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72-RIEJI METAI

PAVOJINGA KARO KIBIRKŠTIS 

KORĖJOJE

Šiaurės korėjiečiai neutralioje zonoje kirviais nužu

dė du JAV karininkus. Prezidento Fordo įsakymu, į Ko

rėjos vandenis pasiųstas lėktuvnešis Midway, keli kitų rū

šių karo laivai ir daug lėktuvų. Pietų Korėjoje vyksta an

tikomunistinės demonstracijos.

Visa tai prasidėjo praeitą narsumą, nes dėl to kruvino 
savaitę, rugpiūčio 18 d., nuo įvykio komunistai buvo pri- 
TTipd-ž?^ i versti nors ir suktais žo-

j dziais Ameriką atsiprašyti.
Neutralioje zonoje, aki-'

riančioje Pietų ir Šiaurės '; Šia proga primintina, kad 
Korėjas, augo išsikerojusi! Pietų Korėjoje tėra tiktai
40 pėdų pušis, kui’i trukdė 41.000 amerikiečių karių. FįJinįjįiioįįę %UVO 
pietų korėjiečių ir amerikie-i Tai palyginamai nedidelė 
čių sargybos .postui stebėti, i jėga, bet, sakoma, kad ten QnMįmnnįtl 
* * - “ esama ir apie 1.000 atomi- į ZUlOnių

nių pabūklų, kurie gerokai

SLA seimo bankete liepos 7 d. Chicagoje. Iš kak ės į dešinę: SLA centro ižd. Eufrozina Mikužiūtė. 

Gertrūda Dargienė. SLA prezidentas Povilas Dargis. Altos sekr. kun. Adolfas Stašys. SLA sekr. 

Genovaitė Meiliūnienė, Antena, Kalvaiti*. Nuotrauka V. Noreikos

kas dedasi Šiaurės Korėjos 
pusėje. Amerikiečiai, lydi
mi pietų korėjiečių sargy- mažina komunistų grobuo- 
bos, nutarė tą pušį apgenėti, Į nišką apetitą.
Tai pastebėję, šiaurės korė
jiečiai užpuolė šį būrelį ir 
kirviais bei geležinėm laz
dom kai kuriuos pietiečių 
karius sužeidė, o du ameri
kiečius karininkus užmušė. 
Kirviais užmušti buvo kapi
tonas Arthur G. Bonifas, 33 į

Pietų Afrikoje

vis neramiau

Richardas Daunoras Sovietų šnipų

nebegrįžo į Lietuvą visur pilna

GERALD FORD - RESPUBLIKONŲ 
KANDIDATAS I PREZIDENTUS
Jis respublikonų konvencijoje išrinktas pirmu bal

savimu, gavęs 1.187 balsus. Jo konkurentas Ronald Regan 

tesurinko 1,070 balsų. Kandidatu*} viceprezidenus Fordas 

pasirinko Kansas senatorių Robert Dole.

Praeitą ketvirtadienį Kan- Sakoma, kad Reaganas, 
sas City pasibaigė karšta kuris buvo pasišovęs atsto- 
respublikonų partijos kon- vauti respublikonų partijos 
veneija prezidentiniam kan- konservatyviam sparnui, pa- 
didatui išrinkti. Po gudrių daręs didelę klaidą, iš anks- 
politinių manevrų ir šalinin- to pasirinkdamas kandidatu 
kų medžioklės kandidatu į (i viceprezidentus liberalą se- 
prezidentus vis dėlto buvo natorių Schueiker. Tuo bū- 
išrinkas dabartinis prezi-'du jis tikėjosi sumedžioti 
dentas Gerald Ford, nors jo'gerą kiekį dar neisipareigo- 
konkurentas buvęs Kalifor- jusiu liberališkesnių atstovų

balsų, bet iš tikiųjų — pra
rado apie 40 savo rėmėjų 
konservatorių.

Atrodo, kad Fordas, lai
mėjęs nominaciją, dar norė
jo Reaganą pasirinkti vice
prezidentu ir tuo suvienyti 
gerokai įskilusią respubli
konų partiją, bet Reaganas 
tos “garbės“ atsisakė. Tada 
buvo pasirinktas viceprezi- 
dentiniu kandidatu Kansas 
šen. Robert Dole. tepažįsta-

nijos gubernatorius Ronald 
Reagan nedaug teatsiliko. 
Per pirmuosius balsavimus 
Fordas gavo 1.187 balsus.

Šveicarijos policija suė
mė atsaigon išėjusį aviaci
jos generolą Jean Jeanmai- o Reaganas — 1,070. 
re. Jis kaitinamas, kad už
didelį Jįtlyginimą teikęs i
slaptas karines žinias sovie-
^mambasados tarnautojui Karalienės vyro

V. Vokietijoje suimtas > • •
Belgijos pilietis Valerij SUKtl OlZlUai 
Kuzniak, rusų imigranto sū
nus. Jo lagamine rasti Va- Olandijos karalienės vy .
karų sąjungininku nlanuo- ras princas Bemhard jau se-Į uk lankaus, kalbė
jamo Matyti karo lėktuvo, niai yra žinomas kaip geras t<>J^ ""*«"«"« 
kuris galėtų skristi du kartu biznierius. Jau buvo rašyta.
greičiau už garsą, planai. ^rad .\ra įmaišytas ir į pa- 
Suimtas ir Kuzniako bend- garsėjusią Lockheed bend
radarbis Manfredas Kv- e- rdvės kyšių bylą— gavęs 1 
felmanas.

Filipinuose dėl žemės Liepos 18 d. Paryžiuje, 
drebėjimo ir ryšium su tuo' atsiskyręs nuo grįžtančios į 
kilusių potvynių žuvo 4,000; Sovietų Sąjungą lietuvių 
žmonių ir tiek pat yra din-. menininkų grupės, paprašė 
gūsių be žinios, kurie grei-' azyliaus teisės operos daini- 
čiausiai taip pat bus mirę. i ninkas (bosas) Richardas

Apie 175,000 žmonių liko' P«^n«j»io «>-
listo Vaclovo Daunoro jau
niausias brolis.be pastogės.

Pakartotinai žemė drebė
jo ir Kinijoje, bet ten, kaip 
ir Sovietų Sąjungoje, tokie 

baltųjų, 2.3 mil. mišriųjų įvykiai šiepianti ir jų p«U- 
(codored) ir 750,000 Azijos rjniai neskelbiami, todėl ne- 
tautų. O kraštą valdo vieni žinomas nė tų drebėjimu au- 
baltieji. J kų skaičius. O jis turi būti

Negrai seniai reikalauja' didelis..nes drebėjimas buvo

Pietų Afrikoje gyvena
m., kilęs iš Newsburgh, N. į 18,5 nėgrų. 4.2 mil
Y., ir vyr. leitenantas Mark 
T. BaiTett, 25 m., kilęs ie 
Columbia. S.C.

Toks brutalus amerikie
čių karininkų nužudymas 
nepaprastai sujaudino Pietų 
Korėją ir JAV vyriausybę. 
Tuo labiau, kad ši provoka
cija galėjo būti ir platesnio 
užpuolimo ženklas, nes Š. 
Korėja prie Pietų Korėjos 
sienos yra sukoncentravusi 
stambias motorizuotas jėgas* 
o politinė įtampa tarp abie
jų Korėjų yra nepaprastai 
didelė.

Į šią komunistų provoka
ciją JAV vyriausybė gana 
griežtai reagavo. Preziden
to Fordo įsakymu, į Korė
jos vandenis iš Japonijos 
bazės buvo pasiųstas 50,000 
tonų lėktuvnešis Midway su 
gausia įgula ir 75 lėktuvais,

Jis buvo priskirtas prie 
lietuvių foltooristų grupės, 
kuri gmrtrnMbco pietų Pran
cūzijoje, bet nebuvo to an
samblio nuolatinis narys.

Prieš mėnesį apsigyveno 
Prancūzijoje ir atvykusi iš

rinkimams tinkamas 
agitatorius.

daigiau teisių, bet paskuti-' ir tirštai apgyventose Lietuvos antra meninink
niuoju metu jų bruzdėjimas! iriose, 
vis didėja. Pirmą kartą jie:
pradėjo pulti pramonės įmo-j K j:nnlna Viiinstflt 
nes, iki šiol pasitenkinę Uk; AOrūUlOUU VlSinSKlS 
valdžios įstaigų griovimu. : .
Pirmą kartą net mišrios kil- OrotestUOJŪ 
mės gyventojai protestavo 
prieš valdžios politiką nėg
ių atžvilgiu. Net ir pramo
nės atstovai kreipėsi į vy
riausybę, prarydami siekti 
bendradarbiavimo su negrų 
vidurine klase ir elgtis su ja 
oriai ir pagarbiai.

Lenkijos katalikų vadas 
kard. Višinskis įteikė Len
kijos premjerui Jaroševičiui 
raštą, kuriame protestuoja 
dėl sunkių bausmių, kurio
mis buvo nubausti dalyvavę 
demonstracijose prieš vy-

_ T . riausybės nutarimą pakelti
Nors vyriausybė laikėsi į valgomųjų dalykų karnas, 

tvirtai savo rasistinių pažiū-; T, ,. , „ , ,
rų, bet dabar jau verčiama | Kardinolas rašo. kad ne
nusileisti. Ji jau leido neg- ^eisWa atleisti is darbo 

darbininkus, kūne paskelbė 
streiką, kad galėtų apginti

milioną dolerių kyšio
Vyriausybė buvo pavedu

si tą reikalą ištirti 3 vyrų ko
misijai, kuri šiomis dieno
mis įteikė savo tyrimų re
zultatus. Sakoma, 
vyrų pranešime yra princui 

Rylų Europos komunisti- daug labai nemalonių daly- 
niai kraštai jau daro užsa- kų- Jo advokatai stengiasi 
kymus kitiems metams. Iš daug ką nuslėpti ir visai ne- 
1976 met ų derliaus jau už- skelbti, nes tokiems jo biz- 
sakyta 2.4 miliono metrinių nams išai kėjus, tektų gal 
tonų komų (metrinė tona net karalienei atsisakyti nuo 
lygi* 2,206.6 svaro). Spėja-; sosto, o princą atleisti iš ar- 
ma. kad iš viso bus užsaky- mijos vyr. inspektoriaus pa- 
tapašarų ne mažiau kaip 12 reigų.

tonų, pusantro mi-i Olandijoje vra gana stip- 
Japomjoj lysium su Lock- ,iofno daugjau negu buvo } us kuris siekia pa.

jauna dramos aktorė Krišto- 
laitytė. Ji gavo teisę išvykti 
iš Lietuvos, ištekėjusi už 
prancūzo Jean Pierre Her- 
man, kuris studijuoja lietu
vių kalbą.

Viešnia jau dalyvavo rug
piūčio 8 d. pasibaigusios 
Lietinių savaitės meninėje 
programoje.

Raudonieji perka 

kornus

Fordo ir Reagano politi
nės pažiūros kiek žymiau iš
siskyrė užsienio politikos 
klausimuos. Kadangi Rea
ganas skelbėsi esųs kietes
nis detentės ir aplamai so
vietų atžvilgiu, tai tas fak
tas, sakoma, galėjęs nuo jo 

kad tų j nubaidyti kai kuriuos bai
lesnius ir mink-tesnius elek- 
torius.

keli šį lėktuvnešį lydintieji! rąms ‘jiems skirtose gyven- 
laivai. raketom ginkluotas i vietėse baltu’jų rajone įsi-
kreizeris ir dar 25 kovos 
lėktuvai iš Okinawos.

Tuo JAV karinės jėgos 
demonstracija dar nepasi
baigė. Praeitą šeštadienį, 
300 amerikiečių ir pietų ko
rėjiečių karių saugojant, 
virš neutralios zonos skrai
dant 26 ginkluotiem heli-

gyti nuosavybėn ne tik na
mus. bet ir žemę.

save ir savo šeimą nuo ne
žmoniško kainų pakėlimo. 

Jau 20 daibininkų yra nu-

Suėmėdar vieną 

kyšininką

heed lėktuvų bendrovės ky
šių byla jau suimta 18 aukš
tų buvusių ir esamų valdžios 
pareigūnų. Jų tarpe yra net 
buvęs premjeras, ilgai krau
ta valdžiusios partijos vadas

laukiama • naikinti monarchiją. Tokios
šių metų JA\ derliaus monarchų suktybės kaip tik

komunistiniai kra-tai (be šį sąjūdį dar stiprina. 
Sovietų Sąjungos) jau nu-j
pirko apie 4 mil. tonų komų.

Kokia tenyteSų ugrų bausta 0 netrukus dar bus TaiikT
padėtis rodo ir tokie faktai.!on 1 , . .........................

teisiami 30 darbininkų, ku-i pats suimtu-:/r Kinijoj apipiešė
jų yra buvęs transporto mi-Ten baltųjų mėnesinio už

darbio vidurkis yra $211.60, 
o negrų — tik $11.50. 

Viename Johannesbuigo

rie kaltinami dalyvavę de-į 
monstracijose. nistras Hashimcto. Ar jisi hnnkū 

‘tikrai bus paskutinis, dari

kopteliam ir trims B-62 didmiesčio negrams skirta- 
bombonešiams. tą nelaimin- Į me priemiestyje Soweto, 

pušį pionierių būrys vi-, kur gyvena apie 1 mil. žano-

Rengėsi nužudyti 

Kissingerį
siškai nupiovė. nių, tėra tik viena ligoninė

(nežinia.
1 Tie aukšti valdžios parei- 
■ gūnai yra gavę milionus do- 
i lenu kyšių. Jie visi laukta 
i teisino.

I Hong Kongą iš Kinijos

Europą kankina 

baisi sausra

Dabar iki pat rinkimų tę
sis tik Foido ir demokratų 
kandidato J. Carterio grum
tynės. kurios jau prasidėjo.

Argentinoje siaučia 

partizanai
Čia veikia dešiniųjų ir 

kairiųjų partizanai, žudyda
mi žmones. Praeitą savaitę 
per vieną dieną buvo nužu
dyti 47 asmenys. Tai esąs 
dešiniųjų dalbas.

kad šiai;pejama. me-
. tais susidūrimuose su polici- 
I ja ir kariuomene jau žuvoDidžioji Britanija kenčia’!; 

dėl tokios sausros, kokios ji partizanų, 
nėra patyrusi per 250 metų

, grįžę pasakoja, kad Cheng- jau 3 žiemes buvo sausos, o cnnw mipstp nlAsikai nrnnn- __ _ - i- - t- ..

