.
ne mažiau 40' < surinktų sumų Tautos Fondui. Likę pini
vienai knygai išleisti, būtu- klausomvbės akto signataro,
šypsosi pravažiuojančiom 250.000 gvazdiku nebuvo
gai persiunčiami ALTos centrui arba JAV LB Valdybai I me padalinę pusiau dviem ne kažin kiek beliko ir neŽemaitis
užsieniečių mašinom. Tačiau parduota ir sudžiūvo. Uuopagal iš anksto padarytus ir paskelbtus Įsipareigojimus. . knygoms po 300 puslapių?
priartėjus prie Maskvos, tik stoli padengė valstvbė, o
Vietose tos lėšos gali būti naudojamos tik laisvinimo dar i Viena jų galėjo būti apie surūstus žvilgsnis turistą tely pelną už juodoj rinkoj aukš
bams remti.
' tartis, o kita, — apie tautų
di.
ta kaina parduotus gvazdi
kalėjimą — Sovietų Sąjun
kus susikišo i savo kišenes
i
Vlikas tiki minėjimus rengiančių organizacijų gera gos imperiją ir tautų geno
10-tasis kelias parodo tik Įmonės Vadovai.
valia ir laukia jų nuoširdaus bendradaibiavimo šiame cidą.
mažą dalelę primityvaus,
žemo standarto visos Sovie. 1 Paaiškėjo, kad daug di
reikale. Iš savo pusės Vlikas rengėjams,, pažada visą ga
Nors Amerikos ir aplamai
■ tu Rusijos kaimo gyvenimo, rektorių išsirašo sau kelion
Į KOMUNIZMĄ ŽENGIANTIS KRAŠTAS
limą paramą.
pasaulinės politikos šiandie
tai yra pakankamas Įrody pinigius net už didesnį die
Sovietu S-gos komunistai J Turisto tikslas pamatyti mas, kaip prieštaraujantys nų skaičių, negu jų yra me
Vlikas prašo ir ragina visus lietuvius šiuo kritišku ninė žymė yra klup^čiavituose.
Lietuvai metu gausiai dalyvauti Vasario 16-sios minėji mas prieš Kremliaus despo plačia gerkle šaukia, kad jų1 kraštą toki. koki jis tikisi yra faktai tarp Sovietų Ru
tiją, bet vis dėlto yra dar ir kraštas jau žengia i komu pamatyti dabartiniu laiku. sijos skelbiamo didžiausios I
muose ir dosniau nei praeityje aukoti Lietuvos laisvinimo
daug nuoširdžių ir dorų a- nizmą. kada „kiekvienam Bet pakelių vaizdai, kaip ir galybės statuso ir skurdaus ’ Apie kvšius nėra ko nė
veiklai paremti.
merikieeių, anglų, prancūzų, būsią visko pagal jo nuopel netašytų rąstų kaimo namai, . kaimo žmonių gyvenimo.“ •; i kalbėti. Už juos galima vis(ELTA)
i ką gauti: mokyklų diplo-.
italų ir kitų. kurie mūsų lais nus ir pareikalavimus“. Čiai moterys, skalbiančios upe ri
» ♦ *
į mus. leidimus važinėtis au
vės kovą supranta ir ją ver perspausdinam iš Mūsų Pa liuose baltinius. Nakti visišNAUJOJI KLASĖ
P.S. Šias mintis bei siūlymus Vliko valdyba sausio 15 tina.. Bet juos pasieksime ir
tomobiliais, namams staty
stogės 1972 m. spalio 16 d.' ta tamsa. Niekur, išskyrus
JUGOSLAVIJOJE
ti ir kt.
d. laišku pasiuntė Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos patrauksime ?au pagalbon straipsneli, kuri parašė Ro-' didžiuosius miestus, nėra į
pirm. dr. K. Bobeliui ir JAV LB valdybos pirm. V. Voler- ne sausais memorandumais, ger Leddington Daily Ame-’ pakeliais apšvietimo. Visa
Plačiai yra žinomas jugo
Nemanykite, kad tokia
ne ištaiginguose viešbučiuo rican laikrašty. Tas austra-i tai staiga perkelia keleivi i
tui.
slavo Milovano Džilo var „naujoji klasė“ tėra tik Ju
se priimtomis rezoliucijomis lietis savo akimis matė tą! 19-jį šimtmeti, Į caro laikų das. Džilas yra atkaklus ko
Mes raginame savo skaitytojus ir kitus dosniai auko (reikia ir tokiu), bet atitin jau „i komunizmą žengian Rusiją. Skirtumas tas, kad votojas prieš dabartinę Ju goslavijoje. Ji viešpatauja ir
ti. o minėjimų rengėjus elgtis taip, kaip Vliko valdyba kama mūsų reikalą išsamiai ti kraštą“ ir šitaip ji aprašo: tada būdavo pakelėse užva goslavijos santvarką. Jo vei Sovietų Sąjungoje.
ir rimtai atskleidžiančią
žiuojami namai, kur kelei kalas „Naujoji klasė“ yra KOMUNISTAM GERAS
siūlo.
spauda — knygomis, laik
„Sovietų Rusijos 10-tasis viai galėjo pailsėti, atsigai išverstas ir i lietuvių kalbą.
raščių ir žurnalų straips kelias, t. y. pagrindinis plen.Į vinti. Tiktai virš kaimų ar
IR FAŠISTAS
Jame jis sugriovė komunis
niais.
tas tarp didžiausių Sov. Ru-j miestelių namų televizijų tų skleidžiamą pasaką, kad
Komunistų valdoma Rytų
sijos miestų Maskvos ir Le-Į antenų stiebai paliudija, kad
Dera suvokti, jog atėjome
ningrado. yra 400 mylių ruo ir čia esama 20-jo šimtme jie esą sukurę beklasinę vi Vokietija pripažino Ispani
Į visai naujos ir labai painios
suomenę. Džilas pavyzdžiais jos valdžią ir užmezgė su ja
čio.
žas.
politikos taipsnj, kur nevie
irodė, kad to nėra. kad, pa diplomatinius santykius. O
Užsienio turistui keliauti
nas politikas gal ir nusigriš
Apie 80 c'r viso motorizuo vyzdžiui. Jugoslavijoje yra Ispaniją juk valdo generolas
nuo mūsų, scvietams prisi šituo keliu — tai skaudžių to judėjimo sudaro sunkve „naujoji klasė“, kurios ran Franco, kuri seniau tie pa
Karai pagimdo ir sugriau varankumo troškimo paža taikymo slinkties paveiktas. „malonumu’* patirtis.
I žimiai, nes mažai tėra tokių kose valdžia ir i kurios ki ryš Rytų Vokietijos komu
na visokios rūšies imperijas dintas sąjūdis kaskart vis Tad reikės ieškoti kitų drau
Pirmiausia susiduriama• laimingų rusu,, kad turėti] šenes plaukia ivsokios gėry nistai vadino baisiausiu fa
garsiau
girdimas
tautų
kalė

gų,
sąžiningų
ir
žmogaus
— tautų kalėjimus. Pirmasis
šistu.
su Įvairiais kelionę automo-' privačią mašiną. Visu keliu bės.
pasaulinis karas sugriovė jime — Rusijoje. Vargu ar teisę bei laisvę nepardavu biliu trukdymais, būtent: di-į lydi dulkių ir dūmų mišinio
Paskutiniuoju metu net ir
Dabar vaidinis „Neues
kaizerinę imperiją ir supur-Į yra dvi nuomonės, kad pas sių. Tokių dar yra milionai. džiausios kelio duobės, pa tirštas rūkas.
pats diktatorius Titas pradė Deutschland“ laikraštis ra
tė prancūzų, britu milžinus:: kutinę tautų vergijos impe Jiems mes turime pateikti laidi Įvairūs gyvuliai, girti
antrasis — sugriovė britų, Į riją šis vis didėjantis sąjū knygas ne tik apie sulaužy žmonės, "babuškos“. nešan
Visi keleiviai, užsienie jo kovoti su tos naujosios šo, kad užsienio politikos
dis
ir
sugriaus.
tas
sutartis,
bet
ir
apie
trė

prancūzų imperijas, c i jų!
čios kibirais su naščiais ant čiai ir rusai, turi pakelti virš klasės atstovais. Jis pats jau negalima remti vien jaus
mimus. kalinimus, mūsų ko pečių vandeni.
vietą neregėtos vergijos rep
minėtus kelionės sunkumus sako, kad krašte yral70 bi- mais. Rytų Vokietija yra pa
Žinoma, reikia turėti ir vą seniau prieš caius ir jų
lėmis susikūrė Kremliaus
ir nepatogumus. Kelių nau lionierių. jeigu jų turtus siruošusi užmegzti diploma
imperija. Kieta, rūsti, visam vilčių, ir dėti daug pastan dvarus ir prieš dabartini so
Pakeliais nėra kur ir ką dotojai laikas nuo laiko pri skaičiuosime pigiais dina tinius santykius su Įvairiau
pasauliui grūmojanti jėga. gų palaikant galimai geres vietų kėsinimąsi Į mūsų tau užkąsti ar atsigerti kavos, mena vyriausybei, kad būtų rais, o skaičiuojant dole sių santvarkų valstybėmis—
riais, jie bus milionieria i. Į kapitalistinėmis, monarchisneregėtas tautų kalėjimas. nius ryšius su \Vashingtonu, tos gyvybę, apie sąlygas, ku pailsėti, atsigaivinti. Taip pakelėse pastatyti restora- į
tinėmis. diktatūrinėmis.
Vargu išorinės jėgos. pav.. bet taip pat neužmiršti, kad rios vertė bėgti Į laisvę Ku pat rtėra tualetų. Benzino nai,7 moteliai. Skelbiami at-'J Įdomu tai. kad tų milio-j
jam
rūpi
ir
kviečių,
ir
apla

dirką. Simokaičius, Brazins-Į stočių nedaug, rodyklės nu sakymai, kad planai jau ant
doleri gaudančios JAV-bės I
į blukusios, apšepusios, nepa braižomųjų lentų, bet. deja, nieriais neteisėtai išaugusių LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
ar apdaužytos Europos liku-! mai biznis. JAV politika kus ir kitus.
pirmose gretose yra senieji
Mūsų veiksniai kaip tik ta stebimos. Benzinas blogos ten jie ir pasilieka.'
čiai išdrįs betkokiomis prie-- ne visada kvaršina ir kvar
Turime Lietuvos žemėla
komunistų partizanai, seni
monėmis susiremti su Rusi-; šins savo gaivą tautų išva kryptimi turėtų pajudėti, o rūšies, rusų mašinos tam pri
partijos naria i, liaudies he
jos komunizmo antklode a
davimo uždaviniais. Todėl žmonių ir lėšų visada galime taikytos. Benzino stotis ap-J Bet užsienio turistams yra rojai ir kone visi valstybinių pių — už 50 centų, už $2.50
(sulankstomas)
tarnauja kareiviškų manierų I ir specialios taisyklės. Kas įmonių direktoriai.
sisiautusia imperija.
, mums būtina tartis ir nutar surasti.
moterys.
į 25-30 mylių yra kelio patru
R. D.
Bet tautinės garbės ir sa-j ti, kokiomis priemonėmis ir

Vasario 16-sios minėjimų
reikalu

būdais glaudžiau Įsijungti i
' vieningą frontą su tautomis
! kurios Rusijos viduje ir už
jos ribų laisvėj kovoja prieš
!
tą paskutinę imperiją.
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CHICAGO, ĮLĮ

ST. CATHARINES, ONT.

Padėka Balfo geradariams

Minėsim Nepriklausomybės

paskelbimo dieną

KAS NIEKO NEVEIKIA.
TO NIEKAS NEPEIKIA.

. cijoms, paruošė med^įg^*
į Encyclopedia Lithuamer tf-'*
Atsisveikino su Balčiūnais pie Hartfordo lietuvius, įvaiĮvesdino į pareigas
,
a 5 riomis progomis skaitė paLietuvių Piliečių draugiSausio 14 .1. Lietuvių Pi- skaitąs ir t.t.

WORCESTER, MASS.

HARTFORD. CONN.

