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VASARIO SESIOLIKTAJAI
Uetuvo. T.ryb. priei penkiudeiimt vienerius metu.! /»re2.
Lietuvos sostinėje Vilniuje pasirašė Vasario 16 d. Aktų,

išreiškiant} lietuvių tautos lūkesčius ir politinę valių, atlos* ■
riantj ilgaamžę nepriklausomos Lietuvos valstybę ir suda- !

EUTOpOTl
.

laisva nepriklausoma demokratinė Lietuva.

Jau ilgas laikas, kaip lietuvių tauta mini Vasario Še-

šioliktosios Aktų be džiaugsmo, nes beveik prieš trisdešimt metų hitlerinės Vokietijos ir bolševikinės Rusijos sų-

mokslas (Ribbentropo-Molotovo 1939 metų susitarimai ir
slapti protokolai) sužlugdė Lietuvos valstybę ir Įstūmė
lietuvių tautų į istorijoje dar negirdėto nuožmumo prie
spaudą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, bylodamas už lietuvių tautų, atimtų balso, Vasario šešioliktosios
sukakties proga kreipiasi į lietuvius Sibiro tremtyje, pa
vergtus Lietuvos žemėje ir laisvajame pasaulyje.
Į tolimąsias sovietinės imperijos sritis ištremtiesiems
broliams trokštam stiprybės ištverti žiaurias tremties są
lygas; pavergtoje tėvynėje esanietms — patvaros atsispir
ti priespaudai, ryžto ir įstangos išlaikyti gyvą Lietuvos

valstybingumo minti ir stingrią iš priespaudai išsivadavi-
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zacyų vadovybes, prasydama kviesti savo nanus visoDr.

Sustabdė įrengimus
raketoms gaudyti

Laisvuosius lietuvius ir jų organizacijas kviečiame
spiestis apie Vyriausių Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą,!

..
L.etuvo.

v

A ixoras valsvjksta į Euro-,
kovo 3 d. Jis aplankys Bi iuselį. Londoną.
Bonną, Eerlyną, Romą ir
Paryžių. Ten jis pasimatys
su svarbiausiais tų valstybių
politikos vadovais ir pasitars opiaisiais reikalais. Sa
vo kelione prezidentas Nixonas nori parodyti JAV susidomėjimą Europos reika
lais ir ta pačia proga atšildy
ti JAV ir Prancūzijos santy
kius.

rantj būtinas sulygęs lietuvių tautos
kūrybinei
galiai i
.
skleistis. Lietuvių tautos žodis, tartas Lietuvos Tarybos sano

lūpomis ir Įvykdytas kraujo auka, virto kūnu — atsikūrė

Sovietų Sąjungos agentai
stengiasi skleisti okupanto
Šių metų Vasario 16 d. melagingą propagandą per
laisvojo pasaulio lietuviai spaudą, per atvykstančius į
minės 51 metų Lietuvos Ne- JAV asmenis ir visais kitais
priklausomybės atstatymo i būdais, kad tik pakirstų mūsukaktį.
sų vieningą ryžtą siekti lieJAV lietuvių kilmės ame-; tuvių tautai ir mūsų tėvų žerikiečiai visose kolonijose! mei laisvės ir Nepriklausorengiasi minėti šią reikšmin- ’ mybės.
gą lietuvių tautai įvykį ir
Todėl Amerikos Lietuvių
protestuoti prieš Sovietų Taryba prašo sustiprinti per
Sąjungos įvykdytą klastin- mūsų organizaciją narius tą
gą laisvos Lietuvos Respub- kovą moraliniais ir materialikos okupaciją ir tautos pa- liniais veiksmais,
yergim, bei jos naikinimą
Aukoltim tai kovai nee#i.
žiauriausiomis
priemonėmis.
„„„
Al T valrivha kreiniasi i ledaml sav0 išteklių. VletlALI valdyba meipiasi
. kolonij minėjimuose ar
visas musų sudet.es orgam-, 3^kim(,
. ALT

Gerbiamieji,

NŪCOnOS Vtįksta
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ls,

gi

,^.UV°.
Padėjusios
0 •U8 Pel^I,n® (v«-

dinamas Sentinel ugoti
planas),
nu0;

darbe .rv,.oker,opa.j, remti. Mum.,kurje tarSjo

suokalbio, nulėmusio Lietuvos ir kitų nepriklausomų Europos vidurio valstybių likimų. Svarbu taip pat, bendrau. .
.
i___ - .t• . j.
jant su pavergtosios Lietuvos zmonemu, visada turėti
prieš akis Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto tei
kiamas laikysenos gaires.
Lietuvos meilė, visų mūsų ryžtas ir suderintos pa
stangos priartins lietuvių tautai laisvės rytą.
Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse...

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

Valkatos apiplėšia

Pabėgo didelis kinų

bažnyčią

šnipas

New Yorko Bowery
Raudonosios Kinijos pabažnyčios klebonas sako, siuntinio pareigas laikinai
kad teks uždaryti jo bažny. ėjęs Olandijos sostinėj Liaoėių. nes valkatos per dvi di'e- H°-Šu ?P“° sav01v!ct? >r
nas ja dukart apiplėšė, o per. PaPlase JAV
du metu apiplėšė 12 kartų.
Kinjjos pasiuntjnybė O.
landijoje esanti vienas svar
biausių kinų komunistų špio
nažo lizdų, ir jos vadovas
buvęs minėtas diplomatas.
Tai pirmas toks aukštas Ki
nijos šnipas, kuris pasitrau
kė į Vakarus. Aišku, jis ga
lės suteikti daug naudingų
žinių apie Raudonosios Ki
nijos
šnionažo
•
i 11 ’ • t P ■» » tinklą.Valią• • * k V. - *
tuose n apie Kinijos Realus;i ■ i,i

Rumunai pasisakė'
prieš sovietus

Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto pirmininkas.

lui

mis išgalėmis padėti sureng
Visos aukos, surenkamos
ti vietinius minėjimus, juo
Vasario
16 d. proga, skiria
se dalyvauti ir skatinti lietu
vių visuomenę savo darbais mos kovai už Lietuvos laisvę
ir piniginėmis aukomis rem ir tos paskirties organizaci
ti mūsų vedamą kovą už So joms palaikyti.
vietų Sąjungos grobiko pa Visi vieningai prašomi įšalinimą iš okupuotos Lietu sijungti kovon už mūsų tėvos ir laisvės grąžinimą pa-Į vų žemės ir lietuvių tautos

Italų komunistai
smerkia sovietus

išleista.

Labai sunkiai serga
J. Brazaitis

Prof. Juozą Brazaitį, vie
Italijos komunistų vadas
Longo partijos kongrese la ną iš Darbininko redakto
bai smarkiai kritikavo So rių, ištiko sunkus širdies
tvojus
vietų Sąjungą dėl jos įsiver-' smūgis. Didžiausi r
praėjo,
bet
ligoms
tebėra
žimo į Čekoslovakiją, bet
I vis dėlto sutiko dalyvauti į rimtą susirūpinimą kelian
Maskvos kviečiamame visų; čiam sveikatos stovy. Neži
komunistų partijų suvažia nia. ar jis begalės grįžti į re
vime. Longo pabrėžė, kad i daktoriaus kėdę. Tai būtų
' kiekvieno krašto komunis- didelis smūgis ne tik uarbii tai turi teisę pasirinkti kelią ninkui, bet ir visai mūsų
Steponas Kairys, Lietuvon nepriklausomybės akto pro
į į socializmą be kieno nors laikraštininkų šeimai.
jekto autorius ir pasirašytojas, gimęs 1879 m., miręs
Į kito įsakymo.
1964 m. New Yorke.
Italijos komunistų partija
turi puspenkto miliono na Mirė Jonas Kardelis
rių ir rinkimuose surenka
Jau spausdinant laikraštį,
Kongreso nariai pasikėlė ketvirtadalį visų balsų.

Daug kas buvo prieš tojungimų staty~ą,_

tindami, kad jie
J daug kainuotų. o būtų maža naudos.
Pastaruoju laiku ėmė prie
šintis ir tų vietovių gyven
tojai, kur tokie priešraketiniai pabūklai pradėti staty
ti. Mat, būtų naudojami ato
miniai šoviniai, ir žmonės
bijo, kad dėl neatsargumo
ar šiaip dėl nelaimingo atsi
tikimo sprogę jie nenušluotų
ištisų miestų.

Prez. Nixonas jų statybą
sustabdė. Dabar bus peržiū Nori šalinti politiką
algas iki $42,000 (buvo $29.
rėta iš pagrindų Vita apsau
500). Jie pakėlė ir ministrų
gos sistema, ir tik tada pa iš paštų
bei aukščiausiojo teismo al
aiškės, ar Sentinel planas yPrezidentas Nixonas pa gas iki $60,000. (Seniau mi
ra vykdytinas. Gal bus rasta reiškė. kad į laisvas pašto nistrai gaudavo $35,000, gi
ir tobulesnių gynybos prie įstaigų viršininkų vietas jis aukščiausiojo teismo teisė
skirs asmenis, atsižvelgda jai $39.500).
monių.
mas tik į kandidato tinka
mumą, o ne Į jo partinį pri
klausomumą. O tokių vietų
kasmet būna apie 1,600. Iki šiol jos būdavo atiduoda
mos saviems partiečiams,
visai nepaisant, ar jie suge-;
ba ta3 pareigas tinkamai ei
ti. Tai buvo priemonė atsi- į
lyginti už uolų darbą savai
partijai.
Toks sveikas prezidento
nusistatymas gal tik kaikam
nepatiks.
' • •

Netoli Saigono surasta ir
Rumunijos prez. Ceausunaikinta
jau antra didelė
sescu pareiškė, esąs priešin
priešo stovykla, kuri galėjo
gas Maskvos pasisavintai
aptarnauti 3,000 karių ir tu
teisei kištis i kitų komunis
rėjo
daug sustiprintų požeAleksandras
Stulginskis,
vienin
tiniu kraštų vidaus reikalus,
nes tai kenkią komunistų ite,is <-vvas Lietuvos nepriklau- Į minių bunkerių.
somybės akto pasirašytojas.
vienybei.
•ssMeeeeeeeMeessMSMeMeessssse
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vergtai lietuvių tautai.
• laisvą.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

laimėm, lietuviam., nep.k»nk« ulaikyti pneju.ii, — Į Kinijos raketų M, šalj.T*®4
Lietuvos Laisvės Kovos — metų veiklos apimtį ir lygį, ii- govietijos raketų tos prievien visiems siekiant didžiojo lietuvių tautos tikslo — ne- mončs būtų mažai apsaugopriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Mums reikia jurtos. Išlaidos būtų bilionidar labiau išplėtoti h* patobulintį veiklų, įjungiant dau- nės, jau net pusė biliono do
biau intelektualinių pajėgų į Lietuvos laisvinimo darbų, lenų buvo iki šiol tam reika-

Mums, ypač šiemet, svarbu pabrėžti bei laisvajam pašauliui išryškinti tikrųjų prasmę
Ribbentropo-Molotovo

^6gl8

Juozas Kajerka dabartinis ne
priklausomos Lietuvos atstovas
JAV sostinėje Washingtone.

Biliono dol. ieškinys
aliejaus bendrovėms I
Kaip jau buvo rašyta, Ka
lifornijos pakrašty ieškant
vandenyno dugne aliejaus,
išsiveržė į paviršių 235,000
galionų aliejaus. Jis pasi
skleidė 800 kvadratinių my
lių plote ir užteršė 30 mylių
ilgio paplūdimius. Padaryta
didžiausių nuostolių. Gręži
mus vykdžiusioms bendro
vėms jau iškeltas ieškinys
apie' pusantro biliono dole
rių sumos.

gauta žinia, kad vasario 10
d. 8:10 vai. vak. Montrealy,
Kanadoje, mirė mūsų įžy
musis žurnalistas,
"Nepri
klausomos Lietuvos“ redak
torius Jonas Kardelis, su
laukęs 75 metų amžiaus.

Vaistų bendrovės
atmokės milionus
New Yorke gaminančios
vadinamuosius ‘stebuklin
gus vaistus“ bendrovės suti
ko sumokėti 120 mil. dol.,
kuriuos jos išlupo iš varto- InL Eugenijus Bartkus. A neri*
tojų, perbrangiai imdamos 1108 Lietuvių Tarybos pirminiukas.
už savo gaminius.

Nr. 7.1969 m. vasario 12 d.

