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lArtimiįii) Rytų reikalu tarsis
keturi didieji
Nizoaas sutiko su Prencūzijos pasiūlymu: Artimųjų
Rytą Idausinm taraU*JAV, Sovietų S-ga, Britanija ir Pran
eštoje. Izraelis tuo nepetenlrintsi, nes nori derėtis su ara-

Praeitą savaitę Paryžiaus Prezidentas Vyks
tikėdamasis daugiau laimėtu
taikos derybų delegacijos
a
posėdžiavo net 7 valandas, į EuTODtt
ir to ilgo posėdžio vaisius—
*
Prancūzija jau anksčiau
jokios pažangos. Su tokiu
Prezidentas Nixonas renyra pasiūliusi Artimųjų Ry
vertinimu sutinka abi šalys, giasi netrukus aplankyti Eu
tų klausimą spręsti ketu
ropą. Ta kelione jis nori pariom didžiosiom valstybėm,
JAV delegacijos vadas rodyti, kad JAV Vakarų Eukurioms tas reikalas yra yHenry Cabot Lodge pakar- ropai skiria didelį dėmesį.
Kadangi NATO valstybių
pač opus. Tą mintį savo su
tojo savo pasiūlymą su nau
jesniais atspalviais: išvesti užsienių reikalų ministrų
metimais pastaruoju laiku
konferencija
sąjungos
20
■
iš demilitarizuotos zonos vikėlė ir Sovietų Sąjunga, jai
sus karius, pradėti tartis sve- metų sukakčiai atžymėti bus šitie 14 asmenų, jų tarpe 9 žydai, Irako sostinėje buvo neteisti mirti si iaipinėjimų Izraelio naudai
pritarė ir Britanija. JAV į
timų kariuomenių iš Vietna- balandžio vidury, tai prezi- įr viešai pakarti. Dėl to kilo didis susijaudini mas įvairių valstybių politiniuos sluoksaii
tokį pasitarimą ir sprendimo
mo ištraukimo reikalu, be-Į dento kelionė įvyks dar
būdą žiūrėjo kiek šalčiau,
laisvių pasikeitimo klausi- prieš tą datą.
bet dabar, nors ir be didelio
mu. Visa tai, aišku, vestų1
Planas
pakeisti
karo
Generolas
gina
prie karo veiksmų sumaži
entuziazmo, su tuo sutiko ir
Vliko pirmininkas dr. J.
nimo, o ginklams silpniau Pueblo pamoka
prez. Nixonas. JAV pasiūly
K. Valiūnas, atostogavus poStaliną
tarnybai
žvangant, lengviau būtų ir
•. rų savaičių Bar badės saloj, mu, toms didžiosioms vals
taikos balsui prasiveržti ir nebuvo Veltui
Sovietų generolas štemen-1 Prezidentas Nixonas patybėms atsto vaus jų amba
greičiau susitarti.
JAV žvalgybos jaivas Pu- k?
knm ”2“,?'^' >ieP? krašt0ko“
sadoriai Jungtinėse Tautose,
JAV delegacijon Paryžiaus de
Bet komunistams ne Ui ^t^enSut“0^
“»TSUU- S* K® ’
tuo norint reikalą tvarkyti ryteee vadovas Henry Cabot
• • •
vistiek Jungtinių Tautų rė Lodge kalba spaudos konferen
j-upi. Jie ir šitame posėdyje svarbiįmfdokum^ta^s su. no vaidmenį prieš karą ir ti savanoriai po to, kai pa-'
Vokietijoje
pnsnekejo visokių kaltinimų i ®
karo metu. Stalinas, esą, su-, sibaigs Vietnamo karas.
i
muose, o ne už jų, panei cijoj*.
Motiejus Budriūnas, 70
antrajai šaliai, siekdami tik
Korėjos _ko- | gebėjęg
giant šią instituciją.
a.
_ —i -_
_ y 4 T7 -h”8 nev'Sb ^.na'iki'ntak'dokmi WvųJS£yb,.__artilerijos ir
amžiaus. Jis
vių chorų ir reiikėsi lietuvttir tas paskutinis JAV pasiūkitų karo medžiagų pristaty- Prezidentas ir koVŪ
Gal šie didieji ir suras kokoje veikloje.
lymas esąs tik agresijos pri- me^'f
isakvmas m»- mokž^ vadovauti ge-į
..... . .
į kį receptą žydų-arabų ne
dengimas.
Dabar duotas įsakymas
pagitarimams stali- SU mmUMKMtelS
santaikai pašalinti, nors tai
Kauna autobuso parblokinėra lengva.
apginkluoti ir aprūpinti į- »o klaida buvusi - kanmnPrezidentas
Nixonas
patas aure teisininkas Juozas
Komunistams svarbu, kad
....
....
1
,
kų kaitaliolimas ir atleidi
dabartinė Saigono vyriausy-! rengimais, kurie, reikalui e- mas iš pareigų pačioje karo reiškė, prašysiąs kongresą Vaitiekūnas, 80 m. amžiaus,
Žydai keturių didžiųjų
paskirti naujų teisėjų, kad { buvęs
bė būtu pašalinta ir sudary-: sant. galėtų greitai sunaikin pradžioje.
numatomais pasitarimais ar
kriminalinės bylos būtų į
ta tokia, kurioje būtų ir ko-! ti svarbius dokumentus,
nutarimais nelabai džiau
munistai. Tik tada jie sutik-,
O kad dar prieš karą Sta greičiau sprendžiamos ir kt. Į
giasi,
nes jie norėtų tartis su
• • •
šią tartis kariuomenės ati-j ....
linas išžudė visus pajėgiauarabais netarpi&kai, bet šie
Artimųjų Rytų klausimu
traukimo reikalu. Vadinasi, Į Aliejus užteršia
; sius aukštus karo vadus, tas
tokių derybų vengia.
Kanada
nepriims
prez.
Nhona«
tarėsi
su
derybose jie nori laimėti tai,
generolas neužsimena.
Kvaito saugumo taryba ir su
ko nepajėgia laimėti gink pakrantę
JAV vyriausybė taip pat
dezertyrų
buvusiu
prez. Eisenboureriu, yra pareiškusi, kad žydams
lu fronte, nes ten visos jų
Ramiajame
vandenyne
ofensyvos yra su dideliais prie
Iki šiol Kanada netrukdė kuris vis dar tebėra ligoni- ir arabams iš šalies primes
Kas
šovė
Maskvoje
Kalifornijos
pakraščio
jiem nuostoliais sugniuždo- vykdomi gręžimai aliejui su
ta taika nebus patvari. Tik
apsigyventi iš JAV kariuo-' neje*
mos. Be to, amerikiečių ka rasti. Tokių šaltinių jau su-1 prie Kremliaus?
ra taika tegalėsianti būti tik
menės dezertyrams ar venNew Yorke prie Irako mi tada, kai abi šalys — žydai
ro vadovybė sako, kad ko rasta. Iš kelių tokių gręžinių j Washington post bendra- £®nmeTtao
sijos Jungtinėse Tautose de ir arabai — savanoriškai su
munistai ir ateity jau neturi
juZ'ubai^ipria
?rove
^
‘
^
USh
“
b
’
P??*
re
’
nd
?
n
!
“
:
reikalu
poUtj^jaa
ke
ičiamonstravo žydų karo vete tiks taikingai sugyventi.
jokios galimybės ką nors
JUS
tanai
stipria
srove,
im
,
zlWQmis
ls
patikimų
saltima
v
o
lkaą
dar
neoficialiai
ranai, protestuodami dėl 9
laimėti karo lauke.
Dr. Rainer Berger rodo žmogaus
tąsi visokių priemonių tam •
- kad Maskvoi orie
^olKa? aa neoiiciaiiai žydų pakorimo Irake. Dėl
Egipto
diktatorius
Nasse

— i^mui Raikyti, bet! ^^2,’"į!
kaukolę, kuri esanti seniausia
tų pakorimų pasipiktino lr ris Newsweek žurnalo ko iš rastu Amerikos žemyne. Ji
Kaip
paprastai,
atsime„ant Korėjos karo pavyzdį, ^rj^unuoja vankarininkas Iljinas.
d^ kaimyninės arabų valstybės,
respondentui pareiškė: jei esanti prieš 17.000 metų gyve
dens
paviršiuje
dideliame
atvykęs iš Leningrado. Jir džia“ aVba' bent smarkiai su-i i** Irako valdžia frasin*. Izraelis pasitrauks iš 1967 nusio žmogaus.
derybos su komunistais, net
kare nugalėtais, visada yra plote. Ypač kyla rūpesčio, kad JIS nusižudė (prarijo
minėtų asmenų įsilei- k«d
<!*»«■*« kamantų m. karo metu užimtų žemių,
kaip
apsaugoti
nuo
besiver

----«*------1
II
“
ne,
tai
jo.
vidau, reikalo. tai Egiptas pasiūlys paskelb
labai ilgos ir sunkios, nes
nuodų), tuoj iššovęs 6šūvius dj
apsigyventi.
žiančio
aliejaus
palūdimius,
į eilę automobilių, kūnais
ti taiką, pripažinti teisę
jiems labai rūpi išsaugoti
nes
jo
atverti
šaltiniai
yra
kosmonautai su aukštais pasavo ”garbę“. pralaimėji
kiekvienai valstybei gyventi
mus propagandos pagalba tik 6 mylios nuo kranto. Be reigfinais važiavo į Krem- [)e (iaulle’į Šaltai
taikoje, visų Art. Rytų vals
to,
jis
labai
kenkia
ir
jūrų
lių iškilmingo posėdžio.
paversti beveik laimėjimais
tybių, taigi ir Izraelio, sienų
Nesutarimas dėl
ir tikrą padėtį nuslėpti nuo gyviams, kurie užtrokšta.
neliečiamybę, laisvą susisie
„ ,.................
... sutiko bretonai
Valdžia stengiasi susekti,
masių. Taigi ir iš Paryžiaus
kimą vandenimis ir teisingą
barzdos
Prancūzijos prezidentas
ar pasikėsintojas veikė vie
derybų nereikia laukti grei Keis mokesčių
pabėgėli ųklausimo spren
Mažo
Mass.
valstijos
de
Gaulle
lankėsi
Bretanijos
nas, ar kurios nors organi
tų rezultatų. O kaikurie po
dimą.
provincijoje, kur buvo šaltai Monsono miestelio anglų
zacijos pavestas.
litikai aplamai į šias taikos tvarką
sutiktas. Mat, ten yra labai kalbos mokytojas užsiaugi
Nasseris, esą, sutiktų už-,
derybas žiūri labai skeptiš
Finansų
ministerija
nu

Maskvoje plačiai kalba-i stiprus sąjūdis, kuris siekia no barzdą. Tėvų komitetas megzti diplomatinius santy
kai ir iš jų visai nelaukia
mato pasiūlyti kongresui pa-1 ma, kad tai buvo didesnis nepriklausomos Bretanijos.. pareikalavo, kad mokytojas kius su JAV, jeigu šios nejokios taikos ir ateity.
keisti pajamų mokesčių rin sąmokslas, -, kurio dalyviai
De Gaulle pažadėjo re-i
..nusiskustų Atriša- beremtų Izraelio įvykdytos
kimo tvarką taip. kad nie rengė pasikėsinimą į Krem formų, kurios duos daugiau
Z81
^Uvo
Egipto teritorijos okupaci
kam nereikėtai mokėti mo liaus vadų gyvybę.
teisių ir laisvių atskiroms ®P®n^uotas 10 dienų, o kai jos. ,
kesčių daugiau, kaip pūsę
u* tada atėjo dar su ilgesne
provincijoms. ~
savo pajamų. Vadinasi, tur"
DĖMESIO!
barzda, tėvų komitetas jį vi
Sovietų Sąjunga, esą, iš
tingiausiems mokesčių našta
sai
atleido.
Egipto už jam teikiamą miSurado komunistų
Kitame numeryje spaus-' I būtų sumažinta. Bet nuo
Bet mokytoją palaiko mo litarinę pagalbą nieko nerei
Sustreikavo britų
mokesčių būtų atleista apie į f
kinių tėvai, kurie pareikala kalaujanti.
dinsime įdomų dr. V. Sruo
milionas su ketvirčiu mažai,
*
vo tėvų komitetą atsistaty
gienės straipsnį ”200 metų uždirbančių: mokesčio ne- !
Tik 60 mylių nuo Saigono i P®#*®“
Gi Izraelis, iš anksto ne
dinti.
mokėtų
4
narių
šeimos,
ku
džiunglėse surasta komunis- į Praeitą savaitę Britani- Vargšė ta šių dienų barz gavęs iš arabų pripažinimo Heidelbergo universiteto mnksnuo pirmojo sukilimo priei
rių pajamos tesiekia $3,000 tų požeminė tvirtovė, kuri joje buvo paskelbtas visų da ! O juk buvo laikas, ka ir taikos garantijų, nenori Hninkas dr. Richardas Jareckis
rusus Lietuvoje 1768-1760 per metus.
užėmė apie 4 kvadratines paštų 24 valandų streikas, da ji buvo labai gerbiama, atiduoti nė pėdos užimtų te- «»» Remo (talijoj) azartiniu
Jokio
palengvinimo
nepa

mylias. Joje rasta ginklų Tuo būdu paštininkai norė- daugumos auginama, o už ritorijų, nes jas atidavęs, k^imę klube išlošė 100 mil. limetais“.
justų tie, kurie uždirba per sandėlių, ligoninė ir pakan- jo paremti streikuojančius jos palietimą net šaukiama gali paskui iš arabų nieko r6 (®P*e $6,000), pasirinkdama*
metus $5,000-$20,000.
neišsiderėti.
1 «»»"erius kompiuterio pagalbu.
karnai vietos 5,000 karių. į telegrafo tarnautojus.
dvikovom
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LElVlS. SO. BOSTON

Kas kitur rašoma

Jungtinių Amerikos Valstybių

O KAIP TENAI BUVO

LAISVĖS LIEPSNA

IŠ TIKRŲJŲ?

'

v

Žinomas Londono dien-

"Priešakinis lietuvis“,

4)

Vainius Linksmuolis "Pa
rengimas su nuostoliais“, 5)
Audė Svilkenis "šimtadaręiaustu,

. .
.
rastis "Daily Telegraph“
Iš pašižwjūsnj ^dtemt
Jzymus Tautinės Sąjungos gausio 22 d. idėjo tokia ant- šį konkursą pinigus jau priVeikėjr^-. S'.Ka,'Pius
raitė vedamąjį straipsni, ku- siuntė: J. iv V. Gariūnai,
i S1° ? d. Duyoje paiasė ilgą name kalba apie Čekoslova- Chicago; A. ir H. Bajaliai,
straipsnį Prezidento Anta-, kįjos agoniją, ryšium su stu- Los Angeles; P. ir S. Ker: no Smetonos dienos Amen- dento Jan0 paiach’o mirti- šiai, Los Angeles; A. Marke■ koje‘. Jame jis mini Amen- mj įr naujOmis protesto de- vičius. Santa Monica. Pia, kos Lietuvių Tarybos valdy-. monstracijomis Prahoj. Tas šome ir kitus prisidėti.
S kuriame
U
baigiamaS “i
M- D
Vb«