Gen. konsulo A. Simučio kalba, minint to sukilimo
50 metų sukaktį

ajau?
! ties minėjimą i engia ^esta_ pirmininku yra buvęs 27 me- LB apygardos valdyba, ku kas. dr. Stankaitis. Z. Dapdieni,‘Slovakų
yasano salėje
1 < d. (PagelT
'a^ tus. Dabartinę
valdybą su- riai
Chicago Savings and Loanii vak
M“u‘*!u,,ę
"a. vadovauja
.uuu.auj. Algimantas kienė lr kiti pi Įminė BalčiūSukilimas
„re® identei Philomenai!
„„..a.,
dal° J:1U cla «““?
nauJa’ DragunevlClUS.
! nu mdėl.US I hetuv.skosios
: Ass. prezidentei Philomenai ir Welland gatvių sankryžo-'
Senosios kartotf ne_
A. Balčiūnas Lietuvoje veiklos lobvną ir apgailestaPaskubom buvo sustatytas sukilimo planas ir suda- Pakel už vajaus globą, už »bėra nė vieno.
baigė ekonomijos fakulteta. vo, kad pe išvyksta ir linkęryta kariškoji sukilėlių vadovybė. Sukilėlių armijos vadas Paaukotą stambią pinigų sur__________ _____ __________ ____
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, . .
.
. ,svečias! p#ky]y
j labai
*>
™toie sėkmės.
Budrys padėjėju pasirinko Praną Klimaitį, o štabo virsin5ma^ama^
Dovanu i'eikta knyga
“ ^b^viu "va"' retoriii” Vytautą?' n'Š"aS H;ilol‘' * ’’ ,Do,lohue’ a.loj, 5 kartus žaidė Lietu- Lietuvos Universitetas“.
ninku — Juozą Oksą, gi grupių specifiniams uždaviniams.
vadais - Aukštuolį' Kalvaitį Z Jakštą ir Kalmantą. Vv- Sien^šS^hi^i
R ™ey’ bl", vos futbolo rinktinėje, buvo
A. L.
riausias Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas sausio Savin ' and ^an Ass va. s0“tė A%^ ' Pak*,nišk^ė' vyk^Vladas l>elgijos
•g" °« parl,ar- i Futbolo
Futbolo lvgos
lvgos ir
ir teisėjų
teisėjų kokūnai akom-i k*uri?g tenueina
stel<9Čjas ir joms pir9 d. išleido atsišaukimu į gyventojus, kuriame pareiškia-, dovybė Balfo piniginį vajų iš Hamiltono,
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S ^atsakineS!
CAMBRIDGE, MASS.
ponuos
R.
Klovas,
ir
Stasės
bankin
nkj
narei^
1
mminkaves,
penkiose
tarpma, kad senoji direktorija atstatoma ir kad į savo rankas '( globoja jau ketvirtą karta.
kartą
i oanAininM) pai eigas. Kną tautinėse runetvnese teiseja.
perėmęs valdžią komitetas direktorijos pirmininku pasky- j v •
Vasario 16 minėjimas
• •
• t -■
j Zubrickaitės »r Nijolės Gver- diena jis turėjo grižti
j
ves,
o
Lietuviu
olimpiadoje
rė Erdmoną Simonaitį.
Visiems pinigų rinkėjams, zdvtės vadovaujami ”Nemu-;
‘J
J ' }
..
> 1928 m. Kaune buvęs vyr.
Nekalto Prasidėjimo Lie
Į kurie nesigailėjo laiko ir, no“ šokėjai.
Kitos naujienos
teisėjas.
tuvių
parapija Cambridge.
-Sukilimas buvo pradėtas naktį į sausio 10-ją dieną ir ' nežiūrėdami metų naštos, o
Vyr. skautininkas Petras; Atvykęs i Ameriką, kuri Mass.. Lietuvos nepriklausoGros geras orkestras ir Molis išvyko i Pietų Amerilaimėtas sausio 15 d. Nesileidžiant į sukilimo smulkme- dirbantieji nebodami po dienas, tenka pastebėti, kad buvo pergyventa labai kritingų nos darbo nuovargio, ėjo au.! veiks valgių ir gėrimų bufe- ka_ Argentina ir Brazilija. laika dirbo Royal mašinėlių mybės atstatymo 'paskelbifabrike ir pradėjo studijuo- mo sukaktį šiemet minės va.
momentų. Vyriausias aliantų komisaras Petisne atmetė kų rinkti. Kai kuriems rinkė-j tas, bus vertingų laimikių. ‘
- - ti Hiller kolegijoje, kurią sario 11 d., sekmadienį.
sukilėlių
Mirė buvęs veiklus lietu, ... reikalavimą
i u- pasiduoti,
r +
• o Prancūzijos
-ii
i vyriausyb
, -- ,
jams tekdavo vykti aukų. Sekmadieni, vasario 18 d.,
■■ iį bai<
baigė su pasizvmenmu Bai~ vai. pop ;eĮ busiš soeciano Lietuvą ir r<
uz sukilimą apkaltino
reikalavo, kad ji tuojau rinkti nuo savo gvvenvietės'm
+ ‘
-i-i •
vlų kolonijos narvs Vincas1
. 1 ,
,
i.. 1*
1
u -1 • • 1
•«
i* v
1
™ vi ,, • , -! 10 val- ryt° — iškilmingos » ?
...,J
' gęs. joje dėstė puspenktų
bažnyčioje, o
, ,. obos pamaldos
,1
atšauktų
sukilėlius. Pasėkoje įvyko
jvyko s usL-auoymas— žuvo i toliau kaip 20 blokų ir kai p-maidOs lietuviu ko pi vči o-’ Asmenskas* palikęs liūdni** ;■ metų.
J vėliau
•
11
.inėjimas salėoerejo 1 techm- 2:30 vai.
20 sukilėlių, kurių tarpe karininkas Burokevičius. Taipgi i kada, nesuradus aukotojo |je (75 roijs Avė) kurias • cius žmona ir sunus.
I kos mokyklą Middletovvn. je.
žuvzo du prancūzų kareiviai ir vienas vietinis policininkas. į namuose, reikėdavo vykti j jaįkvs jr pamokslą pasakys;
Kaz ■ ^ia dd'bo. kol gavo pensiją. . Ir per pamaldas, ir minėrlfjv rin o v f vi o V<n»hio
!
i
dar du ar tris kartus.
i tėv. Juvenalis įdauba O.F..M j. Jonas
“Y“?8 J? \m°"a
Visuomeninėj veikloje A. jimo programoje dalyvaus
j lauskai nupirko J. Dirses 11a
Įžeisti aliantai atsiuntė kelis karo laivus, o Lenkija
Balčiūnas
reiškėsi nuo pir- plačiai žinomas-solistas BePrie Laisvės paminklo busi mUs >u
įstaiga.
grasino karu. Reikėjo ilgų ir sunkių derybų Klaipėdos Nuošrdžiausia padėka primųju dienu. Pirmininkavo nediktas Povilavičius, kukrašto i Lietuvos teritorinę sudėti įjungimo įteisinimui. ‘ ^)auso ^era^r.^am? “ .^os“ bpadėtas vainikas žuvusiems ’
Gražuolė Ieva Tamkutė tremtiniu komitetui. Hart- riam akompanuos Berklee
Įjungimas vis tik buvo apsąlygotas krašto konvencija ii j mems aukotojams, kurie su 1
fordo LB apylinkei ir apv- muzikos kolegijos profesoir
Albinas
Tamošiūnas
su

»
šypsena
priimdavo
pinigų
Organizacijos,
kurios
turi
statutu
gardai. paskutiniuoju metu rius komp. Jeronimas Kaj rinkėjus ir, įteikę auką, su vėliavas, prašomos salėje ir mainė žiedus ir apsigyveno
buvo JAV 1.B Tarybos na- činskas. Minėjimui vadoKlaipėdos .prijungimu Lietuva laimėjo išėjimą į pa- i ‘ ^bsena duos 1S y " av0- ie bažnyčioje dalyvauti su vė- ne‘oli VVorcesterio. Linkiu rvs.
Į vaus Elena Vasvliūnienė.
jiems laimės.
saulį jūros keliais, o Klaipėda laimėjo ekonominį užnuga- j sav? dosnumu suaukojo nę- navomis,
Tėvynės Garsų radijo pro.
Po programos bus vaišės.
rį, be kurio ji sunkiai vegetavo To viso pasėkoje ekono- į
į va^ga ‘ Visi Niagaros pusiausalio
Iš spaudos sužinojau, kad : ;":l.mo."e j'.al’'
P"h- kuriomis rūpinsis Anelė
J
!
tmm
’
v
v
km
anzvalva.
dra- Ambrozaitiene su savo tal
minis gerbūvis Klaipėdoje ir krašte sparčiai kilo.
patekusiems mūsų broliams lietuviai maloniai kviečiami! Keleivio redaktorius Jackus slal
li
pasisakv lavo prieš ko kininkėmis.
1j ir sesėms lietuviams,
■■
ISonda minėjo savo amžiaus
esan- -minėjime dalyvauti.
munistus toiiėl WP0P sto.
Kaip visuomet, per minėKlaipėdos ir krašto padėtis stabilizavosi, iki 1933 mė
80 metų sukakti. Niekada;
i tiems Lietuvoje, išblašky- ‘
Apylinkės
valdyba
tis
pareikalavo
tas
apžvaiįima
bus renkamos aukos
tais Vokietijosįvaldymą Į savo rankas paėmė Hitleris., [iems Sjbiro tajose jr kitul.;
me^Kai ka^k^^^
gasmutraukti ir tenkintis ži- kovai dėl Lietuvos laisvės
Prasidėjo naciškosios Vokietijos skatinama*
.
LONG BEACH, CAL.
niomis iš lietuviu gvvenimo. i
Visi maloniai kviečiami
! sakydavau, kad gal 70 m.
jamas subversyvinis vokietininkų veikimas. Pagaliau 1939 j Dėkojame Baltic Blossom
Jis ruošę rezoliucija*, rašė dalyvauti ii- būti dosnūs Liemetų kovo 21 dienos Trečiojo Reicho ultimatumo pašėko- gėlių parduotuvės savinin-, Minėsime Vasario 16-ją
Linkiu red. J. Sondai ge- peticijas, vadovavo delega-'tuvos vadavimo reikalam.
je Lietuva buvo priversta Klaipėdos kraštą perleisti Vo- ! kams už paaukotas gyvas gėt
u i. tLietuviu
• 4. • 11klu-;1 riausios
sveikatos dar daug
kietijai. Čia buvo nelaimių pradžia ne tik Lietuvai, bet J les, kuriomis buvo papuošti
Long
Beach
- r
MUMS VISIEMS VASARIO 16 PROGA:
•
.r
•
-a
A
•
f
*
eventualiai ir pačiai Vokietijai, kuri vėliau prarado ne tik pabaigtuvių vakarienės sta-Į bas rengia Vasario 16-sios i svlesiŲ (lai‘}»u*sų dienų.
lai.minėjimą šeštadienį, vasa-j
J Krasinskas
Klaipėdos kraštą, bet ir Rytprūsius.
Metai ir laikas — galinga srovė, tačiau lietuvio už
T.
, ■ rio 17 d. 6 vai. vak. Machi-I
tvindyti nepajėgė. Amžiai ėjo viesulais, bildėjo pasaulis.
į Šeimininkėms Kotrynai njst saJėje, trečiame aukšte, •
.
Tolimesni padariniai
Sėjosi vargas, gėlus Lietuvos vandenys sūrėjo. Bet jie drė
i Repšienei, Elenai Mackevi- 798 £lm Avė. Lon<j Beach,1 Para«,nk savo pažjstamus
issiraš\ti Keleivį. Jo kaina kino žemę, žemė augino gyvastį. Paslaptingi, net mums
Užgrobę Klaipėdos kraštą, naciai ėmė šeimininkauti! cięn.ei lr nuzienei uz paga-| ęįjif.
nežinomi šaltiniai pulsuoja amžiną patvarumą. Lietuviu
metams $7.00.
su dar negirdėtu žiaurumu. Tarp tūkstančių nukankintų
anil2 va IPU
uz_i
tauta, nelaimėms skirta, džiaugiasi gyvybės laime, kurią
prisimintini mažlietuvių vadai: buvęs direktorijos pirmi-i
’
• Pagrindinę kalbą pasakys
pati kuriasi. Lietuvių tauta mina aštrius spyglius, klanais
ninkas Martynas ReizgSs nužudytas Mauthauseno kacete, į Kostui Repšiui už numal-J A/L-T-^°s Angele^ sk;vnaus
drabsto kraują ir, su nuolatiniu skausmu besirungdama,
! GANA TO J U N <; O
Eduardas Simaitis 1942 įlietais numarintas badu Oranien-j ginimą svečiu troškulio sal-i^1^11
y au as
e anauskraujo nepristinga.
burgo kacete, buvęs kiašto policijos diiektorius Jonas I džia ir rūkščia gaiva ir pa-l
Toleikis 1942 m. nužudytas Oranienburgo kacete kartu su ! rūpinimą transportacijos.
Vasario šešioliktoji — pėda ant žemės be erškėčių,
Meninę programą atliks
mokytoju Jonu Purvinu, buvęs gubernatūros svetimšaliui
m.,.tu™,
r „u 'solistė Janina Cekanauskie-i,
HMI IMA
dvidešimt dviejų metų laisvės kibirkštis. Bet vėl artėja
referentas Gailius nukankintas Dachau kacete. policijos' £yau&o, Naujienų. Lais-(
.
kvartetas __ R ' IO OPI U PI O
Vasario šešioliktoji, ši žymi trisdešimt trijų metų iuola/-..UJ..
L Vosios Lietuvos ir Sandaros aeAr
IWUV
valdininkas Jurgis Gvildys pasmaugtas Karaliaučiaus ka-!
tini
skausmą.
Dabšys. A. Polikaitis. ^' rzBivT’ A
Įėjime, ir taip būtų galima išvardinti ilgiausius sąrašus laikraščių redakcijom, Mar Seliukas, E. Jarašiūnas, pia- fvlN I \I A
gučio ir Sophie Barčus šei
nacių nukankintųjų.
Praėjo amžiai, griūva dešimtmečiai, lietuvis nešasi
mos radijo vedėjams ir Lie ninu akompanuojant Bro
laimės nelaimėje \iltį. Neša viltį, tiki ateitį. Minėdami
i
tuviai Televizijoje valdybai niui Budriūnui. Deklamuos
»
Rūta
Seliukakė
ir
Vida
Ba-!
Šiandien, kai nuo tu baisių įvykių vra praėję trisde už vykstančio Balfo pinigi
■ Nepriklausomybės šventę, minime savo paskirtį amžinusiulytė.
šimt metų. matome to viso beprasmiškumą. Atplėšima* nio vajaus garsinimą.
' mui. nes tauta, kasdien išgyvenanti agoniją, nemiršta.
Klaipėdos nuosavo natūralaus užnugario, Lietuvos, nebu Balfo Chicagos apskrities
Po prog’amos bus vaka
Sveikiname tave, sese, broli, išeivijoje: sveikiname
vo nei protingas, nei Vokietijai reikalingas. Šiandien tai
rienė.
ir skyrių valdybos
tave, okupacijoje kantriai dienos laukiantį.
gerai supranta ir rimtesnieji vokiečiai.
Šokiams gros amerikiečių
JAV Lietuvių Bendruomenės
Minėdami penkių dešimčių metų sukaktį nuo šio di Lietuvos Nepriklausomybės orkestras. Ve ks bufetas.
Lietuvos vadavimo reika
centro valdyba
paskelbimo sukaktis
delio lietuvių tautos ryžto, žvelgiame i ateitį su dideliu
lams bus renkamos aukos.
susirūpinimu ir kartu viltimi. Susirūpinimui turime pa
Lietuvos nepriklausomy
Visi lietuviai kviečiami
grindą, kai matome vokiečius pakeitusius Lietuvos oku
bės
atstatymo
paskelbimo
minėjime gausiai dalyvauti. į
pantus prieš mūsų tautą naudojant tą pačią strategiją,
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUN AMAS
sukaktis
bus
minima
vasario
kurią Vokiečių riterių ordinas pradėjo prieš 750 metų.
D. M.
18 d. 2 vai. popiet Maria
Šiandien vietoje Kryžiuočių ordino iš Prūsų į Lietuvos High School salėje. Ją ren
"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU
«»!>oosoo0OMe»
žemę plūsta ten pasodinti rusai .0 vietoje Livonijos ordi gia Altos skyrius.
no nuo Leningrado pajūriu atplūsta kita rusų banga.
Iš Washingtono atvyks
Niekais nuėjo 700 metų vokiečių pastangos, niekais kalbėti kongr. Derwinskis,
Paskutinis — trečiasis — dokuVersmės ir verpetai, aki
i
nueis ir rusų. Istorija yra pilna pavyzdžių apie žlugusias uolus kovotojas dėl visų so
Jį redagavo Stasys Michelsonas
mentuotas
Kipro
Bielinio
atsii
menamai nenugalimas imperijas. Argi šimtus tautų pa vietų pavergtų tautų laisvės. mirkų - straipsnių rinkinys
praeities ir artimų dienų ak- .............
Kalendoriaus kaina tik $1.50
minimu tomas. Jis liečia mūsą
vergusi rusiškoji impęrija gali tikėtis kitokio likimo?
tualiais klausimais, parašė'........ . ......................
Tj
”Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra encikloĮBronvs Raila, 351 psl., kai-; nepriklausomybės 1917-1920 m
ro. Ont., ir A. Garbenis išĮna$5.00.
į kovas ir nepriklausomos Lietu-! ?edija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šalAUKOS T. FONDUI
j tikaitis iš Btompton, Ont.: Į Toronto.
;
Radvila Perkūnas, istori-'
.
. tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite
• 30 dol. — A. Štreimikis iš j Paaukoję nemažiau kaip nė pjesė, parašė Balys Sruo- vos gvven,mo p,rmnosius met<ls’; jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:
Tautos Fondui paaukojo Agigourt, Oni.. ir po tiek pat 1 25 dol. ir pareiškę pageida- ga. 130 psk. kaina $4.00. j Knyga gaunama Keleivy, DarK ELEIVIS
ŠieiOoX?S: dr A Sūrias'inŽ P ?'isir A• S. KaĮūzos.' pmą. per metus gama E1‘°S
Vincą. Krčvč
1.O- WniBke, DrauK lr pas kit
636 E. Broad v ay
iuu cioi. — ai. a. spuctas V1S1 Toronto: po 25 dol.— Informacijų biuletenp
kuose, parase Vincas Ma
So. Boston. Mass. 02127
iš Toronto; 50 dol. —J. Ars-i dr A Barkauskas iš Scrabo(E)
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00. j knygą platintojus. Kaina $3.oo.į

(Tęsinys)
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Ar skaitytos?