mums. SO. BOSTON

Poalantt intriB

ti bajorų laisvę ir tikėjimą,
neduoti Įsigalėti stačiati
kiams. bet kartu su tuo gai
vališkai pasireiškė tikras pa-į
triotizmas — protestas prieš* Prieš šimtą ir daugiau jos. grasindamos streikais ir
svetimųjų, rusų, Įsigalėjimą ‘ metų. kai Vakarų Europoje streikuodamos, išsireikalavo
M
ir Amerikoje vystėsi pramo- atlyginimų, kurie yra daug
krašte. Dar nepasidav
nė, darbininkai buvo visiš- aukštesni, už atlyginimus,
rupcijai, jau kiek
Žemės ūkis
Lietuvos valstybės atsta
susipažinęs su aštuonięsKto- kai beteisiai. Už savo darbą kokius gauna kitų nemažiau
tymas buvo ne vien tik pat
1913 m. Lietuvoje arklių
jo šimtmečio filosofų idėjo jie gaudavo skurdų atlygini- sudėtingų Įgūdžių specialisriotinio jausmo paskatintas, turėta 451 tūkstantis. Karo
mis, jaunimas stojo Į kovą mą iš savo darbdavių, o už( tai.
bet tai buvo ir geresnio, lais metu pusę jų išsigraibstė ir į
už laisvę, prieš okupantus. * maistą ir kitus būtinus gyve-į
vesnio. teisingesnio bei kuk išsivežė rusų ir vokiečių!
Prasidėjo spontaniškas, nimut dalykus jie paprastai; Kita vertus. JAV prof. sątūringesnio gyvenimo neat kariuomenė, taip kad ūki-į
visuotinas sukilimas, dau mokėjo aukštas kainas. La-1 jungos labai lanksčiai prisilaidus siekimas. Tik nepri ninkai buvo likę beveik vi
giau pasireiškęs Lenkijoje, bai dažnai jie pirkdavosi taikė prie kapitalistinės ūklausomą gyvenimą gyven sai be šios rūšies darbo jė
bet karo veiksmai vyko ir krautuvėse, kurios taip pat kio santvarkos. Didžiųjų udama tauta tegali visas savo gos. Nepriklausomoje LietuLietuvoje, čia pirmas vado- prikhtusė jų darbdaviams.1 nijų vadovybė samdosi gedvasines ir medžiagines jė- voje • įuvo V£j prisiauginta
' \ auti stojo atsimėtęs nuo iš Ten jie paprastai gaudavo i įus ekonomistus, kurie negas kuo geriausiai isskleisti. -99 tūkstančių. Raguočių po
davikiškos Radomo konfe kreditą, ilgainiui Įsiskolin- ■ blogiau už didžiųjų bendroIr tikrai, tik atkūrus sa\ o pjrmojo didžiojo karo terasderacijos Nesvyžiaus ponas davo ir galų gale likdavo vių manadžerius nusimano
valstybę, šalis galėjo pra- ta 4^ tūkstančiu, o nepri* Karolis Radvila (”Panie beviltiškai priklausomi nuo, apie rinką, pelną ir kitus ezysti įvairaus, kūrybinio dar- kIausOmvbės metais ju prikochanku“ vadinamas dėl darbdavių malonės. Soeiali-| konominius bei komercinius
bo margaspalviais žiedais ir siauginta ard pusantro miDerybose su
savo Įpročio tais žodžiais nė apsauga, gydymas, moks- j reiškinius.
sulaukti tikrai vertingų vai- jjopo
vaikams
tedarbdaviais
dėl
atlyginimų
las
darbininkų
kreiptis i bajoius). Energinšių įvairiose gyvenimo sri
ir darbo sąlygų unijos savo
■ gai veikė Simanas Kosa- buvo svajonė...
tyse, palyginus su dvasiniu'
I«,kelminiai
reikalavimus paprastai paMykolas Sleževitimt mtaMtvm piraiaiakas. kario 1918
, kovskis. organizavęs konfeir materialiniu tautos mer-i
Tokiose sąlygose darbi- • grindžia tuo. kad bendrovės
Nepaisant tokios didelės
m. graedžio 29 <L paskalMa atsiiaaknaa satdkti savano ‘ deratus apie'jįnaVą ir Ukdėjimu per daugiau kaip
' mergę, Kozielą.f—r apie Aš ninkija pradėjo organizuo- • pelnas taip pat pakilsiąs,
šimtmeti užsitęsusią carų Pažangos ūkio ir kultūros
riai apgynė Lietuvą aaa ik visą šaką be&iveržiaačiu prie.
i srityse, Lietuva teliko sko-į
meną, D. Medekša — prie tis. Susiorganizavę, susi į Atseit, pačios unijos pasidaRusijos okupaciją.
šą. JLs gimė 1882 au mirė 1939 au
, < linga JAV tik truputi dauKauno, Šveikauskas — Uk klausę darbininkai tikėjosi { rė suinteresuotos bendrovių
Šių dienų Lietuvos 0 u’ giau nei 6 mil. dolerių, ku- "
mergės apskr. Visas judėji jau veiksmingiau prieš darb sėkme ir darbo našumu, nes
pantų nurodymu, carinės riuos reikėjo sumokėti ikimas buvo menkai organi davius ginti savo interesus. tik padidėjus pelnui jos tiRusijos valdymo metai ne 1982 metų. Tą skolą sudarė
zuotas. iš karto buvo aišku, Visame pasaulyje išsivystė: kiši išsiderėti geresnių sąlyprisimenami, bet visaip der atlyginimai už iš JAV gau- Į
kad pasisekimo neturės, nes stiprios ir gausios darbėmių i gų savo nariams,
giamas ir niekinamas nepri- tus karo reikmenų likučius1.
REM
rusų Įgulos pastoviai laikė organizacijos. Amerikoje,!
klausomos Lietuvos laiko- . ,. , „ ,
- . .
si Kaune ir Vilniuje, o tuoj Britanijoje ir kituose angliš
taTt .S5en«'^asl f^1’. klausomvbės kove.metu gv-,
(Bus daugiau)
joms i pagalbą ėmė traukti kai kalbančiuose kraštuose
kad ta. buvo tik nesus.pra. , vbo5 ,.įikalamsų Tai
tokios
darbininku
or^anizapulkai iš Rusijos. Kuri laiką
timas. anot J Paleckio, m>
kurfuos
k JAy
___ cijos vadinamos darbo uni-i
sukilėliai
užpuldinėjo rusus.
liūdnas epizodas Bet dm- ka,-iuornenei n£ nea simo.
kovėsi su jais Žemaitijoje, Ųomjs (trade unions), Vo-| VISUOMENEI ŽINOTI
telekime. kaip buvo iš tik-',... .. v
1
DR.
V.
SRUOGIENE
bet gautas smūgis ties Visa- kietijoje, sakysime.
Ge-,
ruiu
tnimna* LietukeJ0 Todėl
veztk, Raj
18 Eur0
na\
rųjų, ka
ką tas
tas trumpas
Lietu- 5 mo
m4P05metų
werkschaften
“
,
o
lietuviškaii
profesoriaus Viktoro BirT.
,
. .
...
x..
... .. ,
kių Rūda. ties Nesvyžium,
vos nepriklausomo gyveni
Kartais
dar
pramename
B
kur
tik
galėjo,
is
draugų
a
*
alialI
eenelo
!o
Suvorovo
tos organizacijos paprastai kiškos raštų palikimui tvargruodžio mėnesi seime buvo
mo laikotarpis davė.
> tos paskolos grą- njūsų senelių atminime gyvą ir priešų, kaip p.ėsikai, pai- akcjia Lenkijoje visai su- vadinamos profesinėmis są- kvti komisija, susidedanti iš
' žinimas, K . Bielinis Įrodinė- 1863 metu sukilimą pneš ru- davinėjo mišką į užsieni, ne- triuškin0 laisvėg koVotojus. jungomis.
1 pirmininkės dr. V. SruogieRaštingumas
i jo, kad jos neverta nė mokė- sus- ne taiP seniai atžymė- gailestingai spaudė ir šiaip
,
. . .
, nės, profesoriaus St. DirPirmojo sukilimo prieš
ti. Bet seimas liko kitos nuo- Jome spaudoje to tragiško jau vargstančius valstiečius. rusų okupaciją. Baro konfe
Darbdaviai ir net valsty- manto ir iždininko M. GuCarinės Rusijos priespau monės, ypač. kad ta skola savo pasekmėmis
įvykio Šlėkta girtavo, vaidijosi,
binės įstaigos profesinių są- delio, patejkja visuomenei
dos metais paliko Lietuvoje buvo išdėstyta iki 1982 m. šimto metų sukaktį, bet — sauvaliavo. Retas seimas ne deratu. žygis nepasisekė,
vadai išbėgiojo Į užsienius, jungų ilgą laiką nenorėjo šia apVskaitą:
beraščių 42' - visų gyvento
Taigi įsiskolinimas sveti- visai pamirštame, kad pir buvo nutrauktas apkvaišu- net tiesioginė pasekmė buvo pripažinti. Darbininkai daž- i
jų. Maskvai okupavus Lie mom valstybėm buvo labai
kart3 protesto kardas sios šlėktos ”veto“ šaukstuvą, buvo duotas Įsakymas mažas, o dabartiniai oku- Pr5eš rūsų okupaciją Lietu- mų. — net ir geriems noram piiTnojo padalijimo pagrei nai netgi streikuodavo ne; Komisija perėmė iš prof.
.zzz.oo (1772 m.).
,vien. .tiktai. dėl didesnio
. . at, .Viktoro Biržiškos Laidoji1940 metais surašyti visus pantai ir šiandien tebezauni- voJe Jau buvo pakeltas prieš esant pagerinti padėti kraš- tinimas
Tačiau tasai sukilimas bu-'
ir. ^eresnJŲ darbo mo Komiteto visuomenės
beraščius. Ir štai, tada visoj v kad Lietuva pakilo tik 200 metų!
i te nebuvo įmanoma. Susmu- vo Sba Lri paTdh^ «»!yOT: b«t ,r tam kad batų
pinigų (prot. Nr.
Lietuvoj su Vilniaus kraštu Amerikos ir Anglijos kapiSunkūs ir suirę buvo tada ko seniau taip aukštai stovė- anarchijoj skendį kraštų,
1965 L9> ....... W’419 Mrasta vos 180.000 beraščių, Plistų dgka
laikai. 1655 metų maskvėnų jęs švietimas, sunyko mopnpazidaugiausia seniausios kar-. Baigiant noriu pabrėžti, Įsiveržimas Į Lietuvą ir kele- kyklos. Įsiviešpatavo analfa- prikėlė iš letargo šlėktos ma nipao profesinės sąjungos IJ Iki 1969
sausio j d.
tos, taigi, kitaip tarus vos 6 kad pagrindinis ūkio stū- ri metai svetimųjų — rusu betizmas, prietarai, tamsa. ses, uždegė patriotizmą ir susilaukė tik. palyginti, ne- priaugo dividentų SI 62.63
visų gyventojų. Pradžios meklfe buvo kooperatinis ir švedų — šemininkavimo ”Res Publica netvarka tesi- padėjo reformų šalininkams seniai — jau po Antrojo pa-, K viso .......... ?1,582.27.
mokslas jau seniai buvo pn.ūdi? j^ag penkiolikta.s mūsų krašte visiškai jį nua- laiko“—atsipagiriodami ra- atstatyti tvarką, pakelti
saulinio karo. Dabar jau be-;
valomas, ir buvo planuoja-: Lietuvos gyventojas buvo jo ^n0- Materialinis turtas bu- mindavo save bajorai ir švietimą, kultūrą, ūkį; tasai veik visuose kapitalistiniuo- i ši $i .5g2.27 suma paskirsma įvesti privalomą ir vidų-' naryg Užsienin 'išvežamų vo sunaikintas, kultūriniai džiaugėsi posakiu ”Pi ie sak- Baro konfederatų sukilimas se kraštuose profesinės są- ĮVda Įajp.
nnįjį mokslą.
i prekių 40';
žmonėms savigarbą jungos veikia legaliai, yra į- ‘
40'/e,«lav£
sudarė koopera- lobiai išerobstvti.
išgrobstyti. Vilnius. !Į su
sų karaliaus pilvui ir gerklei grąžino
?r
ir Įdiegė laisvės troškimą, {t-it itt- • ’1
• 1. ~
r
tinęs veiklos gaminiai. Tai garsioji, turtingoji sostinėj duok valios“ (Za krola sasa kuris
jau
buvo
nerduodamas.?
1. 8.^.^31,^!180?:'’ T .
L Nupirktais
Pasaulio
•is
jau
buvo
perduodamas
!
Kia
18
rasauiu
Kultūros reikalai
sviestas, kiaušiniai, beko- nemačiusi priešo nuo ketu- jedz, pij i popuszczaj pakartosi karta Baro kon-' Vnal. PnPaz\nto.s- Js tikrųjų Liet. Bendruomenės Kultu
iš karto?
rioliktojo amžiaus pabaigos, sal).
Karto. į kartą. Baio Kon ,
išsivystė j stiprią ir svar-1 ros skvriaus nrof Vaclovo
j nas ir kt.
Svarbiausi, tautos
kultu_!
federatus
sekdami,
buvo
su•
į.
ekonominiame vals- J? --u
„ .p.ro/- v ac,ox
vis
dėlto
atėjo
m
o
•
■ ■i Paminėtina z,ir tai. kad stovėjo griuvėsiuose, sudeBet
kilę
ir
valstiečiai
Šiaulių,
»
tybi
ų
^enFm^
nngumo rody kliai yra jos( bankuose buvo 379 893<000 ginta, apiplėšta, jos turtai iš- mentas prablaivėti. Atsira
.
..
25 komplektai ir perduoti
spauda, menas, mokslas Ca-| i^u jndėiių, kurių žvmioji vežti Į Maskvą. Taip pat nu- do šviesių žmonių didikų Joniškio dvaruose jie bandė
saugoti Vilniaus Lietuvių
RuslJa Eletuv^ 18 aik®i dalis vėliau atiteko okupan- kentėjo Kauras, Gardinas, tarpe, kaip Čartoriskiai Lie-: numest! baudžiavą. Deja,.ir
Sąjungai, pageidaujant perJAV profesinės sąjungos
40 metų be savos ®Pa^®s-i tam.
beveik visi miestai ir mieste- tuvoje, Potockiai Lenkijoje jie buvo žiauriai numalšin,.
,
j siųsti į Lietuvą, jei tam susi, .,us
metais, išėjo~a
bk
stam- ii3’- Puošnių didikų rūmų ir vis augantis jų sekėjų
Bet jau laisvės siekimo
Atskiruose kraštuose pro-, darytų sąlygos, už §500.00.
. aikras^“iŲ; . ie turėjo; bausiu nepriklausomos Lie- tik kaminai testūksojo, kur skaičius, kurie bandė atsta-' ?u?tabdyti
nebebuvo^
T.
.. . . . gali . fesinės sąjungos vystėsi i
arti 200.000 skaitytojų. Lie-ituVos pažangos reiškiniu ap-ibuvo prašmatnūs renesansi-i tvti tvarką krašte, pakelti; ma.. Jis yvstesi_ kurj laiką Į skirtingai pavyzdžiui. JAV j
tuyos nepriklausomybės me-j ^alg^ nen^nint šimtu ki{u-niai parkai, dirgėlės — • *
- •
tais ėjo 4 dienraščiai, iš ku-; reikgmingų faktŲ
į Kaimai dūmais
rių du per dieną turėjo ke
Žinoma, mes neneigiame,' žmones žuvę ar
lias laidas. Savaitraščių ir ir dabartinių Lietuvos žmo ' Karą sekė badas, marai, karus, kiek Įmanydami truk-; -quoliu kovosi už nuvertuną priklauso vienam amatui — i žaizdos'
remti
mėnesinių leidinių buvo ke nių darbščių rankų pastan- Kaikur tik trečdalis gyven- dė gerus sumanymus. Kot-; svetimos okupacijos,
elektrikai, šaltkalviai ir pan.'
lis
kartus
daugiau.
Vienas
1
r•
tojų
beliko...
,
ryna
II.
Įkėlusi
į
Lietuvosj
Baro
konfederatu
sukfli, , .. ..
, .s.
gų Gyvenimas nestovi vieKitos profesinės sąjungos! 3 SumokėtaPennsylvanivalstieciam
Musų r?Per pusę šimto metų ne- Lenki jos jungtinę valstybę , mas prieš rusus 1768-69 m. apjun^ia darbininkus, dir-1 jos universiteto bibliotekai
-n . .
1 skinamas
•
x -• !toje. Jis, nors 11 sunkiomis
Rytojus skaitytojų turėjo salvffOmį ženda DirmVn spėta atsigauti, kai naujo karalium Stanislovą Augus- tai pirmoji grandis tos visos
"Neužgijusiu žaizdų“ fotiek
^J&^miS,
žengia pirmyn,
tiek nat
pat. kiok
kiek carn
caro laikais
laikais Ret
anaig Jaikaig
pažan_ amžiaus sąvartoje vyko Sa- tą Poniatovskį, nenuleido eilės sukilimų, kurie paskui bancius vienoje gamybos ■
arba net vienai bend-; tostatines nuotraukas $12.60
visi lietuviški laikraščiai paJ ga tarnavo tik Lietuvos gj’- piegų-Oginskių naminis ka- nuo jo akių ir per savo atsto- • sekė; Tado Kosciuškos ir sntyje
rovei — sakysime, automo-i
imti drauge.
....
Į ventojams. Jie dirbo- sau ir ras. o čia pat ir Didysis šiau- va Repniną suorganizavo1 Jokūbo Jasinskio sukilimo bilių darbininkų unija. Dau-i Ą Paskirta ir atiduota
Carinės Rusijos pavergta gavo valstybei. O dabar dir- rėš karas (1700-1721) ėjo, šlėktos konfederaciją (gink- į 1794 m., bandymo atgauti gelis JAV profesinių sąjun- Lietuvių Profesorių DraugiLietuva buvo palikta be joįr planuojama taip, kada vė! rusų. švedų karių luotą sąjungą) Radomo 1 nepriklausomybę prie NaaP81Jun^slos Į be?.d-( jai Amerikoje prof. Vaclokios savos aukštosios mo- kad tik ko daugiau naudos arkliai, Karolio XII ir Petro mieste, kur buvo nutarta poleono 1812 m.. 1830-31 rą AFL-CIO organizaciją, j vo Biržiškos rankraščio
kyklos, nes 1573 metais į- būtu "didžiajai tėvynei“ — I batai tiypė mūsų žemelę, suteikti lygias teises disiden- metu, 1863 metų sukilimų, kun, atstovaudama milio- į "Lietuviai, ėję mokslus užsteigtas Vilniaus universi- Lietuvos pavergėjai Mask- naikino kraštą...
tams (nekatalikams) ir ati-, 1905 metų Įvykiu, 1918-19 nams darbėmių, yra stipn ir gienio universitetuose XVItetus buvo uždarytas. Gi ne- vaj kurj užgrobtus kraštus Aštuonioliktojo šimtmečio duoti kraštą Rusijos protek-į metų kovų už laisvę. 1941 jtakmga jėga Amerikos vie-! XVni amžiais“ leidimui paj metu partizaninių kovų...
pi inklausomoje Lietuvoje jr jų žmones išnaudoja daug viduryje, per garsųjį septy- toratui.
šajame gyvenime.
Į reinti ............ ....... $319.67.
jau veikė net 8 aukštosios daUgiau, nei komunistų taip nerių metų karą, rusų ka
Tamsiai, fanatiškai šlėk-I Vieno žemaičių konfede___
r
______
mokyklos. O kitų mokyklų kejkiamas Vakaru kapita- riuopienė, niekieno leidimo J tai tai buvo nebepakeliamas' rato, Teodoro Medekšos, ti __
Amerikos
profesinių
są-l
$1,582.27.
buvo šimtai.
lizmaSt
nesiklausdama, žygiavo į smūgis: pasikėsinimas i mirtis buvo apdainūotaOliėiJijiftigų judėjimas, aplamai!
i. i. J. Vile*, ii PiU»iiS,Įę^t.atgal, per Lie- j "aukso laisvę“. į kataliku ti- tuviškame entra^ W ‘faĮftąnt, nėra revoliucinis iri Komi9jjo8tur5moji
tuvą. vėl čia maitindamasi, j kejimą! O kai rusų kanuo- spėjama, Rapolo Al^knim-1
i ah’atsitiktinai
• * *
politinis.;
banke (ChicagoJ Savings
Pramonė
plėšdama, degindama sody-j menė pradėjo ris daugiau čiaus. Dar devynioliktame JAV profesinės sąjungos, and Loan Ass.) yra uždaryCaro laikais pramonė bu- ”Laisvė» mintis nemirita- bas, žudydama žmones, nai- traukti i kraštą, kai kiekvie- amžiuje to eilėraščio teks- kitaip
sakant,
nesiekia
jr įuo komisijos darbas
vo visai menka, o karo metu kryžiuoti! Kai visa tauta su- kindama turtą, senus archy-1 nas pagaliau suprato, kad tas. kurs prasidėjo žodžiais griauti kapitalistinės ūkio baigtą?,
tai yra formali okupacija, ”Kas tuose kapuose yra pa- santvarkos, bet stengiasi tos
ir tos pačios įrengimai buvo pranta- kad mirti dėl laisvės vus...
sunaikinti ar išvežti į Rusi- —garbė, o gyventi vergijoVisiška anarchija įsivieš- pabudo savigarba, atsivėrė kavotas“, buvo žinomas, santvarkos rėmuose savo
Pasirašė:
jos gilumą. Nepriklausomy- je—gėda, tokios tautos ne- patavo krašte. Valdantysis akys —pamatė pavojų pa- bet nūn jau žuvęs. Jis yra nariams iškovoti kuo geriau
luomas, kelios galingos didi-1 čiai nepriklausomybei.
žuvęs, kaip žuvo ir kovoto- sias darbo ir atlyginimo są- Dr. V. Daugirdaitė-Sruogie
bės laikais ją reikėjo prade- pavergsi !M
ti kurti visai iš nieko. Ir va,
Taip pasakė vokiečių va kų šeimos, lyg proto netekę
1768 m. vasario mėn. 23 jai, kaip beveik visos jų re- lygas. Kaikurioš atskirų a
jos apyvarta jau buvo pasie- dui Sachaei lietuvių valatie- troško lėbauti, neatsilikti d. Baro miestely Ukrainoje likvijos...
| matų prof. sąjungos netgi ne, Prof. St. Diruuuitas, M.
kusi 320 milionų litų. beveik čių sukilėlių vadas- kryžiuo- nuo Vakarų valdovų, pa- susidarė kita konfederacija.
Tik viltis atgauti laisvę pasižymi pabrėžtinu sava- Gudelis.
5 kurtus pralenkdama cari- čių klasta pagautas prie Ka- miršdami, kad jų ištekliai Jos tikslas buvo ultrakatali- niekad neužges lietuvio šir- nąudiškumu. Vadinamųjų
nės Rusijos palikimą.
■ raliaučiaus pilies.
! sumažėję. Jie pinigą gaudė, kiškas, konservatyvus’—gin- dyje.
__
_ _ raktinių amatų organizaci- Chicago, 1969.1.22.

