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VISI JUNKIMĖS I LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ! •

THE COMMONVVEALTH OF MASSACHUSETTS

JAV belaisviai
ŠHžta

uetuviai,
Minint nepriklausomybės paskelbimo sukakti, šie-;
met ypatingai mūsų dėmesys krypsta i pavergtąją Lietu- j
vą. Praeitų metų bėgyje ten mūsų tautos pasipriešinimas į
okupanto priespaudai prasiveržė heroiška Kalantos ir ki
tų gyvybės auka; ten jaunimo masės nepabūgo išeiti i gat-1
ves ir drąsiai šaukti: „Laisvės Lietuvai!“; iš ten ateina 1
žinios apie tylią, bet ryžtingą kovą už tikėjimo laisvę bei
žmogaus teises ir prieš gresianti Lietuvos surusinimo pa- (
vojų.
šiuo metu taip pat atidžiai sekame pasiruošimus Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijai, im
dami dėmesin Vakarų nusistatymą konfeiencijoje siekti
praverti uždangą, kad Vakarų idėjos galėtų laisvai sklisti
sovietinėje imperijoje, o ne legalizuoti Europos padali
nimą.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas su pa-;
garba seka pavergtos tautos esamose sąlygose neišvengia-i
mas pasipriešinimo okupanto priespaudai pastangas. Jis f
taip pat aukštai vertina kiekvieno lietuvio ar organizaci
jos Įnašą Į mūsų tautos laisvės kovą. Tačiau mes tikime,
kad gyvenamasis momentas iš mūsų reikalauja neeilinių
pastangų.
į
Tad Nepriklausomybės Šventės proga VLIKas kvie-1
čia visas mūsų organizacijas ir visus, kurie save lietuviais;
laiko, atsiliepti i mūsų brolių laisvės šaukimą ir rasti ke-,
lią, kaip dar prasmingiau įsijungti i mūsų tautos išlaisvi- j
nimo daibą. Kviečiame visus bendradarbiauti su VLIKu,
kuris derins visų mūsų veiklą ir darys visa, kad Lietuvos
laisvės klausimas būtų gyvas visur, o ypač ten, kur svars
tomi Europos ateities planai.
į
Mes tikime, kad darnoje ir broliškame susiklausyme Į

Dr. Jonas Basanavičius. didžiulės reikšmes lietuvių
tautiniam atbudimui turėjusios "Aušros" redakto
rius. Lietuvos neprik lasomy bės paskelbimo akto sig
nataras. miręs 11127 m. vasario 16 d. Kaune ir palai
dotas Vilniuje Kasu kapinėse.

! dvmo tarptautinei komisijai:

" HEREAS. February lt>, 19,3 is the lifty-ftfth a.lm-

I)r. Vincas Kudirka, savo eilėraščiais ir ugningais
straipsniais ”Varpe“ šaukęs tautai: "Kelkite, kelki
te. kelkite’" Mirė 1899 m.

GIVEN at the Executive Chamber in Boston,
this eleventh day of January, in the year of
our Lord. one thousand nine hundred and
seventy-three. and of the Independence of
the United States or America, the one hund
red and ninety-seventh.
FRANCIS W. SARGENT
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Lietuvos nepriklausomy
ko karščio taip staigiai su- trečią apgriovė
šiaurės Ko: ė,a. Pet Vietna- Į pareiškė, kad belaisvių grį- bės paskelbimo 55 m. sukakJegė. kad vos palytėti lavo- ..
rntys žmonių žuvo, daug me. matv\ i ją norus nelabai ižimo momentas pirmiausia A jes proga JAV Valstybės
nai subyra. Tokių didelių
atsižvelgiama.
i priklauso jų šeimoms ir jiem sekretor'ius William P/Ronelaimių jau seniai būta.
sužeistu.
patiem, o tauta tegali jiems gers atsiuntė Lietuvos atsto
tylią pagarbą vui Washir.£rtone Juozui
ll už vykdytas pareigas iriš- Rajeckui sv.iikinimo rastą,
kentėtas kančias. Jis patarė
Jame jis reiškia pasigėrė. ir spaudos atstovams belais- jim3 lietuvių pastangomis
j vių nevarginti apklausinėji- išsaugoti savo tautybę ir is; mais ir leisti jiems greičiau kovoti laisvo apsisprendimo
! įsijungti į savo šeimas.
j teisę, sios pastangos ir jų
’ dvasia esąs pavyzdys viso
Amerikiečių belaisvių grį-; pasaulio tautoms,
žimo dižaugsmas yra pra-! Jungtinės Valstybės, kuskiestas ir tam tikra dalimi I nas lietuvių kilmės piliečiai
rūpęsčio. Visi pripažįsta, yra praturtinę dideliu savo
įnašu, kreipiančios didelį
kad po karo ir ilgų nelaisdėmėsi i lietuviu tautos trošves
metu šie, žmones
iau
ne-’ ikima
•
v- ..
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•
•džiaugtis savo tevvne
bei a tiei patvs,
kurie iš na-! •
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ne
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i reikšti tiktai

prekybos sutarties, kol so-:
»
vietai nepanaikins emigran-1 ---------------------------- ------tams
r. Sovietu
o-o
, • didelio mokesčio. ir. ne.. ' Dabar
b-ga is iš
leis savo piliečiams laisvai,,
, •
•;
• i. emigruo.anciu i Izraeli ir ki..

oombardavimu;

šiaurės ii- Pietų Vietnamu
i I»v His Excelencv the Governor.
belaisviu vra tūkstančiai. Jui
pasikeitime buvo atsiradę John F. X. Davoren,

^m^eto, įvežamoms sovietų prekėm^

< tur savo

r-r.u

ie

j savo darbą plečiant, pasku-1 Versaly of Lithuama's declaration reaffir.mng her postĮtinęs karo žiežirbos paleng-i tion as an independent demoeratie nation, after more
I va blėsta, ir taika grįžta į į than eentury of Kussian domination, and
J nuteriotą k; aslą.
Į
\VHEREAS, This period of freedom, vvhich ended in
Ko1 kas taikos sutarty nu-i 1940 \vhen Soviet troops entered the country. savv Lithua, ma yti įsipareigojimai abie-i nia's people establish a Progressive and enlightened statė
jų kariavusių pusių vykdo- ■ based upon respect for the dignitv of man and eųualitv
i mi. Suformavus kkomisijas ir j of oppol tunity, and
i išskirsčius po numatytas
numaty tas jj
V\ HEREAS, The freedom-loving people of Lithuai vietoves taikos ' 1 )O r dė i n*a' an(l l^ose
her neighboring republies of Estonia and
praeita sekmadieni nr;
• ui•• •
I Latvia.
look , to the United, States as a citadel of human
,
ta:> ir belaisviu gražinimas.I .
' ‘ ‘
- freedom and to our people as leaders in bringing about
Sutartis įpareigoja pasi-j their freedom and independence, and
Į keisti turimais belaisviais
WHEREAS, We in Massachusetts join vvith all AmeJAV-bes, Pietų Vietnamą. rieans in a firm commitment to the principles of indepenŠiaurės Vietnamą ir Viet
huCongą, arba
alaisvinimo
home
viai komu
mi ir savi atsiimami ameri land vvill be liberated.
NOW. therefore, I, FRANCIS W. SARGENT. gover.
kiečių specia’iais transporto
lėktuvais ir helikopteriais.) nor of the Commonvvealth of Massachusetts, do hereby
Jie skraido tarp Saigono iri pioclaim February 16, 1973 as
Hanojaus, kurio aerodromas ,
LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

piimininka? Mills žada pa-, muitas vra daug didesni^
siūlyti netvirtinti _ Nixono; Bct ta suUrti turf patvirtintj
pasirasytos su bovietų S-ga j ?enatas

i užsieni.
4

1973

maia medicinos pagalbą, j vance.
Į skubiai vežami į Philiphinui
' karo bazę, iš kur jie po ati-j
^tinkamos procedūros graži-,
narni į JAV-bes.
Pačioje pradžioje Šiaurės i
Vietnamas gražino 116 ame- i
rikiečių ir 27 gražino Viet,
Congas. Šie buvo laikomi P..
(Seal)
Vietnamo džiunglėse.

Doleris ir vėl
i susvyravo

įsvaziuoti

PROCLAMATION

iVuvi>i:*o vi

paskutinių

Nevv Yorkas,
1973 m. sausio 24 d.

Mean»

A

Nors Pietų* Vietname dar
vis esama paskirų kruvinų ’
i susirėmimų, bet, taikos vyk-i

• smarkiai apdaužytas. Ame-' and urge the citizens of the Commonvvealth to take cognirikiečių belaisviai, gavę pir-J zance of this day and to participate fittingly in its obser-

f

and

Governor
t

Vyriausia* Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Dr. .1. K. Valiūnas. Vyriausiojo i nu prekės, o JAV prekėms j
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ’ būtu lengvesnis keliasi Vo
'.kietija ir Japoniją.
pirmininkas.
Doleriu*■ krizė atsirado dėl .
neišlvginamo JAV užsienio
prekybos balanso: amerikie-'
' čiai žvmiai daugiau perka
Siūlys netvirtinli
i užsienio prekių, negu užsie-'
prekybos sutarties ; nis Amerikos. Dėl to išnlauJ kia i užsienio rinka bilionai
Galingas atstovų įumų j fjoierju j,- jų veng kr inta. 1

FRANCIS W. SARGENT

i

yra mūsų darbų sėkmės laidas.
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Paskutinėmis dienomis Eu
ropos biržos buvo užverstos
doleriais. Jie buvo siūlomi
pigesne kaina.
Didžiųjų
banku direktoriai, pirma
dieni susirinkę Šveicarijoje,
svarstė, ką daryti. Tą dieną
ir pinigų biržos buvo užda. rytos.
Matyti, vėl teks pakeisti
atskirų valstybių pinigų san
tykius. Sakoma, kad reikėtų
pakelti vokiečių markės ir
japonų jenos vertę. Tada
pabrangtų vokiečių ir japo-;

By His Excellency

vedusieji jau

randa

pa-

savo,

an'S'a>*

žmonas ištexėjusias už ki-Į

.

piliečiu reikalauja

Kaip žinoma, prez. Nixo-jlabai didelio išsipirkimo
nas pasirašė su Sovietų S-ga mokesčio. Juo emigrantas
eubernaloriu. I r,.„ei, W. Sara.nl
sutartį, kuria sovietams tei-, mokytesnis, tuo daugiau tuprnklamarij,,. skeli,iaučią IM7.I
vasari,, 16 ,1.
kiamos tos pačios lengvatos, ri mokėti, — kartais net kekaip ir kitom> didžiausio pa- lias dešimtis tūkstančių do- kairės į dešinę: Allo> >k\riau> ižrt. MeksanriraI'rancis \\. SargeM. Ona huškienė. seki. \ndriu*
lankumo valstybėms. Dabar Ienų.

tu ar nekskeniusias ištikimyji
... pas, aso
- 1
dalyvauja., Alt- gyriaus de«anja,.

bčjc... T ai tz a i i p|iežastjs
Hūui skaudžiu
Tj-Ji

I ,eluv„s .\,pr,klausomybes Ibrna. Paveiksle ,s , kjma<i

Čaplikas, pirm. John Grnralus.
Keturakis.

gubernatorius, žajZ(jas

kaf| (iĮ( lajkas

---------- -- ----y.,

J R

inklfaJ

gMmatam,

orezi<,

charakterio įh'l-1 »ih vienas i tas pareigas
Ži mus išgydys.
'kandidatavo
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?, 1973 m. vasario 13 d.

BRANGŪS TAUTIEČIAI, AMERIKOS LIETUVIAI!

Artėja Vasario 16-ji. Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 55-ji sukaktis. Su skaudančiom širdim minėsim
ją. Raudonasis slibinas mūsų tėvų kraštą tebetrypia. lie
tuvis jame beteisis tebėra, tikėjimas tebėra persekioja
mas. tautos charakteris žalojamas. Minėsime tą dieną su
f tvirtu pasiryžimu nepailsti kovoje prieš baisią tarptautinę
neteisybę — Lietuvos pavergimą.

Lietuvos Tarybos nariai. 191S m. vasario 16 d. Vilniuje pasira
šiusieji aktą. kuriuo skelbiama, kad atstatoma Lietuvo? valstybė.
Jie visi jau yra mirę.

Ar verta knisti ąžuolo
šaknis?

Lietuos prezidentai.

Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, dr. Kazys Grinius.

Paminėkime šią brangią mums šventę kuo tinkamiau
siai. Kiekviename mieste, kiekvienoje kolonijoje, kur tik
lietuvių randasi. Parodykime pasauliui, kad Lietuvos lais
vės klausimas yra vienas iš svarbiausių mūsų gyvenime ir
kad visuomet jis toks pasiliks. Siųskime rezoliucijas se• natoriams, kongresmanams, gubernatoriams ir kitiems atj sakingiems valdžios pareigūnams, prašydami užtarti mus.
j teisingoje mūsų kovoje už Lietuvos laisvę.

ir Įgalino
mėnuli.

Dr.