Kalendorius

Poslapis ketvirtas

Nr. 6, 1973 m. vasario 6 d.

SAKO VIENA, DARO

Pasaulis aplink mus

Ką tik gavcme

KITA

LABAI ĮDOMUS
ATSIMINIMAI

; Kalbama, kad tarptauti-j Palikimas, poeto Fausto
inių santykių įtampa.atslūgs- ■ Kiršos iki šiol niekur ne-. JAUNYSTĖS ATSIMINI: ta, seniai posėdžiaujama nu- spausdinti eilėraščiai, jo už-1 MA.I V^ado Požėlos, 335
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Europos Ekonominės Bendruomenės kraštų viršūnė siginklavimo reikalu, o ko-?rašai Įvairiais klausimais ir psl.. kieti viršeliai, kaina —
se pasigirsdavo balsų, kad Britanija esami pakankamai kie to rezultatai?
kt., 318 puslapių knyga ku-į $4.00.
nusigyvenusi,
dėl
to
pirma
turinti
susitvarkyti
ir
tik
tada
rią
spaudai paruošė Stasys
MYKOLO
KRUPAVI
GIRIASI LAIMĖJIMAIS,
PAVOJINGA KALBĖTI
Pasirodo,
kad,
kalbėda

prašytis priimama Į „turtingųjų klubą“, kurj sudarė anie
Santvaras. Kaina $6.00.
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364.
O NĖRA NET DEGTUKŲ
TELEFONU
šeši kraštai. Bet i tą klubą ji buvo priimta tokia, kokia mas apie nusiginklavimą, vi
Kritusieji už laisvę, II to psl., kaina $10.00.
sas pasaulis vis labiau gink mas, parašė Vladas Ramo MES VALDYSIM PA
yra,
varginama
nuolatinių
streikų,
dėl
jų
nepajėgianti
Kai 1940 m. Raudonoji
luojasi. Ginklų prekyba la jus, 195 psl., kaina $5.00.
Sovietų valdžia sustiprino
SAULĮ,, parašė L. Dovydė
laiku
pagaminti
eksportui
užsakytų
prekių,
dažnai
turinti
armija okupavo Lietuvą, telefoninių pasikalbėjimų
bai smarkiai auga. Prieš 10
Aidai ir šešėliai, premi nas, I tomas 268 psl., II to
drauge su kariuomene prisi-! kontrolę. ‘ TSRS Ministrų nuostolius rodant} prekybos su užsieniais balansą. Strei metų karo reikmenų preky
juotas
romanas, parašė Va mas 248 psl. Kiekvieno romo
grūdo ir enkavedistų. Metus Tarybos potvarkis 655, pa kais išreikalaujami dideli atlyginimai, kyla gaminių kai ba siekė tik šiek tiek dau
pašeimininkavę, išvalė iš sirašytas Kosygino ir pa nos. ir taip sukasi užburtas ratas be išeities, kuris veda i giau nei $3 bil.. o pernai ta cys Kavaliūnas. 234 psl., ■kaina $4.00.
WE WILL ČONQUER
kaina $5.00.
Lietuvos krautuvių visas skelbtas 1972 m. rugpiūčio infliaciją ir bankrotą.
suma jau prašoko $7 bilio
Šamo ežero sekliai, skai THE WORLD by Liudas
prekes, konfiskavo gyven 31 d., šitaip papildė TSRS
Darbiečių vyriausybei nepasisekė susitarti £ū profe nus. Žinovai sako, kad iki tiniai jaunimui, parašė ‘gabi Dovydėnas, 217 psl., kaina
tojų santaupas, išvežė tais Ryšių reguliavimo 74-tąji sinėmis sąjungomis, kad dėl infliacijos pavojaus nebebūtų 1980 metų ji padvigubės.
jaunojik ūrėja Nijolė Jan $5.0*0.
straipsni
:
"Telefono
ryšių
GANA TO JUNGO, Kipmetais buvusi gerą dailių ir
kutė. knyga labai intriguo
reikalaujama kelti atlyginimus. Nepasisekė tai ir konser
Kas
dalyvauja
toje
karo
(tarpmiestinių,
miestinių
ir
t.t. Tačiau su kuriuo tik rusu
janti, 137 psi., kaina $4.00. ro Bielinio atsiminimai, 492
provincinių) panaudojimas vatorių vyriausybei, kuri pagaliau įstatymiškomis prie reikmenų prekyboje?
Kovos dėl Lietuvos nepri psl.. kaina $5.00.
kas besusitiko ir apie ką be tikslams, prieštaraujantiems monėmis pradėjo tvarkyti reikalus. Iki kovo 31 d. galioja
LIETUV A BUDO, Stepo
Tuo požiūriu valstybes klausomybės 1918-1920 m.,
kalbėjo. jis visuomet atsaky valstybės interesams ir vie potvarkis, pagal kuri uždrausta kelti atlyginimus ir kai
no Kairio atsiminimai. 416
davo tuo pačiu šablonu: „U šajai tvarkai, yra uždraus nas. Bet toksai suvaržymas, pasirodo, buvo tik pradžia galima padalinti į 3 grupes. I tomas, parašė Kazys Ali
nsl..
kaina................... $2.00
šauskas, 490 psl.. kaina $15.
nas vsio jest“ (pas mus vis tas“.
radikalios politikos. Dabar vyriausybė paskelbė projektą
TAU,
LIETUVA, Stepo
Lietuva graži tėvynė, Va
Pirmoji
grupė
—
JAV-bės
ko yra).
Analizuodamas ši potvar įstatymo, kuriuo numatoma tą atlyginimų ir kainų kėlimo
lės Vaivorvtės eilėmis apra no Kairio, 480 rsk, kai
ki, „Radio Liberty“ komen klausimą tvarkyti trejetą metų, o jeigu ir po to dar reika pernai ginklų ir kitų karo šyta, Jono Tryčio iliustraci- na ............................. $2.00
O dabar, po 32 okupacijos tatorius primena, kad žinios
reikmenų pardavė už $27
lai nepasitaisytų ar nebūtų susitarta geruoju, tai Įstatymo iliono, Sovietų Sąjunga.t J°s> brangi dovana vaikams, PENKTIEJI META!, Kip
bil
metų. prie dar labiau išvys apie 1972 m. gegužės mėn.
ro Bielinio, 592 pusiapiai,
ardavusi už $2.2 bil., Ang-p'd psl., kaina $4.00. .
tytos propagandos apie nej" demonstracijas Kaune pa galiojimas vis būtų pratęsiamas kaskart vieneriems me pai
Žemės ūkio gamybinė ko Kaina ......................... $2 00
paprastai didelius ekonomi siekė Maskvą telefonu ir tams.
t lija ir Prancūzija pardavuDIENOJANT, Kipro- Sie
operacija Nepriklausomoje
nius laimėjimus, o ypač pra- Vakaru žinių agentūrų, eĮstatymas tikriausiai bus priimtas, ir pagal ji atlygi- i sios už $700,000 mil.
Lietuvoje 1920-1940 (rašo tinio, 464 psi.. kaina....$2.00
monės atsiekimus, skaitant gančių Maskvoje, jos buvo’nimai galės būti pakelti ne daugiau kaip po 1 svarą (apie j
PASKUTINIS POSĖDIS,
mažo- dr. VI. Bublys, J. Fledžins
sovietinę spaudą nenoromis
is bematant išgarsintos užsie- 2.50 dol.) savaitei, plius 4 procentai, nuo gaunamo atlygi-Į gios
Švedija. O-1 kas, J. Glemža, J. Strazdas, ! Juozo Audėno atsimininai,
užkliūva akis už antraštės: nyje.
nimo, net ir austiesiems pareigūnams tas pactiaejimas 1 • y v^kietim
Izraeiis į P. Rudinskas, L. Dargis, K. JI 227 ps)., kaina.......... $4.00
„Ieško degtukų...“ (Tiesa.
Dėl savo plačios apimties neturės prašokti 250 svarų metams. Numatytos suorgani- č’k į
ki * kJrios 2įnkĮu1 Šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi-1 KONTRŽVALGYBA LIEnaujasis potvarkis
---x«
1... •------ --- - ,..j
---------------1
J”
s
1972.XI.29). Net keturių ra
joninių kooperatinių sąjun sov
gų šauksmas i valdžią, kad ti
baustini
nėra degtuku.
...
x* •
siekiama
siekiama sustiprinti
sustiprinti kovą ^^okesčiLs,"kurie per paskutiniuosius keliolika metu! Šitos dvi grupės parduoda tuvos vyskupų, kunigų ir ti-į 1944 1950 mem atsjminiPriekaištaujama pramo-j Prjes skleidimą žinių aipe pakilo kai kuriuose miestuose jau daugiau kaip tris kar- .ginklus ir kitus karo reikme- kinčiųjų kryžiaus kelias pir-, mai, para^
apanės Įmonėms, kad jos nepil- teismus, represijas.^ nauses į
. nis Indijai, arabų kraštams, sojoje ir antrojoje sovietų cmsnas, 273 pusi. kaina 53.
PER GIEDRA iR AUD
i Azijos, Afrikos ir P. Ameri- okupacijoje), parašė Matas
dančios sutarčių ir neprista- ir demonstracijas. Pvz., tei
siant
žydu
disidentą
Vladi-i
Kas nusižengs tam įstatymui, galės būti baudžiamas kos valstybėms.
į Raišupis. 434 psl.. kaina — RĄ, Mykole Vaitkaus atsi
tančios prekių į parduotu
mirą
Markmaną
1972
m.
didelėmis
sumomis.
Bet
ne
del
tą
busimųjų
galimųjų
baus1
Į
$10.00.
minimų (1909-1918) IV to
ves. Net maisto produktų
Pentagono skyrius, kuris Amerikos Lietuvių Taryba mas. 272 psl., kaina kietais
nuolatos pritrūksta. Laišką rugpiūčio mėn. Sverdlovske, mių vieni patenkinti sutinka toki projeKtą, o km piktai
telefonistė
paliudijo,
kad
prieš jį pasisakydami.
renka žinias apie atskirų (30 metų Lietuvos laisvės viršeliais .................. $3.75.
pasirašę klausia:
kaltinamasis, kalbėdamasis
To paties autoriaus tomas
Daroo partija esmėj sutinka su galimais suvaržymais, kraštų ginklavimąsi, prane- kovoje), parašė Leonardas
„Ką galvoja, sakysim.) su draugais Izraelyje, pada- Ji ir pati, kai buvo valdžioje, kelis mėnesius naudojosi sa- ^a(^
m' ^^0 vals- Šimutis, 498 psl., kaina $10. VI kietais viršeliais $3.75,
res
'
antisovietinių
“
pasta.
x
_..
..
.
.
.
,
,
.
minkštais $2.50.
tybių ginklavimuisi išleido
Sparto fabriko vadovai,
bų. Markmana's buvo nuteis- Panaslu įstatymu. 1 ik ji nenorėtų tokio įstatymo, koki da $210 bil. Nuo 1960 metų tos
Viktoras Biržiška,
DĖL
jeigu per visą spalio mėnesĮ
tas
trims
metams
sunkiųjų
^
ar
^ada
paskelbti
konservatorių
vyriausybė.
Ji
nori
parMŪSŲ
SOSTINĖS,
atsimi