Žvilgsnis į profesines sąjungas

Ką davė nepriklausomybės
aktas

200metą m pirmoje snliiimo
prieš rasis 1768-1769 m.
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Nr. 7.1969 m. vasario 12 d.
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Puslapis trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
I

DETROITO NAUJIENOS

sn
Dalyvaukime Vasario 16-to* skubintai įsteigtas gal ir to u;?’ •
■■ t
dėl, kad, V. Alantui ''Prane
minėjime
šėjo“ pirmame numeryje
Vasario 16-sios minėjimo ^ond° reikalą iškėlus, buvo
programa jau yra ištisai ži- ^aata daug
pritariančių
noira.
Į laiškų.
Išvakarėse, vasario 15 d.' Naujais nariais į LŽS
7 vai. vakare Lietuvių na- centrini skyrių šį kartą buvo
muose bus vaišės minėjimo P>‘iirnti du plačiai žinomi
kalbėtojo garbei. O kalbėto- spaudos darbuotojai, knygų
ju bus svetys iš New Yorko, autoriai, abu jau anksčiau
Vliko ir Pavergtųjų Tautų priklausę LŽS-gai, — Jeroseimo narys dr. Algirdas n*naa# Cicėną* ir kun. prof.
Budreckis.
j Stasy* Yla.
Vasario 16-sios ryte 9:15 Kalbant apie sekantį
vai. bus iškelta Lietuvos tri- Pranešėjo ‘ numerį, buvo
spalvė prie miesto rotušės, nutarta jam mecenato ieššias iškilmes atliks mūsų k°ti Chicagoje, kur didžiauskautų ir ateitininkų atsto- s^as V veikliausias SŽS sky- lia matome Kalifornijos pakraštyje įrengimas a liejui ieškoti. Kaip žinoma, pragręžus aliejaus
vai. Kviečiama kuo daugiau
Jau švenčia savo veiklos juostą vandenyno dugne, dabar aliejus taip ver žiasi į paviršių, kad. gresia užteršti visus paplū
dalyvauti ir vyresnioji kar- dešimtmetį. Ar Chicaga to
tą. Vėliavos nuleidimo iškil- kiu mecenatų būti panorės, dimius ir sunaikinti aplinkui vandens gyvūniją. Atrodo, kad reikės kariuomenės pagalbos tai
nelaimei įveikti, nes per ilgesnį laiką gali susida ryti didžiulių nuostolių Kalifornijos pajūriui..
mės — 5 vai. vakare. Ir čia §rellai sužinosime,
visuomenė rašoma dalyvauNutarta spaudoj paskelb
ti, tik niekaip negaliu su- ti. kad visais su pinigu su
prasti, kai j) ji suspės po iš- rištais reikalais (mokant na- jau rezultatų. Užtat noriu
kilmingo akto apie 13 mylių rio mokestį, atsilyginant už papildyti.
nuvykti, kai laiko vargu ar pažymėjimus, siunčiant auPaskaita buvo nepaprasbus likę keliolika minučių, kas ir t.t.) būtų kreipiamasi .*”7/7,.*•7Į7**'*“7 i Lietuvių klubą* veikia džiai "Aš gimiau lietuviu,

NEW YORK. N.Y.

TAS DUONOS

I

Vasario 16 šventė* rūpesčiai i

VASARIO 16 MINĖS
PER RADIJĄ

Wilkes-Barre, Pa. WyoAlto vasario 1 d. posėdy
paaiškėjo, kad Lietuvos ne ming klony gyvuojančių kepriklausomybės
sukakties turiu organizacijų komite
minėjimo programa bus į- tas Vasario 16-ją minės per
radiją sekmadienį, vasario
vairi ir turininga.
Šiemet po programos bus 16 d., iš WILK stoties (980
ir vaišės, todėl dalyviams kil. c.), Wilkes-Barre. Pa.
Programos pradžia 1 vai.
bus progos su savo bičiuliais
popiet,
ir tęsis visą valandą.
pabendrauti
užkandžiau
Programoje dalyvaus vi
jant. O jaunimas galės ir
sų
organizacijų pirmininkai,
pašokti, nes gros J. Kazio
būtent: Vytautas Paulaus
orkestras.
kas
— Liet. Bendruomenės
Ta pramogine dalim rūpi
nasi būrys moterų, kurios at apylinkės ir Bendrojo komi
rėš savų gaminių ir patar teto pirmininkas; Adolfas
naus svečiams. Kaip visada, Norvaiša — LRKSA 5 ap
jų tarpe yra Lūšienė, Jan skrities pirmininkas; Ado
kauskienė.
Radzivanienė, mas Miliauskas — SLA 7Vaitiekūnienė,
Vainienė. tos apskrities pirmininkas;
Žukauskienė, Goeldnerienė Leonardas Paliis — Taurų
klubo pirmininkas; taipgi
ir kt.
šiemet nebus kalbėtojo Pranas Katilius — L. Bend
anglų kalba. Pagrindinis ruomenės apylinkės iždinin
kalbėtojas bus dr. Domas kas. Lietuviškai kalbės Ma
Jasaitis,-kuris, be abejo, iš tas Zujus, "Garso“ redakto
kels remaža naujų minčių, rius, angliškai — Wilkes
kolegijos filosofijos depar
vertų visiems apsvarstyti.
tamento vedėjas, kroatų ly
Solistė iš Bostono V. Bal deris prof. Stanko Vujica.
čiūnienė padainuos, o taip Programos vedėja bus Nelė
pat dali programos atliks J.
VUd, Selenį, adresą:
teuZko
G™odžio 10 d- *
ta" Sikė is^publikos Matulaitienės vadovaujama Bajorienė. Meninę progra
mą sudalys lietuvių dainos
2 kaip Įprasta, sumos lai- »»«« Groesbeęk (MOT)
va° ^įeciy Klubojyąldyb,.1969 šiltų plojimu. Toliau jis ra- tautiniu šokiu gnipė. Žiūro ir muzika.
ku.
I Hwv’ Fraser’ M,ch* 4802®’ landos, tai paklausimai-at- metams buV° lsrmktl sle_as* gino visus lietuvius bent sa vų ir klausytojų neapvils ir
šią radijo programą ga
sakvmai tesėsi kuone dvieu-'menys: pirm’ Juozas Tri' vo
VOhklube kalbėti tik lietuviš- A. Kačanausko vedamas pa lės girdėti ne tik Wyoming
Iškilmingas aktas bus
Šildau
^jbandis, sekr. Julius Svikla, kai, ragino visus jungtis į rapijos choras.
klonio ir Scrantų, bet ir
Puikiausia* Čiurlionio
Mercy College, McAuley au
Čia bus galima įsigyti ir Schuylkill apskrities. BingPrelegentas dau<nausia’ fh\ -^-kr'
M^’S SU lietuvišk3 vienetą, ragino
ditorijoje. Adresas: W. Ouansamblio koncertas
SS į Pa<leJeJu Waltenu Grimai- viskuo vienas kitam padėti. knygų, nes veiks Pašukonio hamptono, Eastono ir kitų
ter Drive bulvaro ir Southi m
r n iiflusia r Filmine Ufamtiili
Kasininkas Jackus Kas- remti lietuviškus biznierius. knygų kioskas.
artimesnių rajonų lietuviai.
field greitkelio sankryžoje.
-ausi° 26 d. Mercy Colle- liausią R. Europos literatu-! peras> knygų tikrintojai Al. kreipti dėmesį į jaunimą ir
šventės
pradžia
4
vai.
po
Rengėjai kviečia pasiklau
Pradžia — 3 vai. po pietų, ge rūmuose koncertavo cle-Jrą: lenkų, čekų, vengrų iri yieraitis, Al. Plitnikas, mar- tam jaunimui padėti, pats
pietų. Pageidaujama, kad syti.
Kalbas sakys jau minėtas velandiskis Čiurlionit) an- tik prabėgomis rusų ir kitų.,
_ charies Lepikas. „^^ėdam^ v^keriopa publika pradėtų rinktis jau
Sausio 30 d. suminėti ra
dr. A. Budreckis ir JAV kon- samblis.Tai buvo ciui Home- i Paklausėjai gi daugiau no- .Direktoriais išrinkti: Anta- paramą senimui ir jaunimui i kiek anksčiau ir tuo būdu
dijo
programos dalyviai
gi eso narė Martha Gnffiths. cių septinta ar aštunta vieš-’ rejo žinoti apie okupuotos( nas Spjtz.staliulionis, Ro- visuose reikaluose.
būtų išvengta spūsties prie (išskiriant prof. Vujica)),
Meninę programą atliks Ga- nage Detroite. Apie 60 dai-j Lietuvos kūrėjus, apie jų bertas Krušas. Vincas KrauSusirinkę svečiai gražiai durų.
taip pat trys Tauru klubo
linos Gobienės vadovauja- nininkų chorą dirigavo Al-’ vertę, jų įnašą į kultūrą,
nelis, Jonas Pocius, Juozas jr linksmai pasivaišino nauŠventės vieta — Web*ter nariai — Matas Brusokas.
ma tautinių šokių grupė fonsas Mikulskis, o 14 kank- j Labai gaila, kad klausyto- Zapareckas, Kazimieras Pa- įos klubo valdybos baliuje
Jonas Turak ir Jonas Stadu"Šilainė“ ir Stasio Sližio ve- lininkių (beje, buvo du ar ju paskaitoje tebuvo... šešio- leliūnas ir Stanislovas K ve- ir palinkėjo naujam pirmi- HaU, 119 E Uth St
lis — buvo nuvykę į Harrisjdamas mišrus jaunuolių cho- trys ir vyriškos lyties kank- jika. Būtų buvę kiek dau- deris. Klubo šeimininku iš- ninkui ir visai valdybai iš
burg, Pa., ir gavo guberna
ras. Prieš iškilmingąjį ak- liuotojai) vadovavo Ona giau, bet ne detroitiškis pre-! rinktas Antanas Oklaitis. tvermės ir pasisekimo lietutoriaus proklamaciją, skel
tą ir pertraukos metu prieš Mikulskienė. Be kenų \ isai įegentą iš aerodromo vežda- ■ švaros prižiūrėtoju Jonas viskame veikime.
biančia Vasario 16 Lietuvos
''Laisvės Žiburys“ keičia
meninę programą bus ren- neblog solistų iš paties an- mas paklydo, visą valandą! Stankevičius. Gėrimų pilsNepriklausomybės
Diena
kamos aukos Amerikos Lie- samblio vidurio, didesnes ir suvėlavo, ir dalis publikos tvtojai per eilę metu yra Jolaiką
Pennsylvanijos
valstijoje.
Organizacijų taryba
tuvių Taiybai.
svarbsnes solo partijas atli- išvažinėjo namo. Reikia ma- nas Kuliūnas ir Jonas ZinM. Z.
Prok’amaeiios iš vietiniu ko chicaSiečiai mezzosopra- nyti> kad A. Landsbergis kus.
"Laisvės žiburio“ radijas
Sausio
12
d.
Lietuvių
Pi

.... *
J. .
,
‘ nas Roma Mastienė ir bari- nebelauks kitu dvidešimties
Sausio 19 d. buvo klube liečiu klube įvyko Worceste- nuo vasario 16 d. bus girdi
LONG BEACH, CAL.
gautos praeitą savaitę: pro- ~na\
,e^rP.anr s . 7.
metų (čia buvo jo pirmas surengtas pobūvis, ir jo me- rio Lietuvių Organizacijų mas kiekvieną sekmadieni
klamaeiia
skelbiančia
VaPa
^
a
^
sena
ciurhomecių
trakartas
Detroite)
ir
greit
į
tu
prisaikdinta
nauja
klubo
16 dient^Lietuvos dta- did> Yisi kūriniai buvo lieatvažiu’ - -«K- • tu
a,kdlnta "au'a
Tarvbos susirinkimas. Su- nuo 2 iki 3 vai. popiet iš
valdyba. Pobūvy dalyvavo girinkime dalyvavo 27 orga- WHB I (105.9 FM) stoties. Ir mes raoiiamės Vasario Į|
na Miehigane, dalyvaujant
u^(d<,raia ',askaitaapie 300 žmonių, jų tarpe nizacijų atstovai, iš kurių
Jo vedėjas yra Romas K eLietuvių klubas visu rim...
, , giausia harmonizuotos liauWorcesterio
miesto
vadovyįlinkta
nauia
Lietuvių
Orzys,
angliškąją
dali
šiuo
meį_
umu
ruošiasi paminėti Lie
.. .
,
. . ‘ «... dies dainos. Buvo duota po
bė ir didesnių organizacijų ganizaciįu Taryba: pirm. tu veda Pilypas Skabeikis. tuvos reriklausomybės 51gacijai, gubernatorius Wil- jztr_uka •. ~ -Gražinos“ bei
Leido perkelti tautinę
liam G. Milliken Lansinge
auka
atstovai bei pirmininkai, pranas Stanelis, vicepirm.
rių metų sukaktį. Minėjimas
parapiją
pasirašė vasario 3 d., o tokią į
M P .♦
kaip — Maironio Parko pir- Julius Svik]a< kasininkas
ruošiamas vasario 22 d. 6
pat deklaracija Detroito gy-, McAuley auditorija, tu- Anie Dieviškos Anveizdo^
?azys Adomai- Mainor, sekr. Adomaitis,
vai.
vak. gražioj svetainėj,
ventojams
Jero- tinti 800 kėdžių,
buvo užsės- A"1.e *«eviSKOS Apveizaos CIug hetUViu veteranų ko- vaiHvhnq narvs Watkins
----------- burmistras
—__ ________
me P. Cavanagh pasirašė ta iki paskutinės vietos. Pub- lietuvių parapijos vargus čia; manderis Vincas Kvaraciecn«% inkimp hnvn gė i vidurinės srovės organi 728 Elm Avė.
Menine progrmą atliks
įlikoje buvo daufi; jaunimo
buvau n* Bažnyčia
žymus skautų veikėjas ,,i±ZiaTa' nXviu
zacijas, kaip Sandara. Lie
vasario o dieną.
bei mokyklinio amžiaus vai-.
mėty gale griaunama, petras Molig su žmona, Al- diskutuoiama lietuviu or tuvai Remti Draugija, Lie solistai Stasė Klimaitė-PauKaip matome, viskas pri kų. Vaikai, mat, pasinaudo- greitkelio, o arkivyskupas.
tienienė ir Kvirinas Dalgis,
G]a(įas, korespondentas ganizaciįu Tarybos tolimes
rengta, ir paskutinis žodis jo per lituanistines mokyk- siūlė nebe tautinę, o mišrią prana3 pauliukonis. Taip nė veikla. pasiruošimas mi-į tuvių Piliečių Klubas ir kt. jiems akomponuos Stasys
nofi nont-ilrloiianmuhės rtn
Jis nebuvo vien tų organi ' Kalvaitis.
priklauso publikai, sąmo las išdalintais (nemokamai) parapiją vieton buvusios}
zacijų eilinis narys, bet dir
ningiems tautiečiams.
Vaišių šeimininkė bus
bilietais.
bo
jų
valdybose,
eidamas
įS
Marija
Aftukienė ir šeimi
Dalyvaukime visi ir auko Koncertas buvo vienas
vairias pareigas — sekreto ninkas Vytautas Tamošaitis.
kime tėvynės laisvinimo rei labiausiai pavykusių. Savo
riaus, vicepirmininko ir kt.
Bus renkamos aukos Agelbėti. Praeito gruodžiož d.
kalams !
gyvavimo 30-sius metus pra vysk. Thomas Gumbleton
Retai buvo koks nors di merikos Lietuviu Tarybai.
A. a. Juozas Šalavieju*
.
.................
Pobūvio mietu pradžioje
, dėjęs, atrodo, ansamblis jau
desnio masto Lietuvos lais Tuo rūpinasi Aldona Morsusitiko
su
parapijiečių
yn*;buvo
sugiedoti
Amerikos
ir
LŽS centro valdybos posėdi* netenka Alfonso ir Onos Mivinimo
ar kultūrinis paren kienė su pasirinktais padė
Sausio
7
d.
mirė
plačiai
bandė ją įtikinti, bet; Lietuvos himnai, pasakvta žinomas vlsuornenės
_.
.
n kulskių. Nuo sausio 15 d. jie ma,
pats buvo jos Įtikintas, jog daue CTaži kalbu palirkė. žinomas visuomenes veikė- gimas. kuriame jis aktyviai jėjais. Klubas iš savo kasos
Lietuvių Žurnalistų Są- oficialiai nuo vadovavimo
? , i T1 .
-J , jas Juozas šalaviejus., gi nedalyvautų, dirbdamas į- ! jau paskyrė $50.
klubui
iženos
sėkmės
lie'
1; Viekšnių,
v... . Žemai vairiose komisijose bei ko
jungos centro valdyba ture- Čiurlioniui yra atsisakę, ir lietuviai tikrai nori tautinės tą
A
...
,.
mes
netoli
i Visi vietos ir apylinkės
tuyisko veikimo dirvoje na-Į tijojc Jjs
pasidj. mitetuose.
jo posėdį sausio 25 d. Svar- šio sezono metu jis paliks tik parapijos.
i lietuviai kviečiami minėji
blausias čia nutarimas buvo, garhės dirigentu, o ji —gar- Džiugi žinia iš vyskupo sidziHugtci nuveiktais dar- džiuoti, kadj esąs kilęs iš tos
Kaip
visi
žemaičiai,
velio

me dalyvauti.
steigti LŽS savišalpos fon-J įjės vadove kanklininkėm, Dearden atėjo š. m. sausio bais.
nis
buvo
kietų
nusistatymų
pat
vietos,
iš
kur
ir
trvs
pro