1

' nių ir pavergtųjų šauksmą
i bei prašymą gelbėti.
Praėjusiais 1968 metais
Okupantas stengiasi, pa- •
minėjome laisvos ir nepri- naudodamas įvairias prie- Į
klausocmos Lietuvos atsta mones, — brukdamas savo Į
tymo 50 metu sukakti.
leidinius, naudodamas čia
Prabėgo metai, ir vėl sto- esamų savo šalininkų spauvime ties atmintina lietuvių dą, organizuodamas meniPrieš kelerius metus darytoje nuotraukoje matome de
tautai diena — Vasario 16- ninku ir kultūrininkų pasišinėj Kinijos diktatorių Mao Tse-tungą. kairėje ministrų
Šimutis, dr. P. Grigaitis. M.; "Kokiu būdu Vakarai tu-!
tąja. Sukanka 51 metai, rodymus, — brautis i patripirmininkų Chou En-lai. Pasklido gandas, kad prieš Nau
kaip lietauvių tauta, nusi- otinės lietuvių visuomenės
/ * _ • v • retų reaguoti į čekų ir slova-’ LIETUVIŲ MOKYTOJŲ
I TI TV?
juosius metus Mao vienos inspekcijos metu ištikęs prie
•v
į.
au nilręs). “j kų drąsią kovą, neskaitant
KONFERENCIJA
kračiusi caristinės Rusijos darbą, siekdamas skaldyti
puolis ir jis sunkiai tebesergąs.
■
K.
Kai
pius.
K.
Kai
pius
i
a^o
.
pasigėrėjimo
ir
dvasinio
įsi:
jungo, pareiškė pasauliui: mūsų vieningą nusistatymą
gana svetimos vergijos, nori- atstatyti nepriklausomą Lie"ALT pirmininkas p. Ši- pareigojimo? - Pageidau-1 §iais Lituanįstinio Švietituvą.
me būti laisvi!
mutis posėdi-pradėdamas, tina reikalus tvarkyti tokiu mo Metaig yra daug aktua.
: pareiškė;
j budu, kad tas Rusijai suda- k reikalų. Jiems apsvarsIlgu metų pavergtos lietu- Būdami laisvajame pavių tautos troškimas būti šaulyje, mes, lietuvių kilmės j
J - Kas čia būtų galima
d?u?8U
tyti š. m. kovo 15 ir 16 dielaisviems išsipildė. Kuriant amerikiečiai, privalome eiti
i padaryti, kad Smetona į A- Paaiškinant, kad jos veiks- nomjs šaukiama viso lytinio
nepriklausomos Lietuvos gy- i pagalbą pavergtiems savo
i rtieriką neatvažiuotų?
iČekoslovakijoje visiškai Atlanto pakraščio lituanistiI Pasak K Karpį jau minė- ^re
1 SantykSVeb nių mokyklų mokytojų konvenimą. visomis savo jėgo-) tautiečiams.. Tai yra musų
rasaK
n.,
ivarpj.
jau
minenimm
ą.
Be
to,
mes Vakajuov„ri ivvk* Vairo
mis, moraliai ir materialiai,1 šventa pareiga. Todėl miŠiuris
™Smettnan
*
turėtume
dahoti,
kad
mūlit
J
anistin&
* mokyklos
įsijungė ir lietuviai ameri-į nint asario 16 d. — LietukmeSką įvažiuoti!
I SiS^oZje^mų 7e“ Pulpose ftooklyne. N. Y.
kiečiai. Vieni lankė savo gi- vos nepriklausomybės atsta
minės, kiti grižo gyventi ir tymo 51 metų sukakti — A-;
I tai jau atsiliepė M. Vai- kiamai sustiprintos Tas ge- Kmdeiencųos programa bus
bendrai kurti gražią Lietu mevikos Lietuviu Tarvba !
dvla - Sandam* redaktorių* .
. susuprinios. įas ge klek veiiau išsiuntinėta vi' $laL??<T’s, red?kt°nus nausiu budu padės ne tik
mokyklų vedėjams ir
vos ateit), treti pirko laisvės kviečia visus patriotus lietu-j
Jis
sausio
24
d.
rašo:
bonus. Tačiau neilgai teko vius dalyvauti savo vietovė-:
Į Čekoslovakijai, bet ir visai paskelbta spau,|oje. Prašom
džiaugtis laisve ir kūrybi-: *e rengiamuose minėjimuo-;
’Čia pat, šioje vietoje no- pavergtai Rytų Europai4
'jau dabar visus mokytojus
niais darbais.
"
š se ir reikšti protestus prieš:
rime pasakyti, kad p. Šimu-į
planuoti į konferenciją vyk
Pueblo laivo kapitonas Lloydas Bucheris su žmona. Jis
tis nieko panašaus nėra pa1940 m. Sovietų Sąjunga, ba,ba™k? Toku'’ant?) elgH
LIETUVOS
AUKSO
ti ir tuoj pat pradėti regist
ir jo jgula neseniai paleisti iŠ Siaurės Korėjos komunistą
caristinės Rusijos plkaita- Pajėgtoje Ll?.t.u™!e’
; sakęs ir tuos žodžius p. Kar- ’
ruotis pas mokyklos vedėją
FONDAS
nelaisvės. Penkių admirolų tardymo komisija nuspręs,
• pius išlaužė iš piršto. ALT i
las, imperialistinio grobiko v-vk(,0In? ■us,f,kac.ją, lietu• 1
; A. Samušį. Adresas: 116-08
ar jam keltina byla karo teisme už laivo atidavimą š.
’i tuolaikinė
valdyba nebuvo
sumetimais pavergė ramią vių turto nusavinimus ir ki
nnesinaa nrez Smetonos atSausio 22 dieną Britų par- J5th Avė., Richmond Hill,
tus
nusikaltimus.
Korėjai be pasipriešinimo.
priešinga
prez.
Smetonos
ati
priešinga
prez.
Smetonos
ainriėmė
istatvma
H419, Telefonu kreipir taikingą Lietuvos šalį. Su
j
vykimui
jAmenką.
Kai
Jia
&.Wi<STaWvb^72
‘
is:
212-849-2036.
Amerikos
Lietuviu
Tary

naikino viską, kas buvo ku
pasiekė Chicagą, tai L. Ši- , P,1!?8 vaktyoių auKS0
Re^truoiantis nrašome
riama, tūkstančius lietuvių ba. kaip vienintelė šios ša
mutis, M. Vaidyla ir kiti fondV '^kytų Londone nuo
“
lies
lietuvių
politinė
atsto

patriotų suėmė, vieni žuvo
ATT
O
nariai
dalvvavo
io
pneskanmų
laikų,
likvidapažymėti,
Kaoa
atvyKstaie
kalėjimuose, kiti koncentra vybė, per eilę metų kovojo tais tie komitetai jau suruo- Barcelonos darbietis. Paša- ALlo
nariai dalyvavo jo
istatvma balsavo ir ar bus reikalinga nakvypirmutimam
priėmime Con. įstatymą oaisavo
cijos stovyklose arba Sibiro ir kovoja už Lietuvos nepri- se eilę streikų.
limai stebėtojai sako, kad gress
^cc viešbutyje, no tai
taip pat
° atstovų,
šalčiuose. Okupanto ivykdy- klausomybes atstatymą. Tai
A Masionis,
Kiekvienoj dirbtuvėj su darbininkų komitetuose da- ir sekančią dieną surengta- 031x11 Įstatymo projektas
ti žiaurumai dabar nėra pa- ko\ai
lkl„ laim® jimo rei- 1,000 darbininkų esąs komi-bar veikia tiek komunistų, "’S’ S®"?
perduotas Lordų Rūmams. Rytinio Atlanto paklėčio
slaptis — lietuvių tautos- galinga ir lėšų. Patriotinė tetas. tx
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į Pagal
šį įstatymą Britų
HL
m°kyklų manoktzimi*
inspektorius
Iš viso Ispanijoj pri-į tiek krikščionių socialistų. butyje
kančios vaizdingai nušvie- Sėtuvių visuomenė tą gerai skaitoma iki 10,000,000 dar
Barcelonoje
veikiantis; "Sandarai reruriant konJ vyriausybė galės panaudoti Į
čiamos likusių mūsų brolių supranta ir remia mūsų dar- bininkų, iš kurių apie milioObrero Catalan (Ka-Į
Lietuviu Auditoriioie Pinigus’ £autus už parduotą
*tMina
bei seserų asmeniškų nupa- ^ą. .
........................ nas yra jau komitetų vado Frene
talonijos Darbininkų Fron- ch^agoje buvo pakvie^SS Baltijos valstybių auksą, sa-)
A110 «««»
sakojimų. Vienam kitam pa- „ Šiais ^metais prašomi visi vybėj, ir dirbtuvių administ1:—----ag J »
P
vo krašto piliečių bei firmų
.
.
. _
----------esąs
revoliucinių
anar- „• dalyvavo
vyksta čia atvykti ir gyvu ketu\ iai taip pat finansiniai racija pradeda vis daugiau j tas)
prez.
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Smeto„
leistos
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t
orijose"
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Amerikos
Lietuvių
Tarychistų junginys, daug kai
žodžiu pavaizduoti barbariš paremti Lietuvos laisvinimo sų tais komitetais skaitytis.
na. Taigi, kaip matome, p. ,m
^
A
u
ama
<bos
valdybos
sukviestoje
nuS“ s.
kus okupanto veiksmus. Ki darbus ir savo gyvenamose
Svarstant istatvmn nrn- spaudos konferencijoje sauTie
komitetai
turėjo
jau
ti, nuvykę aplankyti gimi vietovėse aukoti tam tikslui du slaptus suvažiavimus celona jau nuo senų laikų teisingais sau ir visuomenei, j jek^
Rūmuo- šio 22 d. Chicagoje pranešibuvo anarchizmo lizdas. S.
nių arba mirusiųjų kapų. at- pagal išgales.
pats
pirmutinis
nusikalto
skaitymu,
prieš m.»8 padarė ALTo valdybos
bažnyčioje netoli nuo Mad
tam dėsniui, paskelbdamas
vicepirm. Jonas Jasaitis,
veža nemažiau skaudžių ži- Amerikos Lietuviu Taryba rido. Pereitų metų suvažia M.).
Nusivylę falangistai Kaj’
»•
kaikurie konservatorių par- Chicagos Lietuvių Tarybos
vime dalyvavo apie 1000 de talonijoj sudaro kitą mal’
Skleisdamas
tokius
ganatstovai. Sir Tufton Pirm- Algirdas Pužauskas ir
legatų, ir slaptoji Franco po kontentų būrį. Jiems vado
dus
apie
Amerikos
Lietuvių
Beamish pabrėžė, kad įsta-' yi^pi1*”1- kun. Adolfas Sta
licija griežė dantimis, kad vauja Jose Antonio. buvęs
Tarybą,
p.
Karpius
suteikia
ji tos konferencijos neužuo falangistas. kuris dabar sa
tymo projektas išplaukė iš s^s;Trr,
dė. nors vėliau jai pavyko ko, kad gen. Franco juos ap meškos patarnavimą ne tik Wilsono-Kosygino platesnio, "r,Yo va^yh°s< Pra,ne.s^’
tai organizacijai, bet ir pa susitarimo prieš dvejus me- i me huvo ypatingai išryškin
Apie tai praneša iš Mad dirbti už menką atlyginimą, kaikuriuos dalyvius suimti. gavęs. Dabar jis veikia su tiems Lietuvos laisvinimo
tus, kada buvo tikėtasi su-j^88 vasario 16-sios minėjirido George Meloan, ’’Wall kad tik galėtų su proletarais Bet kai suvažiavimas bū darbininkų komitetais, rei žygiams.“
daryti su Sov. Sąjunga drau- J”?! proga surinktų aukų
na bažnyčioje, tai policijai kalauja bankų nacionaliza
Street Journalo“ korespon bendrauti.
Taigi, apie tą patį dalyką gystės paktą. Dabar iš to su-į klausimas. Vitoi surinktos
dentas. Iki šiol Ispanijos Vienas iš tokiu esąs kun. sunku prie jo prieiti, nes ka cijos ir kitų socialistinių per
du
jau pasisakė — vienas sitarimo nieko neliko, tik gis iALTo
diktatorius gen. Franco sten Mariano Gamo. šiomis die talikiška Ispanija turi pada mainų Ispanijoje.
Tokį nusistatymą
Nora oficialiai Ispanija y- vienaip, antras kitaip. Lauk įstatymo projektas, kuris1
gėsi sutraukti darbininkus į nomis jis gavęs iš kalėjimo riusi su popiežium sutartį
daro
gėdą
D.
Britanijai.
tai
P
P
a
*
nu
°širdžiai remia
sime
kitų
dalyvių
pasisaky

fašistinės Falangos kontro labai mįslingą plaką (pla- (konkordatą), kuri drau ra katalikiškas kraštas, sako
ir
Vyriausias
Lietuvos Išlais
"Mane ima pyktis ir apmau
liuojamus sindikatus, kad que). Medžio lentoje esanti džia policijai bažnyčioje ką kunigas Gamo, tačiau baž mo.
das. — pasakė Sir Tufton vinimo Komitetas.
apsaugotų juos nuo kairiųjų grubiai išpiaustyta bažny nors areštuoti ar kratą da nyčia mažai tėra lankoma. ■ ■■ ■
* * »
I tiOt Beamish, — dėl šio visiškai
lyti.
Esą,
bažnyčios
hierarchiją
įtakos. (Rusijoj prieš revo čia, o prie tos bažnyčios su
__
_ projek
____
ALTO valdybos sukvies
nevykusio įstatymo
liuciją panašiai darė ir caro sitelkusi žmonių minia pa Slaptos politinės grupės, darbininkai laiko generolo
spaudos konferencijoje
valdžia, pavesdama popui keltomis galvomis be veidų. kurios stengiasi įsigauti į Franco ramsčiu, ir todėl an-i ^°P.e- Ir visą_ susirinkimą po- to. kuris yra labai abejoti-'J®
dalyvavo
per dvidešimt
Gaponui organizuoti Peters-: Tai katalikiškos Ispanijos darbininkų aparatą, kaip tiklerikalizmas jų tarpe ūži-1 licija suėmė. Vasario mė- nas teisiniu ir visiškai nepa spaudos ir radijo darbuoto
burgo darbininkus kryžiaus) tragedija. Kun. Gamo aiški jau minėta, susideda iš labai ma aukštą vietą. Jų akimis I ne®l bus sprendžiama suim- teisinamas moraliniu atžvil jų. Konferencijos pagrindi
giu“.
byla.
ženkle. — S. M.).
na, kad tie žmonės reiškią Įdomių elementų. Talį) jų žiūrint. bažnyčia esanti ne i
nis tikslas buvo painformuo
Dabar Ispanijos darbinin Ispanijos darbininkus, kurie esą pasiutusių (rabid) Ka- tik valdžios įrankis, bet ir Į Darbininkų bruzdėjimo
ti
spaudoje rašančius apie
FELJETONO
(priežastį nesunku Ispanijoj
kai pradėjo organizuoti fab nelaikomi žmonėmis. Jie talonijos nacionalistų, troc- turtingųjų rėmėja.
pasiruošimus Vasario 16-tos
Dabar Ispanijoje esą 50 ras^» sako ”W.SJ.“ koresrikuose savo komitetus, is klausią tos bažnyčios, ką ji kistų. anarchistų, krikščio
KONKURSAS
minėjimams.
paniškai vadinamus "comi- veikia Ispanijos darbinin nių socialistų, maoistų, gu- dirbančiųjų kunigų, kurie pondentas. Tai skurdas,
ALTo informacijai vadosiones obreros“. Tai esąs kams išlaisvinti iš vergijos? evaristų ir komunistų. (Tas eina su darbininkais dirbti. &ai, sako. 35 metų amžiaus
Lietuvių Meno Darbuoto-i vauja Jonas Jasaitis. Jo pa
reiškinys, kokio Ispanijoje i Diktatoriaus Franco pa korespondentas nemini so Jie pradėję šitą veiklą prieš darbininkas Carlos. Jo šei- jų "Atvangos“ skelbtajam skelbtas šūkis "Pralaužkime
niekas nematę per trisde-j stangos užgniaužti besiku cialistų. Nejaugi jų ten nė ketverius metus, stengda- m°j žmonės. Visi gyvena feljetono konkursui rank-' tylos uždangą“ spaudos daršimt pastarųjų metų, sako, riantiems komitetams duo ra? Red.). Kuriems jų pa miesi užgydyti skilimą tarp viename kambaryje, o virtu- raščiams vertinti komisija (buotojų buvo nuoširdžiai
korespondentas. Daug žmo-j dančios jam priešingų rezul vyks darbo žmonių mases bažnyčios ir darbininkų, bet ve ir išeinamąja vieta dali- sudaryta Clevelande: poetas, sutiktas ir susilaukė pritaris« kita šeima. Išdirbęs Kęstutis Gaidžiūnas, rašyto- mo.
nių areštuojama. Tai esąs tatų, nes dėl aštrėjančios re suorganizuoti, tie kontro jie tuoj atsimušę į valdžios
liuos
Ispaniją.
ir vyskupų sieną. Nors jie 48 valandų savaitę, jis parsiženklas, kad diktatūra jau akcijos stiprėjanti ir opozi
/ »Et) I1# • « H.Tyrimai Madride ir Bar- palaiko savo parapijas, bet neša namo $14.70. Jo žmo- jas Viktoras Mariūnas ir re
nusigando. Ir iš tikrųjų, opo cija. Darbininkų komitetai
žisierius Petras Maželis.
ALTo ' WyW Wkiu
zicija Franco diktatūrai stip vienijasi, ir prie jų dedasi celonoj parodė, kad nelega esą liberalinių pažiūrų ir, na dirba namie siūdama ir
Konkurso terminas—1969 Pralaužkime tyloš užtfart- ' ‘
rėja. Į darbininkų sąjūdį įvairių pažiūra žmonės nuo li komunistų organizacija mėgstą su darbininkais per savaitę uždirba $14. m. vasario 15 d. Tema lais- gą“ ragina visas organizajungiasi ir inteligentija, šių saikiųjų krikščionių socialis Ispanijoj yra vadovaujama bendrauti. Ir jų rankose e-j Maistui šita šeima išleidžia va. Rankraščiai pasirašomi cijas ir atskirus asmenis Liemetų sausio pradžioje 1.300( tų iki anarchistų. Šiuo sąjū iš Paryžiaus. Generalinis tos sąs gan svarbus įtakos šal-1 Per savaitę $15 ir $5.30 mo- tik slapyvardžiu. Nereikia tuvos reikalais rašyti laišrašytojų ir žymiųjų aktoriui džiu susidomėjo ir pogrin partijos sekretorius Paryžiu tinis — tai tas faktas, kad ka už kambarį. Apie $10 iš- jokių slaptų vokų. Svarbu, kus amerikiečių spaudai,
pasirašė valdžiai peticiją,) džio politinės grupės, kurios je vadinasi Santiago Carril- konkordatas draudžia poli- eina rūbams ir kitiems rei pasilikti sau nuorašą. Pre- Tokie laiškai
talpinami
kurioje protestuojama dėl i mato sau progos organizuoti lo. Jis esąs pasakęs: "Iki šiol cijai eiti į bažnyčią, kai dar kalams. Sutaupyti nieko ne mijos: $250, $150 ir $100. skaitytojų laiškų skyriuose,
žiauraus policijos elgesio su; darbininkų mases revoliuci mes leninizmo kruopščiai bininkų komitetai susiren galima. O kaip gyventi, jei Rankraščius siųsti: Lithua- kuriuos turi kiekvienas laiknestudijavome, bet dabar ka tenai savo reikalų svars gu darbininko žmona nieko
politiniais kaliniais. Daugu-1 jai.
nian Arts Club "Atvanga“,' raštis ir žurnalas, ir jie yra
mas areštuotųjų yra komite-į Darbininkų komitetai pra pamatėm, kad jis idealiai tyti. Mat, katalikiškoji Ispa neuždirba, o jis per apskri B. O. Box 5178. Santa Mo- plačiai skaitomi.
dėjo kurtis prieš 8 metus. tinka mūsų tikslams“.
tų nariai.
tlk *pe nica» California 90405.
; Taip pat pastebėjus spaunijos bažnyčia stovi aukš tas metus parsin
$650? Skurdas!
Būdinga, kad su darbi Matydami, kad valdžios or 1967 metais nelegalioji ko čiau valdžios.
ZB50
Skurdas.
rank_ doje netikslių žinių Lietuvos
ninkais eina ir dalis dvasiš- ganizuojami darbininkų sin munistų partija pradėjo taišitokioj padėty kairiųjų mėčiai: 1) Fricas nuo Kulių atžvilgiu, visi raginami ne
Taraso# mieste, netoli nuo
kijos. Esą jaunų kunigų, ku-; dikatai darbininkų reikalais kytis prie krikščionių soda-) Madrido, vietos darbininkų grupės turi puikią dirvą agi švento Jurgio išdaigos“, delsiant reaguoti, parašant
fie apsivelką darbiniais dra-j nesirūpina, jie pradėjo kurti lįstų. "Dabar mes jau vei- komitetas andai sukvietė at- tacijai už revoliuciją.
2) P. Linelis "Seksas ir laiškus redakcijai ar autobužiais ir ciną j fabrikus savo komitetus. Ir 1962 mė kiame kartu“, pasakė vienas virą susirinkimą ne bažnyS. M.
maistas“, 3) Kazys Pūslys riui.
__