Čia mums kasmet iškilmingai minint Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskelbimo sukakti, džiaugiantis
tuo istoriniu Įvykiu ar gedint dėl iškovotos tautos laisvės
praradimo bei gaivinantis vienokiom ar kitokiom ateities
viltimis, nuolat i ausis atbarška ir okupuotos Lietuvos
spaudoje kiekviena proga pakartotinai pliaupiamas beatodairinis nepriklausomos Lietuvos niekinimas. Netgi
tiesiai paties nepriklausomybės žodžio neapykanta ar bai
mė ji pagarbiau ištarti. Atrodo, tarsi tauta, išsikovodama
laisvę, būtų padariusi kažkokį begėdišką istorinĮ nusikal
timą, — nusikaltimą, kad drįso atsiskirti nuo "matuškos"
Rusijos, kad nusikratė šimtmetinio okupanto...
Mes nežinome, kiek šie tarybiniai propagandista;
kalba nuosavu ir kiek okupantų rusų Įstatytu liežuviu, bet.
aplamai, susidaro klaikus Įspūdis, tarsi girdėtame bau
džiauninką, girianti baudžiavą ir savo pono bizūną, ar ka
lini. keikianti laisvę.
Lietuvos nepriklausomybės niekinimas primena mum
aną pasakėčią apie kiaulę, kuri kniso ąžuolo šaknis, aiš
kindama. kad jos esančios jai nereikalingos, o reikalingos
tiktai gilės, kurios ant ąžuolo šakų auga.
Iš tiesų gi — ir dabartinė vadinamoji LTSR tik ant
nepriklausomos Lietuvos karsto dar šiaip taip besilaiko,
visiškai nenugrimzdusi Į plačiosios Sovietų Rusijos pelkės
dugną.
Juk kas gi apibrėžė ir dabartinės LTSR ribas, nors
šiuo metu nuo Įkyriai besi ridančių rusų kolonistų ii- ne
apginamas? Ar ne nepriklausomos Lietuvos kūrėjai ir jos
laisvės kovotojai?
Kas sukūrė platų seniau nebuvusių lietuviškų pra
džios mokyklų tinklą ir Įvedė privalomą mokslą, kuris da
bar tik plečiamas?
Kas suorganizavo krašte gausybę pirmųjų gimnazijų,
kas Įsteigė pirmąjį universitetą, žemės ūkio akademiją, iš- i
ugdė profesūrą, kurios mokiniai dabar didžiuojasi savo i
laimėjimais? Ar tai ne nepriklausoma Lietuva padarė?
Juk tik tose mokyklose išmoko lietuviškai skaityti ir
rašyti net ir dauguma dabartinių Lietuvos nepriklausomy
bės niekintojų.
j
Tik nepriklausomoje Lietuvoje buvo suorganizuoti;
pirmieji lietuviški profesionaliniai teatrai, išskleidė pir-!
mus žiedus dailės ir muzikos menas, išbuvojo ir net srovė
mis išsiliejo dailioji literatūra. Juk ir komunistų garbina-'
mi Antanas Venclova. Petras Cvirka, Vytautas Montvilai
ii ilga eilė kitų ne Maskvoje pradėjo rašyti pirmąsias lo- j
tyniškąsias ABC ir ne Leningrade sukalė pirmuosius iri
vėlesnius savo kūrinius.
Juk tik nepriklausomybės metai davė progos Lietuvai |

nevaržomai pažinti Vakarų kultūros vertybes ir jos inte- i
lektualams praplėsti savo dvasios akirati, o tautos masei Į
Įsisavinti kultūringo žmogaus elgesį ir išvaizdą. Ta vaka
rietiškoji žymė ir ligi šių dienų dar nėra išdilusi, ir ne be
pagrindo patys msai Pabaltijį vadina "Vakarais“.
Kokia garantija, kad visa tai būtų buvę ir be dviejų
dešimtmečių nepriklausomo gyvenimo? Jokios. Daug tik- •
riau, kad be nepriklausomybės laikotarpio dabartinė j
LTSR būtų daugiau panaši Į Karaliaučiaus sritį, i’- visa Į
Lietuva būtų pilna tokių naujovių, kaip Beriagrad. Sierov- j
grad. Brežnevsk. ir Jagodskije Prudi...
Galima kritikuoti vienokius ar kitokius nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo trūkumus, kūrimosi metu padary
tas klaidas ar išryškėjusias visuomenės ydas. bet tik jau
neniekinti pačios nepriklausomybės. Jokia buvusi nepri
klausoma valstybė savo valia nepriklausomybės neišsiža
dėjo ii- savo laisvės neprakeikė nei Azijoje, nei Afrikoje,
nei Europoje ir nei Amerikos žemyne. Tai kodėl tą nepri
klausomybę turi niekinti okupuotos Lietuvos lietuviai? Ir
dar patys savo burna?
Jeigu nepriklausomybė jau yra tokia baisi blogybė,
tai kodėl i palaimintąją Sovietų Sąjungą savanoriškai nei
si jungia dabartinė komunistinė Lenkija? Juk ji irgi kadai
se buvo Rusijos imperijos dalis.

Ne, mes neabejojame, kad nepriklausomos Lietuvos
ir patys Lietuvos komunistai trokšta. Tegul ir komunisti
nės. Tik bijo apie tai prasižioti ar kuriuo nors veiksmu
parodyti. Taigi, bent nekniskite ąžuolo šaknų, kurio gilė
mis mitote ir išturiu išdygo nauji medžiai. Žinoma, jeigu
nors tiek galite savo valia.
I

von Braunas sako,

kad, pasirėmus skridimų Į j
mėnuli tyrimų duomenimis,
jau padaryta 3,465 išradi-

kacijai, meteorologijai na-i
vigacijai. medicinai
chi-!
migliai, biochemijai, meta-į
lurgijai ir Įvairioms kitoms;
sritims.
I
1

Laisvės niekas neduoda veltui.
Reikia laisvę aukomis išpirkti.

Reikia ją Iškovoti.

Daug aukų ant laisvės aukuro yra sudėję Tėvynėje
pasilikusieji mūsų broliai ir seserys. Ir šiandien jie kančios ir ašarų aukas tebededa. Mes džiaugiamės jų drąsa
ir pasiryžimu. Mes didžiuojamės, kad esame tokios šaunios tautos dalis.
Amerikos lietuviai!

Prisidekime

prie laisves kovos

stipriau! Prisidėkime taip pat ir piniginėmis aukomis!
Vasario 16-sios proga aukokime Lietuvos laisvinimui. Ir
visas aukas nukreipkime Į Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri jau virš 30 metų rikiuoja Amerikos lietuvius i kovą už
tėvų krašto laisvę. Siųskime savo aukas Į ALTos centrą.
KALTI, TIK NE MES..
2606 West 63rd Street, Chicago. III. 60629. Mūsų aukos
prisidės prie sustiprinimo laisvės kovos už mūsų brangią
Žinome, kad Sovietų Są
Tėvynę Lietuvą.
jungoje trūks.a maisto, kad
AMERIKOS LIETUVIU TARYBA
v
ji net už $2 bilionus pirko
javu JAV-se.
Dr. Vladas Šimaitis,
Dr. Kazys Bobelis,

Kremliaus vadai Brežne
vas. Kosyginas, Podgornis
dėl tos nelaimės pradžioje
kaltę vertė vien ant sausros,
kuri labai pakenkė javu der
liui, bet vėliau suprato, kad

pirmininkas

sekretorius

vien tuo teisintis nepakan
ka. Jie juk negali nežinoti
visuotinės netvarkos žemė<
‘ ūkyje, transporte, žemės ū- kio gaminių paskirstyme,
kurios galima buvo išvengti
ir už kurią, kaip vyriausi
krašto ūkio vadovai, yra at
sakingi.

Todėl jie nradejo ieškoti
tos nelaimės "atpirkimo oSteponas Kairys, Lietuvos nepriklausom) Lės aklo teksto autorius, žių“ ir juos jau surado.
vadovavęs Lietuvos Tarybos atstovą grupei. kuri smarkiai pasi
Jau pašaiintas ir. atrodo,
priešino (ir laimėjo) tarybos pažadui sujungti Lietuvą su kaize
rine Vokietija; visą gyvenimą kovojęs, kad Lietuva būtu nepri bus teismui atiduotas Šev
čenka, kuris vadovavo visos
klausoma ir demokratiškai valdoma. Mirė 1961 m. gruodžio 16 d.
sąjungos žemės ūkio reikme
New Yorke.

nų -ir atsargų prekybai. Jis
kaltinamas ” valstybinės dis
ciplinos pažeidimu“.

Knygnešių karaliumi vadinamas Jurgis Bieli
nis, atkakliai kovojęs prieš rusu valdžią, miręs
1918 m. sausio mėnesi pakely Į Vilnių.

Pašalintas ir ilgus metus
buvęš žemės ūkio ministras
Mackevičius. Jis esąs kaltas, ’IVAN FRANCO* KARIBŲ
kad ilgai ministeriaudamas
JŪROJE
nepasii-uošė tokiam atvejui,
koks dabar ištiko žemės ūkį.
Vasaros ir žiemos metu

Karibų jūroje galima sutik
Mackevičiaus vieton pa ti daug laivų, vežiojančių
skirtas Polianskis. kuris yra turistus. Šie atostogautojai
Kosygino pirmasis pavaduo pastoviai gyvena laive, tik
tojas, laikomas žemės ūkio
specialistu, ir jam buvo pa išlipa aplankyti Įvairių Kavesta prižiūrėti tą svarbią i ribų pakraščio valstybių uosĮ tų, ten praleisdami vieną ar
ūkio sritį. Taigi, Polianskis į po kelias dienas, susipažin-,
yra buvęs Mackevičiaus vir
šininkas. Dabar jis turės darni su centrinės Amerikos
pats Įrodyti, koks jis yra že kraštais ar Karibų jūros sa- (
lu valstybėmis.
mės ūkio specialistas.

.....

PARLAMENTARAS —

NARKOTIKŲ PIRKLYS

AP žinių agentūra paskel
bė, kad Turkijoje narkotikų
biznis yra 52 Įžymių žmonių
rankose. Jų tarpe yra net
parlamento narys, ižymus
advokatas, turtingų biznie
rių ir kt.
Iš Turki jos narkotikai ve
žami Į Prancūzijos uostus.
Jei Turkijoje už morfijaus
kilogramą (2.2 svaro) mo
kama $1,100. tai Prancūzi
joj Marceilles mieste, ji per
dirbus i heroiną, jau gauna
ma $5.000. O JAV už heroi
no kiiograma jau mokama
$24.000.
Vieno kilogramo užtenka
per dieną 20.000 narkoma
nu.

Iki šiol Čia turistines ke-j
lionės
organizavo daugiau-'
SLA PREZIDENTĄ?
šia JAV ar Britanijos laivų
SLA prezidentas Povilas bedrovės. Bet dabar Karibų t
P. Dargis parašė ir "Naujie jūros baseine jau pasirodė;
Mykolas Sleževičius, kuris, būdamas ministras pir
nos“ išspausdino straipsnį ir sovietų turistinis laivas,'
mininkas. 1918 m. gruodžio 29 d. atsišaukimu pa
apie buvusi >r neseniai mi- pavadintas ’Tvan Franco“.!
kvietė visus prie ginklo savo krašto ginti. Jo pašauk
rusi Amerikos prezidentą
Kaip spauda praneša, jis
tieji savanoriai apgynė Lietuvos laisvę, išvijo iš visu
Imkit ir skaitvkir
Trumaną, kuris keletą kartų čia buvo atplukdęs apie 600
pusiu besiveržiančius priešus. Jis mirė 1939 m. lap
Kipro Bielinio
buvo priėmęs ALTos dele Vakarų Vokietijos turistų.
knvce
kričio 11 d. Kaune.
gaciją.
Būdinga tai. kad, kai vokie TERORO IR VERGUOS
čiai. apsirūpinę doleriai, iš
IMPERIJA SOVIETŲ
Vliko atstovas J. Audėnas!
s
-'-L RUSIJA
tą straipsni iškirpo iš”NauJ lipdavo kiekviename uoste,
tai
nė
vienams
sovietų
laivo
Joje smulkiai aprašyta
jienų“ ir pasiuntė Vliko
AR VERTA BUVO TIEK IŠLEISTI?
eiliniam
Įgulos
nariui
nebuj
bolševikinio
teroro sistema,
Madrido radijui, kad per
Žinome, kad skridimams monės yra garsusis raketų duotų jį Lietuvai. Taigi. Įdo-’ vo leidžiama išlipti nors ir. tos vergų stovyklos, kuriose
ir
žuvo
mūsų
i mėnuli jau išteista 25 bilio- išradėjas ir tobulintojąs dr.! mu, ar tą P. Dargio straips trumpam laikui i krantą, j kentėjo
nai dolerių. Yra manančiu, von Braun. Jis yra didžio-Į ni Lietuvos žmonės girdės, Aišku, jog sovietai bijo. kad ' broliai, seserys, giminės ir
laivo Įgyla nepabėgtų, kaip draugai. Knygos kaina —
kad tai be jokios naudos pa< Sios Saturno raketos tėvas,' ar ne?
jau nekartą yra buvę.
75 centaL
S. Michelsonas
darytos išlakios. Kitos nuo-j o ta pajėgi raketa kaip tik
KAS GIRDĖS LIETUVOJE

Nr. 7, 1973 m. y&safio

KEI J1V1S. SO. BOSTOR

3.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAI KAITO BARI

JAI OTONO!

KANADOS NAUJIENOS
BALTIEČIŲ DRAMA

KANADOS RADIJUJE

LŽS CENTRO VALDYBOS PAREIŠKIMAS

Naujoji Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Centro Valdyba. pradėjusi savo veiklą,
paskelbė gaires, kurios yra
mūsų kadencijos darbo ke-’
lias. užsibrėžimai ir sieki- i
mai. Mes tada pasisakėme j
ir norime vėl pakartoti, kad i

NEW YORK. N.Y.

BROCKTON, MASS.

Darbininko šventė

Vasario 16 minėjimas

"Laiškus Lietuviams“, religinęs ir tautinės kultūros
Vasario 3 d. buvo jau
žurnalą ir ji jau aštuoniolikketvirtoji
Darbininko redakti metai redaguoja. Jau dvidešimt treji metai, kai jis eijos šventė, kuriai vadovu'
dirba su skautais. Jau dvi- vo Paulius Jurkus.
dešimt metų, kai jis yra vy-i
riausias Skautu sąjungos; °Je poetas Stasys Santva-

Altos Brocktono skyrius,
visoms vietinėms lietuvių or
ganizacijoms talkinant, va
sario 25 d., sekmadieni, 3
I)cpiet Bioektone s\. I
Kazimiero lietuvių parapi-

Vi

EAS NIEKO NEVEIKIA,

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Svečių tikimasi ir iš JAV.

Jame dalyvaus ir Vyriausio
*
*
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirm. dr. J. K. Valiū
nas. kuris pasakys pagrindi
nę kalbą
minint Lietuvos
n e pri k 1 a ūso m v bės atstatymo
paskelbimo o5 metu sukaktį.