JM
30 d. Ląiške ..sakoma,
kad , Praeitais metais vadovadą. Pirmininkas Vyt. AlanA
,
ir
kaistai
juos
gindavo.
Dėl
fesoriai
broliai
Biržiškos.
Koncertą rengė Sukaktu
tas buvo pamošęs 4 paragra
Y’jvęs klubui pirm. KazimieIš Lietuvos į šį kraštą jau- to kartais įsigydavo priešu. į
vinių
metų komitetas.
fų įstatus. Jie buvo priimti,
MIAMI, FLA.
* 9 U- Sr\e?! ras Tagmenas perdavė va-; naį atvvke«i beveik visa lai Bet šiaip buvo malonaus ir
kiama 1Q akrų žemės Det-į d"Gvavima nauiai ;;
r
į
n
ktam
!
1
1
-J?
’
~
w
ir fondas įsteigtas. Kokiu
įsiirmiara,
iki mirties isffvvenn Wor draugiško būdo.
Į
būdu tam fondui bus tel Dar apie A. Landsbergio nuto prumiesty Soirthfield, klubo nirmininkui Juozui cestery. Jis plačiai reiškėsi
Mirė V. GrigM
Velionis paliko liūdinčią
kiamos lėšos ir kada bei
“
,le
.
R
°
’
S
d
l
t
.
.-bandžiui,
žmoną Kristiną (Leonavi
visuomeninėje veikloje.
paskaitą
Sausio 31 d. mirė senas
apylinkėje. Bažnyčios fonde
kaip materialinės paramos
čiūtę).
dvi
dukteris
—
Rūtą
Sausio »d: čia rašiau a-'^tapu^am. apie pusės;
* bUV°
Keleivio skaitytojas Vilia
reikalingi spaudos darbuoir Danutę su šeimomis, ir se mas Grigas, 88 m. amž., pa
prie
lietuviškųjų
bolševikų,
tojai bus remiami, paaiškės' pie sausio 17 d. Lietuvių na- Jjiliono dolerių suma. Ta-1
n'uaup.pį Mažiai kalserį Lietuvoje.
likęs liūdinčius žmoną Mari
kįk^:,A:.te>-!"»

WORCESTERIO NAUJIENOS

bus apčiuopiama

ar dau-

komitetas žada nesitenkinti.

X “ ‘‘i-!,!’
W
n dsm nlanus Htatvti visu
guli t
o ne,ais u. pa- bartineĖytų Europos literanl Centru
oXnUm°o
‘7-- lu->'a"^'au..Pa-kUltOnn|c2"t'’pajėgumo. Fondas buvo pa- skaitos išvakarėse ir nežinoAtfenrn Ndne

■'«uv,!"'al ”

piules (Kaip saKvaavo, vie-'

Ilsėkis, Juozai, draugiš- ją, 4 sūnus ir dukterį Oaą
Benderienę, kuriems reiš
kiame užuojautą. Velionis
seniau yra gyvenęs Stoughtore, Mass.

fe m
w ....na sako,
1
J — \ypač
— * koje JAV zemeje. kur pra
kos dvasios vyras,
mielai
o kitą daro),
nerėmė vadovavlma. paša- po Lietuvos okupacijos, nuo leidai didžiausią savo gyvekvdamas trumpi,, bet £as. £ netraukė, tavo ^loki. nimo dalj.
minpą italbą. Jo pirmi žo- ninkas“, o dar vėliau jsijunV. Mč.

Poslapis ketvirtu

Nr. 7, 1969 m. vasario 12 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

zidento žmoną, mokytoją į AMERIKOS LIETUVIŲ
Marthą Leeson (LazauskieTARYBA KVIEČIA
seniai
nę); be to, vaikaiti dr. RiPittsburghas yra
j lietuvių apgyventa kolonija, chaiaą Leesoną ir provaiAmerikos Lietuvių Tary
į Šioje apylinkėje yra stam- kaiti Toddą.
ba kreipiasi į Jungtinių Abiausi geležies ir plieno fab-į
SLA narvs
nierikos Valstybių lietuvius
likai, jau nekalbant apie di-į
ir kviečia:
džiausiąs anglies kasyklas.;
______ __
I. Aktyviai dalyvauti VaĮ šią apylinkę suvažiavo j MERGAITE- MIRĖ
IS JOS „rio ,6 j mingjinluo,e.
tūkstančiai lietuvių, kurie i
čia dirbo, auginu šeimas, iri VELNIĄ BEVARANT
2. Priimti rezoliucijas Lie
pristeigė ištisą eilę vietinius
tuvos b\ los reikalu ir per
kad šveica- duoti jas valdžios pareigū
tos kultūros nams.
tamsybės liku
8* Gausiai paremti pinigištai prisimintini jau iškelia čiu ir ten pasitaiko. Štai šiovę amžinybėn Dėdė Vara- mis dienomis spauda aprašė ne auka Amerikos Lietuvių
šius. Fortūnatas Bagočius, ten pasibaigusią "raganių Tarybą, kuri dali surinktų
Pivaronas, Virbickas ir so bylą“, kurioje svarbiausią lėšų skiria Vyriausiajam
cialistų sąjungos veikėjas vaidmenį vaidino iš Vokieti Lietuvos Išlaisvinimo Komi
ir uolus SLA apaštalas Sta jos pabėgęs kunigas Stoke- tetui paremti kovai dėl Lie
sys Bakanas.
ris ir jo meilužė Kohleraitė. tuvos laisvės.
Stasys Bakanas, kuris gy Be jų, dar buvo teisiami kiti
4. Visas surinktas ar pa
veno Pittsburgho priemiesty 4 asmenys.
vienes aukas siųsti tiesiog
Bridgeville. Pa., buvo pla
Prieš 10 metu Stockeris Amerikos Lietuvių Tarybai,
čiai žinomas savo korespon Vokietijoje isteigė atskira 6818 So- Westem Avė.. Chidencijomis
Tėvynėje,
......
T. Kelei.J religinę sekta. Neaišku, ko- caS°’ I1L 62636, arba įteikti
\yje IVNaujienose Jis mirei dėJ -j gu gavo meiIuže atsi_ per šio laikraščio redakciją.
y'
| kėlė į Šveicarija, bet ir čia A m e r i k o s Lietuvių
m. gegužes menesj
ėmė skelbti savo tikėjimą.
Ta r v ba
Sausio 24 dieną mirė ir jo Sektos
"šventasis tėvas“ ir
žmona amžino atminimo "šventoji motina“ uoliai iti-,— -------- —----------Barbora Bakanienė. Ji irgi
,
• i.T
r /--’v i kir.ėjo, kad velnias galis ap-'
plačiai dalyvavo lietuvis a- sestj ^mogu. Tai didelė blo- tėveliai“ pasikvietė pagal
StebeVoS^^o-i^Juodu ga.j * ve.-'bun 4 vyrus ir pradėio ve.
nio apsėstą mergaitę plakti.
pos, Bridgeville, Pa., pirmi-f mą iš žmogaus išvaryti. Ži Matyti, mergaitėje vefiiio
noma. atsirado "avelių“, ku
ninkės pareigas.
būta seno ir užsispyrusio,
Ji buvo gimusi Lietuvoje, ’ rios ir velniu ir stebuklada kuris nepasidavė greitai iš
Kraikų kaime, Upynos vals-j riu patikėjo.
varomas. O varytojai bečiuje. Tauragės apskrityje.’ Ir štai kokia nelaimė išti plakdami mergaitę ir užpla
Į Ameriką atvyko, būdama ko 17 metų mergaitę Berna- kė... Ji mirė.
dar maža mergaitė, apie 10 dette Hasleraitę. Stockeris
su Kohreraite ėmėsi iš tos
Velnio varytojai buvo pametų amžiaus.
Giliame nuliūdime velio mergaitės varyti velnią. Aiš- traukti teismo atsakomybėn,
nė paliko dvi dukteris: Gert- ku, velnias laisvu noru išeiti Stockeris ir Kohleraitė gavo
rudą B. Dargienę, SLA pre- laukan nenori, tai jį reikia po 10 metu kalėjimo, vienas
stipriom priemonėm pabai- iš plakėjų 4 metus ir trys kidyti. Tad sektos "šventieji ti po 3 su puse metų.
MIRĖ B. BAKANIENĖ

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Šitiek palaukęs -

Šitaip rašo Antanas Mar- geležinkelio statybininfahna,
cinkevičius Vilniuje leidžia- Gruodžiui baigiantis, naumoj Tiesoj š. m. vasario 1 d. ‘ jasis darbų vykdytojas ėmė
"Nereikia, draugai, taip ir pasiuntė
lengvabūdiškai švaistytis žo-, Kapsuką,
džiais. Ko vertas, pavyz-j —Na ir kaip?
džiui, teiginys "kantrybė' — Per dieną viską sutvarpasibaigė...“ Draugui, ku-; kė. — atsakė Kapsuko gėlė
liam taip greitai pritrūksta1 žinkelio stoties viršininkas,
kantrybės, reikėjo porą me-, — žinote, koks ten suntų pagyventi Kapsuke. M o-Į kus darbas! — ėmė gąsdinti
kyklos gatvėje Nr. 20. Tenai į mane draugas Afanasjevas,
gyvendamas, jis būtų smar- nežinodamas apie mano po
kiai užgrūdinęs savo kantry kalbi u Kapsuku. —Slen-!
ka ntis gruntas ir daugvbė'
bę.
defektu.
Bet mes padarysi- ’
Namas tas žinybinis, sta
Pareikalausiu,.
tė ji geležinkelio statybisfi- t me..
**
SIU...
kai. Pastatyt pastatė? žmo
nes Įkurdino, o elektros*-— •.šituos žodžius kaikurie’
nėra, vandens — nėra, ka draugai jau ištaria automa- '
tiškai.
visiškai negalvodami
i*
nalizacija neveikia.
•
°
apie
tai,
kad.
juos
ištaims,
— Kiaura vandentiekio
linija. — prieš dvejus metus reikia dar kažka padarvti.
signalizavo gyventojai i Vii-i Svarbu pažadėti, nuraminti,
nių geležinkelio vadovams. | o ten bus matyt. Taip ikise-;
— Patvarkysime. — gavolkaneio karto žmonės mai-i
atsakymą iš statyboms vado-; tinami pažadais. Ir kas sakė
kad pažadais sotus nebūsi?
vaujanėių draugų.
.... .....
....
Ir, žinoma, nepatvarkė. Tur būt, tada. kai gimė ši
Apačioje astronautas Frank Borman, kuris su šeima lan
Tada gyventojai patys prisi patarlė, dar nebuvo žadėto- ;
ko Europos valstybes. Kelionės tikslas parodyti, kad Ajungė elektrą. Vogčiom. Pa jų specialistų, turinčių po-*
merika
nori bendrauti su visomis tautomis, siekiant iš
skui. nesulaukdami remonti linki žadėti ir nieko nedarv-'
•' s
tirti erdvę. Ta kelionė vykdoma, JAV prezidentui Nixoninkų, patys ėmė plauti ir ti. Nuo tu pažadu žmonės;
dezinfekuoti vandentiekio: prisisotina iki žaksėjimo...“
nui pasiūlius. Viršuje taškuota linija rodo kelionės vietas.
liniją. Vandeni vogė nakti-'
mis iš kaimynų. Išplovė.! Moteris — ekonomijos
Vanduo vamzdžiais ėmė te-!
mokslų daktarė
keti švarus, atitinkantis sanepideminės stoties reikalą-' Vilniaus universitete do
viniams, ir miesto komuna- centę Ginaitė apgv ne eko-,
lininkai prijungė namą prie
dakiaio disertaci-į
vandentiekio linijos. Prijun11 Sax o ekonomijos moks-;
gė. bet ištryško fontanas ly
ės laipini. Tai pu-,
moj
’
moteris
minėtos srities i
gatvėse.
irno^
BUVUSIŲ "LIAUDIES SEIMO“ NARIŲ PAREIŠKIMAS
i
daktarė.
— Vandentiekis kiauras,. ~
.
—vėl visais kanalais atėjo T/'Savo
axo (‘ai )e Ji nagrinėjo,
signalai i Vilnių.
' Lietuvos gyventoju pajamas; Vasario 16 d. proga verta munistų partijos, diriguo
— Vandentiekio tinklo nepriklausomybes ir sovieto- į prisiminti ši buvusiųjų vadi jant Maskvos atstovui G
plovimas vykdomas. Atliku- nes >a-;aiA0- nikais. Ko namojo "Liaudies Seimo“ Dekanozovui ir Sovietų Są
minėtus darbus, vanduo bus kias išvadas ji padarė, neži narių 1942 m. rugpiūčio 30 jungos pasiuntiniui Lietuvo
je N. G. Pozdniakovui, kan
prijungtas. O vasarą minėto nome, bet galime numanvti, i d. pareiškimą:
kad
neprieštaraujančias
ko-į
”1942 m. rugpiūčio 30 d. didatus tegalėjo statyti tik
namo vandentiekio tinklas
mumstiniam
tikėjimui
“
.
susirinkę
Kaune, mes, buvę "Lietuvos Darbo Sąjunga“,
bus suremontuotas — nė neLietuvos vyriausybės ir bu komunistų partijos ekspozūmirktelėjęs pažadėjo pats avusio
Liaudies Seimo nariai, ra. ir kandidatų tebuvo iš
pygardos vyriausias inžinie
"LAISVĖ“ IR TUO
statyta tiek. kiek buvo nu
viešai pareiškiame:
rius. Pažadų buvo išplatinta
keli egzemplioriai: namo
NEPATENKINTA
1. Smurtu sulaužydama matyta iš viso Liaudies Sei
duotus Lietuvos respublikai mo narių; b) kadangi iš
gyventojams ir redakcijai. į
"Istorijos garbės dakta- iškilmingus pasižadėjimus, anksto buvo nustatyta atsto
Tai buvo praėjusiais nie
tais pavasariop. Raštą Įsegė ras“ A. Bimba vasario 9 d. visokiomis
aplinkybėmisį vų sudėtis, tai, kad padidin
Į bylą. O gyventojai vėl pa- sumini kelis laikraščius, ku- \ gerbti Lietuvos suverenumą tų Įspūdi, buvo paskelbta,
tys mėgino remontuoti van- rie neparašė apie ekskursi-J bei teritorini integralumą ir kad už kandidatų sąrašą Į
dentieki, surado keturias jos iš Lietuvos lankymąsi. ■ neliečiamybę (1926 m. su Liaudies Seimą balsavo
skyles. Tas užlopė, bet pra Nieko neparašęs ir Keleivis. į tarties tarp Lietuvos Res- 95.51 N turinčių teisę bal
Alės žinome, kad A. Bim-| publikos ir Socialistinių Ta suoti, o iš tikrųjų, kaip tvir
kiuro kitur.
— Negalime šito leisti’ -—’ ba Keleivi skaito tai mano-i rybų Respublikų Sąjungos tina Liaudies Seimo rinkimi
2 str.), 1940 m. birželio 15 nių komisijų nariai, o taip
ir š. m.v nr.
tarė miesto komunalininkai me,
i I .kad
• jis skaitė
1
.
— ir atjungė namą.
' ' 4, kuriame buvo parašyta, j d. Sovietų Sąjungos valdžia pat kaip rodo buvusio LTSR
Daug mėnesių gyveno kada ir kame ta ekskursija, militariškai okupavo Lietu Liaudies Komisarų Tarybos
pirmininko M. Gedvilo ir
žmonės be vandens. Nevei-į lankėsi ir kt. Kokio kito ap-j vą.
kė sanmazgai ir kanaliza-į rašymo Bimba dar norėtų? j 2. Maskvos ultimatumu buvusio LTSR Aukščiausios
cija. Užtat geležinkelio apy- j
į sudaryta Lietuvos vvriausv- Taiybos prezidiumo pirmi
ninko J. Paleckio padaryti
gardoje storėjo siunčiamų
i bė. kuriai iš pradžios buvo uždaruose posėdžiuose pa
pažadėta gerbti Lietuvos
raštų aplankai. ŠĮ rudeni,
Kalbėti tiesą yra buržua*
vėliau. reiškimai, tebuvo paduota
prasidėjus pirmiesiems šal žiniai prietarai. Melas yra nepriklausomybę,
čiams, dar viena raštą para-, pilnai pateisinama priemo* Maskvai verčiant, buvo re-i tik 16-18% galiojančių bal
organizuota be ėjusio mi-i savimo kortelių; c) visa ei
šė pats apygardos ,statybos nė.
Leninas
niterio pirmininko pareigas lė atstovų, kurie nepriklau
objektų viršininkas draugas į
♦ ♦ ♦
prof. V. Krėvės-Mickevi- • sė komunistų partijai, gra
Afanasjevas. Jis labai griež-'
Ale: atstovaujame organi Į />čiaus žinios ir pritarimo, pa sinimais buvo priversti būti
tai pareikalavo iš darbų
zuotam
terorui. Mes nepri-į tikrinant daugumą komu atstovais ir balsuoti už pri
vykdytojo J. Azarevičiaus
"nedelsiant išvykti Į vietą1 pažįstame pasigailėjimo
nistams, su M. Gedvilu prie jungimą prie Sovietų Sąjun
šaky, tikslu sudaryti ją vi gos; d) balsuojant už prisi
išspręsti klausimo dėl van-i
Deržinskis,
jungimą prie Sovietų Sąjun
dentiekio remonto, o apie pirmasis baisiosios komunis- sišku Maskvos Įrankiu.
rezultatus pranešti iki spalii
ttĘ slaptosios' policijos S’. ž j- 3i Taip organizuotai vy gos. atstovų balsai nebuvo
riausybei Maskvos vyriau skaitomi, ir kartu su atsto
penktos dienos“
viršininkas
sybė Įsakė pravesti rinkimus vais balsavo sėdėję jų tarpe
J. Azarevičius neišvyko
$ 4
i Liaudies Seimą, kad šis vė pašaliniai asmens.
ir nepranešė. Slinko mene-j
5. Prieš šį smurtą nė vie
šiai...
Tikėti, kad taiką galima liau paprašytų Įjungti Lie
Neišmatuojama žmonių užtikrinti atidavus vilkams tuvos respubliką i Sovietų nas Liaudies Seimo narys
negalėjo pareikšti protesto,
kantrybė. Jie vis laukė ir ti- mažą valstybę, yra nelai- Sąjungą.
4. Liaudies Seimas nega nes toks protestas esamomis
kėjosi, — kai t) stambaus iš- minga klaida, pasakė Churlošimo eilinėje loterijoje. Ir cbiil, kai 1938 m. Hitleris lėjo išreikšti ir neišreiškė sąlygomis buvo surištas su
būtų dar nežinia kiek laukę prisijungė dalį Čekoslovaki- lietuvių tautos valios, nes pavojumi gyvybei. Maskvos
a) Liaudies Seimo sudėtis Įgaliotinis G. Dekanozovas
ir kiek tikėjęsi, bet pritrūko jOs.
kantrybės ža d pt i pa t i em>;
-?**#*-#*#♦*###/**♦• buvo iš anksto numatyta ko-i ir SSSR pasiuntinybės nariai