išlaidos padidėjo 82'9V,
i Eišiškių, Jurbarko, Pasva
darbu
kalėjimo.
"
Jamentui
pasiūlyti
savo
planą.
Jeigu,
žinoma,
parlamente
nimai (1920-1922 m.), 312
lio, Kaišiadorių. Lazdijų ir
Pogrindinės „Bėgamųjų bus leista įstatymą svarstyti papunkčiui, tai darbiečiai ir
JAV per paskutiniuosius
Vytautas Alantas, AMŽI- PsI? kaina minkštais viršeMolėtų rajonus nepristatė Įvykiu kronikos“ žiniomis, kels savo siūlymus.
20
metų
komerciniais
ir
poNAS LIETUVIS. I dalis, 412 ka*s ^2.50. kietais—$3.75.
nei vienos dėžutės degtukų? TSRS Ryšių ministras Psur- j
Europos Ekonominės Bendruomenės kraštai BritaniJonavos. Širvintų ir Švenčio ciovas 1972 m. rugsėjo 7 d. jos vyriausybės nusistatymą tokiomis priemonėmis steng- litiniais sumetimais gausiai psl., kaina minkštais virše- ATSIMINIMAI IR MINparūpina ginklus už pinigus nais $4.50, kietais — $5.00. TYS’ Kazio Grini*us, 1 tonių rūkoriai spalio mėn. ne
n—•
.i x mas, 300 psl.. kaina .......$2.
isleido papildomą Įsakymą
užkirsti kelia infliacijai — valiutos nuvertinimui suti- ;ir......
veltui
Įvairiom valstybėm,
gavo iš tabako fabrikų ciga šiuo reikalu, primindamas, ko su pasitenkinimu.
m
taw
j ’
To paties romano II dalis, ATSIMINIMAI IR MiNrečių.“
Nuo
1960
m
JAV
parda414
psl., karna minkštais JYS, dr. Kazio Griniaus,
naujojo potvai iio svaibą są-,
q kasgj pirmieji įmė šaukti, kad įstatymas žada būve
ginklų
ir
kitų
karo
reikviršeliais
$6.00, kietais - U tomas. 336 psl. kaina $5.
junginiu respublikų rvsiui
o
...
j
&
*
1
-,
ti
negeras?
Tiek
dėl
duonos,
tiek
dėl
nen v.vi
m jn jsteri Įoms
i ~
_
menų uz $17.o bil. Bet daug $6.50.
i LIETUVOS VYČIO PĖDalaus, tiek ir dėl aliejaus bu- j Vakaruose bijomasi, kad,
Tu°jau ?at bals« l,akėIė giliausieji konservatoriai, tų dalykų buvo duota ir veį. v
as A,
ŠVEN-, SAKAIS, Juozo Strolios idovo nusiskundimų is daugelio ljojj telefoninė cenzūra' Konservatonškosios ūkinės politikos esmė, žinoma, yra tui: 184 bombonešiai, 192^1 TArAGiS, istorinis roma-imū? 1940-1945 m. atsiminirajonų. Lietuvoje nebūtų I galinti paveikti ir Kronikos* laisve varžytis. C dabar, štai, vyriausybė, kuri turėtų ginti, 11 a^poUO lėktuvai.. 9,68o nag, j daHg 40_ , kainaįmai, 176 psl. kaina $2.00.
’ai" minkštais viršeliais $5.00. į NEPRIKLAUSOMĄ LIEgal taip bloga su prekėmis' pasirodymą, nes jos kores- 1 tą laisvę turtėti ir varžytis, staiga ryžtasi uždėti apinasrį i "f 1K11‘ u\a? “lb0
ir duona, jeigu jų neišvežtų pondentai žinias Į Maskvą ir žiūrėti, kad Įmonės pasitenkintų vidutiniškais pelnais, j’ X- veikiu ir
J- Kralikauskas, VAIŠ.I ^UVA ATSTATANT, Rai Rusiją.
dažniausiai siunčia telefonu. < Sako. tai jau socializmas, tai bjauriau negu darbiečių vy- • "
VILKAS, premijuotas ro-!P°*° Skipičio, 440 puslapių,
(E)
(E)
riausybės planavimai ir varžymai. Ministeris pirmininkas _ Nedaug teatsilieka tuo po-: manas, 234 psl.. kaina $4.50!kaina ............................ $5.
Heathas socialistine praktika jau pradedąs pralenkti dar žiūriu ir Sovietų Sąjunga. < Brėkšmės našta, romanas. J NEPRIKLAUSOMA Lih.i parašė Jurgis Gliaudą, 384-^EiVA, R. Skipičio atsimibiečių vadą Wilsoną! Tokias mintis ypač reiškė Mondav
UŽ VIENĄ ŽYDĄ $49.000 i psl.. kaina $6.00.
‘ nimų Ii tomas,,476 psl., kai
nas'* tv
ovvenimo lvgio
dešinieji
konservatoriai1 ir
APIE KĄ NEGALIMA
«/ to 1na°erė-l
to
I Club susibūrusieji
*
* i kraštutiniai
1& 1
i •
Pranas Naujokaitis, PA-1 na $7.00.
jimą anapus sovietinio blo-fPa^s garsiausias tokio konservatorizmo apaštalas parla-l Kaij) jau buvo rašyta.
l_ S1SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
RAŠYTI
ko: statistinę informaciją a- i mento narys Enochas Powellis.
vTSIMLMM AL psrašė Ju<>,Kremliaus
.
. vžaidžia
.
.v nustatę! 232 psk, kaina $4.00.
Naujieji pabėgėliai iš So-' P*e TSRS. nepaimtą iš Cent-J
Sujudo ir profesinės sąjungos. Joms. aišku, rūpi atly- Ramas norintiems išvažiuoti
zas Liūdžius, 246 pusla
Jurgis Gliaudą. BRĖKŠpiai. kaina
... $3.00.
vietijos aktyviai informuoja’ r^nės Statistikos administra- ginimų klausimas. Kai nuo lapkričio men. pradėjo veikti iš Sovietų Sąjungos inteli-: jv5es NAŠTA 384 psl. kai*
geniams.
Juo
kuris
mokytes

' K^
LAUMĖS
LĖMĖ
Vakaru pasauii
nasauli apie
’ na $6.00.
apie sovieti- CDOS. oficialiu pranešimų: dabartinis suvaržymų potvarkis, jau kelios profesinės sąnis,
tuo
daugiau
turi
mokėti
a
_i
partijos
ir
vyriausybės
pa
jungos ligi šiol yra pareikalavusios pakeiti savo nariamsBirutė Kemėžaitė, SU- (apie Salomėja. Neri), Petnę santvarką Netrukus pa
reigūnų
uždarbius:
maisto
išsiperkamojo
mokesčio.
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294 onėlės Orintaites, 234 psl.,
darbininkams atlyginimus, kai tik pasibaigs potvarkio ga
sirodvsianeioji knyga „Sotrūkumus
TSRS;
bet
kurių
Kaina $3.00.
viet Censorsnip“ (ScarecŠiomis dienomis Į New psl., kaina $4.50.
liojimo laikas. Kai kuriais atvejais buvo reikalaujama pa
KGB pareigūnų, išskyrus
Pragaro vyresnysis.
G7 VENIMO VINGIAIS,
prerovv Press, Metuchen, Nevv pirmininką, pavardes: bet kelti žymiai daugiau, negu leis naujasis Įstatymas. Dai Yorką atvažiavo fizikos proromanas, parašė dr- F. Kalvaitytės-KarveiieJersey) talpina keliolikos ! kokius cenzūros organus ar visa eilė profesinių sąjungų laukė, kada bus galima pradė fesorius Branoveris. Jis bu mijuotas
Vytautas Volertas, 273 psl.. nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.
rašytojų, žurnalistų ir meni užsienio radijo siuntų truk ti tartis dėl atlyginimų pakėlimo, ir jų norai toli gražu vo Latvijos mokslų akade kaira $5.00.
DANGŪS DEBESYSE,—
nesutaps su Įstatymo leidžiamomis normomis — jie dau mijos narys, bet kai 1971 m.
ninkų pasisakymus apie dymą.
Alpis. romanas, autoriur 1918-1919 m. išgyvenimai,
paprašė leidimo emigruoti,
maskvinę cenzūrą.
šių taisyklių skrupulingai giau prašys. Dėl to profesinių sąjungų centro taryba ne tuoj buvo iš visų pareigų at Kazys Karpius, 227 psl., kai paras; Juozas šv;<--ias, 325
laikosi ir okupuotos Lietu delsdama nutarė priešintis tokiam Įstatymui ir ji boiko leistas ir gyveno giminių ir na $5.00.
psl., kaina minkštais virše
Buvęs sovietinis žurnalis vos spauda.
tuoti. O ką reikš priešintis? 'Jeigu bus organizuojami draugų šelpiamas.
Rezistencija,
romanas liais $2.59 kietais $3.75.
• ,
tas Leonidas Finkelšteinas
ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,
(E)
streikai dėl atlyginimų ar darbdaviai spaudžiami kelti
Prof. Branoveris už save parašė R. Spai’s, 429 psl.
aprašo slaptą instrukcini lei
juos, tai bus baudžiama. Taigi nėra ko gera laukti.
žmona»■ ir '8 metu*. amžiaus kietais viršeliais, kaina — K- Žuko, 476 psl., kai
dinį. vardu „Viešojoje spau L. JOHNSONAS PALIKO
na ...................... .-'5
Vienas nelemtų ženklų yra staigus akcijų vertės kri dukterį turėjo sumokėti so >6.00.
doje nespausdintina infor
ATSIMINIMAI
APIE
Anatolijus Kairvs, IŠTI
$20 MILIONŲ
timas biržoje. Kai tik buvo paskelbtas Įstatymo projektas, vietu valdžiai $40,000.
macija“. kuri naudoja lei
JUOZĄ
LIŪDŽIU,
Petronė

Tiek dar nė vienas žydas KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
per pirmąsias trejetą dienų akcijų vertė biržoje krito ke
dyklų ir redakcijų cenzoriai.
lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
Neseniai mirusio buvusio turiais su puse miliardų svarų.
nebuvo sumokėjęs. Mat. manas, kaina $5.00.
*
$1
Andrius Valuckas.
NE ęaina
P,e ypatingo leidimo, tarp l>'ezidento Lyndono JohnsoLaikraščiai nuosaikiai svarsto visą reikalą. Daugiau prof. Bravoneris yra žymus
į
NEPRIKLAUSOMYBĖS
no turtas vertinamas $20
MUNO SŪNŪS. II tomas
kitko,
uždraustos
spausdin-J
sia keliami du klausimai: ar naujasis Įstatymas žada būti skysčių mechanikos specia- 428 psl . kaina $4.00.
’ SAULĖJ. Mvkolo Vaitkau#
ti žinios apie žemės drebėji-Į n11'*10111!-,
ixa<* tas.; teisingas ir ar jį pasiseks įgyvendinti? Suprantama, kad distas, jo vadovėliai yra iš
Andrius Valuckas
NE I atsiminimu (1918-1940) V
mus, sniego griūtis ar kito'v
patva'ūirin11' teisingumo klausimas priklauso pirmiausia nuo to, kokio- versti i Įvairias kalbas, jis
MUNO SŪNŪS, romanas iš Į temas. 295 psl.. kietais vir
kias gamtos nelaimes TSRSI<F’°\U,
1
4
r
h
mis
akimis
žiūrėsi.
O
Įgyvendinti,
jei
masėms
vadovau-,
būdaVQ
kviečiania
^i
suvalkiečių
ūkininkų sukili- šeliais kaina $3.75.
teritorijoje; gaisrus,
gaisrus. spro. «os Johnson'enes
pastan1
gomis.
Nuo krivūlės iki raketos,
jantieji jau dabar ruošiasi boikotui, taip pat nebus leng-! užsieav skaityti paskajtų. ’ mo ings
1935 m, j tomas. 280
gimus, traukinių ar lėktuvų
Lietuvos
paštininkų atsimi
va. Taigi, skelbdama kovą infliacijai. Britanijos vyriau- |Jet jo’neišieiS(įaVo. Jam vis Ps**?•fo.00.
katastrofas, nelaimingus ĮAgonija romanas. antra nimai. redagavo Antanas
Vis dėlto yra skirtumas, sybė ruošiasi nepopuliariam žygiui, kuris gali jai reikšti liepdavo atsakyti, kad nevykius kasyklose; sovietinių
o-aH atvažiuoti dėl žmonos laida, parašė J. Gliaudą, 406 Gintneris, 538 nsl. kaina —
piliečių biudžetus ar maisto kai pats užsirakini ir kai ta pralaimėjimą būsimuose rinkimuose.
nsl., kaina $5.00.
'
$5.00.
___ t
S. Baltaragis
ligos
bei kitokių pr »dukty kai. ve užrakina.
BRITANIJOS KOVA SU INFLIACIJA
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Puslapis penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas ‘
Maikio sa Tęva

teėjo

MAIKIO IR TĖVO

STATOMA ' DANGAUS

KRAITIS

LABORATORIJA“

Geri žodynai

NAUJA AŠTUNTOJI’
PRADALGĖ

Keleivyje jau galima gau.
S. J. Jurša. Pawcatuck,
Kovo 30 d. JAV iššaus į
guotą
Aštuntąją Pradalgę,
Conn., aukojo $7.50,
erdvę raketą Saturnas, ku
Anglų - lietuvių kalbų žo*
rios viršutinėje dalyje bus dynas, V. Baravyko, 59U psl. t i rašytojo K. Barėno reda.
j Po $6.50: A. Kriščiūnas Įrengta vadinamoji ”Dan- apie 30,000 žodžių kaina $0. kurioje yra 23 rašytojų pro
zos. poezijos ir dramos kūSt. Petersburg, Fla., ir P. Si- gaus laboratorija44. Jos aukšrinių. Kaina minkštais vir.
j manavičius. Lacombe. Alb. S tis 40 jardų, tūris daugiau
j šeliais $4.50, kietais—$5.(XX
i nei 460 kub. jardu. Ji suksis
1 ietuvių-anglų kalbų žo
Po $4.50: J. Vidmantas, 250 mylių aukštyje aplink dynas, redagavo Karsavi
Elizabeth. N.J.. S. Kručkas, žemę.
naitė ir šlapoberskis, api<
Gilbertville. Mass,. F. Rod27,000 žodžių. 511 psl., kai
PATARIAMA ĮSIGYTI
4——————t gers, Miami, Fla.
Joje skris 3 asmenys, ku na -- $5.00.
rie erdvėje išbus 28 dienas.
K. Barėno
E. Petrauskas, St. Agathe Per tą laiką bus tiriama,
— Ale pasakyk, Maiki,
kas buvo tokią madą išmis- I)es Moines, Que. — $4.00. kaip veikia žmogų ilgesnis
Lietuviškai angliškas žo
Atsitiktiniai susitikimai,
buvimas
erdvėje.
linęs ir kas ją pakasavojo?
dvnas. Viliaus Peteraičio. 1
216 psl.. kaina minkštais vir
Po $3.50: M. Žemaitis,
laida, daugiau Kaip 30.001
— Šito. tėve, klausia ir a- Lethbridge. Alb., A. Palait.J Kai pirmieji 3 astronau- rodžiu. 5S6 nsl.. kaina S7.00 šeliais $2.50.
nas mūsų skaitytojas, ką Philadelphia, Pa.. S. Stra tai sugrįš i žemę. tada iš
mudviem dovanų paskyrė. vinskas. Montreal. Que., S. skris kiti 3. ir jie ten bus jau
' Kunkulis. Ridge\vood, N.Y. 56 dienas, o trečioji pakaita
j — Nu, tai išvirozyk. kadj
laboratorijoje dirbs taip pat
Po $3.00: F. Nauehik. apie 2 mėnesius.
j būtų aišku ir iam ir man.
Nevv Britain, Conn., J. KuĮ laboratoriją astronautai
— Vienu žodžiu šis klau- t zen, Paterson, N.J., P. Brisskris
Įrengime, kuri iškels
simas nesiduoda išrišti, tė-įkin. Chicago. III., S. Witve. Viduramžiais baudžiava j kauskas, Scoiia N.Y.. G. Ra- raketa, o grįždami i žemę
veikė beveik visoj Europoj.; monaitis, Wariore Run. Pa.. jie patys savo "laivelį44 nu
Tai buvo vis dar senesnių S. Thomas, Chicago, Ilk. E. vairuos Į atitinkama vieta.
laikų vergija, tik truputi jau Tamalavage,
Worcester,
Kai paskutinieji astronaušvelnesnės formos; vis del Mass.. J. Mažeika. Worees- 4ai paliks laboratoriją, ji. vis i
to pririštas prie dvaro vals- ter. Mass.. J. Galskis, Chica-j leisdamosi žemyn, pateks i’
tietis ūkininkas nebuvo lais-;go, III.. G. Lokamas, Omą-i žemės atmosferą ir sudegs,'
vas žmogus, nes jo gyveni-1 ha. Nebraska, P. BeinorisJ kaip meteoritas.,
mas priklausė nuo dvarinin-; Chicago, II! J. K,nas. EdNeabej(ltina kad ,a ,abo
ko malonės ar brutalumo.! monton. Alb.. J. Passics. į ratoriJa mokslininkams suMAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
Dvarininkas buvo jo ponas,! Hoųuiam. Wash„ A.
A Sef-į
Sef-j teiks da„ff
žjnju Ru_
s.
Worcester
STASYS MICHELSONAS
valdovas ir teisėjas, galėjo, roncikas. W«rcester Mass^. rios vėliau padės išrasti dausti ir galėjo net par-j
par-; į
gintis Chicago,
( hieago, III..
UI A
D. ia„ pl.aktišk d , k
ji bausti
J- Gritis,
A. D
kaip kokį daiktą ar1 Keršis, Toronto, n„t
a
- ¥•
Ont.. A.
Nu. kaip sveikas, Maiki! mūsų žmones nedaug apie gyvulį. Paprastai, baudžiau-, Birma, Winrtsor. Ont.. J. :
ninkai gyvendavo kaimuose, i Krusinskas, Brooklyn, N.Y., i
Žinai, nuo praeitos savaitės ją težino.
kurie priklausė dvarui. Jei- J- . Kontauski. Lewistone.j SPECIALIA I
dar nesimatėm. 0 kai aš su
tavim nesueinu, tai nežinau.: — Dac rait, Maik, juk ži gu dvarininkas savo dvarą' Maine, P. Pagojus. Detroit, t
DOVANOS
Mich..
J.
noti
reikalauja
ir
mūsų
him