dvasinės ir fizinės laisvės,
'jų gyveni
gyvenimą išeivijoje, banjų
dymą palaikyti ryšius su sa.
vaisiais anapus geležinės užIš Chicagos at vykęs tautidangos ir pastangas išlaikv1
'ambūris "Granti laisvės ryžtą
ongreso metu
Pagrindini.(autinių šokiu
kejas yra lietuvi
amos dali. Be
linis.
Argentinos
Tai nepaprastas jvykis
Dramos ’ezisier
imbuviai.
minėjimą
Kanados radijo istorijoje. Bartels.
j laikytųsi spaudos etikos, ♦ tno taryboje. Jeigu tie i
(o bus už žuvusius, mirusiu^
nes pirmą kartą tiek dėme
kad jos puslapiuose labiau i šmeižėjai būtu atidavę lie
Jaunimo stovykla organi
S. Santvaras paskaitė iš bei dėl I ietu\os laisvės ken
Riadijo
bendrovės
vado

sio skirta pabaltiečių prob
atsispindėtų vienybės dva- tuvybei bent dalį tos duok jo spaudai paruoštos ir ne
zuojaiua va ka: .’o 1-22 dienolemai. Ištisą valandą bus vybė iš anksto išsiuntinėjo
, .
. , šia ir nebūrų išsišokimų nei lės, kurią yra atidavęs J. seniai išėjusios Fausto Kir čiančius iškilmingos pamal mis.
spaudai atne ta
*
dos šv. Kazimiero bažny
transliuojama drama, kurią pranešima
,
T' 1 *tarp kitko
, .J pa-‘ pnes
atskirus
asmenis, nei Vaišnvs. S.J.. tai mes galė šos dar niekur nespausdin
drama.
Jame
,
,
čioje.
Pamaldas laikvs kle
parašė kanadietis rašytojas raSvta kari naba
L prleS ldeolo.™es grupes, tume tik džiaugtis.
tų raštų knygos — Paliki bonas kun. Petras šakalvs.
k ad vienvbfe
Len Petersonas, daugiau nei rasy ta, kad pabalį ienai šie. M
i
ATSIUNTĖ PAMINĖTI
,
’ visus
■
vlietuvius
•
LŽS Centro Valdyba pro mas. (Šventėje tos knvgos
tūkstančio kūrinių radijui, met mini savo kraštu nepriL _ dvasia
jungtų
J parduota apie 2(1 egz. Kas
V'sos lietuviu or^anizaci
televizijai ir scenai auto klausom vbės atstatymo 55- į bendrą kovą prieš Lietuvos • testuoja prieš tokių šmeižė norėjo, tas gavo n
Mano dienos, Jono Juod
knygosĮ jos dalyvauja su vėliavomis
rius.
-, ją "sukakti.
UAcinL.‘į okupantą, o ne prieš broli jų užmačias ir prašo visus
S. Santvaro
valkio atsiminimai. 112 psk,
j Girdėję ta drama radiju- lietuvį, gyvenanti laisvėje redaktorius griežtai atsiri- i1 e<^a^ 01 iaus
Tą
pačią
dieną
3
vai.
po
redagavo Bronius Kviklys,
boti nuo tokių straipsnių! Para>?>•
Kas tai per drama ir kaip, ie turėtų parašyti CBC radi-j ar už geležinės uždangos,
pietų
tos
pat
parapijos
salėišleido Amfolijus Kairys
skelbimo, nes jie tik pila j
ji atsirado?
j io vadovybei padėkos laiš-'
Tu
švenčiu
didelė
staig-f
je
bus
iškilmingas
Vasario
(•2955 \Y Vist St.. Chicago,
į keli. Kuo daugiau bus tokių! Tuo reikalu daug rašo ir vandenį ant okupanto ma-į
—
Ilk
G0629).
no, diskredituodami visuo-j mena yra žymenų įteikimas.| 16 minėjimas tokios progra
Edmontone gyvenančiam' laišku, tuo ateitv bus leng-i mūsų spauda, nes bereika- lūno
enės veikėjus ir skaldyda-i j? an^sto -'’Usinnku>ieji nf*iinosA. Dudaravičiui kilo mintis' viau su savo reikalais patek- lingas tulžies laistymas tik menes
Nazareto malūnas, parašė
žino, kas tie įjunktieji. 19(>(b
.
.
pasirūpinti, kad būtų para-f ti i radiio tinklą. Jei nebus džiugina mūsų krašto oku- mii mūsų* jėgas.
J
-1971 metais tokie žymenys
11 Atidarymas, invokaci
AL Čapkauskas, iliustravo
šyta drama anglu kalba, kokiu atsiJieoimu. radi jo va- pantus. Teisingai neseniai
kasmet buvo iteikti 7 asme-} m himnai. Nepriklausom y- R .BukaurtSavo
straipsniais
musu
kaina $3.75.
vaizduojanti pabaltiečių li- Į dorybė gali padarvti išva- pasisakė "Keleivis“, kad
bės akto skaitymas
spaudoje
kun'
J.
Vaišnys
vii
į
nim
?Tiek
asmenų
parinkta,
i
Romanas
gaunamas
para"šioje
tulžies
kovoje
nuosta

kimą. Jo ir kitų pastangom d? kad tokia programa nieI
suomet
stengiasi
visus
lietu-i
,r
šiemet,
štai
jie:
'
šms
autoriui
adresu:
bu tai, jog pastaruoju metu
buvo įkurta bendrovė "Bal kam neįdomi.
2) Laisvės Varpo įadijo
• kalba.:• 854 39t’i Avė., LaSalle,
vėl
laistoma tulžis ne į Lie vius jungti į bendrą darbą ir- Vincas Mamaitis, Loreta,I vedėjo Pe‘ro v:.-:/tic Story Production Compa.
Viščinio
bendrą
kovą
su
okupantu,}
tuvos okupantą rusą visų
Rašyti šiuo adresu:
Que., Canada.
Vainienė,
Miklas, į
ny“. Ji telkė lėšas ir surado
x x. , Kęstutis
, ...
mūsų nelaimių kaltininką ragindamas vengti visa to, r ,,
3)
Brocktono
majoro
R.
‘
Kęstutis Cei kėblinas, Jonas į
rašytoją, kuris parašė dra-į
ne į jam absoliučiai parsida- ^as Tus sk*r*a *rparodytume!
skaldo,
CRC
Pedio
Network,
!
<Iiveč:kai Algimantas Gečys į I- Wainwright žodis;
mą "Baltic Story“, bet ji tu- j
vusį
tarną
ar
lietuvių
tautos
Jeigu
mes
500, Sh»tion A,
Rez0,iucij
k
rėjo nemaža trūkumų, jos*
išdaviką, o būtinai į lietuvį • baugiau geros valios: daž.,-r prof. dr. Jokūbas Stukas. j
kurios
G A NA TO J U N G O
Toronto,
116, Ont.
meninė vertė nebuvo aukšta,
niau
susitiktume,
išsikalbę-i
kultūrininką.“
Šventėje įteiktos ir Lietu-1 bus pasiųstos JA\ preziden-.
todėl jos atsisakyta. Bet Du.
| tume, bet neitume tuoj. • ’ vių žurnalisiu Sąjungos pre-' tui, valstybės sekretoriui. A- j
J?TA
daravičiaus sumanymas ne PREMIJA PROFESORIUI
Ta tulži laistyti kai kas į sPau'U su kažkur nugirstais
irstais.. mil
mij03
-os ja
jaun
un;jnnn
mur-Č; Rasai
Ras Na-! merikos ambasadoriui prie IvlLlVF
pa muštas.
gandais
ir
nepatikrintomis
;
vickaitej
A
,
eities
Aušros< Jungtiniu Tautų. abiem . _
bandė ir prieš LŽS pirmi
J. ERETUI
Linui Vvtu. Mass. senatoriam, kongreso IUUflU?KJ
ninką kun. Juozą Vaišnį, S. -žiniomis, tai butų daug ver-; redaktorei>
Buvo kreintasi i iau mi.
Lietuviu Kataliku Moks- J., iškraipydami faktus, iš_ tingesne mūsų visuomenė. viui. spaudos fotografui,
į nariam ir Mass. gubernatouotą tasvtoją Leną Peterso-i loakattemiia iau antri metai galvodami nebūtų dalykų, atsparesnes mūsų jėgos ir
i riui, reikalaujant Lietuvai KNYGA
na, kuns sutiko parasv+i j s|.jrja $500 žurnalistikos po kojomis mindami spau-; didesnė laisvės atgavimo,
i laisvės.
FRONTININKŲ
drama. Jis kreipėsi i CBC premi ią, kurios mecenatas* dos etiką ir krikščioniškąją J V1^is.
vadovybę,
kuri sutiko ta>! vra žurnalistas kun. Juozas
PAREIŠKIMAS
,
x
Meninę piograma atliks
LŽS Centro Valdyba
dramą transhuoti per radijo j Pnmskis. Pernai ši premija moralę, bereikalingai kabi-}
komj). J. Gaidelio vadovau
•,
,
j? i t
.nėdamiesi prie atskilai žo-;
stotis.
, Šių metų sausio 31 d. Jau jamas Šv. Kazimiero para
| buvo paskirta prof. dr. Juoik
|ė djsk
nimo Centre įvykęs Chica-} pijos choras, operos solistas
•r zui Brazaičiui, o šiemet —‘, dituoti asmeni
_
••ir jo
• ‘ einamas!
•
Mūsų zemeje kasdieną.'gus LF bičiulių visuotinis
Tain gimė "Milžinu rep_i
Stasys Liepas ir F. Ribokie,. .. , ...
,
- ~ prof. dr. Juozui Eretui.
pareigas. Tai
lai buvov norėta gimsta 324,000 « žmonių.
-<n' - ' i
‘
• ,>
,,
Jcse
se“. kuri. kaip
Kaip sakyta, bus
bus
o
j-- i
• •• ,
*
. » Iš 'susirinkimas,
susipažinęs su nes vadovauiami
Brocktono
Sprendėjų komisiją suda- piktai atsimokėti uz jo uo-į ju kasdien dėl bado miršta
n ■,vilčiai inkilu- n
- *
iii
transliuojama vasario 17 d.
mo- pirm. St. Lūšys prof. lia.
lia
šakotą visuomeninę
visuomening,j 10.000,
.0,000, da, kitų priedų,
’
re
Drama vaizduoja lietuvių, kun. St Yla, prof. S. Gos veiklą. Juk jis
--------j
prieš dvide123,000, *todėl kasdien pri su kelių Cicero gyventojų}
latvių ir estų kovą dėl savo tautas ir Eivienė.
siimt trejus metus įsteigė auga 190,000 žmonių.
i organizuota vaikų ekskursi-į Pertraukos metu bus ren; ja į pavergtą Lietuvą, priėjo - karnos aukos. Visi Brockto! išvadą, kad nei Chicagoje, no jr apylinkės lietuviai yra
i nei kur kitur gyveną fronti-i kviečiami pamaldose ir mi-,
‘ ninkai prie sios ekskursijos, nėjime dalyvauti ir savo au-,
: nėra jokiu būdu prisidėję ir. komis gausiai paremti lietu-'
} nieko bendra su ta akcija} viškąją Amerikos Lietuvių
Tarybos veikla.
American Travel Service Bureau. vadovaujamas Walter Rask-Rasciausko, 1973 metais organizuoja 12 turistiniu ekskur t neturėjo.
M. K.
siją i Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 dienu — Vilniuje, Kaune. Druskininkuose ir Trakuose. Walter Rask-RasViešai ar privačiai paro
1 Paskutinis — trečiasis — dokuciauskas. pirmas pradėjęs vežti žmones i Lietuvą, tą darbą sėkmin arai tęsia jau 12 metu. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos • dytos tendencijos LP'B3 or-'į
i
PIETŲ AMERIKOS
meni uotas Kipro Bielinio atsi
ir vvksta sklandžiai.
j ganizacija ar jos paskirus!
i narius sutapadinti su ta eks-Į LIETUVIŲ KONGRESAS minimu tomas. Jis liečia mūsų
15 dienų kelionė
Nr. 1 Gegužės 21 d.
Iš CHICAGOS _ $750.00
! kursija yra visiškas prasilen.
iš NEW YORKO — $700.00
16 dienų (su Leningradu)
Nr.2 Gegužės 28 d.
Iš, CHICAGOS — $798.00,
kimas su tiesa ir duoda paPietų Amerikoje gyvena nepriklausomybės 191.-1920 m.
17 dienų (su Leningradu)
iš NEW YORKO — $765.00
N r.3 Birželio 3 d.
Iš CHICAGOS — 863.00.
grindo pagalvoti apie šitų nemaža lietuvių. Jie yra ne- kovas ir nepriklausomos Lietunepagrįstų gandų skleidėjų blogai susięrganizavę. Savo:
15 dienų kelionė
Nr.4 Birželio 25 d.
Iš CHICAGOS — $815.00
norus visuomenės akyse dis- bendriems reikalams aptarti vos "vvenimn pirmuosius metus,
21 dienos (su Roma)
Nr.4 A Birželio 25 d.
Iš CHICAGOS — $980.00
kredituoti mūsų organizaci- jie jau turėio keturis kong- Knyga gaunama Keleivy, Dar14 dienų kelionė
iš NEW YORKO — $725.00
Nr.5 Liepos 9 d.
Iš CHICAGOS — $825.00
ią ir jos aktyviuosius narius.' resus, o penktasis susirinks ,)ininke Dra(JW jr pas kit(B
21 dienos (su Roma)
iš NEW YORKO — $880.00
Nr.5 A Liepos 9 d.
Iš CHICAGOS — $980.00,
Chicagos LF bičiuliai pra- 'asai io _.-_o dienomis Braiš NEW YORKO — $738.00
14 dienų kelionė
Nr.6 Liepos 15 d.
Iš CHICAGOS — $835,00,
šo lietuviškosios veiklos vie-- zll,J°Je Sao '
kn”"'
ha,n" *> “"•
iš NEVV YORKO — $725.00
. _ .
.
.1
14 dienų kelionė
Nr.7 Liepos 19 d.
Iš CHICAGOS — 825.00.
mngumu susirapinusią vi-j
14 dienų kelionė
Nr.8 Rugpiūčio 1 d.
Iš CHICAGOS — $825.90
suomenę atkreipti ypatingai}
21 dienos (su Roma)
Iš CHICAGOS — $980.00
Nr.9 Rugpiūčio 13 d.
kritišką dėmesį į šitų nepa-}
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GA’JN AMAS
14 dienų kelionė
iš NEVV YORKO — $700.00
Iš CHICAGOS — $800.00.
grįstų gandų skleidėjus ir į
Nr.10 Rugpiūčio 22 d.
pasmerkti jų akciją, norin-j
15 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $720.00
Nr.ll Spalio 1 d.
"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ
čia
sukompromituoti
lietu-j
Gruodžio
19
d.
14
dienų
m
NEVV
YORKO
—
kelionė
Iš
CHICAGOS
—
$735.00,
$635
Nr.12
riškame veikime nusipelniu-j
Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse yra ribotas, {mokėjimas I sius asmenis.

Vasario 17 d. nuo 8:30
iki 9:30 vai. vak. Kanados
radijo tinklo CBC stotys (jų
apie 20) transliuos veikalą
”The Troubie with Giants“
arba lietuviškąas daugiau
atitinkąs pavadinimas galetų būti "Milžinų replėse.“

Ekskursijos į Lietuvą 1973 metais

asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kamba ryje; atskiras kambarys — $85.00 papildomo mokesčio, ekskursi
jose su Roma — $100.00 papildomo mokesčio.
ALL AIR FARES SUBJECT TO CHA NGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Kalendorius

Susirinkimo įgaliota
Chicagos LF Bičiulių V-ba:

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis Į

Jj redagavo

z

9727 South Western Avenue
Chicago. Illinois 60643
Telefonas: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką: teikiame informacijas kelionių reikalais Į .isus pasaulio kraštus,
parūpiname vizas ir bilietus.