Kalba tie, kurie patys viską
patyrė

Liaudies Seimo atstovams,
pareiškusiems nusistatymą, •j;
kad per Liaudies Seimo po-jis
sėdį nebalsuosime už prisi-:
jungimą prie Sovietų Sąjun-Į
gos, atvirai grasė jiems ir jų*
šeimoms.
i
6. Mes viešai pareiškia-’
me savo protestą prieš smur-jj;
to ir falsifikacijos priemo-į; >
nes. kurios buvo pavartotos;*
prieš Lietuvos respubliką iri
lietuvių tautą bolševikų vai-i
džios, tiek renkant Liaudies
Seimą, tiek jam veikiant, d
Nei mes. nei kiti Liaudies* :■
Seimo nariai dėl aukščiau į
suminėtų aplinkybių negalė-J*
jome išreikšti ir neišreiškė-;
me lietuvių tautos valios pri
sijungti prie Sovietų Sąjun
gos.
7. Pats Liaudies Seimas
savo 1940 m. liepos 21 d.
deklaracijoje yra pasakęs:
"Dabar liaudis, galingosios
raudonosios armijos pade
dama, nuvertė smetoniškų j;!
pavergėjų jungą ir Įsteigė
savo valstybėje tarybų val
džią“... "jei lietuvių liaudis H
savo šalyje galėjo Įsteigti
vienintelę teisingą valstybės
santvarką — sovietinę san
tvarką. tai visa tai yra tik
Sovietų Sąjungos dėka“, tuo
būdu pats konstatuoja rau
donosios armijos Įtaką jo ir
kitų valdžios organų spren
dimams.

Pasirašė:
dr. A. Garmus, L. Dovydė
nas, agr. Pr. Mickus, H. Ka
činskas, R. Juknevičius. V. j
Biržietis. St. Vaineikienė, P.
Milančiūtė, prof. V. KrėvėMickevičius, Jurgis iGlušauskas, buvęs LTSR socialinio
aprūpinimo ir miškų pracno-*
nės

liaudies komisaras.

Šis buvusių Liaudies Sei
mo narių pareiškimas aiš-1
kiai liudija, ko verti šių die
nų Kremliaus pakalikų Lie
tuvoje ir čia "Įrodinėjimai“,
kad sukilusi Lietuvos liaudis
pati pasiprasė Įjungti Lietu
vą i Sovietu Sąjunga.

PADAROGIFTS, INC. ’
Vienintele firma JAV, su V/O VnešnniRyltnreo snecialin su
tikimu galinti atlikti dovanų užsakymus i Lietu , ą, siūi > J ūsų
dėmesiui naujus katalogus nuolatos papildomų gausių pra
monės. mai<to (vietinių) ir importuotų gaminiu
SPECIALIAI SUMAŽINTOMIS KAINOMIS
NERIBOTAME KIEKYJE
BE MUITO
SIUNTĖJAS IR GAVĖJAS NIEKO NEPRIMOKA
TERMINUOTAI IR TVARKINGAI
UŽSAKYKITE DOVANŲ CERTIFIKATĄ —

efektingiausią ir geriausia būda doT noms apipavidalinti:
PREKIŲ PASIRINKIMAS — PAGAL IŠMIERAS,
SPALVĄ IR SKONĮ
LAIKO SUTAUPYMAS, BE RŪPESČIU IR SUN
KUMŲ PATARNAVIMAS
SAVO LAIKU IR GREITAS FORMALUMU SUPRASTINIMAS PATENKINA REIKALAVIMĄ

Skambinkite ir rašykite i
PODAROGIFTS, INC.

220 Bark Avė. South. New York. N.Y. 10003.
Tek: (212) 228-9517
arba i prie jo prisiglaudusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19196
Tek: 215 VVA 5-5155

arba i riet kuri ju skyrių.

COSMOS PARCELS ĖXPESS CORP.
45 West 45 St., New York. N.Y. 10056
Tek: 212 CI 5-7905

arba i bet kuri ju skyrių.
PACKAGE EXPRĖSS & TRAVEL AGENCY.Inc.
1776 15roadway. New York, N.Y. 10019
lėk: 212—581 7729
arba i bet kuri jų skyrių.

I’GDARGCilFTS. ĮNC^ PARDUODA IR PRIIMA UŽSAKY
MUS MAzĖSNiOMIS IR SMULKIOMIS LR.'iO SUMOM,
namų dariro-meno gaminiams, kailiams, kilimams, gintarui,
laikrodžiams, sidabrui, kvepalams ir t.t. Gastronomijos pre
kėms. Užsakymai siunčiami paštu iV kroviniais.
REIKALAUKIT ILiUSTRUoTO PREKIŲ KAiNORAšČIO,
išleisto Sovietu Sąjungos visu respublikų pramonių.
UŽSAKYKITE VELYKŲ ŠVENTĖMS:

Ikrą — Saulėgrąžų alyvą — Sairą alyvoje — Erškėtieną —
Sterką — Dički — Karamelę — Įvairių rūšių kvepalų ir ode
kolonų — Vyriškus ir moteriškus laikrodžius — .Janiar —
Palecha — Fedoskina — Msteru — ('holu ja — Pymkovsko,
Kašselsko, Kojjorodsko. žosiovsko išdirbinius — Velykinius
kiaušinius — Lėles — Virdulius — Pavlo-Sadsko skareles
su raštai- ir ourgais.
APLANKYKITE PODAROGIFTS, INC.
PARODINĘ SALĘ

Apžiūrėkite mūsų prekių gausų asortimentą : muzikos inst
rumentus — kaulo rėžinius — matreškas — keramikos —
poreelano — ragų — akmens — audinius ir išsiuvinėtus
gaminius — inkrustacijas — optika.
Prieinama visiems parodinėje salėie:
220 Park Avenue South. New York. N. Y. 10005
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Poalapla penktai

Juodojo pasaulio sukilimas
*

Mūsų gyvenimas "rampas,
bet mes jj dar labiau su
trumpiname
nerūpestingu
laiko švaistymu.

1

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

O. Swett Marden

Pirma Afrika buvo dar laukinis kraštas. Kaip matėm
Žmogus,
kuriam niekas
aukščiau, plačiai buvo paplitęs kanibalizmas, negrai val
nepatinka, yra žymiai nelaigydavo savo mirusiuosius, nes nežinojo, kaip pasigaminti
I mingesnis už tą žmogų, kumaisto kitokiais būdais, ir nežinojo, kaip apsisaugoti nuo
i ris niekam nepatinka.
ligų: raganiai sergančiuosius 'gydydavo“ buliais bei ke-1
I
♦ * £
įėjimais. O šiltas klimatas ir nešvarus gyvenimas buvo Į
labai palanki dirva visokioms ligoms plisti. Malarija,
i
Garbė už pinigus nenu
Irako tribunolas, kuris nuteisė mirti 14 šnipų, jų tarpe
džiova, sifilis, lepra ir kitos ligos skynė juodąją rasę kaip
perkama.
* * *
9 žydus, tęsia savo darbą toliau, nebodamas įvairiose
žolę. Bet europiečių medicina ir higiena daugelį tų ligų
valstybėse kilusių protestų dėl viešo nusikaltėlių korimo.
jau išnaikino, o kitas sumažino. Įdomu, tačiau, kad vėžio
Kieno balius, to ir taba
Naujoje byloje žadama dar daugiau pakarti, bet jų tarpe
liga Afrikoje buvo nežinoma. Bet užtat Afrikoje yra tzekas.
* ♦ ♦
šį kartą nebūsią žydų, o tik mahometonai ir kiti.
tze musė, kurios niekur kitur pasaulyje nėra. Ji platina
miego ligą, nuo kurios miršta žmonės ir gaišta gyvuliai.
Tu esi amžinas, kaip am
Dideliuose Afrikos plotuose, kur ta musė laikosi, gyvuli-(---------------------------------- ..
-- •
- -r žina saulė, o lietuviškas žo
ninkystė neįmanoma. Ji veisiasi brūzgynuose ir aukštoj,
di!
St. Santvaras
žolėj, daugiausia prie vandens. Kadangi ji minta ktauju, venjme> 0 pO mirties užtikrina rojų. pilna jaur.ų. gražių
tai jai išnaikinti kolkas yra tik du budai: arba išnaikinti merginų. Pragaro nėra
visus laukinius gyvulius — žirafas, liūtus, gazeles ir kitus
"
’
'
— arba sunaikinti visą augmeniją, kurioje ji veisiasi, j
Todėl musulmonai tiki, kad jų islamas yra daug pra
Aišku, kad nei vienas šitų būdų nėra praktiškas, todėl kol našesnistt|Itrikščionybę. Ir iš tikrųjų jis yra labai aiškus
kas Afrika nėra nuo tze-tze apvalyta.
ir paprastafemokymas. Ir jis nereikalauja, kad musulmo
nas lankytų savo bažnyčią ir aukotų jai savo pinigus, kaip
Yra ir kita musė, vadinama ”mowa“. nuo kurios į- tai yra pas katalikus. Musulmonas gali pasimelsti Allachui
Įsigykite ką tik gautas įkandimo žmogus apanka. Ji veisiasi prie sraunių vandenų sėdėdamas po medžiu arba asilu jodamas. Todėl ir pinigų
ir savo auką medžioja uoste užuosdama. Ji daugiausia nereikia kunigams aukoti. Iš tikrųjų organizuoto kunigų domias knygas;
Draugas
don Canullo,
puola negrus, kurie atsiduoda tam tikiu kvapu. Bet euro luomo pas musolmonus ir nėra.
įdomūs klebono ir vietinės
piečiai daktarai surado, kad, davus negrui chlorofilo, jis
komunistų partijos sekreto
to kvapo netenka ir ta musė jo neliečia.. Ji buvo labai pa
Kaip tik dėl to ši religija ir turi Afrikoj didelį pasi riaus pasikalbėjimai, 216
plitus Ugandos krašte.
sekimą. Krikščionybei platinti tenai yra tūkstančiai misi psl., kaina $3.
onierių. musulmonai gi tokių propagandininkų visai ne Auksiniai rageliai, Prano
Seniau Afrikos negrai buvo gaudomi kaip gyvuliai, laiko, ir v ištiek jų tikyba turi daugiau šalininkų.
j Naujokaičio eilėraščiai, 64
— Tegul bus pagarbintas ’ klausoma Izraelio valstybė vežami į kitus kraštus ir pardavinėjami vergijon. Kolonia
; psl., kaina $2.
lizmas padarė galą ir vergų prekybai. Anglija pirmoji už
— Sveikas, tėve! Kas gir Palestinoje.
Kad ir pasiduoda negrai misionierių propagandai, Į Ošiančio* pušys, Halinos
draudė šitą biznį. Tai vis gerosios kolonializmo pusės.
dėti?
— Nu, ar tai bloga?
kad ir priima krikštą, bet apkrikštyti pradeda maištauti Didžiulytės • Mošinskienės
•
v . • i —*
•
— Žinai. Maiki, kad šlėk
— Bloga ar nebloga, tėve,
ir
muštis
dėl naujos
religijos. Paimkim, pavyzdžiui, Ugan 17 trumpų vaizdelių - apy
tos naujienos.
bet arabams tas nepatiko.
dos įvykius. Misionieriai pradėjo tenai veikti dar 1877 me- braižų, 176 psl., kaina $2.50.
— O kas atsitiko?
— Bet Palestina yra se
SUKILIMO PRIEŽASTYS
i tais. Karalius Mwanga, žiaurus kaip gorila, priėmė kata- Prisikėlimas, romanas, pa
— Gali prasidėti žydų Vai na žydų tėvynė, Maiki. Jie
' likų tikybą ir tuoj liepė nužudyti anglikonų vyskupą Hanna su arabais. Jessa.
tenai išmoko macus ant žo
Bet jeigu baltasis žmogus padarė Afrikai tiek daug ningtoną, o kelioliką savo tanių, kurie buvo priėmę pro rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai
na kietais viršeliais $3.75,
— Iš tikrųjų, tėve. ta „Vai lės kepti, tenai ir aukso ver- gera. tai kodėl juodžiai dabar prieš jį sukilo, kodėl jį mu
testantų
tikybą,
liepė
suraišioti
ir
sudeginti.
minkštais $2.50.
na“ jau seniai prasidėjo.
| šį pradėjo garbinti. O kad ša ir varo laukan? x
— Nu, tai kodėl didžio tas teisybė, tai matom, kao
Nužemintųjų generacija,
1888 metais Ugandoje kilo jau tikras karas tarp egzilio pasaulėjautos eski
sios karalystės nesustabdo? savo macus jie ir dabar su
Priežasčių yra daug. Šiaip ar taip žiūrėsime, vis dėlto “atverstųjų“ nėgių. Negrai katalikai plėšė ir degino negrų
Kodėl Anglija nieko neda bado, kad atrodytų, lyg ant
baltasis žmogus juodąją rasę išnaudojo, o išnaudojamas protestantų bažnyčias. Protestantai paėmė viršų, ir pran zai, parašė Vytautas Kavo
ro? Juk ją valdo socialistai. žolės kepti.
lis, 77 psl., kaina $2.
— Tėve. kas Angliją be— Bet tai buvo Biblijos visada jaučiasi skriaudžiamas. Afrika yra nėgių žemė, o cūzų katalikų misionieriai pabėgo. Kol nebuvo tenai mi
Varpa* nr. 8,206 psl., kai
valdytų, jos užsienio politi laikais, tėve. Tie laikai se baltieji yra atėjūnai. įsibrovėliai ir išnaudotojai Piima Pionierių, Ugandos negrai niekad tarp savęs nekovojo ir na $2.50.
ka nesikeičia. Ir aš galiu niai jau praėjo, ir Palestino negras buvo laisvas, o dabar jis jau įkinkytas į darbą, prie kraujo neliejo. x
Aida* tarp dangoraižių,
pasakyti, kad dėl žydų-ara- je žydų jau nedaug beliko. ko jis nebuvo pratęs. Negana to, atėjūnai pradėjo ir jo į
romanas, parašė D. Nendrė,
bų karo Anglija daugiausia Jų tauta išsibarstė po visą dvasią prievartauti.
J
Taigi misionieriai buvo viena pirmiausių priežasčių, 365 psl., kaina $5.
pasaulį, o buvusią jų žomę
kalta.
. į dėl kurių Afrikos negrai pradėjo neapkęsti baltaodžių
Asmenų, dievybių ir did
apgyveno arabai. 1880 me
— Kodėl?
Padalinus Afriką į kolonijas, būriais pradėjo tenai ■
Kita priežastis tai prievartos darbas baltaodžių
— Rodos, aš jau aiškinau tais turkų valdomoj Palesti plaukti įvairūs misionieriai savo Dievo platinti. Bet jie kolonijose> Negras, kad ir nekultūringas, vistiek nori būti vyrių VARDYNAS, surinko
Anis Rūkas, 89 psl., kaina
tėvui, kad po Pirmojo pa noj buvo tik 12,000 žydų i ado tenai jau prigijusi islamą, Mahometo mokslą, ir jiems
laisvas
ir
nepriklausomas
nuo
svetimų.
Todėl,
kai
tie
sve