Dėl amerikiečių karinin- 3.000 lavų, o namai netu- 
kų nužudymo kilo Pietų Ko-jri nei vandens, nei elektros, 
rėjoje milžiniškos demonst-! N į dirba
racijos .prieš šiaurės Korė-,monfe jmonžsei darbo
jos komunistus, pasakyta 
karingų kalbų, bažnyčiose 
laikytos atitinkamos pamal
dos. Amerikiečių skubi re
akcija gerokai sustiprino 
pietų korėjiečių moralę, nes

turi būtinai grįžti į savo ge
tą, — į lūšnas.

Pietų Afrikos vyriausybė 
norėtų sukurti negrams ati
tinkamoj teritorijoj atoki

Kaip dabar paaiškėjo, 
prieš 6 mėnesius teroristai
raoėfei nužudę Kigįngėtj, Jįžudė pabėgėlių 
kai sis lankėsi Costa Ricoje. r v

Pasikėsinimą į Kissinge- gtoVĮlkla 
rio gyvybę oiganizavo Ku- 9 
bos pabėgėliai. keršRidami, Jungtinių Tautų Pabėgė
už jo pastangas pagerinti komisija pranešė, kad. riais.
JAV santykius su Castro. , Rhodezijos kariuomenės da-' -------------------------

Ginkluotas žudikas jau linys užpolęs Mozarribikos Pasak Newsweek

cho\\ mieste plėšikai uzpuo- vasara pasiekė aukščiau- 
Ie banką ir.rieme-ė $100,000 sją laipsnį. Todėl išdžiūvo 
laimikį. Kinijoje, kur nusi- jr vandens 'altiniai, 
kaitimai oficialiai įsnaikin- prasidėjo dideli miškų gaiš
ti. nes nusikaltėliams kerta
mos galvcs ar įdiegiama 
kulka į nugarą, tai ypač ne
paprastas įvykis.

Plė'iku kol kas nepagavo 
žmonės 'Juos laiką

rai.

zuma-
tuo buvo parodyta, kad jie' ras valstybėles ir taip jų nu-, buvo su netikrais dokumen- teritejijoje esančiaą pabė- lą, federaliniai tank.tojai 
dar nėra sąjungininkų ap- Į sikratyti, bet numačiusi bal-į tais nuvykęs į Coata Rica, gėlių stovvkla ir išžudęs net į turi žinių, kad buvęs sunk-

. \Valles provincijoje pri
vačiuose namuose vanduo 
išjungtas 17 valandų per 

didvy- Par3- pramonės Įmonės 
galėtų veikti. Tie. kurie lais- 
tvs žolynus, plaus automobi
lius, naudos plaukiojimo ba
seinus. bus baudžiami $720.

leisti. Žinoma, šie “kariniai, tiesiems palikti visą krašto 
manevrai“ šiek tiek sutram- pramonę ir derlingiausias 
dė ir Šiamės Korėjos vadui žemes.

Panašiai elgiasi ir Belgi
jos valdžia. Čia bausmės užbet ten FBI ir to krašto sau- 1,000 iš Rhodezijos pabėgu-; vežimių transporto unijos 

gurno buvo suimtas ir uždą- šių negrų, tame skaičiuje j vadas Hoffa esąs pasmaug- vandens aikvoiima paskir- 
įytas į kalėjimą. daug moterų ir vaikų. w 1 tas 1974 m. liepos 30 d. tes net nuo $100 iki $1 mil

Vemcanovas nutarė 

grįžti
Olimpinių žaidynių sovie

tų plaukikas Nemcanovas, 
17 metų jaunuolis, buco at
sisakęs grįžti namo ir papra
šęs leisti jam gyventi Kana
doje. Kanados valdžia buvo 
sutikusi jam tekį leidimą 
duoti iki šių metų galo.

Vėliau Nemcanovas apsi
galvojo ir nutarė grįžti na
mo. Reikia manyti, kad jis 
dabar’ paplaukios savo pra
kaite darbo stovykloje.

<



Puslapis antras av- būarui, .Nr. 32, 197 b m. rugpiūčio 24

AMERIKIEČIŲ 'POLITINE OPERETE' 
IR LIETUVIŲ'DRAMA'

LEMTINGOS DERYBOS ’minskas, V. Sidzikauskas, St. 
i 2y man tas, Br. Pakriauny3,
Jonas Pakalnis ir Balys Sil-1945 metai buvo ne tik pakartoti Baltijos valstybių* _ .. x . . .

svarbių tarptautinių derybų atstovams Vašingtone. iv • p nff r t
Praeitą savaitę pasibaigė JAV prezidentiniam kan- bei antrojo pasaulinio karo .. _ . __k . . • U? °^elSn »ce per n ų

didatui išrinkti respublikonų konvencija, o kiek anksčiau pabaigos metai. Jie buvo A n i - . . . ; •» -x„/' .

T 1\ ’ h * 1 — * TU . . . ,1 • . • .♦ . • x . • • ▼*" . JTI* Baltijos tautos kaip ir kitos jattache Paryžiuje ir Briuse-Juos kiekvienas galėjome matyti televizijoje ir Susifor- okupacijos Lietuvoje pirm,e,, jlyje pulk. Lanskoronskis.
muotl savo įspūdi. metai, ir galėjo būti lemtin- ' .

gi Baltijos respublikų atei-w kt ’a“duotos vel"l Antras VLIKo memoran-
.... . . . .............. ...... .. „ čiai Todėl dabar vartant gijai’ nenustos prirfintis ^'durnas buvo parašytas Pots-
tisko gyvenimo ir jo tradicijų šie didžiai svarbiam uada- r, vietų okupacijai, lygiai kaip damo konferencijos išvaka-

(rėse, 1945 met. liepos 10 d. 
[Kaip ir į ankstyvesnius me- 

bei notas 
nedavė jokio

Visiškai neabejotina, kad nepažįstančiam amerikie
___o gyvenimo ir jo tradicijų šie didžiai svarbiam uždu......................... ,a „„u^.j.., -j e.—* --j
viniui spręsti skirti rinktinių delegatų seimai gali atrodyti ®ritų U2įsie"‘°,r!lkalų jos priešinosi nacių okupaci
daugiau negu keistoki. I? šalies žiūrint, tai galėtų būti lyg te^os s aP 4 dokumentų pa-
ir kokie operetiniai ®>neiktakliai avanvardiniai vaidinimai geltusius lapus, netenka ste-ir kokie ope,etiniai spektakliai, avangardiniai vaidinimai susirūpinimu, kurį: 4) Baltijos tautos, kaip ir morandumus
ar liaudies maskaradas. O palyginus su rūsčių veidų mask- J 4 4 rvfin*vinių komunistų kongresu, - tai jau tikras “buržuazinis rode mus,t d‘P>°mata,, poli- kitos Europos tautos, kurias Foreign O.fice

tiniai veiksniai ir net pavie- pp. Ruzveltas ir Čerčilis yra. atsakymo.
pamisimas ... asmenyS> ^y^j^į pasiruošę paaukoti Sov. Są-j Potsdamo konferencijoje

O vis dėlto šis linksmas popieriniais skribliais pasi- tuvos laisvgs klausimu me- jungai, turėjo vilties, ir dar 1945 17 vii—VIII buvo
puošęs ir dūdelėmis švilpaujantis laisvų žmonių "kermo- j ----- x_«._x—i i__j a----n—»~ 1 »
sius“ visai rimtai sufoimulavo partijos politinę programą,
pagrindinius jos principus netolimai ateičiai ir laisvu bal
savimu pareiškė savo valią.

Jis ir pasibaigė, kaip olimpiados sporto rungtynės,
— laimėjusiems ir pralaimėjusiems draugiškai atsisveiki
nus rankų paspaudimu bei šypsena ir pasiryžus vieningai 
toliau veikti bendram tikslui.

Pažymėtina, kad abiejų partijų konvencijose net ir 
Nixonas bei Agnew tebuvo tik atsitiktinai ir šaltai prisi
minti, netituluojant jų nei vagimis, nei žulik?/s ir parpuo
lusių iš naujo agitaciniais sumetimais netvojant lazda per 
galvą

su-

Po to —- spaudoje tik rimtas vienos ar kitos partijos sovietų okupacijos. Min. Ba- (pagal Čerčilio žodžius), pa- 
idėjų gvildenimas, jų svorio ir praktiškos naudos tikrini- *lutis say° notoje pažymėjo, vyzdys rodo, kad Britų vy-

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

SVEIKINIMAS AMERIKAI
*•

Amerikos dviejų šimtų o likusįjį pasaulį — neribo- 
metų sukaktis reikšminga ta viltimi. (...) 
ne tik patiems amerikie-1 Tiesa, ją kankina vargai, 
čiams. bet ir visam pašau-’,?ar Į\ko
liui. Vieną iš pačių akam-'balslal 1daa’. ke.!l° aklu: 
,. . * ... f * . . i mo spalvai, ir ji vis dar tun
blausių sveikinimų Amen- kaip išsaugoti gy-
kai ta proga, iš užjūrio at- ^ybę stimuliuojantį kapita- 
siuntė Didžiojoje Britanijo-j lizmo geluonį, tuo pačiu iš- 

’je besireiškiąs žurnalistas J siurbiant ir jo savanaudiš- 
Bemaid Levin. Kelelio kūmo nuodą. Vietnamo ka-
skaitytojams bus, manome, 
įdomu pagromulioti jo min
tis, paskelbtas London Ti
mes dienraičio liepos 2 d.

ras ir tai, kaip į jį atsiliepė 
laisvojo pasaulio tautos bei 
valstybės, gyvos tik tų pačių

morandumus. Tokių raštų ją tebeturi, kad Amerikos ka- * clel Lenkijos vakarinio
buvo atsiunčiama Britanijos riai, tarp kurių esama išeivių * rubežiaus __ Oder-Neisse li-
vyriausybei kiekvienos "trijų iš tų kraštų, kuriuos p. Ruz-'nijos dėl vokiečių iš Cekos-
didžiūjų“ konferencijos pro- veltas ketina paaukoti Sov. ijovakijos, Vengrijos ir Len- __ -______.,~j~ ____
ga- Sąjungai, persikėlė per Van-|repatriacijos ir dėl oku-, paika mada — jei jau ne

1945 m sausio 26 d t v denyną ne Um’ kad P®darytU ’ pacinio režimo Vokietijoje.1 Jungtines Amerikos Valsty-
Jaltos konferenciios išvaka- EurOpOS taUtas ^“" iRytų Prūsija padalinta taį į8 pasauliovaizduo- 
Xkon? Z"oJvasLrta l «“ vergais bet tam, kad jas!J <£v. Sąjun^|ti. ta, bent k,ėtaąena proga
U d B Barnios vXtvbta *asvnt4 “fažls'u-priespau-Karaliaučius ir plotas i šiau-, J“ piridmeti : juk kiek irti- 
11 d. d.) Baltijos valstybių dos, vistiek flr .. b- deši • Driskirtas sJv Saiunffai ZUS1OS Pasa*Pos w 
diplomatiniai atstovai Lon- . .. kairioii 7? , , ? verkšlenimų jų adresu turi-done atsiuntė Foreign Office n,°J,‘ " ka,r'0)'- 1D®ret,s dėl jos valstybių^ mg pgs gave , Ta.
notas, kuriose buvo pareikš- Graikijos, kurią norėjo pa- ūkimo palikta vėlesniam £jau ag tai sekmadienio 

’ tas susirūpinimas dėl naujos vergti kairieji gangsteriai laikui-

laidoje:
"Šiomi; paikomis dieno

mis Britanijoje yra tokia

D. B.

Vietname -kovoiusių rankų
dėka. ją skaudžiai palietė. 
Tačiau, nežiūrint viso to 
triukšmo, ii net nepriartėjo 
nrie susinaikinimo, o sekan
tį didįji bandymą — never
to prezidento nušalinimą — 
ji išlaikė su tobulu laisvu
mu.

Jos ateities aruodai pilni, 
ir duona, kuri bus iš jų iš
kepta, malšins begalinių mi
lionų dar negimusių žmonių 
dvasinį alkį. "Niekam pikta, 
visiems meilinga“. Amerika 
eina savuoju keliu i trečiąjį 
šimtmetį, ir ją turėtų lydėti 
kiekvieno protingo vvro bei 
moters palaiminimas“.

sukaktuves minėsiu sų 
džiaugsmu ir dėkingumu, su 
pagarba ir meile, nes Jung
tinės Valstybės šiandien te
bėra tuo. kuo jos buvo anuo
met: "paskutine, geriausia 
žmonijos viltimi“. (...)

jog atsižvelgiant į galimybę, riausybė diskriminuoja Eu-j 
kad didžiųjų valstybių gal- ropos tautas, pritaikant At-! 
vos ateinančioje konferenci- lanto Chartą; kaikurias jis

tanu, susirūpinta, kad jie praeitų džentelmeniškoj dva- joje gali svarstyti kiausimus, paaukoja Sov. Sąjungai, kitas FEDERACIJOS 23-čio suva-
s*°j kad nė vienas jų nebūtų asmeniškai nužemintas. kurje galį liesti Lietuvą, jis gi (kurios reikalingos jo im- žiavimo, įvykstačio 1976 m. abejojate, stabtelėkite

turis pareikšti, kad "lietuvių perijai — Graikija yra kelyje rugsėjo mėn. 9-12 dienomis! akimirkai ir palyginkite 
tautos pasiryžimas atgauti į Indiją), jis gina su ginklu Tabor Farm, Sodus Michigan' Jungtinių Valstybių padėtį 
laisvę ir valstybės suverenu- rankoje. >
mą yra nepalaužtas. Todėl n .... , . , _ , . •
lietuviu tahta karstai tiki, . o . . .. . Ketvirtadienis, rugsėjo 9 d.‘ 2 buvo Sovietų agresijos aukos

mas arba argumentuota kova dėl jų įgyvendinimo.
Dar įdomiau: pasiūlius Fordui viešus debatus su Car- SANTAROS-SVIESOS

* * *

Na, o kaipgi atrodo prieš visą tą amerikietiškąjį mi
nios "maskaradą“ čia pat mūsų lietuviškoji ir išeiviškoji 
"politinė drama“, kurią mūsų veikėjai vaidina?

Pirmiausia, ji yra "rimta“, nes tokį, kuris savo kan
didatus į valdybą ar tarybą reklamuotų susirašęs ant šiau
dinės skrybėlės, mūsų suvažiavimų tvarkdariai, tur būt. ^ad Jo Didenybės vyriausybė m 
išmestų laukan, kaip prikvaišusį. nesutiks su pasiūlymais ir ne- jr^yįtaj-pės

sanlrpinmmc v<»ilrcmii Irusio r
Dar pridėkime, kad mūsų vaidinamos politinės ar 

kultūrinės konvencijos yra net ti-agiškos. nes į jas renka
mės jau iš anksto rūstūs ir beveik pasiryžę paplauti savo 
oponentą ar konkurentą.