Kazys Kriaučiūnas

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra encikloi pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitiniu šal} tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite
{ jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:

Rimas Rudys

•

KELEIVIS

j

636 E. Broadv ay
So. Boston, Mass. 02127

Juozas Baužys

I

I

Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

Dr. Adolfas Šležas, pirm.
AMERK AN TRAVEL SERVICE BCREAU

Stasys

Stasys Džiugas

Chicago.
1973 m. sausio 31

Nr. 7, 1973 m. vasario 13 d.

ftislapis ketvirtu
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• kaina minkštais viršeliais
LF nebe dešimtmečio, o jau vienuolikos metų pro-į 52 59 kietais $5 75 '
i
ga testamnetų svarbą primenu kaip tik todėl, kad. kaip! Agonija romanas, raantra
Kiekvienas gyvas padaras trokšta kuo ilgiausiai gy- pradžioje minėjau, milionas lietuvių sutaupytų dolerių laida, parašė J. Gliaudą, 406
venti. Žemesnieji gamtos tvariniai, tai yra žvėrys, žuvys, kasmet nueina vėjais. Jeigu tie visi amžinybės iškėliau-1 pSl., kaina $5.0’).
gyvybei išlaikyti turi nepaprastai stipių instinktą. Žmo-, jantieji pavieniai asmenys būtų palikę testamentus, tai! Birute Pūke? . Eiūtė, —
gus, šalia instinkto, turi ir protą. Kai žemesnių gyvūnų ir Lietuvių Fondas jau seniai būtų milioną perkopęs, iri RuGSĖJO ŠE 7? IZNIS,
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
instinktas skatina juos tik veistis, maitintis ir kovoti su i visa.eilė kitų lietuviškų organizacijų bei veiksnių būtų sa-J pienu j uotas
237
silpnesniais gyvūnais už savo egzistencijos užtikrinimą.! vo iždus papildę. Beje. Lietuvių Fondas angliškai vadina? Ps’-, ka:aa $5 o;;,
Kazys Plačeni PULKIM
vaikams: pjesę - pasaką tai žmogaus protas ieško daug daugiau, negu tik valgyti Lithuanian Foundation.
Mirė vilnietė poetė
ir
veistis.
Sukūręs
mokslus
ir
menus
ir
aukščiausią
civili

manas iš
ANT KELIŲ....
„Laimės dėžutė“, eilėraščių
Ona Miciūtė
zaciją,
žmogus
tenkina
visas
savo
kūno
ir
dvasios
užgai

. venimo,
kun.
Strazdelio
Lietuvių Fondas nėra trumpalaikė institucija. Lietu
rinkinius „Išdaigėlė“ ir „Pa
Ina $2.00
das žemėje. Žinodamas savo žemiškojo gyvenimo trapu vių Fondas tesės tol, kol lietuvybė išeivijoje, ypač Ameri I tomas 20d p.-..
vasarėlio puokštė“.
mą ir trumpumą, žmogus susikūrė amžinybę žadančias koje. bus gyva. Lietuvių Fondas įsteigtas tam, kad tą lie U tomas 10 ‘ ps., . .a $2.00
Vasario 2 d. Vilniuje mirė
aiNemunas teka
r Atlan
poete n
Ona Mieiute,
63 metu ,. 19/1 m. -išėjo
„į,-jos
• eileras, - religijas. Nemirtingumo, amžinybės troškimas žmoguje tuvybės ugnį kurstytų, iki laisva ir nepriklausoma Lietuva
1
; ciu rinktine Slėniu pauks- yra bene pats stipriausias iš visų kitų jausmų. Nemirtin atsistatys. Lietuvių Fondo gaunamais nuošimčiais jau da tą, Vytauto Alanto 5 noveamziaus.
‘ 1
! ciai , o pernai — prozos gumo troškimo negalėjo išguiti net bolševikų sukurtas bar Amerikos universitetuose dėstoma lietuvių kalba.j lės. 253 psi . ‘
minkštais
s knvga apie vaikystės metus materializmas. Tik pažiūrėkime, kaip ten statomi pa spausdinami lituanistinių mokyklų vadov ėliai, remiam: viršeliais $3.0°. ki-tais $3.50
Velione buvo gimus, 1909,
J
f
minklai. kaip veržte veržiamasi i enciklopedinę garbę. Ir mokslininkai, rašą apie Lietuvą knygas. Lietuvių Fondas
m. gruodžio 1 d. Vilniuje,!
J
Aitvarai ir g m.a, Jurgio
kaip
desperatiškai
stengiamasi
pirma
Stalino
ir
Lenino,
remtinas
gyvųjų
ir.
per
testamentus,
mirusiųjų.
Gliaudo.-ronu:. at
partiza
ten baigė lietuvių gimnaziją, O. Miciūtė yra išvertusi
o
dabar
jau
tik
Lenino
gendančio
kūno
mumiją
kuo
il

nų
veikios.
254
psi.,
kaina
studijavo universitete.
nemažai grožinės literatū
f*
4
m
534.50.
ros kūrinių is lenkų, gudų ir giau išlaikyti...
1938 m. ji išleido savo kitu kalbu.
Juozas Švaistas: 2IOBBetrokšdami sielai amžino gyvenimo dausose ir būROMA N41
1
birutė Kemėzaitė, SUpirmąjį eilėraščių linkini
romanas
*'*'
' DI£V! AŠ IŠEINU..., 294 R4AI H At' n.,
„Žiburiai pelkėse“. Pokario! Vasario 5 d. palaidota simo prisikėlimo.pasaulio gale, kiekvienas eilinis žmogus
7.
Šičia:š
kr,.
;.
•
dar trokšta, kad po jo mirties jo artimieji ir kiti gyvieji
!
kaina $4.50.
metais ji išleido 3 veikalus' Antakkalnio kapinėse.
ji kuo ilgiau prisimintų, apie ji gražiai pakalbėtų, jo bu-' Vytautas Alantas, AMŽI-į Pragaro vyresnysis, pie- av j da u s n 1 •. mm.•. 233 psk.
<aina $t. .5■>
vusius gerus darbus pagirtų ir kitiems pavyzdžiu statytų. NAS LIETUVIS, I dalis, 412
as ^°1?1iaPaS\?J.>aiaqf
<: VlENILabiau religingi, bet ne visai tikri, ar savo gyvenimu am- PsĮ-> kaina minkštais virse-į i a
( 01 as>
Ps->į Alo- z«s r.
M FO?! A J
D
4
; si. kai
žiną laimę nusipelnė, nori, kad gyvi likę jo artimieji už|^aį? '$4.50, kietais— $5.00., Alois rom-uns au^o’-mJ
1
j jo sielą melstųsi. Kad gyviesiems lengviau būtų mirusįjį, 4H
^^^^mink štaH Kazvs Karpius, 227 psl.? kai-i
tas, GVprisiminti, ant kapo statomas paminklas. Neretai ir gra- < vi,^įia/’
00 kietais _ na S5.00.
. j Vytautu
V
’
VE'J
a
a
v
'LMA? 1
DAILUS,
I nito ar marmuro paminkle iškalami žodžiai, prašą uz mi- • $6.-50.
j
Rezistencija,
romanas j
romam:.'
.
.
emigranR. Spal's, 429 psl.
rusįji pasimelsti. Karo žygiuose žuvusiųjų kovotojų pa
Vytautas Alantas, ŠVEN-, parašė
.
(■p viršeliais, kaina —- f
D si.. aJ."
vardės iškalamos bendrame paminkle ir taip pat atspaus TARAGIS, istorinis roma 1 kietai
«>
i na $:
ALFONSAS NAKAS
dinamos specialiuose leidiniuose. Į enciklopedijas paten-i nas, I dalis. 40-5 psl., kaina’
Anatolijus Kairys, IŠTI- t
Įj Nendrė,
ka pavardės tų, kurte kuo nors daugiau pasireiškė už ei- j minkštais viršeliais $5.00.
AS TARP
mo 11 ŽO
-žn! f 254 psl. ro ■ DANu1 ORĄ 12
KIMOJI
romanas,
Neseniai Keleivyje skaičiau žinutę, kad Bostono lie- linius piliečius, žodžiu, kiekvienas žmogus nori išlikti; J. Kralikauskas. VAIŠmanas, kaina 5.00.
365
ta $0.
tuviai, truputį pavėlavę, rengiasi minėti Lietuvių Fondo j kuo ilgiau gyvųjų atmintyje. Kiekvienas nori užsitai nauti i VILKAS, premijuotas 10Andrius Valuckas, NE 1 •Namas
dešimtmetį. Ta proga čia noriu pareikšti keletą minčių paminklą, kuris apie jo buvusį gyvenimą bylotų ateinan- • manas, 234 psl.. kaina $4.50
-oj gatvėj, ro’
MUNO SUNŪS, II tomas ' ti s, Kaina .00.
eventualių Lietuvių Fondui palikimų reikalu.
• čioms kartoms.
!
Brėksmės našta, romana
, parašė Jurgis Gliaudą, 3S4 428 psl . kaina $4.00.
Janmanas, parašė
v
• psl.. kaina $6.00.
Andrius
Valuckas
N
Testamentai
ir
Lietuvių
Fondas
Testamento reikšmė
, rOmaDailinir.ko
Pranas Naujokaitis, PA-.! MUNO
SŪNŪS,, romanas ir,
______
Ne kartą spaudoje dariau užuominų, kokie trumpalai- i SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ. j suvalkiečių ūkininkų sukili-: pay p^ase Juozas lininis,
Vienas įžymus Chicagos lietuvių veikėjas man aiški kiai yra paminklai kapinėse. Kad ir patvariausio, iš Ita- ^32 PsĮ-» kaina $4.00. •
imo 1935 m., I tomas, 2S01 Kaina $5.00.
no. kad. jo tupiu apskaičiavimu, apie milionas dolerių lie lijos atgabento marmuro. Kad ir kiečiausio, SkandinaviGb.auda, BReKŠ-| psl.. ':ama $3.00.
Vėjas lekia h gvma, roma
tuvių sukrauto turto kasmet nueina velniop. Tai yra, arti
MES
NAŠTA,
384
psl.,
kai-!
Aloyzas
Baronas.
PAVA’
na*
par - Y ; • as Barojoje atplaišinto granito. Kad ir paties patvariausio nerūmų giminių neturį tautiečiai, dėl vienų ar kitų priežasčių
SARIO LIETUS, 263. psl., nas, kaina $4.0(b"
dyjančio plieno. Pirmiausia, jie trumpalaikiai todėl, kad na $6 00nepalikę testamento, kasmet valstybei atiduoda turto už maldos, ašaros, susimąstymai, atsidūsėjimai, betkokie kimilioną dolerių. Ar šis visuomenininko apskaičiavimas, ti jausmai ties jais pasibaigia eu mirusio artimųjų, paTr
tiksliau gal tik prielaida, tun’ pagrindo? Ar nėra perdaug minklo statytojų išėjimu, išmirimu. O tai atsitinka už ker- i
r
ispūsta, perdėta? Manau, kad ne tik nėra perdėta, bet. lių dešimčių, net keliolikos, net keleriu metų. -Jeigu mirų-'
galimas daiktas, dar yra gerokai sumažinta. Antai, prieš sysis nebuvo kuo nors Įsiamžinęs, jeigu jo vaidas nepalikeliolika mėnesių mirė plačiai žinomas veikėjas, o kartu ko meno kūriniuose ar knygose, pro jo paminklą, kad ir
ir darbštus, apsukrus privačiame gyvenime. Paliko apie ražiausią. kapinių lankytojai praeis nesustoję, o jei su
šimtą tūkstančių, bet nė vieno artimo giminaičio. Testą-, stos, tai tik pačiu paminklu, bet ne jame iškaltu vardu pa
jmentą, sako, dar tik rengęsis daryti, tik žadėjęs, vis be-: sigėrėti. Antra, paminklai kapinėse netvers ilgiau už pa
skubėdamas, vis nesuspėdamas, nors jau buvo 70-ties čias kapines. O kapinės neretai užleidžia vietą augan
tiems miestams, ir jų nelieka nė ženklo.
metų ir išgyvenęs ankstesnius širdies sutrikimus. Pasibai-:
]
I
sėjimo, net pasmerkimo šnabždesys („kur jo protas, kadį
Daug ilgiau, ir tikrai jau bent šimtmečiams, išliks
šitaip galima, juk tai nusikaltimas...“) maišėsi su oficia-'
vardai tų mūsų tautiečių, kurte Lietuvių Fonde įsiamžins.
Įlomis, velioni garbinančiomis kalbomis, dar nė kūnui i Jau ao e karimosi pradžioje LF pažadėjo, milioną už- i
neatausus. Dar devyni tokie, kaip jis. be testamentų ir ar baigęs, išleisti visų LF narių vardyną, LF aukso knygos ■
timųjų tais metais mirę. ir milionas jau valstybės rankose. ar panašiu pavadinimu. Vėliau, Fondui augant, gal už se- į

.

M

._x.

\ -i.

Nemirtingumo troškimas

Iš okupuotos Lietuvos

į

į

Lietuvių Fondas ir
testamentai

,
..
,. , .
!
, ?ekySItr’ V I'OJ™;? tūAtanC1,1? ne ,kl?kvIenP !,a-j
lieka. butmku. Bet labai, labai daugelis palieka po desim- Į
tį - dvidešimtį tūkstančių. Ne būtinai
žemės gabalą etc. Tokių be testamento
čiojoje Amerikoje tik jau ne dešimt miršta, o gal šimtas |
ir daugiau. Taigi, ano visuomenininko apskaičiavimasjnielaida. kad lietuviai kasmet mirdami vėjais paleidžia
milioną dolerių, yra pats realiausias dalykas.

kančio dešimtmečio, bus išleista to vardyno antra knvga. |
ir taip toliau. 1 LF stojantieji nariai yra prašomi pridėti ir

pinta tik vardai ir pavardės. Vardynas pateks ne tik Į LF I
narių rankas, bet bus išsiuntinėtas ir žymesniosioms šio j
krašto bibliotekoms, o, Lietuvai laisvę atgavus, nukeliaus
ir į savo kraštą.

Kad i grobuoniškus valdžios nagus patektų visą am
Yra tautiečių, ypač senatvės sulaukusių, labai netik
žių krautas turtas, tai, abejoju, nė vienas nenori. Net pats
didžiausias šios šalies patriotas. Nes ką gi bendro patrio rų dėl savo artimos ateities. Kitų santaupos labai kuklios
tizmas beturi su valstijų ar miestų savivaldybių bonzų šė kiti tik iš pensijos gyvendami vos galą su galu suduria.
rimu. tukinimu? Tikri patriotai, norėdami vieną ar kitą Bet jie turi nekilnojamą turtą, dažniausia namo pavidale.
šio krašto instituciją paremti, niekieno nekliudomi gali Dabar, kol gyvas, jo neatkąsi ir neparduosi, nes reikia
dalį ar visą turtą tai institucijai ir užrašyti. Bet turtą pali jame gyventi. Todėl tapti Lietuvių Fondo nariu gyvam
kus be testameno, palikus visiems ir niekam, visi ir niekas neįmanoma. Bet po mirties namas bus vertas kelių, kelio
ji tegauna. Tokios sumos dingta visada alkanų, visada likos ar keliasdešimties tūkstančių dolerių. Turintiemvaikus ir vaikaičius, dėl palikimo nėra daug galvosūkio.
viską pasigrobti ir iššvaistyti pasiruošusių politikierių
kiaurose kišenėse. Jų arogancija nežino ribų, ir su prieš Tokiems, testamentą sudarant, bereikia priminti, kad jie
šimtą ar daugiau metų leistais įstatymų paragrafais, su nors krislelį, nors, sakysime. 5 ar 3 nuošimčius paliktų Lie
tais laikais Įrašytomis sumomis, jie net mirusį laidoja kaip tuvių Fondui ir tuomi pasistatytų sau tinkamą paminklą.
paskutinį skurdžių. Neretai gailestingi tautiečiai yra pri Tiems, kurie artimų giminių neturi, kurie saVo palikimą
versti atidalyti pinigines, arba rinkti aukas, kad galėtu rengiasi išskirstyti kelioms institucijoms. Lietuvių Fondas
tinkamai palaidoti žmogų, kuris paliko turto dešimčiai turėtų būti vienoje iš pirmųjų vietų. Aš čia neagituoju,
kad nebūtų paliekama savai spaudai, šalpos bei kitoms
puošniausių laidotuvių.
organizacijoms, bet tik pabrėžiu, kad Lietuvių Fondas
y
,
Testamentų reikšmė nuolat ir nuolat keliama ameri jokiu būdu neturėtų būti užmirštas.
kiečių spaudoje. Testamentus laiku sudaryti skatina vis: ;•
Detroite tautiečiai šį reikalą jau senokai yra supratę
teisiniai patarėjai. Keleivyje testamentų reikšmę vėl iri
Trijų
mirusiųjų testamentais LF Detroite jau gavo ketu-!
vėl primena advokatė Marija Šveikauskiene. Testamentą
sudaryti niekada nėra peranksti, nes jis lengvai pakeičia ris tūkstančius dolerių. Trys sąmoningi, garbingi tautie- >
mas kitu, jeigu pilietis nusprendžia kitaip turtą paskirsty čiai jau pasistatė paminklus, kurių, kaip sakoma, nei rū
ti. negu jau buvo paskirstęs. Visada galioja tik paskutinis dys, nei kandys neįveiks. Turtu žinių, kad esama ir dau
valios pareiškimas, paskutinis testamentas nors jis būtų giau Lietuvių Fondui dalį savo turto užrašiusiu, bet kabuvęs ir viena diena vėliau pasirašytas negu ankstyv«*snis. jie, sužinosime tik po jų mirties:

Tokiu ir dautj kitokiu lai'fliii galima malvti narodoje Bosbi.; ,
iki \:i-ari>i ls dimus

ir

I
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Pasikalbčjimas
Maikio sa Tęva

Poslapis penktai

KELEIVIS. SO. BOSTON

Išėjo

Ką tik gavome

Geri žodynai

jos, brangi dovana vaikams,

43 psl., kaina $4.00.