Brangūs broliai ir sesės,
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TO NIEKAS NEMOKIA.

Puslapis trečiai

KELEIVIS, 50. BOSTOR
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

TAS DUONOS

—

Tarėsi L. B. Rytinio pakraščio
vadovai

WORCESTER, MASS.

Australijcs Lietuvių Dienos

Vasario 16-ją minėsime

per du sekmadieniu*

i

Kas yra to* Lietuvių Dieno*

i
Lietuvių Dienų metu Ade- !
laidės lietuvių teatro grupė Į
”Vaidila“ pastatė S. Ky-j
mantaitės-čiurlionienės poemą "Vaiva“, scenai paruoštą Pauliaus Rūtenio, kurią
režisavo Jonas Neverauskas,
° dekoracijas piešė dail. S.
Nebliušys, kuris ta proga tu-j
rėjo ir savo kūrybos parodą.

Vasario 16 d. 3 vai. popiet1
Tai yra kas antri metai
Lietuvių Piliečių klubo salė
JAV rytinio pakraščio L.
1. Renkant B-nės tarybą, je, 67 Vemon St.. minėjimas giuodžio mėnesio pabaigoje
Bendruomenės apygardų ir rinkimus vykdyti apygardų skiriamas vyresnio amžiaus rengiamas sąskrydis arba
aktyviausių
apylinkių pirmininkų šuva- apimtyje ir nejungti kelių žmonėms. Čia programai va suvažiavimas
lietuvių
iš
visos
Australijos
žiavimas'įvyko 1969 m. sau- apygardų kariu,
dovaus Pranas Račiukaitis.
šio 18-19 dienomis PatersoMeninę programą atliks Me-. į vieną iš trijų didžiausių
ne, N.J., Šv. Kazimiero pa-’ 2. Kandidatus į B-nės ta- no Mėgėjų Ratelio choras,’ steitu sostinių: Sydney, Melrapijos salėje. Dalyvavo rybą stato apylinkių valdy- Alberto Mateikos vadovau bume, Adelaide. Užuomazcentro valdybos pirm. inž. bos.
jamas pagarsėjęs penketu gą šie sąskrydžiai gavo prieš
dešimtį metų. Praėjusių meIš visu parengimų išpū
Bronius Nainys, Tarybos
kas ir skautai šokėjai.
sekretorius Arvidas Barzdų-Į 3. Panaikinti visas rinki Vasario 23 d. 3 vai. popiet tų pabaigoje Lietuvių Die- dingiausiai pasirodė jaunikas. 5-kių apygardų pirmi- minės privilegijas asmenim, Vilniaus Aušros Vartų para nos įvyko Adelaidėje, Pietų mas. Sydnejaus jaunimo
Vaizdas iš riaušių San Francisco valstybinėj kolegijoj.
Pinkai: Bostono — A. šku- nedalyvaujantiem Bendruo- pijos salėje bus antras minė Australijos steito sostinėje, grupė pastatė inscenizuotą
dzinskas. Hartfordo — V. menės veikloje ir nemokan- jimas, kuriam vadovaus mo turinčioje apie 700,000 gy- Vinco Krėvės apsakymėlį
Balčiūnas, N. Jersey — K. i tiem solidarumo Įnašų.
kytojas Antanas Minikaus- ventojų. kurių tarpe apie "Silkės“. Melbourno ir GeeNEW YORK, N.Y.
longo jaunimas kartu paroJankūnas, N. Yorko — A.i
kas ir muzikas Vincas Bur- 1800 lietuvių.
• dė kaimo vestuvių fragmenVakselis ir Pietryčių — B. i 4. Ten, kur yra sprendžia- dulis. čia programą atliks
Raugas, 23 apylinkių pirmi- mi gyvybiniai lietuviški rei- mokyklinio amžiaus jauni
Lietuvių Dienu prasmė y- tus su visomis jų ceremoni- Operetė* choro 50 metų
ninkai ir 19 atstovų svečių kalai, aktingai dalyvauti po- mas ir dar mažesni.
ra parodyti, ką dviejų metų jomis, šokiais ir dainomis,
sukakti*
teisėmis, iš viso 49 atstovai.1 litinėje veikloje, rašant laišlaikotarpyje
padal
ėme
ir
atAdelaidės
jaunimas
perkėlė
Abu minėjimus ruošia
j kus, memorandumus ir, rei- Worcesterio Lietuvių Drau siekėme lietuviškoje veik- žiūrovus į "Joninių naktį“,
New Yorko Operetės cho
1968 m. gruodžio 15 pa-! kalui esant, lankyti valsty- gijų Taryba. Surinktos au loję.
su visa paparčio žiedo mis ro valdyba oO metų choro
našus suvažiavimas Vakai-ų bės ir kitų tautybių Įtakin- kos bus padalintos Altui,
tika ii- burtais.
jubiliejaus proga maloniai
šių
pastarųjų
Lietuvių
apygardos vyko Santa Mo- gus asmenis.
prašo visus buvusius choris
Vlikui ir Bendruomenei.
Dienu
atidarymas
įvyko
g
e
grupinių
parengimų,
nica. Cal., kuriame dalyva
tus ne vėliau kaip iki vasaMinėjimo komisijos yra:
vo 11 atstovų. Dar numato5. Pagyvinti B-nės veiklą spaudos — Pranas Paliuko- gruodžio 27 d. viename iš programoje dalyvavo taip| rio 10 d. pranešti savo varma sušaukti suvažiavimai ir išpopuliarinti B-nę savųjų nis, Juozas Krasinskas, Al didžiųjų sporto stadionų pat atskiri jaunuoliai, gerai, dus ,,avardes ir adrpsus
£^„orinč us suSesi
Chicagoje ir kituose rajo- ir svetimųjų tarpe, dalyvau- gis Zenkus ir A. Miner; kartu su XIX Australijos atlikę muzikinius kūrinius. |
v,s>us’ nonncius suKaKtiesi
nuose. Tuo norima geriau ; jant spaudoje, televizijoje, kvietimų — Pranas Stane- Lietuvių Sporto šventės atiproga
chorą sveikinti, pra-Į
susipažinti su apylinkių ir
.,
lis, Julius Svikla; rezoliuci- darymu. Po trumpų Įžangi- Jaunimo parengimų orga- some sveikinimus siųsti šiais
6. Kviesti apygarų ribose • _ j Staržnas ir A Mi. nių kalbų į areną išžygiavo nizavimas ir jų pravedimas
apygardų darbais ir jų pa/vpnanpin mokytojų
mnkvtnm aiva.
geidavimais, bei nutiesti ge- gyvenančių
suva-in^r; proklamacijų __ sei- tautinių šokių grupės, kurios buvo solistės G. Vasiliaus-’ adresais:
resnius ir tikslesnius Bend- ’ žiavimus švietimo reikalams: mejjo atstovas Kazimieras labai gražiai ir įspūdingai kienės rankose. Aišku, atski-! Birutė Labutienė, 84-34
ruomenės ateities veiklos darbų planui sudalyti.
grupių parengimus pa-1 lOth St.. Richmord Hill, N.
' Tagmėnas ir Ju02as Triban. pašoko penkis tautinius šoY. 11418, tel. VI 7-5550;
pagrindus.
_
. ,. dis. šeimininkės: Elzbieta kius. šokius organizavo Br. ruošė tų grupių vadovai.
Lucy Gudelis. 2307 Lo7. Daryti žygius, kad lie-. Kraunelienė, Stasė Spiraus- Lapšienė. Tautiniams šošalia pagrindinių meninių Hng PI., Bronx, N.Y. 10468.
MIRK W. A. AMSIE,
Pranešimą apie centro tuviskos senuos leistų vai- kienį Ju|4 Lendraitienė, I- kiams pasibaigus, prasidėjo
3-7639.
valdybos veiklą ir atliktus kus į lituanistines mokyk- rena A<,omailiehė. joms sporto varžybos, kurios už- parengimų buvo ir visa eilė
truko
penkias
dienas.
Iš
višalutinių:
foto
paroda,
tauSkelbimų
kaina jubilieji(Vincas Amiiejus)
las.
darbus padarė pirm. B. Nai
padės Jonas Stankevičius ir
so dalyvavo 260 lietuvių todailės parodėlė, lankymas niam leidiny: puslapis $20,
nys ir prašė atstovus šiais
Jurgis Statkus.
Iš Atlantos. Ga., atėjo ži
8. Iškilminguose minėji
Šeimos metais rimčiau pa
sportininkų iš visų Australi- jau spėjusio pagarsėti savo pusė — $10, ketvirtis —$5.
diskutuoti švietimo reikalus, muose organizuoti lituanisjos steitų.
puikia organizacija ir eksčekius rašyti Operetės nia, kad sausio 27 d. po il
Pasikeitimai draugijų
gos ligos tenai mirė Williat. y lituanistinėm mokyk-Įtinęs mokyklos mokinių paponatu gausumu Archyvo- choro vardu.
taryboje
mas A. Amsie, ilgametis Ke
lom mokinių verbavimo, sirodymus
Tautinę veiklą diskutavo Muziejaus (įkūrėjas ir va-i
Valdyba
leivio
skaitytojas ir gerai ži
mokirių meno ansamblių.;
Krašto
Tarybos
atstovai,
kudovas
Jonas
Vanagas),
me-;
Sausio 12 d. susirinkime
nomas nejudomo turto ir
koncertu ir meno parodų or 8. Paruošti ir išleisti prieš-' iš iždininko vietos ir valdy- rių posėdžiai tęsėsi tris die- ro paroda (savo kūrinius iš- D
...
...
...
draudimo biznierius Bosto
ganizavimo klausimus ir pa mokyklinio amžiaus vaikam bos pasitraukė Petras Molis nas. Krašto Tarybos nariai statė 13 menininkų), vjSG? Ba,fo re,ka,u vcdeJ°
ne. veikęs taip pat Cape Coteikė gana įdomią solidaru knygelių, dainų rinkinėlių, ir iš vicepirmininko pareigų renkami Australijos lietuvių Australijos skautų stovykla,!
metinė*
de ir Floridoje. Dabar jis
mo mokesčiu, centro valdy-: pasakų mažiesiems ir kt
susirinki- y. Vosyliaus suorganizuo-! v
T
. T .
Antanas Tamkus. Iždininko Bendruomenės
muose
po
vieną
atstovą
nuo
tas
skaidrių
vakaras
ir
kt.
|
į
n
^
aus<
‘
l
buvo jau 76 metų amžiaus.
bai įnašų lentelę.
|
ipareigom išrinktas mokytokiekvieno
šimto
Bendruo;
g
am
ecio
Balfo
reikalų
vedeVelionis buvo gimęs LiA
I 10. Prisidėti prie Pasaulio jas A. Miner-Minikauskas,
to, Lietuvių Dienų me- Jo’ mJrtiesjnetmes sukanka kiavos parapijoj, Ricielių
Per 3 metus (1965, 19661 Lietuvio ir vaikams laikraš- sekretore Irena Adomaitie- menės narių. Iš viso išrenkama apie 90 atstovi,
| tu įvyko viso8 Australijos = 4 <L š,ai hudna^su- kaime. Amerikon atvyko
ir 1967) centro valdyba ga-| tėlio Eglutės platinimo dar- nė.
vo iš apylinkių 14,483.35 j bo.
j
1913 m. Bostone gyvenda
Menine Lietuvių Dienų lietuvių studentu suvažiavi- raa speeiali velionio pager- mas, priklausė So. Bostono
doleriu, reiškia, gavo tiek, j Suvažiavime ne visi cent-j
Mirė
kiek inžinierius ar kitos sri- ro valdybos klausimai dėl
Paskutiniuoju laiku mirė programos dalis vra labai mas< kuris aptarė studentam bimo akademija. Ji įvyks po Lietuviu Piliečiu D-jai, SLA
mišių, kurios bus iškilmin- 43-čiai kuopai ir veikė ame^
ties specialistas uždirba per. laiko stokos buvo išsamiai šie dar palyginti jauni lie- plati, ir praėjusiu metų pro- rūpimus klausimus.
grama
buvo
nepaprastai
tu'
j
£
a* laikomos kun. L. Jan- rikiečių sambūriuose Dor1 metus. Liūdna, kad Bos-Į išdiskutuoti, o kaikurie liko tuviai: Vincas Zakarevičius,
tono, Worcesterio ir Brock-j visai nesvarstyti, kaip sočia-1 57 m., Juozas Bruožis, 56 rininga ir gerai paruošta. ! Australijos lietuvių spau- kaus artimų draugų kunigų chestery. Visada dalyvauda
! da. vertindama šias bendra- už jo vėlę vasario 9 d., sek- vo SLA seimuose ir tik i pas
tono apylinkės (Bostono a- ’ line veikla, švietimo reika- m., Ona Žukauskaitė, 52 m.,
Įspūdingiausias parengi- sias Lietuviu Dienas Adelai- madienį, 5 vai. popiet Ap- kutinįjį 1968 metais dėl li
pygarda) pertuos trejus me-į luose — vaikų nutautinimas' jr Juozas Kiela, 56 m.
mas
— tai Dainų Šventė, dėje, pavadino jas "trium-i reiškimo parapijos bažny- gos jau nebegalėjo atvykti.
tus įmokėjo tik 404 dolerius ’ per parapines mokyklas ir
Dalyvavo penki chorai su falinėmis“: puikiausiai su-; čioje, Brooklyne, N.Y.
ir įnašų lentelėje užėmė pa- bažnyčias, lietuviškų paraNauji skaitytojai
Jis nepraleisdavo ir Kelei
250 danininkų. Pirmiausia organizuotomis, turiningiau-' Rengėjai maloniai kvie- vio jubiliejiniu banketų,
skutinę vietą. Pagal Bend-1 pijų nykimas ir kt.
Per jūsų bendradarbį Ke kiekvienas choras dainavo šiomis ir gausiausiomis. Tai; čia visus dalyvauti pamaldoruomenės
istatus, solidaru.....
.
I Ateityje cdntro valdyba leivį išsirašė šie malonūs vy po tris dainas. Po to jungti- neivyko savaime. Lietuvių i se ir pagerbimo akademijo- nors ir kaip toli tuo metu
» mokestis kup «"*>.»-'svarbesnius klausimus tirejis nuo Bostono būtu buvęs.
rai : Benediktas Grigaliūnas niai vyrų ir moterų chorai Dienu Organizacinio Prezi-, je.
pylmkes. paskirstomas taip : t suskin!t ti j
ir at. ' ir Antanas Gircys.
— už 1600 mylių Floridoj
taip pat atliko po tris dai- diumo pirmininku buvo A-i
puse eina centro valdyba,,
panašiu^ šuvaar Georgiioj, o vistiek at
J. Krasinskas
ketvntis apygardos valdy- žiavimuosį tik vi
kit, t
nas. Aukščiausias punktas, delaidės lietuviams gerai į i SS nariu susirinkimą*
vykdavo. Kiekviename lie
buvo pasiektas, kai jungtinis; pažįstamas puikus organi-:
bai ir ketvirtis lieka apvlin- k,ausi
’
t i
-*-<■
tuviu suvažiavime jis vis
kės valdybai Išeina, kad a- t
5 kjaJ^ai busnįlo.
choras Įspūdingai padaina-; zatorius ir visuomenininkas; Sausio 27 d. įvyko Ame- mokėdavo tarti gerai pritaipylinkiu valdybos arba ne- dugniau išspl.ęsti, ir atstovai diskusijos — gvildenami c. vo dvyliką dainų. Choro, Juozas Lapšys, o prezidiu-' rjkos Lietuvių Socialdemo- kvtą žodi ir pasiūlyti sveikų
vykdė
koncertas vvko Miesto rotu-, mo nariais — solistė G. Va-j kiatų S-gos 19 kuopos na- sumanymų.
. • . Bendruomenes
~
• ista- nebus taip .•s;.™*-*:
išvarginti,
valdybos, apylinkių veiklos
tu arba ne iš visų nanų su»
.
.
šės salėj (Town Hali). Pub--siliauskienė, žurnalistas VIa- ,jų metinis susirinkimas, kuSocialiuose
pobūviuose
rinko solidarumo mokestį.
Antrosios dienos suvažia- ir kiti nebaigti nagrinėti likos susirinko per 1000.
1 das Radzevičius ir ekono-i riame patvirtinta valdybos Amsie visada būdavo jud: vimas pradėtas apylinkių klausimai. Suvažiavimas bu
i mistas Kostas Pocius. Atski-; apyskaita ir išrinkta nauja rus, mėgdavo pajuokauti ir
Toliau, vadovaujant Arv.! pirmininkų pranešimais. Po vo užbaigčtas 5 vai. vakaro.
Literatūros ir Dainos va-i rus gi parengimus oreaniza- valdyba: St. Briedis. Br. kitus najuokinti.
Barzdukui ir V. Balčiūnui, pirmosios dienos įtempto
Dažnai mes darome L. karas, kuriam vadovavo ra-Į vo ir ruošė tu grupiu vado-’ Spūdienė ir A. šulaitis.
1950 m. Amsie pasitrauki
buvo padaryti pranešimai a- darbo buvo lyg atoslūgis ir B-nei daug priekaištų ir švtojas laureatas Pulgis vai. Bendromis visu pastan-' Kadangi šiais metais bus iš biznio ir persikėlė su žmopie apygardų ir apylinkių pati įdomiausia suvažiavimo daug iš jos reikalaujame. Andriusis, Įvyko gruodžio gomis pasiekti puikūs rezul sąjungos centro komiteto ra Ona i Atlantą, Ga., kur
reikšmę ir darbus, ju dalv- dalis. Gerai visus nuteikė Mes norime, kad ji išlaikytų 27 d. vakare. Savo origina- t-atai. o Adelaidės lietuviai, rinkimai korespondenciniu gyvena ištekėiusi ju duktė.
vavimą tarybos sesiiose irįL^Putnamo apylinkės atstovė. lituanistines mokyklas, iš Ha kūrybą skaitė poetai M.i tikru lietuvišku nuoširdumu būdu, tai susirinkime jau
Gaila protingo žmogaus
Bendruomenės dalyvavimą o ypač Eglutės redaktorė leistų moderniškus mokyk Malakūnienė. Vincas Kazo-Hr vaišingumu nriėmė atw-l numatyti ir kandidatai: St.
ir gero draugo.
politinėie veikloje. A. Vak-' seselė M. Eucharista. Apy- lom vadovėlius, paruoštų kas, Juozas Mikštas. o taip, kusius svečius iš kitų steitų. Briedis, dr. P. Grigaitis, V.
Velionis paliko mylimą
selis padarė pranešimą anie linkių veikla, pasisekimai ir mokytojus, šelptų lietuviš pat Pulgis Andriušis. AntroĮ Mankus, J. Pakalka.
Pr. žmoną Oną, sūnų Artūrą,
lėšų telkimo būdus ir prie-1 negalavimai ir panaudoti kas jaunimo organizacijas ir je šio parengimo dalyje ALietuviu Dienos baigtos, pranevičius, J. Sonda, Br.
mones Bendruomenės veik- į būdai ir priemonės apylin kita, o patys, uždirbdami delaidės lietuviu mišrus cho- Nauiuiu Metu sutikimo ha- Spūdienė, J. Skorubskas. J. kuris gyvena Honolulu mies
te, Hawaiu salose. Atlantokės veiklai išjudinti irsoli-iper metus tiek, kiek B-nė ras "Lithuania“. diriguoja- Įjumi. kuriame dalyvavo a- Valaitis, snj.. ir J. Vilkaitis,
lai ugdyti.
ie ištekėjusia už C. C. Bardarumo mokesčiui išrinkti per 3 metus surinko, nepa mas Vaclovo Šimkaus, atli- fe ,4W) asmen,j
, Aišku, kitos kuopos taip tono dukteri ir dvi vaikaites.
Po minimu pranešimu vy buvo daug kam pamokomai, jęgiame savo porą trejetą ko B. Budnuno kantata
t
pat numatys tuos ar kitus
Palaidotas privačiai sau
ko kietos ir gvvos diskusi jos, pavaizduota. Vienas atsto- vaikučių mokyti lituanisti- ’TeviSkJs Namai“ (žodžiai
R vim Lietuvju Dienu .. kandidatus.
sio 29 d. gražiose ir naujose
ir kaikurie siūlymai buvo vas prasitarė, kad čia dabar nčje mokykloje... Reikia poeto B. Brazdžionio). Solo
Darbotvarkę baigus, buvo Arlingtono kapinėse Atlan
priimti balsavimo būdu,, kalba tikrieji lietuviško ū- daugiau pasišventimo ir au partijas atliko solistai G.'tykiuose dalyvavo per 1500 pagerbtas Centro valdybos
kai p medžiaga B-nės atei-į kio statytojai.
' kų savo lietuviškumui ugdy- Vasiliauskienė ir G. Kaipo- lietuvių iš visos Australijos, pirmininkas Jonas Pakalka, toje.
Likusiai žmonai ir vaikam
ties veiklos planui sudalyti.
Po apylinkių atstovų pra- ti ir jam išlaikyti.
kas. Pianistė — N. Masiuly-Į
sulaukęs 75 metų amžiaus, šią liūdna valandą reiškiaPavyzdžiui:
, t
nešimų buvo vėl tęsiamos
A. Skudzinskas
tė.
i,,.Į
(ja)
Viena* dalyvių
' me gilią užuojautą.
’•<