Mūsų žmogus, pralaimėjęs ddbatus ar rinkimus, jo-

Daug kas šiame sveikini
me artima lietuviškai šir
džiai: didžiulis pasitikėji-

ibei prognozę su beveik bet) mas Amerika, jos realybe ir 
kokia kita šalimi, turinčia potencialu, neapykanta dik- 
šiokio tokio svorio pasaulio tatūroms. ypačiai kemunis- 
reikaiuose. Ar daug statytu-1 tinėms. O diktatorių chrak-

nesutiks su pasiūlymais ir ne ' - ” ’sulaužius nepuolimo į 2 va, Poka,bis su Auš.į mėtė pinigų ant galimybės terizavimas dvasinėm men- 
nesuriKs su pasiūlymais ir ne jr sayįta,^ p^bos g 1926 • £ j Prancūzijai likti laisvu kras- kyšt c m. suskiais. apskreter
sankcionuos veiksmų, kurie jr 1940 m. sutartis po J „„ .. -. .'tu. kada stalinistinis chuli- liais atskamba tiesiai iš SoL
galėtų turėti įtakos į lietuvių vokįeči k d uo 1941; Juozas kazlas, Vokiečiai ganas Marchais (šitaip B.įženicino. kuri Levinas ger- 
tautos saugumą ir iš anksto -k. dabar kenčia! ern^6rantai Tarybų Sąjun-, Levinas vadina prancūzų *bia ir gina f nuo, žinote, to-
nuspręstų Lietuvos laisvės ir naują okupaciją, žymiai žiau gos — mūsū broliai* kompartijos šefą Guillaume kių užmetinėjimų, kad. esą,
nepriklausomybes likimą.“ ankstesnioii tiro-i 8 val- v- Romas Misiūnas, Marchais — M.V.) žengto rusų rafl' toias kirstas kari-

_____ 1 T onVHrtio ir T on. žpTMrin n»įp onviAfinin tikft. nes nuotaikas, neturįs nilno[- (žengia prie sovietinio tiks- nes nuotaika*?, neturįs pilno 
; lo? Ar jau esate taip tikri,, pasaulinės politikos vaizdo. 
• jog senjoras Beriinguer, kenčiąs ruo nbsesif 

d. I (Halų kompartijos šefas En-j biąs senas cam ir r
- , , 1 rico Berlinguer—M.V.) — jas. etc.). Britu ž

kontrolės komisijos ir dėl ka- valstybes elementu, atgaben-> 10 vai. r. Rimvydas Silba-: vjg^ mėgiamiausias ko-
ro nusikaltėlių teismo. Pa- tu iš Rusijos gilumos, idant, joris, Balys Sruoga ir sim-; munistas — iš tiesu yra toks,

Kaip žinome, Jaltoje buvo niją ir raudonąjį terorą. GPU į Lietuvis Lenkijoje ir Len
kiu būdu negali su tuo faktu susigyventi ir laukti kitos 7 _ 7 7 7 i kiios lietuviai*
parlamentarine tvarka užtikrintos progos atsigriebti. Jis I. ,e 1 .!JOS favi,® į scnP1*®8 Berlinguer,kenčiąs ruo nbsesijos. skel-
jaučiasi neteisėtai nuskriaustas, suktai apgautas ir mirti- j.ygmes aJ’ u ,aclJos rel a" 1 ® 1 ir 1 Penktadienis, rugsėjo 10 d. ! (Halų kompartijos šefas En-1 biąs senas cam ir popu idė-
nai ižedstas ne*? io isitikinimu oasaulv tėra tik "Mano ilavim°’ okuPaciniM zonų, ruošiasi kolonizuoti Baltijos, }rico Berlinguer — M.V.) — jas. etc.). Britu žurnalisto
Vieno Teisybė“ kontrolės komisijos ir dėl ka- valstybes elementu, atgaben-> 10 vai. r. Rimvydas Šilba-jtag visu mėgiamiausias ko- balsas mums šiltas ir malo-

Dėl to nutrūksta net tos pačios srovės ar partijos mū
sų veikėjų asmeniški ryšiai.

tvirtinta Atlanto Charta, su- visiškai išnaikinus tas tautas. ’ bolistai 
i tarta dėl Lenkijos rytinio ru- Tie nežmoniški veiksmai ’ Simpoziumas:
•S _ g» _ _ /___ _ 1 ____ 1* •

kokiu dedasi? Ar jums vi-

Dėl to9kyla organizacijos, nes nekantrūs "nuskriaus-j bežiaus (pagal Curzono lini- prieštarauja žmogaus teisėms žvilgsniai į liberalinę spaudą ūkic 
ir nužemintieji“ knisa jų pamatus iš priekio ir iš UŽ-J3) ir bandyta susitarti dėl jr Atlanto Chartoi, prie ku- išeivijoje“. (Moderuoja Liū-( (...). tieji

. pakabo, o jų priešininkai irgi taiko akmeniu.) kaktą.
Dėl neapykantos "siįvatkų“ pertekliaus, kovotojų 

’ dantų plyšiuose neįmanomo^ jokios rimtos'diskušijos visų 
linksniuojamai taikai ar net ir vienybei grąžinti.

nus. o pasauliui — aktualus 
fkokiu buvo iau nrieš dvi-l nvniu ucuaai i nį jvtmo vi ▼

'Kritiniai' siškai ramu dėl Britanijos Į dešimti, trisdešimti metų, 
paudą ūkio likimo? (...) Ar Indija kada jo itin trūko!). ,

su šarvo apskretusia 
diktatorka daug įkvepia pa-Lenkijos vyriausybės. Baltu riOs . Sąjunga prisidėjo:*“Mockūnas) .

jos valstybii! ateities Jttausi- ,jįį, meteis - j 2 vai. ptp. Kęstutis Girnius,; * tSSSiį, P
mas nebuvo svarstytas. , s į”Sis bei tas apie dabarties i v^T10’ .S

«mejo. pesaubnie- karo ’ morals, r.losof i ia“ Itroik9ta gaikotl SaVe Ir
Tačiau Lenkijos lytinio ru- pabaigoje Prezidentas Wilso-: ° 68 80 , vo galvojimo vaisius viešai

Tuo pačiu tačiau kąi ku
rios šviesesnės išeivių gal
vos kuris laikas ima galvoti, 
jog Amerikos stiprybė ne vi
sai alkaus veido ta prasme,

Dėl to mūsų spaudoje pilna tokių tautinių kriikštavar-'džiaus sutartoji linija sukėlė daug nuVeikė Rusijos >r v,8 Val'.Y; Pra"as I^^ ir i jšreiilrati? Kaip ipatiktų jums; anomis Levino pašieptomis
- - abejonių dėl Baltijos valsty- Vokietijos pavergtų-tautų iš-1 V.d as Zlllus’. yai1 e dabar7 bub bet kunuo kambodie- ^„4,-.-----

biųateities. Labai iškalbingai laisvinimui. Argi dabartinis; L*etuvoje
ta rodo protestas kurį 1945 JAV prezidentas ir Britanijos Šeštadienis, rugsėjo 11 d. 
metais kovo 15 dieną gavo mjn. pįrminįnkas nori vėl pa-.
Bntnnijos min. pirm. Čerčilis vergti tautas, išlaisvintas po va^’ Menrikas Nagys, 
iš Genevos. Tame M. Taūti- pirmojo pasaulinio karo? Ar, Trisdešimt metų nuo 2e- 
nio Baltijos valstybių lais- veltui buvo pra betas euro- m®s
vės komiteto“ vardu pasira- piečių ir amerikiečių kraujas Juozo Kėkšto žodis- 
šytame rašte sakoma: p^ pirmąjį ir antrąjį pašau-j 2

Gautomis žiniomis iš Tri- ^ni karV •

jų konferencijos, kuri tik ką Baltijos tautos protestuoja* . 4 .val'.p . ^uara‘Mar,j? 
pasibaigė Jaltoje, Baltijos prieš prez. Ruzvelto ir Britą- Jura^ene> Mykolaitis-Puti-
valstybės — Lietuva, Latvija nijos min. pirm. Čerčilio ne- nas> ir Kekstas prisi-
ir Estija, — Amerikos prezi- apgalvotus užsimojimus ati- min,mM sviesoJe . Įviso visai nekalba! — ame politika. Šis paradoksas siū-
dento Ruzvelto ir Britanijos duoti juos sovietų tironijai,' Organizacinis posėdis. [galimybe, kad Amerika lo minti, jog Lietuvos ir kitų
min. pirm. Čerčilio bus pa- ir kreipiasi i Amerikos ir Bri-! 3 vak v- Literatūros vaka- fiTeR grius. mirs. išseks, okupuotu kraštu laisvei, gal
aukotos Rusijai. tani jos tautas, kurios siuntė ras: Joseph Brodsky, Liūne Naiidodamasi kažin kokiu būt, daugiau vilčių iš vidinio

T . . 4 .4 .s milijonus savo sūnų į Europa Sutema, Kostas Ostrauskas, ^vęs gydymosi me- sov. jmpemos subyrėjimu
Jeigu taip yra. ta, tas re.š- Į Jį» W Ra chaniznra, ta pneč du negu kokios besiojąnės

kia: * . *7 .. V ™^mtmečius t?kėlė ja iš gimi- Jungtinių Valstybių įmeta-tam, kad atiduotų tautas to- ^iliikuį Živilė Bilaisyte. Juo- wrneM wr u
1) skandalingą sulaužymą talitarinės valstybės, kokia zas Kėkštas. j didi lftžf ,’Mikuaį ja lvgiai * v................. ...... ••

Atlanto Chartm, kuri kaip yra Sov. Sąjunga, priespau-L Nerijos Linkevičiūtėės 6rjW(.ukętej ^SLdaaUeidH^S

. džių, kaip — sukčius, apgavikas, neišmanėlis, sukvakė
jęs, išdavikas, tam suc-lis, nepataisomas durnius...

Ir tuo baigiasi mūsų "rimtosios veiklos drama“, ku
rios dalyviai yra mūsų profesoriai: daktarai, žurnalistai, 
kriviai, vaidilutės ir kartais jau beveik "tautos vadai“.

’ čiu? Jei eitumėte gultis nak
čiai kurs nors tarp Fezo ir 
Eufrato upių. ar net nė mo
mentui nepagalvotumėte, 
kad gal niekuomet iau ne- 

į beatsikelsite? Ir ar Sovietu

diktatūromis Amerika daž
nai daro pasimetėlio milži
no įspūdį. Nors didžiulė sa
vo laisvėmis ir turtais, ji 
kartais lyg tai neproduktin
ga ir neefektyvi savo užsie- 

uedUMbeisuciji »r ovvietų njQ p0)jrika. Jai ta prasme 
Sąjungą, kaip primygtinai c.cv Cs/iunom tioainnr

' LEISKITE PAKLAUSTI 1

Jau beveik už poros savaičių prasideda lituanistinio 
mokslo metai. Iki šiol jau esame nuodugniai aptarę“ 
mūsų mokinių ekskursijų į Lietuvą reikalą, atitinkamai 
"įvertinę“ tuos mokinius, jų mokytojus ir vadovus ir apie 
tai dar ilgai pakalbėsime.

Bet mes norime paklausti-*
Kas JAV-se ligi šių mokslo metų pradžios paskelbė 

lituanistinių mokyklų mokinių rankiojimo vajų?
O gal tokio vajaus dėl nepaprastai didelio ir ilgo žo

dinio rūpinimosi jaunimo lietuvybe visiškai nebuvo?
O jeigu jis buvo, tai kada, kur ir kas jį vykdė ir ko

kie jo konkretūs duomenys?
O gal ii problema nėra svarbi?

pmjunga, iuup pifiiivvunai n Sa’iumra tiesint? nrie- ! klausė Andrei Amalrikas tu 77Aąj 7 
vai. p.p. Joseph Brodsky, gą. gilėjų pigmėjų, kurie ią .?°re 1f.paJe.e'an;

7 ,oo7 P?3ŽgS ^““^.ka-s besilaikanti tik todėl, 
iki i»o4 m.. ;kad pavertUSi ?avo piliečius

O betgi tuo tarpu niekas vergais, rusu imperi ia vis 
I rimtai nekalba — ką čia, iš tik veda meistrišką užsienio

atrodo buvo trijų valstybių dai.* Bernardo Prapuolenio dainų * ir šiandien (Irvinas čia kal-Ro orm’o MvtlfcU Vare M P1**11’’ i1’8 nelinkęs at-
... . ni “* mesti Amalriko nuostabio-vadovų patvirtinta Jaltos pa-

reSkime' i -- • i” IS? ” h” Sekmedienis, rugsėjo 12 d.
2) prieštaravimą: a) Prezi- landžio 18 d. VLlKas atsiun- « etnola lim *** j*1^**1“

dento Ruzvelto formaliam tė per gen. D. Eisenhoverį,1 10 vai. r. Vincas Trumpa,! < *7®^**? jus gana greitai dezinteg-
pažadui, kuris buvo duotas sąjungnninkų ekspedicinės ” Justino Marcinkevičiaus Į.. _75T”Į.ruotis. šiuo svarbiu klausi- 
1944 m. Baltijos kilmės Ame- kariuomenės vyr. vadą, 18- dramų Lietuva“. j )Mw«« in p e r ”?U UČiaH n-ėra suta™.°
rikos piliečių balsavusių už kos puslapių memorandumą Suvažiavimo metu vyks eadem (visuomet ta pati) ®mąnan^‘1vių Y?n<*

San Francisko konferenci- vakaras.
V.). Įkėlė j pasaulio arena, 
i laiavuuiu valstybių rantai sios tezės, kad Sov. Sąjun

gai gresia visai realus Davo**

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU*
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA. ĮTIKUS piliečių oaiMVlMių UI AUS puMvpių Iiieuiuiaiiutuii^ uuvaiiovmiv uiviu tja. <»ad « m (VlSUOmet tt Dati) / - • _ • x v t -v___

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR jį per rinkimus, delegatams Britų Vyriausybei. Memoran- meno paroda, skaidrių rody- ;r vis tebežadina visus sa--^au Vien nTntas J° Alūnas 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. ir b) pažadams, kurie buvo durną buvo pasirašę J. Ka- mas, veiks spaudos kioskas. * vuosius neribotais pažadais, (Nukelta į 3 puslapį)

s
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asikalbčjiinas 
Maikio sa Tčvu

ŠVEDŲ NEGĄSDINA DIDELI 
ATLYGINIMAI

Kalbos atžvilgiu ypatin-įsiems tokiems buvo pravarti V- sjk pavftmP
goję padėtyje yra Naujoji J bendra kalba. Dėl to dabar | * ©
Gvinėja, kuri dabar gavo ne-|N. Gvinėjoje jam esą apie i Massachusetts gyveni 
priklausomybę. Tame krašte j 20.000 jaunuolių, kurie sąvokieji prie knygų kainos pri- 

Britanijos finansų minis- to neapsimoka, yra nuosto- kalbama apie dešimčia pa- gimtąja kalba laiko tą Tok1 (je<|a 5% val«tijos mokesčio,
teris, pristatydamas parla-, lin gas. Nors Švedija laikosi grindinių kalbų, kurios turin- Pisin. !