parduodavo
kitam,
tai
kar-'
JVembrė.
So.
Bos-Į(
ir kas ant svieto darosi. Gal!
ŠVENTĖMS
nas: iš praeities tavo sūnū- tu parduodavo ir kaimus su ton- Mass., B. Shivok, Dearatsitiko kas naujo, ar ne?
J LIETUVĄ
te stiprybę semia. Nu, ta baudžiauninkais. Taip bū- ^orn\ Mich.. J. Tarvydis.J
GAVĖJAS NIEKO
• Hamilton., Ont.. A. Šimkus.,
— Atsitiko, tėve. Vietna da^ai užtraukim: "Lietuva davo Lietuvoje.
NEPRIMOKA
Į Knox, Ind., B. Vizbarienė.{•
me pasibaigė karas. Pir tėvyne mūsų...44 0 kodėl tt
— Bet pasakyk, Maiki,! So. Boston, Mass.
Z-NETJKRI KAILIAI—
miausia mūsu prezidentas nedainuoji?
KAINA TIK .. $108.00
kaip
baudžiauninkai
atsira-i
liepė nutraukti Šiaurės Viet-;
_
Užsakykite
šituos pra
Po $2.00: J. Alkauskas,I
namo bombardavimą, o pas- Į — Himną, tėve, visi žino do? Ar jie niekad nebuvo
bangius
ir
šiltus
pasakiš
•
M. žukevičius. So. j
kui paskelbė per televizija. į Bet yra tokiu dalykų, kuru laisvi žmonės?
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
kos vertės kailinius. Pa.
į Boston. Mass.. J. Bitneris, j
kad karas taip pat nutrauk-! Lietuvos-himnas visai neini
sirinkite nuo minko (vie
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
— Būdavo atsitikimų, tė-. La Šalie, Que.. C. Urban j nos spalvos ir dryžuo
tas ir padaryta "garbingai ni_. Apie juos reikėtų pakai
įžymaus
advokato, Seimo nario, mi’
tu). plačiauodegių kara
ve. kad ir laisvi žmonės, pra-' Nashua. N. H., N. Rutkūnas,
taika44, tik nežinia, ar ilgam., bėti.
kulių ir avikailių
nistro Vlado Požėlos labai
siskolinę ir neturėdami iš ko { Australija, K. Pačėsa. Wil-į
10 SKARELIŲ - $54-90
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
— Nu, tai gal jau pritrū-j — O kokie tie dalykai? gyventi, o mokesčius reikė-Į sonville, Ilk. G. Klim, Vero
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
5 vilnonės, didelių ar ma
ko bombų; fabrikai gal jau į — Štai, tėve. vienas ilga davo valdžiai mokėti, paves-į Beach. Fla.. J. Astrauskas,
žų gėlių ar turkiškų raš
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
davo savo žemę dvarininkui! Steyner. Ont.. Z. Locke, San
nespėja pridaryti.
mėtis mūsu skaitytojas užsi ir stodavo jam tarnauti, kaip Diego, Cal.. \. Dirsė, Otter-j
tų. visokių spalvų, ir 5
gauti Keleivio administracijoje.
šilkinės, visokių spalvų.
rašė "Keleivio44 kalendorit baudžiauninkai. Jie palik-įcBle, Dnt., Milkovaitis, Ci-į|
— Aš, tėve, nemanau,1i ir paskvrė mudviem dovanu
ORO PAŠTU .. $63.40
kad bombų būtų U,. • ‘ kad paaiškintume jam apu davo toj pačioj žemėj. betjcero- BĮ., U. Karalius, Cice-’,
5 DIDELĖS VILNONĖS
ji priklausė jau dvarininkui;' ro- BĮ.. M. Shvvambaris, Ganes Amerikos sandėliai
SKAROS ........... ?96.00
k, x
x buvusia Lietuvoje baudžia o už tą malonę, kad dvari-f *35 Iš
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
sur jų prikrauti. Bet del to
Jis'sakosi eįs jau ne.
54x54 colių su kutais,
karo pasaulis buvo pradėjęs l b -a
uz pusantb met, ninkąs leisdavo jiems iš tošį
gmžiais gėlių raštais
TIK UŽ DE5IMTJ DOLERIŲ
Visiems
aukotojams
nuo

žemės
gyventi,
jie
turėdavo
ORO
PAŠTU .. $113.00
labai piktintis. Neramu bu-. pe;.kopsias jau
,‘au d
„;.;„toi
devintąj
vo ir namie. Kongresas Jau kryželi, bet vis dar atsime eiti tris ar keturias dienas širdžiai dėkoja
SPEC. KOMBINACIJA
per savaitę dirbti dvarui. Ir Keleivio administracija
Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4
ruošėsi nutraukti
tam
karui
$169.00
• •
rp • •
d 1 ] ) ICZ
V C4.O pasako
(7C4«?C4XW7
jo tėvas
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
skiriamus pinurus. Taigi, no- ,
. ,
T. jų vaikai likdavo pririšti
GERIAUSIOS
oromis.
kara
reikėd
.
a
.
v
«
s
a
P'®
baudžiavą.
J.
MEDŽIAGOS
romis nenor
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
ARMIJAI ŠNIPINĖTI
x'
,
eidavęs
į dvarą dirbti su sa prie to dvaro. Tai buvo jau
VERTINGA
DOVANA
jo nutraukti.
,
,,.
....
Dienojant, 464 psl.
NEUŽDRAUSTA
. vo arkliu, savo įrankiais i gimę baudžiauninkai. Bet*
3 jardai medžiagos vyrų
kartais laisvi žmonės virsda-į
— Ale sakai, nežinia, ar
maistu, tr dvaras niekt
žieminiam paltui, 100'/<
Penktieji metai, 592 psl.
»■
ilgam. Taigi bombos ga! I už tai nemokėjęs. Bet vėliai vo baudžiauninkais ir kito-Į Civiliniu Laisvių Sąjungą
vilnos, tiek pat tos me.
kiu
būdu.
Pavyzdžiui,
užpul-i
buvo
apskundusi
VyriauGana
to
junga,
492
psl.
džiagos
moterų
paltui,
pradės ir vėl kristi.
žmones buvę nuo baudžia
3’ 2 jardo medžiagos vy
j vos atleisti. Tai kas juos at davo kraštą kokie atėjūnai, į sjam Tribunolui federalinį
Teroro ir vergijos imperija
rų eilutei, 100' - vilnos,
barbarai; užėmę žemę, jie Chicagos teismą, kuris at
— Galima to tikėtis, tėve.'
kada? Ar tėvas ga priversdavo to krašto gy
3 jardai tokios pat me
Sovietų Rusija, 309 psl.
džiagos moterų suknelei,
, Matai, Pentagono diriguo-nors aI^e
paša ventojus, kad dirbtų tą žemę metė bvla prieš armijos šni2 paklodės (dvigubai lo
pinėjimą civilinių žmonių
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
jamas mūsų prezidentas bu- kyti?
vai), 2 pagalvių užvalka
jų naudai. Arba ir savas vai Keletas organizacijų ir pa
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa»
lai. 6 turkiški rankšluos
vo išplėtęs Vietnamo kara ir i
n • i
,
. ,
. x ,
: — Lai glory, Maik. nieki dovas užpuldavo svetimą vienių piliečių skundėsi, kad
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
čiai
J kita*, valstybes — į Kam- nC2inau. Matai, kai aš Lie tautą, paimdavo tenai kiek armijos agentai renka apie
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
SPECIALUS I .. $62.00
11
Sl.aure? į tuvoje augau, tai baudžia laisvų žmonių karo nelais į juos žinias. Bet Vyriausias
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
10 sv. taukų. 10 sv. kvie
letnamu dabar susitarta, vos jau nepuvo< Ąje mani vėn. atsivarydavo juos na Tribunolas tą skundą taip
tinių miltų, 10 sv. ryžių,
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
karą nutiauKu. bet su^ šitom ^vas jęartajs prisimindavi mo ir paversdavo baudžiau pat atmetė.
10 sv. sukraus.
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
dviem valstybėm tokios su-į ”panščiznos44 laikus. Tai] ninkais.
DAUG KITOKIŲ
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
tarties nepadaryta; nebuvo tada Lietuvoje vadindavi
Pagyrūnais
vadinami
tik
O kada tokia mada iš
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
VERTINGŲ DOV ANŲ
nei deiybų su jomis: todėl baudžiavą. Valstiečiai tu
tie, kurie nemoka girtis.
nyko?
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
Prašykite veltui
’ Washingtone kalbama kad j rikiavę eiti. dvarams dirbti
iliustruoto katalogo!
koja
apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
Kambodija ir Laosas būsią! dirbdavę už dyką ir gauda
— Aš. tė\e. negalėčiau I
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiecių darbo stovyk.
UžSAKLKITE TUOJAU
bombarduojami toliau. Va vę dar mušti nuo dvaro ak
pirštu
prispausti
datą
ir
sa

darbą dirbt.’. Deja, militaUŽSAKYKIT TIK PER
las ir kt.
dinasi. taika maišysis su ka Iamono.
kyti: va, kada ji išnyko. Pe’’ ristai nepaiko jokių įstaty
INTERTRADE
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
i*u.
ENPRESS ( ORP.
pasaulinį
karą
dar
mūsų
lai.,
mų.
Tą
aiškiai
parodė
ir
j — Turbūt, nuo ekonomo
125 East 23rd Street
— Žinai, Maiki, man jau tėve? Taip tada buvo vadi- kais vokiečiai grobdavo sve Vietnamo karas.
Fifth Floor
nusibodo klausytis, ka poli-’narni dvarų ūkvedžiai.
r timų kraštų. gyventojus
. . ir
NeW York. N.Y. 10010
f varydavo juos Vokietijon i
Tel. 982-1530
tikieriai apie tą karą 'šneka
2“°S u V°kletI,Jon S, ~ ,Ale murtl nuto1'™
ir ką apie jį gazietos rašo.
— Bali būti, Maiki. Mano darbų dirbti, arba karo lau-j baudžiavos k aušimo, Maiki
LABAI SVARBU
Ar daugiau neturi ką apie
. Verčiau pakalbėkim apie' tėvas taip pat eidavęs dva-Į ke apkasų kasti.
DĖVĖTI DRABUŽIAI
\ t ietnva
ran dirbti už dvką ir dažnai Į
. ją pasakyti?
:
gaudavęs pylos. Bijodamas- — O ruskiai to nedarė? Į
Prašykite specialaus
biuletenio!
j
_ Labai gerai. tėve. ga_iaklamono bizūno, kartą jis
..
I
Baudžiavos istorija ii-;
Gal dalė ir jie, nes, ga, tėve. Bet palikim kitam
?.Ies turime šito biznio
; lim savo pasikalbėjimų &t e- • nenuėjęs į dvarą: n u, taiga-;
23 metu patyrimą ir
bizūnu už tai. kad nenu. tūkstančius austrų buvo pa-j kartui.
' mą pakeisti. Iš tikrųjų, Lie-, y§s
tūkstančius patenkintų
ėmę nelaisvėn. Tarptautiniai
užsakytojų.
* tuva juk daug artimesnė mu- ejo.
ia„ drau— Okei. Maik, aš ateisiu
Tai visri tėvas žinai įstatymai dabar jau
džia karo belaisvius versti pastove. O dabar gudbai
veikdavo
...........baudžiava
. ....... . .............
...................
,-y Jos istorija gana idomi. o' kaip

Keleivio

kalendorius

kaina $1.50 i
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FttUpis MUi

MOTERŲ SKYRIUS

Janis Rainis
(1865-1929 j

MMMSSSSSSM
J

Ū-S

G A L I T ...

,

EDVARDAS CINZAS

Jūs galit sunaikint šį silpną kūną,

Ranka
(iš romano "Raudonojo arklio vasara*4)

(Tęsinys)

Sulenkt šį liemenį ir kaulus laužt,
Išdurt akis, kurios nenori snaust,

Ir triuškint sąnarius — tegu pražūna;
Jūs galit dvasią kančiomis sugniaužt.

Kad ji iš didžio skausmo imtų rėkti:

j to projekto likimas, dar pa. kalu ilgų studijų. Bet unijų GAVOME RIBOTĄ SKAI*
matysime.
. vadovybė pareiškė, kad ge- c|,, ,.N1DOS.. S,ENINIO
*
riausia darbininko nuotaiką
v
Pagal tą orojektą

apsi- pakelia stambios sumos at- NUPLĖŠIAMO

drausti būtų galima prieš ve- lyginimo čekis...
dybas arba tuoj po jų. Drau
dimas aprūpintų vaikus sky
rybų atveju, o bevaikiai ap- DIEVO KARALYSTĖS
d raudą galėtų panaudoti ki
tiems reikalams.
j
Tema:

SU PASI-

SKAITYMAIS KALENDO

RIAUS. KAINA $3.50.