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis ketvirtai

Nr. 6. 1969 m. vasario 5 d.

į čiam Alaikiu geda ją pasa
LAIŠKAS MAIKI UI
i rusai buvo nepatenkinti liekoti.
;tuvių tautos sovietinimo ei' ga. Nepakankamai gerai dir- yjaįkj
Tu juk turėtum žinoti,
‘ bo CK antrasis sekretorius
B. Popovas. Jis atšauktas iš
aš ir vėl noriu su tavimi kad Stalinaitė suplėšė savo
Vilniaus...“
j
”7 "
™ ’ ‘"" sovietinį pasą ir pareiškė,
Tuo pat laiku iš Vilniaus pasikalbėti kaikuiiais kilu- kad niekada negrįšianti į
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
buvo pašalintas Justas Pa- siais klausimais.
Sovietų Sąjungą,
leckis ir jo vieton paskirtas
L
turįs lankstesnę nugarą M.
Mano pirmąjį laišką per-O štai, aš ką tik p<?rski|iTen ir itatybavy
.į
Ką faktai sako apie jų
Šumauskas. Ministrų tary skaitęs, tu jau nebgkartoji, čiau tavo pasikalbėjimą |u
skelbiamą nepriklausomybę
tobulai atbulai
bos pirmininku buvo paskir kad Čekoslovakijoje buvo: tėvu apie paštą Lietuvoje ir
tas Juozas Maniušis.
ruoštas kontrrevoliucinis są-' supratau, kad tėvas geriau
Kauno namu statybos Kai A ilniuje aukštesnieji
Kas vra J. Maniušis ir kiti mokslas ir todėl Sovietų Są-1 suvokia dabartinę Lietuvos
ikombinato
i-. vyriausias
• , • statv2.,, ■ komunistu
pareigūnai
.
. ». . . , vis,
ministrai, Lietuvos gyvento- junga turėjusi jį sutriuškin-i padėtį, negu tu.
,. . ,
._ * . ,
. dar stengiasi įrodinėti. kad
jai galėjo tik spėlioti. Kur ti, bet apie Stalino dukterį
brankas (J. Žukas. Tiesoj,. Lietuva njekaį nesanti bu_
dingo buvęs "gubernato Svetlaną tu dar vis tebepaTau atrodo, kad Lietuva
sausio 14) papasakoja apiejvusj tokia nepriklausoma,
rius
“
B.
Popovas,
apie
tai
sakoji savo seną pasaką. priklauso Sovietų Sąjungai
dabartini Kauno statymą: • kaip dabar, vienas po kito
sovietų spaudoje nebuvo ra kad jos pabėgimą sugalvojo ir todėl visai paprastas reiiškyla liudininkai, kurie
šoma.
FBI, kad prez. Johnsonas į-i kalas, jeigu ji neturi savo
"Iš metu i metus niekaip bent mirdami liūdiTik
dabar,
išėjus
iš
spau

sakė savo buvusiam amba-S pašto, kaip atskiro pašto nenesugebame išvengti organi j a. kad iš tikrųjų yra vi
dos
ML1E
II-jam
tomui,
ga

sadoriui Maskvoje paimti! turi paskiros JAV valstijos
zacinio chaoso, statome vi siškai atvirkščiai.
lima įsitikinti, kad B. Popo Stalinaitę savo priežiūron i ar Šveicarijos kantonai,
siškai neparuoštuose kvar
vas tikrai "nepakankamai ir atvežti ją Amerikon, kad;
šių metų sausio 12 d.
taluose, nesilaikydami ele Maskvoj staiga mirė toksai
gerai dirbo“. Jis išsiųstas į čia atvykusi ir laikraštinin Atrodo, kad tėvas nujau
Archangelską, kur nuo seno kų paklausta, ar prašysianti čia tą tikrąją priežastį, dėl
mentarios technologinės ei Anatolijus švecovas, gimęs
siunčiami Rusijos nusikal JAV pilietybės, atsakiusi,! kurios šiandien Lietuva salės. E>e savo blogos išvaiz Sibire, ruso geležinkelinin
tėliai. Taip pat galima suži jog grįšianti savo tėvynėn, p ° I)a&to netun, o tu jam,
Dėl Mississippi valstijoje siautusio viesulo žuvo 29 žmo
dos. Kauno naujų gyvena ko šeimoj. Lietuvoj niekad
noti kaiką apie naujus mi nes ten jai buvę gera įėyven-! užuot noi» trumpai ii aisnės ir padaryta daug medžiaginės žalos.
mųjų namų mikrorajonai at negyvenęs ir iki 1949 metų
nistrus. Pasirodo, kad tai ti ir t.t. ir t.t..
I klal. I,asak«s: Lietuva yra
baido naujakurius susisieki (iki 43 m. amžiaus) su Lie
žmonės,
kurie
turėjo
lietu

• sovietų okupuota, todėl ir
I
mo ir aplinkos nepatogu- tuva iš viso nieko bendra
viškas
pavardes,
bet
niekad
neturėjęs ir apie ją greičiau
Tu
tą
istorija
labai
plačiai!
sayo pašto neturi“, —pasamais.‘
Lietuvoj
negyveno.
Štai
jie
:
]
šia nieko nei nežinojęs. Bet
i papasakojai tėvui sausio 8 Įkoj1 ilgus ir kreivus išveJuozas Maniušis, Aukšč. d. ir i jo klausimą, iš kur tu! džiojimus. Juos perskaitęs,
gi dabar, jau 15 metų. jis —
"Visiems, net ir nespecia- Lietuvos ambasadoriaus“
Tarybos pirmininkas,, gi visa tai žinai, atsakei, kad 35 pradedu galvoti, kad kaifctams, aišku, kad mikrora-l Mask e pavaduotojas.
Praeitų metų pabaigoje stambiausias iš jų — Zigmas męs 1910. XII. 12 Malkov- taip rašoma Amerikos laik kuriais politiniais klausi
jonus reiktų užstatyti, lai-Į
J 1
J
mais jau tu galėtum iš tėvo
išėjusiame iš spaudos ”Ma- J Angarietis — buvo sušaudy- koje, Baltgudijoje. 1926 m. raščiuose.
kantis senos, bet paprastos!
jis
įstojo
į
komjaunimą.
....
x u , • - - i Mat, stengdamiesi vaidinpasimokyti, o ne ii mokyti.
ir teismgos technologines ei- Ei -„epiikla^onivbę". bolše- žosios Lietuviškosios Tary-! tas sovietų invazijos į Lietu- 1938 m. baigė Leningrado
Deja, tu nenurodei, ko
. binės Enciklopedijos“ II-me, vą išvakarėse 1940 metais.
lės: iš pradžių nutiesiami vikai yra įtaisę
Senas keleivietis
Plentų institutą ir dirbo Ru kiuose laikraščiuose tu tą is-!
Maskvoje;
tome,
kaip
ir
I-jame,
galima
j
Toks
pat
nepasitikėjimas
magistraliniai tinklai, ve* cvilniškių vietininkų
v įetimnkų; rastj apje 30 lietuvių komu-' lietuviais komunistais pa- sijoje. 1941-44 metais buvo toriją apie Stalinaitę radai. į
jiau gatvės, po to - kvarta-; „nuolat™1 tovybę
“, ku nistų pavardžių, kurie buvo stebimas net ir dabar, 30 Raudonosios armijos kari Tu jau seniai mokaisi, todėl'
urnai tinklai ir tik tada pra- 5
ninkas, 1945 m. įstojo į ko
dedami
munistų partiją ir gavo aukš žinai, kad Amerikoje yra vi-1
kos
šokių laikraščių. Yra tokių,; Pietų Amerikoj 123 mil.
tas pareigas Lietuvoje.
Kaune šito nesilaikoma, čia* S
1°-^’ T*1' J° P*‘ sušaudytųjų dalis buvo gy- mėn. buvo padalyti
Povilas Kulvietis,
pirm. kurie tik išgalvotas istorijas žmonių gyvena karinėj dikpradedama nuo pastatu, tei-į
r fj;0 1x4 noi\^,venę nepriklausomoje Lie- pakeitimai sovietinėje Lieir terašo, kuriose nėra nė tatūroj, 12 mil. civilinėj diksingiau. gyvenamųjų namuC^4,Pei
tuvoje ir gal būtų Irnvę nau-į tuvos vyriausybėje; tų pa- pavaduotojas, gimęs 1917. krislelio teisybės, arba visą tatūroj ir 104 mil. turi daustatybos, ir kaip tik ten, kur'*3 6lb?net?s dingi rusams, kai jie ruošė- keitimų priežastis galima II. 16 d. Tbilisyje, Gruzijoj. dalyką apverčia aukštyn ko- giau ar mažiau demokratištuo metu nėra senų statinių, 1 S ecovat, esą. daug n sek- gj “išlaisvinti“ Pabaltijį. Ta- buvo tik spėlioti. Londone Kom. partijos narys nuo jom ir pakreipia kurio nors ką tvarką.
sprendžiant čiau abejotina, ar visi lietu- einąs "Darbininkų Balsas“ 1940 m. ir dirbo Gruzijoje. savo intereso naudai.. Ma
elektros oro linijų ir kitu koNuo 1951 metų Lietuvoje.
TSR^ centrinėse įstaigose vjaj komunistai, patekę į tada rašė:
* * *
munikacijų. Kanu kvarta-,ĮrespuWik<« keliamus klausi,
tyt.
7A ir tux iš.. tokiu laikraščiut,
ausi- Rusiją, buvo tokio "islaisvi-į "Pertvarkymai... aiškai
Povilas
Kurys,
medžio
ap.
las ruošiamas statybai. tie- mus„ (T,
I969 j
nes
14). nimo“ šalininkai. Todėl net rodo, kad pastaruoju laiku dirbimo pramonės minist-i n*
siami kvartaliniai ir magist-į
Jungtinių Tautų
125-jo
ras, gimęs 1910. X. 10. Mo-j nI?.tleJ1 Ialkl'asclal ta'l>
raliniai tinklai, o kaikada— T
• reiškiasi
nario — Swazylando vals
dar tik projektuojama. Tik | -VeTsp‘įlikol
nepriklausotolyje, Baltgudijoje. 1936 rasėtybės (Afrikoje — karalius
metais baigė Leningrado
baigus gyvenamuosius na mybė“: jos reikalus spren
Tavo istorija apie prie turi 100 žmonų. Ta valstybė
Miškų
akademiją,
dirbo
Ru

mus ir juos apgyvendinus, džia "TSRS centrinės istaiR.
Žiugžda
—
istorijos
tik pernai tapo nepriklauso
Patys rašo apie savo
sijoje, po karo — Lietuvoj. vartinį Stalinaitės čia atga ma.
nutiesiamos gatvės, tvarko gos”, o tuos reikalus aiškina
99 ponus
mokslo kandidatas
Anatolijus Mikutis, pre benimą yra grynas išmislas,
ma teritorija... Neverta nė tų pačių Įstaigų paskirti švekybos ministras, gimė 1913. ir aukštus mokslus einan1940 metais rusų tankų į
aiškinti, kaip skaudžiai tai'į covai...
Robertas Žiugžda, kuris VIII. 20 Piatigorske. 1930 j
paviršių išplukdyti nauji
atsiliepia...“
žurnalistai Lietuvoje labai porą metų buvo New Yorke m. baigė technikų kursus •
i
Maža
to:
__ Kodėl ei ta i n vra? __ i
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Poslapis penktai

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)
BELGIJOS KARALIUS GRIEBIA KONGĄ

Žinoma, buvo ir išimčių. Pavyzdžiui, anglų misionie
rius Livingstonas pametė misijas ir leidosi krašto tyrinėti.
Kadangi sausžemio kelių į Afrikos vidurį nebuvo, tai rei
kėjo ieškoti upių, kuriomis būtų galima nuplaukti krašto
gilumon. Livingstonas keletą tokių vandens kelių ištyrė;
jis pasiekė net Tanganykos ežerą, kurio baltasis žmogus
dar nebuvo matęs.