$3.00.
saulinio karo Anglijai buvo Tai beveik tiek, kiek dabai
nelengva
buvo
skinti
per
jį
kelią
savo
religijai.
Negrai
ne

timieji
pradėjo
varžyti
jo
laisvę
ir
spausti
jį
prie
darbo,
pavesta paimti Palestiną sa Bostone lietuvių. Bet 1914
Imkit ir skaitykit
jis ėmė maištauti.
vo globon, ir jai tą kraštą metais, kai prasidėjo pirma galėjo krikščionybės suprasti. ;
Kipro Bielinio
globojant, žydams buvo leis sis pasaulinis karas, Palesti
(Bus daugiau)
„Jeigu jūsų Dievas yra toks geras, kaip jūs aiškinat,
ta paskelbti neriklausomą noj buvo jau 115,000 žydų
knygą
Izraelio valstybę.
— O kiek jų tenai yra da tai kam jis turi įsteigęs pragarą?“ — klausė afrikėnai mi
TERORO IR VERGIJOS
— Bet kodėl tu sakei, bar?
sionierių,
IMPERIJA SOVIETŲ
Keleivio 1069 metų
kad žydų patriotai patys tą
— Pagal vėliausią apskai
čiavimą.
dabar
Palestinoj
ji
padarė?
A rba:
RUSIJA
— Jie patys tai padarė, yra 2.629.000.
Joje smulkiai aprašyta
tėve, bet anglai juos para — O kiek arabų?
„Jeigu krikščionių Dievas yra tik vienas, tai kodėl
tos vergų stovyklos, kuriose
gino.
— Arabai labai pakrikę riek daug yra visokių krikščionių misionierių, ir kodėl jie
bolševikinio teroro sistema,
— O koks iš to pažitkas tėve, ir jie netokie turtingi vieni su kitais pešasi? Kurie iš jų geresni? Kurie yra tik
kentėjo ir žuvo mūsų
anglams?
kaip žydai, todėl ir karas st
Kaina |1.00
rieji
krikščionys
ir
kurie
klaidingi?
“
broliai, seserys, giminės ir
— Tai buvo tam tikras žydais jiems nesiseka. Žydą
draugai.
Knygos kaina —
Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas. Čia ra
atsilyginimas žydams už visada juos apmuša ir api
Na, kaip tokius klausimus negrui išaiškinsi?
tam tikrą patarnavimą Ang plėšia, nes jie nemoka susi
šoma apie viską. Jame. be "kalendariumo. kuriame sura 75 centai.
lijai.
vienyti. Mahometas buvc
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai,
STEPONO KAIRIO
Islamas tokių klausimų nekelia. Jis pasako tiumpai ir rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius
— Aš to negirdėjau, Mai juos suvienijęs, bet jie ii
ki. Kokiu gi spasabu jie ga vėl pakriko. Yra mažų vals aiškiai: „Nėra kitokio Dievo, kaip Alachas“. Kiti islamo pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek
PORTRETAS
lėjo Anglijai pasitarnauti? tybėlių, kaip Musketas, kuris nuostatai taip pat aiškūs; sušelpk vargšą ir švęsk šventą pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų,
Keleivio administracijoje
— Tėvas, turbūt, žinai, turi vos 6,200 gyventojų. Bet Ramadaną (devintas metų mėnuo). Be to, nors kartą savo kaip Stalinas „sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje
galima gauti dailininko Akad žydas Einšteinas karo Egiptas turi 30,150,000 gy gyvenime aplankyk Mekkos miestą prie Raudonosios jū
metu labai daug pasitarnavo ventojų; Sirija turi 5,300 ros. Tai šventa vieta, nes tenai gimė Mahometas. Atpildas atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer domo Varno pieštų Lietuvos
nepriklausomybės paskelbi
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.
Amerikai, prisidėdamas čia 000; Jemenas 5 miiionus, c
mo akto pasirašytojo Stepo
prie atominės bombos paga Saudi Arabija — 6,750.000. už tai bus didelis ir malonus. Koranas (islamo šventraš
Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži no Kairio spalvotą portretą
tis)
leidžia
musulmonui
turėti
keturias
žmonas
šiame
gyminimo. Panašiu būdu dr. Gi Irako respublika, kur da
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi 8x6 coliu dydžio už 80 cnt.
Chaim Weizmannn, žydas bar buvo pakarta keliolika
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų
mokslininkas, pasitarnavo ir žydų šnipų, turi 8,180.00(
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie
DOVANA MOŠŲ
Anglijai. Jis padarė svarbų gyventojų. Yra ir daugiau
žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus.
iširadimą jos amunicijos in arabų valstybėlių. Jeigu jie
MAŽIESIEMS
dustrijai. Atsilygindamas už mokėtų susivienyti, jie ga Vis pričynių ieškojo. Lietu- vo teritorija dvigubai, vis Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite
Mūsų
skurdi literatūra
tą patarnavimą, buvęs tada lėtų nušluoti Palestiną per vos sostinę Vilnių jų Žuli- atplėšdami nuo arabų. Ir iš žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą,
mažiesiems praturtėjo nau
A nglijos užsienio reikalų kelias dienas. Bet nėra vie kovskis buvo pagrobęs. Nu, tikrųjų žydai yra veržlūs. li širdžių operacijas ir t.t.
ju leidiniu. Tai
Danutės
m misteris Balfour paskelbė nybės. ir žydai visada juos tai kokios gali būti su to jie drąsūs, nes Amerika ir
Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der- tfindokienės knygelė
kiais ugados? Tokiems duot Anglija remia juos savo
to ki savo valdžios nutarimą: aplamdo.
ginklais. Viduržemio jūroje lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti „BALTOSIOS PELYTES
’’]• atkūrimą Palestinoje gy — Bet kodėl jie negali pa- tik per galvą, ir dac oi.
stovi ir šeštasis Amerikos! auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių
vom vietės žydų tautai Jo Di- j daryti su žydais ugadų?
— Arabai taip kalba ir a- laivynas, lyg ir saugodamas' eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti-1 RfcLluWE « MENL,Li
dybės Vyriausybė žiūri pa-! — O kodėl lietuviai negaJos kaina $1.50. Pasku
la nkiai“. Žydams to tik ir | Įėjo padaryti „ugadų“, su pie žydus, tėve. Žydai esą at žydus, kad jų kas neužpul nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen
bėkit
pradžiuginti savo vai
dorių tik už vieną dolerį.
tereikėjo, tėve. Ir kai tik1 lenkais, kol jų valstybės bu- ėjūnai, plėšikai, grobią ara tų.
kus, nupirkite jiems tą kny
bų žemes. Nuo to laiko, kai
anglų kariuomenė buvo iš vo nepriklausomos?
— Tai tikri dzivuliongai.
%T , , ,...................
.
■< .
L*
jie
paskelbė
nepriklausomą!
Maiki.
Be
snapso
tokio
bizNedelskite
išsirašyti,
nes
kalendoriaus
vigais
metais
gelę. Ji gaunama ir Keleivio
Palestinos ištraukta, tučtuoj — Nu, juk žinai, kad pa
pritrūkdavo.
įstaigoje*
J
jau buvo paskelbta nepri- Uokai yra kiaurus narodas. savo Izraelį, jie padidino sa-1 nio žmogus nesuprasi.

Ką tik gavome:
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Puslapis Šeštai

Teises patarimai

MOTERŲ SKYRIUS

kyli | Keleiviu skaitytąją Uusimuu teisės
refludaia. Tie klausimai turi būti bendro

informacinio pobūdžio. Klausiamo ir at

K. BALTRU K ONIS

o?

sakymus spausdinsime šiame skyriuje.

/fiwbeoiS T ifcc

I ^j^|s reikia pažrmėti, kad esate Keleivio

Mamos kepsnys

-iiiLzZ— —>------siųsti

M. Šveikauskas, Attorner at Law,

(Tęsinys)

Co-operative Bank Plaza

1864 Ceetre Street

— Ar galiu užeiti? — paklausė Nataša nepažįstamą.

Boston, Mana. 0213Z

— Koks reikalas, mieloji?
— Turiu daug bėdų. Noriu pasiskųst, paklaust pata
rimo. o gal ir pagalbos.

Nepažįstamoji, atidžiai žvilgterėjusi i ateivę, tuoj iš
jos veido suprato, kad moteris tikrai reikalinga pagalbos.
Ji įvedė ją į vidų, pasodino ant suolo ir klausiamai Įsmeigė
į Natašą savo smalsias akis.

— Vadinuosi aš Nataža Matviejevna Zujev. Iš Lisinkos, — pradėjo Nataša. Atsiduso, giliau kvėptelėjo ir
tęsė toliau:
Jurgis Baltrušaitis

— Vakar areštavo milicija mano vyrą. Seriožą. Už
ką — vienas Dievas težino. Jis niekam pikta nepadarė.
Buvo geriausias žmogus man, vaikams ir svetimiems. At
klampojau į miliciją teirautis. Jie atsakė, kad išvežė tar
dyti į apskritį. Aš pati..., — jau negalėjo pasakoti toliau
per ašaras. Apsišluostė jas rankomis ir kalbėjo vėl:

NEMUNAS

Ar saulutė, ar šešėlis,
Teka vingiais Nemunėli* —

Ritas vilnys, suka* srovės,

— Aš pati negaluoju. Namuose dvi mažytės mergai
tės. Pasibaigė viskas, kas tik buvo galima valgyti. Kai'
grįšiu namo, tebus tik viena išeitis: gulti i lovą ir laukti
mirties.
I
Žiloji moteris susijaudino. Apsišluostė prijuoste akis,
priėjo prie jos, apkabino ir raminančiai prabilo:

Ji išvirė vandens ir padėjo porą gabalėlių džiovintos
duonos. Nataša duonos nevalgė.
— Kodėl nevalgai duonos? — užklausė vaišingoji
moteris.
i
— Gal aš galėsiu parnešti mergaitėms? — pa?iteira-i
vo Nataša.
j

— Valgyk, mieloji. Pasimirkyk i vandeni. Aš mergai-'
tėms duosiu ką kita. — ragino moteris ir išėjo iš kambario. •
i

Šeimininkė užtruko gal kokią dešimt minučių. Atė- ’
jusi atsinešė krepšiuką džiovintos duonos, buteliuką pieno,
ir keletą bulvių. Prieš Natašos akis atsiskleidė dangus. Ji'
pareis pati užkramčiusi ir dukrelėms parneš bent porai į
dienų maisto. Vilties kibirkštėlė taip pat Įsiliepsnojo, kad
tos geros moters vyras suras kokių priemonių jai padėti.
Nataša išbučiavo geradarę ir su ryšuliu, kupina vilties,
pasileido per sniegą klampoti namelių link. Gruodžio mė
nesį diena trumpa. Ji turėjo skubėti, kad nesutemtų.
1
i
Sniego jau buvo per visą pėdą. Natašos ilgas sijonas j
apskreto sniegu. Jis kliudė jai žingsniuoti. Seni nudėvėti J
batai peršlapo. Buvo išprakaitavusi, jėgos su kiekvienu
žingsniu silpnėjo ir silpnėjo. Pusiaukeiyje jau galutinai
pailso. Atsisėdo ant snieguoto kranto. Ėmė staiga varginti
snaudulys. Rodės taip būtų gera užmigti plačiuose sniego
pataluose... Staiga ji krūptelėjo. Prisiminė mergaites. Jos
laukia mamytės su lauktuvėmis. Nusipurtė sniegą, išsitie
sė, pasiraivė, kad išjudintų pradėjusi stingti kūną. ir vėl
žingsniavo. Snaigės, kurios krito ant veido, tirpo jos aša
rų lašuose. Kojų jau nebejautė, lyg būtų kokios sveti
mos, bejausmės. Smilkiniuose smarkiai tvinkčiojo. Kiūti
nę kartais taip suskausdavo, kad ji sustodavo išsigandusi,
šiaip taip atsigavusi, vėl klampojo, klampojo, klampojo.
Rankos nugrubo. Bet motina vis ėjo ir ėjo. Pas savo kū
dikius. Su maisto gėrybėmis, su pienuku... Katiušai...

Mergaitės trobelės asloje, kad ir alkanos, bet su di
dele viltimi sulaukti mamytę, dėstė šipuliukus.. Statė na
melį ir šulinuką. Abi užsimiršo laikinai tragišką padėtį.
Už durų kažkas sunkiai žliukterėjo. Jos išsigandusios
sėstelėjo asloje. ”Kas tai galėtų būti?“ pagalvojo Nina.
— Einam pažiūrėti, gal mamytį^^ušuko Nina.

oi role P.I

Abi tyliai priselino prie durų. Prikišo ausis. Nieko
negirdėti. Nina atstūmė skląstį. Vos tik virstelėjo duris, jai
po kojomis dribtelėjo motina.
— Mamyte, mama, mamočka. — sukliko abi mergai
tės. Prišoko jodvi prie motinos galvos. Nina priklaupė, pa
ėmė galvą ant kelių ir vėl rėkė: x
— Mamuse, mama. pabusk! Kas tau yra? Mamyte,
atidaryk akis!

Nuo gilios žilos senovės.

Blizga, žiba, spindi, teka,
Amžių kilnią sėkmę seka...
Nemunėli* šniokščia, ūžia,

Per balandį ir gegužę —
Supa* saule prisidengę*

— Mano miela! Nusiramink. Kai tik mano vyras par
eis, aš jam tavo bėdas pasakysiu. Gal jis ką galės pagel
bėti. Dabar labai sunku visur. Palūkėk, aš tau parūpinsiu
karštos arbatos.

O gal tėvelis! — riktelėjo

timas

Klausimas

Našlys Frederidt O’Donnell ir našlė Francis Bran dv neseniai susituokė Bostone. Jaunasis iš pir
muju vedybų turėjo 13 vaikų, o jaunoji 10. to dėl dabar juodu turi 23 vaikus. Nuotraukoje, be
jų šeimos narių, yra dar ir kitų giminių, dalyva vusiu šiose jungtuvėse.

Jauna dainininkė Roslyn Kind,
dėl kurios jau dabar varžoma
si. Ed. Sullivan tėigia, kad ji
televizijoje pirmą kartą pasiro.
dys jo programoje vasario 23 d^
o Hollywood Palace programos
vedėjas tvirtina, kad ji dalyvaus jo programoje vasario 12

Ir su saule šoka, regis,
Karklais, gluosniai* apsikaišęs,

Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes...
Ir kai temsta, ar kai niaukias,

Ošia, rūsčiai susiraukęs,
Švyti vėl ir skaidriai žiba
Ir nelengvą darbą dirba,
Velka naštą rąstu, medžių
Pro Alytų, pro Seredžių.

prisidėti

prie

akmenų ištikimo
priepuolio, tai Tamsta turėsi pagrindo reikalavimui
(claim) pagrįsti. Nėra būtina įrodyti, kad tulžies akmenys atsirado dėl parvirtimo.
Užtenka, jei parvirtimas
prisidėjo prie priepuolio iš-