I

NAUJA AŠTUNTOJI

PRADALGĖ

Žemes ūkio gamybinė ko
roma.
Keleivyje jau galima gauoperacija
Nepriklausomoje
! nas, parašė Antanas Mustei
- lietuvių kalbų žo-;
Lietuvoje 1920-1940 (rašo dJ Anglų
kis. 259 psl.. kaina $4.50.
na., V. Baravyko. 5y« psl.!!' '“y'0)0
Bareno redad r. VI. Bublys, J. Fledžins- apie o».00U žodžių kaina $b.!kur,oje yra 23 ra’yto« g“"
Palikimas, poeto Fauste kas, J. Glemža, J. Strazdas,
zos. poezijos ir dramos ku
Kiršos iki šiol niekur ne P. Rudinskas, L. Dargis. K.
rinių. Kaina minkštais vir
spausdinti eilėraščiai, jo už- šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi1 ietuvių-anglų kalbų žo šeliais $4.50, kietais—$5.00.
_•
i.l
• _ • •p einnoo
A Povnnfacl
liūnas, A.
Reventas), 9ru7
257
I rasai• •įvairiais
klausimais
dynas, redagavo Karsavi
į kt., 318 puslapių knyga ku psl., kaina minkštais virše
naitė ir šlapoberskis. apie
rią spaudai paruošė Stasy- liais $9.50. kietais $10.00.
27,000 žodžių. 511 psl., kai
PATARIAMA JSIGYTI
Santvaras. Kaina $6.00.
Dabarties kankiniai (Lie- na — $5.00.
Kritusieji už laisvę, II to. tuvos vyskupų, kunigu ir ti
be jo. Čičinskas padūko iš
K. Barė n o
apmaudo, ir kitą nedėldieni. mas, parašė Vladas Ramo kinčiųjų kryžiaus kelias pir
Lietuviškai angliškas žo
Atsitiktiniai susitikimai,
mojoje ir antrojoje sovietų
į kai kunigas laikė mišias, jis jus, 195 psl., kaina $5.00.
dvna*.
Viliaus
Peteraičio.
ll
,
pSj {ęaįna minkštais vir>ku pači joje). parašė Matas
baitas Įjojo bažnyčion ir šo
laida, daugiau Kaip 30,00i
Aidai ir šešėliai, premi- Raišupis. 434 psl.. kaina —
vė i kunigą. Peršovė altorių
indžiu.
5S6 nsl.. ksir.a S’iOO į šeliais $2.50.
luotas romanas, parašė Va -10.00.
Šr užmušė kunigą.
— O kaip tas kunigas va cys Kavaliūnas. 234 psl. Amerikos Lietuvių Taryba
dinosi, tėve? Ir kokioj-baž-Į kaina $5.00.
(30 metų Lietuvos laisvės
yiyčio’j tai atsitiko?
kovoje), paržtšė Leonardas
Šamo ežero sekliai, skai
į — Vot, šito tai aš nežinau,
šimutis,
498 psl., kaina $10.
tiniai jaunimui, parašė gabi
i - Bet sakai, kad tai yla -funojik ūrėja Nijolė Jai... eaeoooMaeooMeooooBaMa*
parašyta knyeose; todėl pa-j kut«;
-aba, intnguosakyk, kokiose knygose? i Jantl- 137 P8’" kalna *4-°°
Kiauros rieškučios,

Keleivio

kalendorius

kaina į 1.50

Ar skaitytos?

an°";
Lietuva graži tėvynė. VaVersmės ir verpetai, aki
Matki. Juk žinai, kad ant |A< vaįvorytės eilėmis apra,didelių knygų as negiamot- <wa Jono Tryėio iliustraci- mirkų - straipsnių rinkinys
praeities ir artimų dienų ak
nas.
tualiais klausimais, parašė
— Reiškia. Įrodymų nėra,
Bronys Raila, 351 psk, kai
kad Čičinskas bažnyčioje •
na $5.00.
nušovė kunigą. Yra tik pra-1
MAIKIO IR TĖVO
simanymai. Ir tie prasima-;
Radvila Perkūnas, istori
KRAITIS
nymai nevienodi, nes kai j
nė
pjesė, paiašė Balys Sruo- j
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
j vienoj vietoj sakoma
kad, A Zamžiekas Ma,.VSvil- ga. 130 psl., kaina $4.00.
STASYS MICHELSONAS
• Čičinskas raitas įjojo bazny-: ,e Ghio, — $15.00.
Vincas Krėvė savo laife
•ion, tai kitoj tvirtinama. kuose, parašė Vincas Ma j
kad važiuotas Įvažiavo. Ki-i A. Mickevich, Brooklvn, čiūnas, 49 psl., kaina $1.00. į
— O ką. Maiki. ar aš tau nešė dar kelis dvarus Upytės ‘as variantas dar pagerina , N.Y., — $7.00.
praeitą karią nesakiau, kad apylinkėje, vieną palei Vil šitą pasaką, teigia, kad, šau-j
aš pas tave ateisiu? Ir vot, nių, vieną Pukuršėje ir kelis damas i altorių, Čičinskas; A. Vainoriu Pittsburgh,
I ŽSAKYKITE TVOJ!
peršovęs išstatytą hostiją Pa.. — $6.00.
as jau čia — kaip iš pypkės’ i dvarus Žemaitijoje.
GERIAUSIA DOVANA
— Gerai, tėve, gerai, ir1 — O ar tu žinai, kada ii —Dievo kūną. Už tai, išėjusį
J LIETUVĄ!
'am iš bažnyčios, šventoriuje' Po $5.00: J. Karsokas,
aš čia, tik ne iš pypkės.
j kaip jis mirė9
SPECIALŪS RUBLIŲ
— Olrait, tai dabar gali! — Apie tai, tėve. nėr: ji nutrenkė perkūnas. Tik Saugus, Mass.. M. Remench.
CERTIFIKATAI
nepasakoma, kas atsitiko su Brooklyn, N.Y.
man papasakot daugiau a- aiškių žinių.
INTERTRADE
pie tą panščizną, kada ba'jo.
— Nu. tai as tau pasaky io pakinkytu arkliu ir kala-Į
EKPRESS CORP.
tai Lietuvoj bizūnais lupda- siu. kad ji nutrenkė perku maška, kuria jis buvo baž-' f o $3.00: V. Maksvytis,
jums pirmoji pasakė ir
vo žmones.
j nas. Jes- Maiki, Dievas j nyčion Įvažiavęs, jeigu iš Chicago, 111.. A. Ramanausjūsų giminės patvirtino.
bažnyčios jis išėjo pėsčias, kas, Nevv Haven, Conn., J. .
Už juos jūsų giminės ga
— Žinai, tėve. kad ne vi-inukaudė
nuodėmes.
— Sakai, kad taip tvirti- Kontautas, Clifton. N.J.. J. į
li pirkti, ką tik nori. mo
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
si bajorai būdavo tokie žiau- į — As žinau, tėve, ka( ^a variantas. O kas yra va- Lubetski, Baltimore. Md. J.!
kėdami tik mažą dalį tik
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
lūs. Būdavo ir tarp jų neblo-: toks padavimas yra, bet ta Kantas?
rosios kainos, nes specia
, Žilinskas, Wiiton, N.H., E.
įžymaus
advokato. Seimo nario, mi
lus rublis vertas 4 pa
gų žmonių.
1 Lik padavimas, o ne pagrįs
v - ,
.... 'Vasiliauskas. Los Angeles,
prastų
rublių
ar
netiri
- Variantas. teve. reiškia Ca,j{ A Urbanavjfius. Del.,
nistro Vlado Požėlos labai
— O ar tu girdėjai apie tas faktas. Kauniškė Enci
daugiau.
Tai yra tas
Čičinską, ką ir lovon guldą- klopedija sako. kad 162
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
? pačią pasakų, tik nuPasa- hi Qnt
k. Bulota, Sewj pat, kaip turint 100 dol.
vo su bizūnu rankoje?
’ metais čičinskis greičiausia kotą su kitokiais pagražini-; Ym.k N y
R Bulotaitėj
krautuvėje už tą sumą
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
galima pirkti prekių $
— Aš apie ji girdėjau i,-’jau nebegyveno, ir priduria mais ir pakeitimais. Pavyz-;chi
y Biliūnas*
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
200. $300 ar net daugiau
,
skaičiau, bet daugiau tokių XVIII-tame amžiuje buvo i tau., penas variantas sako. Montaal Que
gauti Keleivio administracijoje.
vertės.
,
gal ir nebuvo.
■ kažin kui iškastas padavi <ad Čičinskas buvo nutrenkRublių certifikatai gali
eai
būti išmokėti paprastais
— Nu. tai pasakyk, kas jis ' mas, kad jis buvęs nutrenk Jas šventoriuje, o kitas sako, Į Po $2.0<): V. Vaičėnas. į
rubliais labai geru kursu
buvo — žmogus, ar koks tas perkūno. Kada jis mnč \ad tai atsitiko parvykus, Waterbury, Conn, A. Kai-į
Pilnai garantuota ir
bestija?
žinių nėra. bet 1653 metai
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
am namo ir pamačius savo mantavičius, Hamilton, Ont.’
apdrausta.
.1
įvarą smengant žemėn. Jis
»
Tik Intertrade Express
— Lietuvoje tokių pavar-'Jis >u tiklai ^begyveno,
Corp. jums greičiausiai
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
džių buvo nemaža, tėve. ir
— -Jes, ?»Ia-.Ki. pasakų yra ada sušukęs: "Jeigu smen-j p0 $1.50: C. Račkauskas.!
patarnauja.
ga
mano
dvaras,
tai
tegul
irj
Richmond
Hill.
N.Y.,
J.
Gi-j
Certifikatai pristatomi
jos rašomos ne vienodai, ale pasaka negalį išmislyt
mane trenkia perkūnasneitis Brooklyn. N.Y., G. i
jūsų
giminių
namus
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
maždaug
|>er
3
savaites.
j Tomkevičius, Hamilton, On-Į
f knygas, kurias pai ašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
Už specialųjį rubiį yra
• tario, J. Aržuolaitis. Nevv’
imama $2.35
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
‘Britain, Conn., B. Emery,
Jokiu primokėjimų!
Dienojant, 464 psl.
f
Hicksville, N. Y.. J. Urbonas,
Galite siųsti bet kokią
t
sumą.
nisterija rinko apie juos ži- priešas. I Dievą jis netikėj tad Čičinsko lavono žemė i Lavvrence. Mass., A. Kond Į
Penktieji metai, 592 psl.
f
Prašykite mūsų naujo
^priimdavo:
palaidotą
jĮ
r
a
t.
Elizabeth.
N.J.,
J.
Doda,j
nias. Surinktais duomenimis i ir dargi burnojo prieš j;
iliustruoto katalogo
Gana to junga, 492 psl.
i
isada
išmesdavo.
Į
E
.Hampton.
N.Y.
Čičinsku tada buvo 28, Či- Nuo katalikų bažnyčios j;
UŽSAKYKITE
DABAR
— Aš. Maiki. girdėjau išj
j
činskiu 8 šeimos, o Čičinskų ■ atsime4ė, o susidėjo su at
Teroro ir vergijos imperija
UŽSAKYKIT TIK PER
monių
daug
kitokių
dzivu-Į
Po
$1.00:
V.
Chester,
Bai-į
1 šeima ir Sicinskių viena.' skalūnais, kažkokiais refoi
Sovietų Rusija, 3C9 psl.
INTERTRADE
:ongų apie Čičinską. Sako-! timore, Md.-, M. Bitker. |
— Apie Plungę jų, turbūt, i matais. Vienu žodžiu, ji na.
EM’RESSS ( ORP.
kad jis mėgdavęs lėbau-* Carsvvall, Ont.. S. IbrikausPirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
125 East 23rd Street
nebuvo, nes mano tėvas nie-' tarnavo veln.o karalystei,
b Prisikviesdavęs - bajorų.) kas. VVorcester, Mass.. A.
Fifth Floor
turi
labai
daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasakad tokių pavardžių nemi-; — Ne. ne, tėve. tokios k? r pradėdavę linksmintis, Dubinskas, Baltimore, Md..
New York. N.Y. 10010
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvą vežiojo drau.
Tei. 982-1530
nėjo.
j raįvstčs niekur nėra ir nie įsigėręs Čičinskas liepda- A. Barns. Pittsburgh. Pa.,
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
LABAI SVARBU!
— Daugiausia tokių pa-i
nebuvo. Bet atrodo, ka
es jaunai baudžiauninkei | W. Rekštis, Stratford, Ont., b
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
A U TOM O ii I L I A I
vardžių esama Kėdainių. H lc.in,a^
o laisvamani
’ipti Į medi ir kukuoti kaip’P- Jaškv-s. Verdun, Que.. S Į
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
Ukmergės. Panevėžio irRo-Į ?r _
.
kunigai pras
mgut ė. Pradėjus jai kukuo-i Kiliulis, Dorchester, Mass i
Til; trumpą laiką
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
Greitai pristatoma.
kiškio apskrityse. Kaip ro-j mane apie ji visokių nepa
i, jis ją nušaudavęs žemėn, j E- Gerulski, ( atskilk N.Y.
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
ZHIGULI VAZ 2101
kad girti jo svečiai turėtų iš) P Bekešienč. Wellflcet Į
dos. ju giminė bus atsikėlu-i
})asax”’
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Kaina -------------- $-3.214
si i< Lenkijos, nes ligi XVIj .. ~7 ;e*.ar.
n^tiki. ka' ko juoktis. Už tai perkūnas! Mass.
j
Jei
jūs
ZHIGULI
VAZ
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
amžiaus I ietuvoje ji nebuvo; b>^bažnvčioj kunigą nuse :Į ir nutrenkęs, ba valdžia’
užsisakote iki š. m. lap
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
J 1 egalėjo jo nubausti, per-1
Pe,'-i
iriems aukotojams nuo-,
žinoma. Apie ją pradėta kai ,
_ ,.
,
. .
kričio 30 d., tai nuo šitos
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečiu darbo stovyk.
bėti tik 1587 metais, kai vie- -? 0 'Ia f,asa^ą aš girdė ’aug buvo galingas, pačiam,I širdžiai dėko ia
kainos atimkite $50.
MOSKVICH
412 IZH
nas Čičinskas buvo ipainio-j .??'
^et
manau ka' •araliui baisa a‘imdavęs.
las ir kt
Keleįvio
administracija
Kaina
-------------$3.153
tas i žmogžudystės bylą. Jis nJ<uni^ą prasimanyta, todė
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
MOSKVITCH 112 IE
— Beveik visi Čičinsko
buvo kaltinamas užmušęsi'bIIe*jAlu’
iai ^ūtų tei
t^vnort modeli $3298.00
asakos variantai prjpažis-i
Mvkaloju Vekavičių. Upy. |?ybe'
, ..... .... ,
ZAPOROZHETSZAS968
Kaina --------------- 82.026
tės dvaro bajorą
•
t
a>’ -^aiki, tikiu, b' . a, tėve, kad ji nutrenkė per-J
prašyki;
mūs specialaus
kūnas,
tik
kitokios
paduo-i
_ I
— Ar jo nenubaudė už vra aiškūs da vadai.
biuletenio su automobilių
i
lamos
apystovos.
Vienasj
niu
faitavosoi,
o
mes
ture-;
nuotraukomis
tai?
t — Sakai, yra Įrodymai? variantas sako, kad. norė-l-om Čičinską, kuris ir bau—
Jes,
yra.
BUTAI
— Priešingai, tėve. Bvlaiį
:dama* iš Dievo pasityčioti Į džiauninkus kankino, ir
—
Kokie?
DĖVĖTI
DRABl ŽIAI
pasibaigus. Jonas Čičinskas! Čičinskas pradėjęs šaudyti Į Dievą šaudė, ale abiem blo—
Nu.
juk
yra
knygose
v<»dė nužudytojo Vekavi-!
Prišvkite specialaus
oarašvta. kad Čičinskas bu- ;i dangų, ir dėl to buvęs per-j tas buvo galas. Apie čičinsh i n Ip < pn i o !
čiaus našle, su kuria .P^a'j vo kunT^iTi<ake”
pasikalbč im dar kitą
Mes turime šito biznio 23
vo J ios buvusio vvro dva-j }o nef
radėt
A)J
— Atrodo. Maiki.
kadi karta, ba žmonės turėjo berietu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
C/'"'
Paklojo ir: vjena ka’la iis už<imiegojo S kiekviena tauta tun’ koki dos ir su jo b,vonu.
kytoju.
Upytes. O kai mirė Vekavi-! < , a:t4_y!' uz'L,,,-,
Lankai tnrėin
— Gerai,
šiam kardgai bažnyčioj nepasirodė. Ino,s
Lenkai tui ėjo
čienė. Čičinskas vedė dai
mišią*! Poną Tvardauską. ką su vėl- tui užteks
o- t-,...i
x I ’’’ kunigas ,'Upf(l\ij<>
rivi žmonas.
Runos jam at-Į
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I
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SeSto