Įmentui svarstyti nają biu- .nusistatymo, kad nėra reika- ^i°s apie penkis šimtus tar-j Gvinėją šio amžiaus į Lietuvos Steigiamasis Sei- 
dietą, paliko profesinėms sa lio remti nepelningų įmonių, miM tarmelių. Bet reikia vie- prajįįoje yra valdę vokiečiai.| T*.*’. Paia e. (

j jungoms tarti paskutinį žodį. bet laivų statyklos nebepajė- _n°s tokios kalbos, kuri butų jie norgjo ggvo kalbą pada- ( al uogiene. ai vienm-
Ęiudžeto projekte jis pasiūlė 
reikalauti nuo rudens atlygi- 
įnimus pakelti ne daugiau 
kaip 3 procentus ir pažadėjo

gia išsiversti, ir valstybė turi naudojama visų valdžios visiems gyven-
kišti į jas pinigus. įstaigų ir kuria galėtų susi- ĮOjamSj jiems nepasisekė.

Bet kad Švedijos pramonė kalbėti žmogus, atėjęs į par- j)aĮjar įg kolonializmo i-šsivą. 
sugeba gerai tvarkytis, geras duotuvę nusipirkti duonos. davusių kai kurių tautų na-

dar sumažinti šiek tiek pa-Į žodis pasakomas ir jos vado-j Jungtinių Tautų organiza- cionalistaiį tą Tok Pisinžiūri 
jamų mokestį. Jeigu reika- vams. Vokietijos kancleris’cįjos atstovai dėjo didžiulių kaip į vaikišką anglų kalbos
lausite daugiau, tai nemažin
siu mokesčių.

Toks vyriausybės viešas 
flirtas su profesinėmis są

telė knyga apie seimą, kuris 
pai-uošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta- 
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Tolimų kraštu miražai,
Avos Saudargienės kelionės 
įspūdžiai, iliustruota, 342 
psl., kaina minkštais virše-

$6.00. kietais —$7.00.

Schmidtas neseniai apie bri- jpastangų, kad krašte kaip versiją ir imperializmo lieka 
tus sakė: jūsų tiek profesinių j bendrinė kalba būtų įvesta ną, bet papuasai, matyt, turi 

.;~i, i.angĮų kalba, bet jiems nepa- kitokį nacionalizmo supra 
sisekė. Krašto policija, sunk- timą.
vežimių vairuotojai ir barma- kita ko Tok
nai dabar, sako. visi jau kalba pisi„ 
naujai svetur sukurtąja kai- lis • Tėve mūsų.. 
ba. kuri vadinama Tok Pisin. ..papa wlong mipela yu j 
Trečdalis krašto parlamento stap toBg wlong
narių taip pat ne tik moka tą yu j mas j stap heli. Kingdom 
kalbą, bet dar užsispyrę rei- bjlong t Jam“,
kalauja, kad visi kiti ja nau
dotųsi. Kai tuose atstovų rū
muose — parlamente buvo 
svarstoma busimoji nepri-i 
klausomos Naujosios Gvinė-J 
jos konstitucija ir kai kurie; 
atstovai debatų metu pradėjo.

vadus, tiek ir įmonių vadovus 
ir pirmininkus visus reikėtų

jungomis nepatiko opozicijai. isumcst* i jūrą, nes jie niekam
Parlamento reikalas, sakoj1**- iicms nei krašto
svarstyti ir priiminėti biu.! likimas, nei įmonių reikalai, 
džeų, o ne profesinių sąjun- '!monlų vadovai tu" gyventi 

Parlamento autoritetas savo ’moniu- reikalais "e 8-

Julius Janonis, poetas ir 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jasinskas. 265 pal., 
kaina $8.00.

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu- 

jlio 1942-1945 m. dienoras- 
Itis, 579 psl., iliustruota, įria- 
1 ta, kaina $15.00.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), III to
mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti 
tes knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą. kurių kainos taip 
pat po $10.

Romas Kalanta, parašė 
Vytautas Alantas, 116 pal., 
kaina $3.00.

Ne tie varpai, Ados Kar
velytės eilėraščiai, 64 psl., 
kaina $2.00.

Mergaitė iš geto, romanas, 
parašė R. Spalis, 365 psl.,

bet 24 valandas per parą.
Švedijoje tie vadovai smar- 

Pasirodo, kad pernai šitaip kiai djrba Girnas jje>
buvo atsitikę ir Švedijoje,, sako> pamat0 tik 5^,^. 
ten irgi vyriausybė dėl atly- ,iais SakOi gal jr krašlutinis 
ginimų kėlimo normų tarėsi atvejis yra tos pir.
prieš pateikdama parlamen- mįnįnbaS( kuriam skirtoje iš
tari svarstyti ir priimti biu-!einamojoje vietoje jtaisyti
dietą. Reikalas ten, tiesa, bu-1 net du ,eiefonaį( het tas pa- ...................... , _ , __ ..
vo šiek tiek kitoks, bet prin- vyzdys būdingai pavaizduoja įkalbėti anglų kalba, didesni! 
VipaS atsiklausti ir tartis U“ HncKii Tnkie caii-l,,. iuo. naoionalicfai nr.SSin
bai panašus.

nukenčia dėl tokio flirto.

— Sveikas, tėve! | parašu, kuriuo pralšo, kad jį
— Ne, Maiki, iiandien e- šįmet rinktų prezidentų! Ta

šu visiškai nesveikas... Argi da ėmiau ir aš juoktis taip. 
nematai, kad mano kakta kad net pilvą suskaudo, bet. 
suronyta? * pasirodo, tuo čėsu vištvagiai

— O kas tau užmušė tokį išpiopė britva man užpaka-
guzą tarpuragy’je? Ilinį kelnių kišenių su visa

— Viežlybam žmogui jau'mašna, kurioje dar buvo 
nebėra vietos nei atsigulti pusė mano penšeno... Paskui 
ant šio svieto, žulikų ama-net apsiverkiau, Maiki, ba 
ras visą Amerikos žemę už-; dar ir gaspadinei nebuvau 
suodino... Jau net ir gyvulė-’ skolos sumokėjęs.
liui nėra spakainasties savo j — Užtat, tėve, visada rei- 
kailyje... ! kia būti atsargiam, o, be to.

— Tai kas gi tave šian-’ senesniam žmogui nederėtų
dien į tokias juodas mintis vienam vaikščioti nuofefdio- 
nugramzdino? į mis gatvėmis ar parku už-

— Maiki, artu atsimeni,ikampiais, kur nusikaltėliai 
koks ramus ir gražus seniau dažniausiai savo aukų ir ty- 
buvo Bostono Franiklin Par-, ko. Nereikia su savim nešio- 
ko sodas? Būdavo, kai tik tis ir pinigų.
širdį smilnumas

OI- - ja. l-?> .
□Kanyiote 

šias knygas

apkrovimą darbu. Tokie gau-j už juos nacionalistai pradėjo' Inkvizicija, N. Gusevas,
į na didelius atlyginimus, bet. šūkauti: ”Tok Pisin!“ Kaip’,215 Psl-» kaina ^30°- 

ta kalba gimė? J Kokius dievus žmonės gar
bino senovėje, St. Michelso-

Kai dėl atlyginimų, tai jeigu įmonė daro gerą apy- 
Švedijoje jie esą didžiausi pa-,vartą, tai niekas dėl to nenu- 
saulyje ne gaunamųjų sumų, kenčia. Be kita ko, pamečiui . ...
bet perkamosios galios atžvil-'po truputį mažėja sVedijojel’s?;Gv.neJos!s.aUr,nę Aus- 
gtti, ir pamečiui vis didinami, skirtumas tarp mažus ir di-i ra?lg vczami a 1

Maždaug prieš šimtą metui nas, 271 psl., kaina $4.00. 

Panevėžys, straipsnių rin
i

~ ‘ . ij ,• ninkai dirbti cukriniu nen-Trit atlyginimų kėlimo tvar-,riebus atlygm.mus g.nnan-,^ p,antac-osp Daugumas!red. Juozas Masilionis,
:jų buvo iš skirtingų giminių, psl., kaina $fi.50.
j dėl to nepajėgė ne tik su savo S,mok«l.s prM (anuriją,!

a S3VęS SU’ informacin* aP^al«a. Vilius kaina $5 00 
• -------------------- įsikalbėti. Tada palaipsniui Bražėnas, 109 psl., kaina

!_• ai • • V • a-v I • _a I- i_a nauJa kalba, kurios gra- e2 rakius aflyginimus kūne tik' Nauja, gimstančios vatety-.^a taRamiojo’an. 5250
prisideda prie infliacijos, jei bės dažnai susiduria su ofmrn- Uu, ka)bu rin.
proporcinga, nepakel.amąs lios kalbos problemom.^ Štai ,d Q ž(xJ rimaiš u 
gamybos procentas. Nusmu- Indijoje tiek daug kalbų ir’daug žodžių. kurįuos naudojo 
rtję, tuos laimėjusius, imne tarmių,.kad tiesiog sunku pa- t darbininkų australiškieji 
išsireikalauja didelius pakeli-1 smn'kti pačią tinkamiausią^ .
mus, kiti taip pat reikalauja, • kuri pakeistų anglų atneštą :1^
užtat Britanija infliacijos ją. O krašto garbė reikalautų '■ Dalis tų darbams išvežtųjų

ka Švedijoje centralizuota. |čių dirbančiųjų. 
Pavyzdžiui, Britanijoje dide
lė profesinė sąjunga ligi pra
eitų metų galėjo streikais iš-j TOK. PISIN
sircikalauti savo nariams to-1 J

kinys apie miestą ir apylinkę, 
430

Lietuva caro ir kaizerio na- 
Ant. GKutneris, 633 

psl., kaina $5.00.

Naujasis testamentas, 638 
psl., kaina $5.00.

Senasis prūsų teisynas,

Mūsų senolių žodžiai 41 
anapus, para1-ė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petrai Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra-

S suspau- Į ję man y j? Ajjjį
džia. kai Žemaitijos ^aukM'maT10 frentą^^^urio1 graž^ I>rocen^u ^au ^veik vijosi'turėti savo kalbą ir atmesti ar jų vaikų grįžo namo. Jie! prof. P. Pakarklis, 31 psl., 
ir miškų išsiilgstu, nueitiu namaj stoy/tan, kuoduku Švedijoje pernai metui kolonisto įdiegtąją. Šitaip yra, jau buvo daugiau apsitrynę,1 karna 50 centų 
tenai, paslampinėju per die- p 4—±---?— ------ --------------------------------------------------------------------------------------- tpašiūrių, juodi vaikigaliai susitarimu numatyta per
ną, ir dūšia amą atgauna. yi(jury įienos ir vidury gat-;ldvejus metus Pakelti atlygi-
Kiek ten visokių medelių ir 
kvietkęliu žvdi pavasari
, . v _ ‘ • .i - — 2 • auiiniojiu uai »u vaiu nai u-1 •«««» 6“* v»-*o,siveSvaJuv^kUo! na. auksin‘ ir vis^Įpmausybę ir pramonės
v: šviežiai gautą pėdę, o kitą Movus susiimti uz galvos
to? S'n'^lėdUau žiūrėt? di.e"’ fe^^ J^gėlTačteę-^vedijtte laikomasi!
ba kai jos užmauroja ir pra-i«!^J’!iteorijOSį kad jeigu >mon5 ne’ 
deda draskais savo tvarte,; Pm>«M>r negaiėjo jiems me-! pajėgi, mokėti didelių atly
tai man atrodė, kad gali iš-jk0 flu ... įfinimų, tai tegu likviduojasi.

< — Bet kas gi tau kaktąiO pajėgiosios, kai darbinin-
pramušė?

— Af?, Maiki. šį kartą tai 
dėl lie-

. 7 vės primušė ir aprūbavojo,jn»»us 35 procentais, ir kitur 
Ko" atimdami dar su caro karu- toks pakėlimas gal verstų ir

va-

Azijoje, šitaip Afrikoje, ir pasaulio matę, todėl nenuos-J Popiežiais bulės, prof P 
daug kur bent laikinai vals- tabu, kad jaunuoliai iš tokių pa^j^ųg 7ą pgj kaina $1 00 
stybiniams viešiesiems reika- šeimų nuėjo dabar į policiją ’,. ’
lams kaip tik paliekama ta ir į kitas iš juodadarbių juos Kryžuočių valstybės san- 
svetima kalba, kurią atnešė; išskiriančias tarnybas. Kai tvarkos bruožai, prof. J. Pa- 
okupantas ir kuri yra dauge-' kurios šeimos susimaišė su karklis, 176 psl., karna $2.00. 
lio gyventojų įsisavinta. * europiečiais ar kinais, ir vi- Vtbuariieh coohery by Iza

belė Sinkevičiūtė, 317 psl., 
1 1 1 - |7 <x).

cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Atspindžiai ūkanose, —•
Vytauto Alanto novelės, iš
leistos Bostone 1976 metais, 
1000 esrz.. 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė, kaina — $6.00

multi geležinius virbalus ir 
žmogų gyvą su kailiniais 
praryti. Aš jų iš tok) bijoda
vau. Aile tos visokios ožkos, 
samanoti buliai, kokius gal 
dar Lietuvos karaliaus Vy
tauto strielčiai medžiojo, ar 
kažkokie raguoti arkliai, a 
pie kuriuos girdėte nebuvau 
girdėjęs,— tai per dieną ne
gali atsižiūrėti. Nu, o dar 
koks tų besarmačių beždžio
nių mitrumas! Jos Montrea- 
ly būtų visus ruskio boreeus 
nugalėjusios ir su aukso me- 
dalikais namo grįžusios.

— Žinau, tėve. Franklin 
Parkas visiems yra puiki 
poilsio vietelė, dėl to mies-

nukentėjau viemai 
tt1vybė8.

kams keliami atlyginimai, 
stengiasi didinti gamybą ir
patraukti tuos darbininkus, 

- Kaip tai galėjo atsitik- lkuriuos atleidiia «amyb^
ti?