Plaudamas darbovietėj išeinamosios grindis, ant muiluotų grindų paslydau. Pradėjo skaudėti šoną. Pranešus
“foremanui“, tas liepė savo padėjėjui nuvežti mane
ligoninėn. Ligoninėj ištyrus,
pasakė, kad trūksta lovų, tikimo.
todėl davė vaistų ir liepė
Beje, daugelis fabrikų tu
važiuoti namo ir gulti lovon.
ri
vadinamą “group health
Liepė grįžti už savaitės ar
“. Kaikurios įmodviejų, jei nebus blogiau. Įj inšurance
nės turi ir tokį draudimą,
Išgulėjau lovoj dvi savai-Į pagal kurį susirgusiam dartes; skausmai pagerėjo, bet i bininkui mokama tam tikra
nepraėjo. Tada duktė vėl • pašalpa, kai jis nedirba. Jei
nuvežė mane ligoninėn. Li-Į Tamstos įmonė turi tokį argoninėj mane vėl ištyrus, ba tokius draudimus, Tąmsliepė pabūti. Ligoninėj man tai neapsimokės “reikalau
buvo pasakyta, kad aš turiu ti“ vadinamo ”Workmen’s
tulžies akmenų (gallstones).Į compensation“. Tokiam iešDaktarai man sakė. kad jie! kiniui pateikti reikia įrodyti,
bandys duoti man tam tikrų1 kad liga buvo surišta su darvaistų tiems akmenims iš-1 bu. Jei turite virš minėtus
tirpinti. Jei nepasiseks, tada* draudimus, gausite pinigus
bus reikalinga operacija.
be jokių “įrodinėjimų*
Ligoninėj išgulėjau tris
Iš kitos pusės, jei tokio
savaites. Pasijutus geriau, draudimo Tamstos darbo
liepė grįžti namo. Namie vietėje nėra, tada vienintelė
dar teko išgulėti ir iš viso iš išeitis, pasikalbėjus su dak
būti apie mėnesį laiko.
taru-ir jam pritarus, paduo
Grįžau į darbą ir papra ti “Workmen’s compensa
šiau savo “bosą“ pasirūuin- tion“ ieškinį (claim).
j ti, kad man būtų išmokėta
i už praleistą laiką. Sakė. pa-,
j kalbėsiąs su tuos reikalus L
tvarkančiu tarnautoju. Tuo(tarpu gavau iš ligoninės sąI skaitą beveik 1500 dolerių.
, Aš ir tą sąskaitą nunešiau
Žuvis su troškintai*
į fabrikan, kad jie apmokėtų
' ligoninei, nes aš darbe bukopūstai*
■ vau susižeidęs, todėl tai yra
Į jų atsakomybė.
Didelę žuvį nuvaliusios ir
išėmusios
vidurius, įplaukite
Po kiek laiko man buvo
pranešta, kad jie man ne- ir nugaroje. Raugintus ko
i mokės algos, nei ligoninei pūstus troškinkite su 2 su
^priklausančių pinigu. Nuė-..pjaustytais svogūnais ir 2-3
,.
i jau į ofisą ir pasikalbėjau j
! su ta ponia, kuri tuos reika- dėlės ugnies. Kai kopūstai
! lūs tvarko. Ji man paaiškino. bus minkšti, ataušinkite ir
keptuI kad mano liga nieko bendro įdarykite
.
. jais
... žuvį.
. , J ...
! neturėjusi su mano parvir-į įpnkite siek tiek aliejaus
padėjusios zuvj, pastatytimu. kad tai, esą, yra su t’ ir.
> ♦ * • »■
• apkite
į orkaitę. ti
Po -e15 min.
Į darbu nesurišta liga, todėl
man pačiam teksią apmokė yerskite ir vėl kepkite tiek
ti ligoninės sąskaitas, o apie pat laiko. Iškepusią žuvį su
algą nėra nei ką kalbėti. pjaustykite. sudėkite į pail
Man tai buvo didelis smo gą lėkštę, papuoškite žalugis, nes aš esu išdirbęs toje) myna^s> petražolių lapais,
darbovietėje virš 17 metų.
i Ar
Ar
Tams
Tamsta
negalėtum
Kiaušiniai* įdaryti

Šeimininkėms

Jis vi* kloja savo juostą.
Žemės gardų kvapą uosto,
Žarsto smiltį, kasa molį,

Besiverždamas į tolį,
Laisto šventą diegą, žiedą, —
Laisvės jauną giesmę gieda...

Amžių Tėvo sumanytas,
Nemunėlis slenka, ritas —

Blizga vilnys, sukas srovės
Nuo tamsio* sunkios senovės,

Ir tik ošia putos jųjų
Jau ant amžių amžinųjų...

švedė Lotte von Bromssen, kari
Žąsys ir antys ištveria 110
dalyvaus Australijos arklių
lenktynėse jojike.
laipsnių šalčio.

Mama nė žodžio. Nina tuoj susigriebė, kas reikia da
ryti. Seselės padedama, ji įtraukė susmukusį mamos kūną
į trobelę. Duris užtrenkė, pasisėmė vandens ir bandė įpilti
motinai i burną. Vanduo jau nieko nepadėjo. Ji jo nerijo,
nejudėjo, nekvėpavo. Nina čiuptelėjo motinos rankas. Jų
šaltumas nugąsdino ją. Atsagstė vatinuką, praskleidė
marškinius ant kiūtinės ir pridėjo ausį prie motinos šir
dies. Ji atsiminė, kaip ji aiškiai girdėdavo širdį plakant,
kai ją mama prie savęs priglausdavo. Girdėjo žmones kal
bant. jog širdis jau neplaka, kai žmogus numiršta. Mamos
krūtinė buvo šalta. Ji pasijautė labai nejaukiai. Tačiau
atidžiai klausėsi širdies. Tikėjosi išgirsti nors duslu stuk
sėjimą. Veltui. Auselė jautė tik šaltą šaltą mamelės kū
ną. Pripuolus prie galvos, pradarė vienos akies voką. Į ją
dirstelėjo mama. Šalta, negyva, nespinduliuojančia akimi.
Nina krūptelėjo iš baimės. Iš jos krūtinukės išsiveržė
spiegiantis klyksmas. Katia apsikabino sesutę. Klykė abi.
Gailesčio ir baimės riksmas aidėjo mažoje lūšnelėje. Nie
kas jų negirdėjo, neatjautė, neglaudė prie šiltos krūtinės.
Tiktai žvarbus vėjas šniokštė už sienų, svaidydamas snai
ges į mažutėlį trobelės langa. Atatupstos pasitraukė prie
lovos ir skubiai įlindo po patalais.
(Bus daugiau)

galėjo

. tulžies

man kartais patarti, ar yra
kokių priemonių priversti
darbovietę užmokėti bent
už ligoninę.

N
Bess Mverson paskirta
Yorko miesto įstaigos vartotoja
reikalams virSinink, sa S25.000
metine alga. Viršuje ji tada, kai
1945 m. laimėjo Amerikos gra
žuolės vardą, apačioje — taip
atrodo dabar.

r

pomidorai

Imame pomidorų, kiauši
nių, svogūnų, majonezo.
Pomidorų viršūnėles reikia
Susirūpinęs tautieti*
nupiauti, išimti sėklynus,
Ohio valstija.
nedideliais tarpeliais įpjau
ti, pasūdyti ir pabarstyti pi
pirais. Kiaušinius imti kie
Atsakymas
tus, išimti trynius, smulkiai
;
.1 sukapoti, sumaišyti su su, A31?8^0®
smulkintais svogūnais, prika bėciau detahąi su ^ąvo
petražolių lapelių, apidaktaru. Jei Tamstos anglų pjjti majonezu. Mase užpilkalba yra silpna, patarčiau dyti trynio vietą. Dalj jdaro
būtinai nusivesti žmogų, ku* masės dėti į pomidorų vidų
ris gerai susikalba angliškai ir virš jos pastatyti nuplau
ir iš..viso turi
šiokio
tokio sutu galu į darytą kiaušinį.
m
.
.
Kiaušinį aptepti majonezo
Tamstos duktė, pav., galėtų padažu.. Ant kiaušinio smai
Tamstai pasitarnauti.
liojo galo uždėti atpjautą
Jei daktaras yra tos nuo pomidoro viršūnėlę, papuoš
monės, kad Tamstos parvir- ti ją majonezo taškučiais.

Vietinės žinios
Iškilmė* naujuose miesto
rūmuose

Puslapis sėptintai
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ANTANINAI IR JUOZUI LIUTKONIAMS.

r

VAMEKAj^g, tLALENDORUie |

Kaip žinoma, miesto savi- Vasario 16 d. 2 vai. popiet
valdybė įsikūrė naujuose ri*» So. Bostono Lietuvių Piliemuose. kurie atsiėjo $21.6 čių Dr-jos III aukšto salėje
milionus. Atidarymo iškik Alto rengiamas Lietuvos ne
mes tęsiasi nuo praeito šeš- priklausomybės paskelbimo
tadienio ir baigsis ateinan- sukakties minėjimas,
tį penktadienį. Praeitą ant-*
* * *
radienį ir ateinantį penkta-! Vasario 23 d. So. Bostono
dienį specialių vadovų rū-i Lietuvių Pil. Dr-jos salėje
mai rodomi visiems, kas ten' serijos „Krikščionis gyveatsilankys jų apžiūrėti.
mme“ pirmųjų leidinių —
„Vatikano dokumentų“ 1-3
Gubernatoriau* ir majoro tomų pristatymas. Pradžia
3 vai. popiet.
• « •

deklaracijos

Vertingiausia ir

Mieliems bičiuliams

jų vienintelei dukrai SAULUTEI Lietuvoje netikėtai
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu
liūdime.

įlietu
DOVANŲ PAŽYM

□ Krosnies aptarnavimas
ū Autematinis įpilimas
□ Patogias mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

JAV DOLERIŲ

S. ir V. Stelmokai

CERTIUI RATAI

Reda ir Romas V7ei tu i

Jūsų giminės galės daug
pigiau pasirinkti ką norės,
kada norės ir gaus daug
daugiau. Jūsų giminės tai
patvirtins. 3 ūksiančiai jau
užsakė

Mūsu ilgu metu draugui

DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS

YVII.IAMII A. A M ši I I

INTERTRADE EXPRESS
CORP.,

mirus, jo žmonai Onai, sūnui Artūrui ir dukrai
Eleonora i. žentui ir vaikaitėms gilią užuojautą
reiškiame ir kartu liūdime.

268 -4662

ir jų giminės jau rašė, ko
kie jie laimingi ir kaip jais
patenkinti. Už tų pažymė
jimų išrašymą nei jūs, nei
jūsų gimir.ėsmfcko nemo
ka. nes
ko

Kotryna ir Adolfas Namaksiai

Kovo 1-2 d. Tautinės
Sąjungos salėje, 484 Fourth
St., bus architekto Jurgio
Okunio meno darbu paro
da, kurios pelnas skiriamas
Bostono lituanistinei mo
kyklai.
• • •
Blinstrubas apleidžia
Kovo 2 d. 8 vai. vak. JorSo.
dan Hali Izidoriaus ir VvteBlinstrubas, sudegus jo nio Vasyliūnų lietuviškos
restoranui, sakė, kad toj vie muzikos koncertas.
• * •
toj pastatysiąs naują, o pra
Kovo 9 d. So. Bostono
eitą savaitę jis laikraštinin
kam pareiškė jau kitą spren Lietuvių Piliečių Dr-jos sadimą: nauja 2,000 vietų res-Nėję bus tradicinė Kaziuko
toraną — New Blinstrub’s' mugė. kurią rengia Baltijos
Club — statysiąs Dorches-jir Žalgirio skautų tuntai,
tery, netoli Morrissey bulva- į
ro. Ten jis ir dabar turi ne-1 Kovo 14 d. 8:30 vai.
didelį restoraną.
, vak. Baltų dr-jos III-sis kon
certas. Programą atlieka

Skambinkite

savo giminėms per

Vasario 16 d. proga de
klaracijas paskelbė guber
natorius Sargent vasario 11
d., o majoras White vasario
12 dieną.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Jeigu jūs dar rfėužsisakėte

Nepriklausoma

DOVANŲ PAŽYMĖJIMO,
paprašykite veltui katalo
gų su smulkia informacija.

LIETUVA

UŽSAKYKITE TUOJ
UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE
ENPRESS CORP.
125 East 23rd Street
New York. N.Y. 10010

kas savaitę duoda politine*, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, moderną sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanu*

Prašykite mūsų katalogu
veltui

vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj*

laba* daug aktualią

iliustraciją ir tt. Laikrašti apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus

Į

I

I

Į

Poezijos, knygos

laikraštis

siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

A d r ea na:

NEPRIKLAUSOMA

LIETUVA

7722

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU,
eilėraščiai, parašė Pianas
i ik pradžiai
minonų
* ♦ ♦
Imsrys. 40 psl., kaina $1.-1
_
A
Kovo 16 d. V. ir S. Minkų
šie trys banko plėšikai, iš gaujos, kuri 1950 m. atplėšė
VAKARĖ BANGA, lyri-į
Bostono centras kasdien, rad}jo Tatenta
So
i
SUSIVIENIJIMAS
Bostone Brinko įstaigą ir pagrobė 1.2 mil. dolerią, dabar
ka, Gražina Tulauskaitė, j
keičiasi: griaunami seni pa Bostono Lietuvių Piliečių
iš VValpole kalėjimo perkeliami į Deer saloje esančius
; 127 psl.. kaina $2.00.
statai, statomi nauji milži Dr-jos salėje.
LIETUVIU
*
*
•
nusikaltėliu pataisos namus.
nai. Išaugo gražus milžiniš-.
i AUKSINIAI RAGELIAI,
kas Prudential bendrovės
Balandžio 20 d. So. BostoAMERIKOJE
: lyrika, Pranas Naujokaitis,
centras, dar didesnį už jos no Lietuvių Pil. Dr-jos sa' 64 psl., kaina $2.00.
SLA—jau *S BMtf tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
Jieškofimai
52 aukštų pastatą pradėjo j Įėję Šv. Petro lietuviu para- j
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
jo daugtae kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
_ i Steponas Strazdas, 159
Hancock draudimo bendro-J pijos choro metinis koncer-’
lieskomas buvęs Stakliškės'
nariam*.
vė. Pradėtas dar vienas pro- tas.
alaus daryklos statinių meistras,1
psl.. kaina $2.50.
SLA—didžia**!* ttetuvią fratemalinė organizacija —
jektas, kurio tik pradžiai!
* *
i kurį vadindavo "betkero“. Jis ŠERKŠNO SIDABRAS, M
duoda gjtybfti apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra
reikės $30 miionų. Tai uosGegužės 3-4 dienom Tau
apie 1903 metus atvažiavo { So. Į
Vaitkus.
86
psl.,
kaina
pigi, nes;SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
to pakraščio naujas užsta- ! tinės S-gos namuose V. Rai Bostoną. Turėjo 5 dukteris. Jei i
$1.50.
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
tymas pagal Atlantic Avė. i to kūrinių paroda, kurią ren, kas apie jį ar jo dukteris turi ži-1 METŲ VINGIAI. Alf. Tyir kt. Visų pirma čia išaugs > gia Bostono Skaučių ŽidiSLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse milono dolerių
i nių. malonėkite pranešti Keleiruolis, 176 j>sl. kaina $3.
du gyvenamieji milžinai. (nys,
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
• vio administracijai.
GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
Jie bus 40 aukštų ir turės
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausius
p
nas
Mekas.
32
psl.,
kai

312 ištaigingų butų, kurių
j Ieškau savo sesers Stellos
apdraudau nuo $100.00 iki $10.000.%.
na
$1.00.
mėnesinė nuoma nuo $230
.... _'.Z* V
Gilienės-Ramonytės. Prašau ją
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę — En.
iki $550. Jų pastatymas at
DERLIAUS VAINIKAS, J
pačią
ar
jos
vyrą
atsiliepti.
Jei
dourment Imuraaee, kad jaunuolis gautų pinigus
Debra Lee Horn. 11 metą mersieis $24 mil. Vėliau bus pa
Mikuckis, 359 psl., kaina
gaitė iš Alienstonm. NJ., dingo skelbimas nepasiektą
Stellos,
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiat
statytas ir trečias toks pat
$2.50.
nuo sausio 29 d. Baiminamasi, Prašau atsiliepti sesers Onos vySLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TERM
pastatas.
CHAPEL B., Algimantai
kad
ji
galėjo
būti
kieno
nors
r
?
Korkuzą
ar
sesers
Veronikos
apdraudę: ui $1,000.00 apdraudė* tik $3.00 mokeoBe tų namų, bus garažas
Mackus, 64 psl., kaina $3
vyrą Vaitieką šiuo adresu:
pagrobta.
čio metamd.
1550 automobilių. Tarp da
SIELOS BALSAI. J. Smals
Aleksas
Zamžickas,
SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
bartinių Long ir Commertorius. 221 pšl. kaina 75 c
4082
Ruxton
l^ne,
cial krantinių bus įrengtas
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų
VYNUOGĖS Ift KAKTl
Columbus, Ohio 43220
4.5 akrų ploto parkas, 400
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidentaSAI. Julijos švabaitės ei
kambarių motelis. Jau bai
lės apdraodos mokestis $2.00 į metus
TeShan savo
Anfr,»»lėraščių rinkinys. 96 psl
giamas statyti akvariumas.
SLA
—
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
Kulil™n«ko. gimus;o Lietuvoje
kaina $2.00.
Bus statoma ir pigesnių bu
Antalieptės valsč.. Padusėjo kai
* kuopą veikėjus, ir ile plačiau paaiškins apie
me. Amerikon atvažiavusio nries SIDABRINĖS KAMANOJtų. Dabar pasibiaurėjimo
Saoivienijim* darbu*.
Pirmąiį pasaulinį kara. Kiek at
Kazio Bradūno eilėrašči
vertas kampas bus paverstas
simeni*. gvveno Buffalo. N.Y..
Gausit* spausdintas informacijas, jeigu
premijuotas rinkinys. 9
gražiausia miesto dalimi.
ir vadinosi Toni Kulik. Jis pats
psl.. kaina $2.
Nauji pastatai miestui duos Miehad Peparo, 21 m., iš Piugharba apie ii ką žinantieji prašo
mi pranešti io pusseseriai Vaps RUDENS SAPNAI, Kotn
LKhaaaiaa AIHanee of America
kelis kartus daugiau paja keepsie, N.Y., su savo drauge
vai!
ei
šiuo
adresu:
3*7 Weut 30th Street, New York, N.Y. 10W1
mų, negu iki šiol davė.
nos Grigaitvtės eilėrasčia
mėginęs priversti lakūną skris
Genė Avižonis,
oremijuota
knyga,
80
ps
1
ti iš New Yorko ne į Miami, bet
?9<?3 E. Thompson St„
kaina $2.00.
Philndelphia.
Pa. 19134.
| Kabą. Jis peiliu grasiao lakū
Perdaug tarnautojų
(8>
AUKOS TAURĖ, 3tasr.
nui. bet kiti įgulos nariai suge
NENUSIMINKI! £!
RADIJO PROGRAMA
Buvęs Mass. administra bėjo peilį iš jo atimtu. ir, žino
,Santvaro 5-ji eilėrašči1
cijos ir finansų koordinato ma, Peparo su savo drauge pa
VĖL NAUJA DOVANA
Galima pagelbėti serganti
knyga, 150 puslapių. gt »
Seniausia Lietuvių Radijo reumatu, ranku ar kojų
rius John McCarthy sako, teko į policijos rankas.
- žiai irišta. kaina... $2.5*'
■■•
VAIKAMS
Programa Naujoj AnrHto- maw. nutirpimu, jaučiant
kad valstijos tarnautojų
’LAUK, MANO LAIVELI ė stoties WLYN. 1360 W vargį.
skaičių, neliečiant policijos
Savo mažuosius vėl gali
Petro Seerato eilėraščia ’nciklu ir iš stotie* FM REE-UEEF RUB moutia
LAVRENCE, MASS.
ir ligoninių, galima suma
me pradžiuginti gražia do
111 nsU kaina......... $2.0* 101.7 mc.. veikia sekmadie gumai pagelbsti. Užtikrinant pa
i>7
žinti 10%. O tų tarnautojų
vana — Vyte* Nemunėlio
sekmes, arba grąžiname | ’
SU DAINA, 392 liaudies niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
Nepriklausomybe* iventėje
yra net 55,000.
tik Icų liejusią knyga MEŠ
dairos ir kaikurių autorių nų. Perduodama: VėMamfr Siųskite $5, gausite
KIUKAS RUDNOSIUKAS
Dar primenu, kad Amerieilėraščiai, tapę dainomis. oaaauHnių žinių santrauka su nurodymais.
Tai
jau
trečioji
laide.
Lietu