KELEIVIS, SO. BOSTON
Putinas

MOTERŲ
SKYRIUS
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LIAUDIES

DAINA

Nuo Baltijos jūros lig Vilniaus kalnelių
Dejuoja lietuviai maskolių naguos,
Su ašarom gula, su ašarom kelia,
Tik vejai, tik audros jų širdis paguos.

EDVARDAS CINZAS
Budėkit, Žemaičiai,
i
Budėkit, Aukštaičiai,
Budėk, Dzūkija, budėk, Sūduva!

Ranka

Nr. 7, 1973 m. vasario 13 d.

TESTAMENTAI

rusai 1655 m., pirmą kartą
gavome ribotą, skaiįsivei-zę Lietuvon.
.
CIŲ ..NIDOS„ sieninio
Trakuose buvusios 8 pi- I‘*5'ki,e *ei‘ininko P- Sul« NUPLĖŠIAMO SU PASI-

lys: Senųjų Trakų, kur ir parengtą leidinį ’Kaip su- erA,TYMA,ą kaifndo
Vytautas gimė. pusiausalio, daromi testamentai“. Tai la- !fAl lc
L

kurią pastatė Gediminas, ir

ir salos pilis.

.

j-

*

RIAUS. KAINA $3.50.

• ,

I bal “ud,nSa

o
•
J-J- ’* IcnygeTė norintiems sudarySuminėjo ir kitas didžią. .

pilis testamentą. 1 enyia ir tesbuvusi didžiausia ano meto .tamentų pavyzdžių. Jos kai-’

i sias pilis. Medininkų

Europoje; toliau — Gardi-'na—$3.00.

i

no, Biržų, Lucko.

(iš romano "Raudonojo arklio vasara44)

(Tęsinys)

Pakils audros, vėjai,
*
Ir žus mūs skriaudėjai —
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva!
Iš bočių sodybų išvarė mūs brolius,
Išniekino brangius senolių kapus.
Pavergęs mūs žemę raudonas maskolius
M ūs amžinas priešas ir buvo ir bus.

Vilniuje buvusios 3 pilys:
aukštutinė, kreivoji (jos tik- DIEVO KARALYSTĖS
ra vieta nėra aiški) ir žemu-į
Tema:
tinė. Beveik visas pilis su
Dievo
karalystė
ir jos
naikinę rusai.

Skaitykite
šias knygas

LIETUVIŲ LITERATORA SVETUR, 697 .psl. Joje
; rašo A. Vaičiulaitis apie poeziją. K. Keblys apie romaženklai ną. R.Šilbajoris apie novelę,
S. Santvaras apie dramatur
giją, V. Kulbokas apie kriti, ką, J- Girnius meta žvilgs-

žinios

— Palaukite, sulaikiau ji. — Bastognėje jam ampu
priežastys“
tuos ranką...
Paskaitininke vaizdžiai
— Ko laukti? — nustebo jis.
Tęsinys 8.
papasakojo apie pirmąjį ru
Budėkit, Žemaičiai, ir t.t.
— Aš bandysiu išgelbėti.
•
sų įsiveržimą į Lietuvą 1655 Tebūnie visiems žinoma, kad
i v*są tą literatūrą aplaDejuoja vergovėj visi darbo žmonės,
— Neplepėk niekų, šarli! Pats Dievas nebesulipdys
šitie
pa.aiminti
ir
pranašu
apmai
ir šio kūrybos laikotar
metais. Tada jie vežė iš LiePaskendę
skurde
ir
nelaimėj
karčioj,
tos rankos.
Luvos viską — žmones, medalykai Įau visai arti ir pio problemas, Č. Gricevi... .
. ,
. , , stikmciųjų akimis matomi. Net
Lygybės,
brolybės
ir
laisvės
svajonės
— Aš sulipdysiu! Bandyčiau sulipdyti... Tik lukterė
dziagines gėiybes, net kolo-. jj. didieji šių laikų susi>.t;:din;;:i čius paruošė išleistų knygų
Išnyko
žiaurioj
bolševikų
valdžioj.
nas,
parketus ir kt. Kai Lie J ir perversmai yra tikrais Kara- sąrašą. Kaina 510.
kite sekundę ir leiskite man pagalvoti.
tuva buvo padalinta, rusai lystės artumo ženklais, .«u.-ą
— Šarli...
iš iai tekusios dalies didiku ViešPats Juk
aiškiai
Pasakė:
LIETUVOS ISTORIJA,
Budėkit, Žemaičiai, ir t.t.
s jai teKUSios danes aiaiKų. "Matydami tad visa ui įvyks— Daktare Koksai, eikite sau!
rūmų išplėšė meno turtus,, tant, pakelkite savo galvas ir Vl-ji laidp. parašė dr. Van
Jis įsižeidė, pažvelgė i mane nejaukiu, šaltu žvilgsniu
Į tolimus tyrus plataus Kazachstano
kurie sudarė pradžią dabar džiaukivės, nes jūsų išgelbėjimas da Daugirdaitė-Sruogienė,
ir paėmė telefono rageli, bet susilaikė, lyg suabejojęs tuo.
Jie grūda mūs brolius. Tėvynės vaikus,
garsiam Ermitažo muziejui.
T1- privilegija
......ir progų da, 414 dr!.. daug paveikslų, ke
S,
M J f artJūsų
kad gal aš tikrai pajėgsiu išgelbėti vaikiną.
O ten, kur iš seno lietuviai gyveno,
_
. ..
, .
' bar yra glaustis prie tų, kurie li žemėlapiai, tvirtai įrišta.
— Sakykike, kad tu padarysi stebuklą... — garsiai
A.
Dundulis
paskaitą
papažįsta ir skelbia šituos palai Kaina ....... ,................. $6.
Atvarė kolehozninkų juodus pulkus.
svarstė jis. — Iki Liežo (manau, kad gabentum jį į Liežą)
pamintus
netolimos ateities dalyiliustravo atitinkamais
Į
kus.
Atsiminkite
meilingą PiuLietuvos konstitucinės teiyra šimtas kilometrų... Žiūrėdami, kad vaikino ranka ne
J veikslais ekrane.
Budėkit, Žemaičiai, ir t.t.
Kosbūtų sutrenkta, kalnų keliais mes užtruktume dvi valan
178
TAUTA SPRĘS AVINŲ
das. Per tą laiką kaulų nuolaužos įsiskverbs į kanalus ir
Bet jau nebeilgos vergovės mūs dienos,
Amžių
amžiais
žmogus
troško
;
psl.,
kaina
$2.
pasieks širdį, jau nebekalbant apie kitas komplikacijas...
KLAUSIMĄ
Jau artinas keršto rūsti valanda,
gerų dienų ir laimės, ir beveik i
Aš pagriebiau iš jo telefono ragelį ir pasukau pilaitės
kiekvienas
sveiko proto vyras ir į Antano Škėmos raštu II t.
Pavirs tuoj griuvėsiais kalėjimų sienos,
moteris
stengėsi,
kiek gali~
, .
t„k-;..
numerį.
•
*•*
Kiekvienas kraštas turi ma, pailginti savo kad.
Kovoj žengs į laisvę lietuvių tauta.
gyvenimo die-Į (diamos veiKaldl
Julija,
Išgirdusi mano balsą, Mona kažką sušnabždėjo, bet
savų rūpesčių, savų ginčų nas. Metų eilėms 'praslenkant,
1
ii iv
’vj'lrido Tčfllpdll
ir kiti
kiti, 3Žvrkidė,
Kalėdų
Gi
Aust
rali
?oje
šiuo
metu
Ikšimtui
tūkstančių
jaunų
vyrų
it
I
Živilė,
Pabudimas.
Vienas
aš nutraukiau ją:
Budėkit, Žemaičiai,
bai
opus
merinosų
reikalas.
moterų
apsivedė
ir
pasistatė
sau
Į
vaizdelis
Ataraxia)
440
— Atidžiai klausyki, ką pasakysiu, ir atsakyki trum
Budėkit, Aukštaičiai,
namus ir pradėjo šeimyniškąjį
. ’
pai ir aiškiai. Mačiau pilaitės kieme malūnsparnį. Ar tu
Budėk, Dzūkija, budėk Sūduva!
Bet, neilgai trukus. psl., kaina $6.00.
Merinosai
—----švelniavilniu
Jž7v«Prin
’ negeistinų priežasčių
j
-----—
----------į
dėl
įvairių
moki skraidyti?
: avių veislė, jų tėviške yra ir nenugalimų aplinkybių jie tu
Amerikos lietuvių politika,
Pakils audros, vėjai,
— Moku.
laikoma Ispanija. Jas iš ten jįjo išeiti ,®avo n,;:rn'-1 lr. F-1' ! parašė dr. K. Šidlauskas, iIr žus mūs skriaudėjai —
-’i— • i__ _
imu juos musius. i\amuripni:
— Puiku! Pasitikrink, ar užteks degalų iki Liežo, ir
---- draudžia_
ISveztl
lkai
buvo
s
j[Urdas, audra, tvanas, žemės vadas dr P. Grigaičio, kai
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva !
atskrisk į maldyklos aikštę.
ma, bet karaliai, norėdami drebėjimas, ugnis arba karo ma- na $1.50.
— Degalų užteks: pati šį rytą pripildžiau baką.
isiteikti kitų kraštų valdo- šinos išgriovė jų lobius ir išarv«Tn«
Gimdavo Šiems
gyvenimą.
Tada — pirmyn!
Rimai ir Nerimai, Vaiž
vams. siųsaavo
jiems dovaaova- dė
tug šeimyniškąjį
gi ,igos ir mirtis
ištrėmėKi-iš
J»
ganto,
55 psl. kaina $2.00.
Nuspaudžiau telefono šakelę ir pradėjau sukti Diubo Į
nu merinosų. Tuo būdu tos namų ir nuvarė į kapus, žmoPagerbė
dr.
V.
Sruogienę
avvs paplito ir kituose kraš- gaus istorija parodo, kad per
klinikos numeri.
tuose. Dabar ju daug Afri- 6+°°°
f?nogus n.iekaip n?‘‘
— Jeigu Diubą rasime barake, viskas bus gerai, —
pasiliekančius namus.
Gražu paproti ivedė Lie- pakvietė jauną istoriką V.• !■ kote. Pietų Amerikoj, Aust.
pasakiau beviltiškai galvą kraipančiam daktarui Rokilgai pasiliekančiu
Kaikurie
keliavo ilgas kelio- •
jtuvių
Moterų
Federacijos
KrapauskąrSupažindinti
da-'rabjoje
ir
,
N.
Zelandijoje.
sui. — Tačiau, neduok Dieve, nerastume...
Ivvius
su
istorike
dr.
Vanda
!
Sakoma,
kad
Australijos
godami
amžinojo gyve .
Slaugė, pažinusi mano balsą, klusniai sutiko perjung Chicagos klubas su Lietuvių i.vviuo ou
_ inimo šaltinio. Kiti gi galvojo iri
mennosu vilna esanti* ge- bandė medicinos mokslu, tam į
Tautinių namų vadovybe — Sruogiene,
ti į chirurgijos skyrių.
riausia.
Ji yra ir svarbiausia tikru skiepijimu arba laikymu
Atsitiktinio kareivio užra
— Iš kurio dangaus nukritai? — šaukė Žanas. — K plačiau supažindinti visuo-!
Australijos
eksporto Drekė. šaldytuvuose pailginti trumpė- šai. J. Januškio atsiminimai,
V. Krapauskas gražiai
menę
su
žymiosiomis
Chica-'
kur skambini?
Aimtraliioie
naframinama
žm°£auspas
gyvenimą.
apibūdino dr. V. Sruogienės’ Ausnanjoje
pagaminama jant
nok *pasekmės
įrodė visaiVinee- 127 psl., kaina $2.00.
— Apie tai vėliau. Reikalas labai rimtas, todėl atsa gos lietuvių moterimis.
darbus, jos didelį įnašą mū- daugiau nei pusė pasaulio patenkinančios, ir neužginčijakyk į klausimus be komentarų. Pirma: kur yra ir ką veikia
merinosinės vilnos.
1 mas faktas, kad šiandien žmo
Tuo būdu 'iau buvo pa-, sų istorijos literatūron.
Stepono Strazdo eilėraš
gaus gyvenimas yra žvmiai
Senis?
čiai,
159 psi., kaina $2.50.
gerbtos gen. konsule Juzė,
. _
•s trumpesnis, negu buvo šimtais
Ilgai
buvo
uždrausta
iš
— Aštuntoje "biliardinėje“ drožinėja kažkurio mi Daužvardienė ir rašytoja! P°
V- Sruogienė
metų atgal.
Murklys, apysaka vaikam,
nistro žmonos nosį.
Birutė Pūkelevičiūtė. o va-'skaitė l.domI« Paskait9- te Australijos į užsienį išvežti žmonijos didžiuma serga ivai
veislinius
merinosų
avinus,
riomis
proto
ir
kūno
ligomis.
parašė Antanas Giedrius,
gano 4 d. buvo pagerbta is- “a:. Lietuvos pilys ir kai
— Perjunk telefoną i aštuntąją.
Tik prieš 3 metus tas draudi- Nesv$lkas kūnas dažnai susar- 130 psl., kaina $1.80.
orikė
dr.
Vanda
Sruogienė.
!
t?
1
su
J
omls
SUS1
J?
i
v
y— Senis po pusvalandžio baigs... Ar tif negali pa
• ,
. gina ir protą. Beveik kiekvienas
mas
buvo
panaikintas,
bet
vyias ir moteris turi kokių nor.
!
kiai
.
laukti?
iki
Šiol
tik
labai
mažas
avinegalių. Nė vienas šiandien nę
Juodojo pasaulio sukili
Pobūvį pradėjo klubo pir-j Apie Kauno pilį žinių esą nu skaičius tebuvo į užsieni turi
— Negaliu. Perjunk, kur prašiau.
tobulos sveikatos ir tikroj. mas, parašė Stasys Michel
nes galinga
fra Ii
darbo
venimo
- Jei
Pavyktų
sužinotiii sonas, 127 psl., kaina $2.00.
— Tikiuos, kad supranti, ką darai, — pasibaisėjt nininriė K. Leonaitienė ir nuo 1316 metu. Ją sugriovė •$vP7t»=:
. \ ezta^. nes
aaroo ?y
^jp
suras
tj kelią
i sveikatą
jis. bet perjungė.
’iniių tarvba uždraudė UOS- į amžinąjį gyvenimą, tai mes
Tikra teisybė apie Sovietų
Atsarginė "padavėja“ paruošiamajame kambaryj
‘n krovėjams pakrauti į UŽ- jaustumėmės tikrai laimingi h
«ieni
siunčiamus
merinosų
džiaugtumėmės,
ar
ne?
Tokiai:
Sąjungą (parašė J. Januš
irgi pažino mano balsą, bet nenudžiugo.
— Iš vieno Ardėnų miestelio.
* t dalykais juk domisi kiekviena:kis) , 96 psl., kaina 50 centų.
— Gerai, daktare, — sutiko ji. — Perjungsiu į opera
j protingas žmogus!
— Amputuok. — nusprendė jis. — Kol iki čia atga avinus.
! Vienintelė tikros ir teisingo.cinę.
«***l$?'
oensi, vaikinas mirs:
Kunigų celibatas, parašė
Kiniečiai labai nori savo informacijos versmė yra tai pa
Aš užsimerkiau ir pamačiau, kaip sienoje užsidegi
— Aš turiu malūnsparnį. Už pusvalandžio, o gal ii aviu veislę pagerinai ir to ties Dievo, Dangaus ir žemė kun. Fox, 58 psl., kaina 25
Sutvėrėjo, žodis, kurs vadina
raudona lemputė. Baltas šešėlis atėjo prie mikrofono ii anksčiau nusileisiu jūsų klinikos kieme. Ar sutinkate?
lei ieško merinosų veisliniu mas šventuoju Raštu arba BiB centai.
nustūmė kaukę nuo burnos.
Jis vėl keletą sėklidžių pagalvojo.
ivinu. Nauiasis Australijos lija. Todėl dabar atkreipsime sa
Ar buvo visuotinis tvanas,
— Aštuntoji Operacinė. — sušnabždėjo Danienė.
— Gerai, sutinku. — pagaliau apsisprendė. — Ta premjeras Whitlamas. no vo dėmesį į šią amžinosios Tie
. .
••
sos Knygą, kurioje rasime tikė
— Šį vakarą tu man pagrosi Albinonį. Daniele, —pa šiau nieko nenoriu žinoti. Ar supranti mane?
gėdamas įsiteikti Kinijos tinų ir širdį palinksminančiu ži 64 ps!., kaina 25 centai.
sakiau tokiu pasikeitusiu balsu, kad daktaras Roksas til
— Suprantu, profesoriau.
aldovams, nutarė pasiusti i nių, liečiančių amžinuosius žmo
Žemaitės raštai karės me
kilstelėjo galvą ir sužiuro i mane. — O dabar atvesk pri<
Bet
prieši
ga
xs
T
?J
nus
..
Prieš grąžindama mane Žanui, Danielė vėl sušnabž Kmiia 30 avinų.
*
’
l\mVA/4o»*T, ITĮvertinti
’,
Norėdami
brangino tu, 126 psl., kaina 50 centų.
mikrofono Senį.
tai užprotestavo visi 27 mi sius Dievo pažadėjimus, pir
dėjo:
Juozas Stalinas, 32 psl.,
nistrai. Whitlamui nebeliko miausia mes turime surasti, ka kaina 25 centai.
— Persmeigs mane skalpeliu! — sudejavo ji. — Me:
— Siūlausi i "padavėjas“.
me tikroji ligų ir mirties prie
neužilgo baigiame...
— Ar išlaikysi? Teks dirbti kokias keturias penkia; kitos išeities, kaip tik atsi žažstis, kuri turi būti pašalint;
sakyt; nuo tų avinų siunti pirma, negu žmonės galės gėrė
— Pasakyk jam, kad šarlis skambina mirtinu reikalu valandas.
Žalgirio mūšis, parašė dr.
mo
"ambasadorių
parei