— Nugi tame pačiame 
sode subatos.vidutdieni žiū
riu, — šlovingo lietuvninkų 
veikėjo sūnus, prisispaudęs 
prie medžio kamieno porto- 
rikienę, taip ją bučiuoja ir 
mūčina, kad ta net kvapo 
neatgauna. Nu, ir mano su
pykusi žemaitiška dūsitt { 
neišlaikė. Judošiau, sakau, 
tavo tėvas Lietuvą vaduoja, 
į komunistinę Plungę va-

tas ir pinigų nesigaili jam j žiūrančius prakeikia, tory- 
tvarkvti.

— Visa tai buvo, Maiki, 
bet tu nueik dabar. Juodos 
ir baltos skūros razbaininkų 
to sodo krūmuose yra dau
giau negu žvėrių, o visokie

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2S34 W. G9th St)

siaurinančios firmos. Kad bū
tų pajėgios, tos besiplečian-į 
čios įmonės rūpinasi įdėti ir į; 
daugiau kapitalo, kad ma-J 
žir u tereikėtų pasikliauti dir
bančiųjų rankomis.

Švedija turi tvirtą valiutą/i 
tai jos neužklumpa per dideli 
netikėtumai prekiaujant su 
užsieniu, kaip, sakysim. Bri
taniją, kurios svaras krinta 
ir krinta dažnai dėl menkiau
sio nieko, o tuo pačiu brang-amt žindančius prakeikia, tary- "^"7 7? ..*7 .

Ibinės piastinko8 ipasiklau- Ul’ J1 tun įsivežti.
•i _• • y__ Aa_a^__  _ aa. • •siusiems atlaidų neduoda, o 

tu, bezmėne, svetimos skū-
Žinoma, negali būti viskas 

idealu. Prieš porą metų Švė
nos mergą Netuvirku liežu* ^jog pramonės pelningumas 
viu laižai! Rakali, sakau. «---------- -----------------------—buvo nukritęs iki pavojingo

Mrmatos!.. O Asįlyg«o. Mokesčių nuolaidomis 
nu-pustmnka, bevejk nuop man. ginji, prakeiktu seni. kKomU p,.
u meyom žolėje voliojau netruMj*! Ir »««««»Uu atitaiayta. Susirū- 
Tegul juos velniai dar prieš šliurės smaila kurka kad jaul . . „ . . ..
svieto gale susirenka! Žiū- skėlė j kektą, tai tik »uW!pm!m’ dab" ke,\a ‘1^°^’: 
riu aną nedėldienį į žolę at- leidžiantis vėl pamačiau dirbtl
rajoįančias aveles, o toliau svietą...
žmonės kažko pilvus suiėmę — Giliai 
jucTriasi. Nugi — ant valoc- ttee. į«
kio avino riestų ragų išdykė- — Ačiū, Maiki, nors ir už .no fabrikas, kuriam trūksta, 
lių uždėta balta akiybėlė su tą gerą žodį. | darbininkų ir kuris, sako, dėl

lį kai kuriuos nuošalesnius
užjattffo tove,^®*0 Štai šiaurėje

:yra didžiulis valstybinis plie-

Trans-Adantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar j užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NVOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1977 metę pavasarinių 
ekskursiją į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.
EKSKVRSIJOMS Į LIETUVĄ — dar yra vietų šiose 
grupėse:

RUGSftJO 30— $730.00 
GRUODŽIO 22 — $873.00

Air fares subjeet to changes and govemament approval. 
REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS!

1977 metą EKSKURSIJOS { LIETUVĄ prasideda 
balandžio 0 dieną.

Registracijas priimame dabar.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės i
TRAN8J4TLANTIC TRAVEL SERVICE 

Šauto Beutau, Maaa. 02127
8M Weat Breudway, P.O.Boz 110 

Tilifb—: (017) 208-8764
Norintlema ataikvleatl gtminea II Lietuvos sutvarkome 
reftabujamua Iškvietime dekumeutuu.

Savininke: Aldona Adomoniene

l

Kelionė aplink pasaulį.

The Brothers 
Liudo Dovydėno apysaka, į 
anglų kalbą išvertė Milton

Juozas Kaributas, 423 psl.,į Stark, išleido Liet. Endklo- 
kaina $5.00. ........................................ .......

Negęstanti Šviesa, marijo
nų veikla Amerikoje, Pranas 
Garšva, 351 psl., kaina $3.50.

Tos pačios motinos sūnūs,
3 graudulingi esiai, 171 psl., 
kaina $4.00.

Dabarties sutemtose, žvilg-

pedijos leidykla 1976 
tais, 238 pis., kaina —$6.00.

History of Lithuania, by
d r. Joseph B. Končius, 142 
psl., kaina $3.00.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo KralikauAo 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

snis į laikotarpio žaizdą, Bro-j Devintoji pradalgė, Kto- 

nius 2tomeris, 187 psl., kaina ratūros metrai tis, 389 pd 
$2.50. | kaina minkštais

i»ra»»«entai!*7-50’ kietais ~ $8 M- 

Pranas šulas, 94 psl., kaina Lietuviškasis P 
$3.00. j

Lietuves istorijos uždavi* 
niai Ir pratinsi, dr. V. Sruo
gienė, (Priedas prie tos pat 
autorės Lietuvos istorijos va
dovėlio 6-skrn laidos), kaina 
$1.00.

viiielkdi

Henriko Tomo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl.. gausiai iliurtruote, 
su 71 puslapio vietovartth| 
sąrašu ir žemėlapiu, 
na $6.00.

Lithuanians m
parašė d r. Antanas 
iliustruota, 349 pri., 
na $6.00.

Kinija — Azijos

Alijošiaus lapai, humoris
tiniai dr. S. Aliūno eilėraš
čiai aktualiom visuomeni-

(nė.?. tenom.w. i parašė 20 metų Kinijoje M*
j taiėio eIRuotn įvadu, 87 psl., j gyVenęs Petras UrbaMa.

je knygoje ne tik daug lko>
urie KM>

Taftos rylas, novelių rin
kinys (15 novelių), mių informacijų apie 
Jurgis Gliaudą, 229 pel, kai-» ją, bet ir daug spalvotų Ir ki
ną $4.00, kietais viršeliais—Į tokių iliustracijų, 362 pat, 
$4*86. kaina $15.00.

»
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NEPAMINĖTA SUKAKTIS

Rūtai okupantai, Salin ii Lietuvos!

Lietuvių teatras Maskvoje Vilniaus universiteto 
sukaktisVilniaus akademinis dra-' 

mos teatras šį sezoną pradės į ? metais vi,njaus 
gastrolėmis Maskvos dra- versitetui sukaks 499 metai. 
mos teatre. Jos prasidės rug- Tai pamtaėti yra
sėjo 20 d. Jono Avyžiaus ,....j.j JL i_______

| Tarp gausių sukakčių, mi- 
inėjimų ir paminėjimų mūsų 
Į gyvenime, viena liūdna ir 
( nemaloni sukaktis šiais me- 
} tais praėjo niekur nepastebė
ta. Tačiau artimųjų širdyse 
ebėra gyvas anas prisimi

nimas.
Kai gegužės 22 d., Phila- 

delfijoje. šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje, kun. K. Sakalaus-

mėnesių iki gyvos galvos.
K. Norkevičius, P. Sar- 

kauskas, B. Petrauskas ir B.
Protasevičius. Karo laūko 
teismo buvo nuteisti mirties 
bausme. Malonės prašymai 
‘Tautos Vadui“ jų neišgelbė
jo... Gegužės 22 d. jų kraujas 
ištryško ryto aušroje. Čiul
bant lakštingaloms ir grau
džiai kukuojant gegutei, Lie-

LIAUDIN1NKŲ ŽODIS

Lietuvos Valst Liaudininkų 
S-got suvažiavimo, įvykusio 
1976 m. liepos 4 d. D. F. ir 
M. Mackevičių sodyboje, 

Lockport, H1-,

R EZOLI UC1J OS

1. Šis suvažiavimas įvyks-

sėjo
"Sodybų tuštėjimo metu“ ir įį^* vadovauja partijos
tęsis 12 dienų. Viso labo bus c komiteto sekretorius,
8 spektakliai Bėjau minėto j b k , tūros ministras L.
veikalo, maskviečiams dar: , * y nadėiėias—uni-
^.parWGl^
kas , J. Marcinkevičiaus’•

sudarytas didelis komitetas,

Ip
"Mindaugas“, A. Gelmano 1US‘

kas laikė mišias už a. a. Kazio i tuvos artojų kūnai krito vie- 
Norkevičiaus vėlę, labai ma-'non duobėn... nuo jų pačių 
žas artimųjų ir draugų būre-‘brolių lietuvių rankų. Užpilti 
lis žinojo K. Norkevičiaus lį-^ kalkėmis ir užberti žemėmis, 
kimą. O tai prisiminti reikia į J *e rad° prieglobstį nepažen- 
žvelgti keturiasdešimt metų. klintame kape, šeštame forte 
atgalios, į 1936 metus...

99Protokolas“, C. Aitmanovo
ir K. Muhamedzanovo ’’Fu-
džijama“, F. Dostojevskio
"Stepančikovo dvaras“. D. į • • «

"Narsuolis iš Vakarui1' ’ ‘ 1 menoSingo

Pirmasis komiteto posėdis 
buvo biiželio 25 d.

Sukakčiai būsią išleista 
"Vilniaus universiteto įsto

jo architektūros bei 
paminklų albumas

Tuo metu Suvalkijos ūki
ninkas buvo neramus, bruz

is
PJ^mtės“ ir mažiesiems, dokumentiniai fil.
žiūronams A. Lubytes De-į mai at5,pindintvs unjversite- 
vyniabrole“. , to fetoriią dabartj.

Maskvon vyksta visas te
atro aktorių kolektyvas.

Statomą universiteto mies-

vių tautos laisvės siekimui VOKIETIJA
nenaudingas dalykas. Turi
me jas abi remti. Koreapondeacimai lietuvių

Liaudininkai taip pat pa- kalbos kursai
sitoko už tautinio daibo pa-, Nuo lio 6 d pradės 
sidalnumo principą. Dar vcįkti Hetuvi kalbo6 kurgai
pnes keletą metų atrodė, • koreapondenciniu būdu. Mo- 
kad čia esame tinkamai su- kymosį medžiaga bus siun-

į 4 pagrindines čiama kas gntra savaitė.
Kursai bus pagalba

Vilką, Altą, Baltą ir Bap^-.tėviims ir nuolatinis akstinas 
įuomenę. Ne vienas Svetim-I tjem9 kurių ne.

veikia vargo mokyklos.
Kursų adresas:
Mansfeldas šitfšeks,
Schiloss Rennhof,
6840 Lampertheim-Huet- 
tenfeld. W. Germany. 
Nauja jaunimo valdyba 
Birželio 5 d. Vokietijos 

Lietuvių Jaunimo sąjungos 
valdybon išrinkti šie asme
nys: pirm. Petras Nevulis. 
ižd. Jūratė Jurkšaitė, nariai 
Kristina Fauliukevičiūtė, 
Romana Žutautaitė ir Petras 
Veršelis.

ta labai reikšmingą dieną — tautis gėrėjosi tokiu lietuvių
1976 m. liepos 4-tąją — kai gusiorganizavimu ir tokį 
amerikiečių tauta mini 200 tautinio darbo pa«idalinimą 
metų Nepriklausomybės pa- laikė net sau <pavyzdžiu. De- 
skelbimo sukaktį. Reiškia- ja, įvairioms jėgoms vei- 
me pagarbą už laisvę žuvu- kiant, prieš kurį laiką atsi- 
siems. Kartu su visa ameri- rado mūsų gyvenime, ypač 
kiečių tauta didžiuojamės JAV Lietuvių Bendruome- 
tais nepaprastais laimėji- nėje. negerovių. Pasisakome 
mais visose gyvenimo srity- už pastangas vėl sukurti lie- 
se. kurių dėka ji tapo dauge- tuvių tarpe vienybę.
Hu atvejų .pirmaujančia pa- yyriau_
s siuoju mūsų politinės veik-

Esame įsitikinę, kad to los koordinatoriumi. Visiem 
pasiekti daug prisidėjo tau- reikėtų mažiau kalbėti apie 

žinomam kape ten ilsisi kū-!r?s dėsniai ir principai, ku- jo reformas, bet daugiau 
kurių nenori prisiminti r’e ^Ta Jungtinių Amerikos remti jį darbu ir lėšomis.

Valstybių konstitucijos pa- Tikrai tenka džiaugtis, kad 
grindė. Nepaprastas demo- per tiek audringų metų Vli- 
kratinės JAV santvarkos ko pagrinduose išliko tie 
pastovumas išsilaikė jau 200 patys principai, pagal ku
rnėtų. riuos jis buvo prieš 33 me-

Tie patys principai yra ir
“s“ Vv”tuv?ų « ® Pj
autos politinių sąjūdžių tuo nes lletuV,ų o^an.zae.jos.
XX________ _  ____  _ X* !

prie Kauno.
Geri žmonės parodė tą vie

tą žmonoms ir artimiesiems.
dėjo. Tegul ir buvo sunkus * ‘laznai Rasdavo ge- 
depresijos ir krizės laikas, hH. koĮ “J1 bkim° banga 
bet ūkininkas matė ir supra- ““Siaube mūsų Lietuvą. Ne 
to, kad krizė yra tik jam, o
ne privilegijuotai valdininkų nal’ 
klasei. Ūkininkas nebuvo pa- ,JO ia santvar a- 
tenkintas vienintelės legalios Tik jų artimiesiems jie yra

toli papuoš komunisto Vin- ■ tautininkų partijos ir jos brangus atminimas. Ir šių

li Kauno į Vilnių per 
1 vai. 20 min.