žinios

Dievo karalystė ir jos ženklai

Skaitykite
šias knygas \

Sumanymą smarkiai re-į
priežastys4*
mia organizacija, kuri rūpi-'
naši peisiskyrusių moterų
Tęsinys 7
likimu, o 'jo priešininkai bi-į, Tegul apie tai paliudija mum
LIETUVIŲ LITERATOjvf
drau-’ Jungtiniu Valstijų Patentu ofi- p a CVFTIIP
r»el Tn-io
jo.. ’kad,
J esant* tokiam
A ’*
dimui, skyrybų skaičius dar. sas, o taip pat ir kitu šalių užY..’
PS1: J0->e
padidėtu
įrašai, ypatingai apie tai, kas
A. Vaičiulaitis apie popadidėtų.
vyko praeitais pekžasdešimtyje eziją, K. Keblys apie romametų. Dirbtinis gazinis žibalas ną R.Šilbajoris apie novelę,
,
Skyrybos jau ir dabar buvo išrastas 187o m. ir tais o o
pačiais
metais
buvo
išrstos
maši.
Santvaras
apie
diamatursmarkiai daugėja. Štai 1962
nos padirbimui dirbtinio ledo. giją. V. Kulbokas apie kritim. skyrybų buvo 413,000, o Telefoi.us buvo išrastas 1876; ką, J- Girnius meta žvilgs1972 m. tas skaičius pakilo fonografas ir gazolino inžinas • • •
f i:tpratfira
1877; patobulinti dviračiai 1881; nj f ?1S?.
Oteiaturą apiaiki 768.000.
kodaksas 1888; be arklių varo-. mai ir šio kūrybos laikotarmos karietos 1889.
; pio problemas, Č. GriceviATSIUNTĖ PAMINĖTI } Tik paskutiniame dvidešimt čius paruošė išleistų knygų
J metyje medicinos mokslui pavy- * . ... . .
z
Gina Čepkauskienė dai-lko atskirti plaučiu džiovos, pa- sąrašą. Kaina 810.

— Padidinom tėvo Garmoleno vaikaičių gvardiją,— f
Kitiems tą skausmą leist pajust, -r—
pasakojo daktaras Koksas. — Dar vienas vaikinas Jo Di
denybės aukštaūgių pulkui.
Bet viena jūs negalite pasiekti:
— Tai kiek jų dabar yra? — bandė lankstyti pirštus 1
Dvasia — laisva, atgims vėl Saulėn lėkti.
ir skaičiuoti Emilis, bet pagaliau vien tik pakratė ran- j
kas. — Ar senis vis dar tebevaikščioja rožančium vienoje ’
Iš latviu kalbos vertė K. K o r s a k a s
rankoje ir nagaika kitoje? Vis odinėmis kelnėmis ir atme- ’
tęs galvą, kaip prūsų generolas?
f
siutimo, choleros, difterijos ir'
— Pragyvens jis mus visus, Emili. Braška, linksta, ‘
..
.
| tetanus bakterijas. Oru išpučia-į LIETUVOS ISTORIJA,
bet vis nelūžta, kaip dainelėje sakoma.
|
nuoja. Ilgo grojimo Stereo,mos padangos buvo išrastos 1890 vi ii laido
plokštelė, joje yra 13 įdai-,m., eksrays ir motocik.ai 1895;
"J
*.įar?c r‘
— Mane tikrai pragyvens, bet tave kažin, — Emilis;
nuotu dainų, iš jų 7 lietuvių viol,et sfį"‘'uliaiH!r bevir““ tde- *J“ Dau«,rdi“te-S™°«,e"e>
šypsojosi žmonėms ir pro atviras duris šviečiančiai sau-!
1
*
eenn grafas 1896; radiumas 1898.
414 OsL, daug paveikslų, kekompozitonų. Kaina $6.00, Diridžibliniai orlaiviai buvo i; -/pmėrinini tvirtai irišta
lei. — Tave, daktare, kai visas apsamanosi, žmonės ati
f Sunku patikėti, bet BosKai Paul Mellon turtas SU atsiuntimu $6.75. Išleido išrasti 1901; kiti gi lėktuvai— v •
duos i Antverpeno zoologijos sodą.
Les Enterprises -----------Belle-Arti 1905 m... šitam. ,pūčiam
.. . , laikui f Kama ....... -................. $O.
j
ton
Herald
American
bendvertas
$400-$700
milionų,
— Kodėl? — nustebo daktaras Roksas.
Fno-r PO Bnx 122 LaSal- mes gahme Paskaityti dar ra
i.aoai šymui mašinėles, pinigų saugo- į Lietuvos konstitucinės teiradaibis Fred Sparks
po tai ir jo žmonelė nesivaržo Kngr., r .U. r>ox
— Satyras taip sako. Buvo atėjęs atsipagirioti. Sa nuodugnių
studijų priėjo iš- sumokėti tik vienai madų j le 650, Que.. Canada.
- jimui sepas, krutamuosius pa- ; sės klausimais, parašė Koskėsi vakar prisisiurbęs tiek vyno, kaip visa Lenkija. Kai vadą, kad 1.000 moterų per. kkautuvei apie$150,000.
, veikslus, sudėjimo mašinas, gat- j ,
P-iėknnskaą
178
*
i vėkurius, radijo transliavimą ir ! tantmas KdckausKas, J
užsiminiau apie jūsų ginčą, tai numojo ranka ir nuspren
V. VILKO JPĖDINIAMS
daug kitų išradimų. Be to, dar J psl., kaine 82.
i
dė, kad beždžionėms vieta ne kur kitur, o zoologijos sode. nai drabužiams ir papuoša
Jauna baronienė Marie- ?
1' pasirodė žymi pažanga rnedicilams išleido ne ......................
mažiau kaip'Helene de Rotschild, kurios j Praeitais metais rugsėjo nos ir kitose mokslo šakose.
— Aha— susivokė daktaras Roksas.
Antano Škėmos raštų II t.
po
$200
;
t00,
o
is
jų
mažiau1
,
įartlJ
u
f
,
mėn
.
New
Y
orko
apylinkėj
— Taigi, kad aha! — juokėsi Emilis. — Satyras ir
(dramos veikalai — Julija, ?
šia.
tuzinas
daugmu
ne:
y
,.
a
vfenu
iš
į
mirė
Vincas
Vilkas.
Ameriir kiti, Žvakidė, Kalėdų
mirdamas tau neatleis, kad Kristų priskyrei prie šizofrenipo..
l
milioną.
■
turtingiausių
Europos
žmokoje
žinomas
kaip
William
Pranašas
Izaijas
35-me
savo
Živilė, Pabudimas. Vienas
kų. Gerkite dar po stiklą, aš statau.
į
TJ..
no,*; niu kasdien i savo irimus; Wolfe. palikdamas apie tris. Ppanasrstes ?k.yr,uJe PraIiašau- vaizdelis, Ataraxia), 440
— Tu, kaip matau, ir pats gurkšnoji. — palingavo • Pnmoje
vietoje yra Peisi-j ^’^. ^ j J.|
ja apie atsteigimo laikus, sakypsl., kaina $6.00.
i
galvą daktaras Roksas. — žinai, kad kenkia, o...
; jOs ir
t
— ...vistiek geri! Dėl Dievo, nebekaitink mano pas- trečioje —
Amerikos lietuvių politika,
gziiniiaivv u u- j>ausa saus pavirs Hunu ir įs- parašė dr. K. Šidlauskas, ikutinių dienų! Ryt poryt ištiesiu kojas i duris, n
rlr" nė (buvusi Kennedienė) 8100.
VO Anna Va.tkevicius-.Wat- džiūvusi šaltiniais“. Klimato
dantis užkalbi. Lyg aš nesuprasčiau ir nejausčiau, kad ketvirtoje žymioji filmų ak
į vadas dr P. Grigaičio, kai
kering gyvenusi 6 Summer Permainos Įvyksta ne tik Pales na $1.50.
slystu i duobę.
Kai kurios turtuolės, kur St., Lavvrenve, Mass., bet ir tinoje. bet ir kitose šalyse, žmo
istorijos laikais vakarinis
Aš nuėjau i virtuvę nusiplauti rankų. Žanina atėjo (tOfė Elizabeth Tayloi.
nors važiuodamos,
nemėgs- jos gyvenamoji vieta šiuo gaus
..
Pietų Amerikos pajūris būdavo
Rimai ir Nerimai, Vaiž
iš paskos ir užmetė man ant peties rankšluostį. Aš įsiklau- j _ Ęei>ij°b kaialienė aiy- ta vežiotis
daug drabužių, metu nežinoma.
persausas ir nederlingas. Pasta
siau i jos trūkčiojanti alsavima. Karštas, vynu kvepiantis. ziu^e uz vįm on
tSU_ todėl jos kiekvienoje vieto-I
.aisiais gi kęleriais metais Ecua- ganto, 55 psl. kaina $2.00.
Peru ir Chilie turėjo per j
vėjelis kuteno mano sprandą.
.
i tarpu milionai moterų tiek je. kur dažniau atvažiuoja, f Velionis buvo gimęs 1883 dorius,
metus virš 100 colių iietaus, ir
Nežiūrėdamas į ją. nusisluosc-iau rankas ir grąžinau » neišlei(&ia drabužiams per turi pilną drabužių kolekei-j m- rugsėjo 23 d. Ukmergės tasai išdžiūvęs pajūris pražydę- '
j ją. O kitos su savimi vežasi ; apskrityje.
jo kaip rožė.
rankšluosti. Ji nusviedė tą rankšluosti ir sugriebė mane i • vjs^ gavo gyvenimą,
‘i 1kalną
_ 1
1_
*
TAPav.. j tur-!
* Į Z'Giminės
' * •» -vazv i
čia vėl reikia atsiminti Vieš- 1
lagaminų.
arba
apie
juos
:ka
glėbi. Aš išsigandau, kad Emilis neateitų į virtuvę, bet j
I tuolė Barbara Hutton va-! žinantieji malonėkite rašyti P?tie£ pažadėjimą: ”Aš utver- i
kraujas man suplūdo į galva, ir aš grąžinau pabučiavimų. ( Tailando karalienė, reng. j
— kaičių aiUo- Ū^v'o's’g^aYin'iim' kon
ir šaltinių laukų viduryje, pa
Paskui ji atšoko, prispaudė rankas prie degančių savo » damasi važiuoti į Europą, iš:
MarbeiIa vasarvietėn sulatui New v
™-VoYorke:
versiu tyrumą į vandens liūnus
Atsitiktinio kareivio užra
skruostų ir spruko laiptais i viršų.
Paryžiaus išsikvietė garsų ' (Ispanijoje), pasiima 73 la
ir nepereinamąją šąli i vandens šai, J. Januškio atsiminimai,
Aš pastovėjau prie laiptų, nusivaliau lūpas ir grįžau į madų krautuvės savininką gaminus, didelę dėžę bran Consulate General of Litini- upelius. Aš duosiu tyrumoj ked- 127 psl., kaina $2.00.
‘ rų, akacijų, mirtų ir alyvme
ania,
į kavinę.
1 Balmain ir užsakė jam 200 genybių. du Rolls Royces
džių, pasodinsiu tyruose daug
41 West 82nd Street,
; eglių, vinkšnų ir skirpstų, kad
— Kur Žanina? — nustebo Emilis.
suknelių ir k;.., sumokėdama automobilius ir tuziną gar
Stepono Strazdo eilėraš.
:
visi
kartu
matytų
ir
suprastų.
— Nuėjo i viršų, — atsakiau šypsodamasis ir žiūrė už tai $500.000. Viena suk- saus metadoro (buliu kauNew York, N.Y. 10024
, jog tai padarė Viešpaties ranka čiai, 159 psl.. kaina $2.50.
nelė
buvo
papuošta
deiman-j
tynių
dalyvio)
Angel
Teig

damas Į jo staiga sunerimusias akis.
ir tai padarė Izraelio šventasis“
Murklys, apysaka vaikam,
Mums išeinant, jis kažką prisiminė ir pasivijo mus tais iš karalienės kolekcijos,į pei auksiniuose rėmuose fo. AUTOMATINIAI BANKO — Iza. 41:18-20.
;
Tuos
dalykus
labai
gražiais
parašė
Antanas Giedrius,
ir kai karalienė tą suknelei tografijų.
prie durų.
KASININKAI
! žodžiais aprašė pranažas Izaijas ‘
-L
Į vienuoliktame savo pranašystės 130 psl., kaina $1.80.
— Mero lentpiūvėje Įvyko nelaimė, — tyliai prane užsivilkdavo, ji buvo saugo
Taip
leidžia
pinigus
tos
Siekdami pagreitinti dar- sk^:et vilkas gvvens su a.
šė. — Kažkokiam turkui ar arabui nutrupino ranką. Me jama, kaip Fort Kr.ox ( ten. kurios nežino, kaip sunku
Juodojo pasaulio sukili
kur saugojamas Amerikos
ią,
sumažinti
tarnautojų
(
vinelių
ir
leopardas
gulės
su
oras skambino ir klausė, ar kavinėje nėra daktaro Rokso. auksas).
mas, parašė Stasys Michelyra juos uždirbti.
kaičiu ir geriau apsisaugo-1 Žiuku; veršis, ’iūtas ir avis bus -onas, 127 psl., kaina $2.00.
Jis šūkavo ir keikėsi, kaip tikras viršila.
i nuo plėšiku, Amerikos
ir.mažns Vilkas juos ga
— Kurioje lentpiūvėje? — susirūpino daktaras Rok.
, ‘Z ., . ..
i nys. Jautis ir meška drauge ga„.
.
_
Vokiečiu turtuolio Har- SKYRYBŲ DRAUDIMAS , , . 1
Kinkai
numato
įsitaisyti
au-'
nvs
j
s
kartu
ilsėsis
jų
.jaunikTikra teisybė apie Sovietų
sas. — Jų bene penkios, tai Į kurią dabar važiuoti?
dungo žmona pernai Patou!
omatus, kurie pavaduotų liai, ir liūtas ės šiaudus kaip jau-« Sąjungą (parašė J. Januš— Paskambinkite i pili ir sužinosite. —patarė Emilis Paryžiaus madų krautuvei
tis. žindomas kūdikis žais ant kis), 96 psl., kaina 50 centų.
Visokių rūšių d raudinu labartinius kasininkus.
angies urvo. ir nujunkintasis kiš
Atsiliepė Mona. Taip, sužeidimas sunkus. Tėvas atve sumokėjo $500,060, graikų jau turime, tik nuo skyrybt
Tokie elektroniniai auto- savo ranką Į bazilisko drevę. Jie
žė vaikiną i pilaitę ir Įsakė apversti aukštyn kojomis vis; urtuolio Niarchos žmona iš . dar nebuvo. Bet ir apie ta
Kunigų celibatas, parašė
nekenks ir neužmuš visam mano
natai
galės
veikti
ištisas
24
apylinkę, bet surasti daktarą Roksą. Ji aikčiojo, verkšle ’eido mažiausiai $350,000. jau daug kas galvoja ir tuc
šventajame kalne, nes žemė pa kun. Fox, 58 psl., kaina 25
•alandas ir atlikinėti įvai- sidarė pilna pažinimo Viešpa
centai.
no ir vis kaltojo:
sumokėdama net už ranki rūpinasi.
iausias operacijas, patar ties taip, kaip vanduo uždengia
nuką
ne
mažiau
kaip$200.
— Atvykite, daktare Koksai! Nedelsdamas atvykite..
naudami klientams. Turin jūros dugną.“ — Iza. 11:6-9.
Ar buvo visuotinis tvanas,
Pernai
Nevv
Yorko
sena
Kiekvienas, kuris myli tiesą
Jis numetė rageli ir spruko pro duris. Aš išbėgai
is
atitinkamą
magnetinę
’
r
neapkenčia
neteisybės,
su
mie