kos Lietuvių Tarybos skySurinko Gražina šimkonie- r komentarai, muzika. da*
ROYAL PRODUCTS
viško* Įmygo* istorijoje tai
| rius Lietuvos nepriklausonė, 128 mažo formato psl., noe ir Magdutėa pasaka.
North Sta., P.O. Rox >112
nedažna* reiikiny*. Tas roimybės paskelbimo 51-neriųi
Nevark. NJ. 07105
metų sukakties minėjimą• Apačioj šiomis dienomis miręs do, kad tie, kuriem* knyga kaina $1.00.
Biznio reikalais kreipti*
DAINŲ SŪKURY 39 po
rengia ateinantį sekmadie-' Anglijos aktorius Boris Karloff, skiriama, jų tikrai nepapra*nj. vasario 16 d. 3 vai. po 81 «• amž- kuris. labai gerai tai mėgsta. Todėl pradžiu- puliarios ir šokių dainos, Baltic Floriats gėlių ir dova LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
1 pietų Hermano salėje, 7 Ber-, vaidindamas tragiškiausias ro- ginkite tavo vaikučius, j»»- surinko Gražina Šimukonie- nų krautuvę, 502 E. Broad
Turime Lietuvei ženėlakeley Court. Bus įdomi provert« fi,mą žiūrovus sting- gykite ją tuoj arba Kalėdų nė, kišeninio formato, 351 way, So. Bostone. Telefo piq — ui 50 centų, ui $2.50
, grama, O po minėjimo vaka,s baimės. Viršuje jis Fran. proga. Kaina $3.00. Gauna psl., kaina $2.00.
nas AN 8-0489. Tai
(sulankstoma*) ir ui $3.50
Tik

soIist® Daiva Mongirdait«-

<an

SLA

Skelbtis
„Keleivyje“
yra naudinga I

■MMMj
i

rienė.

Matonis

keniteino pabaiso* filme.

ma ir Keleivy.

mas ir Keleivių.

(aieninis).

Nr. 7,1969 m. vasario 12 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis aihmfaft

Sandara* suvažiavimas

r***********#*******"*******#**********************#***###*********^ |

A.L.T. Sandaros I-jo ap
skrities metinis kuopų suva
žiavimas šaukiamas vasario
23 d. 11 vai. ryto Sandaros
^************M****«************* 7-tos kuopos patalpose, 124
F St.. So. Bostone.

Vietines žinios
Visi į didžiąją šventę!

Broęktono, VVorcesterio
j&ostono kuopos prašoLietuvo* nepriklausomy. ’ čioje bu* iškilmingo* pamak mos skilti kiek galima dau
ba* atstatymo
paskelbimo j do».
- giau atstovų.
| ir,

51-rių metų sukakti Bostone
Organizacijos, kurio* turi
• - •
• ■./. j «
-i•
minesime
vasario 16 d. 2 savo vėliava*, prašomo* vi«L popiet So. Betono Lie- sur d.lyv.uti .u jomi^
tuvių Piliečių Dnuiijo. III
Minėjimų rengi. Ameriaukšto ..liję,
ko, Lietuvių Tarybo. Bustoi
Kalbeti pakviesta* prof.?
Jonas Puzinas išFi- '
ladelfijo*. Dailiojo žodžio
programų
ruošia
poetas!
Stasy* Santvaras.
Joje dalyvaus Rita Au
si e j ū t ė,
Birutė
Vaičjurgytė, Jur
gis Jašinskas, Ge
diminas Margaitis
ir kitu

,

...

,

Kadangi
6 suvažiavimo darbetvarke numatoma pradėt!
punktuahat. tai atstovai yra
P*asoml “s.veluoti.
no skyrius. Rengėjai kviečia
Po suvažiavimo darbovisu* Bostono lietuviu* mi- tvarkęs, 4 vai. popiet, toje
nėjime dalyvauti ir dosniai pačioje vietoje bus Sanda
aukoti Lietuvos laisvinimo ros Moterų Klubo šeiminin
reikalams.
kių skaniai pagaminti pie
tūs. Į pietus kviečiami sanKeleivio sukakti*
dariečiai, jų svečiai ir kiti
tautiečiai
gausiai atsilankyVasario 9 d. Keleivis pra
dėjo 65-sius metus lankyti ti.
Valdyba
savo bičiulius-skaitytojus.
4X

Mirė P. Stankevičienė

J minėjimų yra pakviesta
Lietuvos garbės konsulas į
Anthony O. Shalina,
'
aukštų šio krašto pareigūnų
ir latviu, estų, ukrainiečių
atstovai.

Bendra sfcfuKų sueiga

Antanina ir Juozas Liutkoniai iš Lietuvos gavo liūdną žinią: sausio 23 d. Kaune mirė jų vienintelė dukra
Prakseda Saulė Stankeviciene, 39 m. amžiaus. Ji jau
Tų dienų 10 vai. Šv. Pet - ’ rengėsi atvykti ii Bostoną
savo tėvų aplankyti.
ro lietuvių parapijos bažny

Š. m. vasario 10 d. LF su
5:0
Bostono
tarpklubinėae eina 7 metai nuo jo įsteigi
padėkos
Šį šestadieri. vasario 15
šachmatų rungtynėse So. mo. Septynerių metų sun
d., Kultūrinis Subatvakaris
skiriamas jaunimui pasiro
Gubernatorių Johną Vol Bostono Lietuvių Piliečių kaus ir įtempto darbo vaijbi - tik pusė miiiono do.
dyti. Jo programoj dalyvaus P? paskyrus t.^sp„4 mli DNos B ko—
studentės Laima Antanavi nistęriu, o prokurorą Ellio- vadovauja Bronius Skrabu- lerių!.. Tikra gėda! Negi
čiūtė ir Birutė Vaičjurgytė tą Richardsoną užsienio rei- **s» Praeitų penktadienį iš dar reikės 7 metų, iki su
ir studentai Uosis Juodval kalų ministro pavaduotoju, kov°j° gražų laimėjimų, bū- lauksime vieno miliono?!
Žydai
šiais metais numa.
kis iš Chicag s ir Mykolas Amerikos Lietuvių Tarybos tenL' —SrO prieš aukščiau
Bostono
skvriaus
piiminin'
stovią
J
ū smnkti 365 milionus do
Manomaitis.
Jie atliks Juliaus Kaupo kas inž. E. Cibas, JAV LB dą. Taškus laimėjai)* Skra- lenų o mes. lietuviai, kiek
linksma pasaitą apie velnią, Taiybos pirm. J. Kapočius bulis,- Andrius >Keturakis,' surinksime? Atrodo, kad
palydėdami savo komenta ir So. Bostono Lietuvių Pil. Rimas Karosas ir abu talki-! mes turėtume pabusti iš
Dr-jos pirm. S. Drevinskas "inkai — estas A. Varnik snaudulio ir rimčiau vertinti
rais.
juos
pasveikino, palinkėda- ir L. Icenogle.
j ^vus hetuviskus reikalus,
Visi. jauni ir seni, kviečia
Mūsų pirmosios rungtynės
Petronėle Vą
mi dalyvauti. Pradžia 7:30 mi sėkmės naujose pareigoše
ir
prašydami,
esant
prosu
Harvardo
universitetu
,
m
****
“
*^
švęsdami
savo
vai. vak. Subatvakaris, kaip
vedybinio gyvenimo oO m.
visada, bus Tautinės S-gos gai, kaip iki šiol, paremti nukeltos į vasario 28 d.
lietuvių
reikalus.
į
Gera.
talkininkas
a^
J^dmjų, nepamilt
namuose So. Bostone.
*
.
v»eras talkininkas
£,p ir j jį įstojo nariu ir įmo
komis dienomis \ olpe ir
yj. Balčiūnas iš Detroito kėjo 100 dolerių.
Richardsonas atsiuntė juos atsiuntė trijų naujų skaity-, K. Vasiliauskas į JAV
Aukos gimnazijai
sveikinusiems padėkos ras- tojų prenumeratą. Ačiū jam. atvyko 1913 metais, čia suPraėjusių švenčių proga tus
Keleivio administracija
kūrė šeimą ir užaugino sūnų
Vasario 16 gimnazijos mo
n
e j • ! Robertą .ir ,•dukrą Eleonorą.
Dvi šimtine* Liet. Fondui 1
. •
kiniams sušelpti aukojo:
mo
a. r
Vertėsi staliaus amatu
ir viePavogė Pulaskio statulų
A. Grigaliūnas 20 dol., dr.
Antanas ir Genė Stepulio- noje įmonėje dirbo piaudaPrie lenku klubo DorchesG. Stapulionienė 15 dol.:
tei v stovėio 1965 m našta* niai 53X0 *našą LF Padidino mas griaučius. Priklauso lie\ iJ
i ’S i
iki 300 dolerių. Tie. kurie i tuviškai parapijai ir Lietupo 10 dol. — V. Stelmokas,
tytas
lenku
generolo
Pulasi:Ptuvi?k» veikla ir1 • o-i A - " į
p.To
Fricas Skėrys Vokietijoje ir k-in kin is knvnin kartu sn vprtina
xeuina aetuvisKą veiKią n, vių PU. Dr-jai So. Bostone.
kU
,
i U rūpinasi lietuvių ateities reiDabar
J. Šavelis;
Dabar Vasiliauskai
Vasiliauskai 'vra
W
ashmgtonu,
7
pėdų
auksnepam
i,^a
LF
ir
kar.
Ua
Z. Petrauskienė 8 dol.:
pensininkai ir gyvena kartu
sar
po 5 dol. — K. Merkis. P. cio paminklas. Praeitą
svorio
tas
nuo
karto
a
P
lanko
J*
nau
’
su
dukra Eleonora.
ta 400 svarų
Pilka, A. Puskepalaitis, A. vaitę
bronzinė gen. Pulaskfo sta- įU
Daug
t3“**?*
LF Bostono Vajaus Komia
m
kuiie dar nepnsirenge jsi- tetas nuoširdžiai dėkoja po
Škudzinskas ir kun. M. uiunzauc
tula
dingo.
jungti
. lietuvįšką nams Stapulioniams ir VasiVembrė.
Surinkti pinigai per Ral i _ Už jos suradimą paskirta veiklą, o laikas būtų jiems liauskams už šimtines LF.
fą pasiųsti gimnazijai.
50 dol. premija.
apie tai rimtai pagalvoti. ’
Vajaus Komitetas
Velnias Subatvakary

• * » • •
BaltlJ0S lr Žal^n0 tun*
tų bendra sueiga bus šį šeštadienį, vasario 15 d. 5 vai.
vakare savame būkle, So. ,
Bostono Lietuvių Piliečių
Dr-jos namuose.

Volpe* ir Richarsono

^******»***#*#**######*#**##***<*#.

Žiūrėkite, ką jūsų "senos mados“ šeimos bankas duoda

A. J. NAM AKSi į

„Keleivis4

Real Estate A Insurance ;
321 County Club Rd-

• Nuo įdėjimo dienos
• Be įspėjimo iš anksto
• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka

N’emton Centre. Mass. 02159

TeL 332-2645

5-4*

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčiu

South

Savings Bank

ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 West Broadway„ South Boston. Mas*.

jūsų draugas!

sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shalina ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $132,000,000

JOHN J. PHILLIPS
Elektros meistras
Telefonas 254-6353

R

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytojų r*
i ir tunas visus gatavu* vaistus.

8av. Emanuei L Rusengard, B.

Beg. Pharm.

V82 a W. Brsadnay, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON.

Trtifsaus AN 8-MM

(Man 9 rak ryto iki 8 vaL v„ lis* j ras iveatadieahm ir

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

Ketvirtis & Co.

SOUTH BOSTON

Tei AN 8-4«49

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS K0NTR1M
598 Uroadway
8a. Boston, Mass. 02127
TeL AN 81761

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
galt jmsakyti,;kas-reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal^reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa, keistiO gal noresne/Jūsų burnerį pagerinti Texato’s Flame
71 ’ Boosteriu, nauju'thoksRhiu liepsnari kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

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

valandų patarnavimas

GE 61204

FusICMsf

, eu nuneši

DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVUKA TURIZMO
IŠTAIGA
Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,

aplankyti gimines Lietuvoje ar jaes atsikvies
ti

į

svečius — geriausiai ir greičiausiai jums

patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia
belaukiant — be

visų

išrašomi

jokia papildomo

mokesčio.

t t
Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre

kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius,
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Tek CO 5-5854

*28 EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Bsnjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms
Stiklas Į-*"]
Visokie reikmenys
Beikmenya plumberiams
VtooUe geletiee daiktai

Worce*ter, Mas*. 01604
Tet 798-3347

(RUDOKIUT4)
OPTOMETRISTt
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždars
445 BR0ADWAT
; SOUTH BOSTON, MASS.

37B W. BROADVVAY

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mase.

82 Harrison Street,

Dr. Amelia E.Rodd\

taiaoma laikrodžiu*
ttodus. pupuožalua

v

iš lauko ir viduje.
Lipoau popierius ir taisau
višnu, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių
med£agų.

ATLAS PARCELS CO.

TEL. AN 8-2124

Elektraa Prietaka!

i!

Dažau ir Taisau

MTiankM M. J. ALEKNA

Tai veltui

Trans-Atlantic Travel Service

lėktuvų bilietai (airtickets)

Flood Square
Uardicare Co.

Telefonas: AN 8-2805

Pt DINIS
OPT(OMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.
Vakarais ii anksto susitsrus
44? BROADWAY
South Boston, Mass

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

Kreiptis:

M nik vaistų — sikit į hetuvišką vaistinę.

Skambinkite 268-2500

Elektrosvikingas ;

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be

papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone
9—5

Darbo valandoo: Kasdien

9—7
8—12

Ketvirtadieniais

r

380 W. Broedway
So. Boston, Mas*. 02127
Telefonas: 268-8764

Tiesiai iš Worcesterio siun
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
čiam įvairius siuntinius į Lieta,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
COSMOS PARCELS
COSMOS PARCELS
avo, maisto ir pramonės gami
EXPRESS CORP.
nių. Turime vietoje įvairių vie
EXPRESS CORP169
Milbury
St
tinės gamybos ir importuotų
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
prekių iš kitų kraštų visai že
WORCESTER, MASS.
skmžia beta*?*
momis kainomis. Be to, siunčia
ToL SW 8-2888
me maistą, pinigus ir galite už
U BOSTONO j LIETUVĄ
sakyti jų gamybos prekes, čia yra
ir kitus Rusijos okupuotus
sumokėsite pinigus, o giminės fa Worcestery, kuri
kraitus
ten vietoje galės pasirinkti už siuntinius tiesiog ii W<
terio i Laotuvųėr Intos Rusisakytas prekes.
Pristatymas greitas ir
Taipogi tarpininkaujame per
garantuotas
tam tikras įstaigas atsikviesti
Atidaryta darbo dienomis
gimines čia pas save į svečius
9 vaL ryto iln S vai. vak.
ar nuolatiniam apsigyvenimui. Siuntiniai nueina greitai ir
o isitadtoniais
Patarnavimas atliekamas grei tvarkingai.
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
Čia galima gauti įvairiau,
kinsite.
šių importuotų ir vietinis
331 W. Broadway
Vedėjas A. Schyrinski

gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
Paragink savo pa ži sta mus j labai žemomis kainonris.

iisiraiyti

metam* $5.

Keleivį.

Kaina

Vedėja B. Svikliono

So. Boston, Mass. 02127

TeL 2684068

J. Vaičaitis