Kitas anglas aprašė kalnus, iš kurių prasideda gar
sioji Afrikos upė Nilas.
Daug svarbaus darbo Afrikai pažinti atliko ir kiti
tyrinėtojai. Jų surinktos žinios ir patyrimai užpildė Afri
kos žemėlapį, kuris pirma buvo apytuštis. Pasinaudojant ! Kalifornijoje. 9 dienas smarkiai palijus, net ma ii upeliai virto Kalingu vandens sriautu. Vanduo
tomis žiniomis, sparčiai ėmė kurtis ir europiečių kolonijos 1 ir slenkanti kalną žemė pridarė milžinišku nuostolių, štai iš šitos 12 namą gyvenvietės visi gyAfrikoje. Daugiausia subruzdimo padarė anglo Stanley’o1 ventojai turėjo išbėgti ir ieškoti kitur prieglau dos. Tokią įvykių buvo daugybė.
surinktos žinios apie Kongą. Išgirdęs, kad jis sugrįžo iš Į_____
_
Afrikos Europon, Belgijos karalius Leopoldas II tuoj su *
juo susižinojo ir pasiūlė jam gera tarnybą — Afrikai ko- į
a_1
,
, ,
, , .
• Jonizuoti. Stanley susiko. Bet norėdamas duoti koloniza. Okupacijos taisyklėse buvo pasakyta, kad valstybė, |T
pi
‘cijai „legalų“ pagrindą. 1876 metais Leopoldas sušaukė ateity okupuodama kūną nors Afrikos dalį, arba uždeda-, M QK gdVOUlC .
Briusely kitų valstybių įgaliotinius, kad nutartų, kokiu rna
globą, pnvalo tuojau pi anešti apie tai kitoms
Įsigykite ką tik gautas įbūdu būtų geriausia europiečiams -apšviesti“ juodąją fcUtartJ pasnasiusioms valstybėms.
Afriką. Stanley’o pasiūlymu, tam tikslui buvo sudaryta
Toliau nustatyta, kad kiekviena okupacija turi būti domias knygas:
Draugas
don Camrllo,
I ’T arptautinė Kongo Asociacija“, kuriai pavesta Kongą elektyvi, įvykdyta veiksmu, o ne vien tiktai žodžiu,
įdomūs klebono ir vietinės
tvarkyti Nors toj organizacijoj buvo atstovaujamos ir
jk(mferencijos
komunistų
partijos sekreto
kitos valstybes, tac.au Leopoldas tuoj pasidarė jos galva, sidaUnimas buvo užbaigtas.
MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
riaus pasikalbėjimai, 216
Kongo kraštą paskelbė nepriklausoma valstybe , liepe
STASYS MICHELSONAS
iškelti Belgijos vėliavą ir tą -nepriklausomą valstybę“ .
Kiek kuriai valstybei teko Afrikos plotų, parodo šie psl., kaina $3.
Auksiniai rageliai, Prano
paėmė savo privatinėn nuosavybėn.
! skaičiai;
Naujokaičio eilėraščiai, 64
Valstybė:
Ketv. mylių
— Alou. Maik! Atėjau sužinotum, ar gausi vadina-’
Tada tarp europiečių prasidėjo dėl Afrikos kolonijų’
psl., kaina $2.
Prancūzijai................. 8.866,950
atsisveikinti.
mą visą arba leidimą į Lie- ginčai ir peštynės. Portugalija pradėjo savintis net 700,'
Ošiančios pušys, Halinos
Anglijai ................... 2,101,411
— Ar jau rengiesi mirti? tuvą nuvažiuoti.
• C00 ketvirtainių mylių teritorijos, nors faktinai tiktai 12-tą
Didžiulytės - Mošinskienės
Vokietijai ..........
910,150
— Ne. Maiki, ne mirti,
— Ar tai reikalingas dar tokio ploto dalį galėjo apginti. Anglija buvo užėmus jau
17 trumpų vaizdelių - apy
ale į Lietuvą važiuosiu.
j koks spešel leidimas?
! 250.000 ketvirtainių mylių, Prancūzija 175,000 kv. mylių,
Italijai............................. 200,000
braižų, 176 psl., kaina $2.50.
Nesąmones kalbi, tė-'
Reikalinga^ tėve.
Į 0 jSpanįja 1000 kv. mylių.
■
Portugalijai.................... 787,500
Prisikėlimas, romanas, pa
ve.
! — Bet as Lietuvoj gimęs
Belgijai......................... 900.000
rašė
Alė Rūta, 205 psl.. kai
— Ne, ne, Maiki, čia ne' ir augęs, Maiki; aš tenai1
Pirma tas žemes valdė įvairūs negrų karaliukai, bet j
Turkijai ........................ 400,000
na kietais viršeliais $3.75,
glupstvos. Žinai, gavau pa- krikštytas ir dirmavotas; atėjūnai išviliojo jas visokiomis gudrybėmis, mažavertėIspanijai ........................ 79,000
minkštais $2.50.
kvietimą. Gromata gražiai Plungės klebonijoj yra ir mis dovanomis, ir tokiam sutartim patvirtinti iškeldavo'
Liko
nepadalinta
..........
613.000
generacija,
išdrukavota ir kviečia į sve- mano metrika įrašyta. Tai saVo vėliavą,
(Enc.
Brit.)
kokiems
galams
man
reikė,
.
•.
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.
egzilio
pasaulėjautos
eski
cius. Sako, galėsi važinėti
tų
dar
kažkokios
spešel
pa-'
Ginčams
ir
varžytynėms
galui
padalyti
1884
metais
zai, parašė Vytautas Kavo
po Lietuvą visą mėnesį, o jei
lis, 77 psl., kaina $2.
norėsi — ir ilgiau. Ir nakvy zvalenės? Juk aš priklausau Berlyne buvo sušaukta tarptautinė konferencija Afrikos;
GEROJI KOLONIALIZMO PUSE
Lietuvai,
tai
kas
galėtų
mapasidalinimo
reikalu.
Dalyvavo
Vokietija.
Austro-Vengriį
nė sovietų utėliuose nieko
Varpas nr. 8, 206 psl., kai
nęs
neleisti
ten
nuvažiuoti?
ja,
Belgija,
Danija,
Ispanija.
Jungtinės
Amerikos
Valstyj
nekaštuos, ba galėsiu sve
na $2.50.
Kolonializmas Afrikoje šiandien jau baigia mirti. Su— Be vizos, tėve. negali bes, Prancūzija. Didžioji Britanija, Italija, Olandija, Por-;
čiuotis pas gimines ir frenAidas tarp dangoraižių,
į kilusi juodoji rasė stengiasi visiškai jį išnaikinti. O vis
tus. Nu, tai ko daugiau rei nuvažiuoti. Viza buvo reika tugalija. Rusija. Švedija, Norvegija ir Turkija.
romanas, parašė D. Nendrė,
• dėlto jis padarė tenai daug gera. Nors tai buvo daroma ne 365 psl., kaina $5.
linga ir seniau, kol Lietuva
kia?
Konferencija
ginčijosi
iki
1885
metų
vakario
mėnesio,
į
~ meilės juodiesiems gyventojams, bet pirmiausia savo
buvo
dar
nepriklausoma.
— Bet tėvas nesupratai,
dž|to
nenuginžijamas faktas> kad įnešta
Asmenų, dievybių ir did
kas toje „gromatoj“ pasa Buvo reikalaingas ir JAV kol nutarė pasirašyti "Bendrą Aktą'. Belgijos karalius naudaj
užsienio pasas, kaip asmens Leopoldas buvo pripažintas teisėtu „nepriklausomos tenai europiečių civilizacija ir kultūra apšvietė to konti- vyrių VARDYNAS, surinko
kyta.
— O iš kur tu žinai, kas liudijimas. Tik Amerikoje Kongo valstybės savininku.
nento pakraščius, pristatė miestų, įvedė elektrą, telefoną, Anis Rūkas, 89 psl., kaina
$3.00.
tokie formalumai ne visada
tenai pasakyta?
pristeigė mokyklų, fabrikų, išmokino ne^ us naudingų
Priimtas aktas pripažino 6 dalykus:
— Žinau, tėve, nes ir aš reikalingi. Pavyzdžiui, Mekdarbų ir parodė, kaip gauti visokių vertybių iš žemės.
Imkit ir skaitykit
1. Laisvą prekybą Kongo upe.
sikon gali nueiti per Rio
tokį popierį gavau.
Vietomis ir upes pakinkė į darbą, nutiesė geležinkelius.
Kipro Bielinio
— Ir tave kviečia Lietu Grande tiltą be jokio liudy2. Vergų prekybą.
Vienu
žodžiu,
pagerino
viso
krašto
gyvenimą.
Jeigu
ne
ta
mo
ir
gali
taip
pat
sugrįžti.
von?
knygą
3. Kongo upyno teritorijų neutralumą.
kolonizacija, Afrikos negrai gal ir šiandien tų dalykų dar
— Kviečia visus, tėve, Ir žmonės eina kasdien —
4. Laisvą navigaciją Nigro upe.
TERORO IR VERGIJOS
neturėtų.
kieno tik adresai jiems ži eina pirkti romo ir kitų daly
5. Laisvę laivams Kongo upėje.
IMPERIJA SOVIETŲ
(Bus daugiau)
nomi. Bet negalima sakyti, kų, nes Meksikoj žmoniškes
6. Taisykles būsimai Afrikos pakraščių ogupacijai.
kad tikrai kviečia, tik siūlo nės kainos. Pavyzdžiui,
RUSIJA
kvorta geriausio romo —90
važiuoti.
Joje smulkiai aprašyta
Keleivio 1969 metų
— Aa, tai aš gal nesupra centų: o šiapus tilto. Texaso
tos vergų stovyklos, kuriose
tau.
valstijoje, tokia pat kvorta
bolševikinio teroro sistema,
ki 8 mėnesių, kol ateis iš taip: jeigu viza bus duota,
— Žinoma, kad nesupra romo jau $6.00!
kentėjo ir žuvo mūsų
— Ir sakai, kad Meksikon Sovietų Sąjungos atsaky- tai $50.00 bus įskaityti į ke
tai.
broliai, seserys, giminės ir
; lionę. o $47.00 pasilieka už
— Nu, tai koman. išviro- nueiti nereikia nei vyžos, nei rnas.
draugai. Knygos kaina —
— O kodėl taip ilgai lauk- tyrinėjimą.
zyk man tą biznį davadly- pasporto?
>1.00
75 centai.
ti?
j — Bet yra žmonių, Maivai.
— Nereikia, tėve.
Tai
tikra
enciklopedija,
įvairių
žinių
aruodas.
Čia
ra

— Turbūt, Maskva nori ki, ką į Lietuvą nuvažiuoja,
— Iš tikrųjų, tėve, tas
— Nu, tai pasakyk, kodėl
šoma apie viską. Jame. be kalendariumo. kuriame sura
STEPONO KAIRIO
kvietimas ir yra biznis. Biz aš negalėčiau nuvažiuoti į sužinoti, kas tėvas esi per; ale aš nebuvau girdėjęs, kad
šyti
tarptautiniai
ir
lietuviški
vardai
kiekvienai
dienai,
paukštis,
kad
nebūtum
pajiems
būtų
reikėję
eiti
per
nį iš to nori pasidalyti agen Lietuvą be tokių peiperių?
PORTRETAS
rasite
žinių,
kiek
kur
gaminama
maisto,
apie
didžiuosius
tokią
šerengą
vojingas
šnipas
ar
pan.
To

tūra, kuri organizuoja kelio
— Tokia jau pasauly tvar
Keleivio administracijoje
— Iki šiol važiuodavo pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek
nes į Lietuvą. Jos kvietimai ka, tėve, kad kiekviena ki nepageidaujami ir neįlei
yra siuntinėjami iš New valstybė saugoja savo sie džiami. O kol viską ištiria ir daugiausia turistai, tėve. pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, galima gauti dailininko AYorko. Ir tenai reikia kreip nas, kad neįsibrautų nepa sužino, ilgai užtrunka. Štai,; Bet dabar siūloma naujos kaip Stalinas „sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje domo Varno pieštą Lietuvos
tis, jei nori daugiau žinių geidaujamų elementų, o jei tėve, kodėl reikia ilgai lauk- į rūšies kelionė, būtent: vizi atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
j torių arba svečių kelionė. gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.
apie tą kelionę.
kas nori legaliai įvažiuoti, ri, kol gausi atsakymą.
no Kairio spalvotą portretą
— Sakai, Maskva nori ži- į Turistų neleisdavo į kaimus
Nu, tai paimk pensilį tas turi įrodyti, kas jis yra
Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži 8x6 colių dydžio už 80 cnt.
ir parašyk tai agentūrai, kad Į ir iš kur. Pasportas yra toks nori. kas aš toks. Bet aš no-: pas gimines. Svečiam gi nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
praneštų man, kas reikia I įrodymas. Be to dar nepa- riu važiuoti ne į Maskvą, o į duodama teisė važiuoti pas ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų
DOVANA MOŠŲ
daUgiail žinoti.
' VonVa
kanka. RoiVi»1ino-«i
Reikalinga Har
dar vi^.H
viza. Plungę. Tai ne Maskvos biz-' gimines ir pas juos pagyvenistoriją,
kaip
atsirado
įvairūs
vardai
ir
pavadinimai,
apie
' ti po mėnesį ar daugiau,
— Bet tų informacijų vel kuri parodo, kad toji valsty nis. Maiki.
MAŽIESIEMS
— Tėvas žinai, kad So-; taip kad viešbučiuose jiems žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus.
tui negausi, tėve.
bė, kurion nori įvažiuoti,
Mvsų
skurdi literatūra
vietų Sąjunga prisijungė Lie- jau nereikia būti. Dėl to, ma- Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite
—Sakai, reikia užmokė- sutinka tave įsileisti.
praturtėjo nau
ti?
«al — Tai sakai, kad man ko- tuvą su Plunge Ir vienodą tyt, ir tyrinėjama, kad tokie žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, mažiesiems
ju
leidiniu.
Tai
Danutės
, svečiai nebūtų „pavojingi“. širdžių operacijas ir t.t.
— Rerikia, tėve. Visų pir neč būtų reikalainga vyža? tvarką įvedė.
— Nu. dar vienas klausi-! — O kaip tu vokuoji, ar
ma reikia pakloti $40.00,
Būtinai, tėve.
Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der Bindokienės knygelė
kad priimtų aplikaciją. Pas-! _ o kur aš galėčiau ją mas, Maiki. Jeigu Maskva aš jiems būčiau pavojingas? lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti „BALTOSIOS PELYTES
neduotų man savo vyžos į
— Pavojingas gal nebū- auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių
kui reikia užmokėti $7.00,' gauti?
Plungę
nuvažiuoti,
tai
kaip
tum.
tėve. bet nebūtum ln eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti KELIONE I MENULĮ“.
kad sovietų konsulatas įra-i _ Turėtum kreiptis i tą
Jos kaina $1.50. Pasku
šytų tos aplikacijos priėmi-' agentūrą, iš kurios gavai tą tada butų su mano įmokė- pageidaujama.",
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen- bėkit pradžiuginti savo vaimą į savo knygą. Ir pagaliau skelbimą, ir turėtum jai įmo- tais pinigais? Ar aš galėčiau
— Nu. jeigu taip, tai man
,
nupirkiu jiem, ų kny.
reikia $50.00 kelionei užsa- keti $97.00. Tačiau ji nega- juos atgauti?
' jau praeina noras tenai va- dorių tik už vien, dolerį.
Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais! gėlą. Ji gaunama ir Keleivio
kyti. V’Tso labo reikia iš rantuoja, kad vizą galėsi - — Galėtum, tėve, tik ne žiuoti. Tegul jie tas vyžas
anksto įmokėti $97.00, kad gauti. Reikės laukti nuo 6 i- visus. Tas skelbimas sako laiko sau, Dac <>1!
pritrūkdavo.
į įstaigoje.
j