64 psl., kaina 25 centai.
Moka skudurams išleisti, torius Halperinas buvo pa
paskui ’jį.
kor
‘
elę
žmogus
galės
be
jo

lu
noru
priims
teisingus
Dieve
per metus $400.000 ir Ispa- siūlęs tokio draudimo suma
— Važiuok Į pilaitę, o aš paruošiu gipsą. — Įsakė ji? rijos diktato: iaus dukraitė, nymą, bet jis nebuvo svars- kio tarnautojo pagalbos įsi- patvarkymus ir pasiduos jo tei
Žemaitės raštai karės me
singai valdžiai. Kurie gi nuola
man. — Mergina blaškosi, kaip pamišusi, reikia skubėti štekėjusi už Don Alfonso de tytas. Savo siūlymą jis mane lėti į banką pinigus ar rei tos
priešinsis ir nenorės klausy tu, 126 psl., kaina 50 centų.
kalingą
suma
išsiimti
bei
ti
’’visų dalyku atnaujinimo
— Moterys visada taip daro. kai tik pamato kraują.. Burbon.
Juozas Stalinas, 32 psl.,
pakartoti šiemet. Koks bu:
laikais
“
,
bus
pražudyti
antra
pasiskolinti..
kaina 25 centai.
— Važiuok! Jeigu ji prarado galvą, matyti, reikalą
k
mirtimi, kaip parašyta Ap. D.
Bus
sunku
ir
plėšikams
rimtas.
3:22-23. “Teisybė ir teismas
okį banką apiplėšti, nes Dievo sosto pamatas“. .Jo žemiš- i Žalgirio mūšis, parašė dr.
Vaikinas gulėjo ant sofos ir gurkšnojo džiną. Išblyš
koje Karalystėje "iš teisybės Daugirdaitė - Sruogienė, 24
Ir neteko sąmonės. Tačiau kai atvažiavome prie dak :ame nebus tarnautoju, ku bus
kęs po ruda savo oda, nuo skausmo sukramtytomis lūpe
padaryta taisyklė (linija) ir psl., kaina 50 centų.
riems gali įsakyti sudėti pimis. bet per išdidus, kad vaitotų prieš moterį. Aš nuėmiau .aro Rokso namelio, jis atsigavo ir vėl pradėjo šaukt;, kai risuis i kerpšį, o automato iš teisumo lyginimo Įrankis’* (Iza. 28:17). Ir kiekvienas turės
nuo jo rankos drėgnus skuduius ir akimirką žiūrėjau. Mo neduos nujiiauti rankos. Mes įnešėme jį į vidų ir paguldė rikiu ginklu neišgąsdinsi.
Socializmas ir religija, E.
laikytis tos taisyklės. Nelygybė
ne.
Gavęs
morfijaus
injekciją,
nurimo
ir
leidosi
stumdo

na glostė vaikino veidą, rijo ašaras, bet negalėjo ištart
Tokio automatinio kasi nebeturės vietos, liet kiekvienam Vandervelde. 24 psl., kaina
daroma teisybė be joki, 10 centų.
mas,
kaij)
mieguistas
vaikas.
žodžio.
ninko įrengimas kaštuos a- bus
skirtumo. Žinojimas, ir išmintis
Rengenas niekais pavertė paskutines viltis: abu kau pie $34,000.
— Kodėl nevežėte jo i Bastognės ligoninę? — pa
ir išmanymas dauginsis, <> svar
Demokratinio socializmo
lai
buvo
sutrupinti
iki
pat
alkūnės.
Daktaras
Roksas
atsi

biausia bus tas. kad kiekvienas
klausiau, sutramdęs staiga kilusi pyktį. — Atsakykit, p-'
KAS
TAISO
NUOTAIKA
turės progos mokytis tikiui pa pradai, (S Kairio įvadas),
velnių! Aš turiu žinoti, kas čia darosi, nes nėra laiko verk duso ir nuėjo prie telefono. Aš supratau, kad jis iškvies iš
žinti gyvąjį ir tikrąjį Dievą, 64 psl.. kaina 50 centų.
Bastognės greitąją pagalbą.
DARBE?
kurio pažinimu gaunamas amži
šlenti.
nasis gyvenimas. — Jono 17:3.
(Bus daugiau)
— Vaikinas neregistruotas dilba... — išspaudė ji.
Socialdemokratija ir ko
įvairūs psichologai nagri-’ Kas domitės Tiesa. mes pri
• • *
— Prakeikta veislė! — šaukiau, keldamas vaikina
munizmas
(K. Kauskio), 47
nėja klausimą, kaip page-: si.,lsirn veltui spaudos. Kreipk;(Ši Eduardo Cinzo romano ištrauka perspausdinama rinti darbininko nuotaiką.!tes S1UO adresu:
nuo sofos. — Reikia tuoj amputuoti ranką, o jūs girdote 'j:;
psl., kaina 25 centai
iš literatūros metraščio ”Aštuntosios Pradalgės“, kurią' kad jis dirbdamas mažiau Lithuanian Bible Studente, i
buržuazinio popiečio vyneliu!
i
Išvilkau jį į kiemą ir įstūmiau į džipą.
į galima gauti ir Keleivio administracijoje. Kaina minkš pavargtų ir daugiau pagaAtskirai sudėjus, ju kaina
Sp^
^62
-$11.40.
bet visos kartu par— Tai man nupjauti ranką? — pasibaisėjo jis.
Aš tais viršeliais $4.50. kietais — $5.00. Išleido Nidos Knygų mintų. Jie jau pateikė visą
...
| duodamos už $2.
neduoti piauti ranką!
Klubas Londone, Anglijoje).
eilę siūlymų, prirašė tuo rei(bke'bimas)

Milionas drabužiams

į

l2 knygų už$2

I

MM

N\. 6, 1978 m. Vhs&llO O Q.

KMJUVIS, SO. BOSTON

Vietinės žinios
RANDOLPHO AUKŠT. MOKYKLOS SALĖSE
Memoriat Park Way, Randolph, Mass.,

1973 m. vasario 10 d. nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro

įvyks

4

j

šiūnas padarė platų prane-1 **********************************************************************
BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE
Šimą apie saulių veiklą ir
j;
daugelį kitų šaulius liečian
* TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
ėių klausimų.
EKSKURSIJOS Į

LIETUVĄ

•

Rytų

į

apygardos
M. Jansonienei prisiminti

ŽIEMOS ŽAIDYNĖS
f

(Krepšinio ir tinklinio)
Rungtyniaus 18 komandų iš New Yorko, Philadelphijos,
Hartfordo, VVorcesterio ir Bostono.
Tą pačią dieną 8 vai. vak, So. Bostono Lietuvių Pil.
dr-jos III aukšto salėje — šokiai sportininkams pagerbti

f.

Įžanga sportininkams $1, nesportininkams $2.
Rengėjai:

LSS "Grandis“ ir SBLP klubo krepšininkai

Nuoširdžiai sveikinu mieląjį "Keleivio“ redaktorių
ą
JACKŲ SONDĄ, mikliai perkopusi aštuoniasdešimtąji

STEPONAS KAIRYS

Po posėdžio svečiai buvo;
Šležų maloniai pavaišinti, j
Jie išvyko apgailestaudami.:
kad trumpas ir nepatogus j
savaitgalio laikas nedavė i
progos apžiūrėti miestą ir j
aplankyti lietuviškas įstai-'
gas.
Koresp.

ŠALFASS

Pu"lap(* aeptluM

Vasario 13 d. sueina mė-į
nuo. kai mirė dr. E. Janso-i
no žmona Marija Jansonie-j
nė, buv. "Audronės“ vilos!
savininkė Cape Code. Mumspraneša, kad vasario 13 d. j
už velionę bus laikomos pa
maldos So. Bostono Šv. Pet- '
ro liet. parapijos bažnyčioj, jį
o taip pat Hyannis, Osiervil-l
le ir kt. Cap Code.
I
Dr. Ed. Jansonas, po žmo
nos laidotuvhj porą savai-'į
čių pailsėjęs sūnaus šeimoje, i
šiuo metu vė: gyvena Cen-Į
terville, Cape Cod, Mass. •

1 6

Kai n a

dienų
nuo

$641.00

gegužė* 23

Vyksta:

liepos
birželio 6
rugpiūčio
birželio 27
rugsėjo
liepos
11
spalio
gruodžio 21

i

ALDRICII OIL COM'ANY

18
8
5

130 Safford Street

3

Wollaston, Mass. 02170
Tel. 472-2086

^Jungtis prie grupių galima Bostone ar N e w York e
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų. Mask\oje arba
Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.
GRUPfJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NESIVĖLUOKITE!

(rfheot

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j
Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
Aliejaus kuras
Aliejaus degikliai
Krosnys ir garo katilai
Vandens šildytuvai
Elektros tinklo įrengimas
Dorchester — So. Boston — So. Shore

South Boston. Mass. 02J 27
Telefonas; 268-8764

393 West Broaduay
Savininkė. Aldona /Adomonienė

air fares subject to Governament approval

Mirė M. Janušauskienė

• '