Vilniaus-Kauno ruože da
bar kasdien važinėja 15 po-j 
rų pneimiestinių traukinių, j•* 1 • ų rt Iii.*’

co Kapsuko, kurio vardu u- 
n iv eisi tetas -pavadintas, sta
tula ir memorialinis skulp

"vado“ režimu, be atsižvel- metų gegužės 22 dieną a. a. 
gimo į pagrindinį krašto mai- Kazio Norkevičiaus našlė ir 
tintoją-ūkininką. Lietuvos ū- dukra, kurią paliko našlaite 

turų ansamblis, skirtas žy- kinįnkaSj sunkiai nešęs bau- vos 10 mėn. amžiaus, suklupo 
, miausių profesorių atmini- (jįįavos jungą, atkakliai ko- maldai, kaip ir tada, prieš

vojęs prieš caro vergovę, sa- keturiasdešimt metų saulė- atžvilgiu mes esame arti-
iš kurių 12 porų yra elektri-( Nemuną jvo atkaklumu laikęs gyvą tame gegužyje, kada tėviškė- į miausi amerikiečiams. Juk
niai. Pagreitintu elektriniu i h-±—»_ ---- «----- -------------•------ --------------- ------
traukiniu iš Vilniaus Kau-į
nas pasiekiamas per 1 vai. i muno kranto ties Žalgirio' ugdė slapčia mokydamas jas 
14-20 minučių. Kiti trauki- į stadionu nutiestas tiltas į tikėjimo bei tėvynės meilės, 
niai važiuoja 20-30 minučių panemunę Tai šeštasis til- Laisvę atgavusioje tėvynėje, 
ilgiau. Bilietus į abu galu ga- i tas per Nemuną. Jis sutrum- ūkininkas vylėsi būti lygiai 

pino kelią Aul^tųjjĮ Šančių teidSu piliečiu,-©* ne Įteflnegė- 
bei kitu aplinkinnl įajonų tų žmogeliu, žemai besiiariks- 
gyventojams ijPaimftfttdės Valdy-

Patalpa. kurioje naujagi- mišką ir paplūdimius.
imhii duodamas vardas, da- Tilta sunrojektavo Lenin 
bar Lietuvoje vadinama ?rado inžinieriai.
"Vardynų salė“, o krikštatė-

laisvės kibirkštėlę, savo jau- je buvo keliamos šermenys 
Kaune nuo dešiniojo Ne-’noms kartoms ją skiepijo ir be karsto...

T. Vin.

Įima užsisakyti iš anksto.

Nauji žodžiai

viai — vardatėviais

Romuvos jaunimo žinios

Tokio pavadinimo 16 psl. 
laikraštėlį išleido Vasario 
16 gimnazijos mokiniai pra
ėjusiųjų mokslo metų pabai
goje. Jame yra eilėraščių, 
apsakymėlių, nuotrupų iš 
gimnazijos gyvenimo ir kt.

Labdaros susirinkimas
Jono Glemžos vadovauja- 

BILIETŲ VISIEMS i I-ma Labdaros draugija, gre- 
aivifrmv'c !1 ta Vokietijos'jaunimo,
NEUŽTEKS į mįa Lenkįjos lietuvių moks-

Peniktoeios Lietuviu Tau-^ lei vius — Punsko lietuvių 
vairių religinių organizacijų tinių šakių šventęs pirmi- ; gimnazijos mokinius ir iš 
vietą ir rerkhnę valstybės ninkas Bronius Juodelik tos apylinkės kilusius stu- 
gyvenime ir daugeliu kitų Draugo korespondentui pa- j denius.
klausimų visai sutampa. Per reiškė, kad Chicagos asnfite-į Draugija turi. 79 narius, 
tuos 75 metus, kai meš, karį) atro saite yra per maža. kad jos adresas: < j’ Glėni^M, 
politinė organizacija, vei
kėme lietuvių tautoš ’gyVe- 
;nimę. visiemš aiškiai įrodė- ,
me. 'kad thūsų demokratiz- ‘bai norėtų risuš pegridšįi-! Lanko lietuvių jaunimą 
mas yra tikras, niekuomet jaųfius bilietais aprūpinti, • pasaulio Lietuvių Jauni- 
jokio pragmatįzmo nepa- bet. sako, vangu bus galima j m0 ^jungos valdybos pa
veiktas. ; tai įvykdyti. j mminkė Gabija Juozapavi-

2. Suvažiavimas sveikina Pilnos bus ir banketų sa- • čiūtė IV-jo Pasaulio Lietu- 
brangius tautiečius paverg- lės — vyresniesiems ir ’jau- Jaunimo kongreso rai
toj' Lietuvoj ir linki jiems nimui. ! kalais liepos 31 d. iš Toron-
ryžto ir stiprybės atlaikyti m . - ............................ įto atskrido į Paryžių, kur
okupantų spaudimą ir vis . F1", dalyvavo Lietuvių sakaitėje,
stiorėjančias rusinimo ir ū- mos’ ?rJ>l ..V PaJa' o dabar lanko Europos lie-
kimo išnaudojimo pastan- , * , . . . . tuvių jaunimą.
iras Mes verai žinome kiek aen»ll» l«oai svarou,

. kad būtų kuo daugiau išpla- aukų iš lietuvių tautos parai- ... p nkalavo tos viena no kitos Unta laimeJimii bilietų. O kaiavo tos viena po Kitos Taįmjkjųyraigerų: Buickau- 
sekusios tiys okupacijos. Vi- tjį^ijos apara.
s. atsimename, kaip buvo . k g į 
prailgę tie vienen pirmosios j_van„
sovietų okupacijos metai, o
štai jums tenka gyventi net Tuo reikalu rūpinasi at- 
jau 32 metus vergovėje. i skiras .komitetas, bet, atro-

Istorinio teisingumo ratai, irn
deja, labai lėtai sukasi, bet k“ Sirtitė X rienu tų 
vis dėlto iie sukasi Tai vi- susiuUTC1 ne SU Vienu tųXme{ a^tam; i” «e lain1^ biIiet” 

ratai neaplenks jokios d ik-;
SAN JUAN, Puerto Rico

amerikiečių ir mūs pažiuręs 
į demokratizmą, žmogaus ir 
piliečio teises valstybėje, į

V. IR B. KASIULIŲ
PARODA CHICAGOJ

Paryžiuje gyvenančių lie
tuvių dailininkų Vytauto 
Kasiulio fr Bronės (Bonitos) 
Kasttiliėbės tapybos darbų 
paroda rengiama Chicagoje 
Čiurlionio Meno galerijos 
patalpose (5620 S. Clare- 
mont Ave.). Paroda atida
roma 1976 m. rugpiūčio 27 
d. ir galės būti lankoma iki 
ragsėjo 6 d.

Parodos tvarkyti į Chica- 
gą atvyksta pats Vytautas 
Kasiulis. Jos rengime Ka- 

. . siuliams talkininkauja ir pa-
Ten už zlotus nieko nepirksi, j streikininką pervėrė kulko-1 r(Mją globoja LTS Korp! 
" — 'mis, kad šie amžiams būtų • Neo-Jithuania.

miUklyH... >r valdančiųjų re-į Daj|ininkas Vytautes Ka. 
zimu. gyvi likusieji butų ne-, siulis rav0 to]entu kflryba

LENKIŠKAS HUMORAS

bos ponus, nuolat gąsdinimas 
antstolio ir varžytinių siaubo, 
kol jo namuose apsigyvens 
praturtėjęs valdininkas. 

Todėl, supratlyvesni ūki-
ninkai organizavosi, kaip kad 

Lenkijoje tarp kitų anek- yra daroma čia Amerikoje ar 
dotų labai paplitę yra ir šito- kituose laisvuose kraštuose, 
kie: kad jų reikalavimo balsas

za*i n •’ o i • \ Vienas lenkas klausia kitą: ‘ būtu svaresnis. Tačiau tuo- 
(Atkelta is 2 puslapio) _ Koks tarp j laikinėje Lietuvoje į strei-

rodytų, kad gal ir nebūtų Lenkijos ir JAV? akuojančius buvo atstatyti
protinga visiškai palaidoti —Jokio, — jam atsako.—.šautuvų vamzdžiai, kurie ne

Kitą savaitę: Nauji hipo- 3 — Keleivis 
krizijos meisteriai. Taip ir čia. Ten už dolerį vis-

_____ ką gausi, taip pat ir čia.
-5-

Atitaisymas. į Važiuoja traukinys Varšu-
i va-Lestnica (Čia stovi sovie-.. Praėjusios sakaites str. ...... , . ,.

liko korektūros kiaidų ir kanU_dlvlz,Ja)-Sta,8us dl" 
praleidimų. Antroje skiltyje delis smūgis. Keleiviai krinta 
pirmoji pastraipa po žvaigž- kš savo vietų. Traukinys nu- 
dučių turėjo būti tokia: įbėga nuo bėgių, važiuoja per

.... 1 mišką, grįžta į bėgius ir to- Lietuviai sportininkai. .. J? . . ?.•• i . liau važiuoja lyg nieko nebu- neziunnt sovietizacijos bei J
rusifikacijos raudino ispau-itU‘UV^' . , ,
do. šiandien iš esmės atsto-! Traukimo palydovas pnbe- 
vauja tik Lietuvai“, —rašo ga prie mašinisto ir šaukia:
Visvydas, kalbėdamas ne j — Tu iš proto išėjai? Va- 
apie "realybę“, o apie teisy- žiuoji per mišką? 
bę. (Beje, ar mūsų veiksniai į — Ant kelio stovėjo sovie- 
ir veikėjai pakankamai stro-’tų generolas, — atsako ma- 
piai šią teisybę n»prezenta-jšinistas. 
vo jos nežinančiam pašau-j —Tai kas? Ar tu negalėjai

SVEIKINIMAS AMERI
KAI

Hui? Vargu.) tą kalės vaiką pervažiuoti?
Antroje skiltyje paskuti-1 — Aš kaip tik norėjau tai 

nė pastraipa po žvaigždučių1 padaryti, bet tas prakeikta- 
turėjo prasidėti tai],: jsis nubėgo į mišką.

Na, bet kas buvo. pražu-
vo. Užtai jau dabar turėtu-j Užsienio korespondetas

pavojingi. jau seniai yra įsejes i pasau-
Tada buvau tik paūgėjęs j linio masto menininkus, 

berniukas, kai suėmė kaimy- Bendrinį ir dailės moks-
ną Kazį Norkevičių. Ir nega
lėjau suprasti, kokį "baisų

lūs ’jis yra baigęs Lietuvoje. 
Pirmąją savo kūrybos aip

nusikaltimą galėjo įvykdyti žvalginę parodą jis surengė 
šis šviesaus proto ūkininkas, Kaune Vytauto Didžiojo 
kas savaitę iš pašto parsineš- Muziejuje 1943 m. Meno 
damas visą pundą laikraščių kritikų ir kitų menininkų 
ir knygų. Ir tik po eilės metų Ps ^)UV0 Jau meno mokyklo- 
jo didžioji "kaltė“ man aiš^ je pastebėtas, o minimos pa- 
k-- rodos proga ypatingai įskel-

{tas.
Jis buvo vienas a tų, kuris m4 m ,itl.aukes j Vo. 

nepabūgo pareikšt, nepasi-,kietij? Vytautas Kasiulis 
tenkinimą už jo prakaitu ir*. diiJ>o savo atelj'e. o taip pat 
sunkiu darbu išaugintą pro- — — _
dūktą menkai atlyginant ir
nuolat mokesčius keliant.

1936 m., bai. 23 dieną, eilė 
ūkininkų buvo suimti. Kazys 
Norkevičius buvo areštuotas 
turguje, Pajevonio miestely
je. Jis su kitais septynias 
paras buvo laikomi ir tardomi

tatūros, jokios imperijos, 
sukurtos ant melo, priespau
dos ir kraujo. Mes tikime ir 
jūs tikėkite, kad nušvis lais
vė ir lietuvių tautai.

Baigė streikuoti
65,000 miesto autobusų 

darbininkų, streikavę 49

lektoriavo prof. V. K. Jony
no vedamame meno institu
te Freibuige. 1946-47 m. iis 
surengė su estų grafiku Vi- 
iralt savo kūrinių parodas 
Hamburge. Bad Segebeige, 
Kielyje ir kt.

1948 m. V. Kasiulis persi
kėlė į Paryžfci. Čia po pra

3. Suvažiavimas, aipžvel- dienas, rugpiūčio 9 d. grįžo į 
gęs lietuvių veiklą už Lietu- dai^4» laimėję 25 centus va- 
vos ribų. pareiškia, kad jis laidinio priedo. Tuo būdu 
lygiai vertina abi tos veiklos da^ar kvalifikuoti darbinm- 
sritis: visuomeniniai politi- *ai “ šoferiai, mechanikai 
nę ir kultūrinę. Paneigti ku- *r — uždubs $3.50 per 
rią nors iš jų kitos sąškaiton valandą.
būtų neprasmingas ir lietu. Čionykšte Watergate

Socialistų partijos vadas 
Didelė naujovė šioje pa- įr kandidatas į gubernato- 

; rodoje yra ir Bronės Kasiu- Mari Bras paskelbė par-
me kreipti akis ateitin. Į už klausinėja Brežnevą. Paga-
keturių metų numatytą J iau jis klausia apie Brežnevo ------------------- ------ - i - r------------- r-------- -r -------  iumP,uviv o <*. per ve-
hmpiadą Ma»k\oje, n pa- • hobby“ (mėgiamiausią užsi-J jos namuose. Po didelių pas-• n° studijas prancūzų meno. mokyklose ir prieš kelerius leviziją kad Tanutautinė 

mimat lėaMm, Norkevičiaus žmonai»mokyklosc ir 1951 m. suren-. mAf,,a nati tamv+i ___*_ *._i____ i______ »

,. . j. i lienės kūrybiniai dalbai. Ji tfjos laikraštv Ctlaridad ir
Vilkaviškio saugumo polici-jdm,w vaP^dienM5llino,ne“! mokslinosi prancūzų dailės rugpiūčio 8 d. pasakė per te

galvoti. ką mes, išradingi 
laisvojo pasaulio lietuviai, 
galėtume tokio prasm i ilges
nio. gal ir sen^acingesnio. 
jos proga savo tautai atlikti. 
Esu įsitikinęs, kad nekuriu 
tėvynėje tautiečiai savo šir
dyje lauks iš musų tokio ž.c^- 
to, kurio jie patv- n»-sr»'e. 
parodrti

ėmimą). Įtangų
— Teisybę pasakius, aš ne-įteko su juo pasimatyti pas-

turiu ■ hobby - - perdaug esu! butinį kartą Po tardymų visi I ]^i”^‘kį]" 
užimtas. Bet mėgstu rinkti buvo perkelti į Kauno sun-;n() ralenja!) j„ sfkmineu 
anekdotus apie save. kiųjų darbų kalėjimą ir per- parody jau buve kofle

— Na. ir daug jų surinkai? duoti karo lauko teismui be
— Kaip čia pusaktli. Už teisžs turėti

I gė savo kūriniu paroda, kuri 
iam atvėrė duris i didžiąsias

metus pradėjo pati tapyti, telefonų ir telegrafų bend 
Chicagos parodoje Bronė r^ė nuklausė ir įrekoidavo 
Kasiulienė pirmą kartą išei- juostelėse 391 telefono paei
na į viešumą kaip savito dai- kalbėjimus.
lininke. A. PlavUiu*

rėktu trims kuriu sitn-vk

visuose Euronos centruose 
„avo feynejus-;ir Amerikoje. Dabar rentna-aJvokalu. 1 elolauiiĮja baUb- pr,a paroda r»e« buvo įvnirirer nuo šešių. ChhMguį Plis JHu ireCIa

Sutuoktuvės
Birželio 19 d. Maizo ka

tedroje susituokė med. dr. 
Birutė Paltarokaitė su dr. 
Jonu Norkaičiu. Abu jaunie
ji yra veiklūs lietuvių visuo
menės nariai.