tis
amžinuoju
gyvenimu
ir
svei
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
Jis supras, kad ne su gimtadieniu sveikinsiu.
— Išlaikysiu.
i kata. Biblijoje aiškiai pasakyta psl., kaina 50 centų.
goms
“
.
Po kurio laiko pasigirdo pro kaukę švykšciantis Diu
į kas yra ligų ir mirties priežas
— Tai už pusvalandžio! Grąžink mane Žanui.
Dabar
ta«;
klausimas
tiek
- PirmaJ^m žmogui Adomui
bo balsas.
Žanas žinojo tokį žaidimą Jis viena ranka laikė ra įtapai tas Klausimas tiex ’tis
Dievjs
buvo davęg teisę ir pro
Socializmas ir religija, E.
— Tu, šarli?
Įkaito, kad bus atiduotas iš gą amžinai gyventi ant žemės- Vandervelde, 24 psl., kaina
gelį, o kita spaudinėjo ekipą šaukiančius mygtukus.
— Aš, profesoriau.
jis turėjo būti paklusnus
— Ar po darbo važiuosime į ”Atėnus“? — dar pa spręsti visuotiniu tautos bal
Dievo įstatymui. Tuo būdu žmo 10 centų.
— Ko tau reikia?
savimu
—
referendumu.
klausė, kai rengiausi padėti ragelį. — Pasiilgau tavęs,
gus turėjo parodyti Dievui savo
— Ar negalite įsakyti Žanui, kad per pusvalandį pa , vaikine. Visi pasiilgome.
Demokratinio socializmo
ištikimumą ir atsidavimą. Ado
mas
gi
pasirodė
nepaklusnus
ir
ruoštų "ilgojo žaidimo“ ekipą?
pradai,
(S Kairio įvadas),
— Žinoma, kad užsuksime pas Zorbą. o kaip gi ki į
dėl to buvo išvarytas' iš savo
TINKA DOVANOTI
— Jis kostelėjo iš apmaudo ir atsiduso. Keletą sekun-l taip !
amžinųjų namų ir prarado teisę 64 psl.. kaina 50 centų.
gyventi.
džių galvojo, paskui paklausė:
(Bus daugiau)
POPULAR LITHUAMri
,
... T
Socialdemokratija ir ko
— Koks reikalas?
• * *
nenore
^as o°mites Tiesa, mes pri
AN
RECIPLS*
p*r*ie
Juz<i
s
jų
s
i
m
veltui
spaudos.
Kreipk;
munizmas (K. Kauskio), 47
— Vienam vaikinui sutriuškino ranką iki alkūnės
(Ši Eduardo Cinzo romano ištrauka perspausdinama Danžvardienė,
tės šiuo adresu:
j
psl., kaina 25 centai
Yra dvi galimybės: viena — amputuoti ją kaimo daktare
iš literatūros metraščio ''Aštuntosios Pradalgės“, kurią
Lithuanian Bibie Studenfs.
kabinete, kita — bandyčiau ją sulipdyti jūsų klinijoje galima gauti ir Keleivio administracijoje. Kaina minkš raše buvę* JAV atttova*
212 E. 3rd Street.
AtsKirai sudėjus, jų kaina
Yra ir trečia: mums besiginčijant, vaikinas mirs.
Spring
Valley. UI. 61362.
tais viršeliais $4.50. kietais— $5.00. Išleido Nidos Knygų Lietuvoj Owen J. C. Norem,
$11.40, bet visos kartu par
— Iš kur skambini?
(Ske-bimas)
299 psl., kaina $4.
duodamos uZ $2.
Klubas Londone, Anglijoje).
fi
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Puslapis septfafaft

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ni. 7, 1973 m. va&u.r, 13 d

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-

UKRAINIEČIAI IR MES

Sausio 28 d. Bostono ir
TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
apylinkės ukrainiečiai šven
tė 55 metų savo nepriklau
STEFONAS KAIRYS
' Cii
somybės paskelbimo sukak-j
1 6 dienų
M—SOS—>*,,*»**»*»******>>>,<<**,**w****1 ’.ti. Jiems nepriklausomybę1
Kaina nuo $641. 00
i apginti nepavyko,
bet jie
PADĖKA
DĖMESIO!
! dar ir nekapituliavo. Kova
18
Vyksta: gegužės 23
liepos
ALDRICH OIL COMPANY
Už
suruoštas
vaišes
šių
į
«
uS£iu
tauta,
lygiai
8
birželio 6
rugpiūčio
Vasario 16 d. (penktadie
5
birželio 27
rugsėjo
nį) 12 vai. prie miesto val- metų sausio 6 dienų mano kajp jr ,ietuviu wuu
130 Safford Street
dybos naujųjų rūmų bus iš- 8o m. amžiaus sukakties okupacijoje tebekraujuoja.
liepos
11
3
spalio
Wollaston, Mass. 02170
kelta Lietuvos vėliava.
; proga esu labai dėkinga sa- rusinama žudOma, koloni- ,
gruodžio 21
Tel. 472-2086
.......
™. dukrom Lydtjai e ., zuojama jr jų intelektualai /Jungtis prie grupių galima Bostone ar N e w Yorke j
Altos skyrius kviečia kuosaitei, Olgai Danenenei i>|ka]inami
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienu. Maskvoje a r h:;
daugiau bostoniečių daly- žentui Otonui Danenui. a-:
• režimas prašoka vaizvauti vėliavos pakėlimo ap- nūkui Maximilian Baldia ir ^uotės ,-įbas? Rusų Įsteigtų I Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.
eigose.
Šeimai, Den\ei S Mass., o UŽ ”’hp
nrnt-namiu“
kaliniai pla
nlaGRUPĖJE DALYVIŲ SKAlė II S RIBOTAS —
beprotpamių
“ kaliniai
sveikinimus
—
dukromMar. . _
„
čiau naudojami medicinos
NESIV6LVOKITE!
I !»««<
O. Ivaškienė* šokėjąi
^•1^Pahuhenei?.Eu^ eksperimentams, negu Vanijai Gečienei su šeimomis ^ailj pasaulio medicinos la.
šoks Nashua, N.H.
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės j
Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
Lietu\ oje.
. boratorijos naudoja triušius,
South Boston. .Mass. 02127
Aliejaus kuras
Onos Ivaškienės vadovauLabai dėkoju Marijonai peles ar beždžiones. RusišAliejaus degikliai
Telefonas: 268-8764
}
jamo tautinių šokių sambū- yaleškienei, atvykusiai iš kas sadizmas prašoko bet
46
Krosnys ir garo katilai
iio mažųjų grupė atliks me- Rochester, N.Y., ponam Pui- koki žmoniškumą,
393 West Broadvvay
«
ninę programą Nashua, N.H. mjnskams iš Brocktono. po- • Ukrainiečiai lietuviams yVandens šildytuvai
minint Lietuvos nepriklau- nams Rupšiams iš Brockto- ra natūralūs sąjungininkai
Savininkė. Aldona Adomonienė t
Elektros tinklo Įrengimas
somybės 55 m. sukakti vasa-i no, ponams Narkevičiams iš kovoje prieš okupantą. Jų
Dorchester — So. Boston — So. Shore
air fares subject to Guvernantei:?
iio 18 d.
Cambridge už atsilankymą tauta, po rusų, gausiausia
_
,
.ir dovanas.
Sovietijoje — daugiau nei
Smu-go A. P. Janavičius |
Už
ikinjmus dėko.ju 40 milionų. Ukrainiečių iš- ♦♦♦**♦•**♦*♦*♦**♦♦*♦♦♦♦*♦
Savanoris kūrėjas Arturas brolienei Aleksandrai Valeš- silaisy.n.mo sukilimas gali
savanori, kūrėjas Arturas,
Edw
turėti lemiamos reikšmes
Povilas Janavičius guli šv.
Dažau ir Taisau
Valleškai iš Toronto, taip ko™n!st,ne! ■mpenjai. Tad
DBA t DIMO AGENTŪRA
Elzbietos ligoninėje Brighir Kinija į juos deda vilčių
Atlieka Įvairiu rūšių
Namus iš lauko ir viduje.
tone
Jo
Kalūzoms ir To. ir
. skatina
, .J ukrainiečius
, .... sukil,
tt, Mass
,L
uo kambarvs
nainuaiys vra'
via r ponams
1
draudimus
Lipdau
popierius
ir
taisau
pat ponams Kalūzoms iš To- .
III aukšte nr. 317.
visKą,
ką
pataisyti
reikia.
Kreiptis senu adresu:
_
. ,
„
ronto. Kanadoje, Jonui ir L,,. .
.. . .
.Saunoj u tik geriausią
Butų gerai, kad Bostono Edvardui Valerams su šei-1 Visais atžvilgiais mums
medžiaga
BRONIS KONTRIM
ramovėnai ir savanona i kū- < raomis iš Ro<,hester, N.Y. i -7® svarbu aame brendimo
JONAS STARINSKAS
598 Broadwav
rėjai ligoni aplankytų ir pa'
.. ..
ir pasiruošimo laikotarpyje
220 Savin Hill Ava
8»v.
Boston.
Mass. 02127
guostų.
Dar kartą nuoširdžiausiai, turėti tamprius ryšius su viDorchester, Masa.
Tel. AN 8-P fil
16 ir 2 2
d ienos
. j dėkoju visiems—
i somis pabergtomis tautomis i j
TeL CO 5-5854
Mes linkime jam greitai
Augustina Herbatienė1tiek čia> Vakarų pasaulyje.!!
pasveikti.
Kaina nuo $ 5 9 8. 1 0
i tiek ir okupacijoje likusiem. j ♦
Valeškaitė
i Dėl to nesuprantama daro- Jj
Lietuvių vakaras
Išvyksta iš Bostono ir Nevv Yorko
• si.kodėl kai kurie mūsų or- j ♦
Traukinio nelaimėje
Tarptautiniame Institute
’ ganizacijų vadovai glaudes-! {
Lankoma: Švedija
Norvegija
• nių ryšių su kitų tautybių at- j {
nukentėjo ir P. Bliumas
aAVAlTRAšT I S
Danija
Suomija
Tarptautinis Institutas su
; stovais vengia. Nesupranta- j»
manė ruošti atskirų tautybių
Jau kelintą kartą užside ma, kodėl šiemet Bostono,« Smulkesnių žinių ir registracijos reik aki kreipkitės i
vakarus. Ateinanti sekmada miesto .įaukinėlis So. skyriaus ALTo žmonės ne-’} FlNNAIR, 20 Providence Street, Baslon, Mass. U2i 1,
sSsV Auriams " Pradžia1 Stati°n ~ Ashmont linijoje dalyvavo nei latvių, nei uk- l į
SKirtas lietuviams, nartzia;^askutinĮ kartą tokia nelai- ramiecių nepriklausomybes
Tel. (617) 482-4952.
^k’ ^J1”138 nariams
ištiko vasario 6 d a n i « minėjimuose, nors buvo raš- *
82.50. kitiems $3.00.
T J , va^rioAb d- aPie tu Dakviesri
i»
j 4:30 vai. popiet. Žuvo 1 ke-, paliesti.
JJ
nrida of scandmavia
acandmauia
pride
Vakaro programą atliks j lei vis, sužeistu per 100. ke- ‘ne Iaixas pagalvoti, j j
informuoja ssaitvlojus apP pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius,
deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako
Onos Ivaškienės vadovau- lios dešimtys iu sunkiai.
i kad g. ne visada tinkamus Į»
air fares subject to Governamciil
-rt
apie visus mūsų visuomeninius bei kuiiūrinius klausimus.
jami šokėjai ir Juliaus Gai’
asmenis renkame i mūsų va- *
Jame rasite įdamių skaitytojų laiškų skvriu. kuriame laukia
delio vadovaujamas
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
Vėliau
svarbia problema.