t I
H*
Vasario 4 d. mirė Elenos !|
į
Vasyliūnienės motina Ma-.
amžiaus kalnagūbri, linkėdamas dar keliasdešimt jų
rija Janušauskienė. 92 m. j {
guviam Įveikti, nenulinkus Į dvasinio ir kūninio nuosilamžiaus. Lai tonama trečia- }
dieni, vasario 7 d., 9 vai. ry-> {
pio daubas.
to iš CambriJge bažnyčios. - •
Stasys Liepas
ienos
1 6 ir 2 2
*•
Gili užuojauta jos dukrai
į Elenai ir žentui Izidoriui!}
Kaina nuo $ 5 9 8. 1 0
;• •J
DĖMESIO!
| jis buvo pratęstas gruodžio IVasyllūnam&Išvyksta iš Bostono ir New Yorko
t11»
mėnesį. Per abu mėnesius Į Girdžs‘m ,oI D Stankaitytę! j
Lankoma: Švedija
Norvegija
Vasario
vasario 16 d.
u. (penktadie-Į
ųjcumauiv , vargstančią
—brolių
------ . i vardu!
Danija
Suomija
nį) 12 vai. prie miesto vai-: Balfo prašyipą teisgirdo tik J Lietuvių r?di’jo valandos Uj
i
dybos naujųjų rūmų bus iš-j 71 asmuo. Jie gražionįis su- £ajSVėS Varpo pavasarinia- •
dybos
momis parėmė Balfą (visi me koncerte oalandžio 29 d tt Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu Kreipkitės i
kelta Lietuvos vėliava.
«
Aitos skyrius kviečia kuo aukotojai buvo skelbiami So. Bostono Lietuvių Pilie t FINNAIR, 20 Providence Street, Boston, Mass. 02! 1<i.
•Į
daugiau bostoniečių daly- Keleivyje), bet dar nesuda- čių d-jos trečiojo aukšto sa ♦t Tel. (617) 482-4952.
vauti vėliavos pakėlimo ap-į
pilnom tūKSiantinės. Kitos lėje programai atlikti yra »
gi panašios kolonijos buvo pakviesta solistė Dana Stan. *«t
eigose.
keleriopai pralenkusios.
kaitytė, Chicagos Lietuvių J
onde of Bcandira.u
icandinavia
prtda
Jauna* piktadarys apiplėšė
Operos primadona, kuri yra ’
Kad bostoniečiai per toli atlikusi pagrindines roles J
air fares subject to Governament .-.ppro .al
ii
M. Vaitkevičienę
neatsiliktų, tai vajus buvoj
>‘>lf"a“ ”Dana r
. pratęstas ir sausio men. Bu-i m tw ♦
šeštadieni, sausio 2/ d. a-i v0 tikėtasi, kad po švenčių! p a- ~oi r? qfpni,a.-+vf- ’ •
♦:
i<
pie 8 vai. vak. So. Bostone žmonės bus atsigavę ii- savo' i e. p ' \
»
gyvenanti Magdalena Vait-1 pareigą atlib.
a\liko 10 i
? pakviesta .
kevičienė ėjo j Supremmar-I asmen„ Taigi per tris mė-i1 ,?tra"J°- e.stl'a*!; kuria-)
ketą iš Athens gatvės. Prie! "eSSVl^prašymą tSl-l
koncertas. . T E S T .1J/ V T .1 /
pat įėjimo kažkas is uzpa-j
tik 81 asmuo Tai tik
Auriralijo^lietu" i Kovo 4 d- So- Bostono
kalio čiupo jos rankinuką, ir maža dalis lietuvių. O buvo vi ko]oįjJ “
: Lietuvių Piliečių d-jos II ir Įsigykite teisininko P. Šulo
kai ji atsisuko, piktadaiys.kreiptasi atvirukais ir kiek-} ų
. III aukštų
m. salėse Baltijos ir parengtą leidinį "Kaip su
jau buvo toli nubėgęs. Tai viename Keleivio numenyje
Rengiamame koncerte D. | Žalgirio tuntų Kaziuko mu- daromi testamentai“. Tai la
keliolikos metų paauglys.
buvo primenama ir prašoma. Stankaitytė šalia kitų daly-igė.
bai naudinga informacijų
M. Vaitkevičienė buvo ne
kų atliks ištraukas iš lietu• * ♦
tik išgąsdinta, bet neteko iri Nors vajus baigtas, bet viškų operų: J. Kamavičiaus1 Kovo 11 d. So. Bostono knygelė norintiems sudaryrankinuko su jame buvusiais j Balfo durys yra ištisus me- "Gražinos“. J. Gaidelio Lietuvių Piliečių d-jos III a. ti testamentu. Ten yra ir tespinigais ir dokumentais.
i tus atviros. Kas negalėjo
salėje Minkų radijo rengia, tamentų pavyzdžių. Jos kai
Patartina moterims, ypač į anksčiau, gali savo auką į- "Danos“. K. V. Banaičio ma talentų popietė ir "Miss na — $3.00.
vakare. gatvėje būti labai at teikti kiekviena proga. Su "Jūratė ir Kastytis“.
• Lithuania of N.E.“ balius.
X»****#***»*****************♦****♦>
sargioms. atidžiai sekti, kas ma nenustatyta: kiek kieno Solistei akompanuos kom-j
• •
aplink vyksta, ir nesinešioti kišenė išgali. Nereikia dro- pozitorius Jeronimas Ka-i Balandžio 8 d. 3 vai. po
Geroje vietoje Brocktone,
šu savim didesnių sumų pi- i vėtis ir maža aukele Balfą Činskas. Tai veto lygio kon-{ pietų šv. Petro lietuvių pa- Mass., nebrangiai parduodami
nigų bei svarbesnių doku-į paremti. Jei visi aukos — di- certas.
rapijos bažnyčioje parapijos gerame stovyje pelningi 3 sei
mentų.
I dėlę sumą srdarys. Juk •—
choro religinės muzikos mu namai. .Nedidelis .žemės
Ypač nepatartina ranki- "grūdas prie grūdo — priplotas, čia pat eina busai. netoli
koncertas.
KALENDORIUS
nukyje ar kišenėje drauge pildo aruodą“.
• • »
krautuvės — busines.
PARENGIMŲ
Balfo valdyba
laikyti savo buto raktą ir ko
Norintieji daugiau sužinoti
Balandžio 29 d. 3 vai. po
kius nors dokumentus su
malonėkite
skambinti telefonu:
pietų So. Bostono Lietuvių
Bostono saulių svečiai
buto adresu.
Vasario 10 d. 9 vai. ryto piliečių d-jos III aukšto sa- 583-3181.
Randolpho aukšt. mokyklo-j jgje betuvių radfjo valandos
L.Š.S.T. centro valdybos je Rytų apygardos žiemos Laisvęg Varpo pavasarinis:
Aukos Balfui
■ pirm. Vincas Tamošiūnas (iš žaidynės (krepšinio ir tink- j koncertas
•*******#*»***#*#<••»»##<♦#♦####»♦«
į Detorito) sausio 21 d. daly- linio), o vakare So. Bostono j
A. Girnius — $20.
•
•
•
• ___ ~ \t„_ -v_ o;____ _ tz..
Po $10: J. Dačys, O. Ivaš-' vavo New Yorke Simo Ku- Lietuvių Piliečių d-jos salėGegužės 6v dieną
r . 2 vai. po
, ; RADIJO PROGRAMA
kienė, V. Jakutis, A. Januš- dirkos šaulių kuoposs šven- je krepšininkų klubo šokių pietų North
Jumor High! „ . . „
ka, J. Jurėnas (antra dešim- tėję. kur buvo šventinama vakaras.
School salėje Brocktone Šv.' Seniausia Lietuvių Raaij<
• •
tinė). dr. A. Krisiukėnas, J. ’ kuopos vėliava.
{Kazimiero parapijos choro £r°£rama Naujoj Anglijo
Mikalauskas ir J. Rentelis.
Vasario 18 d. So. Bostono; 75 metu iubilleiink koncer
stoties VVLYN, 1360 ki
f Lietuvių Piliečių d-jos III-joj tas _ banketL
' ,ocikllJ
iš 8toties FM
. Pa° vJvSt .Jan.čiauskienė į S. Kudirkos š. kuopos na į aukšto salėje. Aitos rengia-j
• • •
•
101.7 mc.. veikia sekmadieivi 5 i auzien~'
i rio Vaclovo Butkio lydimas
nuo 1 iki *
va^ die
Visiems li^ns nuoširdi ’užpiaeit* savaiteal> atv-vko mas Lietuvos nepriklauso-^ Spalio 21 d. So. Bostono
mybės
atstatymo
paskubi-i
Lietuvių
Piliečių
d-jos
III
a.
Perduodama:
Vėliausių
nadėka
J
“
• * Boston^lr apsistojo pas J.
paaeKa: E. Valiukonius. Jie aplankė mo sukakties minėjimas. f salėje lietuvių radijo valan- pasaulinių žinių santrauka
TT-v •
, .i
! dos Laisvės Varpo rudens: r komentarai, muzika, dai
garbingus šaulius MantauUžbaigus vajaus la.kotar- ftus jr
u
Brocktone
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°į parengimas.
! ros ir Magdutės pasaka,
ir šaulius Brocktone
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Pabaltiečių draugijos;

Baft’“n<S> A'įiuT do7.’

krt,em., ku, ,e savo aukom,s •
kP
pirm vakarą, . _
j
parėmė Balfą.
A. Šležą bu,o Bostonovali.
Vasario 25 d 3 vai po
Lapkričio
mėnuo kasmet , Brocktono šaulių kuopų vai_
.
£ ?* , v ‘
yra Balfo vajaus mėnuo.;
mėnuo. !,i,-k„
dybų bei keIeto sveči _ , pietų
pierų New
?ew England
nngianu konser-J
nu.m-;
pirm famo-l
lamo | vatorijos
vatori10S mažojoje
mažo'ioie saleje
salėje Iz.
Iz.'
Pastarasis Balfo vajus Bos-. sėdiį kurianie pirnk
tone nebuvo sėkmingas. Tad *

Uon.„u ,rdov.

ti didžią pagarbą ir visiems

Sausio ž8 d. pas j. Va n a-į

• ■

'• w

,

1 wav> •<?0* Bostone. Telefo‘Av
Ten rauna.na? A.y
ien K-ona
-*• £
mas ir Keleivia.

Keleivi- Jo kaina;

$7.00.

Dažau ir Taisau

i

Namus ii lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau
visaą, ką pataisyti reikia.
Nauaoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester,
TeL CO 5-5854

DBAl 1)1510 AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūsių
d raudi m ils
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tei. AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir aH irai pasisako

apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų sk\riu. kuriame laukia

me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra d ina mišk
mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų ben4rad.ii bių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir diriia už
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

SS.00

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. fjuebec. CANADA

SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraudą ir ligcje pašalpų, kuri yra
pigi, nes. SUSIVIENUIM A S 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 gau*i įvairių klasių reikalingiausias
apdraudes nuo >100.00 iki glO.OOC.OC.
SLA—jaunimui duoda gers Taupomą ją Apdr.-.udą — Ea.
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.0n mokes
čio metams.
ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims,

rekomenduojama

lietuviškų

klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės
\ kuopų veikėjus, ir ue plačiau pjiaiškins apie
Susivienijimo darbas.
Gausite spausdintas Informacijas, jeigu
paraiysite:

Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Ncvr York. N.Y. 10001

Puslapis aštuntas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 6, 1973 m. vasario 6 3.
,;J

Stelmokai ir Januškos

Vietines žinios

Baltic Realty savininkas
Yy<autas Stelmokas su žmo
na Skolastika išvyko 1 mėn.
atostogų i Floridą.
Kartu su jais į Floridą iš-'
važiavo ir Aniceta ir Anta-f
I nas Januškos
;

r************************************************ #***#**»« •^

KAIP MINĖSIME NEPRIKLAUSOMYBĖS

PASKELBIMO SUKAKTI?

IEŠKOME

A. f A.

išvyko į Floridą

Amžinybėn iškeliavus

MOŠŲ ’GOLDEN PLATTER ‘

MARIJAI JANSOMENEI,

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

jos vyrui dr.

skausmo

Edvardui Jansonui,

didžio

VELTUI

prislėgtum. reiškiame nuoširdžiausią užuo

PILNAS PATARNAVIMAS

jautą ir kartu liūdime.

PER IŠTISUS METU S VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS,,

Ona ir Kazimieras Adomavičiai

Elena ir

Bostono lietuviai Lietuvos nepriklausomybės atsta- i £,ena Kuncai,ienį ligoninžj'

Junas Yaliukoniai

NAMŲ SAVININKAM

tymo paskelbimo 55 metų sukakti minės šia tvarka:

Penktadienį, vasario 16 d. 12 vai. Lietuvos
iškeliama prie miesto valdybos naujųjų rūmų.

$60C

Elena Kuncaitienė praei-'į_
vėliava'
' tą savaitę buvo paguldyta i ™
į Carney ligoninę. Linkime,
į greičiau pasveikti.

Sekmadienį, vasario 18 d., 10 vai. ryto iškilmingos

į)

Auka Vasario 16 gimnazijai

pamaldos Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje.

Jadvyka Jankienė, dabar
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos iii aukšto salėje.............. ' gyvenanti Floridoje, seniau
( buvusi Bostone Dramos ir
Susirinkime kalbės Lietuvos atstovybės YVashingtone muzikos d-jos Gabijos valpatarėjas dr. Stasys Bačkis ir kt. Meninę programą atliks i dybos. pirmininkė, pranešė,
komp. Juliaus Gaidelio vadovaujamas oktetas.
‘
diaupljos kasos liį kūčių Vasario 16 gimnazijai
Minėjime bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo; Pasiųsta $300.
Tą pačią dieną 2 vai. popiet iškilmingas susirinkimas •

SOI TU BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

me dalyvauja su vėliavomis.

tas.

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— VOKIŠKAS ALUS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
šeštadieniais

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery. kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVcrces-

terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jot valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai u
tvarkingai.

Cia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir
vietinės
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemonis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: A.N S-2805

LIETUVIŠKI

BOSTO N

į

Tel.

332-2645

■

PLOKŠTELĖ

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.
Paštu nesiunčiame.

Tet. 798-3347

Lietuvių Radijo
Valanda

*

i l)r, J. Pašakarnio \Dr. Amelia E, Rodd \

Sekmadieniais 11-12 vai.
(RUDOKIUTĖ)
AM 1.430 KC
OPTOMETRISTI
Valandos:
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
nuo 10 ry*o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
*♦##*♦***###*♦*#♦***#*****#******♦«♦♦<*♦###*#*##*##♦»******##*#*♦#******#*#***#***♦#***♦***♦#*»********

South Boston Savings Bank

The Apothecary

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

LIETUVIŠKA TiKUA VAISTINE

(Tuoj už Hollow)
40 metų patirtis vis geriau jums patarnauti

ATLAS PARCELS CO.

Laisves Varpas

I

TEL. AN 8-2124

470 ADAMS ST., QUINCY

E. KARDELIENĖS DAINŲ

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B

* 24 valandų patarnavimas
* Automatinis alyvos teikimas
* 19.9 už galoną
JEI NORITE IŠSIMOKĖTINAI

nustebinti!

I

;įNewton Centre. Mass. 02159;;

Atlieku visus pataisymo, remoa
to ir projektą1'i m o darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vaitam.
Telefonas: 698-8675

į Valandos:

ir

FORTŪNA FUEL C0.

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ*

;! Reai Estate & Insurance
321 Country Club Rd.

49 Church Street
E. Milton, Maas.

Inu'- 9 va> rvto iki 5 vai. vak
Š Trečiadieniais nenriimama
447 BROADVVAY
South Boston, Mass

4 3 6-1 2 0 4

PIETŪS

Atsilankykite ir būsite maloniai

A. J. NAMAKSl

Carpenter & Builder

J F e D I N 1 s
OPTOM K i Ris r AS

alyva

Alyvos degikliai

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

Nerasi medžio be šakos, o
žmogaus — be ydos.

Peter Maksvytis

Ih. Jos. J. bufiouari
I
J

ir sekmadieniais

SHORE

ARBA

Climatic

— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS

A,tos Bostono skyriaus

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

Sa»minkąs >. J. ALEKNA
ftZS EAST BRI)ADWA'f
SOL i H BOSTON, M ASS.
lELEi-ONĄS AN 8-414S
žrs»f,ja:i in .Vlot-re Dažai
Popieros Sienoms
Stiklai Langams
Visokie reikmenys nainaai
Reikmenys plumberiame
vtftiitnv
ina« ^*1

Tel. SW 8 2868

S O.

— SKANI LIETU VIŠKA PICA

pirmininkas adv. Jonas Grigalus.

Flood Sųuare
Hardicare Co.

VVORCESTER, MASS.

773-4949

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

£XPRESS CORP.
144 Miibury St.

4
"fr

šiltas vanduo

| n0

Senas parvirsta ir negir

COSMOS PARCELS

’ROTECTIGJ
GOLDEN
PLATTER

Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

! Sausio 22 d. ukiainiečiai
• minėjo savo nepriklausomy..... bės iiaskelbimo 55 metu sususirinki-' . . .
.
kakti. Ta proga juos sveiki-

Minėjimą rengia Amerikos Lietuviu F rybos Bostono
skyrius.

Tik dėl malonumo jums patar
nauti, kaip naujiems alyvos šil
dymo klientams, mes duosime
jums veltui visokeriopą patarna
vimą, Įskaitant ir mūsų garsiąją
”Golden Platter“ apsaugą.

£ vorth of

brti & Service

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

Bostono lietuviai kviečiami visur gausiai dalyvauti ir
dosniai aukoti Lietuvos laisvinimo reikalams.

~
...
,,
.......
Urgamzacijos pamaldose ir iškilmingame
.......

3=į

2L

f
i

c
. ..
oveikmo ukrainiečius

Į

reikalams.

SAVININKŲ

NAMŲ

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORPAND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti
rublių
certifikatus,
automobilius,
šaldytuvus ir pan.

Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

i Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
ĮSTAIGA

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Masi. 02127

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų rs

Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime visus gatavus vaistus,

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

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard. B. S., Reg. Ph&rm.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

IS2 a W. Broadw«y, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6«20

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vak v.. išskyrus šventadienius Ir sekas.

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, piuleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE. Cia visų lėktuvų
bilietai (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

I> AB A R
6*

M & T OIL £0., Ine.
641 E Broadway

už nemažesnius kaip $1.000 dvie.fr:

metų

So. Boston, Mass. 02127

įspėjimo indėlius moka

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

□
□
□
□

6.27% pelno)

Krosnies’aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokejimo’ sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

už visus kitus indėlius moka

1<£
70

5i

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas

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

Skambinkite

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

268-4S62
U— *12* iLL

r

X;";l .

$
A*

virš $271,000.000

h

«I

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre

kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel|Service,'lnc.
'V*
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo
giminėms tik per

::

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos:

Kasdien
Šeštadieniais

9__ 5
8—12

A

393 West Broad way
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

<i
::

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

<*++++#»*#+< į