Bronė ir Arminas Lipšiai 
jau prieš porą metų Minske 
buvo susituokę civiliškai, o 
liepos 10 d. Annaberge bu
vo jų bažnytinės jungtuvės.

CHICAGO, ILL.

šokiai jaunimui

Rugsėjo 3 d. (penktadie
nį) Jaunimo Centre bus šo
kiai. Athykęs į šokių šventę 
jaunimas čia turės geros 
progos užmegzti naujas pa
žintis.

Šokius rengia Lietuvių 
Studentų Sąjunga.

AR TURITE ŠIUOS
Lituanistikos Instituto 

veikalus?
Lituanistikos darbai, III 

tonas, 307 p?l.. kaina $8.00. 
Čia rašo apie 20 autorių. Dr. 
Vincas Maciūnas paskelbė 
rašytojos Žemaitės 27 laiš
kus sukomentarais.

Utuanistikos Instituto 
1*73 nMtų suvažiavimo dar
bai, 262 psl., kaina $5.00.

V. ir B. Kasiulių parodą' _____ __ ___________ ( «oj knygoj yra isspaus-
tures progą aplankyta ir į . , , dintos 22 paskaitos, kuriom
Clucagą atvykę Tautinių so "•juokus bijo net tas, kis- buvo skaitytos minčiams 
kiu -valdės iečiai, , ri? jau nieko nebijo pasauly, suvažiavime, _________ -

f <



Puslapis peiuitaj KELEIVIS, Su. BOSTON Nr. ‘32,1976 m. rugpiūčio 24

Vietines žinios I
KALENDORIUS PRADĖS ŽMONES 

STERELIZUOTI
sė miliono, o 

, vokiečiu.
ne mažiau n

Pareigų neina, o algą gauna

Tik dabar paaiškėjo, kad

Skautų sveikinimas

D "Laisvės Varpo“ Atlan- neJim3ss

I Rugsėjo 12 d. 2:30 vai.
PARDUODAMAS NAMAS 

Manchestery, N.H.. parduoda

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj

būtų galima gyventojus ap- kytojams pasižiūrėti. 
Rugsėjo 19 d. So. Bosto- ginti nuo bado. Todėl viena

£.1 Ct Tnkbi ve*kė nu° Wpiūčio 15 iki no Lietuvių Piliečių d-jos 2 iš Indijos valstijų, Maha- ---------------------------
oaieLu r rina° * * J ‘ 22 d., gavome šitokį sveiki- aukšto salėje Sandaros 7 rashtra. jau nutarė per ISO 

g- 1 ’ nimą: ; kuopos banketas. : dienų sterelizuoti visus vy-
Tai unijų atstovai, jų tar

pe policininkų ir ugniagesių.

Bosuąo mieste 4 tarnauto- to rajono stovyklos, kuri

"Pušyne prie ežero įsikū-; Rugsėjo 19 d. Maironio 
gauna dideles rusi Atlanto rajono parke Shre\vsbury (prieJie iš unijų 

algas ( ienas net $23,500), 
bet pasiima algą ir iš miesto 
kasos, nors savo 
pareigų neina.

ŽAIBIŠKA OPERACIJA
įus iki 55 m. ir moteris iki -------
45 m. amžiaus, kai tik jie Berlyno chirurginės klini- 
sulaukia trečiojo vaiko. kos direktorius Bernardas 

von Langenbekas (1810-1887) 
nepaprastai greit operuoda
vo. Kartą iš Amerikos atva 
žiavo

mas vienos Šeimos 5 kambarių ii Utotiea WLYN, 1360 ki. 
namas su baldais ir kitais įren-: tociklų ir ii stoties FM, 
rimais. Yra garažas, didelis' 101.7 mc- reikia sekmadie- 
sklypas sų vaisiniais medžiais.' nŪŪS Hilo 1 iki J -30 vai. die- 
Kaina $40,000. skambinti vaka- ną. Perduodama: Vėliausių 
rais tel. 609-5572. •pasaulinių žinių santrauka

> r komentarai, muzika. dai- 
— -------t-------- |, „ j 10g jj. Magdutėe pasaka.

Biznio reikalais kreiptis I 
IEŠKO PUSBROLIŲ Baltic Florista pelių ir dova-

Laisvės Varpo“ stovykla1 W orcesterio) JAV LB Bo: 
sveikina jus. čia gyvuoja ton* apygaitlos rengiama 

tiesioginiu -kiiutiška dvasia ir skamba Lietuvių diena.
" " lietuviškos dainos.“ j Eugsėjo 26 d. 4 vai. po

_ , , , . . Sveikinimą pasirašė 30 i-‘pietų So. Bostono Lietuvių ____
Dabar sueruzdo tirti, ar vairių laipsnių skaučių ir Piliečių d-jos 2 aukšto salė- Indijoj 

nėra ir daugiau tokių mies- skautų. į ie Dariaus posto moterų niau,
tui nedirbančių, bet algą
gaunančių visuomenės peni
mių. i

m/., •iiiiiz^in vhii’iiitvin >»n—• ■ jani\rin khiopiii n-in« kuip.

siranda nemaža
Tokiem valdžia čia ruošiausinietu.-. j mas — Auncei ias, nui į ieu-__ "

Nuoširdus ačiū.

Filomena Fartu&keviėiūtė iš & Broad-
Lietuvos ieško savo pusbrolių, W3J» Bostone. Telefo 
Petronėlės Sereikaitės ir Ksa- na* A N S-0489. Ten gauna* 

i vero-Pranciškaus Modestavi- * *r *toivta
*77 *“ 7“. ”*'7 čiaus vaikų: Boleslovo, Edvar-chirurgas pasižiūrėti * _ M . ...

Savanoriška slerdizlacfja kaiD iis atlieka nauia cirku- Pranc,sk‘“8 Modertavrfiy,dijoje vykdoma jau 4- tamūvi Amerikietis °"OS
Ten po invenvirfea .J05 P*“vl- Amerikietis dllk(i cerlrjda) ir Joanos

Tą nutarimą dar tun pa 
tvatinti federalinė vyriau 
sybė.

Dažau ir Taisau

Uraganų padariniai 

Naujojoje Anglijoje

o gyvenvietes . . . . .
banketas. važinėja specialus medici- ? ,\° .. | Modestavičiūtės.

Sumokėjo už 5 metus j j Rnstnnn ninis autebusėlis. ir agitato.' Stai cia i,s stoveJ°» Pa‘ Jie visi yra gimę tarp
T - Tnrvzoc Vottimrfc -u I r ♦ e - n?.? - i • r riai ragina steleiizuotis. At- Paskui Langenbekas ir 1910 m. Philadelphijos mies.InZ. Juozas V aiCJUrglS SU- Lietuvių Piliečių d-JOS Sale- *.dl * 1 _vn mokiniame _ kai ai ,

Keleivio prenume-ije Tautos šventės minėji- s?an< a_ n^>Tnaza .. . . . ,
rata už penkerius metus. i mas _ koncertas, kuri ren- • ,Tol?lem valdžia čia ™osiausi cirkuliniam piu- Ji. patys arba apie juos k, 

į gia 1 B apylinkės valdyba Pat primoka net po kelias viui, bet dar nusisuko pa- nors žinantieji prašomi praneš-

mokėio

; rupijas. Tik pro vieną to au- uostyti tabokos, paskui išsi 
J Spalio lo d. So. Bostono tobuso galą įlipę gana links-traukė savo nosinę. Kai jis 

v 1 • • k . • • ai v Lietuvių Piliečių d-jos laikydami pinigus ran- atsisuko, ligonis jau buvo be *
Av-k- q,JĮ^to ^ėje Laisvės 'arPc koie, pro kitą i eina kone kojos, ir visa kelionė iš Ame- 

?andra ir Alfonsas Bai Aaiua(jens koncertas. visi labai nuliūdę..
m'n rvtnjtn’t'n iv i Varme nu rUPIOlŪČiO 22 d. minėjo savo .. , ~ , o t, ,nių nuostolių n i kapus nu- o- Spalio 16 d. So. Bostono

vedybinio gyvenimo Jo me-!.. 1 . .. ...tn Nukakti | Lietuvių Piliečių d-jos sale-
* ] je Bostono Lituanistines mo-

Sveikiname! tk.vklos Tėvu komiteto ban-Į Toks paminklas buvo ati-
ketas- i dengtas 1929 m. birželio 23

Spalio 30 d. Brocktono d. Verdene. Prancūzijos bu- 
Sandaros salėje Balfo 72 sk. i vusioje tvirtovėje prie Ma- 

aso upės, taip Paryžiaus ir 
Metzo. Už ką tokia pagarba

Nuo 1938 m. N. Anglijoje 
siautė 7 uraganai, padarę 3 
bilionus dolerių medžiagi-

Baiku sukaktis
ti Keleivio redakcijai.

1900

Namus U lauko 'j viduje. 
Lipdau popierius ir taisau , 

viską, ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiaga.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.
TaL CO S-5854

varę 857 žmones.

Pikčiausias uraganas bu
vo 1938 m. rugsėjo 21 d., ka
da žuvo 558 žmonės, o me
džiaginių nuostolių padarė 
pusę biliono dolerių, ir 1955 
m. rugpiūčio 18 d., kada žu
vo 72 žmonės, o nuostoliu

rikos nuėjo šuniui ant uode-', 
gos. Svečias labai nusiminė“.!

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

::

PAMINKLAS KARVELIUI !

meratorių? O juk kiek vie 
naa naujas prenumeratoj iut 

buvo 1 bil. 700 mil. dolerių, ttiprina laikraitį.

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio pre\vu. j pobūvis.

Lapkričio 7 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITtfl ANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... ' $6 — 
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.—

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbas $10.— 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas .......................... ....... 6.—

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKI^OJE 
355 \V. BROADIVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127

Tol. 268-7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Y alėja: Reda M. V e i t a a

TeL 268-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Maaa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0MEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.

Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

?alėje Sandaros banketas ir 
našlių karalienės rinkimai.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po 
pietų First & Second Church

ši radijo programa trans* 
liuojama sekmadieniai* ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet. į

P

tam nedideliam paukščiui? 
Į tą klausimą atsako Pran-

IMKITE 
IR ' 

SKAITYKITE <
Anglų novelės, 23 autoriuj

cūzijos kariuomenės štabo sudarė Povilas Gaučys, 456
^sakymas: i psl., kaina $7.00.

aucvunuviiun.il Per kautynes ties \ erde- po angelo sparnais, nove-
ilėje* 66 MariborougiTst'.' nu. j,ls,-Ke,tUk S- gle'U' l5s- AK Rūta' 191 P8'" kaina
pianisto Vjlauto Smetonos■ _ . i . • nešimus. 191<Mn. gegužės;įoncertas, kurj rengia N. 2- d ~g pef 2§ minuteg da_j Inicialai po tiltu, novelės,
Anglijos Baltų d-ja. 

Lapkričio 20 d. 6:30 vai.
Brocktono Sandaros mą 

salėje (30 Intervale St.) — 
Martyno Jankaus šaulių 
kuopos rudeninis renginys 
(vakarienė).

. ak.

vė žinią apie priešo ataką ir 
tnešė pagalbos reikalavi-

Sc I
Antanas Tulys, 156 psl., kai-i 
na $2.50. *

v ka".'eliS TOk15. Apsakymai, Marius Kati-
buvo apdovanotas ga>W

rovimu ir *lro>ncLrii . 9 r 9

Kreiptis seno adrean:

BRONIS KONTRIM 
b9® Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tet AN 8-1701

Lapkričio 21 d. So. Bos-1 
^ono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje LVS Ramovės Bosto
no skyriaus ruošiamas Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
58 m. minėjimas.

Geri žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo

-.,dyna», V. Baravykas, nauj: 
8 laida, apie ? ),00‘; žodžių 
^ 590 pe*.. kaina $8.00.

legiono ordinu ir karišku 
kryžiumi“. I Peilio ašmenys, 3 v. drama,

Kautynės prie Verdene Jur«is Jankus’ 261 Psl ’ kai’Į 
tęsėsi su pertraukomis nuo,na
1916 m. vasario 21 d. ilgiau Sidabrinė diena, 3 v. ope- 
nei 4 mėnesius, bet \erde- retėt Antanas Kairys, 155 
nas nepasidavė. Abi šalys ,, kaina $4 50
čia buvo sugrupavusios po
kelis šimtus tūkstančių ka- MfisM mažoji sesuo, A. Vai
rių, žuvusių ir sužeistų pran- Siūlaitis, 104 psl., kaina mink- 
cūzų skaičiuojama apie pu- štais virš. $2.50, kiet. $3.00.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
taformuuja sSaltytojuc apie panaullulua tr lietuviškuoaius 
(vykina, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasiaako 
apie rtaus mūsų viauomeainiu.' bet kultūrinius klausimus, 
šame rasite įdomių skaitytojų laiškų .įkyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų Ir nuomonių kiekvienu visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA L:KTUVA~ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis. Ieškąs nauju bendradarbiu bei idė<n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

A drenas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P ICI, CANADA

.... .

*•«

SLA
lietuvių-anglų kalbų io 

dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir Šlapooersk-s, api. 

8 27.wo žodžių. 511 pel., kai 
na $8.00.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

3LA—)en M amtą tamsu ja llutavlą TtanooMBM Ir 
jo daugiaa ca< S40FIYMIS MiUONUB

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTORINGAM BIČIULIUI

Steponas Kolupaila, para. į “ŽURNALISTIKĄ**
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daug j įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, | buotojų. Kaina ?6.i)0. 
sa na $12.00. > .

Baly. Sruo,. rnu«| aU.-,30 met Lietuvos !aisvfo ko_ 
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600

Kodėl mokėti ož gožą brangiau? dildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų
įsivedu* bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminto šildymo (basebonrd) sistemą 

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS! 

Paaifilymas bnifiasi 1976 m. Hepsa 30 g.

FORTŪNA FUFL Co.i«tc.
OfiM« ir 0|| gynurų CITGO Heating OUs 
parodos ^70 §t. Quincy, MA 021
kambarys geton 436-1204

Oil Baram CITGO
470 Adams St. Ouincy. MA Ū2169 

$•. Shore 773-4949
Atidaryta 24 valandas

SLA—didilaoBia
duoda gyeyMa apdmad< M Hgaje 
pigi, nes SUSIVron/lMAS netaiką pakn, • Uflria 
patarnavimus aavitarpiila pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip teta su
kapitalą, tad jo apdmdi tikra Ir 
Hutu vis čia gaH gauti fvsMų klasių 
spdraudtt nou $100.90 Bd OIC.000.00.