Kalendorius

t
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. verčia sutartį pasirašiusį tar’ nautoją arba darbininką lai
kytis savo duoto pasižadėji
mo (specific performance).
Petras Karuža
Tačiau ne visais atvejais
toks pažadas yra teismo priI NEMUNĄ
imąmąą^teDesiiK Jei^ismui
atrodytų, kad duotas pažar »9v
K. BALTRUKONlS
is-yra^p«Mbug^ “bendro“
įteik | stačią Nemuno pakrantę
Ankstyvą saulės dieną
LaMka teikia pažraėU. kad amta Katehb pobūdžio ar perdaug “pla
tus“. teismas'pasakys, kad
Baką žiedą vainikais pasidžiau*ti,
tas pasižadėjimas nėra “reaBasa nupraust blakstienas.
sonable“, atseit, kad situa
Nuplovęs gatvės triukimo dulkes
cija nereikalauja to pasiža
Auksinėse bangose —
M. ftveikamkaa, Attaraar at Lau,
dėjimo “įgyvendinimo“ (en1W).
.
Užmirii kančią vakarykščią,
forcement).
Co-operative Bank
Gėlose pasiguost.
Teismas atsižvelgs į darb
1864 Centre Street
Tik j parytį Nataša išvargusi kiek snustelėjo. Atsi
Nuo skambančių dainų apsvaigęs,
davio
interesus, bet taip pat
Boston,
Mas*.
081%
budo su skaudama galva. Atsikėlė ir mergaitės. Pirmutinis
Aukštą beržą pavėsy
svarstys tarnautojo arba
ją sutiktas svečias — alkis. Neprašė valgyti, bet kai jos
Su žvilgsniais tolimo zenito
darbininko
situaciją ir ap
Klaifimyy
Prieš metus su žmona nu
ėmė glaudytis apie motinos sijoną. Nataša suprato jas.
Per dieną pailsėsi.
tarėme pakeisti savo gyve linkybes. Jei darbdavio in
JI pašildė paliktą bulvienę.
Pažvelk į sprogstančias žiedų lankas,
Prieš 5 metus išlaikiau namą vietą. Toje vietoje teresai “nereikalauja“, kad
|
Nemuno
mėlynę
—
— Mamyte, tėvelis neparėjo? — susidomėjo Katia.
valstybinius draudimo (in- kurioje iki šiol gyvenome nasižadėjimo būtų prisilai
O mylinti širdis supras,
Abiejų mergaičių akutės nukrypo i motinos veidą.
surance) egzaminus ir ga- nėra geros mokyklos, bet u? koma, tada teismas vargiai
Kaip brangi tau tėvynė.
vau vadinamą “licėnee“ 35 mylių nuo mūsą įsikūrė vers tarnautoją laikytis sa
,
i- Ne, dar ne. Aš, turbūt, eisiu jo ieškoti. — atsakė ji.
(leidimą) verstis draudimo nauja, moderniška mokykla vo pažado, nors jis ir yra pa
sirašęs sutartį.
Išsrėbė visus tėvui paliktus likučius tik mergaitės.
bizniu. Po metų pamačiau, (high sehool).
Tamstos atveju yra svar
Pasitarę stl žniona. mka
kad kiekviena pradžia yra
Mot&ia sotinosi viltimi susiieškoti savo vyrą.
bu
žinoti, ar Tamstos dabar
suriki ir kad man neįmano- rėifte, kad.ąęvęrta siųsti vai
— Nina, vaikeli, čia kamputyje yra dar kelios bulvuma, turint šeimą, pragy ven- kus taip toli nuo naftą mo tinis darbdavys turi klientų
kčs. Miltų jau neturiu. Aš eisiu tėvelio parsivesti. Gal parti iš to darbo. Pasiėmiau! kyklon, bet kad reikia ter ir prospektyvinių klientų
sinešime ką nors iš maisto. Jeigu aš ilgiau nepareičiau,
darbą fabrike ir vakarais! pasižvalgyti ir nupirkti na naujoj vietoj (atseit, tame
numskusk bulvaičių ir išsivirk. Žiūrėk, saugok degtukus.
mieste. į kurį Tamsta ketini
pradėjau dirbti vienoj drau- j mus, jei galima,
Neleisk ugnelei užgesti, — instruktavo motina Niną.
amatininkė-siuvėja, nesijau dimo įmonėj kaip “sales-! Tuoj susiradau geresnį kraustytis); ar naujasis
tė niekuo nusikaltusi, jai gai man“. Tiesa, jie turi ne tik! darbą kitame fabrike, su ge- darbdavys (kai Tamsta to
— Mamute, gal tu ir pienuko parneši? — glaudėsi
la buvo palikti savo gimti draudimo, bet ir ”real estą-Iresniu atlyginimu, ir viskas kį susirasi naujoj vietoj) ymažoji Katia.
nę, todėl nei ji, nei jos vyras te“ pardavimo skyrių. Dir-; atrodė puikiai. Sakome, nu- ra senojo darbdavio biznio
— Stengsiuos, vaikeli, stengsiuos. Laukite, o aš vis
niekur iš Žagarės nejudėjo. bau ir šeštadieniais ir daž- sipirkus namus, aš dar galo konkurentas (competitor);
nai net sekmadieniais. To siu pas kokį vietinį draudi ar Tamsta turėjai vadina
ką nors surasiu. \
Atėjo 1941 m. birželio kiu būdu uždarbis buvo ne mo biznierių padirbėti va- mus “eustomer lists“ savo
baisiosios dienos. Abu Taut paprastas.
Nataša apsivilko vatinuke, užsigaubė skarą, atsisvei1 karais, ir tokiu būdu grefc žinioje, dirbdamas pas se
vaišos buvo suimti ir iš
kino dukras ir paliko trobelę. Lauke buvo daug blogiau,
čiau išsimokėsime už namus. ną darbdavį; ar Tamstai
tremti
katorgon
kartu
su
negu ji manė. Kietas gruodas dengė žemę. Iš tirštų debesų
Savo dabartiniam “insuran tektų naujoj vietoj panau
tūkstančiais
kitų
tautiečių.
darbdavio
krito stambios snaigės, šiurpus vėjas jas blaškė tuščiuose
ce“ bosui apie tai nieko ne doti buvusio
Juodu buvo atskirti, vyras
pasakiau, bet jis, matyti, iš “good will“ ir pan. ir pan.
laukuose. Jos kibo prie Natašos veido, skaudžiai jį bučiuo
nuvežtas j Krasnojarsko sri
kitą girdėjo ir, mane pasi
Man atrodo, kad Tamstos
damos savo šiurkščiais kristalais. Biaurus oras lauke, baisi
tį ir čia 1945 metais mirė
kvietęs
į
savo
ofisą,
pradės
atveju, dirbant “part time“
padėtis namie. Miestelis tik už kokių 10 kilometrų. Ma
Rešetų priverčiamojo darbo
jo
man
sakyti
pamokslą.
(ne visą laiką). Tamstos
žiausia dvi ilgos valandos šiurkščios kelionės. Kai pri
, stovykloje, o ją nugrūdo į
Sako,
atsimink,
kad
tu,
darbdaviui
sunku būtų įro
trūksta kvapo, stabtelia ir vėl eina. Vargais negalais su
1 tolimiausią šižurę, į Ledi
atvažiavęs
į
kitą miestą, ten dyti, kad jis turi žymiu ma
žibai, išprakaitavusi priartėjo prie miestelio. Jo pakrašty
Įinulotame
-------------- vandenyne pne
draudimo negalėsi parduoti terialinių nuostoliu dėl to,
je kaip tik buvo milicijos būstinė. Ji pradarė duris ir be
Lenos upės žiočių esančią
nes pasirašei su manim su kad Tamsta dirbi kitoj drau
kur ji
žado sukrito ant grindų. Kiek ji ilgai gulėjo, niekas neži- gjg
jj
TAUTVAI- Trofimovkos salą, Kur
tartį. kad, išėjęs iš manęs, 5 dimo kompanijoj. Greičiau
dirbo žuvies
po. Kada atsigavo ir pravėrė akis. ties ja stovėjo milici__ dirbo žuvies
perdirbimo į
metus negalėsi užsiimti to siai jo advokatas jam patar
MENES GYVENIMO
monėje. Ką ji tame sovietų
iiinkas ir moteris. Rankose laikė duonos riekelę ir puo
kiu pat darbu, kurį pas ma tų to klausimo nekelti ir į
rojuje
“
iškentėjo,
visa
tai
“
delį karšto vandens. Ją pasodino į kėdę.
ne dirbai. Jei aš sužinosiu, teismą dėl to nesikreipti.
Nevienas Keleivio skaity- vaizdžiai aprašė savo kny-•
ti Lovetedies,
sako,
kad tu parduodi drau
— Jūsų vardas, piliete? — užklausė milicininkas. į tojų bus skaitęs nedidelio' gOje.
Tačiau aš Tamstai patar
vasario 24 d. rengiasi minėti sa- dimą gretimame mieste, aš
. formato knygą “Tautų kapi-1
čiau nunešti savo sutartį
Nors ji ir daug kentėjo, į vo vedybinio gyvenimo 74 metę tave paduosiu teisman.
— Nataša, — prašnibždėjo ji.
. nynas Sibiro timdroje“, kun,
nepalūžo. Ji visokiais sukaktį.
(employment contract) pas
Aš nenorėjau tikėti, bet vietinį advokatą ir su juo
.— Iš kur jūs? Ko jūs norite?
į buvo is.eista 1962 metais ir būdais ieškojo įyšio su Šve*
jis man atnešė mano paties pasitarti. Atidžiai paskaitęs
igreitai išparduota. Neseniai ^ija, bet nesisekė. Pagaliau! —
Vaikai alkani...
pasirašytą sutartį, kurioje sutartį ir pažindamas vieti
Į ta knyga išleista anglų kai- jj susitiko su žyde, Danijos1
taip buvo parašyta, kaip jis
Iš kur jūs? — perkirto ją milicininkas.
ba ir taip pat plačiai paskli-‘ piliete, kuri jau buvo Užniež
nes prekybos sąlygas, jis ne
sako. nors aš to visai nepa»
turės jokiu sunkumų Tams
Z16? teigusi įyšius su Danijos vai-!
— Iš pagirio... Iš Lasinkos. Kur mano vyras? .
stebėjau, pasirašydamas su^
tai smulkiai ir nuodugniai
pigi (tik |1.75) ir labai tin- ^žios įstaigomis ir laukė iš-i
tartį.
y«— Koks vyras? Kas jis?
karna
dovana angliškai vadavimo iš vergijos. Per ją
išaiškinti reikalą ir ateities
Aš vistiek esu nusistatęs
skaitantiems.
galimus sunkumus, jei to
Vakar išsivedė milicininkai. Serioža. Zujevas.
Tautvaišienei pavyko susi
keisti gyvenamąją vietą, bet
kiu. jo nuomone, bus. Tada
šnibždėjo lėtai Nataša, nukreipdama maldaujamą žvilgs-j Tos knygos autorė yra H. siekti su Švedijos įstaigomis
man būtų didelis nuostolis,
Tamsta
galėsi pasielgti pa| Tautvaišienė, ilgus metus iš- ir jų pagalba 1956 m. iŠ ka
I jei aš 5 metus turėčiau būti
nį į milicininką.
gąT advokato Tamstai su
; buvusi ištremta į tolimąją torgos išsilaisvinti ir išva
supančiotas ir “pririštas“ telktas Infdhrifcėijas. '
Moteris su milicininku žvilgtelėjo vienas Į kitą. Jie Sibiro šiaurę, ten kentėjusi žiuoti
ziuou}į sveaiją.
Švediją, kur ji ir dakaip šuo prie savo dabarti
suprato, koks reikalas ją čia priveitė ateiti.
| neapsakomą vargą, bet išli- bar tebegyvena
nio boso.'
• • •
Čia ji tuoj ieškojo ryšių
Stferk vandehs ir užkąsk,._ u,ė unifonnuotasi,
Prašau man patarti, ar ga
Nataša atsigaivino
*,ASJS<Ube««alt*. su lietuviais. Ji, gavusi Lie-!
lėčiau kaip nors išsisukti iŠ
ir
"Keleivio“ tkaitytojui
ttfvos
Laisvės
Komiteto
ad-Į
tos fteleittds sutarties}! <Ai
karštu vvandenin, sukramtė duonos hekelę. Labai parnasu Tautvaišiene vra nusiai šveėmė grįžti jėgos. Po valandėlės grįžo tas pat milieininkas 1 aut'al8,ene J™ Pus,au sve i esą New Yorke. parašė jam j Tuštybė išgelbėjo JemipgaMiię. nenorėčiau metų metai# po
dė, pusiau latvė, lietuvių laišką. Kadangi laiškas bu-j jj
Baltimore, Md.
a Aorutea, Co- teismus tąsytis, tai man grei
su informacija.
kultūros moteris.
čiausiai
apsieitų
brangiau,
vo rašytas latviškai, tai jis lo„ bet lijo, todėl nenorijot kad r
Jos tėvas Johan Ahlands- buvo įteiktas komiteto na- sušlaptu jos plaukai b aau ii hegu draudimo biznį pamesTamsta nebe pirma kartą
— Jūsų vyro jau nėra čia, — informavo jis. —Jis tą
riui
K.
Bieliniu!,
kuris
moir nmnaute lėktuve nil ti. Iš kitos pusės, man^ vai- man rašai tuo pačiu reikalu.
bergas,
Švedijos
ūkininkas,
pačią naktį išvežtas į apskrities miliciją. Ten jis bus tar
„ ta, hĮ1bw
kams augant, tie ’ekMra"* GaHms nriveršti Tamstos
kartu su broliu pavaldę tė kėjo latvių kalbų. Tuo bodu;
domas. Jei bus'nekaltas, sugrįš.
vo paliktą žemės ūkį. bank užsimezgė n
H. Tautvaišienės kllęs IS Les Angeles
centai yra labai ir labai rei kaimynę liautis Tamsta ir
Natašai galva ėmė kvaisti. Milicininkas prišokęs pa rutavo. Jo brolis išvyko į ir K. Bielinio ryšiai.
Tamstos šeimą šmeižti. Tai
.. kalingi.
nukrido į Ramųjį
laikė. Pašaukė moterį, ši vėl atnešė karšto vandens. Nata JAV laimės ieškoti, o Joha
turi būti padaroma teismo
K. Bielinis tuoj paragino
ša išgėrė, palaukė valandėlę ir klausia:
nas pasuko į antrąją Balti H. Tautvaišienę aprašyti vi
keliu, ir aš, būdama Bosto
N. Y. valstija.
jos jūros pusę ir 1887 m. įsi sa. ką ji išgyveno Sibiro ka
ne. negaliu Tamstai padėti
— Už ką gi jį areštavote?
kūrė Žagarėje, čia vėliau torgoje. O ir pati H. Taut
reiksią sutvarkyti Baltimo— Mes nežinome. įsakymas iš apskrities, — paaiški vedė latvaitę. 1900 metais
rtj, Marvland’e. Todėl pata
vaišienė katorgoje mirštan”Apklokite mane. tetulės,
no milicininkas.
jiems gimė duktė, busimoji čių buvo maldauta papasa-1 apklokite! mielos tetulės,!
riu kreiptis į vietini advojam papasakoti tai, ką
— Ką aš dabar darysiu su mažais vaikais be duonos Sibiro kankinė ir minėtos koti laisvėn išėjus apie jų Į apklokite...“ — maldaująs! Nepaskaičius pasirašytos
knygos
autorė.
Ji
išaugo
ir
kąsnio? _
' , .
kančias, todėl jos nereikėjo! balsas sklinda iš kampo, kur! sutarties, negalima Tamstai Tamsta mar išdėstei savo
”
‘ .i/ ♦ l» Ix i/ i
A Ji*
subrendo
lietuvių
kultūros
(
jigai prašyti imtis to darbo, gujgjo nelaimingoji. Ligt> tiksliai atsalndl arba patar- laiške: ir jte žfinos, kas dary— Dabar daug kas duonos neturi. Badas dažnus najj jau buvo įsipareigojusi.
nės vaitojimas tęsėsi valan- ti. Daug priklauso nuo tos
■»“
nu^nink^a
padalysime aplinkoje.
so iir/teuii/h, A
• ;
1927 m. Hilda ištekėjo už j Knvga buvo parašyta 1961 dą kitą. Niekas nenuėjo jos sutarties suredagavimo. Toviską; ką galėsime ir suspėsime. Verkiančių ir badaujan
•<7 zyfv
Stasio Tautvaišos, kurį laiką1 metais, o 1962 m. Amerikos apkloti. Kas gi būtų pajėgęs kia kMuZtflK tūNd Tinsta M
čių pilna visuos kampuos. Eik namo. mes pasistengsime sekretoriavusio
*-•—**
- Šiaulėnų
Lietuvių Socialdemokratų
tai atlikti. Jos motina ir bro- mini. Vadinasi “covenant
tari padėti. Reikia laukti. Ateis ir jūsų eilė.
valsčiaus savivaldybėje, o Literatūros Fondo išleista. , liukas buvo izoliatoriuje“, t not to compete“. atseit, pa ATSIUNTĖ PAMINĖTI
šiuose Tautvaišienės atsi-Į Taip H. Tautvaišienė per- žadas nekonktUDOti. DarbPaguodė motiną, žodžiais. Ar bus jie įvykdyti, niekas 1931 m. persikėlusio tų paRŪTELE, Lituanistinių
Mitriojo. Nežinojo ir Nataša. Jai prieš akis stovėjo viena čių pareigų eiti į Žagarę.'minimuose nėra dejonių dėl davė mums mirštančios mer- davys, priimdamas darban
Ten
jis
dirbo
ir
tada,
kai
kosavo
aS
meniško
likimo.
Ji
gaitės
maldavimą.
Ar
mes
tarnautoją
arba
darbininką,
mokvkhi
antraiam skyriui.
karti tikrovė — nėra kas valgyti. Išslinko nieko nesakiusi,
,
.
♦• .
~
g Bflfeijos būstinės. Nieko ir sakyti negalėjo. Ieškoti pa- mu*,9tai užplūdo Lietuvą. nestato savęs centre. Ji tik jį išgirdome? Ar pasiryžo- gali tokią klauzulę įrašyti į parašė G. Ctoteni, gausiai
samdymo sutarti, jei dalbas Eltos Maiktonte iliustruotttų, kurie iipltii tt jos vyrų, jai buvo perdaug, a T^tv.IŠK-n^
«ebėtoja. Ja. rūpi kitų kan- me penluot. kitięnia?,
yta tokio pobtdiio, kad ta ta, 139 nei., kietais virše—-ts“, w
1
ssarsssi: anstii •
ba H." Tautvaišienės knyga klautulč yra
reikalinga Bais. Išleido LB Kultūros
namoa, Irane atokiai buvo matyti pro gausiai knnte cias
. gve<jjją, fcaį tik pasirodė gę, vaikai, moterys, pasako- jau išparduota, bet ją dur darbdavio Interesui apsau? fondas, kaina nepažymėta,
snaiges. Dusliai pasibeldė. Duris atidarė apyžile moteris, pj^og žinios apie Lietuvos ja paprastai, be padailini galima gauti anglų kalba.
goti. Jei reikalas vėliau atGraži dovana mūsų mamus daugiau)
okupaciją, bet ji, paprasta mų.
J. VUm.
siduria teisme, teismas pri- tiesiems..
f /I .
.
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Teises patarimai