Vietinės žinios

EKSKURSIJOS j LIETUVĄ

t

KELIONĖS I SKANDINA VIJOS
VALSTYBES

Nepriklausoma

LIETUVA

į bentas Į miesto ligoninę, jis
Rengėjai kviečia kuo gau-1 netrukus ligoninę jau apleis. j
5’
Iš.\ LOMOJ AMAS BI TAS
Pirmasis jaunų pabaltiečių
siau atsilankyti ir užtikrinaJ T- i•..I
rn - i*
• —
kad atėjusieji turės malonių | . Linklm ^reiciau Paveik- • Inz*
Dacy. hgonmeje
muzikantų ir dainininkų
Nuo š. m. balandžio 1 d. vie
j Inž. Juozui Dačiui Carney ’
Įspūdžių.
1 . _
nam vyrui arba vienai moteriai
konkursas
.
...
; ligoninėje padaryta opera- j
bus išnuomojamas 3 ar 1 kamKovo 18 d. vakaras ski
Žąsys ir antys ištveria 110 cija. Linkime jam greičiau j
I Naujosios Anglijos Pabal- ! bariu butas su baldais ar be balriamas armėnams.
laipsnių šalčio.
1 sveikam grižti namo.
I tiečių draugija rengia pir- dų; su šilima ir Šviesa bei kitais
i mąjį jaunų pabaltiečių mu- patogumais. Teirautis telefonu:
zikantų ir dainininkų kon- 288-5659.
kursą ir kviečia jaunus es
(!»)
tus, latvius ir lietuvius muzi
kantus ir dainininkus tarp
Pa r d u o d a
17-25 metų amžiaus daly
vauti.
Geroje vietoje Brocktone.
Konkursas Įvyks š. m. ge- Mass.. nebrangiai .parduodami
gūžės 5 d. Lietuvių Piliečių ,
gerame stovyje pelningi 3 šei
d-jos salėje. So. Bostone,
mų namai. .Nedidelis .žemės
Kiekvienas konkurso da
plotas, čia pat eina busai, netoli
lyvis turi būti paruošęs 20
krautuvės — Pusines.
minučių ilgumo programą,Į;
kurioje bent vienas kūrinys i Norintieji daugiau sužinoti
malonėkite skambinti telefonu:'
turi būti tautiškas.
Daugiau informacijų ga 583-3181.
lima gauti pas Violetą Bal
(«)
čiūnienę. 116 Spring Street
Apt. B-3. West Roxbury. *♦*♦**♦**•*•*♦**♦****♦#*##♦♦##*»#»
Mass. 02132. Telefonas —
(617) 323-0774.
RADIJO PROGRAMA
Teiraujantis prašoma pa
žymėti, ar pianistas, daini Seniausia Lietuvių Radijt
^Programa Naujoj Anglijo,
ninkas ar kt.
‘ia stoties WLYN, 1360 ki
, Bostone viešėjo žurnalistas lociklų ir iš stoties FM
101.7 mc., veikia sekmadie
II
Juozas Bubelis
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną.
Perduodama: Vėliausių
j Praeitą savaitgelĮ ir šios
Ii anksto jokio (mokėjimo »Iitimok oti per 60 mėnesių - J»k.ų procen ų
savaitės pradžioje Bostone pasaulinių žinių santrauka
i pas savo bičiulius viešėjo r komentarai, muzika, dai
žurnalistas Juozas Bubelis, ios ir Magdutės pasaka.
gyvenantis Philadelphijoje.
Biznio reikalais kreiptis i
Šia proga jis lankėsi ir Ke Baltic Florists trelių ir dova
leivio Įstaigoje
įnų krautuvę, 502 E. Broad
CORPORATION . 900 East First St.. Boston. Mas®.. Tel. 268-4aOO

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
CENTUS PER MĖNESĮ

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.

WHITE FUEL

Ad». Zuzana šalnienė' wav- So- Rnst°ne- Tflefogrįžo ii atostogų, kuria, pra-i nas AN 8 n489- Ten *aun‘
leido Floridoje.
1 "» ir Kepina.

’ NEPRIKLAUSOMA LIETU VA“ yra dinainišksz, mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beiHradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

?8.t)0

Adresas:
7722 George Street. laaSaile-Montreal. 690. Quebec. CANADA

SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

SLA—jau 80 netf tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
nariams.
SIzA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauH Įvairių klasių reikalingiausias
apdraudns nuo $100.00 iki flO.OOC.OC.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea.
dosnaeut Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už 81,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.
SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų
klabu ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidentaIč8 apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitšs
į kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite:
Lithuanian Alllance of America
807 W«t 30th Street, Ncvr York. N.Y. 10001

Puslapis aštuntas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 7, 1973 m. vasario 13 d.

Sveikino ir aukojo
'
rio 16 d., atitinkamą dekla
L I
raciją pasirašys ir Bostono
SLA
57
kuopos
valdyba
majoras K. VVhite.
Tikimasi, kad jis daly (A. Tamkus, V. Dabrila. J.
vaus ir Lietuvos vėliavos iš
kėlime tą dieną 12 vai. prie Matulevičius, Z. Snarskis. V.
miesto savivaldybės rūmų.
Mačys ir J. Krasinskas),'
sveikindama Keleivio redak-i
torių jo amžiaus 80 m. su-į

Vietines žinios
KAIP MINĖSIME NEPRIKLAUSOMYBES

PASKELBIMO SUKAKTĮ?

Paragink savo pažįstamus

tymo paskelbimo 55 metų sukaki; minės šia tvarka:
t

MŪSŲ ’GOLDEN PLATTER“
DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIC LOMAS

VELTUI

*5
. ir

PILNAS PATARNAVIMAS

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

kakties proga, atsiuntė Ke-i
leiviui ir $10 auką. Nuošir '
dus ačiū.

išsirašyti Keleivį. Jo kaina

Bostono lietuviai Lietuvos nepriklausomybės atsta-,

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ

metams $7.00.

NAMŲ SAVININKAM
over
$60C \

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

V

SOI TU BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

pamaldos Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje.

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
Lietuvos atstovybės VYashingto-;

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III aukšto salėje..............Į ne patarėjas dr. Stasys BačkisJ

j kuris kalbės
Susirinkime kalbės Lietuvos atstovybės Washingtone

degiklio

k.
rti

7 7 3-4 9 4 9
S O.

—-SKANI LIETUVIŠKA PICA

Lietuvos nepri-!

klausomybės šventėje šį sekma-f

— VOKIŠKAS ALUS

patarėjas dr. Stasys Bačkis ir kt. Meninę programą atliks i dienį, vasario 18 d. 2 vai. popiet Į
komp. Juliaus Gaidelio vadovaujamas oktetas.
1 •So- Bostono Lietuvių Piliečių ' p>
į d-jos III aukšto salėje.

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
šeštadieniais ir

.

Majoras pasirašys

Alyvos degikliai

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

šiltas vanduo

Bostono lietuviai kviečiami visur gausiai dalyvauti ir

LIETUVIŠKI PIETŪS

deklaraciją

dosniai aukoti Lietuvos laisvinimo reikalams.

sekmadieniais

FORTŪNA FUEL C0.

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

me dalyvauja su vėliavomis.

Mass. gubernatorius Sar-J
• gent jau pasirašė deklaraci-.

Minėjimą rengia Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono
skyrius.

Senas parvirsta ir negirtas.

COSMOS PARCELS

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

Elood Sųuare
Hardicare Co.

WORCESTER. MASS.

Savininkas ?». J. ALEKNA
62b EAST BROAI)WA1
SOL iii BOSTON, MASS.
lcLbiONAS AN 8-4143
Hti.jardn .-.tverė Dažai
Popieros Sienoms
Stiklą* Langams
V«s( ki*
’iienya nsmiai
Reikmenys pi u m be na nia
.'’utb.*

Tel. SVV 8-2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVorces

Nerasi medžio be šakos, o
žmogaus - be ydos.

terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kaibama lietuviškai, patarnau j

Telefonas: 698-8675

PasakOTIUO

( i

Čia galima gauti įvairiau ' k
•iv. importuotų ir
vietinės i

____

Laisves Varpas

I

Lietuvių Radijo
Valanda

ya • vR L

1 Trečiadieniais nenriimama
4^7 BED A DM A Y
South Boston, Mass

iį

\l)r. Amelia E. Rodd į

Į F t. D S N T S
OPTOME i ltis 1 AS

gamybos medžiagų ir kitų >Valandos:
daiktų, tinkamu Lietuvoje, t n'J
r?'-° ‘x‘

Vedėja B. Sviklienė

5

1

ijonova„

TEL. AN 8-2124

£)r. J,

i

;

j

0

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
;>Newton Ut.itre, Mass. 02159
jų plokštelę. Kaina $6.0G.
į
Tel. 332-2645
’1
1E
Paštu nesiunčiame.

49 Church Street
E. Milton, Mass.

I

«

*

I

E. KARDELIENĖS DAINŲ
PLOKŠTELE

<1 Real Estate & Insurance ;•
321 Country Club Rd.

Carpenter & Builder

Teflonas: A N 8-2806

greitai i, „žūva,... Į y
siuntiniai nueina greitai u j

* A. J. NAMAKSY

Peter Maksvytis

Atlieku visus pataisyme, re man
to ir projekta' imo aarbus «š iau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastotų, papai Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vaitam.

nustebinti!

Sekmadieniais 11-12 vai.

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETR1S7I
Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

445 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS-

Knyga yra geriausias žmogaus draugas ft
V‘

B

!#.

The Apothecary

South Boston Savings Bank
460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydyujų ra

Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

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

Jei reik vaistų — eikit j lietuviška vaistine.

Emanuel L. Rogengard. B. S., Reg. Pharm.
182 a W. Broadw»y, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6620
•
•
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL «„ išskvrns šventadieniu* tr *ekm

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

ATLAS

PARCELS CO.

COSMOS PARCELS
£XPRESS

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604

AND
TRAVEL INFORMATION

Tet 798-3347
Tiesiai iš More esterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės garny imk 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 įsitiKinsite. Vedėjas A. Schyrinski

CORP.:

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

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

Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALI KEI) VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

LIETUVIŠKA TlKIlA VAISTINE

470 ADAMS ST., QUINCY

3Z

A*#*******#**.*#******#*****#******

144 Milbury St.

. . .
.
labai žemonis karnomis

būsite maloniai

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ^

Lietuvos Nepriklausomybės
Diena, ši penktadieni, vasa-.

£XPRESS CORP.

tvarkingai.

Atsilankykite ir

vasad(> jg.ją skelbianči?į

,

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

ir

Minėjime bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo • •

reikalams.

4 3 6-1 2 0 4

alyva

MALONUS PATARNAVIMAS

SHORE

ARBA

Climatie

— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIKTI VIŠKAS

remontą.

(burner)

Sav.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulcvard, Dorchester, Mass. 02122

ĮSTAIGA

•

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar j bet kurį kitą pasaulio Kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juospasikvlesti j svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE. Čia 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 vai.
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

M & T OIL CO., Ine.

IZ> AB A R
už nemažesnius kaip $1.000 dvieju

melų Įspėjime indėlius moka

So. Boston, Mass. 02127

641 E Broadvvav

(Iš tikrųjų (os rūšies indėliai dtioda

□
O
□
□

6%

Globė ParcelfService,'(lnc.

1

Trans-Atlantic Trading Co

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

6.27'< pelno)

Krosnies aptarnavimas
Automatinis Įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

už visus kitus indėlius moka

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

51

ų.
!O

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

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

Darbo valandos:

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

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

4U*

)«2» ‘ .'h 1

4.

.13. •

1 --

8—12

393 West Broadvvay

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

268-4662:

9__ 5

Kasdien

šeštadieniais

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

Skambinkite

><#♦#<##♦♦♦<♦♦««♦♦♦*«♦** **♦*#♦*****#»******** **********************

Tą pačią dieną 2 vai. popiet iškilmingas susirinkimas

GOLDEN /
PLATTER

p.rti h Semde

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

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

Organizacijos pamaldose ir iškilmingame susirink

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

j

> vorth cf
VROTECTIOiy

virš $271,000.000

Visų skyrių vedėja

A*

##»***##*» ******»»**.'

■saess

1

Aldona Adomonis
—rr fTrrrrjfj^

t