SLA—jsiudmui duoda gmų
dovrmsnt lauunacK k®d 
aukMojo mokate rfrdljul ta gyventam

BLA—duoda V AULAMS ta JauRutHalus lakai pigią TBRM 
apdraudų: ui $1.000.00 apkautas tik 90.00i 
čtometaam.

SLA—AKCIDENTAU APDRAUBA 
amžiaus
klubų Ir draagljų nartams. UI 01,000.00 
Us apdraudoa mokantis OMO |

SLA—kuopos yra daugumuta Hutuvlų kolonijų. IMpkftO* 
• kuopų vutaijua.

W! Wuot lOtfc *rwt, Turk. N.T. 10091

psl., daug iliustracijų. Kny. 
?oje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirtie* zonoje
Sibiro katorgininkės ir so. 
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina $10.

TAU, LIETUVA, Stepo- 
no Kairio, 480 ^1., kai
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bie- 
tinio, 464 pil.. kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina o o ooooeeee o 000000 o $2.00

Sukilimas Lietuvos suve
renumui otstetyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaiiotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i- 
liustraciju, 500 psl., kaina 
$10.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt, 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

Pasakyta paraiyta. Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
vyja.

Melagingas Mikasės laSI* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

1

aucvunuviiun.il
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PiĄIapii loštai

Nesaugu net vidurdieni j teikė pagalbą. Tvirtų žemai* 
Gražią saulėtą rugpiūčio Į čio kūno dalių nesulaužė, tik 

17 d. 12 vai. dienos Rosini-! daužė. Laimė, kad Šidlaus- 
dale gyventojai Sofija fc.ko oknuy stiklai nesuhndo 
Kajetonas Šidlauskas važia- 1 akls-

• vo Doreheetery Colurnbia! . Taj visiems vairuotojams
.. . . . ,,, j. » . - • <cq j .^oad« Sustojo prie šviesų ‘pakartotina pamoka: visa-
Lituamstine mokykla pradės. Mokėsime po $59 daugiau jslgnalo. Žaliai šviesai pasi- <ja reikia būti atsargiems,

Radio gegužines žinios . Jane V oika vičiūtė iš Dor

veikti rugsėjo 18 dieną Oficialiai dar nepaskelb-! ^^„idė^variuoti nri SU- ne‘Pasitikžijmu
. . x .. . .. apėjus piaaeu važiuoti, pn- sustojus prie sviesų. o įtar

ta. bet vietos amerikiečių šokęs iš dešinės prie atviro tinose vietose būtinai uždą- 
spauda jau rašo, kad nekil-' mašinos lango juodukas ryti automobilio langus.

• nojamojo turto mokestis i griebė jo žmonos rankinu-
’ką.. Šidlauskienė rankinuko . 
nepaleido. Juodukas Įsi ver-į 
žė j automobili ir, mušdamas

Bostono lituanistinė mo
kykla naujus mokslo metus 
pradeda rugsėjo 18 dieną.

Tą dieną 9 vai. ryto nu-l^0^ bus Pakeltas $59 už 
matytos pamaldos Šv. Petro. kiekvieną $1000 turto ver-
lietuvią parapijos bažnyčio- j tės. Taigi teks mokėti P°' gai^en^'bandė ranki 
je, o po pamaldų tuoj pat:$255.70 už kiekvieną tūks-:nuk-atimti šidlauskas 
.prasidės pamokos. itantj. i na ranka laikydamas vairą,

žmonaiMokykla veiks tose pačio
se pata’ipose, kaip ir pernai 
— amerikiečių mokykloje. 
Dorchester St. So. Bostone.

Prie mokyklos veiks ir 
vaikų darželis.

Šia proga primenama,. 
•kad Tėvų komiteto rengia
mas mokyklai paremti ban-' 
ketas įvyks spalio 16 d. So. 
Bostono Lietuvių 
draugijos salėje.

Reikalai gerėja

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos rugpiūčio 19 d. susi
rinkime fin. sekr. A. Druz- 
dis pranešė, kad ir liepos

Primintina kad 194S m > stengėsi žmonai parieti i ^avo
Pnmmtina, kad 1945 m. y užnuoliku Betl$20’000 ir kad menuo baig' mokėta po $42.50 už tūks- *b> ę U^UX be^ tas su $1,748 pelno. O iš

tanti vertės, 1955 m. po pinimkai smogė Šidlauskui į 
$69.80, 1960 m. — po $100. veidą. Jis paleido vairą, ir 
70. 1965 m.— po $115,1970 mašina atsitrenkė į šone Sto
ni.— po $156.80 ir nuo 1972 vėjusią kitą mašiną.
m. —po $196.70.

Dabar Bostone nekilnoja-
Nežinia, kaip tas įvykis 

būtų pasibaigęs, jei iš pas-

kontrolės komisijos praneši
mą kuri padarė A. Ketura
kis. sužinota, kad per šių 
metų 4 mėnesius pajamų bu
vo $80,000, o pelno $7,901. 
Kontrolės komisija savo

mojo turto mokesčiai yra y- j kos nebūtų atvažiavęs kitas
. ra vieni iš pačių didžiausių- 

Piliečių ; jų visame krašte.
Mokesčio pakėlimą didie-

automobilis. Tai pastebėję, 
užpuolikai skubiai pabėgo. 

Tuoj atvyko ir policija.

Lietuvių diena
Seniausios N. Anglijoje .... J JAV LB BciAono apygar-

lietuvių radijo valandėlės’ Šokių varžybas laimėjo: da rugsėjo 19 d. Maironio 
metinis piknikas buvo rug-įnamės ir papės polkos.— parke Shrewsbury (prie 
piūčio 8 d. Romuvos parke, .^OIUa lr Jonas Strazdai įsi w ore este rio) rengia Penk- 
Rrooktone. Medrose. jaunimo polkos — i tąją Lietuvių dieną.

Dovanas laimėjo: Julie 
Aukštolis (nr. 0217) —Fitz- 
maurice Motor Sales savi
ninko Juozo Kairio dovano
tą automobilį, H. Nevulis 
(nr. 13879) — $100 indėlį 
So. Boston Savings banke; 
Eddie Skabeikis (nr.l004) 
— Galaxy Tours ir Birutės 
ir Algio Mitkų dovanotą ke
lionę į Šokių šventę Chica
goje dviem asmenim; Jo
seph Sakalauskas (nr. 398 
8) kongr. Joseph Moakley 
dovanotą kelionę lėktuvu į 
New Yorką ir atgal; Jim 
HaiveV (nr. 3857) — For
tūna Fuel Co. dovanotus 100 
galionų benzino; Irene 
Caldwell (nr. 2978) — Ro- 
se’s grožio salono dovanotą 
pusmetinę šukuoseną, Alan

protokole pažymi, jog drau- Ja (nr 06322) — pietus 
Bijos reikalai po buvusių ne. d¥iem Milton HiJ, HoU9e 
laimių žymiai pagerėjo. Da-1 , estOrane.
bar draugij<h reikalų vedė-j Įžangos dovanas laimėjo 
ju yra Algis Šmitas. J numeriai: 076865. 076905.

•’**r******^ , ji namų savininkai galės su-j aj)klausinėjo užpultuosius, j Į draugiją priimta viena j 077064, 077082 ir 077058.
versti ant nuomininkų pe
čių, o mažieji turės mokėti 

mes nepažintume narsumo, i patys.
Jei mažas bijotų didesnio,1

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Miibury St. 

WORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2868

yra yienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. kari siunčia 
liūtinius tiesiog ii Worces-

| Lietuvą ir kitas Rusi* 
sritis* Čia knl-

greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir

čia galima gauti įvairiau- 
sk| importuotą ir vietini 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktą, tinkamą Lietuvoje,

ii žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikiienė

chesterio. I

Banytė Bizinkauskaitė iš į 
Brocktono ir Juozas Dap^ys^ 
iš So. Bostono, valso —Mai-.. <, 
ja Mord iš Lunenbeigo ir, Parapijos choras, sporto nar- 
Marc Oberly iš Newtono,' zJrbti > Pai a 11 kb 
tango — Jane ir Raimo Ah- 
ti iš Lunenbeigo. tvisto —
Janeta Strazdaitė iš Melro- 
se ir Tom Schel iš Brain- 
tree.

Nuoižiidžiai dėkejeme vi
siems dalyvavusiems pikni
ke, programos atlikėjams, 
gražuolės rinkėjams, šakių 
varžybų vertintojams, laimi
kių dovanotojams, visiems, , ....
laimėjimų pirkėjams. auko-|saros studl>ose 
tojams pinigais ir skaniais j Jonas studijuoja Hamp- 
valgiais, visiems piknike shire kolegijos matematikos

Programoje — Brockto
no šv. Kazimiero lietuvių

Įėjimas visiems nemoka
mas.

Atpildas už gerą mokymąsi

Pulk. Įeit. Romo ir Mildos 
Leimonų vaikai Jonas ir Rū
ta, kaip pasižymęję moksle 
Ayer (Fort Devens) viduri
niosios mokyklos mokiniai.
buvo išrinkti dalyvauti va-’______ ___ -

darbu prisidėjusiems. 
Dėkojame laikraščiams.

institute Amherste, kur yra 
suvažiavę iš visos Amerikos

kurie roikniką garsino, vi- matematikes srityje pasižy- 
siems, kurie bet kuriuo kitu J mokiniai,
būdu prisidėjo prie pikniko Rūta studijuoja žumalis- 
surengimo, kuris įvyko bai- tiką Syracuse universitete, 

'šiam orui esant.

pagyrė žemaitį ramovėną už! narė, pageibti du mirę na-Į ”Miss Ldthuania of N.E.“ 
gerai atlikta ”dži»bą“. Logo- riai: Meila Žiaugrienė ir Le- išrinkta Lynn Jonaitytė išgerai atliktą ”džiaibą“. Ligo
ninėje nukentėjusiems su-'onas

Žiaugrienė 
Stunžėnas.

Lynn
No. Quincy, jos palydove —

Steponas ir Valentina 
Minkai

Ji aktyviai reiškiasi savo
Į mokyklos ir vietinėje ameri
kiečių spaudoje.

i 1

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

M. J. ALBANA 
ttS KAST BBOAI>WA* 
eouT* BCSTOM. MASS. 
TELFFONA8 AN S-414S 

Bsajaada Ncm Dalai 
PopinąsStlkiVtaUe reikmenys

Ksikmsnya planbniaan 
Visokis vslaSlss feiktn

Telefonas: AN 9-2805
Dr. Joa. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

PtDINIS 
METRISTAP

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki S vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

Seuth Bastau, Mam

Knyga yra geriansias žmogaus drangasĮ

Ę J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytoją m 
eeptm ir turinis visus gatavus vaistus.

Jai nik vaistą — eikit | ttetaviiką vatatlaą.
Bav. Emanuei L. Boeengard, B. S, Beg. Plienu.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
IMsfunm AN 8-6686

Nuo 6 vuL ryte IM 8 vuL v, ttušyius šventadienine Ir seka.

Peter Maksvytis

8trwt

606-M7S

TEL. AN 8-2114

[Dr. Amelia E.Rodd
(RUDOKlUTt) 

OPTOMITEISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 4 vakaro 
Trečiadieniais—aidam

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MAS8.

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos

NAMAKSY - ZAMMITOi 
Insurance Agency, Ine. 
)95 Rosemary Street 

Nomvood, Ma. 02062
TėL 762-6732

Paltu

173 Arthur St, Brockton,

, . LIETUVIŲ BADUO 

VALANDA

Sekmadleniab 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

ts. 02402. TsL 586-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS^

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SABE ET 
AGRE 
RATE

29(&W AYIAR

M & T OIL CO., Ine. p08& AVIM

Uapoii'SIOOOi

Viešnia iš Chicagos

Mus aplankė chicagietėi 
Aldona Pavilicmytė - Olso<- 
nienė, kuri su savo vyru 
Pranciškum atvyko į Bosto
ną savo uošvio Jono Star
kaus, seno Keleivio skaity
tojo, aplankyti.

ATVIRAS DARŽOVIŲ IR

VAISIŲ TURGUS

Thomas Parke, So. Bosto
ne, kiekvieną ketvirtadieni 
nuo 6:30 vaL ryto iki 1 vaL 
po pietą vyksta atviras dar
žovių ir ivaisių turgus. Tai 
vienintelė proga betarpiškai 
nusipirkti iš gamintoją Įvai
rią daržovių ir vaisią. Visi 
kviečiami ta proga pasinau
doti.

KĄ TIK GAVOME

REIKALINGA VAIKO

PRIŽIŪRĖTOJA

So. Bostone I gatvėje gyve- 
' nanti dirbanti motina ieško savo 

metą amžiaus mokyklą ton-į
tančiam vaikui prižiūrėtojos. neseniai mirusio įžymaus

Kreiptis: Mrs. Dolores And- aktoriaus Leono Barausko 
rewski, tel. 269*0049. Į įkalbėtą plokštelę. Kaina —

(32) Į §6. Paštu nesiunčiame.istujiesan

841 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skaakiakit*

268-4662
LUOŠUME!

AVIM

5.47- 5*4—
on

snUfiean hindi pmMvd ran of Mum on

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevnrd 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienis iki 
penktadienio nuo 10:36 vaL ryto iM 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo (dijims 
dienos kas minus.

Pilnas draudbnao

Bankas veikta jau 109-tuosius sMtm

šio banko direktorią taryboje yru 
adv. J. Grigahm.

Reikale m tarnautojais guttms surf-
kalbiti lr lietuviškai

Turtas (Assets) yra viri 6274300,000

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.
C/O

Trans - Atlantic Trading Co

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 
J Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347 

Tįsotai iš Worcsuterio sfam-
j Bam įvMrim siuntinius | Ltata. 
vą ir kitm Rmijos valdomus 
pbtm! Siuntiniai sadaromi tt

avo, maista ir 
nią. Turime vietoje Įvairią via 
tinis gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai Is- 
Bsmb kainomis. Bo to, siuačta* 

ms maišią, pinigus Ir galite uš- 
I sakyti ją gamyboa prekes, čia 
■umokMte pinigus, o gimtais 
tan vištoje galis pauiriakti ui

tam tikras |staigm staikvtasti 
Ha paa save | svečius

Patarnavimas atttekamm grei
tai ir aąttaingaL AtaHaaką Įsiti
kimus. Vsdljaa A. Scbyrtaskl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFOBMATMĮN

ĮVAIRIAUSIAS D0VANA6

1S BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitas Rusijos

fnrantnetau

Gultam užsisakyti ruMą

Inldytavus ir 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbe

S vnL ryto iki 2 vnL 99 
Katonus

389 W. Broaduray 
Sa Boston, Mass. 08121

ToL 2660096 ____