MOTERŲ SKYRIUS

Mamos kepsnys

Hilda Tautvaišiene

Puteplt

KELEIVI!, SO. BOSTON
S*

Nr. 6, 1969 m. vasario 6 d.

Kaukių balius

Misų Mielam draugui

O

Į Mass. seimelį yra įneš
tas pasiūlymas viešose moLF Bostono Vajaus Ko- kyklose gyvių evoliuciją'
mitetas skirią Bostonui 20, dėstant laikytis biblijos, tai t
000 dolerių kvotą pirmajam yra — Adonio ir Ievos teo-1
milionui sudėti jau Įvykdė rijos, o ne Darvine ir kitų
jubiliejiniais metais ir, pra- šių dienų mokslininkų aiškidėjęs vajų antrajam milio- nimų. kad ir tobuliausi gy
riui, jau turi surinkęs 600 viai išsivystė iš paprasčiaudolerių.
j šiųjų.
Vajaus komitetas nuošir-} Tas pasiūlymas jau buvo
džiai prašo visus tuos. kurie svarstytas atitinkamam ko
dai- nespėjo Įsijungti į LF, mitete, ir reikia manyti, kad
paskubėti, nes pinigai lietu- jis ten ir pasiliks pelėti,
viškiems reikalams yra la-|
-va
•
bai reikalingi. 1968 m. LF1
lietuviškiems reikalams pa
skyrė 28.000 dolerių, o pra
alenduio
šyta buvo net 70,000 dolerių.
Vajaus komitetas nuošir
Vasario 16 d. 2 vai. popiet
džiai priims šimtines ir tūks So. Bostono Lietuvių Pilie
tantines iš tų. kurie jaučiasi, čių Dr-jos UI aukšto salėje
kad dar galėtų savo įnašą Alto rengiamas Lietuvos ne
į LF padidinti.
priklausomybės paskelbimo
Lietuvių Veteranų S-goe sukakties minėjimas.
Ramovės Bostono skyriam
• s s
jau antroji šimtinė LF-de
Vasario 23 d. So. Bostono
Pirmąją šimtinę ramovėnai
įmokėjo per savo centrą, o Lietuvių Pik Dr-jos salėje
antrąją savo skyriaus vardu serijos "Krikščionis gyve
per Bostono LF Vajaus Ko nime“ pirmųjų leidinių —
mitetą.
"Vatikano dokumentų“ 1-3
Lietuvių Klarininkų klu tomų pristatymas. Pradžia
bas įsisteigė 1919 m. liepos, 3 vai. popiet.
• • •
23 d.ztik Lietuvos kariuome-l
nei susiorganizavus, ir 1924 j
Kovo 1-2 d. Tautinės
m. balandžio 30 d., krašto
Sąjungos salėje, 484 Fourth
apsaugos ministrui įsakius,
St., bus architekto Jurgio
tas klubas gavo Ramovės
Okunio meno darbų paro
vardą, kurį parinko prof. da, kūrins pelnas skn
J. Jablonskis.
Bostono lituanistinei mo
Ramovėnų Bostono sky kyklai.
rius turi 49 narius ir kas me
• • •
tai lapkričio 22 d. švenčia
Lietuvos kariuomenės įkūriKovo 2 d. 8 vai. vak. Jormo šventę ir aktingai daly-: dan Hali Izidoriaus ir Vytevauja Vasario 16-sios, Bir-’nio Vasyliūnų lietuviškos
želio trėmimų, Tautos šven muzikos koncertas.
tės ir Amerikos lietuvių ka
a s a
lų veteranų šventės minėji
muose.
Kovo 9 d. So. Bostono
LF Bostono Vajaus Ko Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
mitetas nuoširdžiai dėkoja lėje bus tradicinė Kaziuko
Ramovės skyriaus valdybai: mugė, kurią rengia Baltijos
už auką L. Fondui.
1 ir Žalgirio skautų tuntai.
Naujosios Anglijo* Ap
• t 4
Lietuvių Fonde

WILIAMUI A. AMS1VI

Atlantoje. Ga., mirus, jo liūdinčiai žmonai Onai,
rai Eleonorai, sūnui A r tu r u i it žentui su
anūkėmis, kaip ir kitiems giminėms, reiškiame gilių
užuojautų ir kartu su jais liūdime.

į

Margareta ir Stasius Michelsonai

maa

as*

Musų ilgų metų draugui
WILIAMUI ANTANUI AMSIUI
mirus, žiu liūdesio valandų reiškiame nuoširdžių užuo
jautų jo žmonai Onai, sūnui Artūrui ir dukrai
E.leonorai, žentui ir anūkėms, kartu ir kitiems
giminėms. Tebūnie velioniui lengva Amerikos žemelė.

Bostone
R

skrities Lietuvos Vyčių Sei

S

Dr. A; L. Kapochy ir žmona Bronė

A. a. inž. EUGENIJUI BUBELIU1
ntirus, Pranui ir Lilei š i m k a m s reiškiame gilių
užuojautų.

Kęstutis ir Olga Jauniškis!

ta

šeštadieninės mokyklos
tėvų komitetas Jaunimo
Centro salėje ruošia kaukių*
balių. Už geriausias kaukes)
bus duodamos piniginės do
vanos.

641 E Broadumy

□ Krosnie* aptarnavimas
□ Automatinis įpilimaa
□ Patogios mokCjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Klebonas J. Tadarauskas
pagaliau suprato negerai da
ręs ir pranešė norįs choro
ginčą baigti geruoju, todėl
paprašė "juoduosius“* cho
ristus. išėjusius iš choro, at
vykti į choristams ruošiamas
vaišes, visiems bendrai su
sėsti prie stalo, pamiršti,
kas buvo, ir vėl nevaržomai
mokytis dainuoti lietuviškas
dainas.
Susitaikymo puota buvusi
aplaistyta šampanu.

Skaabiaklt.

268-4662
')į

Vasario 16 minėjimas .

U
Nepriklausoma

Vasario 16 d. Jaunimo
Centro salėje po pamaldų
Lietuvių Bendruomenės val
dyba ruošia Lietuvos nepri
klausomybės sukakties pa
skelbimo minėjimą.
Pagrindinis
kalbėtojas
bus PLB valdybos narys ir
! Švietimo tarybos pirminin
kas A. Rinkūnas iš Toronto.
Meninėje dalyje pasiro
dys tautinių šokių sambūris
Gyvataras ir dramos mėgėjų
teatras Aukuras bei parapi
jos choras.

LAIKRAŠTIS VISŲ

kas savaitę duoda politinis, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamųjų lietuviikąją kronikų, geriausius romanu*

iliustracijų ir tt Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems jnsnumurttsrisu>» visus metus

LAWRENCE, MASS.

Ruošiamės Vasario 16-jai

laikražtis

siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoj* kaštuoja >6.50.

mirus, jo žmonai Marijanai, broliams ir visiems
jo giminėms reiškiame gilių užuojautų ir karta liūdime.

__x

labo* daug aktualią

vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj*

JUOZUI BAČICNUI

Margareta ir Stasius Michelsonai

VISIEMS —

LIETUVA

K. Lukoševičius

»

So. Boston, Mas*. 02127

.

Klebonas nusileido

Adr esat:

Jieškojimai

NE PRIRL AUSOM A

LIETUV

Ieškau savo sesers
Šleifas
Gilienčs-Ramonytės. Prašau jų I

pačių ŪP-jau vyvų-ėtsilieptl^Jri f

MIAMI, FLA.

{vairios

skelbimas nepasiektų
Stelfas,
prašau atsiliepti sesers Onos vy
rų Korkuzų ar sesers Veronikos
vyrų Vaitiekų šiuo adresu:
Aleksas Zamžickas,
4082 Ruxton Lame.
Columbus, Ohio 43220

Tauto* šventė* Vasario 16
Amerikos Lietuvių Tary
leškan savo nnshrolio Antano
bos skyriaus susirinkimas minėjimas vyks Miami Lie««,»««<, ifatuvoie
buvo sausio 26 d. Pirminin-1 tuvių Piliečių klube sekma- JntalieTtės’vrisč.. Padusčio kaiku išrinktas Jonas A. Stun- dienį. vasario 16 d. 2 vai. po me. Amerikon atvažiavusio prieš
Kiek atdza, vicepirm. Mary Philli-i P?etM- 6 vai. vak- bus vaka- *""*«
“
.
i shnenu. gyveno Buffalo. N.Y.,
• j ,
•
1 h" vadinosi Toni Kulik. Jis pats
pienė, sekr. M. Stonie, ižd. ne“e*
Programoje
dalyvauja
O-,
arba apie ji kų žinantieji prašoUršulė Penkienė.
peros solistas Algirdas Bra- j mi pranešti jo pusseseriai VapsLietuvos nepriklausomy
zis. Jis taip pat dainuos Bay jvaitei ši’’°
.
r r
1
Gene Avižoms.
bės paskelbimo 51-ją sukak
Front parke viešame Miami
2963 E. Thompson St„
tį nutarta minėti vasario 1
koncerte arijas iš operos
Philadelphia. Pa. 19134.
d. 3 vai. popiet Harmano "Gražina*4, pritariant vieti
(8)
salėje, 7 Berkeley St..
niam dūdų orkestrui.
Pirmininkui pavesta pa
Liucė Urbonaikė-Rartuiiosirūpinti kalbėtoju, o Uršu nė, 57 m. amž., mirė Mercy
lei Penkienei ir Emilijai ligoninėje vėžio liga.
Stundzaitei menine prograDr. Stasys Tamošaitis tu

kuris įvyko praeitais
Kovo 14 d. 8:30 vai.
metais, prisiminė didį vyčių vak. Baltų dr-jos III-sis kon
veikėją dr. Juozą Leimbną certas. Programą atlieka
ir jo vardu įnešė LF 100 dol. goĮjgtė Daiva Mongirdaitė.
Vyčiai, JAV lietuvių Ro
• » s
U’:
mos katalikų organizacija,
-i iiAi.įsisteigė 1913 m., balandžio
Roto 16-d. VuirS.Minkų
rėjo vidurių operaciją. Svei
Po minėjimo bus vakarie- kata gerėja, ir ligonis tikisi
27 d. Lawrence, Mass. 1915 radijo Talentų popietė So.
m. III-jo Vyčių seimo nuta Bostofto Lietuvių Piliečių «ė. kuria rūpinasi Mary greitai grįžti namo.
—
— „>
rimu pradėjo leisti laikraštį Dr-jos salėje.
Zautrienė
ir -L. *Laukaitienė.
A. Rūko "Vieno kaimo
Vytį. Toji organizacija 1918
Tarybąi priklauso Lietu istoriją44 Miami lietuviai pa
• * *
m. turėjo 103 kuopas su virš
viu Moterų Piliečių klubas,1 matys pirmą kartą vaidinant
4,100 narių ir buvo pasieku
Šv. Onos draugiia. SLA 41 Lietuvių Piliečių klube va
Balandžio 20 d. So. Bosto kuopa ir šv. Pranciškaus sario 9 d. Režisuoja V. Siesi aukščiausią savo veiktai
ir klestėjimo laipsnį. Turėjo no Lietuvių PS1. Dr-jos sa Romos Kataliku bei Lietu maška.
savo skaityklas, knygynus, lėje Šv. Petro lietuvių para vių Tautinės parapijos.
Lietuvis
vargonininku
chorus ir kaikur orkestrus. pijos choro metinis koncer
Stevens sausio 26 d. turėjo
M. Stonie
Vyčiai savo jėgas daugiau tas.
koncertą Lietuvių Piliečių
•, •
sia skyrė ne savo organizaci
klube. Jo vedamas kitatau
DETROIT, MICH.
jai. bet Lietuvos laisvės rei
čių moterų choras dainavo
kalams. Rinko lėšas Tautos
Gegužės 3-4 dienom Tau
lietuviškas dainas. Tas pats
Mirė P. Petrušonis
Fondui, Lietuvos Tarybai, tinės S-gos namuose V. Ra
choras gieda bažnyčioje lie
Sausio 12 d. staiga mirė tuvišką giesmę "Marija, Maparašus po petięijAi kad to kūrinių paroda* kurią ren
JAV pripažintų .Į^ętų^ą, dę gta Bostono Skaučių <fdi- Pranciškus Petrušonis, kilęs
nja“.
iš Miliūnų kaimo, Pandėlio
jure ir Lietuvos.: luHRPfllOnės vadui S. Žukauskui pa
. parapijos, palikęs liūdinčius
t>
S
UJ
dovanojo aukso kardą. Vy
žmoną, tris dukteris ir brolį
HAMILTON, ONT.
čiai pradėjo silpnėti dėl jau
Petrą.
nosios kartos nutautėjimo, Vyčiai per metus parašo a-f Laidotuvėse dalyvavo diAnkstyva mirtis
o ypač dėl jaunų kunigų ne- pie 60,000 laiškų.
delis būrys tautiečių, gėlių
sijungimo į Vyčių gretas.
Staigiai susirgęs Leonas
Dabar VvČiai stengiasi at- buvo atsiųsta net iš Akrono.
rimti, mokom li*”k.lKoplyčioj ir kapinėse at- Tribunavičius, 53 m. amž.,
Po II-jo pasaulinio karo
Vyčiai, gindami Lietuvos boa b- raoMa kana jauniem' risveikinimo žodį tarė M. L. buvo nuvežtas į Šv. Juozapo
ligoninę, kur jis sausio 19
I Balčiūnas.
reikalus, rašė laiškus redak vadam liugdyU.
Velionis priklausė cun
SLA , d. mirė. Palaidotas Port Cretf
rijoms, aiškindami sovietų
.7
“
352
kuopai,
Lietuvių
klubui.
; dit lietuvių kapuose.
klastą, rašė laiškus senato
v
1
jukSl
•
iJ
“
brangino
spaudą,
skaitei
Velionis paliko liūdinčius
riams, kongresmanams, vy
Keleivį; Naujienas, Sanda- žmoną, sūnų ir dvi dukteris'
riausybės kabineto nariams. v-r
politikams ir įtakingiem^as- ?! jlS?
Z??.1 r>. Tėvynę.
j Jis buvo veiklus lietuvis,!
menims ir tą darbą tęsia toUetuv<* Ilsėkis, Pranciškau, ramy- dalyvavo parapijos chore,
liau, kovodami, kad Lietu-,
DUB IaliTa’
bėję!
| priklausė vietos lietuvių ka
Vienas ii palydovų I rių veteranų organizacijai, j
LF Vajai Krauitstaą
vai būtų grąžinta laisvė.
mai.

M&T OIL

Vertingiausia ir

geriausia dovana
I

LIETUVA

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

JAV DOLERIŲ

CERTIFIKATAI
Jūsų giminės galės daug
pigiau pasirinkti ką norės,
kada norės ir gaus daug
daugiau. Jūsų giminės tai
patvirtins. Tūkstančiai jau
užsakė

SLA
SLA—jau

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

1 arti Į tarnauja beturiu visuomenei ir išmokė

jo daugiau kalę SEPTYNIS M1UONUS dolerią

fraternalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraedą ir ligojo pašalpą, kuri yft
pigi, nea,SU8IVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia

patarnavimus savitarpiais pagalbos pagrindu.

n

SLA— jau turi daugiau, kaip tris
puse sdfaąe dolerią
kapitalą, tad jo apdraudė tikra Ir aaagL Kiekvienai
beturi* Čia gali gauti įvairiu klasių reikaUngtaraiM
apdraudė* Me >100.06 ik, >10.000.%.

SLA—jamhnul dunda gera. Taupomąjų Apdraudę —

Ra.

deemeet Indam rs. kad jaunuolis gautų pinigui
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo
SLA—duoda VAIDAMS ir. jaunuoliams labai pigią
apdraudę Į ut >1,00000 apdraudos tik >3.00
čio matarai.
.
ŠIA—AKCIDfcNTALf , AFHtAUDA naudinga
amžiaus asmenims-

rekomenduojam*

klabu ir draugijų nartams. Už >1.000.00 akcidentulės apdrausta pokaitis >2.00 į metus
SLA--kuopos yra daugųmota lietuvių kolonijų. KrripMtfa
< kuopų vulkėjaa, ir ils plačiau paaiškins

Gausite spamdintas informacijas,

jeigu

DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS

Lftkuaataa ARtaace ef America

savo giminėms per

M7 Wsat 3Uth Street, New York, N.T. 10001

INTERTRADE EXPRESS
(’ORP.,
ir jų giminės jau rašė. ko
kie jie laimingi ir kaip jais
patenkinti. Už tų pažymė
jimų išrašymą nei j&s, nei
jūsų giminės nieko nemo
ka, nes mes gauname ko
misiją už tą darbą.

Jeigu jūs dar neužsisakėte
DOVANŲ PAžYMfcJIMO,

paprašykite veltui katalo
gų su smulkia informacija.
UŽSAKYKITE TUOJ
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS (’ORP.
125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010

Prašykite mūsų katalogų
veltui

NENISIMINKI1E!

; RADUO PROGRAMA

9eniawia lietuvių Radijo
VogTuma Nautaj Angliioi
< atnttai WLYN. 1360 U>
lociklų ir ii stotina f*M
101.7 mc.. veikia sekmadfe*
niata nuo 1 iki l :80 vai. die
ną. Perdnodama: VėHaodo
raaaalinių žinių ofcntraaka
r komentarai, magUkn, daž
noa ir Magdutėa paraki.
Biznio reikalais kralptta i
Baltic Flortots jrlHų don
! nų krautuvę, 603 E. Rroad
' way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0480. fta
maeir Keletyfc

k

‘V,i

(>aitma pagrmett ser
rentastai' rSUtfį* kr ko
mata, notirpimu,
▼argį.

REE-LEEF RUB mostis
gumai pagelbsti. Užtikrinom gi*
sėkmes, arba grąžiname pkrigma
Siųskite >5, gausite vatata*
au nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta„ P.O. Bez 0112
Newark, NJ. 0711

f
UETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėta*
pių — už 56 centų, ut tBJM
(sulankstomas) ir už 33JR
(dtanioiė}.'

Nr. 6, 1969 m. vasario 5 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis aKunfa*

MMMMMMMMMNffVMMMMMMM*****************************!

visuomeninę veiklą ir joje
aktingai reiškėsi, kol turėjo
institute
jėgų. Anais laikais, kada
I
Tarptautinis institutas, no Lietuva dar kovojo dėl savo
rėdamas plačiau supažindin nepriklausomy nės. ir pir2'
(•••dfceSMV*****#**###***#******#**#************# ti su atskirų tautų kultūri maisiais meta> jai tapus ne*
niais laimėjimais, šį sekma- priklausoma, n-lioms bu'.°
DIDŽIOJI ŠVENTĖ
i
Tų dienų 10 vai. Šv. Pet- dienį, vasario 9 d., savo pa- pne»akine>e t-e>e tų. kūne
jai stengei su-.e.kt! visoke! ro lietuvių parapijos bažny- talpose, 287 Commonvvealth
JAU ČIA PAT
pagalbą. Jį matome
čioje bus iškilmingos pamal- Avė., rengia Latvių Dieną, nopą
...............
plušantį
Lietuvos laisvės pa
do*.
Pradžia 3 vai. popiet.
(
Lietuvos nepriklausomy
skolos vajuje. Lietuvių tau
be. .Matymo pa.kelbimo
Org.nizacijo,, kurio, turi
Programoje — latvių dai-’ tiniame fonde. Klaipėdos.
2L
sav° vėliavas, prašomos vi- nos. šokiai, rankdarbiai, val- Kra što Lietiniams Remti
minėsime vasario
komitete ir kt. Jis mėgo
* x #ur dalyvauti su jomis.
i giai ir kt
vai. popiet So. Bostono Lie
kalbėti, todėl -akė karštas
tuvių Piliečių Draugijos UI
kalbas
visuose anų dienų lie
Minėjimą rengia Ameri
Visi kviečiami atsilanaukšto salėje.
tuvių
susibūrimuose,
visur
kos Lietuvių Tarybos Bosto kvti.
šaukdamas padėti savo tė
no skyrius. Rengėjai kviečia
Kalbėti pakviestas prof.
vynei Lietuvai.
visus Bostono lietuvius mi
Latvių Diena Tarptautiniam

Vietines žinios

Jonas Puzinas iš Fi
nėjime dalyvauti ir dosniai MIRĖ MYKOLAS VENYS;
ladelfijos. Dailiojo žodžio
aukoti Lietuvos laisvinimo
i
programų
ruošia
poetas
reikalams.
Sausio 30 d. mirė Mykolas
Stasys Santvaras.
Venys, vienas seniausių, o
Joje dalyvaus Rita Au
gal ir seniausias. So. Bosto-j
Užgavėnių blynų balius
si e j ū t ė,
Birutė
no lietuvių. Jis gimęs 1878
Vaičjurgytė, Jur
Neo-Lithuania studentų m. rugsėjo 20 d. Ilguvos pa-!
gis Jašinskas, Ge
lapijoje, taigi ėjo 91-sius
diminas Margaitis korporacija vasario 8 d. 7
metus.
i
ir kiti.

Į minėjimų yra pakviesta
Lietuvos garbės konsulas
Anthony O. S h a 11 n a,
aukštų šio krašto pareigūnų
ir latvių, estų, ukrainiečių
atstovai.

vai. 30 min. vak. So. Bosto
Velionis į Ameriką atva-i
no Lietuvių Pil. Dr-jos salė- žiavo 1897 m., porą metų
je rengia Užgavėnių blynų pagyvenęs Chatham, N.Y., į
atsikėlė į Bostoną ir čia gy- i
balių. Gros geras orkestras, Veno iki mirties,
bus gausus baras. Rengėjai
Atvykęs į Bostoną, velio
kviečia visus atsilankyti.
nis greitai įsijungė į lietuvių

11!
Žiūrėkite, ką jūsų "senus mados" šeimos bankas duoda

53*

• Be įspėjimo iš anksto
• Kas mėnuo priskaitoma

•Už visus indėlius moka

• Pilnas draudimas — Bankas veikia tU5-tuosius metus

Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčiu

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS
460 We*t Broadway,, South Boston. Mas*.

Jiems nerūpi, kad mes

lietuvio pranešimas

trokštame

rašyti savo atstovams laiš
kus, griežtai reikalaudami,
kad jie šį reikalą judintų.

Kiekvienas jaučiame, kad;
Praeitą šeštadienį Kultūrog
§0 gostone papa- ir Bostone oras taip užteršNuostolių $30 milionų
sakojo savo kenonjų jspū. tas. jog pradedame trokšti,
MBTA įmonė, kuri
valdo
džius inž. Vladas Eikinas, nes ypač drėgnomis dieno- «esoioLMWBieJomo
onemoo lAP&kiekimc
pribūtokuris 4 metus praleido Tai-! mis kvėpuojame kone gry- viešoj
- Ai-aukmius
autobusus/
,ard eidamasPten atsakin. „ais fabSkų ir automobilių
b
^ovltaksl
gas gareigas, apvažinėjo dūmaia;
............
j
kambodių, \ įeinamų, IndiDidžiausi oro teršėjai yra
; turėjo w,618,WM)
ją. eilę Kitų kraštų, per Ru-, automobiliai ir didžiosios į- £uostolio. B tos sumos
si
sija pasiekė Lietuvą ir nese- mones. Tik pažiūrėkite, ko-; Wnui tenka sumokžtį 62',,
niai grizo i JAV. Jo kelio- kius durnų kalnus išleidžia t
nės Įspūdžiai buvo pavaiz- Edisono bendrovės elektri-’ s
’
duoti daugybę skaidrių, o į nė! Ji vaitoja kurą, kuriame
pasipasakojimas — nuošir- yra didelis sieros nuošimtis. į Automobilių vagystė*
dus, objektyviai vaizduojąs’ Kai jai pataria vaitoti kurą,
Bostono policijos viršinin
ir Lietuvos gyvenimą, kiek kuriame sieros yra mažiau, kas paskelbė, kad Bostone
jam teko ji pažinti dabaiti- tai atsako, kad tas kuras
brangesnis ir, jį vartojant.! 3 704 automobįliai, o J96«
Velionis buvo katalikų nese okupacijos sąlygose.
jis
nesi.
Nors
mz.
V.
Eikinas
is
reikėtų pakelti elektros kai- m„ta;s daugiau nei 16 000
srovės žmogus, bet ji
Maskvos
buvo
gavęs
tvirtus
ną. Kai jai pararia Įrengti
AutomobSu vagysčių pol
leido kitu ant pavadžio vedžiojamas, gyveno savo pro leidimus aplankyti kelis geresnius valomuosius filt- aari Bostonas vra pirmoj
tu, todėl kartais ir su saviš Lietuvos miestus ir savo gi- rus, tai ji vėl atsako, kad tai j vietoj visoje Araerikoje.
kiais susibardavo. Jis mėgo minės provincijoj, bet vis atsieitų $12 mil., o ji po po-'
ir sugebėjo bendrauti ir su viena vietiniai valdžios or- ros ar trejų metų numatanti
kitaip galvojančiais tautie ganai neleido niekur iš Vii- pereiti prie atominio kuro. Mokėsim daugiau mokesčių
niaus išvykti, ir tik ten turėTaigi, palaukite dar kečiais.
Bostono biudžeto virši
Vasario 3 d. velionio pa- J° praleisti visą skiltą laiką, įerius metu dusdami ir ko- ninkas sako, kad vargu bus
sėdami suodžiais ir leiskite {išsiversta nepakėlus nekil
laikai palaidoti Dedhamo
tiems biznieriams dar rie- nojamojo turto mokesčio
kapinėse.
Knygų paroda
biai pasipelnyti!..
dar $15 vienam tūkstančiui
Jis paliko liūdinčią duk
Vasario 23 d. Lietuvių Pil.
Vyriausybė turėtų imtis vertės, net jeigu nebus pa
terį Florenciją Kasperienę
ir du vaikaičius su šeimomis. Dr-jos salėje via rengiama priežtesnių priemonių gy- kelti atlyginimai policijai.
Jiems reiškiame gilią užuo- knygų paroda, kur bus Ir re- ventojų sveikatai apsaugoti, ugniagesiams ir kt. tokių
jautą.
tu senoviškų knygų.
i o mes tuo reikalu turėtume < reikalavimų yra.

**********•******#***•****#♦♦••♦•#.

A. J. NAMAKSY
Nenrtoa Centre, Mass. 02159
Tel.

Elektrosvikingas;;

„Keleivis
4
*

Real Estete dk Insurance
321 County Club Rd>

• Nuo įdėjimo dienos

Įdomus "tailandiečio“

I

jūsų draugas!

332-2645
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LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaisto*, išpildome gydytoją

n

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Skambinkite 268-2500

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką mistiną.

sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $132.000.000

Sev. Emanuel L. Busengard, B. S., Beg. Pharm.

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

IŠTAIGA

Kreiptis:
JOHN J. PHILLIPS
Elektros meistras
Telefonas 254-6353

The Apothecary

R

Trans- Atlantic Travel Service

jūsų namam ir bizniui
Galite pakviesti nakties,
savaitgalių ir švenčių metu

!82 a W. Brmduay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6028
Nae 9 rak ryte BU 8 vaL v„ išakytus šventadienio* ir

Dažau ir Taisau

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t s i k v i e s.
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus TransAtlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi
belaukiant — be jokie papildomo
mokesčio.

4
4
4
4

4•
Namus iš lauko ir viduje. * Į
Lipdau popierius ir taisau«
viską, ką pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausių
«
medžiagų.
3
JONAS STARINSKAS
J
220 Savin Hill Avė.
4
Dorchester, Mana.
«
TeL CO 5-5854
J

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

Globė Parcel Service, Ine.

— —ARMMĮMaARfl
Z"

Telefonas: AN 8-2805

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Flood Sųuare ~
Uardware Co.

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakarnio

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

Sanainkaa Ji. J. ALEKNA

Tai veltui

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais iš anksto susitarus
447 BR0ADWAY
South Boston. Mass

628 EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4161
Benjemin Moore Dažai
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie reikmenys narnami
Reikmenys plumberiams
Viaokie geležim daiktai

Darbo valandos:

Kasdien
Ketvirtadieniais

9—5
9—7

šeštadieniai*

8—12

p'
ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd

Ketvirtis A Co.
Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai
! MpMtdigai ttisoto)*' laškrodzin*

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!

žiedus. ptpuoUlui

f

‘ 379 W. BTOADWAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4849

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimas
Kreiptis sena adresą:

BRONIS KONTRIM
598 liroadvay

8a, Boston. Mass. 02127
Tek AN

8-1761

So. Boeton, Ma**. 02127

Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

(RUD0KIUT6)
OPTOMETRISTE
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
; SOUTH BOSTON, MASS.

—JEWELEfiS—

390 W. Broadway

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42 G . Mes rūpes
tingai atliekame ta darba. Tuoj mus pašaukite.

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

GE 61204

FuelChief
MNunee i

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
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 įsiti
kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

►

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury St

EXPRESS CORP*

metams $5.

i

Keleivį.

Kaina

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

WORCESTER, MASS.

skmžia betarpiškai
TeL SW S-S
IS BOSTONO ( LIETUVĄ
yra vieniiitole ^irieM jsta>
ir;; Jotus Rusijos okupuotus
8«

-a w«

torio į Lšetuvų ir Inta* Rosi4n
Osakaijo«

ii
' garantuotas

jauna greitai ir aųiininfaL Atidaryta darbo di
9 vaL ryto iki 5 vai* vak.
Siuntiniai nueina greitai ir
o šeštadieniais
tvarkingaL
S vaL ryto iki 2 vaL p.p.
Čia galima gauti įvairiau*

šių importuotai ir vietinis
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
Paragink savo pažystamos lakai žemomis kainomis.

išsirašyti

5

Telefoną*: 268-8764

Vedėja B. Sviklieeė

331 W. Broedoay

So. Boston, Mass. 02127
TeL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

